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بسماهلل الرحمن الرحیم  /حسن مطلع

شماره چهلم سال اول سهشنبه  17آذرماه1394

و از شیخ ابوعبداللّه خفیف رمحةاللّه علیه میآید که:
چهله پشتاپشت بداشته
چون از دنیا بریون شد چهل ٔ
بود.
و من پریی دیدم که هر سال دو چهله بداشتی و
دانشمند ابوحممد باثغری ،چون از دنیا بریون شد من
آنجا حاضر بودم هشتاد روز بوده بود که هیچ خنورده
بود و هیچ منازش از مجاعت نرفت.
درویشی بود از متأخران که هشتاد روز هیچ خنورده بود
و هیچ منازش از مجاعت فوت نشده.
اندر مرو دو پری بودند :یکی مسعود نام ،و یکی شیخ
ابوعلی سیاه .گفتا :مسعود بدو کس فرستاد که« :از
این دعاوی تا چند؟ بیا تا چهل روز بنشینیم هیچ چیز
خنورمی ».وی گفت« :نباید ،بیا تا روزی سه بار چیزی
خبورمی و چهل روز بر یک طهارت باشیم».
السالم دارد
و اصل ٔ
چهله ایشان تعلق به حال موسی علیه ّ
و اندر مقام مکامله درست آید ،و چون خواهند که
کالم خداوند ع ّز ّ
وجل به سر بشنوند چهل روز گرسنه
باشند و چون سی روز بگذرد مسواک کنند و از بعد
آن ده روز دیگر بباشند ،الحماله خداوند به سر ایشان
سخن گوید؛ از آنچه هرچه انبیا را بر اَظهار روا بود
اولیا را بر اَسرار روا بود .پس شنیدن کالم وی با بقای
طبع روا نباشد و چهار طبع را چهل روز نفی مشرب و
غذا باید تا مقهور گردند و کل والیت مر صفای حمبت
و لطافت روح را شود .و بدین موافق است باب اجلوع،
و ما مرحقیقت آن را مکشوف گردانیم تا معلوم شود.
و باللّه العون.
کشفالمحجوب /ابوالحسن علی بن عثمان هجویری
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گره به باد مزن گرچه بر مراد رود
خیلی سال پیش ـ وقتی جوانتر بودم ـ دائم از خودم میپرسیدم "آیا
این کارها که میکنم ،نتیجهای هم دارد؟ از مشقتی که میکشم
آیا منفعتی هم میبرم؟ این مهه نوشتن و جمله درآوردن و سـگدو
زدن حاصلی هم دارد آیا؟ و "...حاال این سواالت قدرت و قوت
یتـر شـدهام و بـه کار و بـارم
سـابق را ندارنـد .بـه مـرور زمـان حرفها 
عادت کردهام .حاال دیگر خبشی از مشقتی که هر روز میکشم
بـه خاطـر امـرار معـاش اسـت؛ تلاش بـرای معـاش .نـه فقـط مـن کـه
معل مهـا و مدیرک لهـا و شـوفرها و لبوی یهـا هـم تلاش میکننـد تـا
چـرخ معاششـان بگـردد .چـارهای نیسـت؛ زندگـی خـرج دارد و هـر
کـس ایـن خـرج را بـه طریقـی فراچنـگ مـیآورد .مـن و رفیقـامن نیـز
بابـت جملـه درآوردن دسـتمزدی میگیرمیکـه اگرچـه زیـاد نیسـت امـا
کفاف زندگیمان را میدهد .آنقدر نیستکه بریز و بپاشکنیم،
امـا آ نقـدر هسـت کـه کارمـان را راه بینـدازد .خـدا را شـکر .بـا ایـن
مهه ،برای نوشتن و جمله درآوردن به انگیزههایی بیش از «کسـب
روزی» نیاز دارمی .ما از جمله و از کتاب و از نوشنت نصیبی بیش
از مؤونه میخواهیم .وقتی میپرسم "ما را از مشقتیکه زیر آفتاب
میکشیم چه نصیب است؟" یعنی به چیزی بیش از درآمد ماهانه
فکـر میکنـم؛ هبـرهای بیـش از حقالتالیـف و حقالزمحـه را طلـب
میکنـم .بـرای مهین ،اگـر بعـد از بیسـت سـال نوشتن و گفتن،
معلوم شودکه شاخ غولی نشکستهام وکار بزرگی نکردهام و منشأ
اثری نبودهام ،آنوقت به این جواب تلخ میرسم که عنی پتک بر
سرمکوبیده میشود "بیچاره ،آب در هاونکوبیدهای و در پی باد
دویـدهای "...بـه قـول حافـظ،گـره بـه بـاد زدهام ...و بـه قـول جامعـه
بـن داوود ،باطـل اباطیـل را نصیـب بـردهام .انسـان را از مشـقتی کـه
زیر آفتاب میکشـد چه فایده اسـت؟
بدو بدو ،هر هفته ،مشاره جدید کرگدن را سر موقع به چاپخانه
میرسانیم و این مشاره متامنشده ،مشاره بعد را باید تدارک ببینیم.
کار و بارمـان آمیختـه بـا اضطـراب اسـت و دائـم دملـان در هـول
و وال کـه یـک وقـت خدایـی نکـرده ،غفلتـا بغتتـا ،گنـد نزنیـم و
خودمـان را از چشـم خوانندههـا نینـدازمی و اسـم و رمسمـان را
خـراب نکنیـم .امـا از ایـن مهـه هیاهـو چـه نصیـب م یبـرمی؟ نکنـد
این مهه هیاهو برای هیچ باشد؟ پریی با خودش غفلت میآورد؛
عـادت بـه روزمـره هـم مـیآورد .مـن هـم از عـادت و غفلـت گریـزی
نـدارم .بـا ایـن مهـه ،آن سـواالت کذایـی کـه جلوتـر فهرسـت کـردم،
دسـت از سـرم برمنیدارنـد؛ از سـر بقیـه مهـکارامن هـم برمنیدارنـد.
معل مهـا هـم مهین گرفتـاری را دارنـد .حقـوق خبـور و منیری البتـه
دریافت میکنند اما وظیفه اصل یشـان چیزی بیش از امرارمعاش
اسـت .آ نهـا درس میدهنـد تـا تکلیفـی را اجنـام داده باشـند.
تکلیـف آ نهـا تعلیـم و تربیـت نسـل فرداسـت امـا مگـر تعلیـم و
تربیـت بـه مهین سـادگ ی اسـت؟ اگـر معلمـی بعـد از بیسـت سـال
نتوانـد بـه سـوال سـاده «کـه چـی؟» جـواب بدهـد ،حـق دارد
فکـرده خـود افسـوس خبـورد .باطـل
افسـرده شـود و بـر عمـر تل 
اباطیـل از مهنیجاهاسـت کـه خـود را نشـان میدهـد .کتـاب
خوانـدن مشـقت اسـت .کتـاب نوشتن هـم مشـقت اسـت .جملـه
درآوردن مشـقت اسـت .جملـه خوانـدن هـم مشـقت اسـت .هـر
کاری که میکنیم ،آمیخته است با مشقت و حمنت .نتیجه مهه
کارهامیان افسوس و دریغ است .وقتی کج را راست نتوانیم کرد
و بـد را بـه مسیر خـوب نتوانیـم آورد ،یعنـی کـه در متـام عمـر جـز
خسـران هبـرهای نبردهامی؛ «ان االنسـان لفـی خسـر» .شـانههای
کـدام مـرد اسـت کـه طاقـت حتمـل ایـن بـار گـران را داشـته باشـد؟
سـلیمان نبـی (ع) ،بعـد از پـدرش داوود (ع) ،تنهـا پیامبری
اسـت کـه پادشـاهی و نبـوت را توأمـان دارد .او هرچـه خواسـته،
خداونـد عطایـش کـرده .او حکمـت میدانسـته؛ زبـان مرغـان را
میدانسـته؛ بـاد و جـن و دیـو بـه فرمانـش بودهانـد؛ از مـال دنیـا
آ نقـدر داشـته کـه پادشـاهان قبـل و بعـدش حسـرت ملـک او
را میخوردنـد .او در هیـچ امـری نـاکام نبـوده .هـر چیـز خوبـی
کـه در عـامل بـوده از آن سـلیمان بـوده؛ از مجلـه ملکـه سـبا...
بـا ایـن مهـه ،او در «کتـاب جامعـه» از مهمتریـن راز عـامل پـرده

برداشـته و بـه مـا گفتـه کـه مهـه چیـز باطـل اباطیـل اسـت و آدمـی
را از مشـقتی کـه زیـر آفتـاب میکشـد ،منفعتـی نیسـت« :مهـه
چیزهـا پـر از خسـتگی اسـت کـه انسـان آن را بیـان نتوانـد کـرد.
چشـم از دیدن سیر من یشـود و گوش از شـنیدن مملو منیگردد.
آنچـه بـوده اسـت ،مهـان اسـت کـه خواهـد بـود و آنچـه شـده
اسـت ،مهـان اسـت کـه خواهـد شـد و زیـر آفتـاب هیـچ چیـز
تـازه نیسـت ».اینهـا را یـک نیهیلیسـت اروپایـی قـرن نوزدمهـی
بـه مـا منیگویـد .ای نهـا را پیامبر خـدا ،سـلیمان بـن داود (ع)،
میگویـد کـه مهـه راههـای عـامل را طـی کـرده اسـت .او از راهـی
ط یشـده بـا مـا سـخن میگویـد .اگـر مـا حسـرت خوشـی دارمی،
او غایت خوشی را جتربه کرده .اگر ما متنای حکمت دارمی ،او
صاحب حکمت لدنی بوده ...درباره مهنی حکمت ببینید چه
گفته اسـت؛ نگفته اسـت بلکه پرده از رازهای خلقت برداشـته
است« :دل من حکمت و معرفت را بسیار دریافت منود؛ دل
خـود را بـرای دانستن محاقـت و جهالـت مشـغول سـاختم .پـس
فهمیـدم کـه ایـن نیـز در پـی بـاد زمحـت کشـیدن اسـت زیـرا کـه
در کثـرت حکمـت ،کثـرت غـم اسـت و هـر کـه علـم را بیفزایـد،
حـزن را میافزایـد ».عجیـب اسـت .کار و بـار مـا هـم بـا حـزن
و غم عجنی اسـت .از علم هبره ندارمی اما از کثرت خواندن و
نوشتن ،ریشـههای غـم را در وجودمـان تقویـت میکنیـم .معلـم
و شـوفر و لبویی و وزیر و وکیل در پی باد میدوند و بر مدار
بطالـت میچرخنـد؛ هـر کار کننـد ،از دسـت بطالـت رهایـی
ندارنـد .بـا کتـاب و جملـه و پـول و لـذت و عیـش من یتـوان بـه
جنـگ بطالـت رفـت .خسـران تقدیـر حمتـوم بنـیآدم اسـت مگـر
آنکه خود را با خری و خوبی و خوشی پیوند بزند« .اال الذین
آمنـوا و عملـوا الصاحلـات» یعنـی راه گریـز از خسـران .رازی هـم
کـه سـلیمان پـرده از رویـش برمـیدارد ،مهین اسـت کـه نیکویـی
کنیـد و بـا نیکویـی بطالـت را بـه عقـب برانیـد« :پـس فهمیـدمی
که برای ایشان چیزی هبرت از این نیست که شادی کنند و در
حیات خود به نیکویی مشغول شوند ».خواجه حافظ شریازی
هـم اشـاره بـه مهین راز خلقـت داشـته کـه گفتـه «بدیـن رواق
زبرجـد نوشـتهاند بـه زر /کـه جـز نکویـی اهـل کـرم خنواهـد مانـد».
نکویـی اهـل کـرم تنهـا راهـی اسـت کـه میشـود از چنبره بطالـت
گرخیـت و از مشـقت بیحاصـل جنـات پیـدا کـرد .راز سـلیمان
(ع) را شـاعران نکتهسـنج فارسـ یزبان هبتر از هـر کـس دیگـری
دریافتنـد و بـه زبـان اشـارت بـه مـا گفتنـد« .غـم کهـن بـه مـی
سـاخلورده دفـع کنیـد /کـه ختـم خوشـدلی ایـن اسـت پیر دهقـان
گفـت /گـره بـه بـاد مـزن گرچـه بـر مـراد رود  /کـه ایـن سـخن بـه
مثـل بـاد بـا سـلیمان گفـت »...کار مـن و مهـکارامن نیـز اگـر بـه
عمل صاحل یا به مهنی نکویی اهل کرم بپیوندد ،میتوان دلشـاد
بـود کـه از مشـقتها و خسـتگیهامان چیـزی بیـش از مشـقت
و خسـتگی نصیـب بـردهامی اگرنـه ،وای بـر مـا و وای بـر مشـا کـه
بیهـوده در چرخـه باطـل اباطیـل گرفتـار آمـدهامی.
کار خیر چیسـت؟ نیکویـی کـدام اسـت؟ عمـل صـاحل را چطـور
باید تعریف کرد؟ شادی و طرب و خوشی و خرمی را چطور و
از چه راهی میتوان کشف کرد؟ به هبانه کرگدن چطور میتوانیم
مهربانـی و مـودت را و دوسـتی و عشـق را ترویـج کنیـم؟...
ای نهـا و دههـا سـوال بنیـادی دیگـر دقیقـا مهـان اشـاراتی هسـتند
کـه راهنمای یمـان میکننـد بلکـه وادارمـان میکننـد تـا از میـان
کورهراههـای خودبنیـادی و خودرأیـی و عجـب و خودپسـندی و
غـرور و ریـا و خودمنایـی و اسـتکبار و اسـتبداد راهـی بـه ملکـوت
بگشاییم و خود را به جبهه خوبیها و خوشیها نزدیک کنیم.
مـا کرگـدن درمنـیآورمی کـه کرگـدن درآورده باشـیم؛ مـزاج عاشـقی
دارمی ،پی دلدار میگردمی .میگردمی دنبال رفقای خوب؛ رفقای
یشـان چـراغ خریخواهـی و صلـح و خنـده را
نیکـوکار تـا بـه یار 
روشـن نگـه دارمی؛ اگـر خـدا خبواهـد.
خملص مشا سردبری
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ســبت بــه ازمنــه قــدمی فقــط
پول نیســت که ارزشــش
افــت کــرده و بیامهیــت
شــده .کال هــر چیــزی کــه
مربــوط بــه عــدد میشــود در
قدمی ارج و قرب بیشــری
داشــته اســت .چند ســال
پیــش لطیفـهای ســاخته
بودنــد کــه یکــی میگفــت:
"ســال چهــل بــا دو نفــر
دعوام شــده بود "...بعد
بـرای اینکــه امهیــت کارش
را بــاال بــرد اضافــه میکــرد:
"دو نفــر ســال چهــل ،نــه
دو نفــر حــاال "...ایــن
جــوک بیهبــره از حقیقــت
نیســت .اگــر خــوب به
موضــوع فکــر کنیــد تاییــد
میکنیــد کــه دو نفـ ِر ســال
چهــل عــن پــول آن روزگار
ارزش و اعتبــار بیشــری
داشــتند نســبت به دو نفر
ســال نود و چهار .اعداد
ســر نزولــی و قهقرایــی
داشــتهاند .قــدمی هـزار نفــر،
مجعیــت فوقالعــادهای بــه
حســاب میامدند .در
متــون قــدمی صدهـزار یک
عــدد دســت نیافتنــی بــوده
و وقتــی میخواســتند بــه
کالنشــهرها اشــاره کنند
چشــم گــرد میکردند
و چنی در پیشــانی
میانداختنــد کــه صدهـزار.
قــرآن هــم در مــورد حضــرت
یونــس  -علیهالســام-
وقتــی کــه از شــکم ماهــی
بــرون میآیــد میفرمایــد او
را بــه ســوی صدهـزار نفــر
بلکه بیشــر فرســتادمی (و
ارســلناه الــی مائــة الــف او
یزیــدون) امــروز امــا صدهزار
عــدد پیــش پــا افتادهایســت
کــه در مســابقات فوتبــال
دور هم مجع میشــوند.
کل ســپاه ایـران در جنــگ
قادســیه صد و ده ،بیســت
هـزار نفــر بیشــر نبودهانــد.
عربهــا هــم حدود
شــصت هـزار نفــر .این
اعداد در زمان خودشــان
هوش از ســر مردمان
میپراندنــد .داستانسـرایان
وقتــی بــه اعــداد ســه رقمی
میرســیدند یــک جــوری بــه
آن آب و تــاب میدادنــد
ادامه پرمی در صفحه 5
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گندم اعمال چل ساله
کجاست؟

خدا ار شکر به
«چهل»رسیدمی.
خداکند به
چهارصد و چهار
هزار و چه ل هزار
هم برسیم« .ای
خدا این وصل
ار هجران مکن/
سرخوشانعشق
ار ناالن مکن».
ما االن سرخوش
وصلچهلهفتهای
هستیم .غری از
عیدکهکار و
بار مملکتکال
تعطیل بود ،هر
هفته،سهشنبهبه
سهشنبه ،خوب و
بد ،زشت و زیبا،
خدمت رسیدمی و
آنچه ار داشتیم و از
دستمانبرمیآمد،
در طبق اخالص
گذاشتیم و تقدمی
کردمی .البته هبرت از
این هم میشدکار
کرد .اگر تنبلی و
بیپولینبود،میشد
هبرتکارکرد .شک
نیستکهبضاعت
ما مزجات است
اما با مهنی بضاعت
مزجات هم معرتفم
که میشد هبرت
کارکرد .عیب و
ایرادهایکرگدن
البتهبیشرتشبه
من برمیگردد و
کمرتش به رفقا.
بر سبیل تعارف و
شکستهنفسیاین
ار منیگومی .واقعیت
ار میگومی .مهه
آنهاکه با منکار
کردهاند،میتوانند
عرایضم ارگواهی
کنندکه حقری
فقریسراپاتقصری،
بینظم و بیخیال
و سهلانگارم و
حاالکهگرد و غبار
پیشق اروالنپریی
از دور پیدا شده،
فراموشکارهم
شدهام.گل بود،
به سبزه نیز آراسته

4

سیاه مشق/کشتارگاه فرهنگ

قاتل فرهنگسرای بهمن
 بهروز غریبپور
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«داستانعاشقانه
سرقت»
پیرتکری
ترمجه جمتبی ویسی
نشر افق
1394
روایت زندگی
پرماجراینقاشی
ورشکسته و
عاصی از روزگار
و مقابله او با
جهان پریامونش
در پی شکست
خوردنش در
زندگی خانوادگی
و سلب شدن
حقش از
سرپرستیپسرش
و داستانهایی
که بر او به
عنوانهنرمندی
بااستعداد
میگذرد.کری
این رمان ار در
سال 2006
نوشته و در آن
از نقاشان و
هنرمندان بزرگ
و سبکهای
مهم هنری نام
برده و اثر ار برای
خماطبان جدی
هنرهایجتسمی
خواندنیترکرده
است .این اثر با
جموز از نویسنده و
با رعایت حقوق
کپ یرایت در ایران
منتشر و چاپ
شده است ولی
به نظر میرسد
نام درست اثر
«سرقت :یک
داستانعاشقانه»
باشد.

شهرداریتنهامیگذاشتهبود؛انگارکهواقعا«قاتل»
بودم و موضوع مرگ یککارگر در فرهنگسرای
هبمن به خودم ربط داشت .در راهروی دادس ار هم
تکو تنها یک ساعتی انتظارکشیدم .هرکسی
که وارد یا خارج میشد ،دستبند وگاهی پابند
داشت؛ قاتلینی بودند باسابقه یا بیسابقه که
سربازی آنها ارمهراهی میکرد .ناگهان صدایی از
داخل شعبه بهگوشم رسید" :قاتل فرهنگسرای هبمن!" قطعا من ار صدا زده
بودند...
شعبه ...عبارت از اتاقی باریک بودکه منشی و قاضی با فاصله در یک
سوی آن نشسته بودند و به اندازه حمل رفت و آمد «متهمان» با دیوار
روبهرویشان فاصله داشتند .بالفاصله متوجه شدمکه چ ار صدای منشی
طننی داشت؛ او رو به دیوار ،قاتل فرهنگسرای هبمن ار فراخوانده بود .سالم
کردم ...متوجه شدم جواب سالم در اینجا نه واجب است نه مستحب!
چه سالمی چه علیکی ای !...منشی با اشاره دست من ار به مست قاضی
هدایتکرد (هدایت حمرتمانه است ولی لغت دیگری به ذهنم منیرسد).
قاضی بیآنکه نگاهم بکند دستور داد" :بشنی" .نشستم .قاضی پرسید
اینکارگر بیچاره چطور به قتل رسیده؟ مقتول بیچاره اربا پانزده بچه در ذهنم
جمسمکردم .قاضیکروکیکارشناس ادارهکار ارکه بیشرت به یک نقاشی
کودکانه شبیه بود ،نشامن داد .تری چوبیکامال به شکل یک نیزه نقاشی
شده بود و در حال فرود بر فرق سر آدمکی بودکه غافلگری شده بود.
البته پرتابکننده نیزه نقاشی نشده بود ولی به راحتی میشد فهمیدکه قاتل
نیزه ار با قدرت به طرف مقتول نشانه رفته است ...قاضی ورقه بازجویی
ار به طرفم دراز کرد .سوال اول این بود" :آیا اقرار میکنید که این فرد،
عزیزاهلل[ ...عجب امسی!] درکارگاه ساختمانی مشا به قتل رسیده است؟
من میخواستم از چگونگی تبدیلکشتارگاه به فرهنگسرای هبمن بگومیکه
سرم دادکشید" :جواب آری است یا نه!" منگفتم" :اگر مفصل توضیح
ندمکه موضوع روشن منیشه"...
قرار شدکه دستور قاضی رعایت بشود؛کوتاه و فشرده ...قاضی پس
از چند بار رد و بدل کردن ورقه ،به منشی رو کرد و پرسید" :با سرباز
آوردنش؟" منشی سری تکان دادکه خری! قاضیگفت" :برو!" سوالکردم:
"باید برگردم یا مهنی توضیحاتکافی بود؟" سوال نامربوطیکرده بودم و برای
مهنی هم قاضی عنی لبو قرمز شد" .مشا به جرم قتل نفس احضار شدی
و تا حکم صادر نشده سر وکارت با ماست .برو سهشنبه دیگه بیا"...
در آن روزها ش ارره صاحلی ،مهسر دوست دوران دانشجوییام مصطفی
اوجی ،ار به عنوان معاون فرهنگسرای هبمن بهکار دعوتکرده بودم.
پدر خامن صاحلی قاضی بود و با شنیدن قصه قاتل فرهنگسرای هبمن
سخت برآشفته شد و مهتکردکه پرونده از شعبه جنایی خارج بشود
و باالخره پرونده به شعبه دیگری منتقل شد و من از شر حتقری ادواری
سهشنبهها و آن فریاد احضار "قاتل فرهنگسرای هبمن" خالص شدم...
در شعبه جدید من با مهسر و برادر مهسر مقتول روبهرو شدم .اولنی
سوالی که از آن خامن روستایی کردم ،این بود" :واقعا مشا پونزده بچه
دارین؟" سرش ار پاینی انداخت و تاییدکرد .پرسیدم" :چندتاشون دخرت
و چندتاشون پسر هسنت؟" و درکمال تعجب دیدمکه اسم بعضی
از بچههایش ار فراموش کرده است .برادرش به کمکش آمد و پانزده
شناسنامه ار ازکیسهای نایلونیکه برای چننی حلظهای آمادهکرده بود،
بریونکشید تا هم ثابتکندکه عزی ازهللخان مقتول پانزده فرزند داشته
و هم اسامی ار بیاد بیاورد ...قاضی حکم ار صادرکرد؛ هفتصد هزار
تومان دیه باید پرداخت میکردم! رقم یکه بهگفته برادر مهسر آنکارگر
بیچاره ،اگر پرداخت میشد ،او میتوانست خواهرش ار به ارومیه و حمل
زندگی خودش بیاورد ،خانهای برایش خبرد و دکانی برای بزرگترین فرزند
خانواده  -مهانکارگریکه هنگام مرگ پدر از مرگگرخیته بود  -دست
و پا بکند ...تصورش ار بکنیدکه سال هفتاد بود و هفتصد هزار تومان
رقم و مبلغی رویایی به حساب میآمد ...مهانجا بودکه سوالکردم:
"اگر مشا اینقدر بیکس وکارید ،پس اون لشکرکشی به فرهنگسرای
هبمن رو چهکسی اجنام داده بود؟" و داستان دو مینیبوس مدعیان و
اولیای دم ار برایش گفتم و او توضیح داد که اینها پسر آن مرحوم ار
دورهکرده بودند تا اگر دیهای نصیبش شد ،سهم ی هم به آنها برسد
و به او گفته بودند ما شلوغبازی درمیآورمی و تو هر چیزی ارکه قبال
گفتهای ،انکارکن...
پس از آن و برای اولنی بار نامهای به شهردار هتران نوشتم و ضمن ابرازگالیه
که چ ار شهرداری هتران در این مورد  -به رغمگزارش اداره حراست  -تنهامی
گذاشته است ،خواستار پرداخت دیه شدم و احلقکه به سرعت مبلغ آن به
خانواده مقتول پرداخت شد ...روزیکه چک دیه ار به مهسر عزی ازهللخان
مرحوم دادم ،زن نسبتا جوان او چنان شادمان شد و خندیدکه من به خودم
لرزیدم .برادر او خواست دستم ار ببوسد و ...زن به زبان آمد وگفت" :مشا
یک خانواده رو جنات دادین .اگر عزیز هزار سال زنده بود و هزار سالکار
میکرد ،چننی پولی ار منیتونست پساندازکنه ".و من هم علت شادمانی
آنها ار فهمیدم و هم یک بار دیگر حکمت خدا ار به چشم دیدم :مرگ
چراغ امید ار در خانه آنها روشنکرده بود و من نهتنها قاتل نبودم ،بلکه
ناجی آن پانزده بچه و مادرشان شده بودم.

کمی سیاست

حرف مفت کنتور نمیاندازد

با نزدیک شدن به اجرای توافق هستهای ،هر روز کاندیداهای ریاست
جمهوری امریکا حرف جدیدی میزنند
 رها حقیقی

یک.گویا جدی جدی حرف مفتکنتور منیاندازد .هرگامکه به آغاز
اجرای توافق هستهای نزدیکتر میشومی ،بعضیکاندیداهای انتخابات
ریاستمجهوری امریکا حرفهای ب یراه زیادی م یزنند .از آن آقایی که
قول داده در صورت رسیدن به مقام ریاستمجهوریکابینه یهودی تشکیل
میدهد گرفته تا ترامپ که هر روز گ لواژه جدیدی رو میکند ،هر روز
سخنان ب یربطی از زبان آنها میشنومی .در یکی از تازهترین موارد،کریس
کریستی ،سناتور مجهوریخواه ،در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر بر
کرسی ریاستمجهوری ایاالت متحده بنشیند ،اولویت امنیت ملیاش چه
خواهد بود،گفت" :ایران خطری بزرگتر از داعش است .اگر هتدیدها
ار اولویتبندیکنیم،کاریکه هر رئیسمجهوری باید بکند ،آنوقت فکر
میکنم ایران خطری بزرگتر از داعش است .من معتقدم ایران به سوی
دستیابی به سالح هستهای میرود در حالی که هیچ سندی ندارم که
نشان دهد داعش به دنبال سالحهایکشتارمجعی است".
بعدکه جمری برنامه ،به او میگوید ایرانکارهای زیادی اجنام میدهد ،از
مجله اینکه مقدار زیادی از اورانیومهای غن ی شدهاش ار حتویل میدهد،
کریستی میگوید" :تو باور میکنی؟!"کلربگ میگوید حداقل مطمئنم
که تا سالها هتدیدی از طرف ایران متوجه ما نیست ،اما داعش هتدید
این روزهای ماست ".بعد میپرسد" :پس مشا هم به حمض رسیدن
به ریاستمجهوری ،توافقنامه ایران و  5 + 1ار پاره میکنید؟" آقای
کریستی پاسخ میدهد" :من این ار نگفتم .اول از مهه اینکه ما با
کسانیکه موجودیت اسرائیل ار به رمسیت منیشناسند ،توافقی خنواهیم
کرد ".کلربگ به او میگوید" :چطور از آنها چیزی ار میخواهید که
با بنیان ایدئولوژیشان منافات دارد؟" و بعد آقای جمری خوب نتیجه
میگرید که گذاشنت چننی شرطی در واقع فقط به قصد ناکام گذاشنت
توافق با ایران است.
اما جدای از ُدرفشانیهای جناب کریستی ،مشا کدام کشور دنیا ار
سراغ دارید که شرط ارتباط با کشوری دیگر ار با به رمسیت شناخنت
سرزمینی دیگر به عنوان یککشورگره بزند؟کدامکشور ار سراغ داریدکه
سیاستمدارانش شرط به قول خودشان «راستیآزمایی» ار حضور بازرسان
بنیاملللی تعینیکند و بعد وقتی مهان بازرسانگفتند مهه جا امن و امان
است ،برگردد بگوید مشا باور میکنید؟!
این حرفها ارکه م یزنید ،عدهای میگویند خب ،امریکاکشوری آزاد
است و هرکس نظرش ار میگوید و از اینجور حرفها .منکاری به
مباحث سیاسیاش ندارم ،اما هیچجوری منیتوامن هضمکنمکه در یک
کشور  -نه یک شهروند عادی  -یک مناینده جملس یا مهان سناتور با
چننی استداللهای بیخردانهای ایران ار خطری بزرگتر از داعش بداند!
تاثری رسانههای بزرگ و البیهای صهیونیستی و قدرتکارتلهای بزرگ

رسانهای درست ،اما شوخی هم حدی دارد؛ داعش؟ ایران؟!
دو .تلگرام ار دوست ندارم و هر خربی که از تلگرام به من میرسد،
واقعیت ندارد مگر آنکه خالفش ثابت شود .حداقل جتربه اینطور به
من نشان داده .اما دیروز مجلهای در تلگرام خواندم از نوام چامسکیکه
ترجیح دادم باور کنم او گفته .حرفی که زده از زبان هر کسی جذاب
است" :اگر به خاطر حوادث فرانسه یک دقیقه سکوت میکنیم ،به
خاطر آنچه در سوریه میگذرد باید تا ابد خفهخون بگریمی".
سه .نیکالس مادورو ،رئیسمجهور ونزوئال ،اخریا اعالمکردهکه اگر خمالفان
اکثریت ار در انتخابات جملس ملی به خود اختصاص دهند« ،ما دست
از انقالب برمنیدارمی و ...ما در حکومتی شبهنظامی با مدرک حکومت
خواهیم کرد» .او برای اینکه متهم نشود که به معنای واقعی دموکرات
نیست،گفت «ما اینکار ار با در دست داشنت قانون اجنام خواهیم داد».
آقای رئیسمجهور به راحتی جزئیاتکوچک اما مهمی ار نادیده میگرید.
نه قانون اجازه حکومت نظامی ار میدهد و نه دولت این حق ار خواهد
داشتکه نتیجه انتخابات ار نادیده بگرید.
چیزیکه مادورو بر آن تاکیدکرد ،این بودکه اگر انقالب او شکست
خبورد« ،قتلعام» اتفاق خواهد افتاد؛ هتدیدیکه مکر ار در سراسرکمپنی
انتخاباتیاش تکرار میکرد.
زمانیکه هوگو چاوز زنده بود و قیمت نفت باال بود ،میتوانستکاریزما،
حمبوبیت و حساب بانکی پرپولش حسن نیت و رواداری دولتهای دیگر
ار نسبت به «انقالب» ونزوئال جلب کند .اما مادورو ،چاوز نیست و
قیمت نفت سقوط کرده است .شاید هبرت باشد آقای مادورو یکی از
مهمترین اصول دموکراسی ار مرورکند؛ دموکراسی بر اساس آنچه در روز
انتخابات اتفاق میافتد تعریف منیشود؛ دموکراسی به معنای رفتاری است
که دولت بنی دو انتخابات از خودش بروز میدهد.
چهار ۱۷ .نفر در انفجاری در یک رستوران در مصر کشته شدند.
 ۷۰نفر در مببگذاری انتحاری در عراق جان خود ار از دست دادند.
هواپیماهای روسیه در یک ماهگذشته بارها و بارها مواضع داعش ار در
سوریه و عراق مببارانکردهاند .دو هفته پیش ترکیه یک هواپیمای جنگی
روسیه ار سرنگون کرد و حاال آقای پوتنی گفته خداوند تصمیم گرفته
حال ترکیه ار بگرید .به مهنی دلیلگویا رئیسمجهور روسیه جلوی واردات
گوجهفرنگی از ترکیه ار گرفته است .در مین عده زیادی بیگناه کشته
میشوند .دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که امیان بیاورمی به آغاز جنگ
جهانی سوم؟
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حرفه؛ روزنامهنگار

 سید احمد محیط طباطبایی

 پژمان موسوی

قصهها را به یاد بیاور

از س ــال  2000می ــادی،
س ــازمان فرهنگ ــی بنیامللل ــی
یونس ــکو و متام ــی هناده ــای
وابس ــته ب ــه آن ک ــه س ــعی در
حف ــظ و حراس ــت از هوی ــت
فرهنگ ــی گروهه ــای خمتل ــف
فرهنگ ــی و اجتماع ــی در دنی ــا
دارن ــد ،یک ــی از مهمتری ــن ابزاره ــای ای ــن کار را
قص ــه و داس ــتان میدانن ــد .از زمان ــی ک ــه بش ــر
ابتدایــی خــودش را درک کــرد ،انتقــال جتربیاتــش از
نس ــلی ب ــه نس ــل بع ــد از طری ــق قصهگوی ــی ب ــوده
اس ــت .ای ــن قصهگوه ــا زمان ــی ب ــزرگان ی ــک گ ــروه
غارنش ــن بودن ــد ی ــا در مق ــام جادوگ ــر ش ــفادهنده
قبیلــه قـرار داشــتند و جتربیاتشــان را در قالــب قصــه
و داس ــتان بی ــان میکردن ــد؛ گوین ــدگان قصههای ــی
ک ــه بعده ــا خبش ــی از تاری ــخ ،اس ــطوره و ب ــاور
نسـ ـلهای بع ــدی را ب ــه عنـ ـوان فرهن ــگ ش ــفاهی
ش ــکل دادن ــد .ای ــن قص ــه و قصهگوی ــی نق ــش
مهم ــی را در حف ــظ هوی ــت و اجی ــاد تعل ــق خاط ــر
در افـ ـراد ی ــک طایف ــه ،خانـ ـواده و گ ــروه ایف ــا
میکند.
س ــبک قصهگوی ــی ایرانی ــان در دوره اش ــکانیان
حت ــول بزرگ ــی پی ــدا ک ــرد و قصهگوه ــای م ــا ب ــه
خاط ــر ویژگیه ــای زبان ــی گروهه ــای زبان ــی هپل ــوی
و فارس ــی از پدی ــده موس ــیقی هب ــره گرفتن ــد و از
آن دوره ب ــه بع ــد ،راوی ــان قصهه ــای م ــا نوازن ــدگان
شــعرخوانی بودنــد کــه داســتانهای مربــوط بــه یــک
ق ــوم و قبیل ــه را از موضوع ــات عاطف ــی و عش ــقی
گرفتــه تــا روایتهــای جنگــی و قهرمانــی و محاســی
در قالــب ایــن داســتانها ب ـرای خماطبــان خودشــان
ک ــه عمدت ــا جوان ــان بودن ــد ،نق ــل میکردن ــد .ای ــن
دس ــت از قصهگوی ــان ام ــروزه مهچن ــان ب ــه ش ــکل
پراکن ــده در گوش ــه و کن ــار مملک ــت م ــا وج ــود
دارن ــد؛ خبشـ ـیهای مش ــال خراس ــان ،دوتارنـ ـوازان
بریجن ــد ،نقشبندیه ــای تربتج ــام و مهچن ــن
تارنوازه ــای بل ــوچ و عاش ــیقهای آذرباجی ــان
و نینوازه ــای منطق ــه خبتی ــاری ش ــکلی از
گوس ــانهای دوره اش ــکانی هس ــتند ک ــه مهچن ــان
باق ــی مان ــده و حافظ ــه تارخی ــی ای ــن پدیدهان ــد.
از طریــق داســتان اســت کــه مــا اخالقیــات و نظــام
م ــورد قب ــول خ ــود را ت ــداوم میخبش ــیم .جوامع ــی
ک ــه در آنه ــا قصهگوی ــی و قص ــه مهچن ــان از
امهیــت زیــادی برخــوردار اســت ،قطعــا اجتماعاتــی
هس ــتند ک ــه مش ــکالت و ناهنجاریهایش ــان ب ــه
مرات ــب کم ــر از جوام ــع دیگ ــر اس ــت .در جوام ــع
اس ــکاندیناوی و مناطق ــی از مش ــال اروپ ــا ک ــه
شــهره هســتند بــه داشــن نظامــی مدنــی بــر اســاس
زیرس ــاختهای تارخییش ــان ،ای ــن قصهه ــا هس ــتند
ک ــه زیرس ــاختهای اخالق ــی و اجتماع ــی را از
نس ــلی ب ــه نس ــل بع ــد میس ــپرند .کش ــوری مث ــل
فنالن ــد ب ــا مجعی ــت اندک ــش بی ــش از ش ــش هـ ـزار
قصهگ ــوی رمس ــی دارد؛ کس ــانی ک ــه وظیفهش ــان
نق ــل و روای ــت داستانهاس ــت .ب ـرای مه ــن اس ــت
ک ــه کش ــور فنالن ــد جامعـ ـهای ب ــه ه ــم پیوس ــته و
دارای تعل ــق خاط ــر و نظ ــام اخالق ــی قاب ــل قب ــول
و مطــرح اســت .جالــب اســت کــه از طریــق مهــن
داس ــتانها درمییابی ــم فنالندیه ــا ریش ــه آس ــیایی
دارن ــد و از بازمان ــدگان اردوگاه آتی ــا هس ــتند ک ــه
بع ــد از م ــرگ او در ای ــن ناحی ــه مس ــتقر ش ــدند
و ب ــه حل ــاظ فرهن ــگ زبان ــی و قوم ــی ارتباط ــی ب ــا
بارته ــا و اس ــاوها ندارن ــد .آنه ــا مردمان ــی
خاصنــد کــه هویتشــان را در قالــب ایــن داســتانها

حف ــظ کردهان ــد و از طری ــق ای ــن قصهه ــا آنچ ــه را
میخواهن ــد ب ــه کودکانش ــان میآموزن ــد.
اصــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه قصــه فقــط ب ـرای
کــودکان نیســت بلکــه ب ـرای مهــگان اســت .قصــه
را مه ــه گ ــوش میدهن ــد .قص ــه یعن ــی گذش ــته و
باوره ــای م ــا و آنچ ــه خ ــوب ی ــا ب ــد میدانی ــم.
میبینیــم کــه قصهگویــی یــک شــیوه ربوبــی اســت.
پیامـ ـران ه ــم ب ــا قص ــه پیامهایش ــان را رس ــاندند
ت ــا بتوانن ــد اصالح ــات اجتماع ــی و عقیدت ــی ک ــه
عزم ــش را داش ــتند ،ب ــه اجن ــام برس ــانند .در راس
ای ــن پیامـ ـران ،پیام ــر خ ــود ماس ــت ک ــه احسـ ـ ن
القص ــص را ب ـرای م ــا روای ــت میکن ــد چ ـرا ک ــه ب ــا
ای ــن قصهه ــا نهتنه ــا میتـ ـوان جترب ــه گذش ــته را ب ــه
آین ــدگان منتق ــل ک ــرد بلک ــه ن ــوع برخ ــورد ،رفت ــار و
گزینــش رفتــار اجتماعــی مناســب را از طریــق مهــن
داس ــتانها ب ــه م ــردم عص ــر آم ــوزش داد.
ام ــروزه م ــا در جامعهم ــان ب ــا ای ــن حبـ ـران روبـ ـهرو
هس ــتیم ک ــه پ ــدر و مادره ــای جـ ـوان م ــا قص ــه
ندارنــد .کســی قصـهای را نقــل منیکنــد .شـبهای
یلــدا و ش ـبهای نــوروز دیگــر کســی ب ـرای کســی
قص ــه منیگوی ــد .در جشـ ـنها و عزاداریه ــا،
وقت ــی آخ ــر ش ــب اهال ــی ی ــک خانـ ـواده و طایف ــه
دور ه ــم مج ــع میش ــوند ،مادربزرگ ــی نیس ــت ک ــه
قصــه عروســی و ع ـزای گذشــته را ب ـرای مــا تعریــف
کن ــد .بنابرای ــن ی ــک گسس ــت اخالق ــی و ارتباط ــی
ب ــن گذش ــته و ح ــال رق ــم خ ــورده اس ــت .ش ــاید
خبشــی از ایــن اتفــاق زمانــی افتــاد کــه هنــادی کــه از
قض ــا خدم ــات بینظ ــری ه ــم در ح ــوزه ک ــودکان
و نوجوان ــان داش ــته اس ــت ،کان ــون پ ــرورش فک ــری
ک ــودکان و نوجوان ــان ،قصهه ــا را ب ــه گروهه ــای
ســنی الــف و ب و جیــم و ...تقســیم کــرد .گویــی
آدمبزرگه ــا نبای ــد قص ــه بش ــنوند در حال ــی ک ــه
شــاید بتـوان گفــت قصــه شــکل اصلــی و تکیـهگاه
حف ــظ هوی ــت ه ــر طایف ــه و گ ــروه و ق ــوم و ملت ــی
در جهــان اســت .یــک فرهنــگ تارخیــی قصههــای
بس ــیاری دارد مهچن ــان ک ــه ی ــک درخ ــت کهنس ــال
ماجراه ــای بس ــیاری را از س ــر گذران ــده اس ــت ک ــه
میتوان ــد بـ ـرای ی ــک هن ــال جـ ـوان روای ــت کن ــد.
قصهگوی ــی در ه ــر جامعـ ـهای ش ــکل خ ــودش را
پی ــدا میکن ــد و افـ ـراد در ه ــر جامعـ ـهای از زم ــان
تول ــد ب ــا قص ــه آش ــنا میش ــوند .الالییه ــا اول ــن
قصههای ــی هس ــتند ک ــه م ــادر و مادرب ــزرگ در
گ ــوش بچهه ــا میخوانن ــد .الالییگوی ــان مشال ــی
و جنوب ــی و غرب ــی و ش ــرقی مضام ــن متفاوت ــی را
کــه برگرفتــه از فرهنــگ بومــی خودشــان اســت در
قال ــب الالییه ــا بی ــان میکنن ــد.
م ــا زمان ــی داس ــتان خودم ــان را بـ ـرای ج ــذب
دیگ ـران میگفتی ــم؛ مث ــل ش ــاهنامهخوانی و نقال ــی
در قهوهخانهه ــا .وقت ــی قصهه ــای خودم ــان را
نگویی ــم ،ناگزی ــرمی قصهه ــای دیگـ ـران را بگویی ــم؛
از سیاس ــت و ش ــایعات و ام ــور س ــطحی و
بیپش ــتوانه بگویی ــم .مهنیجاس ــت ک ــه س ــرمایه
تارخی ــی خودم ــان را فرام ــوش میکنی ــم .م ــردم ب ــه
ش ــنیدن افس ــانه و داس ــتان نی ــاز دارن ــد و ای ــن نی ــاز
از ب ــدو تول ــد در آنه ــا پایهگ ــذاری ش ــده اس ــت.
پ ــس اگ ــر مش ــا قصهه ــای خودت ــان را نگویی ــد،
دیگـ ـران قصهه ــای خودش ــان را میگوین ــد و
اینجاس ــت ک ــه دیگ ـران میتوانن ــد در فرهن ــگ م ــا
رخن ــه کنن ــد و مش ــکالت هویت ــی و رفت ــاری بـ ـرای
جامعــه مــا بــه وجــود بیاورنــد در حالــی کــه قصــه و
قصهگویــی هبرتیــن وســیله اجیــاد هنجــار در جامعــه
اس ــت.

«واشنگنتپست»-مهمترینوتاثریگذارترینروزنامهواشنگنت
دیسی -چندی پیش صدوسیوهشتمنی سالروز انتشار
خود ار جشنگرفت و وارد صدوس یوهنمنی سال انتشارش
شد؛ روزنامهای که بیش از  80سال در اختیار خانواده
«گراهام» بود و اکنون «جف بزوس» رئیس شرکت خدمات
اینرتنتی آمازون به عنوان «سرمایهگذار خصوصی» و نه
شرکت آمازون ،مالکیت آن ار بر عهده دارد؛ مالکیت این
روزنامه پس از پرداخت رقمی در حدود  250میلیون دالر به
جف بزوس واگذار شد .آنهاییکه دستشان تویکار است
تنها م یدانند  250میلیون دالر برای یک روزنامه یعنی چه!
واشنگنتپست چه آن زمانکه خانواده «گراهام» مالکیت
آن ار بر عهده داشت و چه امروزکه جف بزوس مالک آن
است ،مهواره از جایگاه و اعتبار ویژهای در جهان برخوردار
بوده است؛ گرچه برمال کردن رسوایی «واترگیت» در این
اعتبارخبشی از امهیت و جایگاه ویژهای برخوردار بوده است،
اماکیستکهنداندواشنگنتپستدرطولسالهایفعالیت
خود ،آنقدر حرفهای عملکردهکه شایسته و الیق جایگاه
امروزیاشباشد.
 40سال پیش از آغا ِز انتشار واشنگنتپست در مهنی هت ار ِن
خودمان ،روزنامهای خنستنی مشارهاش ار منتشرکردکه نه امروز
خربی از تداوم انتشارش است و نه حتی نام و یاد و آن!
فقط آنهاییکه اهل حتقیقند م یدانندکه روزی در اینکشور
«کاغذ اخبار»ی منتشر میشد و پس از آن هم چند روزنامه
وهفتهنامهتازمانانتشارخنستنیمشارهواشنگنتپستمنتشر
میشدند.مشخصامیتوانگفتخنستنیروزنامهچاپیایران
در دوره سلطنت حممدشاه قاجار به وسیله مری از صاحل شریازی
در هتران منتشر شد .خنستنی مشاره این نشریهکه به تقلید از
واژه روزنامه در زبان انگلیسیکاغذ اخبار نامیده میشد ،اول
ماه مه  1837میالدی درست  40سال پیش از انتشار
واشنگنتپست انتشار یافت .قصه آن 40سال یک طرف،
قصه این138سال یک طرف؛ سالهاییکه در آن روزنامهها
در امریکا تا این حد پیش رفتهاند و جایگاهی چننی یافتهاند و
سالهاییکه در آن در ایران روزنامهها با انقطاعهای پیدرپی
روبهرو بودهاند و هیچیک (البته بهجز روزنامه اطالعات آنهم
با تارخیی حدود  90سال) تاریخ و هویتی اینچننی نیافتهاند.
اگرفاکتورهایسیاسیوعقبافتادگیهایدولتهایوقت
ار در زمانه زمامداری قاجارها و هپلویها در نظر نیاورمی ،به
نظر میرسد مهمترین عامل اینجا ماندگی ،توسعهنیافتگی
مطبوعات ما و بیتوجهی به منافع ملی در قیاس با توجه
مفرط به دستهبندیها و جریانسازیهای مقطعی است .نه
آنکه حساسیت به مسائل داخلی و درگرییهای روزمره،
کاریعبثباشدکهاتفاقادرکشورهایتوسعهنیافتهخبشیاز
فعالیتهایمدنیبهسببنبودتشکلهایغریدولتی،عمال
بر دوش مطبوعات افتاده است و دقیق شدن روی این مسائل
درست به مهنی دلیل،کاری درست هم هست ،اما سخن
اصلی این است که روزنامههای ایرانی هیچگاه دغدغهای
برای تبدیلشدن به رسانهای مهم در سطح منطقه و جهان
نداشتهاند و خربنگاران و سردبریانشان ار برای این مهم،
هیچگاه آماده نکردهاند .این معضل از یکسو خربنگاران و
روزنامهنگاران ما ار از حضور منت حتوالت جهانی و ایفای
نقش به عنوان یک روزنامهنگار جهانی حمرومکرده است و از
سوی دیگر ایران ار از سپهر رسانههای جهان ،عمال حذف
کرده و آنان ار حداکثر در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران
باامهیت و معترب ساخته است .البته در این بنی منیتوان از
نقش و تأثری «بیعملی» و «بیاشتیاقی» خوِد روزنامهنگاران
ایرانی هم در دستنیافنت به چننی جایگاهی غفلتکرد اما
مهمتر از این ،مشکل ساختاری روزنامهنگاری و سازمانهای
رسانهای ماستکه وضعیتی چننی ارپدید آورده است؛ درواقع
نبود نگاِه بنیاملللی و بیتوجهی بهگسرتش حوزه نفوذ در
کشورهای منطقه با مطبوعات ایرانیکاریکرده استکه
امروز تقریبا هیچ نشریه یا رسانه ایران ی در جهان و منطقه
حرفی برایگفنت ندارد و به عنوان یک نشریه مهم و تاثریگذار
شناخته منیشود.

دلهدزدهــا هــم بــه کمرت
از هـزار میلیــاردش اعتنــا
منیکننــد .بدتریــن جمــازات
دزدهــا مهــن اســت کــه جمبور
شــوند مـ ِ
ـال بــه حـرام مجع
شدهشــان را بشــمارند.
(مجــع مــاال وعــدده) مــا هم
کــه اعــداد را در خربهــا
میشــنومی حساســیتمان
را از دســت دادهامی.
قــدمی وقتــی منجمــن از
فاصلههــای جنومــی حــرف
میزدنــد نزدیــک بــود که
شــاخ دربیــاورمی .خیلی
قــدمی را منیگــومی .تــا مهــن
ســی ،چهل ســال پیش اگر
فاصلــه زمــن و ســتارهها را
مینوشــتند درکــش برامیــان
ســخت بــود .فهمــی از
ســه میلیارد ســال نوری
نداشــتیم .اصــا برای
آدمیـزاد فهــم اعــداد باالتــر
از ســن و ســال ســخت
اســت .شــصت و هفتاد
و هشــتاد و نود و صد،
حتــی صــد و ده و صــد
و بیســت را میتوانیــم
درک کنیــم .معنــی آدم
صدســاله این اســت که او
صــد هبــار و صــد تابســتان
و صــد زمســتان را جتربــه
کــرده .یعنــی کــه او صدتــا
ادامه پرمی در صفحه 7
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ما وقتی قصههای خودمان را تعریف نکنیم مجبوریم
داستانهای دیگران را بگوییم

از «کاغذ اخبار» ما
تا«واشنگتنپست»
آنها

کــه از میلیــارد هــم بیشــر بــه
نظــر میرســید .امــا میلیــارد
هم امروز زیر دســت و
پــا رخیتــه .کنتــور جهــان
مــدرن چنــان ســرعت گرفتــه
کــه ارزش واقعــی عددهــا
را پنهــان کــرده .زمــان
بچگــی مــا تــوی کتابهــای
معلومــات عمومــی
مینوشــتند یــک میلیــارد
آنقدر بزرگ اســت که
بـرای مشردنــش بایــد چهــل
ســال وقت بگذارید و
روزی هشــت ســاعت مدام
بشــمرید .یعنــی اگــر خبواهیــد
یک ،دو ،ســه ،چهار،
پنج ،شــش ...بشــمرید
تــا یــک میلیــارد ،چهــل
ســال بایــد وقــت بگذاریــد.
منظــور اینکــه عــدد میلیــارد
بزرگ اســت و فهمش
ســخت اما در روزگار
مــا میلیــارد عــن پشــکل
زیر دســت و پا رخیته و

شد« .حریف
جملس ما خود
مهیشه دل میبرد/
علیاخلصوص
که پریایهای بر
او بستند» .پریایه
فراموشکاریهم
به آنچه بود ،بسته
شده است .یکی
میخواست از
جویی بپرد؛ هی
عقب و جلوکرد و
آخر سر منصرف
شد .زیر لب
گفت" :ای جوانی
کجایی؟" دور و
برش ارکه خلوت
یافت ،به خود
گفت" :جوانی هم
...خی نبودی".
حاال منگاهی به
مهکارامن پز جوانیام
ار میدهم .خاطره
از سوره و مهر
تعریفمیکنم.
قصههامیگومی
که من آمنکه رستم
بود هپلوان .اما دور
و برم ارکه خلوت
مییامب،پوزخندی
م یزمن به ریشمکه
«جوانیات ار هم
دیدهام» .خودم ار
جلوی مشا بدنام
منیکنم .غری از
این شلختگی و
سهلانگاریو
فراموشکاریو
تلنبارکردن امور،
خوبیهایی هم دارم.
اگر خوبی نداشتم
کهایننویسندگان
بزرگوار زیر پرچم
کرگدن مجع
منیشدند .اینها هر
کدامیلیهستند
که حتی با شاه
فالودهمنیخورند.
پولی هم منیدهیم
که فکرکنید
بابتحقالتالیف
ایستادهاند و پا
سفتکردهاند.
فقط روی حساب
دوستی و مودت
و مهربانی است
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من یک سگ هستم
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«یک غول ،یک
جن ،یک پری»
سیدعلیمریفتاح
نشر علم
1391
نویسندهکتاب
در اینجا نیاز به
معرفی ندارد و مهه
با نام او و آثارش
آشنا هستند ،اما
خودکتاب چیز
دیگری است.
کتاب 16
داستانکوتاه دارد
که مهه داستانها
عناصریمشابه
و تکرار شونده
دارند .تنهایی
شخصیت
اصلی داستانها
و مواجههاش
با اتفاقاتی
گاها عجیب و
غریمعمول حال
و هوایی شخصی
ولی باورکردنی
به داستانها
داده است.
طنزی هنفته مهراه
با ختیلی یگانه
شاکله اصلی
داستانها ار
ساخته استکه
البته این ویژگی
درواقع اصلیترین
نشانه برای
شناخت آثار این
نویسنده است .از
هبرتینداستانهای
این جمموعه
میشود به «بکل
حشیش»،
«پایان عصر
معصومیت»،
«زندگینکبتبار
من» و ...اشاره
کرد.کتاب
امسال چاپ
شده است و
طرفداران قلم این
نویسنده حتما از
خواندنش لذت
خواهند برد.

 هوشنگ گلمکانی

هنوز عرق آخرین پستیکه در اینستاگرامگذاشتم
خشک نشده بودکه یک شاهد داخلی به نشانه
شیوع فرهنگ و روحیه خنبهکشی و لذت مجعیت
از به زیرکشیدن ستارهها و مشاهری ظاهر شد .این
پست درباره کریستیانو رونالدو است .داشتم
مستندی ار درباره او میدیدمکه از چندی پیش بر
پرده سینماهای جهان آمده و در جایی از آن،
رونالدو میگوید« :من مهه چیز دارم .چیزی نیستکه نداشته باشم .ولی
مردممهیشهمنتظرنداشتباهیمرتکببشومتام ارمتهمکنندوازمانتقادکنند.
این سخته .خیلی سخته ».به نظرم رسید این خبش از حرفهای رونالدو
در فیلمیکه بیشتر روی ناکامیهای این ستاره پرتغالی متمرکز است،
نشانهای از وجود عارضه جهانی خنبهکشی است .مردمکسانی ار به مقام
ستارگی میرسانند و چندی او ار حتسنی و ستایش میکنند ،اما بعد تالش
میکنند او ار به زیر بکشند ،رسواکنند و اگر شد ،لهکنند .انگار مردم از
زمنی خوردن ستارههایشان لذتی هیسرتیک میبرند .آنها مهان طورکه به
ستاره نیاز دارند شوق ستارهکشی هم دارند.
منونههای داخلیکه زیادند اما این شاهد تازه ،بالیی استکه دارد سر
مهران مدیری میآید« .مجعیت» منتظر لغزشی ،خطایی ،حتی سهوی
در حد سکندری خوردن ،سوتی دادن و اشتباهی لپی است تا انگشت
اهتام به سوی ستاره درازکند ،رسوایشکند .تازهگاهی نیاز به خطا هم
نیست .این مهان وضعیتی استکه رونالدو از آن میگویدکه تازه یک
قهرمان ملی هم حمسوب میشود و مثال نه ستاره دنیای سرگرمی .قهرمانان
ورزشی به اسطورهها پیوند میخورند و وضعشان حتی در ناخودآگاه مجعی
با ستارههای موسیقی و سینما فرق دارد .با این حال رونالدو هم از دشواری
رودررویی با خشم و اهتام مجعیت در پی هر اشتباهی میگوید .موضوع
اعرتاض پزشکان به مهران مدیری در پی پخش جمموعه «در حاشیه» در
نوروز امسال ،البته بیشتر یک حرکت صنفی بود و نه مصداق عارضه مورد
جویکهپسازپخشقسمتاخریجمموعه«عطسه»درشبکه
اشاره،اما ّ
منایش خانگی رخ داده ،یک عارضه مضاعف است.
مدیری اسم یک سگ ار در این جمموعه «کوروش» گذاشته و مهنی
امر ناسیونالیستهای سطحی افراطی ار در فضای جمازی و شبکههای
اجتماعی به واکنشی آشناکشانده؛ سریال «عطسه» ار حترمیکردهاند،
اطالعیهوبیانیهدادهاند،روی عکسمدیریضربدرکشیدهاند،او ار«خائن
بیغریت» و «خودفروش» خواندهاند و به زبالهدان تاریخ حوالهاش دادهاند.
مهران مدیری ،ستاره حمبوب دنیای سرگرمی طی بیست سال اخری .یکی از
بیست شخصیت پرنفوذ ایران از نگاه «نیوزویک» در سال .1388خائن
بیغریت.زبالهدانتاریخ.خودفروش.
یک جنبه از این ماج ار تقدس قائل شدن برای یک اسم است و وصل
کردن آن به «تاریخ پرشکوه» .واقعا این نوع نگاه چه فرقی دارد با نگاه
کسانیکه دستهای دیگر از اسمها ار مقدس میمشارند و با اینکه جامعه
پر از آدمهایی خالفکار و فاسد با انواع اسمهاست ،در فیلمها و سریالها
فقط آدمهای مثبت باید از این نوع اسمها داشته باشند و آدمهای منفی
نامهایی از دسته دیگر؟ آیا مهران مدیری باگذاشنت اسمکوروش بر روی
یک سگ خواسته «کوروشکبری» ار بیاعتبارکند و مثال این نوعی ابراز
نظر درباره یک شخصیت حمرتم تارخیی است؟ آیا مدیری اینقدر خام و
ساده و بیفکر استکه چننی هدف پوچ و مسخرهای از اینکار داشته
باشد؟ پس چ اراز نگاه سطحی سانسورچیهاگالیه میکنیم؟ خب آنها
هم مهنی جوری و با مهنی نگاه چیزهایی ار توقیف یا سانسور یا حذف
میکنندوبهسازندگانآثارمیگوینداسمشخصیتهایتان ارعوضکنید.
اما جنبه دیگر قضیه این استکه چون این اسم برای یک سگگذاشته
شده به عدهای برخورده است .یعنی سگ چنان منفی و پلید استکه
گذاشنت یک اسم بر آن ،توهینی تلقی شده بر هرکسیکه این اسم ار
دارد ،بهخصوص مشهورترین شخصیت دارنده این اسم؟ مثال اگر این اسم
بر یککبوترگذاشته میشد ،شاید چننی واکنشی برانگیخته منیشد .بر
یک اسب چطور؟ بر یک خرگوش؟ یک پلنگ؟ آیا مشکل از سگ
بودنکاراکرتی استکه نامکوروش بر آنگذاشته شده؟ خب این نوع
نگاه چه فرقی دارد با نگاهکسانیکه با تزریق اسید و دادن غذای مسموم
یا شلیکگلوله سگکشی راه میاندازند؟ یا باکسانیکه چندی پیش
الحیهای تدارک دیدند برای مجعآوری حیوانات خانگی (و به طور مشخص
سگها) و جرمیه و شالق برای صاحبان آنها؟ مهان حیوان وفاداریکه
چند ساعت پیش عکسی در یک پست اینستاگرامی دیدمکه یکی از
آنها با حالتی غمگنیکنارگور صاحب تازهدرگذشتهاش مچبامته زده بود.
ی است سعادت و خبت مهنشینی با یکی
بنده به عنوانکسیکه چند 
از مهنی موجودات نازننی ار پیداکرده ،به نتیجهای در این زمینه رسیدهام
که اگر حاصل جتربههامی ار بنویسم ،به احتمال زیاد سانسور خواهد شد و
باز مقداری سهنقطه به جایشگذاشته خواهد شد .اما فقط به مهنی اکتفا
میکنمکه اگر نویسنده وکارگردانی در اثرش سگی دارد ،تقاضا میکنم
امسش ار بگذارد هوشنگ .و اگر باز خطر این شبهه وجود داردکه این
نامگذاری توهنی به مهه دارندگان این اسم ،یک اسم شاهنامهای و توهنی
به خالقش فردوسی تلقی شود ،لطفا به طور مشخص اسم آن سگ ار
بگذارند هوشنگگلمکانی .مایه افتخار و سربلندی من است.

گفتوگو /آیین درویشـی

چهل هم مثل اعداد دیگر است
توگو با دکتر سید یحیی یثربی درباره اهمیت و راز عدد چهل
گف 
 ساجده سلیمی
 در شماره چهل کرگدن موضوع اصلیمان راز عدد چهل است .اما قبلش توضیح بدهیم و تاکید کنیم که این
بحث ربطی به مراسم پرشکوه اربعین حسینی ندارد و صرفا قصدش بررسی جایگاه عدد چهل در فرهنگ عامه است.
کسانی که با ادبیات عامه و همینطور فرهنگ عرفانی آشنایی دارند میدانند که درباره این عدد حرفهای زیادی زده
شده است .واقعیت این است که بحث درباره عدد چهل آنقدر در کتابهای عرفانی ما مطرح شده که تکرار آن
دلیلی ندارد .اما اینکه این اشارات تا چه اندازه درست هستند موضوعی است که هنوز بر سر آن بحث وجود دارد.
به همین دلیل برای گرفتن پاسخ سواالتمان در خصوص راز عدد چهل ،سراغ دکتر سید یحیی یثربی استاد فلسفه و
حکمت اسالمی در دانشگاه عالمه طباطبایی رفتیم ،اما آقای دکتر ما را پاک غافلگیر کرد .دلیل این غافلگیری را
نمیگویم تا مصاحبه را بخوانید اما ایشان درباره این موضوع حرفهایی داشت که آن را به صراحت بیان کرد و در
عین حال به رد آنچه قبول نداشت پرداخت .یکی از نشانههای متفکران ،صراحتشان در بیان چیزهایی است که به
آن اعتقاد دارند.
نباید این موضوع را از نظر دور داشت که اعتبار پژوهشهای ایشان در حوزه فلسفه و عرفان اسالمی انکارنشدنی
است و همیشه مرجعی برای رجوع پژوهشگران این حوزه بوده .در آثار او میتوان احترام به تصوف و عرفان اسالمی
را همراه با تفکیک آن از دیانت اسالمی به وضوح مشاهده کرد« .عرفان عملی در اسالم»« ،عرفان نظری»،
«مفاهیم فلسفی در ادبیات فارسی»« ،حکمت اشراق سهروردی» و ...تنها بخشی از عناوین کتابهای ایشان
هستند .با همین رویکرد مصاحبه را آغاز کردیم و نتیجه آن چیزی شد که مالحظه میکنید .دکتر یثربی هم از
تجربیات چلهنشینیهای خود در جوانی گفت و هم اضافه کرد مدتهاست که دیگر این حرفها را باور ندارد.
 ع ــدد چه ــل در فرهن ــگ م ــا و بس ــیاری فرهنگه ــای دیگ ــر
عــدد ویــژهای شــناخته میشــود .آیــا رازی در ایــن عــدد نهفتــه
اســت؟
در ق ــرآن ک ــرمی و در عص ــر پیام ــر اس ــام (ص) ع ــدد چه ــل حم ــور
چیــزی نبــود .مــا هیــچ ســندی نــدارمی کــه قــرآن مــا یــا پیامــر اســام
(ص) گفت ــه باش ــند ب ــر اس ــاس ع ــدد چه ــل ف ــان کار را اجن ــام
دهی ــد .فق ــط در داس ــتان مرب ــوط ب ــه حض ــرت موس ــی (ع) ای ــن
ع ــدد مط ــرح ش ــده اس ــت .اینک ــه موس ــی (ع) ب ــه ک ــوه ط ــور
رف ــت و ق ـرار ب ــود  30روز در آنج ــا باش ــد ،ام ــا  10روز بیش ــر
مان ــد و در هنای ــت چه ــل روز ش ــد .ام ــا اینک ــه از ع ــدد چه ــل
مسبل ــی بس ــازند و خبواهن ــد ب ــر اس ــاس آن دس ــتورالعملهای چه ـل
روزه ص ــادر کنن ــد ،در ق ــرآن ک ــرمی نیام ــده اس ــت .منب ــع اصل ــی
معرف ــت م ــا ه ــم در دی ــن اس ــام ،ق ــرآن ک ــرمی اس ــت و ه ــر روای ــت
و حدیث ــی ،از ه ــر کس ــی باش ــد ،بای ــد ب ــا ق ــرآن ک ــرمی س ــنجیده
ش ــود .ام ــا منیت ـوان ای ــن مس ــئله را نادی ــده گرف ــت ک ــه ع ــدد چه ــل
در فرهنگه ــا و س ــنتهای گذش ــتگان مط ــرح ب ــوده اس ــت.
اع ــداد دیگ ــری ه ــم بودهان ــد ک ــه معناه ــای خاص ــی بـ ـرای م ــردم
داشــتهاند؛ مثــل  7و  3و ...کــه مــن در حــال حاضــر اطالعــات
چندان ــی از معان ــی خ ــاص آنه ــا در فرهن ــگ عام ــه ن ــدارم .ام ــا
آنچــه مســلم اســت اینکــه اینهــا در اســام مطــرح نبــوده اســت.
حتــی برگ ـزاری مراســم چهلــم ب ـرای مــرده هــم ارج و قربــی نداشــته
اســت .مــا نشــنیدهامی کــه مثــا پیامــر اســام (ص) خبواهنــد مراســم
چهل ــم بـ ـرای حض ــرت خدجی ــه ی ــا ابوطال ــب ی ــا مح ــزه سیدالش ــهدا
برگـ ـزار کنن ــد .اینه ــا در س ــنت اس ــام وج ــود ن ــدارد.
 پــس دلیــل مطــرح شــدن عــدد چهــل در فرهنــگ مــا و تاکیــد
ب ــر آن چیس ــت؟ ب ــه ه ــر ح ــال از ع ــدد چه ــل و اهمی ــت آن
بس ــیار صحب ــت ش ــده اس ــت.
ع ــدد چه ــل را بیش ــر عرف ــای اس ــام مط ــرح کردهان ــد .منش ــا ای ــن
عــدد در عرفــان چــه بــوده ،منـیدامن .البتــه یــک حدیثــی هــم هســت
کــه مــن در درســت بــودن آن شــک دارم .شــاید هــم از احادیثــی
باش ــد ک ــه صوفیه ــا س ــاختهاند چ ــون مهانط ــور ک ــه میدانی ــد،
صوفی ــان در راه س ــر و س ــلوک خ ــود حدیثه ــای زی ــادی
س ــاختهاند .ای ــن حدی ــث میگوی ــد ه ــر ک ــس چه ــل روز بـ ـرای
خــدا بــا اخــاص بندگــی کنــد ،خداونــد سرچشــمههای دانایــی و
معرف ــت را از دل ــش ب ــر زبان ــش ج ــاری میس ــازد .چلهنش ــینی در
صوفی ــه بس ــیار مرس ــوم ب ــوده اس ــت .معم ــوال دوره ریاضت ــی چه ــل
روزه داش ــتند؛ یعن ــی چه ــل روز ی ــک برنام ــه را اجـ ـرا میکردن ــد و
اگــر الزم میشــد ،گاهــی بالفاصلــه و گاهــی بــا فاصلــه ،یــک دوره
چه ــل روزه دیگ ــر ت ــن ب ــه ریاض ــت میدادن ــد .ب ــه نظ ــر م ــن ،ای ــن

تق ــدس ع ــدد چه ــل چن ــدان اص ــل و اساس ــی ن ــدارد.
 ام ــا نمیت ــوان اش ــارات ش ــعرا و ب ــزرگان را نادی ــده گرف ــت.
مث ــا حاف ــظ میگوی ــد «ک ــه ای صوف ــی ش ــراب آنگ ــه ش ــود
ص ــاف /ک ــه در شیش ــه بماند اربعینی» .اش ــاره حاف ــظ ب ــه
چیس ــت؟
اینکــه حافــظ گفتــه ،صرفــا یــک جتربــه اســت .در آن زمــان علــم
ش ــیمی چن ــدان پیش ــرفته نب ــود ،ام ــا در ح ــال حاض ــر دانش ــمندان
هب ــر میتوانن ــد بگوین ــد زم ــان ختم ــر چق ــدر اس ــت و چق ــدر
ط ــول میکش ــد ت ــا انگ ــور ب ــه مرحل ــه ش ـراب ش ــدن برس ــد .حاف ــظ
میگوی ــد چه ــل روز ،ام ــا میتوان ــد  35 ،30ی ــا  50روز باش ــد.
ای ــن را دانش ــمندان عل ــم ش ــیمی بای ــد مش ــخص کنن ــد .س ــخن
گف ــن حاف ــظ از ع ــدد چه ــل در اینج ــا ب ــه مه ــان چلهنش ــینیهای
صوفی ــان و عقای ــد عرفان ــی اش ــاره دارد .م ــن خ ــودم زمان ــی ک ــه
جوانت ــر ب ــودم و ب ــه عرف ــان عالق ــه داش ــتم ،چلـ ـه نشس ــتهام.
چلهنش ــینی و آداب آن از بدعته ــای صوفی ــه اس ــت و اگ ــر
واقع ــا معان ــی و دس ــتورهای خ ــاص و مهم ــی بـ ـرای انسانس ــازی
داش ــت و در پ ــرورش انس ــانها تاث ــر میگذاش ــت و آنه ــا را ب ــه
معرف ــت میرس ــاند ،مطمئن ــا ق ــرآن ک ــرمی آن را نادی ــده منیگرف ــت.
 ت ــا جای ــی ک ــه م ــن میدان ــم ،در ق ــرآن ه ــم چن ــد ج ــا ب ــه
ع ــدد چه ــل اش ــاره ش ــده اس ــت؛ س ــورههای بق ــره و احق ــاف
را میت ــوان ب ــه عن ــوان نمون ــه ذک ــر ک ــرد .جای ــی خداون ــد اش ــاره
میکن ــد ب ــه چه ــل روز اعت ــکاف حض ــرت موس ــی (ع) در ک ــوه
ط ــور و چه ــل س ــال آوارگ ــی ق ــوم بنیاس ــرائیل .اینه ــا چ ــه
توجیه ــی دارن ــد؟
درب ــاره اش ــارات ق ــرآن ب ــه ع ــدد چه ــل بای ــد بگ ــومی ک ــه ای ــن ع ــدد
چه ــار ب ــار در ق ــرآن ذک ــر ش ــده اس ــت و دو ب ــار آن ب ــه مه ــان
اعت ــکاف حض ــرت موس ــی (ع) اش ــاره دارد .در آی ــه  51س ــوره
بقــره ،آیــه  26ســوره مائــده ،آیــه  42ســوره اعـراف و در آیــه 15
س ــوره احق ــاف ع ــدد چه ــل آم ــده اس ــت.
ام ــا در نظ ــر داش ــته باش ــید ای نک ــه در ق ــرآن آم ــده ق ــوم بنیاس ـرائیل
چهــل ســال آوارگــی کشــیدند ،دلیــل بــر تقــدس عــدد چهــل نیســت.
ای ــن تع ــداد س ــالها میتوان ــد کام ــا اتفاق ــی باش ــد .ای ــن اش ــاره
منیتوان ــد مبن ــا باش ــد .یعن ــی ب ــر اس ــاس ای نک ــه بنیاسـ ـرائیل چه ــل
س ــال آواره بودهان ــد ،من یش ــود ب ــه نتیج ــه خاص ــی رس ــید ی ــا قانون ــی
را اســتخراج کــرد کــه مثــا عــدد چهــل خیلــی مهــم اســت و ...در
قــرآن اعــداد دیگــری هــم آمــده اســت؛ مثــا ای نکــه مــاه ســی روز یــا
کف ــاره روزه ش ــصت روز اس ــت .اینه ــا دلی ــل من یش ــود ک ــه بگویی ــم
ع ــدد  30ی ــا  60ه ــم معن ــای خاص ــی دارن ــد.
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عکس :جمید فراهانی

 بس ــیاری ب ــر ای ــن ب ــاور ب ــوده و هس ــتند ک ــه
عق ــل انس ــان در چهلس ــالگی کام ــل میش ــود.
مث ــا موالن ــا میگوی ــد «م ــن از غص ــه چ ــه
ترس ــم چ ــو ب ــا م ــرگ حریف ــم /ز س ــرهنگ چ ــه
ترس ــم چ ــو از می ــر بجس ــتم /ب ــه اندیش ــه فروب ــرد
مرا عقل چهل س ــال /ب ــه ش ــصت و دو ش ــدم
صی ــد و ز تدبی ــر بجس ــتم » .ش ــما ب ــه ای ــن
موض ــوع ب ــاور داری ــد؟
چه ــل س ــالگی را در ق ــدمی و حت ــی مه ــن االن
س ــن پختگ ــی میدانس ــتند و میدانن ــد ،ام ــا ای ــن
ه ــم دلیل ــی ب ــر مه ــم ب ــودن ع ــدد چه ــل نیس ــت.
مه ــن االن ه ــم در گفتوگوه ــای روزمرهم ــان مث ــا
میگویی ــم "فالن ــی ت ــو چه ــل س ــالت ش ــده؛ چـ ـرا
مث ــل بچهه ــا رفت ــار میکن ــی؟" ام ــا منظورم ــان ای ــن
نیس ــت ک ــه چه ــل خیل ــی ع ــدد مهم ــی اس ــت .در
گذش ــته ،گاه ــی چه ــل ب ــه معن ــی کث ــرت ب ــه کار
میرفت ــه اس ــت .ممک ــن اس ــت کس ــی  38س ــال
داش ــته باش ــد ام ــا عقل ــش کام ــل باش ــد پ ــس لزوم ــا
نبای ــد ب ــه چهلس ــالگی برس ــد ک ــه او را عقـ ـلرس
بدانی ــم.
ببینیــد ،معمــوال انســان در 12،10ســالگی عقلــش
بــه رشــد قابــل اعتنایــی میرســد؛ بعــد حتصیــل میکنــد
و جترب ـه میآم ــوزد .او مراح ــل طبیع ــی زندگ ـیاش را
ط ــی میکن ــد و ب ــه چه لس ــالگی میرس ــد .گفت ــه
م یش ــود چه لس ــالگی س ــن آدم ــی اس ــت ک ــه دوره
جوانــی را پشــت ســر گذاشــته ،کارهــای مهمــی اعــم
از ازدواج و حتصی ــل و فرزن ــدآوری را اجن ــام داده و
بع ــد از ای ــن س ــن ب ــه کهنس ــالی پ ــا م یگ ــذارد .ام ــا
ای ــن ه ــم بـ ـرای آد مه ــای خمتل ــف ،متف ــاوت اس ــت.
ممک ــن اس ــت ی ــک نف ــر در 30س ــالگی ب ــه ای ــن
مرحل ــه از زندگـ ـیاش برس ــد ،یک ــی در 35س ــالگی
و دیگــری در  50ســالگی .منیت ـوان عــدد چهــل را
م ــاک ای ــن ام ــر قـ ـرار داد .میگوین ــد پیام ــر (ص)

ه ــم در چه لس ــالگی مبع ــوث ش ــده اس ــت ،ام ــا -
ب ــاز ه ــم تک ـرار میکن ــم  -ای ــن مس ــئله دلیل ــی ب ـرای
ایــن نیســت کــه عــدد چهــل مقــدس باشــد .در صــدر
چ تاکی ــدی ب ــر ع ــدد
اس ــام و در ق ــرآن ک ــرمی هیـ ـ 
چه ــل نش ــده ک ــه مبن ــای چی ــزی باش ــد .ع ــدد چه ــل
ه ــم مث ــل اع ــداد دیگ ــر اس ــت .مها نط ــور ک ــه مث ــا
میگوین ــد اصح ــاب که ــف  5نف ــر بودهان ــد و ای ــن
دلیلــی بــر معنــای خــاص عــدد  5نیســت .عددهــا را
گه ــای بش ــری برجس ــته کردهان ــد؛
س ــنتها و فرهن 
از مجلــه عــدد چهــل کــه صوفیــه خیلــی بــر آن تاکیــد
ک ــرده ی ــا در هندوس ــتان ک ــه ب ــر ع ــدد هـ ـزار خیل ــی
تاکی ــد ش ــده اس ــت.
 بــه نظــر شــما چــرا در طــول تاریــخ فرهنگهــای
بشــری اعــداد را تــا ایــن حــد مقــدس کردهانــد؟
ع ــدد ک ــه س ــهل اس ــت ،انس ــان در ط ــول تاری ــخ
خ ــاک را مق ــدس ک ــرده؛ زم ــن را مق ــدس ک ــرده
اس ــت .در فرهن ــگ عامیان ــه م ــردم منیتـ ـوان زی ــاد
چ ــون و چـ ـرا ک ــرد .ش ــاید جامعهشناس ــان و
کس ــانی ک ــه در مطالع ــه فرهن ــگ م ــردم دس ــتی
دارن ــد ،بتوانن ــد در ای ــن ب ــاره جـ ـواب خوب ــی بـ ـرای
مش ــا داش ــته باش ــند؛ اینک ــه واقع ــا چـ ـرا ای ــن اتف ــاق
افتــاده اســت؟ بــه نظرمــن ،اینهــا مهــه خرافــه اســت؛
مث ــل مه ــان ک ــه عام ــه م ــردم فک ــر میکنن ــد عطس ــه
ک ــردن نش ــانه ص ــر اس ــت و بای ــد ص ــر ک ــرد در
صورتــی کــه ایــن بــاور هیــچ اصــل و اساســی نــدارد.
م ــردم گاه ــی ب ــه کالم خ ــدا ه ــم توج ــه منیکنن ــد
و خ ــود خ ــدا ه ــم بگوی ــد اینه ــا خرافاتن ــد ب ــاور
منیکنن ــد و مث ــا میگوین ــد عطس ــه ک ــردن حتم ــا
نش ــانه ص ــر اس ــت و ب ــه ای ــن ب ــاور دارن ــد .گاه ــی
مــردم از عمــل کــردن بــه باورهایشــان نتیجــه عکــس
ه ــم میبینن ــد ام ــا آن را ج ــدی منیگرین ــد .ای ــن
مســئله بــه علــل مانــدگاری خرافــات برمیگــردد کــه

م ــن در کت ــاب «فلس ــفه خراف ــات» مفص ــل درب ــاره
آن توضی ــح دادهام.
بــه نظــر مــن ،مــردم بایــد در باورهایشــان بازنگــری
کننــد و باورهایــی را کــه اســاس دارنــد حفــظ کننــد.
البت ــه ب ــه نظ ــرم کمک ــم اینگون ــه مراس ــم ح ــذف
میشــود .منون ـهاش را االن مشــا میتوانیــد ببینیــد کــه
مراس ــم س ــوم ،هفت ــم و چهل ــم گرف ــن بـ ـرای م ــرده
نس ــبت ب ــه گذش ــته کمرن ــگ ش ــده و در ح ــال از
ب ــن رف ــن اس ــت.
در جمم ــوع ،سـ ـوال مش ــا ای ــن اس ــت ک ــه آی ــا ع ــدد
چه ــل مبنای ــی حمک ــم بـ ـرای برخ ــی ام ــور اس ــت و
پاس ــخ م ــن ای ــن اس ــت ک ــه خ ــر .البت ــه ای ــن نظ ــر
شــخص مــن اســت .خیلیهــا هــم هســتند کــه عــدد
چه ــل را ج ــدی میگرین ــد .م ــن ب ــه نظ ــر آنه ــا
احـ ـرام میگ ــذارم ،ول ــی آن را قب ــول ن ــدارم.
 ش ــما در ابت ــدای صحبتهایت ــان اش ــاره
کردی ــد ک ــه خودت ــان ه ــم زمان ــی درگی ــر ای ــن
چلهنش ــینیها بودهای ــد .میتوانی ــد از تجرب ــه
آن س ــالهایتان برایم ــان بگویی ــد؟
ببینی ــد ،ای ــن چی ــزی نیس ــت ک ــه بتـ ـوامن درب ــارهاش
صحب ــت کن ــم .مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه مح ــداهلل
اکنــون پــس از ســالها آنقــدر شــعور پیــدا کــردهام
ک ــه دیگ ــر فری ــب ای ــن دس ــت مس ــائل را خن ــورم؛
اگرچ ــه مدت ــی فری ــب خ ــوردم .آنق ــدر ش ــعور دارم
کــه اگــر از گرســنگی هــم مبــرم ،حاضــر نیســتم از
ای ــن دس ــت عوامفریبیه ــا اجن ــام بده ــم .نش ــانش
ه ــم ای ــن اس ــت ک ــه کال خراف ــات را از حتقیق ــامت
پ ــاک ک ــردهام .بس ــیاری از اش ــخاص هس ــتند
ک ــه خراف ــات را در جامع ــه م ــا رواج میدهن ــد
و طرفداران ــی ه ــم دارن ــد .بای ــد ب ــا آنه ــا برخ ــورد
ش ــود .م ــا بای ــد ب ــه م ــردم اطالعرس ــانی و آنه ــا را
آگاه کنی ــم.

عیــد نــوروز دیــده و صــد تــا
ســیصد و شــصت و پنج
روز شــام و ناهار خورده.
خیلــی وارد دیتیــل شــومی
شــاید گیجکننده باشــد.
حســاب اینکــه یــک آدم
صــد ســاله چنــد لیــر آب
در عمــرش خــورده و چنــد
وانــت ســیب زمینــی مصــرف
کــرده و چنــد راس گوســفند
نــوش جــان کــرده و چندتــا
مــرغ و خــروس در خنــدق
بــاش رخیتــه ،ذهنمــان را بــه
هــم میریــزد امــا بــه هرحال
درکش زیاد هم ســخت
نیســت .ســخت مال
وقتیســت که اعداد از ســن
و ســاملان باالتــر برونــد و
در حســاب و کتاب عادی
مــا نگنجنــد .تصــور اینکــه
هزار ســال و دو هزار ســال
و ســه هزار ســال عمر
کنیــم مناســبات ذهنیمــان
را بــه هــم میریــزد .درکــش
برامیان ســخت اســت.
اصــا یــک معنــای خوف
ادامه پرمی در صفحه 9

که دستم ار پس
نزدهاند و دعوت به
مهکاریام ار به طاق
نکوبیدهاند.طیباهلل
انفسهم.دمشان
گرم .تا عمر دارم
ممنون و مدیون مهر
وحمبتشانهستم.
ضمن اینکه هم
ایشان و هم مشا
آدمهای بزرگواری
هستیدکه بر ضعف
و خطای من چشم
میپوشانید.غلطهامی
ار زیرسبیلی در
میدهید،بیمنکیام
ار محل بر منک
میکنید و ازکنار
لغوها و لرزشهامی
کرمیانهمیگذرید.
یکی از خوانندهها
نوشتهایبرامیفرستاده
بودکه خبوامن و نظر
بدهم و اگر شد در
کرگدن چاپشکنم.
آنقدر طفلی ار امروز
و فرداکردمکه از
صرافت نوشنت افتاد.
دست خودم نبود.
منیشد .تا میآمدم
خبوامن،کاری پیش
میآمد و منیشد.
بعد هم فراموش
میکردم(...چند
مشاره بعد یک ویژه
فراموشیدرمیآورمی
تا بدانیدکه چه چیز
عجیب و غریبی
است) .باالخره این
رفیق ما یک روز
ناراحت شد و خیلی
دوستانهگلهکرد.
حق هم داشت .من
هم سریع اسلحهام
ار زمنیگذاشتم و
دستم ار باال بردم و
بهکرده و نکردهام
اعرتافکردم و
ببخشید ارتکرار
کردم .از من به مشا
نصیحت.مهیشه
حال و روز جمرم
معرتف هبرت است
از جمرم منکر .حتی
قاضی هم با جمرم
معرتفدوستانهتر
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«مردگان
زرخرید»
نیکوالیگوگول
ترمجهفریدون
جملسی
انتشاراتنیلوفر
رمان«مردگان
زرخرید» یا به
عبارتیدیگر
«رعایایمرده»
قبل از این هم
با عنوان «نفوس
مرده»ترمجه
شده است.
این رمان یکی
ازمشهورترین
داستانهای
گوگولاین
نویسندهبرجسته
روسیه است و
به روزگارانی اشاره
داردکه زمنیداران
بایدفهرستیاز
رعایاییکه در
زمنیهایشان
کارمیکردند
ارائه میدادند و
این رعایا درواقع
جزو اموال
وامالکشان
حساب
میشدند.در
این بنی یک
تازه به دوران
رسیدهبرای
آنکه امالک و
لیسترعایایش
ارگسرتش دهد
شروعمیکند
به خرید رعایای
مالکاندیگر.
البتهنهرعایای
زندهشان،
بلکهرعایایی
که مردهاند و
او فقط بابت
نامشان به آنها
پولپرداخت
میکند.داستان
بسیار جالب و
خواندنیاست
و ترمجهکتاب
ماننددیگر
ترمجههایفریدون
جملسی روان و
جذاب است.

 هارون یشایایی
با تشکر از مههکسانیکه درکرگدن مینویسند و
برای انتشار این نشریه زمحت ف اروان میکشند و
خوانندگان عزیز و عالقهمند ،به مناسبت انتشار
چهلمنی مشارهکرگدن نکتهای به نظرم رسیدکه
هیچربطیبهکارمطبوعاتیوخاطرهنویسیندارد.
تنها دلیل بیان این مطلب ،تکرار عدد چهل و
خاصیت موهوم آن در روایتی استکه در دنیای
سیاستزدهفعلیموجبانبساطخاطرخوانندگانبهمناسبتانتشارمشاره
چهلکرگدن و شخص سیدعلی مریفتاح خواهد شد.
در حاشیه حمله قدمیی عودالجان و در حمدودهکلیمینشنی حمله ،در خیابان
مصطفی مخینی (سریوس سابق) ،یک محام عمومی قدمیی وجود داردکه
هر چند هنوز پابرجاست ولی مورد استفاده نیست وکم و بیش مرتوکه شده
است .این محام دارای دو خبش مردانه و زنانه بودکه به طور معمول قسمت
زنانه فعالتراز قسمتمردانهبهنظرمیرسید .بینهدار قسمتزنانه ،خامنی
بودکه عالوه بر مسئولیت جامهداری ،بادیه مسی خمصوصی داشتکه آن
ار«طاسچهلکلید»میگفتند.
از روزگار قدمی باوری خرافاتیکهگلنیخامن بینهدار هم به آن دامن میزد،
در حوالی محام وجود داشتکه طاس چهلکلید مشکلگشای بعضی
از مشکالت است .برای دستیابی به این هدف،کمی آب در طاس
م یرخیتند و آن ار میگرداندند و بر سر مراجعنی خالی میکردند .زنانی
که بارداری آنها بعد از ازدواج به تاخری افتاده بود یا نا از بودند و دخرتانی
که سنشان باال رفته بود و هنوز خبتشان بسته مانده بود و یا زنانیکه فکر
میکردند زیر سر شوهرانشان بلند شده و در فکر جتدید فراش هستند
و سعی میکردند مهسرانشان ار به راه راست بیاورند ،از مشرتیان دائمی
گلنیخامن بودند .صاحبان محام در اینکار سودی نداشتند و آن ار موجب
بیآبرویی و دردسر خود م یدانستند و باگلنیخامن ناسازگاری میکردند،
اما او دور از نظر دیگران و با قول و قرارهای پنهانی با مشرتیان بهکار
خود ادامه م یداد و مهنی پنهانکاری برای مراجعنی ساده او جذابیت
بیشرتیداشت.
معلومبودکهبرایمراجعنیبیمشار،آب«طاسچهلکلید»هیچمشکلی
ار حل منیکرد و مهه مراجعنی به عنوان آخرین ارهحل ممکن آن ار آزمایش
میکردند .اگر بعضی از مراجعنی ناراضی بهگلنیخامن مراجعه میکردند،
جواب مهیشگی او این بودکه حتما نیتشان پاک نبوده و تازه مشرتی ار هم
بدهکار خودش میکرد .در اینگری و دارکافی بود یک مورد تصادفا به
نتیجه برسد و پیکانگلنیخامن به هدف خبورد ،آنوقت متام حمل پر میشد
ازگفتوگوی زنها و حتی مردها و تاثری آب طاس چهلکلید به عنوان
حالل مشکالت تا دکانگلنیخامن رونق بیشرتی بگرید.
بزبانی و تردستی و اغوای دیگران انصافا خبشی از دالیل موفقیت او
چر 
بود .چندکالمی به فارسی و ترکی و عربی و عربی در هم قاطی میکرد
که هیچ معنایی نداشت و آن ار رمزکار خود اعالم میکرد.
سالها پیش یک زوج نسبتا جوان به محام مراجعهکردند و مشکل خود ار
باگلنیخامن در میانگذاشتند.گلنیخامن هم طبق معمول شوهر ار بریون
محام نگه داشت و با مهسرش صحبتکرد .زن جوانگفتکه بیشرت از ده
سال است ازدواجکردهاند و بچهدار منیشوند و آرزوی داشنت فرزند مشغله
فکری دائمی آنها شده است.گلنیخامن هم بعد از دریافت وجهالعالج،
طاس چهلکلید ار با مهان رسم و رسوم به کار برد؛ آب ار بر سر زن
رخیت و او ار مرخصکرد .شگفت اینکه بعد از مدتی آنها صاحب
فرزند شدند و زوجنی برای تشکر بهگلنیخامن مراجعهکردند وگلنیخامن
با ازرگرمی خود ار دوچندانکرد .معجزه طاس چهلکلید برای ما جوانها
باورنکردنی بود .دوستی داشتیمکه دانشجوی سال دوم دانشکده پزشکی
بود و ما او ار آقای دکرت میگفتیم .آقای دکرت با قاطعیت میگفت
که آب چهلکلید هیچ مشکلی ار حل منیکند .بعد از پافشاری من
و دوست دیگرم ،با هم تصمیم گرفتیم به یک آدم عاقلتر و بزرگتر
مراجعهکنیم .آن وقتها روبهروی محام یک پزشک بودکه تابلوی مطبش
مهچنان باقی است؛ اگرچه سالهاستکه جان به جانآفرین تسلیمکرده.
با دوست دکرتمان سه نفری به مطب پزشک مراجعهکردمی و تردیدهای
خود ار با او در میانگذاشتیم .پریمرد با آنکه از قبل با موضوع به خوبی
آشنایی داشت ،حرفهای ما ار با دقت و صرب و حوصلهگوشکرد و در
سکوت ما باکمال آرامشگفت" :اول اینکه هرچه مشیت اهلی باشد،
مهان میشود .مگر من یدانیدکه سا ار مهسر حضرت ابراهیم در نودسالگی
صاحب فرزند شد؟! دوم اینکه اگر زن و شوهر جوان باشند ،ده ،دوازده
سال برای تاخری در بارداری خیلی نگ ارنکننده نیست .سوم اینکه تاثری
روانیکارگلنیخامن ار دستکم نگریید.گاهی مشکل بارداری به دلیل
حب ارنهای روحی خمتلف روی میدهد .آب چهلکلید شاید موجب رفع
حبران روانی احتمالی زوج مذکور شده باشد...
در هنایت ،چند سال بعد از پریوزی انقالب اسالمی ،محام بسته شد و
گلنیخامن به رمحت خدا رفت و طاس چهلکلید ار فرزندان او با خود
بردند.

دنیای شگفتانگیز نو

خوش گذشت ،خداحافظ
ی تلخکام در یک جزیره آپارتمانی شصت متری
رابینسون کروزوئها 
 حامد یعقوبی

بع ــد از زن ــگ چه ــارم دوش ــاخه تلف ــن را از پری ــز ب ــرون کش ــید.
ص ــدای زن ــگ تلف ــن بدتری ــن صدای ــی ب ــود ک ــه در جه ــان سـ ـراغ
داشــت .حاضــر بــود تــوی معــدن ب ـرای یــک ســرکارگر ملپــن بددهــن
ک ــه ب ــوی س ــیگار نامرغوب ــش از چن ــد م ــری ب ــه مش ــام میرس ــد
شخ ـراش آن تلفــن لکنتــه بلنــد نشــود.
فعلگــی کنــد امــا صــدای گو 
اگ ــر جمب ــور نب ــود ش ــب ب ــه ش ــب ب ــه خواربارفروش ــی تلف ــن کن ــد و
نــان بســتهای و ختممــرغ ســفارش بدهــد ،هیچوقــت دوشــاخه تلفــن
را ت ــوی پری ــز ف ــرو من یک ــرد و اج ــازه مـ ـیداد ت ــا اب ــد مها نج ــا روی
زم ــن باق ــی مبان ــد .دوش ــاخه را کش ــید و برگش ــت پش ــت می ــز حتری ــر
ســادهای کــه یــک دفرتچــه بــا جلــد ســیاه روی آن بــود .میــز وســط
ی ــک ه ــال چارگ ــوش ق ـرار داش ــت ک ــه دور ت ــا دورش را کتابه ــای
کهن ــه و ن ــو گرفت ــه بودن ــد و روی دی ـوارش چن ــد عک ــس و تع ــدادی
کاغــذ کوچــک و زرد قلمــی شــده چســبیده بــود کــه معلــوم بــود از
چن ــد دف ــر یادداش ــت خمتل ــف ج ــدا ش ــدهاند .م ــداد را برداش ــت و
ت ــوی دف ــر بزرگ ــی ک ــه زی ــر دس ــتش ب ــاز ب ــود ،در ادام ــه س ــطر قب ــل
نوشــت« :بــوی خــون در فضــای اتــاق پیچیــد .درســت مثــل صــدای
گلولــه کــه از منافــذ خانــه بــرون رفــت و بــه گــوش رهگذرانــی کــه در
حــال عبــور از پیــادهرو بودنــد ،رســید ».صفحــه موبایــل کــه روشــن
شــد ،مــداد را گذاشــت روی میــز و مشــغول خوانــدن شــد« :ســام
آق ــای حمج ــوب .ام ــروز در دف ــر نش ــر منتظرت ــان هس ــتم .ق ـرارداد و
پیشپرداخــت آمــاده اســت و اگــر مایــل باشــید میتوانیــد بــا ط ـراح
جلــد هــم چنــد کلمـهای حــرف بزنیــد .خملــص مشــا ،رضــا آذیــن»...
دکم ــه قرم ــز روی کیب ــورد را آ نق ــدر نگ ــه داش ــت ت ــا گوش ــی کام ــا
خام ــوش ش ــد و دوب ــاره مش ــغول نوش ــن داس ــتانی ش ــد ک ــه چی ــزی
منان ــده ب ــود ب ــه پای ــان برس ــد .ام ــا ای ــن مه ــه ماج ـرا نیس ــت و م ــن ب ــه
مش ــا ح ــق میده ــم اگ ــر ندانی ــد ای ــن تلخکام ــی حاص ــل چیس ــت.
بنابرای ــن ترجی ــح میده ــم کم ــی ب ــه عق ــب بازگ ــردم و توضی ــح بده ــم
کــه مهــه چیــز از آن چهارشــنبه مردادماهــی شــروع شــد؛ وقتــی آقــای

صفــا کــه ســردبریی یــک ماهنامــه فرهنگــی را بــه عهــده داشــت ،بــا
دوســت جوانــش آقــای حمجــوب متــاس گرفــت و از او خواهــش کــرد
مقالـ ـهای مههفه ــم درب ــاره دالی ــل م ــرگ نویس ــندگان مش ــهور جه ــان
بـرای چــاپ در ماهنامـ ه کــت و کلفتــش کــه مهیشــه خــدا ســر وقــت
روی دک هه ــای روزنامهفروش ــی حاض ــر میش ــد ام ــا هیچوق ــت خ ــدا
ف ــروش خوب ــی نداش ــت ،بنویس ــد.
آقــای حمجــوب بعــد از صــدای زنــگ چهــارم گوشــی را برداشــته بــود
و بــا صدایــی کــه تلفیقــی از بیاعتنایــی و خوابآلودگــی را در خــود
داش ــت ،گفت ــه ب ــود" :ال ــو" .آق ــای صف ــا ه ــم بع ــد از صحبته ــای
مقدمات ــی اولی ــه توضی ــح داده ب ــود بـ ـرای ای ــن مقال ــه حقالتالی ــف
خوب ــی پرداخ ــت خواه ــد ک ــرد و در ع ــن ح ــال تاکی ــد ک ــرده ب ــود
آن را بای ــد ت ــا دو هفت ــه دیگ ــر آم ــاده روی می ــزش داش ــته باش ــد.
در پای ــان ه ــم ب ــا حلن ــی آرام ،ط ــوری ک ــه آدم ح ــس م یک ــرد کس ــی
آن ط ــرف ایس ــتاده و دارد زاغس ــیاهش را چ ــوب میزن ــد ،خواه ــش
ک ــرده ب ــود مقال ــه م ــورد نظ ــر ب ــا تقبی ــح ش ــیوه زندگ ــی نویس ــندگان
پوچان ــگار (ای ــن ع ــن کلم ـهای ب ــود ک ــه صف ــا ب ــه کار ب ــرده ب ــود) ب ــه
پایــان برســد؛ جــوری کــه نــه ســیخ بســوزد نــه کبــاب .معذلــک یــک
چی ــز مش ــخص نب ــود .چـ ـرا صف ــا بع ــد از آن دخل ــوری چن ــد م ــاه
قبــل بــاز هــم درخواســت کــرده بــود حمجــوب برایــش مقالــه بنویســد؟
آی ــا کاسـ ـهای زی ــر نیمکاس ــه ب ــود؟ چ ــه کاسـ ـهای میتوانس ــت زی ــر
نیمکاس ــه باش ــد؟ آق ــای حمج ــوب ای ــن را ب ــا خ ــود گفت ــه ب ــود و
ش میده ــد،
مها نج ــا کن ــار تلف ــن ،مث ــل گربـ ـهای ک ــه خ ــودش را کـ ـ 
ک ــف زم ــن ول ــو ش ــده ب ــود و زل زده ب ــود ب ــه س ــقف و ی ــاد روزی
افت ــاده ب ــود ک ــه ب ـرای آخری ــن ب ــار ب ــا پوش ـهای از مق ــاالت کوت ــاه و
بلنــد دسـتنویس وارد دفــر کار صفــا شــده بــود؛ یــک خانــه قدمیــی
ب ــا دو ات ــاق چارگ ــوش و ی ــک آش ــپزخانه حمق ــر و ی ــک توال ــت .ه ــر
دو نشس ــته بودن ــد در دف ــر س ــردبریی .آق ــای صف ــا در حال ــی ک ــه
داش ــت ب ــا خ ــودکار بیک ــش ب ــازی م یک ــرد ،ش ــروع ک ــرده ب ــود ب ــه
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چلهنشینی
در تبعید
 جواد طوسی

متوســل شــدن بــه «چهــل» بــه
عن ـوان یــک ســوژه کــه بت ـوان از
دریچههــای خمتلــف بــه آن
پرداخــت ،منطــق ژورنالیســتی
خــودش را دارد .امــا در واکنــش بــه
ایــن موضــوع پیشــنهادی ب ـرای
نگارش یک مطلب یا یادداشت،
عوامــل خمتلفــی چــون ســن و ســال و ش ـرایط روحــی و
دیدگاههــا و دلبســتگیها و خصایــص فــرد دخیلنــد.
مثــا اگــر یکــی از نویســندگان «کرگــدن» اول
چلچل ـیاش باشــد و خبواهــد  -حتــی در بدتریــن
شرایط  -از زندگیاش لذت بربد ،نگاهی متفاوت به
ایــن عــدد پرمعنــا دارد .ولــی نکتــه انکارناپذیــر ایــن اســت
کــه در پشــت ســر گذاشــن «چهــل» حکمتــی اســت؛
چهــل روز ســیاهپوش عزیــزی بــودن و بعــد از آن لبــاس
ســیاه از تن درآوردن ،شــب چله زمســتان دور هم مجع
شــدن و یــا گــوش جــان ســپردن بــه ایــن رهنمــود رنــد
خلوتنشــن شـراز «که ای صوفی شـراب آنگه شــود
صاف /که در شیشه مباند اربعینی».
زمانــی وجــه عارفانــه ایــن بــازی حرمــت و ارج و قربــی
داشــت ولــی گویــا در ایــن عصــر خیبنــدان و فراموشــی،
«چلهنشــینی» هــم دیگــر طالــب و خریــدار واقعــی
نــدارد .وقتــی دیــر و صومعــه و خانقــاه در ردیــف
اماکنــی ق ـرار میگرینــد کــهبایــد درشــان پلمــب شــود
چ ـرا کــه اشــاعهدهنده کفــر و بیدینــی هســتند ،وقتــی
«اهــل طریقــت» مظنونــن مهیشــگی م یشــوند ،دیگــر
بیرنــگ و ریــای خــود
چلهنشــینی مفهــوم اصیــل و 
را از دســت میدهــد و تنهــا در قالــب ایدئولــوژی
موضوعیــت پیــدا میکنــد .زمانــی میگفتنــد روی آدمــی
کــه چه لســالگی را گذرانــده اســت ،م یتـوان حســاب
کــرد زی ـرا بــه کمــال عقــل رســیده و دوتــا پریاهــن بیشــر
پــاره کــرده و ســرد و گــرم روزگار را چشــیده اســت .امــا
در ایــن روزگار غریــب و دنیــای رنــگ و وارنــگ امــروز
فاحتــه ایــن روانشناسـیهای کلــی و ســنتی خوانــده شــده
است .حاال جوان بیستساله دارمی که آدم چهلساله
و شــصت ،هفتادســاله را تــوی جیبــش م یگــذارد و از
نظــر جتربــه  -بــه ویــژه در امــور خــاف  -و اعتمــاد
بــه نفــس و زیــر و روکشــی بــه مقامــی رســیده اســت
کــه مپــرس! و متقابــا اف ـرادی را میبینیــم کــه هنــگام
خوانــدن غــزل خداحافظــی هــم هنــوز بــزرگ نشــدهاند
و در عصــر معصومیــت بــه ســر میبرنــد .اصــا در
ایــن اوضــاع بلبشــو و بــه هــم خــوردن حماســباتبایــد
ب ـرای «عقــل» و «عاقــل» در فرهنــگ لغــات معانــی
تــازهای منظــور کنیــم .قاعدتــا در آن صــورت چــارهای
نــدارمی کــه مقطــع ســنی بـرای کمــال عقلگرایــی (یعنــی
خشــده) را مــورد بازنگــری ق ـرار
چه لســالگی منسو 
دهیــم .در چنــن دنیــای کابوسگونــه چهلتکـهای هبــر
موســع از اینگونــه
اســت ســرمان را بــا تفسریســازی ّ
واژگان گــرم کنیــم و مثــا مصادیــق یــک «مویــز و چهــل
قلنــدر» را دور و برمــان س ـراغ بگــرمی!
امــا از شــوخی گذشــته ،هنــوز یــک فیلــم مســتند کــه
هبرتیــن اســتفاده را از عــدد «چهــل» کــرده ،در صافــی
ذهنــم باقــی مانــده اســت« .اربعــن» ناصــر تقوایــی
یــک منونــه مثالزدنــی مانــدگار در ایــن بــازی هنرمندانــه
بــه مشــار میآیــد .او بــا دیــدی پژوهشــی و نگاهــی
مردمشناســانه دوربینــش را بــه تکیــه دشتســتانیها در
بوشهر برده و مراسم عزاداری آیینی آنها را ثبت کرده
اســت .اســتفاده بکــر و خالقانــه تقوایــی از صداهــای
زمینــه در دل ایــن فضــای واقعــی (ســنج و ســینهزنی
خــاص ع ـزاداران بومــی بــه مه ـراه ســکوتی کوتــاه) ،ریتــم
و ضرباهنگــی بســیار تاثریگــذار و هتییجکننــده بــه ایــن
مســتند مانــدگار داده اســت.
«اربعــن» ناصــر تقوایــی نشــان میدهــد کــه اگــر خالــق
یــک اثــر انگیــزه و ذوق کافــی داشــته باشــد ،میتوانــد
واژهها و آینیها و مناسک را فارغ از هرگونه ایدئولوژی
و کلیشـههای دســت و پاگــر و در ســاحتی هنرمندانــه
بــه منایــش بگــذارد.

چقدر اســت؟ با دســت
اندازهای را نشــانش دادم.
بعــد او طنابــی را نشــامن
داد که در کشــتی از آن
اســتفاده میکردنــد .خیلــی
کلفتتــر از تصــور ذهنـیام
بــود .یــا گفــت ضخیمتریــن
زجنــری کــه تصــور میکنــی
چقدر اســت .باز با
دســتم اندازههای بزرگ
را نشــان دادم .اما وقتی
زجنــر واقعــی کشــتی را دیــدم
فهمیــدم کــه بــن بــزرگ و
غولآســا فاصلـهای بس
عظیــم اســت .زجنــر و لنگــر
کشــتی حقیقتا غولآســا
هســتند و بـرای مهــن
آدمهایــی مثــل مــن کــه با
ابعاد غولآســا ســر و کار
ندارنــد در برابــر عظمــت
کشــتی دچار خوف و
خشــیت میشــوند .اوج
این خوف و خشــیت
در برابــر مناســبتهای
کائنــات اســت .اینجــا
دیگــر غولآســا در برابــرش
حقری و خرد اســت.
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حتلیــل خربهــای سیاســی و از نقــش ایــاالت متحــده
در خاورمیان ــه ح ــرف زده ب ــود.
صف ــا آدم نچس ــبی ب ــود .ده ــن س ــردی داش ــت و
موقــع حــرف زدن ردی از کــف گوشــه لبــش را ســفید
م یک ــرد .ع ــادت داش ــت موق ــع صحب ــت م ــوی س ــر
و ریش ــش را خباران ــد و ب ــا دمپای ــی چ ــرم و چرک ــی
ک ــه مهیش ــه خ ــدا ی ــک لنگـ ـهاش دم ــر زی ــر پای ــش
افتــاده بــود بــازی کنــد و در مهــان حــال مثــل آدمــی
ک ــه از ش ــبکههای ب ــزرگ خ ــری پ ــول م یگ ــرد ت ــا
مشــت سیاســتمداران را بــاز کنــد ،بــه حتلیــل اتفاقــات
روز بپ ــردازد .آدم ــی ب ــود ک ــه ح ــرف زدن ــش آدم را
ی ــاد دس ــتگاههای پو لمش ــار میانداخ ــت ،ط ــوری
ک ــه م یش ــد ح ــدس زد اگ ــر جملـ ـهاش را تعطی ــل
میکردن ــد ،میتوانس ــت در ب ــازار دالر بـ ـرای خ ــود
کاس ــبی آبرومن ــدی درس ــت کن ــد .اضاف ــه ب ــر ای ــن،
صف ــا اس ــتاد ارائ ــه حتلیلهای ــی ب ــود ک ــه هیچوق ــت
خ ــدا درس ــت از آب درمنیآمدن ــد.
خالص ــه ،بع ــد از نوش ــیدن س ــه لی ـوان چ ــای ،آق ــای
حمج ــوب میدانس ــت دیگ ــر حتم ــل ش ــنیدن ن ــدارد.
آ نق ــدر ب ــه توال ــت نی ــاز داش ــت ک ــه احس ــاس ک ــرده
ب ــود اگ ــر مه ــن ح ــاال خ ــودش را ول کن ــد ،دف ــر
آق ــای صف ــا و ای ــاالت متح ــده را آب خواه ــد ب ــرد.
ب ــه خاط ــر مه ــن از ج ــاش بلن ــد ش ــده ب ــود و گفت ــه
بــود" :ببخشــید ،اح ـرام مشــا واجبــه ولــی مــن حــس
میکن ــم ...میدونی ــد ...بای ــد ب ــرم "...آق ــای صف ــا
پرس ــیده ب ــود کج ــا؟ و آق ــای حمج ــوب بـ ـی ای نک ــه
پش ــت س ــرش را ن ــگاه کن ــد ،گفت ــه ب ــود" :مس ـراح".
آق ــای صف ــا ه ــم بع ــد از خ ــروج آق ــای حمج ــوب در
اتاق ــش را حمک ــم بس ــته ب ــود و ب ــا زب ــان بیزبان ــی ب ــه
نویســنده جوانــش حالــی کــرده بــود هبــر اســت جــای
دیگ ــری را ب ـرای چ ــاپ مقاالت ــش پی ــدا کن ــد.
آن چهارشــنبه یــک چهارشــنبه معمولــی نبــود .از آن
روزهایی بود که درســت شــده بود برای مراســم کفن
و دفــن .از آن روزهایــی کــه مثــل مهــه روزهــا بیســت و
چهــار ســاعتند امــا انــدازه یــک هفتــه کــش میآینــد.
آقــای حمجــوب شــب قبلــش را تــا صبــح بیــدار مانــده
بــود و در جشــن تولــدی کــه دوســتانش بــه مناســبت
کریــز حــرف
چه لســالگیاش برگـزار کــرده بودنــد ،ی 
زده ب ــود .ب ــه جرئ ــت م یتـ ـوان گف ــت از هف ــت روز
هفت ــه ،چه ــار ش ــبش را در مهمان یه ــای دوس ــتانه
میگذرانــد و وقتــی بــه خانــه میرســید ت ـوان ســر پــا
ایس ــتادن نداش ــت .ب ـرای مه ــن ب ــا مه ــان لباس ــی ک ــه
تن ــش ب ــود خ ـراب م یش ــد ت ــوی ختتخ ـواب و صب ــح
بــا ســردرد از خ ـواب بیــدار م یشــد.
چش ــم از س ــقف برداش ــت و ب ــه هپل ــو چرخی ــد.
بع ــد روی آرن ــج دس ــت چپ ــش تکی ــه ک ــرد و س ــعی
ک ــرد ب ــا کم ــک گرف ــن از حافظـ ـهاش فهرس ــت
تع ــدادی از نویس ــندگان جوامن ــرگ را روی کاغ ــذی
کــه کنــار دســتش کــف زمــن افتــاده بــود ،بنویســد:
آنتـ ـوان دوس ــنت اگزوپ ــری ( 44س ــال) ،میخائی ــل
بولگاک ــف ( 48س ــال) ،آنتـ ـوان چخ ــوف (44
س ــال) ،آل ــر کام ــو ( 46س ــال) ،ریچ ــارد براتی ــگان
( 49س ــال) ،رمیون ــد کارور ( 50س ــال) ،فرانت ــس
کافــکا ( 40ســال) .شــک نداشــت آد مهــای زیــاد
دیگــری هــم هســتند کــه در ایــن ســن از دنیــا رفتهانــد
ولــی منیخواســت بــا یــک فهرســت بلنــد ،نوشــن را
ســخت کنــد .ظــرف دو هفتــه متــام اطالعاتــی را کــه
م یش ــد درب ــاره م ــرگ آن چن ــد نف ــر ب ــه دس ــت آورد،
مج ــع ک ــرد و مش ــغول نوش ــن مقال ــه ش ــد .تصمی ــم
گرفت ــه ب ــود ب ــه صف ــا تلف ــن کن ــد و توضی ــح بده ــد
مقال ــه از ح ــدود ی ــک نوش ــته مطبوعات ــی بیش ــر
یهــای
خواهــد شــد ،بنابرایــن قصــد دارد بــا فصلبند 
ت ــازه ،کار را ادام ــه بده ــد ام ــا نهتنه ــا تلف ــن نک ــرد،
سه ــا را ه ــم ن ــداد .کم ــی بع ــد
بلک ــه جـ ـواب متا 
تابلوه ــای روی دیواره ــا را پای ــن آورد و عک ــس
نویســندگان مــرده را جــای آ نهــا بــه دیـوار چســباند.
سه ــای پرت ــره ع ــوض ک ــرد و
نقاشـ ـیها را ب ــا عک 
تابلوه ــای خوشنویس ــی را ب ــا کاغذه ــای کوچ ــک
یادداش ــت .عک ــس چخ ــوف را درس ــت روبـ ـهروی
می ــز کارش ب ــه دی ـوار نص ــب ک ــرده ب ــود چ ــون خی ــال
م یک ــرد بزرگتری ــن راز در چشـ ـمهای او اس ــت.
چط ــور آدم ــی میتوانس ــت در چه ــل و چه ــار
ســالگی رخــت از جهــان ببنــدد امــا بــه انــدازه یــک
آدم هش ــتاد ،نودس ــاله داس ــتان و منایش ــنامه نوش ــته
باش ــد؟ بعده ــا س ــه عک ــس دیگ ــر نی ــز ب ــه دیواره ــای

ات ــاق اضاف ــه ک ــرد :ص ــادق هدای ــت ،غالحمس ــن
ســاعدی ،هبـرام صادقــی .زیــر هــر عکــس بــا خــودکار
قرمــز ســال مــرگ را هــم نوشــته بــود .حتــی یــک روز
صب ــح ک ــه از خ ـواب بی ــدار ش ــد ،ب ــا ماژی ــک س ــیاه
سه ــا ،نوش ــت:
روی دیـ ـوار ،جای ــی البـ ـهالی عک 
«خ ــوش گذش ــت ،خداحاف ــظ ».بع ــد جل ــوی ای ــن
مجل ــه ی ــک فل ــش کش ــید و مقاب ــل پی ــکان فل ــش
نوشــت« :رومــن گاری ».خانــه رفتهرفتــه در تصــرف
م ــردگان قـ ـرار گرفت ــه ب ــود .ن ــه چی ــزی م یخ ــورد ،ن ــه
چی ــزی مینوش ــید و ن ــه ب ــا کس ــی ح ــرف مـ ـیزد.
رابینس ــون کروزوئـ ـه تلخکام ــی ش ــده ب ــود در ی ــک
جزی ــره آپارمتان ــی ش ــصت م ــری.
بس ــیار خ ــب ،ح ــاال ک ــه ت ــا ح ــدودی در جری ــان
زندگــی آقــای حمجــوب قـرار گرفتهایــد ،هبــر اســت از
گذش ــته ب ــه زم ــان ح ــال بیایی ــم .او ح ــاال  49س ــال
دارد و اگ ــر درس ــت دقی ــق ش ــوید ،میبینی ــد بیش ــر
ب ــه مردهه ــا م یب ــرد ت ــا زندهه ــا .بدب ــن نیس ــتم ام ــا
گه ــای برآم ــده دس ــت و
خی ــال میکن ــم زی ــر آن ر 
صــورت ،خونــی جریــان نــدارد .وقتــی روبـهروی آیینــه
میایس ــتد ،چه ــره م ــردی را میبین ــد ک ــه حنج ــرهاش
ت ــار عنکب ــوت بس ــته اس ــت ،معذل ــک از آنچ ــه
هس ــت ناراض ــی ب ــه نظ ــر منیرس ــد .ه ــر آنچ ــه را ت ــا
ب ــه ح ــال نوش ــته ک ــف ات ــاق پخ ــش ک ــرده ،ب ــا ای ــن
حــال م یشــود حــدس زد بــن آن کاغذهــای پخــش
و پــا چنــد رمــان قطــور وجــود دارد .ایــن موضوعــی
اس ــت ک ــه البت ــه م ــن من یتـ ـوامن روی آن ش ــرط ببن ــدم
چــون مرتــب کــردن آن کاغذهــا بــه هیــچ عن ـوان کار
س ــادهای ب ــه نظ ــر منیرس ــد.
او ح ــاال در  49س ــالگی نس ــبت ب ــه گذش ــته آدم
آرا مت ــری ش ــده اس ــت .ش ــب ب ــه ش ــب وقت ــی کارش
را مت ــام میکن ــد ،ب ــا خواربارفروش ــی مت ــاس م یگ ــرد
و ســفارش یــک غــذای خبــور منــر میدهــد .غذایــی
ک ــه فک ــر میکن ــم ب ــود و نب ــودش فرق ــی بـ ـرای او
ن ــدارد چ ــون آن چیزهای ــی ک ــه م ــن میبین ــم ،ی ــک
پس ــر بچ ــه دهس ــاله را ه ــم س ــر منیکن ــد چ ــه برس ــد
بــه یــک مــرد چهــل و ن هســاله .مثــا دو شــب قبــل
وقتــی نــان و ختممرغــش را حتویــل گرفــت ،بــه مســت
پنجــره رفــت و آن را بــاز کــرد .نفــس عمیقــی کشــید
و ب ــا ی ــک خی ــز آرام در ق ــاب پنج ــره ق ــدی ایس ــتاد
و خیابــان را نــگاه کــرد طــوری کــه اول خیــال کــردم
میخواهــد پایــن بپــرد امــا عاق لتــر از ایــن حرفهــا
بــود .بــه رفــت و آمــد آد مهــا دقیــق شــد و برگشــت
داخــل اتــاق .حــاال چهــل و هشــت ســاعت از ایــن
اتف ــاق م یگ ــذرد و م ــن چی ــز بیش ــری من یتـ ـوامن از
او تعریــف کنــم .اگــر فکــر میکنیــد مــن دانــای کل
هس ــتم ،اش ــتباه میکنی ــد .م ــن ه ــم یک ــی هس ــتم
مث ــل مش ــا .عل ــم غی ــب ه ــم ن ــدارم .داش ــتم ت ــوی
خواربارفروشــی کار م یکــردم کــه ایــن دیدارهــای هــر
ش ــبه باع ــث ش ــد ب ــه سرنوش ــتش عالقهمن ــد ش ــوم.
آنچ ــه را ه ــم ک ــه ت ــا االن نوش ــتهام اج ــازهاش را او
صــادر کــرده و بــا جزئیــات توضیــح داده چــه چیــزی
را چگونــه و چــه وقــت روی کاغــذ بیــاورم .امــا بــاور
کنی ــد بیش ــر از ای ــن چی ــزی من ـیدامن .ممک ــن اس ــت
اع ـراض کنیــد کــه ایــن قصــه پایــان نــدارد .بلــه ،مــن
ه ــم مه ــن اعتق ــاد را دارم ام ــا ب ــه م ــن ح ــق بدهی ــد؛
چی ــز بیش ــری منـ ـیدامن .دو روز اس ــت ک ــه منتظ ــرم
مت ــاس بگ ــرد و بگوی ــد ی ــک ع ــدد خت مم ــرغ و ی ــک
بس ــته ن ــان برای ــش ب ــرم ام ــا مت ــاس نگرفت ــه اس ــت.
حت ــی من ــیدامن مت ــاس خواه ــد گرف ــت ی ــا ن ــه .فق ــط
مـ ـیدامن ش ــب آخ ــر ،بع ــد از بس ــن پنج ــره ،روی
دفرتچ ــه جل ــد چرم ــی س ــیاهی ک ــه روی می ــزش ب ــود
چی ــزی نوش ــت و آن را بس ــت .دفرتچ ـهای ب ــود ک ــه
مهیشــه خــدا کنــار دســتش ق ـرار داشــت .دفرتچ ـهای
بــود کــه شــاید میتوانســت در ایــن وضعیــت ســرخنی
در اختی ــار م ــا بگ ــذارد ام ــا ب ــه عقل ــم نرس ــید چی ــزی
ازش سـ ـوال کن ــم .البت ــه اگ ــر سـ ـوال ه ــم م یک ــردم
ممک ــن ب ــود جواب ــی ب ــه م ــن نده ــد .ممک ــن ه ــم ب ــود
جـ ـواب بده ــد .کس ــی چ ــه میدان ــد .فع ــا بای ــد
منتظ ــر بنش ــینیم و ببینی ــم از او خ ــری م یش ــود ی ــا
نــه .تلفــن را آزاد گذاشــتهام بــه ایــن امیــد کــه شــاید
زنــگ بزنــد .شــاید دوشــاخه آن تلفــن لعنتــی لکنتــه
را ت ــوی پری ــز ف ــرو کن ــد و مش ــاره خواربارفروش ــی را
بگ ــرد .ش ــاید بع ــد از چن ــد س ــال ،ب ـرای ی ــک ب ــار
ه ــم ک ــه ش ــده ،معق ــول ع ــن آد مه ــای دیگ ــر رفت ــار
کن ــد.

تیغ و ابریشم

اجالل مهنی اســت که
بــا هیبــت اعــداد بزرگ
مواجه شــومی .چرا جنوم
متحریمــان میکنــد و در
برابــر آفریننــده بــه خضــوع و
خشــوع وادارمــان میکند؟
یــک دلیلــش مهنی اســت
کــه در برابــر نســبتهای
عــددی فوقالعــادهای قرار
میگــرمی کــه از ذهنیــت مــا
فراترنــد .یــک بــار نزدیــک
بــود کــه بــه یک مســافرت
دریایی بروم .سـوار یک
کشــتی بزرگ بشــوم
و چنــد ماهــی را روی
اقیانوسهــا بگــذرامن .وقتــی
بــا مقیاسهــای عددی
ملوانان روبرو شــدم،
از ترســم از خری ســفر
گذشــتم .اعداد کشــتی
دخلــی بــه اعــداد متداول
ندارنــد .یــادم هســت یکــی
کــه خــودش حنــوی بود
گفــت کلفتتریــن طنابــی
کــه میتوانــی تصــور کنــی

برخوردمیکند.گفت
«گنه بندهکرده است
و او شرمسار» .من
سهلانگاریوتنبلی
کرده بودم اما رفیق
کرگدنی ما در رفت
و برگشت نامهها
آنچنان از مرکبگله
و توقع پاینی آمدکه
شرمنده شد و شروع
کرد به عذرخواهی.
من از اینور شرمنده
کهکار بنده خدا ار
اجنام ندادهام او از آن
در شرمندهکه اصال
چ ار زبان بهگله و
شکایت بازکرده.
گوهرشرمارزمشندترین
گوهری استکه
خداوند در دل آدم و
فرزندانشتعبیهکرده.
از خوبیهای من
هم مهنی شرمندگی
است .البهالی
صفحاتکرگدن هم
این شرمساری قابل
رویت است .در
کرگدنهیچکس
متکرب و مغرور و از
خود راضی نیست.
مههنویسندههایما
متواضع و سر به زیر
و مهربان وکمی تا
حدودیشرمسارند.
نه به جرمی و نه به
گناهی ،بلکه از
غایت ادب در برابر
عامل شرمسارند .دریده
نیستند.بددهنکه
اصال و ابدا .حتی
موقع نوشنت وگفنت
به چشم خواننده و
شنوندهنگاهمنیکنند.
چهارکلمهکه ازشان
تعریفکنی،گونهشان
تا بناگوش سرخ
میشود...خداوند
م ار دوست داشتهکه
درمیانسالیمهنشنی
و قرین مردمانی دانا
و متواضع و سر به
زیر و مهربامنکرده و
باز بیهیچ تعارف و
تشریفاتی خدا ار شاکرم
که هبرتین خماطبان
روی زمنی ار روزی
کرگدنکرده است...
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«در فاصله دو
نقطه»!...
ایران درودی
نشر نی
1381
یکی از زیباترین
ودلنشنیترین
خودنوشتههای
موجود در
ادبیاتکشور
کتاب «در
فاصله دو
نقطه»!...
زندگینامه
هنرمندبرجسته
ایرانی خامن ایران
درودی است
که در آن تاریخ
کشور و حتوالت
اجتماعیدوران
گذشته و
مهنیطورزندگی
یک دخرت
متجدد در
ایران و سپس
حتصیلشدر
خارج ازکشور
و مهراهیاش
باهنرمندان
مطرحداخلی
و جهانی مهه
در پی هم ذکر
شده است .ایران
درودی از قافله
هنرمندانپیشرو
ایران است و
مالقاتش با دالی
نقاشمعروف
و مهسرشگاال
از فصلهای
خواندنیکتاب
است .او زنی
استکه با
ژانکوکتو و
آندره مارلو
مالقاتداشته
و در ایران هم
شاملو و ممیز و
دیگرانحتسینش
کردهاند.
پس خواندن
سرگذشتشحتما
که خالی از
لطفخنواهد
بود.

 اسم نویسنده:
یکــی از زنــان صیغـهای شــاه نشســته بــر ســر شــکار و عکــس
گرفتــه؛ تــو بگــو دخرتکــی از حــرم ناصــری بــا ســبیل از بناگــوش
دررفتــه مــد آن ســالها ،شــلیته و دامــن چینــدار و چارقــد و
روســری گلــدار دس ـتدوز و مــرواری و گل مصنوعـ ِـی سـ ِ
ـاخت
دســت گلســازها و ابــروی ومســه کشــیده و چشــم ســرمه کشــیده
و یــک پــرده گوشــت اضافــه و چنــد تــا انگشــر طــا .از آن
زیبای یهــا کــه روزگاری هــوش از ســر صاحبــدالن م یبــرد و
امــروز هــول میانــدازد تــوی دل مــا آ نهــم بــا آن چشــم ب ـراق
و وحشــی زنــی کــه جــوری شــکار را تــوی چنــگ دارد ،انــگار
مهــن االن اســت کــه خــام خبــوردش.
عکــس عجیبــی اســت .گمــامن از ســری عکسهایــی اســت
کــه خــود شــاه قاجــار انداختــه .از دامــن چینــدار مــد روزگار
جوانــی ناصرالدینشــاه م یگــومی و از آن حــال نزدیکــی دوربــن
و ســوژه کــه جــز بــا حمرمیــت امکانپذیــر نبــوده اســت و البتــه
کــی بهجــز شــاه قاجــار حمــرم مهــه حــرم بــوده و دوربــن بــه دســت
میچرخیــده کــه ســوژهها را ابــدی کنــد؟
تــوی ایــن عکــس البتــه هــم ابدیــت هســت ،هــم مــرگ؛ مــرگ هــر
دوشــان ،هــر س هشــان شــاید ،شــکار و شــکارچی و صاحــب
شــکار؛ مهــه آ نهــا کــه زنــده بودنــد روزی.
یک یشــان تــوی دشـتهای دوشــان تپــه بــوده ،جایــی در حــال
تاخــت و تــاز و ب یخــر از ســامچه تفنــگ ســلطنتی .یکــی
دیگرشــان بــا لبــاس زربفــت و مــرواریدوز و لــپ ســرخاب
مالیــده در انتظــار مرمحــت ســلطنتی نشســته بــوده .و آن یکــی
دیگــر در انتظــار صــد ســال ســلطنت بــا چکمــه س ـواری و
اســب و خــدم و حشــم در حــال تاخــت بــوده در کــوه و
بیابــان .البتــه کــه مه هشــان مردهانــد؛ اولــی را شــاهی شــکار
کــرده ،دومــی خــودش شــکار بــوده و خیــال م یکــرده کــه
شــکاربان شــاه اســت و ســومی را هــم مــرزا رضــای کرمانــی در
حــرم شــاهعبدالعظیم شــکار کــرده و اســم خــودش و نوههایــش
شــده «شاهشــکار» .انــگار نــه انــگار کــه ایــن عکــس قـرار بــوده
یشــان کنــد ،کــه ثابتشــان کنــد ،قشــنگ و جـوان نگهشــان
ابد 
دارد و یــادگاری مبانــد ازشــان .بــاور منیکنیــد؟ نــگاه کنیــد بــه
چشــم زن کــه خنــده نــدارد و بــه آن جدیتــی کــه در گرفــن شــاخ
قــوچ دارد ،انــگار میخواهــد تــا ابــد مهنیطــوری بنشــیند .خــوب
نــگاه کنیــد آنوقــت بــاور میکنیــد.
زن را صــدا زدهانــد تــوی اندرونــی .گفتهانــد لبــاس قشــنگ
بپوشــد .ســرخاب و ســفیداب مبالــد .ابــرو را ومســه بکشــد و
بــرود پیــش شــاه .بعــد او را نشــاندهاند بــاالی ســر شــکار و
دوربــن را بــا ه ـزار آداب و اح ـرام کشــاندهاند جلــوی جســد
مرده قوچ و شــاه آمده و خم شــده و از توی چشــمی نگاهی
کــرده و بعــد بنــگ ،عکــس افتــاده روی شیشــه و تــوی ســیاهی
پشــت دوربــن بـرای مهیشــه ثابــت شــده اســت .بعــد هــم البــد
زن خوشــحال از جــا بلنــد شــده و پشــت ســر شــوهر حمــرم راه
افتــاده بــه نــاز کــه بــه ز نهــای دیگــر حــرم بگویــد دیدیــد مــن را

میخواهــد؟! عکــس مــن را انداختــه .مــن را زیبــا میبینــد کــه
بــا شــکارش ثبتــم میکنــد و بعــد دســت کشــیده بــه ســبیلها
و ابروهــای ســیاه خــودش و دلــش غنــج زده و خیــال کــرده
شــاید ســوگلی شــود و ب ـرای شــاه بچــه بیــاورد و شــاید یــک
روزی مثــل انیسالدولــه از ز نهــای عقــدی هــم باالتــر بنشــیند و
شــاید و شــاید و شــاید .شــاه هــم بیخیــال بـرای خــودش رفتــه
و ش ـربتی خــورده و کبــاب شــکاری ســفارش داده و کمــی بــه
نیــش کشــیده و اصــا یــادش رفتــه چنــن عکســی اصــا هســت
و بعــد هــم بنــگ ،مه هشــان مردهانــد.
نــه بــه چشــم برهــم زدنــی ،کــه کمــی بعــد از هــم ،یکــی ای نجــا و
یکــی آ نجــا و خــوب کــه نــگاه کنیــد قص هشــان یـک جــا تــوی
عکــس افتــاده ،انــگار نــه انــگار کــه یک یشــان شــکار بــوده و
آن یکــی شــکارچی.

گزارش مرگ

چهل شب که گذشت

خانم خسروانی زنگ زده بود و سفارش کرده بود که عکسهای مامان را
از سر طاقچه بردارید و گریه نکنید ،میگفت شب چهلم ،شب رفتن است
 شرمین نادری
شــب چهلم ،عمو به خواب خواهرم آمده بود .خواهرم میگفت از
خـواب پریــده و دیــده عمــو یــک جایــی نزدیــک ســقف ایســتاده ،لبــاس
افســری تــوی تنــش و موهــاش مثــل وقتــی کــه جـوان بــود ،تنــک و ســیاه
و ســفید .خواهــرم هــول کــرده بــود .خــودش میگفــت تــوی خ ـواب
میدانســته کــه عمــو مــرده ،میدانســته کــه دارد خـواب میبینــد امــا بــاز
هــم هــول کــرده بــود .شــاید هــم خجالــت کشــیده بــود از ای نکــه جلــوی
گتــر پایــش را دراز کــرده یــا چــه مـیدامن پتــو را کشــیده زیــر دماغــش
بزر 
و دارد گوشــه ســقف را نــگاه میکنــد.
آن وقــت عمــو گفتــه بــود بــه خواهــرم کــه نــرس .بعــد گفتــه بــود مــن
دارم مــیروم؛ گروهامنــان را
دارنــد اع ـزام میکننــد یــک
جــای دوری و مــن بایــد بــروم.
این را گفته بود و کاله افســری
را گذاشــته بــود روی ســرش.
چقــدر بــا آن کاله دوســتش
داشــتیم .من ـیدامن ،شــاید دملــان
میســوخت؛ انــگار
برایــش 
افتادهتــر و غمگنیتــر م یشــد
وقتــی از جنــگ برمیگشــت و
آن کاله ســرش بــود کــه آ نطــور
میکــرد و صورمتــان را
بغلمــان 
میبوســید.
مه ــن ه ــم ب ــود ک ــه خواه ــرم
بغ ــض ک ــرده ب ــود و عم ــو
س ــاکت ش ــده ب ــود و ان ــگار
یکهــو صدایــش کــرده باشــند.
روی شــانه برگشــته بــود و یــک
جای ــی ب ــرون پنج ــره ات ــاق را
ن ــگاه ک ــرده ب ــود و گفت ــه ب ــود
م ــن دارم م ــیروم دخ ــرم؛
بانــگ جــرس میآیــد .یــا یــک
چن ــن چی ــزی .خواه ــرم ه ــم
مان ــده ب ــود ک ــه بان ــگ ج ــرس
ای ــن وس ــط چ ــی هس ــت ک ــه دی ــده ب ــود عم ــو غی ــب ش ــده و ترس ــان
از خـواب پریــده بــود و شــنیده بــود صــدای اذان میآیــد .مســجدی
نداش ــتیم دور و ب ــر خان ــه .یک ــی از مهس ــایهها ن ــذر داش ــت در
ماهه ــای حم ــرم و صف ــر و گاه ــی ه ــم رمض ــان و ش ــعبان ب ــا دس ــتگاه
پخ ــش قراضـ ـهاش بـ ـرای اهال ــی حم ــل اذان پخ ــش کن ــد .چن ــد نف ــری
ه ــم ش ــکایتش را ک ــرده بودن ــد از ف ــرط بدصدای ــی بلندگوهای ــش ام ــا
میشــد
رویــش کــم من یشــد و کمــاکان بـرای خــودش هــر صبــح بلنــد 
میک ــرد .خواه ــرم میگف ــت آن ش ــب وقت ــی از خ ـواب
و بیدارم ــان 
پریــده بــود از خوشــی شــنیدن اذان خـشدار مهســایه گریــه کــرده بــود.
بعــد بلنــد شــده بــود و رفتــه بــود پیــش مامــان ،گفتــه بــود خـواب عمــو
را دیــدم و رفتــه بــود تــوی بغــل مامــان خوابیــده بــود؛ غافــل از ای نکــه
ایــن قصــه دوبــاره در شــب چهلــم دیگــری تکـرار میشــود؛ پنــج ســال
بعــدش؛ وقتــی کــه دیگــر مامــان را گذاشــته بــودمی تــوی آن گــور ســرد
و خی ــس هبش ــت زهـ ـرا.
مراس ــم ش ــب چهل ــم ب ــود .نشس ــته ب ــودمی ت ــوی ات ــاق پذیرای ــی و
کل ــی آدم دور و برم ــان بودن ــد و مش ــع روش ــن ب ــود و کس ــی دعای ــی
کج ــوری ب ــود ک ــه
میخوان ــد و مه ــه گری ــه میکردن ــد و ح ــال م ــا ی 
بعــد از ایــن مهــه ســال منـیدامن امســش را چــی بگــذارم .راســتش گمــامن
کج ــور بیحوصلگ ــی و خس ــتگی و ناب ــاوری و ت ــرس
آن ح ــال ی 
عمیــق بــود کــه جوانترهــا حــس میکننــد و بزرگترهــا عــادت دارنــد
سهــای مهــه مــردم ســیاه بــود و بــوی نفتالــن
هبــش .یــادم هســت لبا 
و عطره ــای قدمی ــی میآم ــد و البت ــه ب ــوی برش ــتوک و چ ــای ت ــازهدم.
خواه ــرم نشس ــته ب ــود روب ـهروی م ــن و الک ــی ب ــه م ــردم لبخن ــد م ــیزد
میکــردم
و مــن لبخنــد من ـیزدم و اخــم کــرده بــودم و تــوی دمل آرزو 
میکــردم بــه نــور مشعهــا کــه جلــوی
آدمهــا برونــد خانهشــان و نــگاه 
نف ــس پنجرههای ــی ک ــه تنه ــا راه فـ ـرار ب ــه س ــوی هـ ـوای ت ــازه بودن ــد،
میرقصیدن ــد.

بعــد یکــی گفــت امشــب مبــادا گریــه کنیــد .خــامن خســروانی بــود گمــامن؛
دوســت قدمیی عمه که تلفن زده بود حاملان را بپرســد .گفت امشــب
میشــود مــیرود بــه آن دنیــا و اگــر مشــا گریــه
مادرتــان از ایــن دنیــا کنــده 
کنیــد دلــش منیآیــد بــرود و گــر میکنــد بــن مــرز دنیاهــا.
شــب بــود گمــامن و چندتــا قــاب عکــس مامــان افتــاده بــود از بــاالی
شــومینه و از روی دی ـوار و مــا ترســیده بــودمی و کســی میگفــت کــه
مادرتــان حــرف نگفتــه دارد و چیــزی میخواهــد بگویــد هبتــان .بعــد
سهــای
خــامن خســروانی زنــگ زده بــود و ســفارش کــرده بــود کــه عک 
مامان را از سر طاقچه بردارید و گریه نکنید .میگفت شب چهلم،

شــب رفــن اســت؛ وقــت جــور شــدن روح تــو و دنیــای تــازهات؛ مثــل
میشــود؛ مثــل وقتــی چلــه
وقتــی نــاف نــوزاد میافتــد و خوابــش تنظیــم 
میگــری و دعــا میخوانــی .یــک چیــز مقــدس و خاصــی تــوی ایــن

شــب اســت کــه هــر کســی منیفهمــد .ایــن را گفتــه بــود خــامن خســروانی
و گوشــی را تــق گذاشــته بــود و مــن کــه تــوی اتــاق شــلوغ خـوامب من یبــرد،
ســرم را گذاشــته بــودم روی دســته صندلــی و خـواب دیــده بــودم مامــان
دارد مــیرود.
تــوی خ ـوامب مامــان خیلــی ج ـوان بــود و پدربزرگــم تــوی اتــاق پشــتی
خانــه قدمیــی خودشــان منتظــرش بــود و مادربزرگــم چــادر گلــدار
داشــت و من ـیدامن چــی شــد کــه تــوی دســت مــن یــک دانــه دنــدان
طــا گذاشــت ورفــت .خ ـواب عجیبــی بــود کــه مــن شــب چهلــم
دیــده بــودم و از خـواب پریــده بــودم وهــای هــای گریــه کــرده بــودم و
بــا خودخواهــی آرزو کــرده بــودم کــه مامــان ح ـران و ســرگردان تــوی
مهــن دنیــا مبانــد و نــرود بــه جایــی کــه دســتمان بــه دامنــش منیرســد؛
آرزویــی کــه بــرآورده نشــد .اصــا برآوردهنشــدنی بــود .یــادم هســت
مهــن را گفتــم بــه عم ـهام؛ چهــل روز بعــد از مــردن خــامن خســروانی
کــه طفلــک ج ـوان بــود هنــوز وقتــی میرفــت بــه آن دنیــا و کلــی
آرزو و بچــه و نوههــای ندیــده داشــت .یــادم هســت بــه عمــه گفتــم
بــه بچههایــش بگوییــد گریــه نکننــد و امشــب صدایــش نکننــد و
بگذارنــد کــه بــرود .گرچــه ایــن کارنشــدنی اســت ،آدمیـزاد حــق آرزو
کــردن دارد .اصــا بــه کســی چــه مربــوط؟! شــاید حتــی دلــش خبواهــد
روح عزیزش را چهل سال بیخ دل خودش نگه دارد .آن وقت عمه
بغــض کــرده بــود و گفتــه بــود خــدا نکنــد و ایــن درســت چهــار ســال
قبــل از آن بــود کــه خــودش ســرطان بگــرد و بچههایــش نــذر کننــد
و دعــا کننــد کــه منــرد .چهــل ســال قبــل از ای نکــه مبــرد البتــه .چهــل
ه ـزار ســال ،چهــل و چنــد ه ـزار ســال ،چــه م ـیدامن هــر چقــدر کــه
آرزوی آدم ،رفــن کســی را کــه دوســتش دارد کــش مــیآورد...
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هفت دندان در یک روز
یا آموزش «نیو تکنیک» به «بادی»
 حامد اسماعیلیون

در متام مناطق اطراف  -یعنی تا جایی
که بشود یکساعته رفت و یکساعته
برگشت  -و به متامکلینیکهای فعال
رزومه دادهام .خبشی ار خودم حضوری
تقدمیکردهام و خبشی توسط پست رفته
است .رزومهها ار تایپشده و
منگنهشده توی پاکتهای زردرنگ
گذاشته و فلهای پستکردهام .سپردن رزومهها به طور حضوری
کاری طاقتفرساستکه باید اجنام بدهم .طبق معمول متام این
مراحل در شرایطی طی میشودکه برف سنگینی روی زمنی
است و دمای هوا اغلب زیر صفر .پس اگر بعد از این درباره
هوا توضیح منیدهم برای جلوگریی از اطالهکالم است و بس.
مشا آدمی ارتصورکنید باک اروات ارهراه بنفش و مشکی و پالتوی
مشکی بلندکه از یک اتومبیل طوسی پیاده میشود ،آهسته
روی برف راه میرود ،وارد یک ساختمان میشود ،مطب
دندانپزشکی ار پیدا میکند ،به سراغ منشی میرود و در
حالیکه مشرده ماج ار ارتوضیح میدهد ،خواهش میکند رزومه
ار به صاحبامتیاز مطب بدهند .چون بنا ندارم اسم و نشانی
کسی ار حتی به زبان فارسی جار بزمن ،به نام و آدرس اشاره
منیکنم .دوکلینیک م ار به مصاحبه دعوت میکنند؛ با امییل و
تلفن .امییل از طرف دو دندانپزشککانادایی استکه بعدها
درمییامب به طور شراکتی مطب دندانپزشکهای بازنشسته ار
میخرند و میگردانند .شغل موردنظرشان جایگزینی
دندانپزشک ساخلوردهای استکه ماه پیش بازنشسته شده .از
شانس مناسب ،رزومه من در حالی به دستشان رسیده است
که احتماال قصد آگهیکردن دارند .متاس تلفنی از مطب یک
آقای دندانپزشک چینیاالصل برقرار میشود .آتش این یکی
تندتر است .قرار میشود مهان فردا به مطبش بروم.
فردا صبح مرتب و منظم با مهان مشایل رزومه دادن به مطب
مورد نظر میروم ،با مهربانی پذیرفته میشوم و طبق معمول،
مهه زوایای مطب و مهه پرسنل به من معرفی میشوند .مطب
یک دندانپزشک ،سه دستیار دندانپزشک و پنج منشی دارد اما
از نظر مساحت صد مرت هم منیشود .در قیاس با آنچه در
تورنتو و جاهای دیگر دیدهام ،مطبیکوچک و مجع و جور
است.رویمتامیونیتهاکهپنجتاییمیشوند،بیماریخوابیده
است .مدیر مطب (اینجا شغلی جداگانه است) وضعیت
آنها ار توضیح میدهدکه این خامن آرامبخش خوراکی گرفته
و درمان فالن در پیش دارد .این آقا آرامبخش خوراکیگرفته و
اینطوری خواهد شد .این دخرتبچه آرامبخش تنفسیگرفته و
آنطوری خواهد شد .این خامن هم برای معاینه آنجا نشسته.
آن آقا هم منتظر گرفنت آرامبخش است .در واقع کمی از
اینجا و آنجا صحبت میکنیم تا بدامن چه چیزی در انتظارم
است ،اما اتفاقاتی در اطراف میگذرد که نگرامن میکند.
کلکلینیک حمیطکوچکی است اما مهه در تکاپو هستند.
منشیها و دستیارها از یونیتی به یونیت دیگر میروند .من آن
وسطگیج و منگ ماندهامکه یعنی چه خرب است؟ مثل وقتی
شدهکه یک بازرسکلهگنده مثال از وازرختانه سرزده قصد بازدید
از روستاییکوچک ار دارد و احتماال میخواهد یک چاه جماز
ار در زمنیهایکشاورزی افتتاحکند .اما آن بازرس من نیستم و
تکاپو به خاطر من نیست .بازرسکلهگنده یکباره پیدا میشود
اما خیلی هم تنومند و ترسناک نیست .مردی استکوتاهقد با
مویمشکیوچشمهایتنگ.درلباسخمصوصپزشکیاش
که یک لباس راحتی سورمهای است،گم شده و انگار هر دو
دستش ار در واقعهای از دست داده« .های بادی .هاو آر یو؟»
او با بادی آشنا میشود و من من یدامن افتخار آشنایی با چهکسی
ار دارم .جدا از آن ،اولنی بار است که بادی کسی هستم.
«کام آن بادیَ .دت ایز اِنیو تکنیک» .این تنها مجلهای است
که از پاراگرافش میفهمم .هلجه چینی ندارد اما انگلیسی ار به
تکنیکفارسیحرفزدنشاگردشوفرهایترمینالخزانهحرف
م یزند؛ «نعمت! آفتابه رو آبکن بذار دم مبال ».یا مثال
«حشمت پارچ آب رو دست به دستکن بیادکنج دیفال».

حاال احتماال در عامل دندانپزشکی بشود «این هفتا دندون
رو میبینی؟! جیکثانیه با تکنیک جدید عصبکشیشون
میکومن .هم یه حالی به مریض میدم ،هم این آجبیها
سیاحتی میکنن ،دو قرون هم تو جیب خملص م یره».
خجالت میکشم از بازرس یا دکرت بپرسم دقیقا در چه موردی
داردحرفم یزندچونتقریباازهرمجلهاشیککلمهمیفهممو
اعصامب به هم رخیته است .درست وقتیکه به عرقکردن افتادهام،
میفهممکه مهانجا ،باالی سر مریضیکه آرامبخش خورده و
ُخ ُرخر میکند و در حال درمانیگسرتده بر هفت دندان به
طور همزمان است ،قصد دارد با من هم مصاحبه شغلی بکند.
متاسفانه مصاحبه در آن شرایط نامتعادلکه دکرت بنی مجالت،
اندازه طول ریشههای دندانها ار هم به دستیارش متذکر
میشود ،اجنام میشود .من بیشرت نگران بیمار هستم .او راستی
راستی داردکار هفت دندان بیمار ار در یک جلسه و با یک
سری فایل شروع و متام میکند.کارهای مندرآوردی عجیبی
هم این وسط اجنام میدهد و موادی استفاده میکندکه در
اینکارکاربردی ندارند .مهه اینها ار به اسم «نیو تکنیک»
به «بادی» یاد میدهد .زمان میگریم؛ در سی و پنج دقیقه
کار هفت دندان ار متام میکند .درکمرت از یک دقیقه ترمیم
دندانها ار شروع میکند و بعد مثل جرقه از جا میجهد .من
عقبمیپرمدرحالیکهدهامناز تعجبنیمهباز ماندهاست.
وقتی بلند میشود ،انگار توی لباس پت و هپنشکوچکتر هم
شده .دستکشها ار پرت میکند طرفی و من که شاید نگران
ترکشهاییکجورانفجارباشم،ازاتاقبریونمیآمی.بقیهکار
ار یکی از دستیارها ادامه میدهد یعنی پایان ترمیم هفت دندان
در ادامه مهان یک جلسه.
با دکرتکه بیشباهت به استاد «کونگفو پاندا» در آنکارتون
معروف نیست ،از این یونیت به آن یونیت میدوم .بله ،در
مهان حمیط صدمرتی با هم مشغول دویدن هستیم؛ انگارکن
ورزش صبحگاهی .بقیه پرسنل هم در جهات خمتلف به دویدن
مشغولند.حاالمیفهمموقتیدرمطبیقرارباشدهفتدندان
در سی و پنج دقیقه درمان شوند ،مهه بالاستثنا احساس خواهند
کرد روی تردمیل زندگی وکار میکنند .او به مهه بیماران قوت
قلب میدهد .یک چیزهایی هم به بادی میگویدکه چون
بادی انگلیسی میدان شوش ارخیلی بلد نیست فقط سر تکان
میدهد و میخندد .بعد به اتاقش میرومی .استادکونگفو
پاندا میپرد پشتکامپیوتر .لیوان قهوهاش ارکه پرسنل تردمیلی
هتیهکردهاند ،مزه میکند و قاهقاه میخندد .مشغول خواندن
کامنتهایخربهایجلفیاهوست.منبریوناتاقودراتاق
اسرتاحتپرسنلایستادهاموانبوهپروندههاینامرتبوکارتنهای
تلنبارشدهدستکش ارمتاشامیکنم.خودمانیاشمیشودسرگرم
کردن خود ،وقتی آدم م یداندکسی احرتامش ار نگهمن یدارد.
بعد از سکانس خندهدرمانی استاد به سراغ خامنی «مری»نام
میرومیکه چون باقی قربانیان آرامبخش خورده وگیج و منگ
منتظر اتفاقی هولناک است؛ درمان ریشه وکشیدن .استاد
مینشیند و چون حرکاتش مثل پریدن ش ارره آتش است،
نشستنش ار متوجه منیشوم؛ یعنی منیفهمم االن روی صندلی
نشسته یا در حرکتی یوگاگونه در هوا زانو خمکرده است .انگار
ترانسفورمری استکه از حالت ایستاده با فشار یک دکمه به
حالت نشسته درمیآید و فقطکم مانده روی دریا هم راه برود تا
هفت قدم عرفان اردر یک جلسه و بهطور فشرده به بادی حالی

کند .وسایلبهشکلیبرقآساردوبدل میشوندودستگاهی
میچرخد و من در حرکت بعدی میفهممکه در هفت دقیقه،
درمان ریشه سه دندان متام شده است« .دیس ایز اِ نیو تکنیک
بادی ».میخواهم اعرتاضکنمکه آقای دکرت رادیوگرافی چه
میشود؟ دستکم یک عکس در حنیکار بگری .آخر چ ار
وسیلهها ار از یک دندان برای دندان دیگر استفاده میکنی؟
فکر انتقال باکرتیها ار منیکنی؟ این چه طرزکارکردن است
بادی؟ استاد عزیزکونگفوپانداکاریکه مشا میکنی ...استاد
به من چشمک م یزندکه بریون بیامی و از میانکلمات انبوهی
که بهکار میبرد ،میفهمم باید هفت دندان بیمار ار در مهنی
حالت نیمهبیهوشیکه دارد ،بکشم.کفرم درمیآید.کال با
عدد هفت خویشاوندی دارد و مهنی م اربیشرت عصبی میکند.
با اکراه میپذیرم اما میگومی باید عکس مریض ار ببینم .استاد
رویکاغذ عالمتهاییگذاشته و هفت دندان ار مشخص
کرده و حاال دارد در اتاقش مهچنان کامنتهای یاهو ار
میخواند و موسبهدست میخندد .به یکی از دندانهای
مشخصشده شک میکنم .میروم به اتاقش .منتظر میشوم
تا نگاه از مانیتور بردارد ،نیشش ار ببندد و م ار ببیند .تا میخواهم
حرفبزمن،متوجهتولهسگیمیشومکهازدفرتپذیرشمنشیها
به اتاق استاد میخزد .استاد منتظر حرف زدن من است و من
گیج تولهسگمکه با طمانینه به طرف ظرف آبش میرود .آب
ته ظرف ار با زبانش هورت میکشد و بعد آرام و غمزهگر
دوباره به اتاق منشیها برمیگردد .سگ در مطب؟ این دیگر
در َکتم منیرود .مجالمت ار بریده بریده حالی استاد میکنم .با
من باالی سر بیمار میآید« .اوه ،آره بادی .این دندون رو
نکش .این رو میخوام نگه دارم .گودالک بادی!» من با
کت و شلوار وک اروات و پالتو روی تابوره مینشینم و قصد
کشیدن دندانها ار دارم .مری بیچاره! یک نفر مهان حلظه وارد
مطب میشود .منشیها به شوخی میگویندکه لیوان قهوهاش
ار تو نیاورد .استادکه در حال رفنت به اتاق است ،افاضه فضل
میکند« :نه بادی! با قهوهات بیا رفیق .با قهوهات بیا».
سگ در مطب ،لیوان قهوه در دست مریض ،مهه هم
که بادی! در حالیکه هنوز مبهومت ،کاری ار که به من
حمول شده است ،متام میکنم .سعی کردهام مسئله سرعت
حتمیلی استاد و پرسنل ار درکار جاسازیکنم و فرد قربانی
دردی حس نکند .احتماال آخرین باری باشدکه با پالتو و
کت و شلوار دندان میکشم .اولنی بار بودنشگفنت ندارد.
هنوز به مسئله سگ و لیوان قهوه مشغومل .انگار یکی با قلیان
منقش به سبیلهای از بناگوشدررفته ناصرالدینشاه به مطبی
در هتران وارد شود و آنگوشه سه بچهگربه ار ببیندکه رو به
آمسان مرنو میکشند .وقتیکه دیگر تیم برتون درومن ارکشتهام
و عصبانیتم خوابیده است ،به سراغ استاد میروم .مهانطور
که نگاهش به مانیتور است و مهانطور که پرسنل مطب
انگار جایی آتش گرفته باشد مهچنان مشغول دویدنند ،به
او حالی میکنمکه «هی بادی! ما رفتیم ».او دست تکان
میدهد و میگوید که بعدا با من متاس خواهد گرفت.
به خانهکه میرسم ،به مهسرم میگومی اینجا آخرین جایی
استکه برایکار خواهم رفت؛ هر چند اگر یادشان مباند و
در سرعت جابهجا شدن در مطب فراموش نکنند به من هم
زنگ بزنند .حدسم درست است .هیچوقت زنگ من یزنند و
من خوشحامل.

راســت دماغت را که
بگریی ســه هزار ســال
بعد میرســی به دم در
هبشــت .چه دوزخی از
این ترســناکتر که ســه
هزار ســال در برهوت گام
برداری؟ به شــوق مکه
میشــود از بیابانهــای
حجاز گذشــت و
ســرزنشهای خــار مغیــان
را تــاب آورد امــا باالخــره
دو ماه ،ســه ماه بعد سـواد
مکــه پیــدا میشــود و رنــج
ادامه پرمی در صفحه 13
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استاد کونگفو پاندا

درک عددی ســتارهها و
کهکشــانها آدمیـزاد
را دیوانــه نکنــد شــانس
آورده .مــن خــودم وقتــی
کمــی بیشــر از ظرفیــت
عــددیام خربهــای جنــوم را
پــی میگــرم دچــار ترس
و دهلــره میشــوم .فیلــم
اودیســه فضایــی کوبریــک
را دیدهایــد؟ از نظــر مــن
ترســناکترین صحنــه
ســینمایی مــال مهــن فیلــم
اســت ،آجنــا کــه هــال بند
نــاف فضانــورد را میبــرد
و او را در بیکرانگــی
آمســان رهــا میکنــد .در
برادران کارمازوف اســت
اگــر اشــتباه نکنــم کــه
داستایفســکی از زبــان پــدر
زوســیما یــا یکــی دیگــر
حکایتــی مذهبــی را تعریــف
میکنــد .حکایــت قابــل
تاملیســت .میگویــد روز
قیامــت کافــری را حماکمــه
میکننــد .او کار بــدی
نکرده و حق کســی را
خنــورده و گناهــی مرتکــب
نشــده .بزرگتریــن گنــاه او
کفــرش بــوده امــا کفرش
کســی را نیازرده و کســی
را آزار و اذیــت نکــرده.
خداوند او را میخبشــد
و رهســپارش میکنــد
بــه هبشــت امــا بابت
کفــر جمازاتــش میکنــد
کــه تــا هبشــت را پیــاده
برود .میپرســد تا هبشــت
چقدر راه اســت؟ جوابش
میدهنــد در ایــن برهــوت

مناینجامیگفتم
هبرتین خوانندهها ار
کرگدن دارد .بچهها
فکر میکردند دارم
قپی در میکنم و
حرفبیصاحب
م یزمن .وقتی در
منایشگاهمطبوعات
با قطرهای از دریای
مشا آشنا شدند و دو
کلمه با مشا حرف
زدند ،حق ار به من
دادند و حرفهامی
ار تاییدکردند.
از رامبد خانلری
بپرسیدتابگوید
بعد از منایشگاه
مطبوعاتچقدر
نگاهش به جمله و
خماطبان جمله عوض
شده ...من قدر
مشا ار میدامن؛ نه به
تعارف و تشریفات.
مشا هم قدرکرگدن
ار میدانید؛ نه به
تعارف و تشریفات.
و این خیلی خوب
است .خدا پای هم
پریمانکند.
اینباریکهمتعلق
به مشاست و من
منیخواهمباپرگویی
سهمتان ارکم و
کوتاهکنم اما حاال
که به مشاره چهل
رسیدهحیفممیآید
نگومیکه من به آینده
کرگدنخوشبینم.
خودمان ار نظر
نزنیم .اما بعد از مهر
هیچکدام ازکارهایی
که سر انداختم به
چهلهفتهنکشید.
طوالنیترینکارم
«نگاهپنجشنبه»
بودکه سی و
هشتهفتهبیشرت
عمر نکرد .باقی
جملهها و روزنامهها
که طفلیها یا در
نطفهخفهشدند
یا در مهان ابتدای
راهپیمانهعمرشان
پر شد .مهر یک
استثنا بودکه باالی
دویست هفته دوام
آورد ...بگذارید
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«دکرت بازی»
جمموعه شعر طنز
دکرت امساعیل
امینی
نشر سپیده
باوران
1394
«دکرت بازی»
جمموعه دیگری
از دکرت امینی
یکی از سرآمدان
شعر طنز و از
طنزپردازان مطرح
کشور است.
شعرهای این
جمموعه هم مانند
سایرکارهای
امینی با منک
و ظریف است
و خیلی از
شعرهای جمموعه
در ادامه مهان
شوخیهای این
طنزپرداز با اشعار
معروف استکه
اتفاقا این شعرها
از بقیه شعرهای
جمموعه قویتر
و غنیترند .این
کتاب دمهنی
کتاب از جمموعه
طنز امروز نشر
سپیده باوران
است .ناشر
یک انتشاراتی
در مشهد است
ولی سر و شکل
کتاب بسیار
خوب و وزین
است و خواندن
آن در هر مکان
مفرح ذات
خواهد بود.

من طالیههای امید ار در افق میبینم .بهتازگی
در شهرهای خودمان منونههایی از افراد
حتصیلکرده و هنرمند ار شاهدمیکه زندگی در
مرکز شهر ار ترجیح میدهند .گالریها و
رستو ارنها وکافههایکوچک در جایجای
مرکز شهر باز شدهاند .امسال در خانهای
قدمیی و بازسازی شده ،مهکف به گالری
هنری ،طبقه اول به رستوران و طبقه سوم به خانه مسکونی اختصاص
یافته است .در مهسایگی مهنیجا ،چند خانه قدمیی دیگر ار دوستان
فو ار خریدهاند تا تعمریشکنند .قیمت خانه در مرکز شهر هنوز نصف
یا یکسوم مشال شهر هتران است.
یک مهندس برق جوان ار میشناسمکه هترانگردی ار به عنوان شغل
انتخابکرده و با مهسرش درگوشهای از باغ نگارستانکافه هترونش
ار بازکردهاند .روزهای مجعه مردم میآیند صبحانه .بچههایشان ار هم
میآورند .این بچهها مطمئنا میخواهند بعدش پیاده در شهر بگردند
یا دوچرخهسوار بشوند و بروند تا سرچشمه یا عمارت مسعودیه.
تعداد زیادی خامنها رفتهاندکاشان ،خانه تعمریکردهاند .هتل درست
کردهاند .این قبیلکارها یک جریان شده است .در شهرهای دیگر
کشور هم کارهایی شده است؛ بعد از بازار تربیز که مرمت 30
سالهاش جایزه مهم جهانی برد ،در قزوین شهرداری بازار سعدالسلطنه
ار به زیباترین شکل ممکن مرمتکرد .در مهانجاگروهی تشکیل شده
به اسم دوستداران مح لونقل با دوچرخه؛ اینها مهه یعنی بازآفرینی.
داستان از مهنیجاها شروع میشود .این یک ماجرای فرهنگی است
و به نوع استفاده ما از فضای شهرمان بستگی دارد .احیا بهتدریج
و به کمک ِ
مثلث مردم و دولت و شهرداریهاست که در مقیاس
وسیع اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی خبشهای خصوصی و عمومی و
دولتی هر سه با هم.
خوشبختانه در مهنی یکی ،دو سال اخری رویکرد شهرداری هتران تا
حدودی عوض شده است .دو تن از معاوننی وزیر راه و شهرسازی
که در دانشگاه هتران استاد مرمت بودند ،امسال خودشان پرمچدار
این کار در دولت شدهاند .ستاد ملی بازآفرینی شهری به راه
انداختهاند و منشور بازآفرینی شهری مینویسند و بهکمک سازمان
مریاث قرار است برای  168شهر تارخیی برنامه اج ار کنند .این بار
صنعتگردشگری همکه دارد جان میگرید ،ممکن است بهکمک
این جریان بیاید.
مطمئنا اگر قرار بشود بازآفرینی مهراه با «حفاظت خالق و پایدار»
در شهرهای قدمی اتفاق بیفتد ،کار فنی و اجتماعی بسیار زیاد و
پرشوری در راه خواهد بود؛ هم برای روشن کردن این دیدگاه برای
عموم و هم برای مداخالتی مثل اجیاد حمورهایگردشگری پیاده در
طزیست و طبیعت و فضاهای باز عمومی،
شهر ،رسیدگی به حمی 
هببود مح لونقل عمومی و آهندرمانی شهر با ریل از رو و زیر زمنی،
دادن وام به ساکنان بافتهای قدمیی برای تعمری خانههایشان ،تبدیل
بعضی خانهها به هتلهای باکیفیت کوچک یا استفاده از بناهای
بزرگتر (خانه داییجان ناپلئون) برای درستکردن مراکز فرهنگی و
عمومی و خالصه رسیدگی و جلب سرمایه به شهرهای قدمیکه این
مهه سال مورد بیمهری بودهاند.
تصورکنید اگرکتابهای درسی از تاریخ اجتماعی و فضای شهرهای
قدمی با بچهها میگفتند ،اگر حمالت اجنمنهای حملی وکانونهای
فعالداشتند و شوراها و شورایاریها واقعا در تصمیمگرییها دخیل
بودند ،اگر صداوسیما برنامههای خوب و جذاب از حمالت تارخیی هتیه
میکردکه مهه هبرت آثار تارخیی ار ببینند و بشناسند ،آن زمان هرکس
هبانهای پیدامیکردکه به حمل خود ببالد و در توسعه آن مشارکتکند.
اما مهمتر از مهه شهرداریها هستند .شهرداریها مهیشه یار غا ِر بساز و
بفروشان بودهاند .اما وقت آن رسیده استکه سرمایهداران و سازندگان
ار به مرکز شهر دعوتکنند و با تأسیس و تداوم دفاتر تسهیلگری و
خدمات نوسازی در شهر طرحی نو در اندازند .جلب مشارکت مالی
مردم ولوکم ،برای حس اعتماد و مسئولیتیکه میدهد خیلی مهم
است .یارانه نیز در این مسری هبرت است به صورت وام کمهبره برای
استحکامخبشی ،تعمریات و غریه باشد .این در حالی استکه نزدیک
به یک میلیون واحد مسکونی و جتاری در هتران خالی ماندهاند .بله،
برای تغیری نگاه جسارت الزم است.
دیگر وقت آن رسیده که به ارتقای کیفیت و حفاظت از آنچه
دارمی بپردازمی .مهندس حممد هبشتی-که امسش خیلی هبش میآید-
میگوید" :هبا ِر شهرنشینی در راه است ".آنوقت به قول سپانلو
شاعر شهر هتران «مشا و مشا و مشا و مشا» هم خواهید خواستکه
بیایید و در مرکز متمدن و سرزنده هتران زندگی کنید؛ جایی که در
آن هر روز خرب جدیدی هست و انرژی در فضا موج م یزند .این
مأموریت مهه ماستکه این نگاه نو به شهر قدمی ار بیاموزمی و در قبال
آن مسئول باشیم و اشاعهاش دهیم.
ادامه دارد...

به بهانه انتشار آلبوم «خداوندان اسرار» اثر تازه سهراب پورناظری
و همایون شجریان
 کاوه ارجمند
ای نمهـه آلبـوم موسـیقی یکـی از پـی دیگـری بـه بـازار میآیـد و هیـچ
اتفاقـی منیافتـد .تـو گویـی فرامـرز هرگـز نبـود .فرقـی هـم منیکنـد :سـینا
سـرلک ،سـاالر عقیلـی ،علریضـا قربانـی ،حممـد معتمـدی ،وحیـد تـاج
و ...حتی مهایون شجریان .فقط آلبوم منتشر میکنندکه آلبوم منتشر
کـرده باشـند .مهین و دیگـر هیـچ .مهـه چیـز هـم میخواننـد؛ پـاپ،
سـنتی ،تلفیقـی .و در هـر موضوعـی؛ سیاسـی ،اجتماعـی ،عرفانـی .و
از هـر شـاعری؛ کالسـیک ،نِئوکالسـیک ،نـو ،کهنـه ،مـدرن .و در هـر
مناسـبتی؛ عیـد و عـزا و تیتراژ تلویزیونـی و جشـن سـینمایی و...اخل.
خالصـه ای نکـه آشـفتهبازاری اسـت .ایکاش در ایـن هیاهـوی بسـیار
بـرای هیـچ ،چیـ ِز قابلـی هـم یافـت م یشـد کـه من یشـود .ایـن مسـابقه
سرسـامآور کنسـرت دادن و آلبوم منتشـر کردن نهتنها باعث رونق بازار
هنـر نشـده کـه جمـال گـوش دادن بـه آثـار خـوب احتمالـی را هـم از مـا
گرفته .در این آشـفتهبازار سـردبری حمرتم کرگدن هم برمیدارد مینویسـد
دهه هفتاد هبرت از دهه شصت و دهه هشتاد هبرت از دهه هفتاد و حتما
دهه نود هبرت از دهه هشتاد است .آخر به چه حسابی؟ اگر قرار باشد

سالها بعد از روی آثار ادبی و هنری درباره این دههها قضاوت شود
چه نتیجهای گرفته خواهد شد؟ مشا میگویید دهه شصت جنگ بود
فهـای طویـل اجنـاسکوپنـی و فقـر و دوکانـال تلویزیونـی و هـزار
وص 
جور حمدودیت و حمرومیت دیگر ،اما من میگومی در مهان دهه هبرتین
آثار موسیقایی و سینمایی و تلویزیونی و ادبی ما تولید شد .من منکر
چیزهاییکه مشا میگویید نیستم اما معتقدم در مهان سالهای سخت
حـال مهـه مـا هبتر بـود.گـواه مـن مهـان آثـاری اسـتکـه عـرضکـردم .آدم
باید حالش خوب باشد تا بتواند اثری مثل «بر آستان جانان» را تولید
کند .االن ظاهرا اوضاع ما هبرت است .هم وضع مالیمان هبرت است،
هم اوضاع سیاسـیمان هبرت از گذشـته به نظر میرسـد و هم از خیلی
تهـای گذشـته را نـدارمی امـا چـرا آنچـه بـه عنـوان یـک
جهـات حمدودی 
اثـر ادبـی و هنـری تولیـد میکنیـم قـوت گذشـته را نـدارد؟ شـاید بگوییـد
چـون انگیـزه گذشـته را نـدارمی کـه در آن صـورت مـن خواهـم گفـت چـرا
انگیزه گذشته را ندارمی؟ آلبوم «گل صدبرگ» به شهادت نوازندگان و
خوانندگانـش حاصـل قریـب بـه نُـه مـاه کوشـش و تلاش و متریـن مـداوم
است .در آن روزگار به قول مشا حمرومیت و تنگدستی چرا باید چننی
اثری تولید میشد و در این روزگارگل و بلبل و استعدادهای بیمشار و
جوان چرا حتی سایهای از آن آثار دیده منیشود؟ هنوز هم میتوانگل
صدبرگ را شنید و از آنمهه شور و شعور و انرژی به هیجان آمد .سه
دهه از تولید آن اثرگذشته است و هنوز هم شنیدنی به نظر میرسد،
امـا ایـن آثـار جدیـد را حتـی سـه بـار هـم من یتـوانگـوشکـرد .چـرا؟
این میزان از عصبانیت یک دلیل بیشرت ندارد و آنهم انتشار آخرین آلبوم
دردانه موسیقی ایرانی یعنی مهایون شجریان است .آهنگساز و خواننده
آلبـوم «خداونـدان اسـرار» هـر دو جواننـد .هـر دو در خانـوادهای بـزرگ
پرورش یافتهاند و نام پدرانشان بلند است و مایه افتخار فرهنگ و هنر این
سرزمنی .البته هر دو این توفیق ار داشتهاندکه باکارهای متفاوتشان از زیر

سایه بلند پدر بریون بیایند و برای خودشان هویت و شناسنامه مستقلی
دسـت و پا کنند .هر دو در آغاز فعالیتهایشـان خوش درخشـیدند و
توانستند امیدهای بسیار برانگیزند ،اما دریغا دریغکه هر دو مدتهاست
نتوانستهاند اثری درخور عرضهکنند و بیم آن میرودکه دولتشان حکم
خامت فریوزه بواسحاقی ار پیداکند.
آلبــوم خداونــدان اسـرار قـرار نیســت بــا هیــچ اثــر دیگــری قیــاس شــود،
یهــا برمیخیــزد و ســاز تنبــور
امــا وقتــی آهنگســاز از خانــدان پورناظر 
حــرف اول را در آن م یزنــد و بعــد اثــری از کیخســرو پورناظــری
کــه پیشــر آن را شــنیدهامی بازســازی م یشــود و جــای شــعر ُکــردی را
شــعر فارســی م یگــرد ،خواهناخ ـواه ایــن اثــر را بــا آثــار قبلــی مقایســه
میکنیــم .مهــن مقایســه کار را خ ـراب میکنــد و شــنونده مــدام بــا
خــودش میگویــد ایــن کجــا و آن کجــا؟ آهنگســازی کیخســرو کجــا و
آهنگســازی فرزنــد جوانــش کجــا؟ شــور و حــال و صــدای گــرم شــهرام
ناظــری کجــا و صــدای مهایــون شــجریان کجــا؟ آن اثــر فقــط یــک اثــر
حرفـهای موســیقی نبــود .از یــک تاریــخ میآمــد .حاصــل یــک تربیــت و
ســلوک خــاص و عاشــقانه
بــود .در پــس آن یــک
عمــر تــاش و ریاضــت
و زیســت عاشــقانه بــود.
نوازنــده و خواننــده هــر دو
جانی عاشــق داشــتند و از
دل یــک آیــن پررمــز و راز
میآمدنــد .صــدای ســاز و
حنجره آوازی از یک منت
بــرون میآمــد .شــنونده
حتــی اگــر هیــچ درک و
دریافتــی از آیــن یارســان
نداشــت بــا گــوش جانــش
میتوانســت دریابــد ایــن
ساز و آواز یکسره از لون
دیگــری اســت و ریشــه در
تاریــخ و اســطورهای غریــب
دارد .غربتــی کــه اصــل و
اســاس جذابیــت اثــر را
تشــکیل مـیداد .خداونــدان اسـرار اگرچــه عنوانــی پرطمطـراق دارد امــا
هیچ یک از ویژگیهایی که برای صدای سخن عشق برمشردمی در آن
من یتـوان یافــت .مــن ایــن را خــوب میفهمــم کــه از پایــان دهــه شــصت
تــا امــروز عمــر جهــان بــر مــا گذشــته اســت و دنیــا از آن ســالها تــا
شهــای بســیار داشــته و دیگــر از جوانــان امــروز من یت ـوان
امــروز گرد 
توقــع داشــت کــه اثــری مهاننــد و مهســنگ آن ســالها بیاورنــد ،امــا
ایــن مقــدار توقــع م یتـوامن داشــته باشــم کــه فیاملثــل روی یــک آهنــگ
کــه تنبــور و دف در آن حموریــت دارنــد شــعر خیــام را نشــنوم .وقتــی
چنــن م یشــود ایــن شــائبه در ذهــن اجیــاد م یشــود کــه نکنــد آهنگســاز
و خواننــده اصــا منیداننــد چــه میکننــد؟ نکنــد نــه از کارکــرد تنبــور و
دف اطالعی دارند و نه از شعر خیام درک و دریافت درستی دارند؟
منیتوان مهانطور که در دستگاه سهگاه شعر سعدی را با تار جلیل
شهناز اجرا میکنیم با ساز تنبور هم مهان شعر را در مهان دستگاه
و بــا مهــان حنــوه اجـرا کنیــم .منیتوانیــم مهــان حتریرهــا را در ای نجــا تکـرار
کنیــم .منیتوانیــم مهــان عشــوهها را عینــا در ای نجــا پیــاده کنیــم .وقتــی
اســم آلبــوم را م یگــذارمی خداونــدان اس ـرار بایــد چیــزی دیگــر عرضــه
کنیــم .چیــزی کــه بــا آلبــوم «نــه فرشــتهام نــه شــیطان» تفاوتــی ماهــوی
داشــته باشــد .در آلبــوم جدیــد مهایــون و ســهراب مهــه چیــز سرســری
گرفتــه شــده .از اســم آلبــوم تــا نواخــن و خوانــدن .فقــدان اندیشــه در
ایــن آلبــوم بیــداد میکنــد .خریــدش را بــه هی چکــس توصیــه منیکنــم.
من ـیدامن قبــا هــم ایــن را نوشــتهام یــا نــه امــا ب ـرای حمک ـمکاری عــرض
میکنــم :تــا اطــاع ثانــوی پــول بابــت هیــچ آلبومــی ندهیــد .ایــن توصیه
حکیمانه حافظ روحانی را از خاطر نربید .هر آلبومی را که وسوسه
خریدنــش را داشــتید دانلــود کنیــد ،اگــر آلبــوم خوبــی بــود بــه بــازار برویــد
و ابتیــاع کنیــد ،در غــر ایــن صــورت مهــان نســخه دانلــود شــده را هــم
دیلیــت کنیــد و بــه مهــگان توصیــه کنیــد آن آلبــوم را خنرنــد.
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یاد بعضی نفرات

به یاد محمود مشرف آزاد تهرانی (م .آزاد) در زادروزش که ترجیح میداد هجدهم
آذر هزار و سیصد و دوازده باشد
 غالمرضا امامی
خودش میگفت :بچههای خودم
هجدهم آذر هر سال یاد روز
تولدم میافتند ،ولی در شناسنامه
من هجدهم آبانماه آمده...
راستش من اصال پاپی این
موضوع نشدمکه اینگاف عظیم
تاریخی چرا اتفاق افتاد .به هر
حال اصال مهم نیست .و شما فرض کنید همان
هجدهم آذر هزار و سیصد و دوازده به دنیا آمدم...
به هر روی آذر ماِه اوست؛ ماه شاعری که شاعر
بچهها بود اما در قافله و قبیله شاعران معاصر هم از
قلههاست ،شاعریکه سرود:
من
هرگزندانستم
که شعر میتواند
بسیار شاعرانه نباشد
و شعر باشد اما...
باری...
من خوب میدانم
هر شعر ،ایمانی است ،بیهیچ ایقانی
و صبحکاذبی است
تا صبح صادقی...
آزاد ،شاعری عاشق بود ،مینالید و زمزمه میکرد:
باید عاشق شد و خواند
باید اندیشهکنان پنجره را بست و نشست
پشت دیوارکسی میگذرد
میخواند،
باید عاشق شد و رفت
چه بیابانهایی در پیش است
باید عاشق شد و ماند
باید این پنجره را بست و نشست
پشت دیوارکسی میگذرد
میخواند،
باید عاشق شد و رفت
بادها درگذرند...
و آزاد ،عاشق شد و رفت ،نه ،عاشق شد و خواند،
عاشق شد و ماند...
غالمرضا امامی
در دل این شاعر شوریده نازک و تکیده بچهها،کودکی
کوچک خفته بود .راحت و ساده ،صدیق و صادق،
صریح و صمیمی.
گویی در آن قامت قلمی چیزی مانده بود از سالهای
دور .خیلی دور و آن ار با خود آورده بود ،به دوش
کشیده بود در مهه سالها .دردی در جام جانش مانده
بود .شفاف و زالل ،اما سفت و سخت ...خود
میگفت" :شهره به «آزاد»م اما مهیشه در بندم "...و
بند تن ار رهاکرد و آزاد شد «آزاد» ما.
آزاد ما به آزادگی زیست ،به آزادگی ماند ،به آزادگی
رفت .نه ،نرفت ...ماند در دل و سینه ما تا حکایت
کنیم برای بچههامیان از مردی سبکبال و پریاستهکه در
عمرش مدحکس نگفت ،قدحکس نکرد ،به پیمانش
پایدار بود ،پیامش مهر بود .لب به شکوه و شکایت
نگشود .مهواره بر بلندایکوه قناعت غنوده بود.کالمی
به زر و زور نفروخت .سخنی از سر نیاز نسرود .سر به
سودای دگر داشت.
هفت سال عمرکمی نیست اما این خبت ار داشتم از سال
 50تا  57درکنار او باشم ،در یک اداره ،در یک اتاق،
در یککار ...ویراستاریکتابهایکودکانکانون پرورش
فکری کودکان در خیابان جم ،طبقه چهارم ساختمان

کانون .آرام مثل نسیم میآمد ،پشت میزش مینشست،
حضورش ملس میشد ،اگر نبود فضا چون قاب عکسی
خالی بود .بعد دستبهکار میشد ،سیگارش ار روشن
میکرد ،خنست سیگار میکشید ،سیگار ار میمکید،
چای که برایش میآوردند ،سرد میشد اما او حواسش
بهکار بود .باید مواظب بودمکه آتش سیگار به دستش
نرسد .ویراستاری نوشتهایکه به او سپرده میشد ،طول
میکشید .سیروس طاهباز مدیر انتشاراتکانون دو سه
بار میآمد و سر میزدکهکار بهکجاکشیده ...و او هی
خط میزد و خط میزد تا راضی شود و واژههای مناسب
بیابد؛ در زندگی قانع بود و بسنده اما درکار نه.
ویراستاری کتابهامی در کانون «فرزند زمان خویشنت
باش»« ،عبادتی چون تفکر نیست»« ،آنها زندهاند»،
«آتش باش تا برافروزی» ،کار اوست .اما او هرگز
رضایت ندادکه نامش ار به عنوان ویراستار اینکتابها
بیاورمی.
از میان شاعران فروغ ار سخت میستود اما با اخوان
اختتر بود .از میان نویسندگان به جالل حرمت و
احرتام ف اروان میگذاشت .چندان سیاسی نبود اما در میان
شاعران شهره نوپرداز تنها او و سپانلو و امساعیل شاهرودی
 «آینده»  -بودند که برای «فلسطنی» شعر سرودهبودند و سرودههایشان ار درکتابی آوردم .سرودههای آنان
بهزودی درکتاب «شعر مقاومت در فلسطین اشغالی»
با ترمجه سریوس طاهباز توسط نشر روزبهان نشر خواهد
یافت .از میان نقاشانکارهای الخاص ار و هبرام دبریی و
منوچهر صفرزاده ار دوست داشت.
هرگز از او خشمی ندیدم ،سخن خشنی نشنیدم .زبان
نرمی داشت ،د ل پاکی اما هیچگاه «حقی» فدای
«مصلحتی» نکرد ،دل به دونان نبست .در مهه احوال
شاعر بود ،ملول از دیو و دد ،دلقی به رو و دلوی به
دست نداشت .سرفراز و ستوده شاعر جنیب ما ،دستی
نبوسید ،درمی نستود ،دیناری نیندوخت.
گاه عصرها باید میگشتیم تا بدانیم وقتیکه آمده پیکان
زردرنگش ارکجا پارککرده ...شبهاکه با هم به جایی
م یرفتیم باید دعا میکردمیکه سامل برسیم .به پیکانش
نزنند یا به ماشینی نزند .در یک شب زمستانی ،در
هتران سخت برف میآمد ،پیلهکردکه برومی در آن شب
سرد جای دجنی آشگرمی خبورمی .حسن پستا هم بود.
از خانهاش اول ایرانشهر راه افتادمی ،تا نشستیم گفت:
"با این مهه برف امشب حتما تصادف میکنیم ".پستا
گفت" :آزاد ،ننشسته فال بد نزن "...چند بار آزادگفت
خداکندکه چپ نکنیم .پستا خواست ماشنی ار براند،
نپذیرفت اما یکباره در نزدیکیهای جردن ماشنی غلتید،
از جاده خارج شد و در برف افتادمی ،چیزیمان نشد اما
وقتیکه بریومنان آوردندگفت" :نگفتم؟" و خندیدمی...
«آزاد» خودش بود ...خود خودش ...هرگز نقشی بازی
نکرد .نقابی به چهره نزد .نانی به نرخ روز خنورد .برای
لقمه نانی ،نامی به ننگ نیالود .یک دل و دو دلرب
نداشت ...نادره مردی بود ...در مهه احوال یگانه بود...
شرمی در جانش بود ،شهدی در شعرش ،منکی در
نثرش.
بیپریایه بود و پریاسته ...حتی اگر او ار منیشناختی ،اگر
میدیدیش و با اوکالمی سخن میگفتی درمییافتیکه
از «جنس دیگر»ی است ...ظاهری بیپریایه داشت
و جانی پریاسته« .آزاد» ما زیر چرخ کبود ،ز هر چه
رنگ تعلق پذیرد آزاد بود .شاعر بچهها بود و «قصه
طوقی»اش در آن سالها دستبهدست میگشت .وی
شاعر بچهها بود ،جم مجک برگ خزون،گنجشگک
اشیمشی ،برگ خزون ،محومک مورچه داره ،دویدم و
دویدم و ...مرتجم ترانههای پینک فلوید ،التون جان...

رنگنیکمانی بود و خود سروده بود:
برایگذشنت از این رود
رنگنیکمانی
باید بود.
اما این شاعر بزرگ بچهها هرگز شکوه نربدکه چگونه در
این سالها نامی و یادی از او نیست در خیل نامآوران
بزرگ وکوچک.
یکبار از او خواستم ،ترمجهای از شعر معاصر آفریقا
فراهمکند تا در «موج» به چاپش رسامن .مقدماتکار
فراهم شد اما بهاجبار زمانه از هم دور افتادمی .یک سر و
گردن از شاعران مهزمانش بلندتر بود .به آنچه میسرود
امیان داشت ،به آنچه امیان داشت پایبند بود ...جنیب
بود ،بزرگ بود و از اهالی امروز.
برامی نامهای مفصل نوشت به رم ،از آنچه بر او
میگذشت ،حکایتهاکرد .طنز تلخی بود .به پیمان

دوستی پایدار بود .پیام پاکی داشت ،دلآزرده بود
اما دلی منیشکست .آخرین عید صدایش ار شنیدم،
تربیک عیدگفتم ،یادکردمی از آن سالها .احوال مهسر
مهراهش «پری خامن» و فرزندانش «کاوه» و «کیوان»
ار پرسیدمگفت خوبند...گفتم" :حال خودت چطور
است؟" گفت" :خوب نیستم ".گفتم" :چرا؟" گفت:
"نگران نباش زیاد هم بد نیستم ،نه من هم حامل خوب
است "...منیخواست بر خاطریگرد مالل نشیند.
«آزاد» خوب بود .خوب ماند ،زمان داور زبردستی
است ...در جویبار جاری زمانه ،خس و خاشاکها
رفتنیاند ،درشتدانهها وگوهرها در ژرفا ماندنی.
باور منیکنم که او نباشد؛ شاعر گل باغ آشنایی که
سرود:
مهه شاخهها شکسته
به امیدها نشستیم
و به یادها شکفتیم...
آزاد! تو میگفتی:
منگیاهی ریشه در خویشم
که در خورشید میروید.
سفر به خری ...آخرین سفر به خری ،به پاکی رفتی و به
سراپرده و منزلگه خورشید رسیدی رقصکنان ،با بادها
به باالها بال کشیدی اما شاید از آن سراپرده ،از آن
باالها ،از باالی ابرها ما ار میبینی و با ما در سکوت
میخوانی:
در شب بیداد من
فرهاد میگرید و چه بیفریاد.

عکس :سریوس طاهباز

بــه کجــاش میمالــد؟ منــک
هــم مهــن وضعیــت را پیــدا
کــرده .خیلــی چیزهــای
دیگــر هــم مثــل منــک ارزش
و اعتبارشــان را در دنیــای
جدید از دســت دادهاند.
مهمترینشــان عدد اســت.
چهل ســال ،قدمی ارزش و
اعتبــاری فوقالعــاده داشــت.
مــرد چهــل ســاله وقــار و
شــان و اعتباری داشــت
که برای دیگران دســت
نیافتنــی میمنــود .مشــایخ از
آن جهــت حمــرم بودنــد کــه
بــه عددهــای فینفســه حمــرم
نائــل آمــده بودنــد .چهــل
ســال اوج تکامــل ذهنــی و
بدنــی یــک مــرد بــود .هنایت
پختگـیاش .چهــل ســال
وقتیســت کــه عقــل کامــل
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آزاد ،نانی به نرخ روز نخورد

ســفر بــه یکبــاره از بــن
میرود اما آیا به شــوق
هبشــت میشــود ســه هزار
ســال بیابانگــردی کــرد؟ از
حبثــم دور نیفتــم .داشــتم
میگفتــم کــه مــا ارزش
واقعــی اعــداد را از یــاد
بــردهامی .یــک روزی منــک
پرهباتریــن چاشــنی جهــان
بود .برای ذرهای شــکر
خیلیهــا حاضــر بودنــد
ســر بدهند .آنقدر شــکر
پــر هبــا بــوده کــه حافظ
بـرای بــاال بــردن معشــوقش
حاضــر بــوده آن را در جممــر
انــدازد .جتــارت منــک هم
جتارت پر ســودی بوده.
امروز اما منک و شــکر
هر دو زیر دســت و پا
رخیتهانــد .منــک آنقــدر زیــاد
شــده که روزهای زمســتان
کــف خیابــان میریزنــدش
تــا برفهــا زودتــر آب
شــوند .پیه زیادی را آدم

به حساب درددل
گفنتدوستانه.گفت
«هرگز حسد نربدم
بر منصبی و مالی/
اال بر آ نکه دارد با
دلربی وصالی» استاد
ما دستی در بیت
برده بود و به جای
االگذاشته بود حتی.
یعنی حتی بر آن
که به وصال دلربش
رسیده،حسودی
منیکنم.وصف
حال من هم تقریبا
مهنی است اال اینکه
به جمالت عمردار
حسودیمیکنم.
حسودی هم دارد.
جملههایچهلسالهو
صدساله و نودساله و
هشتادسالهحسودی
هم دارند .تا میآید
پیازمانریشهکند،
نوکمان ارمیچینند.
به قول معروف،
دممان ار میبرند .البته
من از حقشناسامن
نه از عمرو و زید.
فاعلفعلبریدهاند
و چیدهاند،کسی یا
جایینیست.تقدیر
ما بودهکه در این
سالها ابرت مبانیم .اما
البد حکمتی بوده و
ایزدچننیمیخواسته.
حاال هم برای تداوم
کار جز از «حق»
خنواهم .روی نیاز
به درگاه مسکنینواز
میآورمی تا دعامیان
ار مستجابکند و
چراغکرگدن ار روشن
نگه دارد .اگر رفیق
مهدل مایی ،بگو
آمنی یا ربالعاملنی.
خدایا ما چیزی از
خود ندارمی؛ دانشی
هم ندارمی .علیرغم
حجابهایضخیم
تنبلیوسهلانگاری
و شلختگی و
غفلت،حقایقی
ار هر چند به
اختصار از اولیای تو
آموختهامی«.التکلنی
الی نفسی طرفه
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«سلوک به سوی
صبح»
هرمانهسه
ترمجه سروش
حبیبی
نشرماهی
1389
هسهنامی
شناختهشده
در ادبیات آملان
است .رمانکوتاه
سفر به سوی
صبح او یکی
ازدرخشانترین
داستانها در
عرصهسلوک
و عرفان است.
قی
عرفانی نه شر ِ
پایی
شرقی و نه ارو ِ
اروپایی.داستان
سفری است
برایشناخت
حقیقت.سفری
است برای دست
یافنت به حلقه
سالکانصبح.
ولی در ابتدای راه
اتفاقیمسریسفر
ار تغیری میدهد
وشخصیت
اصلیداستان
راهی ار سوای
آنچهبرنامهریزی
کرده بود در پیش
میگرید.داستان
روان و بیحاشیه
است اما خواننده
در انتهای داستان
مهراه با شخصیت
داستانمتوجه
میشودکه
قضیه از چه قرار
است و درواقع
حرف اصلی
چیست.خیلیها
این داستان ار
زندگینامهمنادین
هسه دانستهاند و
البته پر بریاه هم
نیست اگرکه
شخصیتاصلی
داستان «هـ.هـ» ار
خود هرمان هسه
بدانیم.

 کاوه فوالدینسب

تلخیاینحرف ارشایدبشودبهصداقتشخبشید،
که :شکلی از خودسانسوری -خواهیخنواهی-
در وجود بسیاری از ما هنادینه شده .نویسنده
مینویسد و دوست نداردکارش برای مهیشه توی
کشوی میز خاک خبورد .او مینویسد و دوست
دارد اثرش خوانده و اندیشهاش تکثری شود .من
شخصا تالش میکنم موقع نوشنت خودم ار آزاد
بگذارم و به شرایط بریونی فکر نکنم .ولی بههر حال موقع انتشارکه
میشود ،پس از مشورت با ناشر و دوستان منتقد و نویسنده،گاهی به این
نتیجه میرسمکه هبرت است بعضی تغیریات جزئی ار در فالنکارم اعمال
کنم تا امکان انتشار عمومی آن فراهم شود .خط قرمزیکه برای خودم
تعریفکردهام ،این استکه این تغیریات ،جزئی باشند و این ارهم پذیرفتهام
که بعضی از آثارم شاید هیچوقت نتوانند بهطور عمومی منتشر شوند.
در مههکشورهای جهان -حتی آ نجاهاییکه ممکن است فکرکنیم
بازترین و آزادترین شرایط ار دارند -برای انتشار عمومی آثار ،مالحظاتی
وجود دارد .در هیچکشوری دفاع از آپارتاید جماز نیست .ترویج خشو ِ
نت
ش از حد نیز از مواردی استکه در بیشرتکشورهای جهان از آن
بی 
جلوگریی میشود .درکنار این موضوعاتک موبیش عام ،در بعضی
کشورها-بهدلیلپیشینهتارخیییافرهنگیشان-حساسیتهایویژهای
نیز وجود دارد ،مثال در آملان دفاع از نازیسم آنقدر حساسیتبرانگیز
استکه ممکن است پیگرد قضایی به مهراه داشته باشد؛ البته این پیگرد
توسط دستگاه قضایی و پس از انتشار عمومی اثر رخ میدهد ،نه توسط
دستگاه اجرایی و پیش از انتشار آن.
وجود مکانیسمی قانونی در این خصوص ،طبیعی و شاید حتی الزم به
نظر میرسد؛ هر چه باشد ،وظیفه قانون حفظ حقوق مهه شهروندان
است ،چه اقلیت و چه اکثریت .البته برای تعریف این مکانیسم قانونی
نیاز به یک مرجع یا فصلاخلطاب است .شاید اعالمیه جهانی حقوق
بشر -بهطور عام -و قانون اساسیکشورمان -بهطور خاص -هبرتین
فصلاخلطاب در این زمینه باشند .اصولکلی مطرحشده در اعالمیه
جهانی حقوق بشر شامل مواردی چون منع توهنی به آزادی ،ملیت و
مذهب دیگران و نیز جلوگریی از تبعیض نژادی استکه مههکشورهای
عضو سازمان ملل به آن پایبند هستند و آن ار تأیید کردهاند .با این
حال-مهانطورکه پیشرت هم ذکر شد -در هر سرزمنی یا جغرافیای
فرهنگی ،مقولههای خاصی هم وجود دارندکه باید مورد توجه ویژه قرار
بگریند و رعایت شوند .درکشور ما حساسیتهای قومی و مذهبی از
مجله این مواردند.
اما نکته مهم در این زمینه ،حنوه اِعمال و اجرای چننی مکانیسمهایی
است .به عنوان مثال در کشورهایی که با ترویج خشونت خمالفت
میکنند ،به هبانه ترویج خشونت جلوی انتشار عمومی اثری ارمنیگریند.
ممکن است عرضه آن ار -به حلاظ سن خماطبان یا تریاژ نسخهها یا
مکانهایارائه-حمدودکنندیاحتیشایدنویسندهوناشروهتیهکنندهاش
جمبور شوند در دادگاه پاسخگو باشند ،اما -هرچه باشد -از قبل جلوی
انتشارش ار منیگریند .بگذارید اینطور بگومیکه قبل از انتشار صدایش
ار خفه منیکنند ،یا پیش از تولد سقطش منیکنند .دستگاههای اجرایی
اجازه عرضه عمومی ار میدهند و اگر الزم باشد وجدان مجعی و قانون
حمدودیتهای الزم ار اعمال میکنند .درکشور ما اما برخورد با بعضی
آثار حوزه هنر و اندیشه سلبی است؛ یعنی از عرضه و انتشارشان بهطور
کاملجلوگرییمیشود،کتابهاغریقابلچاپوفیلمهاتوقیفمیشوند.
من حقوقدان نیستم ،اما از دوستان حقوقدان بارها شنیده و خواندهامکه
قانون اساسی مجهوری اسالمی ایران مبتنی بر آزادی بیان است و مفهومی
به نام «ممیزی» از آن قابل استنباط نیست و این مکانیسمی استکه
توسط دستگاههای اجرایی و اداری اعمال میشود .شاید اصال به مهنی
دلیل باشدکه هیچ شفافیتی در اِعمال ممیزی وجود ندارد .ف اروان بودهکه
کتابی در دورهای غریقابلچاپ تشخیص داده شده ،اما پس از مدتی
اجازه انتشارگرفته یا برعکس (که البته این دومی دیگر خیلی خندهدار
است) .یا مهنی تازگیها مهه ما دورهای ار جتربهکردهامیکه ممیزی ،نوعی
پاالیش زبانی ار در دستورکار قرار داده بود و داشت سعی میکرد با
جلوگریی از انتشار ،بعضی از واژهها ار از دایره واژگان زبان فارسی حذف
کند و خیال هم میکردکه میتواند! مواردی از این دستگواهی بر این
مدعا هستندکه ممیزی درکشور ما به شیوهایکامال شخصی و سلیقهای
اعمال میشود ،نه بهطور شفاف و بر اساس قواننی و اصولی مشخص.
درهنایت آنچه «منطقی» به نظر میرسد ،این استکه درگام خنست
نیاملللی و دیگری جنبه ملی دارد-
فقط مهان دو مرجع -که یکی جنبه ب 
بهعنوان فصلاخلطاب حمدودکردن عرضه و انتشار آثار در نظرگرفته
شوند .درگام بعدی نیز روش اِعمال نظارت و ممیزی اصولی و شفاف
شود و بُعد قانونی و جنبه حقوقیاش مورد توجه قرار بگرید .به این ترتیب
میتوان رسیدگی به نقض قانون ار نه پیش از عرضه ،بلکه پس از انتشار
و فقط در صورت بروز مشکالت خاص یا وجود معارض عمومی یا
خصوصی اجنام داد ،آن هم در دادگاههای خمصوص به این موضوعات
و با حضور وکال و قضات واجد صالحیت.

قدمزدن در پیادهرو

سنگیبرگوری
درباره گور و گورستان ،دیروز و امروز ،غنی و درویش
روز و روزگار ،زیارت و دیدار یار
 محبوبه حقیقی

یــک چشــم کــه میگردانــدی دور تــا دور قربســتان ،کســی را کــه
میخواســتی پیــدا م یکــردی .یــا پــول داده بــودی بــه نگهبــان
قربســتان کــه شـبها فانــوس روشــن بگــذارد ســر قــر عزیــزت یــا گلــی،
درختچ ـهای را کــه او دوســت داشــت ســر قــرش کاشــته بــودی یــا
درختــی ،بوتـهای یــا مقــرهای را نشــان کــرده بــودی یــا ســنگی کــه بـرای
عزیــزت گذاشــته بــودی آ نقــدر ســاده و بیپریایــه بــود کــه میتوانســتی
بــن آن مهــه قــر پیدایــش کنــی .اصــا رفــن بــه زیــارت اهــل قبــور آن
تهــا ایــن مهــه کار دشـواری نبــود کــه ایــن روزهــا هســت .حملـهات
وق 
برای خودش قربســتان داشــت یا یک ماشــن مینشســتی و میرفتی
تــا شــاهعبدالعظیم کــه چندتایــی قربســتان معــروف داشــت؛ امام ـزاده
عبــداهلل و ب یبــی زبیــده و ابنبابویــه و بــاغ طوطــی و خــود حموطــه حــرم
کــه آن وقــت بــه یــک کرمشــه دو کار برم ـیآوردی؛ زیــارت و دیــدار
یــار .مثــل حــاال نبــود کــه مهــه مردههــا را در یــک گورســتان درندشــت
خبواباننــد و ب ـرای رفــن از قطع ـهای بــه قطعــه دیگــر ناگزیــر باشــی
چنــد کــورس ماشــن بنشــینی و گاهــی هــم اگــر وســیله رفــت و آمــد
نداشــتی ،عطــای یــار را بــه لقــای گورســتان ببخشــی .دیــدهام گاهــی
آدمهــا کــه میرونــد هبشــت زه ـرا ســر م ـزاری فاحت ـهای میخواننــد
و یــک زیــارت اهــل قبــور هــم بــه نیــت باقــی رفتگانشــان قرائــت
میکننــد و متــام .دیگــر من یشــود بــه ایــن مهــه قطعــه دور از هــم کــه در
هرکدامشــان مــردهای از عزیزانــت خوابیــده ،رســید.
یــک نظریــه میگویــد ایــن گورســتانها بودنــد کــه ســبب یکجانشــینی
شــدند .مــردم مردههایشــان را در تکــه زمینــی دفــن میکردنــد و
ایــن ســبب تعلــق خاطــر آ نهــا بــه آن تکــه زمــن میشــد و کمکــم
مهانجــا ســاکن م یشــدند .شــاهدش هــم ای نکــه متامــی شــهرها
در حاشــیه گورســتانی س ـربرآوردهاند .راه دور نــرومی؛ مهــن هت ـران
خودمــان .پنــج حملــه داشــت کــه هــر حملـهاش حــول امامـزادهای شــکل
گرفتــه بــود کــه حموطــه ایــن امامزادههــا گورســتان آن حمل ههــا بــود.
گورســتانها ب ـرای باستانشناســان مهمتریــن مــدارک تارخییانــد .از
خــال کاوش در گورستانهاســت کــه م یت ـوان بــه آیــن و مذهــب،
اعتقــاد یــا بیاعتقــاد بــه زندگــی پــس از مــرگ ،دورانــی از تاریــخ کــه
مردمــان در آن منطقــه م یزیســتند ،غذایــی کــه میخوردنــد و حتــی
یهــا در دورانهــای
گهــای دســتهمجعی و مه هگــری بیمار 
علــت مر 
خمتلــف پــی بــرد .جــدای از گورســتانها ،خــود ســنگ قربهــا بــه تنهایــی
روایتگــر احـواالت مــردهای بودنــد کــه زیــر آن آرام گرفتــه بــود .نقــش
مهــر و تســبیح اگــر روی گــوری بــود نشــان از شــهرت او بــه امیــان
داشــت و در بعضــی از شــهرها نشــان ایــن بــود کــه ایــن مــرده بــه
مکــه مشــرف شــده اســت .روی ســنگ قــری اگــر نقــش خنجــر و

مششــر و تفنــگ بــود نشــان از رشــادت و جنــگاوری صاحــب گــور
داشــت .اگــر روی ســنگ قــری شــانه حکاکــی کــرده بودنــد یعنــی
آ نکــه در ایــن م ـزار زنــی آرام گرفتــه اســت .مردمــان هــر نقط ـهای از
ایــن ســرزمنی بــه فراخــور آب و ه ـوا و آیــن و رسومشــان نقشــی از
ســرو مخیــده ،گل و گلــدان ،نقــوش اســلیمی و عبارتهــای مقدســی
چون هوالباقی و هواحلی الذی المیوت و ...را روی قرب رفتگانشان
ترســیم میکردنــد .کنــدن چالـهای کوچــک روی ســنگ قــر ،هنــگام
تراشــیدن آن ،بـرای مجــع شــدن آب بــاران و آب خــوردن پرنــدگان و
حیوانــات از آن هــم از خنســتنی خ ـرات جاری ـهای بــود کــه بســتگان
مــرده ب ـرای او هدیــه میکردنــد .خالصــه ای نکــه مــردم بــر اســاس
تهــا و باورهــا و اعتقاداتشــان و طبقــه اقتصــادی و اجتماعــی
خصل 
کــه بــه آن تعلــق داشــتند ،ســنگی بــر گــور عزیزانشــان مینشــاندند.
ســنگ قــر بــزرگ و شــکیل و مرمــر و خطاط یشــده بیتردیــد بــه
بزرگــی متمــول تعلــق داشــت و ســنگ قــر ســاده و کوچکــی کــه
روی آن تصویــر قنداقــی حکاکــی شــده بــود خــر از طفــل بــودن
درگذشــته م ـیداد.
حاال چند سالی است که هنادهای متولی امور شهری دلشان خواسته
گورســتانها را یکسا نســازی کننــد بــه ایــن معنــی کــه مهــه ســنگ قربهــا
کرنــگ باشــند .عجیــب اســت
کشــکل ،یکانــدازه ،افقــی و ی 
بایــد ی 
در روزگاری کــه هنادهــای بنیاملللــی فرهنگــی مهــه ب ـرای حفــظ تنــوع
فرهنگــی جوامــع تــاش میکننــد ،مــا تصمیــم م یگــرمی آخریــن وجــه
متایــز بــن آدمهــا را حمــو کنیــم و تــا امــروز هــم در اجنــام ایــن امــر موفــق
بودهامی .در بسیاری از شهرهای ایران به خصوص در گلزارهای شهدا
ایــن یکسا نســازی بــه اجنــام رســیده اســت .در شــهر تارخیــی هت ـران ،در
خبشــی از گورســتان امام ـزاده عبــداهلل و گورســتان ب یبــی زبیــده ،دیــدهام
افرادی را که بعد از این عملیات یکسا نســازی قرب عزیزانشــان را دیگر
کجــور بــه
نیافتهانــد .گویــی آدمیــان مثــل جوجههــای ماشــینی مهگــی ی 
دنیــا آمدهانــد و یکســان زندگــیکردهانــد و یکگونــه خانـواده و فرهنــگ
کشــکل
و تربیــت و عقیــده داشــتهاند کــه بایــد بعــد از مرگشــان مهــه ی 
کشــکل و یکدســت
باشــند در حالی که به حلاظ تارخیی ،گورهای ی 
یهــای
گهــا و حـوادث طبیعــی و بالیایــی چــون بیمار 
تنهــا نتیجــه جن 
مههگــر بودهانــد .گویــی مــا بــه یــک بیمــاری مههگــر مبتــا شــدهامی؛
بیمــاری مههگــر تقابــل بــا خصلــت و سرشــت و گونهگونــی انســانها.
گویــی مهچنــان کــه از دوران مــا قـرار نیســت خانههــای زیبــا و با غهــای
تهــای پـرآب و آمســان آبــی بـرای نسـلهای بعــدی مبانــد،
مصفــا و قنا 
قـرار هــم نیســتگورهایــی بــه یــادگار بگــذارمیکــه آینــدگان بــا دیــدن آ نهــا
از سرگذشــت و سرنوشــت مــا باخــر شـوند.

داستانهایی برای شب و چندتایی هم برای روز

داستانی از کارلوس پانیاگوا که مثل خواب آمد و درخشید و بعد هم زیر داغ و درفش
ظالمان خاموش و فراموش شد
 اسداهلل امرایی

کارلوس پانیاگوا نویسنده گواتماالیی
متولد سال  1950است .از آن
نویسندگانی است که مثل خواب
آمدند و پیش از آنکه معلوم شود که
هستند و چه میخواهند ،استعدادی
از خود نشان دادند و بعد گیر داغ و
درفش ظالمان افتادند .در سالهایی
که خونتاهای نظامی و کودتاهای
پیدرپی هر صدایی را در نطفه خفه
میکردند ،کارلوس پانیاگوا هم یکی از
این صداها بود که خاموش شد و اثری
از او در دست نیست و احتمال دارد
به سرنوشت ناپدیدشدگانی دچار شده
باشد که از آنها نوشته است.
این داستان را از پایاننامه فوقلیسانس
علوم انسانی جیمز پاتریک گیری با
عنوان «رئالیسم اجتماعی در امریکای
مرکزی و داستانهای ترجمه شده»
انتخاب کردهام .کارلوس پانیاگوا
مجموعه داستانی به اسم «گزارش یک
خودکشی» دارد که جایزه Premio
 Carlos F. Novellaرا نصیب
او کرد.

«آنــا» زنــی ترک ـهای اســت ،بــا چشــمان مشــکی،
پوســت تــره دارچینــی و مــوی بلنــد و صــاف .زنــی آرام
و ســر بــه زیــر اســت ،امــا در خانــه بســیار پرســروصدا
و عاطفــی .پیــش از آ نکــه او را ببینــم ،دلباخت ـهاش
شــده بــودم .ســروکار شــوهرش کــه بــه مــن افتــاد ،ســر
تــا پیــاز زندگــی او را بـرامی گفــت ،البتــه بــه اکـراه حتــی
خصوصیتریــن و پنهانتریــن اس ـرار او را فــاش کــرد.
آنــا خیــال میکنــد ،تصادفــی بــه س ـراغ او آمــدهام.
موقعی به زندگی او وارد شدم که شوهرش بدون هیچ
خــری ناپدیــد شــد و پســر ســه ســاله و دخــری نــوزاد
بــا کلــی بدهــی از او مانــد .زندگ یشــان را سروســامان
دادم ،دلــش را بــه دســت آوردم .بــه خان ـهاش رفتــم و
سرپرســتی هــر ســه را بــه عهــده گرفتــم .حــاال زندگــی
آرامــی دارم .خان ـهای دارم و بچههایــی کــه هــر چنــد
مــال خــودم نیســتند ،امــا بــا آ نهــا م یســازم .فقــط هــر
وقــت گریــه میکننــد ،میخواهــم خفهشــان کنــم.
از باال موافقت کردهاند که ســاعات کارم شــناور باشــد
تــا بــه زندگــی خانوادگ ـیام لطم ـهای وارد نشــود .صبــح
بچهها را به کودکستان میبرم .بعد هم آنا را میرسامن
بــه مدرسـهای کــه در آن درس میدهــد .بعدازظهــر کــه
ســر کار هســتم ،آنــا بچههــا را بــه خانــه م یبــرد .تقریبــا
مهیشــه ناهــار راتنهــا م یخــورم؛ آنــا ب ـرامی م یپــزد و در
ظــرف غذاخــوری میکشــد تــا سـراغ اغذیهفروشــی نــروم
و پ ـومل را دور نریــزم .دس ـتپخت آنــا حــرف نــدارد.
دوســت دارد بــا یوفــکا ،ماهــی و مــوز ســرخکرده و
کوکــوی ســیبزمینی و شــر م ـرا خوشــحال کنــد.
از ســر کار کــه برم یگــردم ،بچههــا تکالیفشــان را
متــام کردهانــد و تلویزیــون متاشــا میکننــد .مــن هــم
کنــار آ نهــا مینشــینم .عاشــق پلنــگ صورتــی هســتم
و باگ ـ ز بانــی .بچههــا از فیل مهــای کارتونــی فضایــی
و آدمآهنــی خوششــان میآیــد .دوســت نــدارم بــه

س ـریالهای داســتانی تلویزیونــی و فیل مهــای قتــل و
غــارت نــگاه کننــد .بــرون از خانــه کــم نیســت کــه تــوی
خانــه هــم بــزن و بکــش متاشــا کنیــم؟ آنــا هــم طــرف
مــن اســت ،چــون صــاح بچههایــش را میخواهــد و
ایــن را هــم میدانــد کــه اگــر بــه حرفــم گــوش نکننــد،
عصبانــی م یشــوم.
بچههــا شــام کــه میخورنــد بــه دستشــویی میرونــد،
مس ـواک م یزننــد و آمــاده خ ـواب م یشــوند .آنــا کــه
فهــای شــام را م یشــوید ،یونیفــورم مـرا اتــو میکنــد
ظر 
و پوتنیهــامی را بــرق میانــدازد ،مینشــینم و روزنامــه
م یخ ـوامن .اخبــار مربــوط بــه خشــونت و قتــل را بــا
عالقــه م یخـوامن .انــگار مرامسـ ی عبــادی اســت کــه در
آن صلــح و آرامــش درون خان ـهام را بــا بــازار شــرب
الیهــود در پــس ایــن اخبــار مقایســه میکنــم.
امــروز در جــاده حاشــیه اقیانــوس آرام دو جســد پیــدا
شــده اســت .بــه گ ـزارش روزنامــه اجســاد متعلــق بــه
زن و مــردی دانشــجو اســت کــه شــکنجه شــدهاند.
ناخ نهــای مــرد را کشــیدهاند و جنــازهاش ســر نــدارد.
جســد زن هــم زخ مهــای عمیــق ،لکههــای خــون و
آثــار جتــاوز و ســوختگی دارد .از قــول پزشــکی قانونــی
نوشــتهاند ،کبــودی دور گــردن زن حاکــی از انســداد
جمــاری تنفســی اســت .تــوی روزنامــه ننوشــتهاند مــردک
در روزنامــه مقالههــای ناجــور مینوشــت و زنــش
سرپرســت یکــی از گروههــای حتقیــق دربــاره قت لهــای
سیاســی و ناپدیدشــدگان بــود .از گریــه و التمــاس مــرد
هــم تــوی روزنامــه خــری ننوشــتهاند کــه وقتــی جلــو
چشــم او بــه زنــش جتــاوز کردنــد،چــه گریـهای م یکــرد.
ب ـرای مهــن حتمــل گری ـه بچههــا را نــدارم .گریــه و
یشــان م ـرا بــه یــاد بازجویــی از پدرشــان میانــدازد
زار 
و صــورت او را در حلظ ـهای بــه یــادم م ـیآورد کــه بــه
بدنــش بــرق وصــل کــردم.

شــده ،جتربههــا اندوختــه
شــده ،بدن هم توی
سراشــیبی نیفتــاده و گرفتــار
ضعــف و فتــور نشــده.
از چهــل بــه بعــد اســت
کــه بــدن رفتهرفتــه قــوت
و قدرتش را از دســت
میدهــد .در چهــل ســالگی
مهه کاری میشــود کرد.
میشــود کشــتی گرفت،
میشــود مســابقه دو داد،
میشــود از حیــات متتــع
حاصــل کــرد ...بیخودی
چهــل را بــا چلچلــی پیونــد
نزدهانــد .قبلــش بــدن توانایــی
دارد امــا عقــل مهراهــی
العنی ابدا» .ما ار به
از
ـل
منیکنــد .عقــل تــا قبـ
خودمانوامگذار.
و
ـت
چهــل هنــوز کال اسـ
توفیق بدهکه جز به
صدق و حقیقت
هنــوز منیدانــد چــه بکنــد
سخن نگوییم و در
و چــه نکنــد .چهــل ســال
داماهرمیناننیفتیم.
برای چشــیدن ســرد و گرم
ما از سر بیدردی
روزگار کافیســت .چهــل
جمله درمنیآورمی .جمله
هبــار کافیســت تــا آدمی
درمنیآورمیکه جمله
درآورده باشیم بلکه
جتربــه بینــدوزد و خــوب
جمله درمیآورمی تا از
و بــد جهــان را بفهمــد.
حکمت و معرفت
قبلــش آدمیـزاد هنــوز در
هبرهمند شومی .جمله
آزمــون و خطاســت .هنــوز
یکی از حلقههای
دانایی است تا به
چنانکــه بایــد از زیــر و
برکت «مجع» ،مجع
زبر دنیا ســر درمنیآورد.
ما و مشا ،بتوانیم
جوانــی کــه اصــا مرتادف
از منابع حکمت
جاهلیســت .غالبــا
و معرفت نصیب
بربمی .سنگ بزرگ
آدمیـزاد در جوانــی گرفتــار
برمنیدارم و متوهم
متایــات و خواهشهــای
هم نیستمکه فکر
نفسانیســت .ایــن
کنم دارمی شاخ
هورمونهــا هســتند کــه
غولمیشکنیم.نه؛
جوان بیســت ســاله را به
کرگدن خوانی است
گسرتدهکهمیتوانیم
ایــن طــرف و آن طــرف
دورش بنشینیم و
میبرنــد .بـرای مهنی اســت
حرف از وفا و صفا
ـای
کــه بــه جوانهــا توصیههـ
بزنیم و شعر خبوانیم
خود
جدیتر شــده که از
و حکمت بیاموزمی و
در معرض تابش انوار
مراقبــه کننــد و فریــب نفــس
معرفت قرار بگریمی.
خــود را خنورنــد .جوانــی
دست رفقایتان ار
ـث
و جاهلــی از ایــن حیـ
بگریید و بیاورید بر
مـرادف مهنــد کــه زور بــدن
سر این خوان تا به
بــه عقــل میچربــد .رفتــه رفتــه لطف و مدد حق
حلقه دانایی ما هم
امــا عقــل بزرگتــر و قویتــر
بزرگتر شود و برکتش
میشــود و چم و خم بدن
افزون شود .انشاءاهلل
را به دســت میگرید .تا
تعالی.
چهــل اگــر عقــل بــر بدن
ببخشیدبازپرگویی
کردم .بپردازم به
مســلط شــد که فبهااملراد،
نامههایمشا.
اگــر نشــد وای بــه حالــش.
در حقیقــت وای بــه
حاملان.
خیلــی بــه قــدمی بازنگــردم.
دربــاره مهــن چهــل ،پنجــاه
شماره چهلم سال اول سهشنبه  17آذرماه1394

بچههایگریان
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سیاه مشق/کتاب آدمهای غایب

آرتیست ،صریح و متعصب
شماره چهلم سال اول سهشنبه  17آذرماه1394

«جهانهولوگرافیک»
مایکلتالبوت
ترمجهداریوشمهرجویی
نشرهرمس
نامکاملکتاب
«جهانهولوگرافیک»
نظریهایبرایتوضیح
تواناییهایفراطبیعی
ذهن و اسرار ناشناخته
مغز و جسم است.
درباره اینکتاب و
ترمجه آن میتوان ه ازران
کلمهنوشت.خود
کتاب و حبثهای
اساسیوتفکربرانگیز
آن یک طرف و
داریوشمهرجویی
که بیشرت به عنوان
کارگردانسینما
شناختهمیشودبا
ترمجه اینکتاب در
طرف دیگر .اینکه
اوعالقهمندبهفلسفه
است برکسی پوشیده
نیست و این در
فیلمهایشهممشهود
است .ولی اینکه
چننیکتابختصصی
و سختی ار بتواند به
فارسی برگرداند و در
عنی وفاداری به اصل
کتاب ،آن ار برای
خماطبفارس یزبان
هم قابل فهمکند خود
جای حبث دارد .ولی
خودکتاب ایدهای
استکه تالوت و بعد
از آن خیلیهای دیگر
دراثباتشکوشیدهاند
و به نظر میرسد در
راه موفق هم بودهاند.
ایده اصلی این است
که مهه هستی جزئی
از یککل واحدند و
هرکدام بهتنهایی مهه
هستی ار خود جای
دادهاند .این حبثی
استکه ما ایرانیان هم
در عرفان و فلسفهمان
با آن آشنا هستیم و
عالقهمندانبهاین
حبث میتوانند از
خواندنکتاب«جهان
هولوگرافیک»هبره
بیشرتیبربند.

 مصطفی اسداللهی
عرصــه گرافیــک ای ـران مه ـواره هنرمنــدان و
اســاتیدی داشــته و دارد .از میــان ایــن
اســاتید عــدهای مهچنــان مشــغول فعالیــت
هســتند و در میــان آ نهــا آقــای قبــاد شــیوا
یکــی از بنیا نگــذاران و ارکان اصلــی ایــن
حرفــه در ای ـران حمســوب م یشــود .وی
نهتنهــا بنیا نگــذار ایــن حرفــه بــوده ،بلکــه
او کــه در ابتــدا در رشــته نقاشــی حتصیــل کــرده و ســپس بــه
گرافیــک روی آورده ،در دورههــای متمــادی و در زمینههــای
متفــاوت بــه عنـوان یکــی از طراحــان برجســته گرافیــک شــناخته
شــده اســت .بـرای مثــال ،نگاهــی بیندازیــد بــه حضــور جنــاب
شــیوا بــه عن ـوان مدیــر هنــری در جملــه «متاشــا» کــه نشــان از
تبحــرش در کارهــای مطبوعاتــی داشــت چنــان کــه جمموعــه و
آتلیــه قابــل توجــه حتــت نظــارت وی در ایــن دوره نتایــج خــوب
و ارزنــدهای ب ـرای گرافیــک مطبوعاتــی در کشــور بــر جــای
گذاشــت و اساســا از خبشهایــی اســت کــه آقــای شــیوا
پای هگــذاری کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،کافــی اســت نگاهــی
بــه پوســرهایی کــه او طراحــی کــرده اســت ،بیندازیــد .در ایــن
صــورت درخواهیــد یافــت کــه در ایــن زمینــه هــم بــا یکــی از
اساتید برجسته روبهرو هستید.
س ـوال اینجاســت کــه چــه نکت ـهای در آثــار قبــاد شــیوا وجــود
دارد کــه او را از دیگ ـران متمایــز و برجســته میکنــد؟ بایــد
گفــت ویژگــی اصلــی آثــار او کــه ســخت بــه آن پایبنــد اســت،
یافــن کانســپتهای جدیــد و ایدههــای نــو اســت .او بــا روحیــه
جس ـتوجوگر خویــش تــاش میکنــد هــر بــار بتوانــد ب ـرای
یــک صــورت مســئله راهحــل خــاص بیابــد؛ راهحلــی کــه جدیــد
و خالقانــه باشــد .مهــن تــاش مهیشــگی او اســت کــه ســبب
شــده در زمینــه ارائــه ایدههــای نــو زبانــزد و الگــوی بســیار
خوبــی باشــد بـرای کســانی کــه میخواهنــد چــون او ایــن مســر
را طــی کننــد.
خصوصیــت اصلــی جنــاب قبــاد شــیوا تعصــب ،جدیــت و
صراحــت هلجـهای اســت کــه اگــر بــا او برخــورد داشــته باشــید،
بیگمــان در رفتــار او خواهیــد دیــد؛ تعصبــی کــه در خلــق آثــار
متفــاوت دارد و مه ـواره بــر اجنــام کاری نــو پافشــاری میکنــد.
ایــن خصوصیــات بــه آثــار خل قشــده توســط ایشــان هــم سـرایت
کــرده و نوعــی صراحــت بیــان در کارهــای گرافیــک او دیــده
م یشــود کــه جلــوه متفــاوت بــه ایــن آثــار هنــری میدهــد.
افـرادی چــون قبــاد شــیوا ،مرتضــی ممیــز و امثاهلــم آنچــه را امــروز
بــه نــام گرافیــک ایـران مشــاهده م یشــود ،ســر و ســامان دادنــد
و هــر آنچــه در گرافیــک دارمی و آموخت ـهامی حاصــل ســالها
تــاش ایــن افـراد اســت .بنابرایــن الزم اســت کــه مهــه مــا بیشــر
قــدر ایــن اســتادان را بدانیــم و بـرای شــناخنت و شناساندنشــان
از هیــچ تالشــی کوتاهــی نکنیــم.

اتاق خاص /قباد شیوا

زندگی شیوا

دیدار با قباد شیوا در خانهای پر از کتاب و تابلو و گلدان
 نیلوفر منزوی
اگر چشــمتان را ببندید و در این فضا باز کنید ،کار به نگاه دوم نرســیده ،میفهمید که در دفرت یک گرافیســت هســتید .حتی متوجه این
مطلــب م یشــوید کــه ایــن دفــر بایــد متعلــق بــه یــک گرافیســت خــوشذوق باشــد .پوســرهای قــاب شــده روی دیـوار و تاری خهــا و آدرسهــای
زیرشــان نشــان میدهنــد کــه هنرمنــد خوشقرحیـهای از زما نهــای دور  -آن روزگار کــه خیابا نهــا و پارکهــا نــام دیگــری داشــتند  -تــا امــروز
دســت در کار آفرینــش هنــری دارد.
قبــاد شــیوا هــر روز پشــت میــز کار عریــض و طویلــش مینشــیند کــه پــر از رنــگ اســت و طــرح م یزنــد؛ طرحــی کــه اول بــر دل خــودش بنشــیند
و از ای نکــه امضــای معروفــش را پــای کار م یزنــد ،راضــی باشــد؛ بعــد هــم البــد بــه دل مشــریهایی کــه میداننــد پیــش چــه کســی آمدهانــد و
ســلیقه معــروف شــیوا را قبــول دارنــد .تابلــوی نیمـهکاره «خــروس» کــه کنــار دیـوار منتظــر امتــام اســت ،نشــان میدهــد شــیوا روزهــا را در انتظــار
رســیدن سفارشــی تــازه بــه شــب منیرســاند و هـوای دل خــودش را دارد کــه بــا نقاشــی و طــرح و رنــگ عجــن اســت و منیتوانــد قلــم را کنــار
بگــذارد .عصرهــا کــه کالس درســی کوچــک ب ـرای عــده معــدودی برگ ـزار میشــود ،البــد دفــر شــلوغتر اســت؛ کالسهایــی کــه شــاگردانش
بهــا باشــد.
میتواننــد از کتاخبانــه خمصــوص او هــم اســتفاده کننــد بــه شــرط آ نکــه از صفحــات عکــس نگرینــد و حواسشــان بــه ســامت کتا 
بهــا در میکنــد .وقــت فراغتــی هــم اگــر
از رختخ ـواب هپ نشــده در میــان قفس ـهها پیداســت کــه شــیوا خســتگیهایش را در حماصــره کتا 
داشــته باشــد ،بــه گلدانهایــش رســیدگی میکنــد؛ کاکتوسهایــی کــه در ســرمای زمســتان در بالکــن اتــاق کار جــا خــوش کردهانــد و سـرپناهی
دارنــد کــه از ســرما در امــان نگهشــان مـیدارد .م یگــومی پــس بــه گیاهــان هــم عالقــه داریــد .میخنــدد و میگویــد« :گیــاه کاکتــوس را دوســت
دارم چــون زندگــی مــن هــم شــبیه مهنیهاســت!»
هنرمندهــا جوششــی ذاتــی دارنــد؛ مهــان جــوش و خروشــی کــه باعــث م یشــود وقتــی از کار حــرف میزننــد ،بتوانیــد بــرق ذوق و هیجــان را
در چشمهایشــان ببینیــد .و ایــن مهــان برقــی اســت کــه پــس از گــذر  77ســال هنــوز در عمــق نــگاه قبــاد شــیوا پیداســت .شــاید اگــر تهتغــاری
نبــود و آن علــق و عالقــه را بــه پــدر نداشــت ،اگــر پــدر تنهــا کارمنــد ســاده ثبــت اســناد مهــدان میمانــد ،تــار منـیزد ،موســیقی من یشــناخت و
خــط و صــدای خــوش و طبــع شــعر نداشــت ،قبــاد شــیوا امــروز ای نجــا نبــود .امــا بــه اســتناد گفتههــای خــودش ،کســی کــه ذاتــا هنرمنــد اســت،
سهــا طــرح و
هــر کجــا کــه باشــد ،هنــرش را نشــان میدهــد؛ اگــر آشــپز شــود ،غذایــش طعــم دیگــری خواهــد داشــت؛ اگــر خیاطــی کنــد ،لبا 
دوخــت پســندیدهتری دارنــد و ...خملــص کالم ای نکــه هنــر هنرمنــد از نظــر دور منیمانــد .امــا قبــاد شــیوا در چنــن فضایــی جــای خالــی نقاشــی
تنــام کنــد کــه دخرتانــه بــوده و بعــد
را در خانــه احســاس میکنــد .مهــن هــم باعــث م یشــود بــه اصـرار در کالس مرحــوم ســیفاهلل گلپریــان ثب 
هــم بــه کعبــه آمالــش کــوچ کنــد؛ دانشــکده هنرهــای زیبــا در دانشــگاه هتـران.
مگــر نــه ای نکــه عشــق اولــش نقاشــی بــوده و بــه ه ـوای نقــاش شــدن ش ـبها را هــم در دانشــکده بــه صبــح میرســانده ،پــس ســر و کلــه
گرافیــک از کجــا پیــدا شــده؟ میگویــد گرافیــک بــا مهــه مــردم ســخن میگویــد .روشــنفکر و تاریکفکــر ،کارگــر و مرفــه ،عـوام و خـواص ،مهــه
شهــا بایــد در گالریهایشــان منتظــر مباننــد تــا شــاید مردمــی بیاینــد و از آثارشــان
و مهــه خواســته و ناخواســته خماطــب گرافیــک هســتند .امــا نقا 
دیــدن کننــد؛ البتــه غــر از آن  60 ،50نفــری کــه روز افتتاحیــه در مهــه منایشــگاهها حضــور دارنــد و آبونــه منایشــگاهها حمســوب م یشــوند و
قصدشــان بیشــر جتدیــد دیــدار بــا دوســتان اســت تــا متاشــای بومهــای روی دیـوار.
شــیوا کــه خــود را بـرای رســیدن بــه رضایــت از زندگــی مدیــون پــدر میدانــد ،عکــس او را بــر دیـوار اتاقــش زده؛ پــدری کــه از نانــش مـیزده تــا
بـرای فرزنــد دانشــجویش در هتـران پولــی بفرســتد .مهــن باعــث میشــود تــا شــیوا از روزهــای دانشــجویی دنبــال کار باشــد تــا بــه پــدر بگویــد
دیگــر ب ـرای او پولــی نفرســتد؛ حتــی اگــر آن کارهــا تبلیغاتــی باشــند و از نــگاه خــودش «امحقانــه»! ایــن روزهــا امــا س ـراغ تبلیغــات من ـیرود؛
حتــی اگــر فشــار مالــی باعــث شــود ایــن دفــر اجــارهای را تــرک کنــد و بــه جــای کوچکتــری بــرود .او فکرهــای خــودش را دارد و از چیزهایــی
کــه اجنــام داده ،راضــی اســت .مهــن کــه ســالها تالشــش نتیجــه داده و دایرهاملعــارف بریتانیــکا گرافیــک بــا حلــن ایرانــی را بــه اســم او ثبــت
کــرده ،برایــش کافــی اســت و آرزو دارد جوانهــای امــروزی بــه جــای دنبالـهروی صــرف از الگوهــای غربــی ،ســبک وطنــی خودشــان را داشــته
باشــند؛ ســبکی کــه متناســب بــا کشــوری باشــد کــه روزگاری صاحــب متدنــی بــزرگ بــوده اســت.
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خواهرعزیزمسا ار
سپاسیآهویی،
اشتباهنکنم،ازهتران
خطاب به این بنده
کمتریننوشتهاند:
«سالم
نوشته مشا با عنوان
«عشق و طرب و
مهربانیوموسیقی
و خنده» با موضوع
اسرتاتژی در برابر
داعش ار خواندم.
با خواندن هر خط
ازنوشتهتانبینش
سطحیام هر حلظه
وادارم میکردکه
بگومی":مگهالکیه؟
داعش و سالح
عشق و حمبت و
طرب و خنده؟"
امابینشعمیقم
در پایان نوشتهتان
وادارمکردکه با مشا
موافقتکنم .آنها
راه خود ار میروند،
ما چ ار باید به راه
آنها برومی؟ «لکم
دینکم ولی دین»
آنهاکشتار و ما
صلح .آنها قتل
و ما لبخند .آنها
مرگ و ما زندگی.
از نگرشتان به
وجد آمدم .اینکه
موسیقی و شادی
و خنده است
که آنها ار از پا
میاندازد،واقعیت
پنهانی استکه در
این میانه جنگ و
خونریزیبهسختی
میتوانتشخیص
داد .بله ،آنها
خونریزندوتشنه
خون .ب اریشان چه
تفاوتکه خون چه
کسی؟ چه بسا
اگرکشته شدن
مهسنگران خود ار
ببینند،تشنهترو
مشتاقترشوند.
ممنون از نگرش
جدیدتان به دنیای
زشت داعش! یاد
گرفتمکه برای حتی
مقابله با زشتیها هم
میتوانبهزیباییها
پناه برد».
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«در سرزمنی عقاب
سپید»
یازدهگفتوگو
باای ارنشناسان
هلستانی
آیدینفرنگی
نشر هزارکرمان
1394
کتاب مورد نظر
حاصلتالشهای
آیدینفرنگی
است در حوزه
فرهنگشناسی.
کتاب شامل یازده
گفتوگوست

باهلستانیهای
اهلکراکوفکه
مهگی به نوعی
با ایران و فرهنگ
این سرزمنی رابطه
دارند و دغدغهشان
ایران است .از
خامن پروفسور آنا
کراسنوولسکارئیس
خبشای ارنشناسی
دانشگاهیاگلونی
گرفتهتامتئوش
کواگیشنویسنده
کتاب خط و رسم
خط زبان فارسی
یاآنامارچینوفسکا
دفنوازهلستانی
ودانشجوی
دکرتای زبان فارسی
و...که مهگی
زندگیشان ار وقف
زبان فارسیکردهاند
و به ایران ارادت
دارند .درکنار آنها
گفتوگوییهمبا
خامن هایده وامخبش
مهسرمارک
امسوژنسکیفقید
استاد زبان فارسی و
مرتجمآثارهلستانی
فارسیوبالعکس
صورتگرفته
است .طرح جلد
کتاب اثر استاد قباد
شیواست وکتاب
برایعالقهمندانبه
رابطه ایران و هلستان
بسیارخواندنی
است.

یادی از دکتر مصطفی رحیمی
 احمد طالبینژاد
در ادامـه بازخوان یهـای اخیرم رسـیدم بـه کتـاب
«سـخن پـاز» ،جمموعـه مقـاالت اکتاویـو پـاز،
شاعر،نویسندهوروشنفکرمکزیکیکهروزگاری
مقتدایروشنفکرانواندیشمندانایرانیهمبود.
در امهیت پاز مهنی بسکه دکرت مصطفی رحیمی
که خود نیز «پازی» بود در عرصه فرهنگ و هنر
و ادبیات ایران ،برخی مقاالت عمدتا اجتماعی
و سیاسـی او ار بـه فارسـی برگردانـده و در کتـاب یـاد شـده مهـراه بـا
تکملههایی درخشان به قلم خودش منتشرکرد .بهگمان من ،درباره این
مرداندیشمندبزرگایرانمعاصرغفلتهایجربانناپذیریصورتگرفته
است .از آنجاکه یکی از خوشبختیهای بنده مهشهری بودن با او
است ،الزم م یدامن ،در این جمال اندک ،از اوکه دستکم از نظر نسل
جوان روشنفکران ما پنهان مانده ،یادیکنم.
دکرت رحیمی ،متولد سال  1305در شهر ناینی (روستای بافران در سه
کیلیومرتی شهر) بود .دوره دبستان ار در ناینی و دبریستان ار در یزد و
اصفهان و حتصیالت عالیه ار در دانشگاه هتران و دکرتا ار در فرانسه طی
کرد و عالوه بر اینکه حقوقدان بود ،در دانشگاه هتران ادبیات غرب ار
تدریس میکرد اما بیشرت به عنوان مرتجم منونههای برجستهای از ادبیات
غـرب از مجلـه برخـی آثـار ژان پـل سـارتر ،سـیمون دوبـوار ،آلبرکامـو،
برتولت برشت و ...در جامعه فرهنگیکشور شناخته میشود .در عنی
حال ،او شاعر ،داستاننویس ،منایشنامهنویس ،مقالهنویس و متفکری
درجه یک بود .نسل ما موجودیت فرهنگی خود ار بسیار مدیون این
روشنفکر مسئول و متعهد است .زمانی ،در دهههای چهل و پنجاه،
دستکم سهکتاب «نگاه»« ،نیمنگاه» و «یاس فلسفی» او جزو
آثـاری بودنـدکـه خوانـدن یـا تظاهـر بـه خواندنشـان وسـیله «پـز» دادن
جوانان بود .با او بودکه با اندیشههای اگزیستانسیالیستی سارتر آشنا
شدمی .با ترمجههای او بودکه دانستیمکامو و دیگر متفکران فرانسوی
چه اندیشهای دارند .او برای روشنفکران یا «جوجه روشنفکران»  -از
مجله ماها  -نوعی مرجع تقلید به حساب میآمد.
در مهان روزگار دانشجویی به اتفاقگروه تئاتر دانشگاه اصفهان منایشنامه
«تیاله» ،نوشته او ،ار دستگرفتیم برای اج ارکه من یدامن به چه علت
نشد .نام این اثر از یک نوعگیاه خودرو در حاشیهکویر مرکزی از مجله
ناینیگرفته شده استکه ظاهری خشن دارد با برگهاییکه نوکشان
مهچون سوزن است اما درونش هستهای سفیدرنگ و شریین دارد.
اما هویت وی بیشرت با ترمجهها و مقاالتشگره خورده است .از مجله
در مهنیکتاب سخن پاز در توضیح و تشریح خنستنی مقالهکتابکه
در اصل خطابهای اسـتکه این نویسـنده در سـال  1990و هنگام
دریافـت جایـزه ادبـی نوبـل در اسـتکهلم سـوئد دریافـتکـرده ،مقالـهای
نگاشته با عنوان «زمان حضور»که تفسریی است بر خطابه پاز و طی
آنکوشیده است نظریات پاز درباره فرهنگ بومی آمریکای جنوبی و
ارههای مقابله با فرهنگ آمریکای مشالی ار به وضعیت ایران آن سالها
تشبیهکند و برخالف برخی تنگنظرانکه رحیمی ار فردی ضد دین و
مذهب قلمداد میکنند ،به دفاع از فرهنگ ملی و دینی ایران بپردازد.
از مجلهگفته است« :چننی استکه در مههکشورها توجه به دین و
عرفـان رو بـه اف ازیـش اسـت و ایـران در ایـن میانـه سـخنها بـرایگفتن
دارد زیـ ار ایـران مهـد دیـن و مهـد عرفـان و اخلاق بـوده اسـت و اکنـون
که جهان با بنبست اخالقی رو به رو شده ،میتوان توجه جهان ار
بدین سو معطوف داشت .به شرط آنکه خود خنست دورمنای روشن
و دنیاپسـندی از اخلاق بـه جهـان عرضـهکنیـم ».یـا در مقالـه دیگـری
بـا عنـوان «طنـز و رقـت»کـه دربـاره رواداری و پیشـنهاد بـرای دوران پـس
از فروپاشی ایدئولوژیکمونیستی در جهان است ،میرسد به شرایط
حادیکه جهانیان پیش رو دارند و میگویدکه برای برونرفت از آن
باید چارهای اندیشید .از مجله مینویسد« :ما امروز با دو خطر بزرگ
رو به روییمکه نهتنها صلح جهانی ،بلکه حتی بقای نوع بشر ار هتدید
میکند :انفجار هستهای و نابودی حمیط زیست».
در نظـر داشـته باشـیمکـه در حالـی مشـغول نـگارش ایـن مقالـه هسـتم
کـه سـرانکشـورهای جهـان در پاریـس حبـ ارنزده مجـع شـدهاند تـا دربـاره
حمیط زیست و پیشگریی از ختریب هرچه بیشرتکره زمنی مثال چارهای
بیندیشند .نگرانی هستهای همکه مهچنان بر سر جهان و جهانیان
سـایه افکنـده اسـت .منظـورم ایـن اسـت کـه یـک روشـنفکر مسـئول
کسی استکه نگاه به آینده داشته باشد و دکرت رحیمی از آن جنس
روشنفکران بود زی ار بسیاری از پیشگوییها و دوراندیشیهای او تاکنون
به منصه ظهور رسیدهاند.
اما اوکه خود تراژدینویس بود ،عمرش نیز با یک تراژدی طنزآلود پایان
یافت .شنیدهام  -صحت و سقمش به عهده نزدیکانش  -ایشان در
سـال  1381روزی بـرای تنظیـم آنتن تلویزیـون منزلـش بـر بـام مـیرود و
پایش لیز میخورد و از بام به حیاط میافتد و متام.

در حـقـیقت شــرح حال ماس ـتآن

با چشم بسته
 حسن لطفی
هفت روز قبل:
خواب دیدهاند .هر دو نفرشان خواب دیدهاند.
زن دیـده کـه در جـاده مارپیچـی پیـش میرونـد؛
جـادهای سرسـبز و زیبـا .دسـت در دسـت مـرد
داشـته و بـرای او ماشینهایی را م یمشـرده کـه از
کنارشـان میگذشـتند .مرد جاده را ندیده؛ هیچ
چیـز را ندیـده .فقـط صـدای زن را م یشـنیده کـه
م یمشـارد .زن خـوب یـادش مانـده کـه هفـت اتومبیـل لکنتـهای را مشـرده
کـه بیتوجـه بـه آن دو از کنارشـان گذشـتهاند .آخـری کـه رد شـده،
باالی پیچی بودهاند .زیر پاشان درهای سرسبز چشمهای زن را گرفته
اسـت .ماشین هفتـم کـه رد شـده ،زن گفتـه اسـت" :هـزار و یـک".
مرد پرسیده" :چیه؟"
زن گفته" :وای خدای من! چقدر قشنگه!"
زن دره را میگفته و مرد خیال میکرده منظورش اتومبیل است.
مرد پرسیده" :چه رنگیه؟"
زن گفتــه" :ســبز ...ســبز ...ســبز روشــن ...چطــور بگــم ،یــه جــور
ســبز قشــنگ"...
م ــرد چشـ ـمهاش را ب ــاز ک ــرده و آمبوالن ــس س ــیاهرنگی را دی ــده ک ــه
دور م یش ــده" .ام ــا ای نک ــه س ــیاهه!"
زن ب ــه مس ــت او برگش ــته و نگاه ــش ک ــرده و بع ــد گفت ــه" :قب ــول
نیس ــت .ت ــو دی ــدی!"
مرد خندیده و زن هم...
از خ ـواب ک ــه بی ــدار ش ــدهاند ،زن م ــرد را دی ــده ک ــه در تاریک ــی ب ــه
نقطــه نامعلومــی خــره بــوده .کلیــد بــرق را زده .مــرد از صــدای کلیــد
شخ ــش لب ــاس متوج ــه حض ــور او ش ــده...
ب ــرق و خ 
"تو هم بیداری؟"
"خواب دیدم ...یه خواب عجیب!"
"منم!"
"جدی؟"
"جدی...جدی!"
"چه خوابی؟"
"تو بگو!"
"تو بگو"...
"خواب دیدم تو یه جادهم"...
"منم بودم؟"
"آره!"
"یه جاده پیچ در پیچ؟!"
"آره".
"سبز و قشنگ؟"
"آره! تو هم دیدی؟"
"نه ...ندیدم ...تو میدیدی و برام تعریف میکردی!"
"اگه راست میگی ،بگو چیکار میکردمی".
"راه میرفتیم و تو ماشنیها رو میمشردی".
"ت ــو رو خ ــدا ...ت ــو رو خ ــدا ...راس ــت بگ ــو ...خ ـواب دی ــدی ی ــا
م ــن ت ــو خ ـواب ح ــرف م ـیزدم"...
"تــو هیچوقــت تــو خ ـواب حــرف من یزنــی ...منــم هیچوقــت گوشــام
ت ــو خـ ـواب من یش ــنوه ...ت ــو خـ ـواب ی ــه تاریک ــی حمض ــه ...تاریک ــی
بیص ــدا"...
"اگه راست میگی آخرشو بگو"...
آخرش ...یه آمبوالنس سیاه تو پیچ جاده گم شد"...
"یه آمبوالنس یا یه دره سرسبز؟"
"ت ــو گفت ــی س ــبز ...ام ــا دروغ گفت ــی ...م ــن ب ــا چش ــای خ ــودم
دی ــدم".
زن و م ــرد ب ــاور کردن ــد ک ــه خوابش ــان نش ــانه خوب ــی اس ــت .ه ــر دو
گفتن ــد بای ــد برون ــد؛ کج ــاش را م ــرد مش ــخص ک ــرد؛ "جای ــی ک ــه
اولــن بــار عاشــق شــدم "...دل زن گرفــت ...امــا حرفــی نــزد .بایــد
میرفتن ــد ...آن ه ــم پی ــاده...
بیست و هفت سال و چهار ماه قبل:
زیباتریــن دخــر گرومهــان نبــود امــا جذابیتــی داشــت کــه هی چکــدام از

آن نُــه نفــر دیگــر نداشــتند .وقتــی حــرف مـیزد ،مــا پســرها نگامهــان
را از درخــت ،کــوه و دشــت میگرفتیــم و بــه او چشــم میدوختیــم.
اول ــن کس ــی ک ــه عاش ــقش ش ــد ،رض ــا ب ــود؛ پس ــر خپل ـهای ک ــه روز
اول را پیــاده آمــد امــا روز دوم مانــد تــا درد پاهــاش کــم شــود .وقــت
حرک ــت مـ ـرا ب ــه گوشـ ـهای کش ــید و گف ــت کاری ک ــن ت ــا ای ــن خ ــامن
جلیل ــی مبان ــد .خندی ــدم و گفت ــم" :ای ــن بن ــده خ ــدا ت ــوی بیمارس ــتان
پرســتاره ،امــا ای نجــا نــه "...بــا مشــت کوبیــد بــه پشــتم و ه ـومل داد.
بچههــا کــه
خــوردم زمــن امــا جــدی نگرفتــم و خــودم را رســاندم بــه 
دور میش ــدند.
م ــن آخری ــن نف ــری ب ــودم ک ــه عاش ــقش ش ــدم؛ آن ه ــم وقت ــی ک ــه ب ــا
ه ــم تنه ــا ش ــدمی .مه ــه ب ــن راه ماندن ــد .ه ــر کدامش ــان ی ــک جای ــی
ایســتادند و گفتنــد دیگــر منیتواننــد از آ نجــا جلوتــر بیاینــد .گفتنــد
مش ــا بروی ــد ،م ــا مهنیج ــا میمانی ــم ت ــا برگردی ــد .فق ــط م ــن و او ب ــه
ب ــاالی قل ــه رس ــیدمی؛ قل ـهای ک ــه جن ــگل سرس ــبزی زی ــر پای ــش ف ــرش
شــده بــود .وقتــی رســیدمی ،طرفهــای غــروب بــود .نفســم بــه مشــاره
افت ــاده ب ــود و خس ــته ب ــودم ،ام ــا او ن ــه ...تن ــد و چاب ــک خ ــودش را
رس ــاند ب ــاالی ختت هس ــنگی ک ــه رو ب ــه دره ب ــود ...خواس ــتم چش ــم
ببن ــدم ،نش ــد .م ــن ت ــا ب ــه ح ــال س ــر برهن ــه م ــادرم را ه ــم ندی ــده
ب ــودم ...از ختت هس ــنگ ک ــه پای ــن آم ــد ،ب ــه طرف ــش رفت ــم.
سرم را پاینی انداختم و گفتم" :زن من میشی؟"
خندید .صداش در دره پیچید .انگار دره خندیده باشد.
گفتم" :راست میگم"...
گفت" :قبول نیست؛ تو دیدی!"
گفتم" :دیدم و پسندیدم!"
گفت" :چه دیر!"
گفتم" :ماهی را هر وقت از آب بگریی ،تازه است!"
پوزخنــدی زد و گفــت" :چــه جالــب! ماهــی دخــر مهســایه ماســت؛
تــازه داره مـیره تــو هفــت ســال".
گفتم" :شوخی نکردم ...زن من میشی؟"
دستهاش را شیپور کرد و توش داد زد" :اه ...اه ...اه ...اه"...
آرام که شد ،نگاهم کرد .مبهوت بودم.
"فکر منیکردم چهارمی هم باشه .به سومنی نفر قول دادم".
"رضا؟"
"خپل! مگه رضا هم بله؟!"
این را گفت و دوباره خندید.
پرسیدم" :پس کی؟"
مکثی کرد و گفت" :هبرام .هبرام نیکجان".
گفتم" :مبارکه".
گفت" :مبارک دوست گرمابه و گلستانت".
بیست و پنج سال و دو ماه و شش روز قبل:
"هبرام نیکجان"
"اهلل"
"رحیم جامهبزرگی"
"اهلل"
"جلیل انارکی"
"اهلل"
"کرمی کانتوری"
"خنند ...بدو بریون ...کالغپر ...تند ،زود ،سریع"
عل ــی اش ــجع مث ــل مه ــه م ــا میدانس ــت س ــرگروهبان رضای ــی دس ــتور
را دو ب ــار تکـ ـرار منیکن ــد .دس ــتور تکـ ـراری جرمی ــه س ــختتری
داش ــت .پ ــس ت ــا ن ــگاه عصبان ــی و انگش ــت اش ــاره س ــرگروهبان را
دی ــد ،از ص ــف س ـربازان ب ــرون آم ــد و مها نج ــا ش ــروع ب ــه کالغپ ــر
کــرد .صــدای گــر ســرگروهبان رضایــی بلنــد و رســا تــوی گوشهامــان
ف ــرو رف ــت.
"گوش ــا ب ــاز واس ــه حرف ــای تکـ ـراری ...سـ ـربازی ش ــوخی نیس ــت.
سب ــازی خوب ــه ام ــا بـ ـرا خون ــه عم ــه...
جن ــگ ش ــوخی نیس ــت .لو 
ای نجــا فقــط نظــم ...دقــت ...آمادگــی ...حالیتــون شــد؟ ...بــا تــو
غپــر مـیری هــروای بابــات ...مشاهــام
هــم هســتم .تندتــر بــرو ...کال 
ص ــاف وایس ــتید ...حس ــن لطف ــی"
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"کجا هست خود بیغریتش؟"
طاقت ــم مت ــام ش ــد .گفت ــم" :چـ ـرا توه ــن میکنی ــد
س ــرگروهبان؟"
صدام میلرزید .به من نزدیکتر شد.
"چیزی گفتی؟"
"گفتم چرا توهنی میکنید".
ل ــرزش ص ــدام کم ــر ش ــده ب ــود .س ــرگروهبان جلوت ــر
آم ــد و روب ـهروم ایس ــتاد و چش ــم در چش ــم نگاه ــم
ک ــرد.
"بچه باباتی یه بار دیگه تکرار کن".
سـ ـربازها دور ایس ــتاده و نگامه ــان میکردن ــد .ت ــوی
بــد موقعیتــی گــر کــرده بــودم .از وقتــی آمــوزش شــروع
ش ــده ب ــود ،س ــرگروهبان رضای ــی ب ــا م ــا ب ــود؛ تندخ ــو
ب ــود؛ زود جرمی هم ــان م یک ــرد .ام ــا مه ــه میدانس ــتیم
ســختگرییاش ب ـرای روزهایــی اســت کــه ق ـرار اســت
ت ــوی جبه ــه بگذرانی ــم .میگف ــت گلول ــه ب ــا کس ــی
شــوخی نــدارد .حــاال روبـهروی مــن ایســتاده بــود و بــا
نگاه ــش حتق ــرم م یک ــرد.
"گفتم چرا توهنی میکنید! حرف بدی زدم؟"
صــدام گــر بــود و کشــیده .عصبانــی بــودم .حرفــم متــام
نشــده ،هب ـرام آمــد .یکــی خــرش کــرده بــود .رســیده

ک ــه ماهیچ هه ــای پاه ــاش را فش ــار م ـیداد ب ــه هب ـرام
ن ــگاه ک ــرد.
"حاال زنگ زدی یا نه؟"
"نه!"
"چرا؟"
"چون دروغ گفتم".
"تول هســگ ،مــن خیــال کــردم بــه مــادرت زنــگ زدی
یــا بــه نامــزدت!"
"نامزد؟ مادر؟ دلت خوشه سرگروهبان".

هبـ ـرام را ره ــا ک ــردم و دس ــت ت ــوی جی ــب کت ــم ف ــرو
کــردم و ســوت فلــزی قشــنگی را بــرون آوردم .هبـرام
عاش ــق ای ــن س ــوت ب ــود .س ــوت را ب ــه ط ــرف هبـ ـرام
گرفت ــم.
"بیا مال تو".
هبرام با تعجب نگاهم کرد" :چرا؟"
منیدانس ــتم چ ــه بگ ــومی .آق ــای خط ــری س ــوت را از
دســتم گرفــت و بــه دســت هب ـرام داد.
"یادگاری از یک دوست خوب".
هبـرام بــا اکـراه ســوت را گرفــت و پــا تنــد کــرد .خــودم
را ب ــه او رس ــاندم و دس ــتش را گرفت ــم .دس ــتش س ــرد
ش ــده ب ــود .ب ــه س ــر کوچ هش ــان ک ــه رس ــیدمی ،آق ــای
خط ــری هبـ ـرام را نگ ــه داش ــت و جل ــوی پای ــش
نشس ــت.
"ببنی هبرامجان"...
ت ــا ای ــن را گف ــت ،دس ــت هبـ ـرام را ره ــا ک ــردم و در
حالــی کــه زار م ـیزدم و اشــک میرخیتــم ،پشــت بــه
آ نهــا شــروع بــه دویــدن کــردم .عصــر آن روز جنــازه
م ــادر هب ـرام را داخ ــل آمبوالن ــس س ــیاهی ب ــه هبش ــت
فاطمــه بردنــد .مــن از بــاالی پشـتبام هبـرام را دیــدم
کــه دســتش در دســت خالـهاش بــود و هــر کــس کــه

سی و سه سال و هشت ماه قبل:
کالس پنج ــم ابتدای ــی ب ــودمی .زن ــگ فارس ــی ب ــود.
خ ــامن نایب ــی داش ــت ام ــا میگف ــت .در کالس
را زدن ــد .ناظ ــم مدرس ــه ب ــود .مـ ـرا از کالس ب ــرون
کشــید و گفــت مــادر هب ـرام مــرده .گفــت بایــد او را
بــه خانــه بــرمی .مــن تصــور چندانــی از مــرگ نداشــتم.
منیدانس ــتم بای ــد چ ــه کار کن ــم .آق ــای خط ــری
گف ــت هبـ ـرام را از کالس ب ــرون بی ــاورم ام ــا حرف ــی
از مــرگ مــادرش ن ـزمن .خانــه هب ـرام بــا خانــه مــا یــک
کوچ ــه بیش ــر فاصل ــه نداش ــت .خانههام ــان نزدی ــک
مدرســه بــود .تــوی راه دســت هب ـرام را گرفتــه بــودم و

دامــاد میخواســت بگرید،
مــورد احـرام و اعتنــای
اهــل حمــل هــم بــود .حمل
رجــوع گرفتــاران بــود .از
موضــع باالتــری بــه جهــان
نــگاه میکــرد و حقیقتــا
در خشــت خام چیزی
میدیــد کــه مــن در آینــه هــم
منیبینــم .فقــط پــدرم خــدا
بیامــرز نبــود .پــدران بزرگـوار
مشــا هــم مهــن شــان و مرتبــه
را داشــتهاند .مــا امــا هنــوز
ســر بــه هواییــم و هنــوز
در حالــت صبــاوت بســر
میبــرمی و هنــوز درکــی از
عــامل نــدارمی .پــری مرتادف
ضعــف و فتــور بــدن
اســت .از چهــل بــه بعــد
رفتهرفتــه بــدن کــم مـیآورد
ادامه پرمی در صفحه 21
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"اهلل"
"خسرو اشرتیان"
"اهلل"
"گروه ــان آزاد ...تن ــد و سـ ـریع اس ــلحهها را بدی ــد
اســلحهخونه و حاضــر شــید ب ـرا نظافــت خوابــگاه".
اس ــلحههای س ــنگنی از رو دوشهام ــان پای ــن آم ــد.
نوب ــت م ــن ب ــود ت ــا اس ــلحه خ ــودم و هبـ ـرام را دور
از چش ــم س ــرگروهبان ب ــه اس ــلحهخانه برس ــامن .هب ـرام
گفــت" :منانــی بــه حــرف .چایــی از دهــان میافتــه".
بــه عالمــت اطاعــت ،ســام نظامــی دادم و بــه مســت
اس ــلحهخانه راه افت ــادم .داخ ــل ک ــه ش ــدم ،ص ــدای
س ــرگروهبان رضای ــی درج ــا خش ــکم ک ــرد.
"تو هم؟"
زبامن بند آمده بود.
این ناموس کدوم ...ایه رو دوش تو؟"
آب دهامن را قورت دادم.

و نرس ــیده گف ــت" :ببخش ــید س ــرگروهبان ...تقص ــر
منــه! جمبــور شــدم .بایــد یــه تلفــن فــوری م ـیزدم".
س ــرگروهبان رضای ــی ب ــه مس ــت او برگش ــت و س ــعی
ک ــرد خنن ــدد.
"اسلحهها رو حتویل بدید و دنبال من بیایید".
منظــورش مــن و هبـرام بــود .دنبالــش رفتیــم .قد مهــای
بلن ــدی برمیداش ــت .جمب ــور ب ــودمی دنبال ــش ب ــدومی ت ــا
ج ــا منانی ــم .ب ــه فض ــای ب ــاز جل ــوی اس ــلحهخانه ک ــه
رس ــیدمی ،ایس ــتاد و دس ــتش را ب ــه مس ــت پرچ ــم ت ــه
خیاب ــان گرف ــت.
"کالغپر تا دم پرچم!"
ب ــدون حرف ــی نشس ــتیم و راه افت ــادمی .خ ــودش ه ــم
غپ ــر ت ــا کن ــار پرچ ــم رفتی ــم.
نشس ــت .س ــه نف ــری کال 
س ــرگروهبان خیل ــی زودت ــر از م ــا ب ــه پرچ ــم رس ــید.
پاهام ــان درد گرفت ــه ب ــود .تـ ـوان ایس ــتادن نداش ــتیم.
دس ــت ب ــه پرچ ــم بلن ــد ش ــدمی .س ــرگروهبان مها نط ــور

فش ــار مـ ـیدادم .هبـ ـرام متعج ــب ب ــود .وقت ــی ک ــه از
کالس ب ــرون کش ــیدمش ،پرس ــید" :آق ــای خط ــری
کارم داره؟" حرف ــی ن ــزدم و دس ــتش را بیش ــر فش ــار
دادم و وارد حیــاط مدرســه شــدمی .آقــای خطــری بــا
دی ــدن م ــا روی ــش را ب ــه مس ــت در برگردان ــد و ب ــه راه
افت ــاد .وق ــت راه رف ــن ،ش ــانههاش ت ــکان م یخ ــورد.
ب ــه او ک ــه رس ــیدمی ،دس ــتی ب ــه س ــر هبـ ـرام کش ــید و
گف ــت" :تندت ــر آقاپسـ ـرا!" ت ــوی راه هبـ ـرام از آق ــای
خطــری پرســید" :چیــزی شــده آقــا؟" آقــای خطــری
بــدون ای نکــه بــه او نــگاه کنــد ،گفــت" :عجلــه نکــن
پس ــرم ...عجل ــه نک ــن ".ص ــدای آق ــای خط ــری را
هیچوقــت ای نقــدر مهربــان نشــنیده بــودم .ایــن اولــن
ب ــاری ب ــود ک ــه فهمی ــدم آد مه ــا ب ــا کس ــی ک ــه عزی ــزی
را از دس ــت میده ــد ،مهربا نت ــر از بقی ــه رفت ــار
میکنن ــد .خ ــود م ــن ه ــم ناخ ــودآگاه ای نط ــور ش ــده
قک ــرده
ب ــودم .ت ــوی مس ــر ناخ ــودآگاه دس ــت عر 

ســال پیــش خودمــان حرف
بــزمن .چهــل ســالههای قــدمی
خیلــی کاملتــر و پختهتــر
از چهــل ســالههای امــروز
بودنــد .بلــه اینرتنــت نبــود،
اطالعــات هــم عنی پشــه
و مگــس تــوی گومشــان
وزوز منیکردنــد .مــردم بــه
انــدازه امــروز ســفر منیرفتنــد
و از مناســبات دنیــا خــر
نداشــتند .امروز رســانهها
مــا را از مهــه جــای دنیــا
باخــر میکننــد .در کنــج
خانههامیــان میدانیــم
در امریــکا و اروپــا چــه
میگذرد .ســهل اســت،
حتــی از مــاه و مریــخ هــم
خربهایــی دارمی کــه یــک از
هـزارش را هــم پدرامنــان خــر
نداشــتند .بــا ایــن مهــه وقتــی
چهــل ســالگی خــودم را بــا
چهل ســالگی پدرم مقایســه
میکنــم میبینــم طفلــی
هســتم در برابــر پــری.
خــودم را منیخواهــم خـوار
و خفیــف کنــم .در میــان
چهــل و هفــت ســالهها
خیلــی هــم بیعقــل و جاهــل
نیســتم امــا در مقــام مقایســه
میفهمــم کــه درک مــن از
حیــات بــه مراتــب ناقصتــر
و جزئیتــر و بچگانهتــر از
درک پــدرم از حیــات در
مهنی ســن و ســال اســت.
او همســن االن من که
بود شـشتا بچه داشــت،

رفیقبزرگوارمانحممد
پروین از یاهو چند
شعر سرودهاند و
برامیانفرستادهاند.
دستشان درد نکند.
شعرها ار فرستادهام
برایحامدیعقوبی
که در نوبت چاپ
بگذارداماعجالتا
در مهنیجا یکی
از شعرها ار عینا
رونویسیمیکنم:
«ادامه راه و چاه
بیماه
بریون بیا پری!
منم!
این رد خون
نیست
فقط گرگ پریاهنم
را دریدهست
باکسالتکال
نارنج در دهامن
از تو به توی اتاقها
گذشتم
کناراسلیمی
پنجرههاایستادم
و به ماه خریه شدم
منگرگ نیستم!
فقط رنگ صورمت
پریدهست
عبور باد از میان
موها
و احننای شدید
فقرات ازگردمن
که دردی در
سینهاتپیچید
کجاییپری؟
منگم شدهام
در تکرار پریاهن و
دندان
کهسفیدیپریاهنت
بر موهامی رخیت
به رد ناخنهامی
بر دیوار
از پشت پرده بریون
بیا پری!
پرده ار بکش!
من نفرینگرگی
بیپریم
که در چهاردمهنی
شب
به دامن تو افتادهام»
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دردسرهای یک
چینی در چنی
ژول ورن
ترمجه آذین
حسنیزاده
انتشارات
خوارزمی
1392

 آرش ساالری
«دردسرهای یک چینی در چنی» احتماال اولنیکتابی استکه بعد از
سالها از ژول ورن در ایران منتشر شده؛ مهانطورکه احتماال آخرینشان
هم خواهد بود .اتفاقی که برای ناشر افتاده وقت چاپ کردنش هم
احتماال شبیه مهان اتفاقی بودهکه برای من افتاده وقت خریدنش؛ "ئه چه
جالب! ژول ورن ".یا "یک سری به ژول ورن بزنیم بعد از عمریکه دیگر
حتی امسش هم فراموش شده در میان فانتزیها ".و یا شاید هم یک چیز
خیلی سادهتر؛ هوس سادگی ژول ورنی .جهانی مخریی و شکلپذیر بر
پایهختیل فراگرییکه نهتنها آدمها و قصههایشان ارمیسازدکه حتی قواعد
و منطق ار هم برای خودش میسازد؛ بیخیالکل دنیا .چیزیکه پدر و
ج ّد متام فانتزیهای ساختارشکن هم به آن منیرسند .به راحتی قصهای
غریمنطقیگفنت و بهکار بردن انواع انتقالهای ضد منطقی بنی اتفاقات.
بدون هیچ احساس ناخوشایند خاصی .جهانیکه در آن منطقگریزی
نه یک قصد و متدکه یک اتفاق خیلی طبیعی است :نویسنده اصال به
آن فکر منیکند .و چ ار باید فکرکند؟ مگر داردکتاب منطق مینویسد؟
در قصههای ژول ورن آدمها میتوانند «به طرزی معجزهآسا» زنده مبانند،
مشکالت «به شکلی غریمنتظره» حل بشوند خودشان و آشناییهای
اتفاقی و موفقیتهای ناگهانی و شانس و خبت و اقبال هم موج بزنند
در متام فصلها و مجالت وکلمات .و این به اضافه خمرتعان زمحتکشی
استکه هر جا انبوه اتفاقات و معجزات هم نتوانستند مسئله ار حل
کنند  -مثال در صحنهایکه قهرمانهای رمان جمبور میشوند برای
جنات جان خودشان از دست قاچاقچیان ازکشتی بپرند داخل
اقیانوس و خدا وکیلی دیگر هیچ شانس و اقبالی منیتواند جلوی
فرو رفنت آدمها داخل آب ار بگرید  -بار زمحت جنات دادن
قصه به دوش آنهاست و با اجنام یک اخرتاع هومشندانه و
به موقع ،قصه ار  -آن هم خیلی طبیعی به مهان اندازهکه تا
قبل از آن طبیعی بوده  -پیش میبرند .مثال در آن صحنه
پریدن وسط اقیانوس ،لباس «خمصوصی» (استعمالی ویژه و
کامال بیمعنا ازکلمه خمصوصکه احتماال نسبت نزدیکی
با «خمصوص» ساندویچیها و پیتزاییها دارد و احتماال یکی
دیگر از یادگارهای ترمجههای دهههای چهل و پنجاه است)
اخرتاع میکنندکه با آن میتوان روی آب راه رفت و خوابید
و حتی چای هم درست کرد (چون یکی از شخصیتها
چایباز تریی است و اگر چایش به راه نباشد اخالقشگند
میشودوسطاقیانوسهمحتی).درقصهایباچننیوضعیتی،
آیا اصال منطقی است دنبال منطقگشنت؟
در آن جهان ،منطق نیست ولی جایش هم خالی نیست .چیز
دیگری وجود داردکه نویسنده خودش ار متعهد به عرضه آن
م یداند و الاقل خودش فکر میکند جای منطق ار میگرید؛
به این معناکه به خاطر رسیدن به آن میتواند بیخیال منطق
بشود :تعریفکردن چیزهاییکه خواننده تا حاال من یدانسته و تا آخر
عمرشهمخنواهددانست؛چهجزئیاتاعجابانگیززندگیچینیباشد
با توصیف تکتک منطق سرزمینش ،آداب و رسومش ،تاریخ باستان و
شرح احوال معاصرشکه جز با سفر به چنی به دست منیآیند (که البته
قاعدتا یک خبشیشان حتی با سفر به چنی هم به دست منیآیند وکار
ذهن خالق خود نویسنده هستندکه خب خیلی هم اشکالی ندارد)
و چه اطالعات علمی در زمینه آتشفشانها و تاریخ پیدایش زمنی و
فعل و انفعالهای توی دلکره زمنیکه جز تویکتابهای علمی پیدا
منیشوند (که البته قاعدتا یک خبشیشان حتی آنجا هم پیدا منیشوند
وکار دست خود نویسنده هستندکه خب این هم اشکالی ندارد) .پایه
این قصهها ،شگفتزدهکردن خواننده است؛ با تعهدی مسئوالنه به
عرضه چیزیکه جز در آنکتاب پیدا منیشود؛ در عصر قبل از مهگانی
و خز شدن اطالعات ختصصی .مهنی میشود که سطح اطالعات
بعضی از این قصهها حتی ازکتابهای عمومی در آن حوزهها هم بیشرت
است .مثل چ ِ
نی مهنی رمانکه آنقدر جزئیات دارد در متام حوزههای
ممکن ،از آداب و رسوم چینیها تا توصیف جغرافیای آن تا نقل جزء
به جزء تارخیش،که آدم حتی میتواندکتاب ار معرفینامهای برای چنی
در قالب قصه تلقی کند .و عرضه این حجم از اطالعات ،به یک
دلیل ساده ،حتما قربانی شدن منطق ار الزم دارد :ناسازگاری واقعیت
حمض و قصهسرایی .هیچ چسبی منیتواند این دوتا ار به هم بچسباند
مگر با بیخیال شدن بعضی ضوابطکه اولینشان منطق است .معادله و
معاملهایکه احتماال هم نویسنده و هم خواننده از آن راضیاند :منطق
ار بیخیال بشومی -که به قدرکافی میتوانیم در جاهای دیگر ببینیمش
 و به جایش یک قصهگریمان بیایدکه پر است از چیزهاییکه تا آخرعمرمان هم خودمان دستمان هبشان منیرسد.
حمصول منحصری که ژول ورن در بازارش عرضه میکند ،گزارشی
پرجزئیات از واقعیتهای به شدت دور از دسرتس استکه با ختیلی
ظریف و بعضا غریظریف و بیش از حد ،بعضی باگهای غریجذابش
گرفته شده و ازش یک قصه زیبا و البته پر درس و عربت درآورده
شده .قصهای طوالنی و مناسب برای جهان آهسته و پرفراغت قرن
نوزدهم.

در حـقـیقت شــرح حال ماس ـتآن
ب ــه او میرس ــید ،مینشس ــت و میبوس ــیدش .وقت ــی ب ــه خان ــه م ــا
رســیدند ،هب ـرام ب ـرای حلظ ـهای ایســتاد و بــه آن نــگاه کــرد .من ـیدامن
ب ــه چ ــه دلی ــل ،ول ــی روی ک ــف پشـ ـتبام نشس ــتم ت ــا مـ ـرا نبین ــد و
آ نقــدر مانــدم تــا آمبوالنــس ســیاهرنگ بــا صــدای گریــه و ال الــه اال
اهلل م ــردم از کوچ ــه م ــا دور و دورت ــر ش ــود.

و بــه ســقف نــگاه
میکــرد .نزدیــک
شــدم .م ـرا دیــد.
خواســت لبخنــد
بزنــد ،امــا انــگار
نگذاشــت.
درد
دســتش را تــوی دســت
و گولــه هــم
گرفتــم؛ ســرد بــود .گفتــم" :منــردی
خــوردی ".نگاهــش بــه دهــامن بــود .لبهــام را بــه پیشــانیاش
نزدیــک کــردم .بوســیدمش .اشــک از چشــمش س ـرازیر شــد .بــه
ســختی دهــان بــاز کــرد و گفــت" :نســرن یادتــه؟" بــا انگشــت
اشــک روی گون ـهاش را گرفتــم .گفتــم" :نــه!" خیــال کــردم اگــر
بگــومی نــه ،بیشــر خوشــحال میشــود .عکسالعملــی نشــان نــداد
و گفــت" :میخواســتم باهــاش ازدواج کنــم .اول قبــول کــرد ،امــا
بعــد پــس نشســت .بــه نظــرت چ ـرا؟" گفتــم :من ـیدومن".
تهــا دروغ حــال
مهیشــه من یشــود راســت گفــت .بعضــی وق 
شــنونده را هبــر میکنــد .بعــد شــروع کــردم بــه امیــد دادن بــه او.
گفتــم حالــش زود خــوب م یشــود .گفتــم عیــد ب ـرای فتــح کوههــای
کرمانشــاه م ـیرومی .بعــد پرســیدم دوســت دارد خــر زمخیشــدنش
را بــه خواهــرش بدهــم یــا نــه؟ چیــزی نگفــت .فقــط نگاهــم کــرد.
گفتــم چ ـرا ای نطــوری نگاهــم میکنــی؟ بــه مســت دیگــر برگشــت تــا
اشــکش را نبینــم.
"نگفتــی چ ـرا نســرن پــس نشســت ...منیدونــی ...امــا مــن
م ـیدومن ...خ ـواب دیــده بــود ...یــه خ ـواب بــد".
خواســتم چیــزی بگــومی کــه بــه طــرف مــن برگشــت .گفــت" :ب ـرام
خبــون".
من ـیدامن چ ـرا ای ــن را گف ــت .مهیش ــه م ــن ب ــودم ک ــه میگفت ــم خب ـوان
و او میخوان ــد .س ــیاوش ،داری ــوش ،اب ــی؛ خوانندهه ــای م ــورد
عالقـ ـهاش بودن ــد .گاه ــی وقته ــا ه ــم ک ــه میگفت ــم خبـ ـوان،
«دوس ــتی» را میخوان ــد .دوب ــاره تکـ ـرار ک ــرد .ب ــه دور و ب ــرم
نگاه ــی انداخت ــم و زی ــر ل ــب خوان ــدم" :دوس ــتیای ب ــه ف ــدا ج ــون
و دمل"...
اشــک امــامن نــداد ،امــا مهانطــور خوانــدم .درســت و غلــط خوانــدم.
تــا آخــر خوانــدم .در حالــی خوانــدم کــه دســتش تــوی دســتم بــود.
پرســتارها که آمدند ،دســتش را از دســتم بریون کشــید .گفتم مراقب
خــودت بــاش .خــرم کــن کجایــی.
یکــی از پرســتارها وقــت رفــن زیــر گوشــم گفــت" :من یشــنوه طفلــک.
حالشــم خــوب نیســت .بـراش دعــا کــن".
دعامی مســتجاب نشــد .یک هفته بعد مهراه هبرام برگشــتیم هتران؛ او
زنــده بــود و مــن مــرده .نــه ،مــن زنــده بــودم و او مــرده.

بیست و چهار سال و هفت روز قبل:
صــدای آژیــر قرمــز از بلندگوهــای قـرارگاه کــه بلنــد شــد ،کتــاب تــوی
دســتم را به گوشـهای پرت کردم و با شــلوار کردی و عرقگری رکابی
از ســنگر بــرون آمــدم .هبــروز بیمــی پشــت تــوپ  23نشســته بــود
و آمســان را نــگاه م یکــرد .عبــاس و ســعید کــه ب ـرای آوردن ناهــار
رفتــه بودنــد ،دواندوان برگشــتند .عبــاس قابلمــه تــوی دســتش را میــان
راه زمــن گذاشــت و بــه مســت مــا دویــد .ســعید مــردد بــه قابلمــه و
بســته نان و چند قوطی کنســرو توی دســت خودش نگاه میکرد.
مــردد مانــده بــود .هواپیماهــا کــه رســیدند ،مــن و عبــاس خودمــان را
تــوپ و بــه هبــروز گفتیــم بــزن .هبــروز منــگ
رســاندمی بــه
بــود .داد زدمی بــزن هبــروز .تــا هبــروز
شــلیک کنــد ،دیگ ـران
زدنــد .صــدای شــلیک
ترکیــدن
و
گلو لههــا بــا
شکســن
دی ـوار صوتــی
یکــی شــد و تــرس از آمســان پایــن آمــد و تــوی جامنــان افتــاد .گوشــم
وزوز م یکــرد و بـرای یــک حلظــه احســاس کــردم صدایــی منیشــنوم.
هبــروز هــول و دســتپاچه مهــه گلول ههــاش را خالــی کــرد .بایــد جــای
کشــده را پــر م یکــردمی .تــا خشــابگذاری
خالــی گلول ههــای شلی 
کنیــم ،هواپیماهــای عراقــی رفتــه بودنــد .هــر چهــار نفرمــان خیــس
عرق شــده بودمی .اولنی بار بود که هواپیماهای دمشن را از نزدیک
میدیــدمی .هبــروز خیــس عــرق از صندلــی تــوپ بلنــد شــد .گفتــم:
"کجــا؟ بشــن .شــاید برگــردن ".ســر جایــش خشــکش زد .عبــاس
گفــت" :بــذار بــره .مــن م یشــینم ".گفتــم" :نــه ،خــودم میشــینم.
تو و ســعید خشــابگذاری کنید ".بعد رو به هبروز کردم و گفتم:
"تــو هــم یــه آب بــزن بــه صورتــت و بشــن پــای ب یســیم ".ســری بــه
عالمــت قبــول تــکان داد و رفــت .وقــت رفــن ،نــور تنــد خورشــید
ســایهاش را بلنــد و کشــیده انداختــه بــود روی ســنگر .گوشهــام
هنــوز وزوز م یکــرد .ســعید گفــت" :عجــب صدایــی داشــن!"
عبــاس آب دهانــش را قــورت داد و پرســید" :راســته شکســن دیـوار
صوتــی میتونــه آدمــو کــر کنــه؟" بــه آمســان نــگاه کــردم کــه نــور
تنــد خورشــید منیگذاشــت درســت ببینمــش .گفتــم" :اگــه پایــن
بشــکنه ".صــدای هبــروز بیمــی از جلــوی ســنگر بلنــد شــد .داد
مـیزد .گفتــم" :بلندتــر ".گفــت" :هبرامــه .هبـرام نیکجــان .م یخـواد امروز
باهــات صحبــت کنــه .م یخ ـوای ب یســیمو بیــارم او نجــا؟" گفتــم" :هنصد و هفتاد و پنج!"
"نــه .وضعیــت ســفید شــه باهــاش متــاس م یگــرم ".بعــد برگشــتم بــه "از روبهرو میآد یا از پشت سر؟"
مســت جنــوب قـرارگاه .دوربــن را برداشــتم و بــه تــوپ  23روی تپــه "تو بگو"!...
نــگاه کــردم .هب ـرام پشــت تــوپ نبــود .حنــوه نشســتنش طــوری بــود "روبهرو؟!"
کــه بــدون دوربــن هــم میتوانســتم تشــخیصش بدهــم .دوربــن را "خوب گوش کن"!...
چرخانــدم بــه مســت پایــن؛ جایــی کــه سنگرشــان قـرار داشــت .هبـرام "پشت سر؟!"
کاله تــوی دســتش را مهچــون بادبزنــی تــکان م ـیداد و چفی ـهای را "عجله نکن ...گوش کن!"
بــه ســرش بســته بــود .مطمئــن بــودم چفیــه را تــازه خیــس کــرده و "تلق تلوق ...تلق"
دارد بــا کالهــش خنــکای کولــر آبــی را شبی هســازی میکنــد .هنــوز "قطاره؟!"
هب ـرام از شــیب تپــه بــاال نرفتــه بــود کــه چهــار هواپیمــای عراقــی در "قبول نیست؛ تو دیدی!"
دوردســت دیــده شــدند .ترکیــدن اولــن گلولــه تــوپ مــا را متوجــه "مسافربریه؟"
آ نهــا کــرد .تــا تــوپ را بــه مســت هواپیماهــا بچرخــامن ،آمدنــد .زدنــد" .تو بگو"...
زدمی .گلولههــای مــا در آمســان و مخپارههــای آنهــا در زمــن ترکیــد" .مســافربری ...بــا شیشـههای شکســته ...بــا آدمــای خوابآلــود...
صــدا ،گرمــا ،فریــاد و خــون در زمــن بــا هــم یکــی شــدند .تــا ســر یــه مشــت سـرباز ...دارن دســت تکــون مـیدن".
جبنبانیــم ،گــرد و غبــار دورمــان را گرفــت .شــلیک و شکســن دیـوار "غلطه ...های غلطه ...های غلطه"...
شهــامی را ب ـرای حلظ ـهای از کار انداخــت .شــعلههای "باریه؟"
صوتــی گو 
آتــش کــه از درون لولــه تــوپ بــرون مـیزد ،انفجــار مخپارههــا ،فـرار "قبول نیست ...تو دیدی!"
س ـربازان ،گــرد و غبــار زیــاد در ســکوت ترســناکتر از قبــل بــود" .بارش؟"
هیچکداممــان ســاعت نداشــتیم؛ امــا اگــر داشــتیم و میتوانســتیم "تو بگو .فقط بدون گل نیست".
نگاهــش کنیــم ،بــاور من یکــردمی زمــان آمــدن و رفــن هواپیماهــای "تانکه؟"
عراقــی کمــر از ســه دقیقــه طــول کشــیده باشــد .مگــر میشــود در "نه!"
ایــن زمــان کوتــاه موهایــی ســفید شــود و جوانانــی بــه پایــان خــط "کیسههای سیمان؟"
عمرشــان برســند؟! هواپیماهــا کــه رفتنــد و غبــار کــه فروکــش کــرد ،بــه "نه!"
جــای تــوپ نشســته بــر تپــه جنوبــی ،چالــه عظیمــی دیــده م یشــد؛ "حبوبات؟"
چال ـهای کــه تک ههــای آهــن و شــعلههای آتــش را در اطرافــش جــا "نه!"
گذاشــته بودنــد .دیگــر منانــدم .دویــدم .هبـرام و چهــار سـرباز دیگــر "الوار؟"
را بــه بیمارســتان صحرایــی بــرده بودنــد .دوبــاره دویــدم .بیمارســتان "نه!"
جنازههــا را گوش ـهای گذاشــته بودنــد و رویشــان مالفــه "تریآهن؟"
شــلوغ بــود .
ســفید کشــیده بودنــد .هب ـرام منــرده بــود .ایــن را مهســنگریاش خــر "نه!"
داد .گفــت" :زخ مهــاش را بســتند .ق ـراره بربنــدش اه ـواز ".گفتــم" :پس چی میبره؟"
"هیچی!"
"زخمهــاش؟"
گفــت" :ترکــش ســوراخ ســوراخش کــرده .تــازه "...طاقــت شــنیدن "هیچی؟"
نداشــتم .گشــتم و پیــداش کــردم .روی ختتــی دراز کشــیده بــود "آره ،هیچی!"
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عشق من ایران من

رخوت مثل یک بیماری به جان دانشگاهها افتاده است؛ حاال وقت آن است که
کسانی از روی آگاهی قواعد این بازی تکراری را به هم بزنند
 سید مسعود رضوی فقیه
جامعه ایران در طول تاریخ مهواره
ا
سنتهایعلمیخود ارداشتهاست
و میتواند به اینگذشته افتخارکند.
اما دانشگاه برای رفع حوائج دیگری
به وجود آمده است؛ نیازهاییکه با
درک و اهداف علمی در نظامیهها و
بیتاحلکمهها متفاوت بودهاند .آن
سنتها و آن مدارس عاملپرور ،نقاط عطفی در تاریخ علم و
فرهنگ بودهاند ،اما دانشگاهها خاستگاه دیگری داشتهاند.
برای توضیح این مسئله ابتدا مثال و خاطرهای عرض میکنم و
بعد به سراغ اصل مطلب میروم.
چند وقت پیش یکی از دوستان بسیار فاضل منکه در مقام
شامخ استادی دانشگاه فعالیت میکند ،در دفرتکارش با
دانشجویی جمادله میکرد و از بد حادثه من نیز در آنجا
حضور داشتم .حبثی درباره موضوع رساله و حجم کاری
کهباید اجنام میشد و منابعیکه دانشجو باید برای یک
رسالهکارشناسی ارشد میدید در میان بود .دانشجوی مزبور
پس از استماع صحبتها و پیشنهادهای بسیار آسانگریانه
استاد ،به صراحت به وی گفت که از منابع انگلیسی و
عربی بگذرید چون من هیچکدام از این زبانها ار من یدامن.
از منابع پارسی نیز اگر خودتان اینکتابها ار دارید یا جایی
به راحتی در دسرتس هست به من امانت بدهید و یا راه و
موضوع آسانتری بگویید .استادکه مأخوذ به حیا بود هنایتا
به دانشجوی مزبور به زبان حمرتمانهایگفت م یدامنکه مشا
خیلیگرفتارید و از شهرستان آمدهاید وکار هم میکنید (البته
گمامن برای رفع و دفع مسئله و باکنایهای ظریف این سخن ار
بر زبان آورد!) بنابراین میتوانید با استادان دیگریکه راحتتر
از رساله میگذرندکارکنید .درکمال شگفتی ،دانشجوی
سادهلوحامابسیارصادقوراستگوگفت":خیلیممنومناستاد
از راهنمایی مشا .اتفاقا بقیه دانشجویان نیز مهنی اربه منگفتند
و اشارهکردندکه برایگذراندن رساله با مشا باید وقت بگذارمی
وکلیکتاب هتیهکنیم".
دقیقا من یدانیم دانشگاه به معنای جدید از چه تارخیی
پایهگذاری شد ،اما شئون و اهداف آن در دوران روشنگری
در اروپای غربی پایهگذاری شد و آنچه آنان به عنوان درهای
نوین به روی دانش و پژوهش و آموزشگشودند ،معنای تازهای
از علم و تفکر بودکه در هیچکجای جهان سابقه نداشت.
آنچه ار ما به عنوان علم و دانایی و فضیلتهای پیوسته به
آن مهواره تلقیکردهامی ،بیتردید بسیار باارزش بوده است و
دانشوران ما مردمانی با اطالعات وسیع و اراده علمی بسیار
قدرمتند حمسوب میشدند .عرض و طول دانش در وجود
نوابغی چون رازی و بریونی و بوعلی ،بسیار وسعت داشته
است و آثارشان قرنها منشأ تغذیه فکر و فرهنگ جهان
بوده است؛ اما نوعی ایستایی در این نوع علم وجود داشته
که تنها با تکرار یافتهها و آموزش پیدرپی این دانشها به
شاگردان و نسلهای بعد اعتبار و تداوم مییافته است .علوم
در مشرق زمنی وامدار نوابغ است ،نه تداوم سیستم و آموزش
وسیعومستمر.
ما با دانشگاههای جدید نیز نه از باب روشنگری و انقالب
درنگرشهایمعرفتیوفرهنگیبلکهازحیثنیازبهختصص
و علوم و فنون برخوردکردمی و بنیاد هنادهایی ار هنادمیکه قرار
بود با سرعت زیاد فاصله تکنیکی و علمی ما ار با ملتهای
پیشرفته و قدرتهای استعمارگرکاهش دهند .دانشگاه برای
ما حمل تربیت پزشک و مهندس و سیاستمدار و زباندان و...
به معنای متخصص و افراد بامهارت بود و البته مهنی غایت
و هدف نیز بسیار واال و باارزش بود .اگر به این تعهدات نیز
درباره اهداف دانشگاه پایبند میماندمی ،اکنون جامعه معترب و
واالیی به حلاظ علمی و صنعتی و روابط اجتماعیداشتیم.
در دانشگاهیکه غربیان بنیان هنادند ،نفس علم و دانایی
تهـای عالـی
کهـا و فنـون و آمـوزش مهار 
و آموختن تکنی 

هـدف هنایـی نبـود .ای نهـا تنهـا مقدماتـی
بـرای پ یریـزی عناصـر تـازهای بـود
کـه فرهنـگ و انسـان جدیـدی
بـه وجـود مـیآورد و آورد.
تهـای
بسـیاری از مل 
شـرقی بـا دنبـا ل کـردن
آمـوزش علمـی و
مهارتهـای
آکادمیک
توا نسـتند
بـه سـه
عنصـر اصلی
تهـای
در رقاب 
کالن میـان
کشـورها دسـت
یابنـد -1 :علـم
جدیـد و ختصـص.
 -2صنعت و تکنیک.
 -3قدرت و ثروتی که
از علم و تکنیک حاصل
میشود.
دانشگاه پیش از هر چیز یک
سیستم آموزشی است .اما فراتر
از آن میتواند وباید مرجع تولید
علم و پرسش وکانون نقد و پژوهش
باشد .در دانشگاههای غربی چهار
مسئله امهیت بسیار زیاد داشته است:
انتخاب آزاد ،پژوهش آزاد ،نقادی بدون
مرز و هببود روشها و شیوهها .این مسائل
در کنار آموزش علم و به دست آوردن
ختصص و مهارت ،زمینههای پیشرفت و
حتول ار فراهم میآورد ،اما دستیابی بدانکاری
است بسیار دشوار و نیازمند اراده و امکانات
مادی و انسانی و فرهنگی هپناور .بدون تردید
ایران با تاریخ و فرهنگ پرشکوهیکه داشته است،
یکی از شایستهترین جوامع برای رسیدن به باالترین
دستاوردها و اهداف دانشگاهی است .اما چ ار با چننی
پیشینه و انگیزههایی ،علریغم تکاپوی یک قرن اخری تازه به
نقطهای رسیدهامیکه از دانشگاههای ما دبریستانهایی فاقد
کیفیت به جا مانده است؟کمیت حریتانگیز وگسرتش
دانشگاهها و دانشکدهها در دورافتادهترین مناطقکشورمان
نوید دگرگونیهای بزرگ و پیشرفتهای ژرف ار باید بدهد
اما نداده است و حتی میتوانیم بدون تعارف و به دور از
گزافههای آماری بگوییمکه دانشگاههای ما وضعیت مأیوس
کنندهای دارند .منونهها ف اروان است و اگر قرار به آوردن مثال و
بیان مصائب و مشکالت باشد میتوان مثالهای ف اروانی زد
وتقریبااغلباستادانومسئوالندلسوزدرددلهایبیپایانی
برای گفنت دارند .از مجله سرقتهای علمی و مقالههای
جعلیکه اخریا سروصدایی به پاکردهاند.
آنچه در این زمینه برای یادآوری مناسب است ،نکتهای است
که شاید ساده به نظر برسد .هنگامیکه سیستمی دچار
بیماری است و قابلیتهای خود ار از دست داده است،
اراده انسانی میتواند سیستم ار به چالش بکشد و از درون و
برون به مبارزه بطلبد و جامعه نیز در برابر این چالش بیتفاوت
خنواهد بود زی ار قدرت انتخاب و تعینی منزلت از سوی افکار
عمومی نقشی اساسی در اعتبار یا بیاعتباری یک سامانه و
یکهناددارد.اینمسئلهتنهایکواکنشعلمیمنیتواندباشد
و نیست .یک مسئله اخالقی و متعلق به حیثیت و اعتبار

تاریخ ما است .جامعه ما نباید و منیتواند به این وضع و به
این شرایط ،بیش از این تن دهد و آن ار حتملکند .جامعه و
بهخصوص خنبگانکه عالقهمندان پرشور تاریخ و فرهنگ این
سرزمنی هستند ثابتکردهاندکه در حساسترین و حبرانیترین
شرایطمیتواننددستبهاقداماتبزرگوانگیزشهایفراتراز
حتملوتوانمتعارفبزنند.بارهادرتاریخایرانشاهدبیداریها
وکنشهای بزرگ و دگرگونساز بوده-امی .منونه بسیار نزدیک
آن انقالب مشروطیت و بیداری ملی در عصر مشروطه است
که جامعهای خفته و بسیار خسته و درهمشکسته سر برآورد
سوار از خاکسرت خود برخاست و در مدتیکه چندان
و ققنو 
در مقیاس تارخیی طوالنی نبود ،جامعه و فرهنگ جدیدی ار
تولید و بازسازیکرد .این فرهنگ نو ،الزاما رو در روی سنن و
فرهنگهایکهن ایران نبود و دنبالهرو غرب و تقلیدکورکورانه
از غرب هم نبود بلکه خیزشی از روی خودآگاهی و
در جهت احیای جنبههایی از حیات و حیثیات
انسانی بودکه در زمره حقوق طبیعی و اولیه بشر
به حساب میآمد و از این ملت دریغ شده
بود .مهمترین جنبه و دستاورد انقالب
مشروطیت بدون هیچ تردیدی بیداری
عمومی وگسرتش آموزش و سواد
عمومی بود و به مهنی دلیل
در جامعه خفته و بیمار
دوران قاجار یکباره
ملتی متفاوت با
خواستهها و
آرمانهایی
به

کلی متفاوت سر برآورد و جتربه تازهای ار در تاریخ ایران به
ثبت رساند .در عرصه این جتربه تازه بود که نهتنها مدارس
جدید و آموزش سواد و علم مهگانی شد و به عنوان حقی
عمومیگسرتش یافت ،آموزش زنان و دخرتان نیز درکنار
مردان به بار نشست .و این پدیدهای بودکه تا یک دهه قبل
از انقالب مشروطیتکسی در خواب و خیال هم تصور
منیکرد .اینک که عصر انقالبها برای جوامع خودآگاه
دیگرگون شده و ارههایکمهزینهتری برای حتول در پیشگرفته
میشود میتوان به حتوالتی از جنس فرهنگ اندیشید و از
امکانات وسیع دانشگاهها به مثابه سازهای عظیم از امکانات
مادی و انسانی بسرتی ساخت برای دگرگونیهای بزرگ و
پیشرفتهای عظیم .آنچه آرزوهای انسان ار به حقیقت بدل
میکند اراده انسانی است و این اراده باید حیثیت و علم و
آزادی ار دوباره به این معبد دانایی و رهایی بازگرداند .متولی این
حتول،دانشگاهیانند،مردمایرانند،آگاهان،شیفتگاندانشو
دلسوختگان فرهنگ و سازندگان آینده ایرانند.

و بلع ســخت میشــود،
نوبــت بــه لقمههــای راز
میرســد .خردمندی
اصــا زمانــی نــزول اجالل
میکنــد کــه بــدن بــه حداقــل
نریویــش میرســد .مــا اما
در ایــن روزگار بــه زور
و ضــرب قــرص و دوا
جلــوی ضعــف بــدن را
میگــرمی و ســر طبیعــت
را دســتکاری میکنیــم.
درســت مثل اینکه در ســر
بلــوغ دســتکاری کنیــم و
در حتقــق آن دیــر و زود
کنیــم .حــاال کــه حرفــش
پیــش آمــده بگذاریــد ایــن
را هــم بگــومی کــه پزشــکی
امــروز پــری را نــه یــک
مرحلــه کــه یــک بیمــاری
میانــگارد و بـرای تعویقــش
بســتههای درمانــی تــدارک
میبیند .ســهل اســت،
پزشــکی امــروز مهــه مراحــل
انســانی را به چشــم مریضی
میبینــد و میخواهــد کــه
در فرایندشــان مداخلــه
کنــد .یائســگی در زنــان
یــک مرحلــه اســت ،مثــل
باقــی مراحــل .مهچنانکــه
یک زن بالغ میشــود
و از دوشــیزگی عبور
میکنــد و مــادر میشــود،
یــک روز هــم بایــد یائســه
شــود .این یائســگی ســر
طبیعیســت و حتمــا بــا
درک جدیــدی از حیــات
مواجه اســت و آدمی در
هــر مرحلــه از زندگـیاش
دیــدش بــه دنیــا عوض
میشــود و ناشــناختههایی
را میشناســد کــه قبلــش از
آهنــا بیخــر بــوده .پزشــکی
امــا مداخلــه میکنــد و
مراحــل را بــه تعویــق مــی
انــدازد .امــروز بــه مدد
قرصها و شـربتها و
مکملهــای غذایــی پــری
به باالی شــصت ســال
منتقــل شــده .بـرای مهــن
ادامه پرمی در صفحه 23
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بازندهها از تغییر میترسند

و نریویش را از دســت
میدهــد .در ازاش امــا عقــل
و فکــر قــدرت و قوتشــان
زیاد میشــود .به موازات
کاســتی بــدن ،افزونی
عقل شــروع میشــود .اگر
ســوی چشــم کم میشــود
در عوض چشــم دل
رفتهرفتــه بــاز میشــود.
اگــر دندانهــا میپوســند

خواهر خومبان بدری
تنکابنی هم بنا بر
عادت مالوف نامه
نوشتهاندکه:
«سالم بركرگدن
عزيز
خدا قوت و خسته
نباشيد.
 -1مخ هاي داعشي
به جاي مخ خاي
داعشي
 -2عاشق شو ار نه
روزيكار جهان سر
آيد به جاي عاشق
شو از نه ...
 -3اباحلسن به جاي
ابا احلسن
 -4علي اشرف
درويشيان به جاي
علياصغردرويشيان
( در مقاله آقاي امحد
طاليب نژاد )
راسيتكاشكيكمي
روي صفحه بندي و
گرافيك جمله همكار
كنيد .به نظرم جمله
زيادي ساده و يب
آب و رنگ مي آيد.
شايد سر فصل ها ار
بشود با فونت هاي
جذاب و شكيل ،زيبا
تركرد .به هر حال
گرافيك در جذب
و جلب خواننده
بسيار مهم و اثرگذار
است».
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فراغـتی وکتاب ــی

سیاه مشق /مشغولیات

دو نکته از یک کتاب
 فریدون مجلسی
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کتـاب بسـیار جالـب «خاطـرات ارسلان
خلعتبری» ار میخوانـدم .ارسلان خلعتبری از
رجال بسیار سرشناس دوران ملیکردن صنعت
نفـت و حقوقدانـی برجسـته و زبانـدان درکنـار
جبهـه ملـی و از مشـاوران مرحـوم مصـدق بـود.
مهیشهاستقاللعقالنیومنطقیوحرفهایخود
ار حفـظکـرد و هیـچگاه بـاکسـی رابطـه مریـد و
مرادی برقرار نکرد .انتشار خاطرات بسیار روشنگرش از آن دوران پرنشیب
و فراز ار نیز به بعد از مرگ خودش موکولکردکهگمان منیرود قصد جلب
سود یا دفع زیانی شخصی در میان باشد .اینکتاب با تأخری بسیار به
مهت دخرت ایشان در اسفند  92یعنیکمرت از دو سال پیش منتشر شده
است .برایکاریکه در دست دارم بسیار سودخبش بوده است .هنگام
مطالعه اینکتاب به دو نکته برخوردم؛ اوال اینکتاب بر امهیت معنوی و
سیاسی ملیکردن صنعت نفت تأکید داردکه من نیز مهواره بر این عقیده
بودهام .یعنی ارزش اقتصادی ملیکردن صنعت نفتکه با چانهزنی هم
قابل ترمیم بود و چند سالی بعد هم زمانش به سر میرسید ،آنقدر نبود
که آن عقدهگشایی ملی ،احساس جربان اهانتهایگذشته ناشی از آن
شکست تارخیی از روسها و رفتارهای قلدرانه و اربابانه انگلیسیها و نوعی
بازگشت احساس سربلندی و استقالل مطرح بود .ثانیا تاثری وحدتخبش
آن جنبش و برانگیخنت نوعی بیداری و هوشیاری ملی مهراه باگذشت و
ایثار بود.کتاب«خاطرات ارسالن خلعتربی» 650صفحه است و قطع
وزیری دارد ،یعنی بسیار مفصل است .در اینجا فقط به مهنی دو نکته
بسیار ساده از داوری و واکنش عادیترین مردمان آن زمان اشاره میکنم
که از مهنیگونه تاثریات حکایت دارد:
مرحوم ارسالن خلعتربیکوهنورد و طبیعتدوست بود .او تعریف میکند
که در یکی از اینگونه سفرها بهکوههای طالقان تصمیم میگریند در
بازگشت از طریقکوه «کهار» از راه زیبای «گت ده» به «برغان» بروند
و از آنجا با ماشنی به هتران بازگردند .و میگوید ...« :ساعتی از شب
گذشته به یک قریه رسیدمی و از باران شدید به منزل یک دهقان پناه
ِ
صاحب منزل پریمردی بودکه مزاج و بنیه سامل داشت و به
بردمی .دهقا ِن
اصطالح خیلی زندهدل به نظر میرسید .پسرهایش
برای ما چای هتیهکردند و نان و پنری آوردند .لباسها
ار خشک کردمی؛ چای نوشیدمی و رفع خستگی
شد .پریمرد صحبتهای شریینی میکرد .چیزیکه
از برخورد با پریمرد یادداشتکردهام موضوع طرز فکر
او درباره دکرت مصدق بود .آن پریمرد از من نام و
نشان جویا شد .خود ار به او معرفیکردم .بهتدریج
صحبت هتران و دکرت مصدق و مبارزه با انگلیسها
پیش آمد .آن پریمرد از اینکه انگلیسها به دست
ایرانیها مغلوب شدهاند بسیار اظهار مسرت میکرد.
از نفت و ملی شدن و این مسائل چیزی منیفهمید.
مهنیقدر از اینکه دولت ایران در مقابل انگلیس فائق
شده خوشحال بود و قیافه بشاش خود ار از پریوزی ایران نشان م یداد و من
خوب به قیافه او دقیق شدم .دیدم مسئله مبارزه نفت حتی در دل دهاتیها
اثر عمیق خود ارکرده است .آن پریمرد میگفت تاکنون در عامل دو ِ
جنگ
بزرگ شده است :یکی جنگ هفت لشکر [!؟] و یکی هم این جنگ
دکرت مصدق با انگلیسها،که به نظ ِر این دهاتی ،مبارزه او از فتوحات
بزرگ سالطنی ایران هم بزرگتر میآمد .به هر حال من در آنجا به تأثری
عمیق هنضت ملی ایرانکه به مبارزه در مورد نفت ظاهر شد پی بردم»...
خاطره دوم به زمانی بازمیگرددکه ارسالن خلعتربی در تابستان 1330
یعنی در آغاز دولت مصدق و به توصیه او دفرت وکالت خود ار تعطیل
میکند و با مقام استانداریگیالن به رشت میرود .خلعتربی از مسائل
حمل ماموریت خود و اینکه مثال چایکارانگیالنی بیست میلیون تومان
بستانکار بودهاند و او توانسته بود فقط برای پرداخت پنج میلیون تومان از
دولت اعتبار بگرید و از بالتکلیفی خود و نگرانی از برخورد با آن دهقانان
نیازمند سخن میگوید تا آنجا که« :یک روز چیزی از وطنپرستی
گیالنیها دیدمکه تعریفکردنی است .قریب صد نفر از چایکارانکه
پول چای از دولت طلبکار بودند به استانداری آمدند ولی ضمن شرح حال
خود اشاره به لباسهای خودکردند وگفتند با آنکه لباسهای ما پاره است
و بهسختی زندگی میکنیم اما چون دولت ما با خارجیها طرف است به
دولت بگوید ما صرب و حتمل میکنیم و منیخواهیم متحصن شومی و در
این موقع دولت ار ناراحتکنیم».
اکنون شصت و چند سال از آن روزگارکه خود شاهد آن بودهام میگذرد.
از اینکه احساسات پاک و بیآالیش و وطنپرستانه این مردم چه خزانه
بیکرانی استکه قدرش دانسته نیست ،فقط میتوان بغضکرد .بیاختیار
به یادگفتوگویی منسوب به نادرشاه با آن سرباز پری میافتمکه دلرییاش
نادرشاه ار شگفتزدهکرده بود و به سرباز پریگفته بود" :البد تو در آن
روزهای سیاه جنگ افغان هم بودهای .در آن روزها چه میکردی؟" سرباز
پریگفت" :آری ،من در آن روزها بودم .اما نادر نبود!"
اشکال از نادرهایی استکه زمانی دلریان ار اینگونه به شوق میآورند
و زمانی آن شوق دلریانه ار پاس من یدارند و دلسرد و ناکام و بیاثرشان
میسازند.

داستانهایی کوچکازنویسندهبزرگ
تداشتنی»
نگاهیبهمجموعهداستان«قصههایسرزمیندوس 
اثر ای .ال .داکترو (دکتروف) ترجمه علیرضا کیوانینژاد به بهانه چاپ دوم کتاب
 محمدهاشم اکبریانی

 قصههای سرزمین دوستداشتنی
نوشته :ای .ال .داکترو
ترجمه علیرضاکیوانینژاد
نشر چشمه
نویسندگان برجسته ار گاه میتوان با چند اثر
کوتاهشان نیز شناخت و به استادی آنها در نوشنت
پی برد .جمموعه داستان «قصههای سرزمنی
دوستداشتنی» از این دست داستانهاستکه با
خواندن آن تبحر نویسنده یعنی «ای.ال .داکرتو»
کامال آشکار میشود.
در این جمموعه داستان ،داکرتوکه در ایران بیشرت با
نام «دکرتوف» شناخته میشود ،نشان میدهدکه نهتنها انسان و جامعهای
ارکه در آن زندگی میکند بلکه خواسته و ذائقه خماطبان آثار خود ار هم
خوب میشناسد .زمانیکه پایکنشهای انسانی به میان میآید داکرتو
در داستان «والرت جان هارمون» با تسلطکامل ،انسانهایی ار به تصویر
میکشد که در اعتقاد به کسانی که نقش پیشگام دارند حد و مرزی
منیشناسند .در این داستان شیفتگی افراد یک فرقه نسبت به پیشگام خود تا
آنجا پیش میرودکه با وجود رفتارهای خالف اخالق و عرف رهرب فرقه،
پریوان دهها توجیه برای درستکاری او در ذهن خود میچینند تا مهچنان
اعتقادشان ضربه نبیند .درواقع پریوان این پیشگام ،معنای هستی خود ار
به وجود چننی فردیگره زدهاند و انگار اگر پیشگامی نباشدکه آنها به
او معتقد باشند زندگی خودشان به باد میرود .البته وابستگی انسان به
انسان دیگر مهیشه جنبه اعتقادی ندارد و گاه کامال شکل و
ماهیت انسانی به خود میگرید .عالقه زن به مادرشدن
گاه تا آنجا عمیق میشود که نوزادی را از بیمارستان
میدزدد و او را بچه خود میپندارد .وابستگی او به
این کودک به گونهای است که به هیچ روی حاضر
نیست او را از دست بدهد و( ...داستان بچه
ویلسن)
اما داکرتو داستاننویسی نیست که صرفا به
جستوجوی روح و روان انسان باشد .او در
داستانی دیگر با نام «بچه ،مرده در رزگاردن»
توجهش ار از انسان به جامعه میکشاند و در
آن هم با ریزبینی به نقد جامعه خود ،آمریکا،
میپردازد .داکرتو در ابتدا داستانی پلیسی ار پیش
رو میگذارد ،اما در ادامه به فسادی
میرسد که دستگاههای
خمتلف ار در خود

غرقکرده بهگونهایکه حتی افشای جزئیات یک قتل ار هم مانع میشوند.
البته در مهنی داستان هم به تضادهای درونی انسانهایی توجه میشودکه
منیتوانند با واقعیتهای جامعه خود مهراه شوند.
زندگی انسانهای سرگردانکه جامعه جایگاهی برای آنها قائل نیست،
موضوعی تکراری است .اما وقتی با نگاه و بینش داکرتو به داستانکشیده
میشود ،عالوه بر تازگی ،عمق هم پیدا میکند .داستان «جولنی» چننی
داستانی است .دخرتیکه برایگریز از خانه پدر و مادرخواندهاش در پانزده
سالگی ازدواج میکند و سرنوشتی جز سرگردانی در جامعه پیش روی خود
منیبیند .پیچ و خم زندگی این زن بهگونهای توسط داکرتو به داستانکشیده
میشودکه حکایت از دقت او در شناخت جامعه انسانی و روابط میان
انسانها دارد.
اماداستانهاییهمهستکهانگارنویسندهمیخواستهفقطنظرخوانندگان
ار جلبکند و به جامعه ،انسان و روابط میان انسانها توجه چندانی ندارد.
شاید بشود این داستانها ار صرفا برای خوانندگانی دانستکه میخواهند
داستانی جذاب خبوانند و سرگرم شوند .داستان «خانهای میان دشت » از
اینگونه است .نویسنده در این داستان بر آن نیست تا روح انسان یا جامعه
ار شخم بزند و در شکل روایی ،آن ار به خماطب بشناساند .هدف ،بیشرت
لذتبردن خواننده است و اگر نیمنگاهی هم به انسان یا جامعه دارد برای
عمق خبشیدن به داستان است نهکنکاش در ماهیت آنها.
اما یک اثر خارجی برای خواننده ایرانی زمانی میتواند اثرگذار و جذاب
باشدکه با ترمجهای خوب مهراه باشد .من با زبان انگلیسی آشنایی چندانی
ندارم ،بنابراین سخنگفنت از مطابقت منت اصلی با منت ترمجهشده نباید از
سوی من باشدکه طبیعتا هم نیست .در عنی حال میتوان به موضوعات
دیگری اشارهکردکه به منت ترمجه مربوط میشود .از علریضاکیوانینژاد،
مرتجم «قصههای سرزمنی دوستداشتنی» ،پیش از این ترمجه «شبانهها»
نوشته ایشیگورو ار خوانده بودمکه مطلبی هم درباره آن نوشتم وگفتم
منت حلنی داردکه با روحکلی داستان مهخوانی دارد .در جمموعه داستان
«قصههای سرزمنی دوستداشتنی» هم این موضوعکامال آشکار است.
مهخوانی حلن و روح اصلی داستان ،نکتهای استکه در خبش قابلتوجهی
از ترمجههای امروز دیده منیشود.گویی داستان ،چیزی میخواهد بگوید
که مرتجم نتوانسته از عهده درک آن برآید و در قالبکلمات و مجالت
به خواننده منتقلکند .مهمترین ویژگی ترمجههایکیوانینژاد بهکارگریی حلنی
متناسب با مضمون داستانی استکه ترمجه میکند .عالوه بر اینکیوانینژاد
در بهکارگریی واژگان هم دقت ف اروان دارد و این موضوعگرچه برای یک
ترمجه خوب الزم است اما در «قصههای سرزمنی دوستداشتنی»،گاه
منجر به وسواسی میشودکه منت ار با مشکل مواجه میکند .مثال در
مجلهای میخوانیم «با متجمج ،تسلیتگفت».
طبیعتا «متجمج» واژهای غریب استکه
بسیاری از ما آن ار نشنیده و خنواندهامی
و برای فهم معنای آن باید به
لغتنامهمراجعهکنیم.
اماگذشته از لغزشهای اندک،
خواننده میتواند بهراحتی منت
ار خبواند و احساس کند
متنی ار به دستگرفته است
که میتواند به آن اعتماد
کند .مرتجم در جلب اعتماد
خواننده تا آنجا پیش رفتهکه به
جایخبشهایممیزیازسهنقطه
( )...سود جسته تا بگوید در این
قسمتها حذفی اجنامگرفتهکه الزم
است خواننده به آن آگاه
باشد!
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از درد و رنج و جنگ
درباره کتاب «بانوی بهشتی»؛ شش داستان
کوتاه از نویسندگان مشهور لهستانی
 مستانه تابش
ونگوگ شش ماه قبل از اینکه از آسایشگاه سنت رمی
مرخص شود و خودش ار با تپانچهای در دست به یکی از
گندمزارهای مشال فرانسه برساند تا خودکشیکند ،نقاشیای

خــدا را شــکر کنیــد کــه کشــیش
کاتولیــک نشــدید
درباره رمان «وسوسه» نوشته گراتزیا دلددا
 فرشاد شیرزادی
بروید خدا ار شکرکنیدکه یککشیشکاتولیک نیستید.
اگرکشیشکاتولیکبودید مانند «پائولو» در رمان زیبای
«وسوسه» اثرگراتزیا دلدداکه به قلم زندهیاد هبمن فرزانه ترمجه
شده است ،هزار و یک وسوسهگریبانتان ار میگرفت.
اگرکشیشکاتولیکمیشدید،شایدمانندمادرکشیشپائولو
مههاش در رنج و مصیبت و دغدغه بیپایان به سر میبردید،
آنهم تا حلظه آخر زندگیتان .پائولوکه با مادرش در روستایی
به نام «آآر» -یک روستای دورافتادهکه شبانهروز در معرض
بادهای شدید است -زندگی میکنند حلظهای آرام و قرار
ندارد .مههاشگرفتار دغدغه رسوایی است .وقتی میخواهد
به دیدن «آنیزه» ،دخرت جوان و ریزنقشیکهکشیش بیچاره
عاشقش شده برود دیگر حتی مادرش هم او ار بهاصطالح
میپاید تا مبادا دست از پا خطاکند .اگر جای پائولوبودید،
اگر هم دست از پا خطا میکردید باید منتظر رسوایی بزرگی
در شهر یا دهکدهتان میشدید .درست مهانطورکه پائولو در
واپسنی دیدارهایش پس از بهاصطالح بر سر عقل آمدن ،بعد
از موعظههاییکه بهگوش آنیزه میخواند ،منتظر آن رسوایی
است .اگرکشیشکاتولیکبودید ،درهای دنیا ار روی خود
بسته میدیدید و حتی مادرتان هم پیش وجدان بیداری به
نام «آنتیوکو» ،پسرکمسن و سالیکه میخواهد راه پائولوی
به ظاهر زاهد ار دنبال کند ،میخواهد ارهحلی پیدا کند تا
پسرش از وسوسه رنجآور یک عشق نامتعارف خالص شود
و درکسوت یککشیشکاتولیک متامعیار باقی مباند .رمان
وسوسه ماجرای نربدی درونی استکه به جان پائولو افتاده

تپهکرمهایابریشم
درباره کتاب «در تکاپوی معنا» نوشته ترینا پاالس
 شهاب حسنوند
چندی پیشکتابی خواندمکه تاثری بسزایی در ادامه روند
زندگیامگذاشت به حنویکه وقتی احساس تزلزل میکنم
سری به اینکتاب ارزمشند م یزمن .موضوع از این قرار است.
اینکتاب ،داستانی فلسفی درباره دوکرم ابریشم استکه به
دنبال معنای زندگی میگردند و در آغاز راه رسیدن به این
هدف با دسته عظیمی از مهنوعهای خود برخورد میکنند
که از سر وکول هم باال میروند؛ به شکلیکه تپهای از
کرم ابریشم ار تشکیل دادهاند .آنها نیز به تبعیت ازکرمها
با این شعارکه «اگر باال نروی ،از روی تو باال میروند»
شروع به پیشروی میکنند .در جامعه ،مصداق این شعار
به وضوح دیده میشودکه عدهای مهنوعشان ار به هر قیمتی
نردبان ترقی خود برای رسیدن به موفقیت میکنند فارغ از
اینکه راه طیشده اصال به مستیکه آنها میخواهند پیش
میرود یا خری .با دیدن سقوطکرمهای دیگر ،ابریشمیها
تصمیم به بازگشت میگریند و در طول مسری بهکرمهای
دیگر این قضیه ارهشدار میدهند .در زندگی معموال بسیار
پیش میآیدکه از تصمیمات اشتباه خود مطلع میشومی و
مهم پذیرفنت اشتباه و دستکشیدن از راهی استکه تا
آنجا طیکردهامی .مهمتر از آن ،انسانی رفتارکردن است به
حنویکه درباره این راه اشتباه به دیگران نیز هشدار بدهیم.
کتاب «در تکاپوی معنا» ارکه ترینا پاالس نوشته و طیبه
زندیپور ترمجه و انتشارات میرتا منتشرکرده است،کمک
زیادی به خوانندهاش میکند که قدرت ریسکپذیری در
زندگی ار در خود تقویتکند و شجاعت این ار داشته باشد
که از راهی برودکهکمرتکسی از آن عبورکرده است .به
قول پائولوکوئیلو ما مهیشه هبرتین راه ار میبینیم ولی از راهی
میرومی که به آن عادت کردهامی .در ادامه داستان ،مهانند
خیلیازماآدمهاکهمعموالبنابهدالیلحمیطیازتصمیمات
خودبرمیگردمی،یکیازکرمهایابریشمکهاحساسمیکند
از قافله جا مانده است ،تصمیم به بازگشت میگرید و به تپه
کرمها باز میگردد اماکرم دیگرکهکمال ار در خود میبیند،
به مسری خود ادامه میدهد و شجاعانه بر تصمیم خود
میایستد .با خواندن اینکتاب و ماجراهای آنکه منطبق
با زندگی مهه ما انسانها  -فارغ از ملیتهامیان  -است،
میتوانیم تغیری عظیمی در زندگی خود اجیادکنیم.

در ازاش یــک چیزهایــی را
بــه دســت بیــاوری .منیتوانــی
در ســننی پــری عــن صبیــان
رفتــار کنــی و متوقــع باشــی
خداونــد بصــرت و فراســت
هــم عطایــت کنــد .چهــل
ســالههای امــروز بــه این
دلیــل وقــار و متانــت چهــل
ســالههای قــدمی را ندارنــد
کــه حریصانــه در پــی متتــع
از لــذات دنیــا هســتند.
دیــر آمدهانــد و زود هــم
میخواهنــد برونــد .فکــر
کردهانــد تــا پــری نرســیده
از ایــن باقیمانــده تــاب و
تـوان بــدن اســتفاده کننــد
و خنورده و نچشــیده
ایــن مرحلــه را پشــت
ســر نگذارنــد .یکــی از
بدیهــا و پلیدیهــای
جامعــه ،مردمــان ریــش و
مو ســفید کردهای هســتند
کــه بــه قضــای دوران
جوانــی بــه صرافــت متتــع
و تلــذذ افتادهانــد .تــوی
خیابــان متاســفانه قابــل
رویتنــد مردمــان چهــل،
پنجــاه ســالهای کــه تــازه
سـرانداختهاند و میخواهنــد
عیــش و نــوش اتــو اســتاپ
زدن را جتربــه کننــد .لبــاس
میپوشــند عــن بچههــا،
حــرف میزننــد عــن جوانــان
و گنــاه میکننــد عــن عقــب
افتادههــا .توقــع دارید
چهــل ســاله امــروز هــم به
انــدازه معنــای واقعــی چهــل
ســالگی کامــل و باوقــار و
متــن باشــد؟ زهــی خیــال
باطــل .چقــدر خــوب و
راهگشاســت ایــن ضرباملثــل
کــه شــیئان عجیبــان مهــا ابــرد
مــن یــخ /شــیخ یتصبــی و
صبــی یتشــیخ .هنــوز کودکــی
کــه ادای پــری دربیــاورد
قابــل حتملتــر اســت از
پــری کــه ادای جوانــی و
جاهلــی دربیاورد.
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مجلسسیاهبازی
دربــاره کتــاب «بازینامــه  »3نوشــته مهــدی
صفارینــژاد و شــهناز روســتایی
 بهمن محمدی
سیاهبازی از دیرباز در ایران شناخته شده است و بنی عامه
مردم بسیار طرفدار دارد .سالهای اخری به مین وجود اساتید
این عرصه و عالقه جوانترها به این نوع منایش و تدریس آن
در دانشگاهها طیف خماطبان آنگسرتدهتر شده و خماطب آن
از سطح عامه به سطوح دیگر حتی روشنفکران هم رسیدهکه
این نشاندهنده غنا و اصالت سیاهبازی است .اساتیدی چون
سعدیافشاروداودفتحعلیبیگیبسیارکوشیدندتاسیاهبازی
یا بهاصطالح منایش روحوضی و فرهنگ آن ار به بازیگران
و هنرمندان جوانتر یاد بدهند و این هنر ار زنده کنند و از
فراموش شدنش جلوگرییکنند .در این میانگروهی از بچههای
تئاتری توانستند از وجود اساتید این عرصه هبره بربند و درهنایت
اجراهایی با این رویکرد داشته باشند .از مجله سیاهبازان موفق
این روزگار آقای مهدی صفارینژاد استکه به واقع یک سیاه
مادرزاد است و وقتی روی صحنه نقش بازی میکند بیننده متام
ظرافتها و لطایف نقش سیاه ار در وجود او میبیند .از مجله
منایشهاییکه صفارینژاد و مهکارانش در تئاتر سنگلج برگزار
کردهاند منایش «جملس سیاهبازی امریارسالن نامدار» و «بیژن
و منیژه» و ...استکه در اجرای آن بسیار هم موفق بودهاند
و متاشاچیان راضی از سالن منایش بریون آمدهاند .اینکه چننی
منایشهاییاج ارشدهاندبهخودیخودخوباستوپسندیده،
ش این است که این هنرمندان تالش
ولی نکته مه م و باارز 
کردهاند فعالیتهایشان ارمستند و ثبتکنند و این مهان چیزی
استکه تئاتر ما الزم دارد .ثبت و ضبط این فعالیتهاست
که عرصه ار برای حمققان و هنرمندان دورههای بعد و مهنیطور
خماطبان جدی باز میکند و باعث میشودکه این عرصه به
بوته فراموشی سپرده نشود .درکتاب «بازینامه »3صفارینژاد
و روستایی عالوه بر انتشار منت منایشهای «جملس سیاهبازی
امریارسالن نامدار» و «بیژن و منیژه» روزنگارهایی هم از اجرای
هرکدام از منایشها فراهمکردهاند و در انتهای منت منایشنامه
آوردهاندکهبسیارخواندنیاست.روزنگارهادرواقعشرحوقایعی
استکه در هرکدام از اجراها رخ داده است؛ از اولنی اج ار
تا آخرین اجرا؛ از اشتباهات وگافهای اجرایی و مشکالت
روی صحنهگرفته تا عوامل و رخدادهای پشتصحنهکهگاهی
تا لغو اج ار هم پیش رفتهاند .اتفاقات تلخ و شریینیکه تکتک
اعضایگروه آنها ار باگوشت و استخوان خود ملسکردهاند
ولی به کارشان ادامه دادهاند و درهنایت اجرایشان ار تا آخر
حفظکردهاند .در این میان ثبت این جزئیات و ذکر آنها در
کتابی مهراه با منت منایشنامهکاری بسیار شایسته و قابل تقدیر
است .کتاب دو خبش دارد؛ خبش اول منت منایش «جملس
سیاهبازی امریارسالن نامدار» است و در پی آن روزنگار آن
که هتیه و تنظیمش بر عهده مهدی صفارینژاد بوده است و
خبش دوم شامل منت منایش «بیژن و منیژه» و روزنگار آن است
که هتیه و تنظیم آن هم بر عهده شهناز روستایی بوده است.
مقدمهکتاب اراستاد داود فتحعلیبیگی نوشته استکه درواقع
کارگردان هر دو اثر هم خود ایشان بوده است.کتاب درهنایت
اثری است خواندنی و الزم برای هرکتاخبانه و منبعی مناسب
برای حمققان عرصه منایش بهویژه سیاهبازی.

به نام «دروازه ابدیت»کشید .این نقاشی پریمردی غصهدار ار
نشان میدهدکه روی صندلی چوبی نشسته و مشتهای
گرهکردهاش ار روی چشمهایشگذاشته است؛ شاید چون
از دیدن مهه آنچه دور و برش میگذرد ،خسته شده و به
تنگ آمده است .ونگوگ در این نقاشی رجنی ار ترسیمکرده
استکه در زمان دست و پنجه نرمکردن با محالت شبهصرع
احساس میکرد و چه تصویری هبرت از این برای اینکه روی
جلدکتاب «بانوی هبشتی» بیایدکه شش داستانکوتاه از
نویسندگان مشهور هلستانی با موضوع درد و رنج و جنگ
است .اینکتاب ار دکرت روشن وزیری ترمجهکرد و چند ماه
پس از انتشارش هم در آمریکا از دنیا رفت .داستانهایکتاب
ربط خاصی به هم ندارند؛ نه از حلاظ مضمون و نه از نظر
سبک .این نکتهای استکه مرتجم هم در مقدمه به آن اشاره
میکند و توضیح میدهدکه مبنای انتخاب داستانها برای
گنجانده شدنشان در اینکتاب جیبی فقط جذابیتی بودهکه
احتماال این داستانها برای خماطب ایرانی دارند.
کتاب با داستان «فانوسبان» اثر هنریک شنکهویچ
شروع میشودکه در سال  1905اولنی نوبل ادبی ار برای
هلستانیها به ارمغان آورد .اما داستان «بانوی هبشتی» اثر
گوستاو هرلینگگروجینسکی هبرتین داستانکتاب است.
داستان درباره دخرتی هلستانی به نام ماریاناستکه برای دیدن
خانوادهاش به بوسنی میآید و توسط سربازان صرب مورد
جتاوز قرار میگرید و باردار میشود اما برخالف خیلی از
دخرتان همسن و سالشکه در موقعیت مشابه قرار داشتند
و خودکشیکردند ،ماریانا به تشویق یککشیشکاتولیک
به ایتالیا میرود تا بچه ار به دنیا بیاورد .احساسات دوگانه
او  -در حالیکه هیچ اشاره مستقیمی به بالییکه به سرش
آمده یا حسیکه بهکودک دارد ،منیکند  -در مهه جای
داستان منود دارد و شیوه پرداخت داستان هم تاثری عمیقی بر
خماطب میگذارد .وزیری در اینکتاب حسن سلیقهاش ار در
انتخابداستانهاییازهبرتیننویسندگانهلستانیقرنبیستم
نشان داده و با توضیحاتیکه در ابتدای هر داستان در مورد
نویسنده آن آورده است ،به فهم هبرت خماطب از آثارکمک
کرده است .کتاب ار نشر ماهی به قیمت  7500تومان
منتشرکرده و در حال حاضر چاپ اول آن در بازار است.

است .هر وقتکه شبهنگام پائولو میخواهد از خانه خارج
شود و به دیدن آنیزه برود ،مادر او تا زمان بازگشت پسرش،
با دهلرهگوش به زنگ میماند .وقتیکهکشیش جوان نگران
حال معشوقه خود میشود ،مادرش او ار بازخواست میکند
کهکجا رفته و چهکرده .این بازخواست و تغیری روحیه در
ذهن و روحکشیش جوان به حدی استکه آنیزه نیز به آن
پی میبرد و میتواند دریابدکه مادرکشیش او ار از لغزش و
ادامه ارتباط با دخرت جوان و ریزنقش بر حذر داشته است.
رمان وسوسه ترمجه مطلوبی دارد و هبمن فرزانه ،برخالف برخی
مرتمجان جوان و بعضاکمجتربه ،موفق شده برگرداندن این رمان
ار به زبا ن فارسی با توامنندی اجنام دهد .این رمانکه نویسندهاش
برنده نوبل ادبیات نیز شده ،بهگونهای ملموس ترس و دهلره
پائولو اردر میانه رمان برای خواننده بازگو میکند .البته به ظاهر
پایان رمان ،پایانی بیسر و صدا و بدون رسوایی است اما
پائولوی جوانکه خود اربهخوبی میشناسد و م یداند قبال چه
کارکرده است ،از دهلرهای جانکاه رنج میبرد .در دهکده
«آآر» قبال نیزکشیشی م یزیستهکه از اجنام هیچگونه اعمال
خالف شرع پروایی نداشته و آبرویی برای خود باقی نگذاشته
است .اینکشیش شبها به خواب مادر پائولو میآید و
این پریزن در برزخی از امید و نومیدی ،حضور او ار در اتاق
خود بهوضوح حس میکند و ناچار از این برزخ یاکابوس در
بیداری ،با پسرش صحبت میکند .اگر رمان وسوسه ارکه نام
اصلی آن «مادر» است و «مادر» در آن نقشیکلیدی دارد،
خبوانید درخواهید یافتکه یککشیشکاتولیک جوان با چه
مشکالت و وسوسههایی دست و پنجه نرم میکند .رمان
وسوسهنوشتهگراتزیادلددانویسندهایتالیایی،تابستانامسالاز
سوی انتشاراتکتاب خورشید به چاپ چهارم رسیده است.

هــم هســت کــه دیگــر مثــل
ســابق پریمــردان خردمنــد
نیســتند و به فراســت در
دنیــا منینگرنــد .فراســت
وقتــی میآیــد کــه یک
چیزهایــی بــرود .دنیــا حمــل
داد و ســتد اســت .یک
چیزهایــی را بایــد بدهــی،

برادرم فرهاد امحدی
عراقی از نرمافزار
تلفن مهراه چاپار
نوشتهاند:
«من از خوانندگان
ومهراهانهفتهنامه
نگاهپنجشنبهبودم
و مهواره به انتظار
چاپ دوباره آن
جمموعهخواندنی.
البتهگهگاهمطالب
ستونکرگدننامهمشا
در روزنامه اعتماد ار
میخواندم ولی امروز
به صورت اتفاقی
بهضمیمهکرگدن
برخوردم و آه از
هنادم برآمد!
از وجود این ضمیمه
خرب نداشتم و
آرزو میکنم بتوامن
به مشارههای قبل
دسرتسی پیداکنم.
دو سوال دارم.
خنست،آیاضمیمه
کرگدن به صورت
 pdfقابل دسرتس
میباشد؟ و از
کجا؟ دوم ،در
تلگرامکانالکرگدن
ارهاندازی شده است
یا خری؟»
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«دو قدم اینور
خط»
امحد پوری
نشرچشمه
1387
رمانیبینظری
از یک عشق
تارخیی.
شخصیت
اصلیداستان
یعنیخود
نویسندهامکان
سفر در زمان
ار پیدا میکند
و به دیدار آیزیا
برلنینظریهپرداز
وفیلسوف
سیاسیمیرود
ولی از جانب
او ماموریت
مییابد به دیدن
آنا آمخاتوا برود
و نامه برلنی ار
به او برساند.
تصمیممیگرید
از این امکان
برای دیدن
شاعرحمبوبش
آمخاتوااستفاده
و در شوروی
کمونیستیبا
آمخاتوا دیدار
کند .این رمان
داستانی دارد
بنی واقعیت و
رویا.گفته شده
برلنی و آمخاتوا
در یک دیدار
عالقهای هم
بینشاندرگرفته
کههیچگاه
سراجنامی
نداشتهاست.
پوری مهنیها ار
دستمایهرمانش
قرار داده و
توانستهبهخوبی
داستانش ار پیش
بربد .رمان بسیار
خواندنی و
پرکششاست.

 اسم نویسنده:
منــت بــر مــن بگذاریــد و بــا مــن خبوانیــد:
«ده بیــس ســی چــل پنجــا شــصت هفتــاد
هشــتاد نــود صــد »...مه ـ ه مــا بــه تعــداد
روزهــای بچگــی و گاهــی چنــد بــار در
یــک روز ایــن مشــارش آهنگــن را
خوانــدهامی .مهــن حــاال هــم اطمینــان دارم
کــه تــا یــک جایــی از روی نوشــته مــن
خواندیــد و بعــد بیاعتنــا بــه آن تــا انتهــا را بــا اســتفاده از
حمتویــات ظــرف ذهــن خودتــان خواندیــد .پیــش از آ نکــه غــرق
در خاط ـرات ش ـرین کودکــی شــوید از مشــا خواهشــی دارم.
دقــت کردیــد کجــای ایــن مشــارش آهنگــن اولــن ســکته بــه جــان
کالمتــان افتــاد؟ بلــه در فاصلـه میــان «چــل» یــا مهــان چهــل تــا
«پنجــا» یــا مهــان پنجــاه .بعــد از آن متــام فاصل ههــای شــعر
ســکتهدار اســت .از ابتــدای مشــارش تــا انتهــای چهــل آهنگــن
و پیوســته اســت از آنجــا بــه بعــد فواصــل معنــا پیــدا میکننــد.
شــاید بــه مهــن خاطــر چهــل عــدد بامســمایی باشــد .چهــل
ی اســت.
شــبیه وعــده اس ـراحت میــان یــک منایــش دو پــردها 
منایشــی کــه پــرده اولــش جــذاب و پرکشــش و بــا طـراوت اســت،
متاشــایش میکنــی و بــه امتــام کــه رســید ،نــرم و نــازک و چســت
و چابــک بــه اسـراحت مـیروی و متــاموقــت اسـراحت را بــا
صحن ههــای دلچســبی کــه از پــرده اول منایــش در متاشــاخانه
ذهنــت داری خاطرهبــازی میکنــی و مه ـه شــور و شــعف و
رضایــت از خوبــی پــرده اول تــو را بــه دیــدن پــرده دوم ترغیــب
میکنــد و پــرده دوم هــر چــه هســت ،ســکهاش بــا ســک ه پــرده
دوم رخ نیســت .جنــس و جنمــش بــا جنــس و جنــم پــرده اول
ســازگار نیســت .فرقــی منیکنــد کــه بدتــر اســت یــا هبــر ،هــر چــه
هســت تــو را بــه هپروتــی خواهــد بــرد کــه فاصلـهاش بــا هپــروت
ناشــی از پــرده اول از چــن اســت تــا ماچــن .چهــل فقــط و
فقــط مهــان وعــده اسـراحت چنــد دقیقـهای اســت .نــه بــه پــرده
اول دخلــی دارد و نــه وامــدار پــرده دوم اســت .چهــل ســاز
خــودش را دارد ،ســازی کــه ملــودی متفاوتــی بــا ملودیهــای
غالــب زندگــی م ین ـوازد .بــه مهــن خاطــر اســت کــه م یگــومی
چهل یگانه است.
دوســتی دارم بــه نــام عطــا ،عطــا چهــل ســاله اســت .عطــا
ماننــد عــدد ســنش موجــودی یگانــه اســت .اثرگــذاری عطــا
بــر یکشنبههاســت ،یکشــنبهای کــه بــه هت ـران میآیــد و دو
یکشــنب ه بعــد کــه بــه منطقــه برم یگــردد .منطقــه یعنــی منطق ـ ه
نفتــی ،خــودش میگویــد کــه آ نجــا را دوســت دارد ،کــه
کارش چسـ ِ
ـب دلــش اســت امــا بــه نظــرم جنــس و جنــم عطــا
بــا نفــت و لولــه و خمــزن و ...ســازگار نیســت .جنــس عطــا
بــا شــعر جــور اســت ،بــا عاشــقانگی بــا طنزهــای دمدســتی
و خنواســتنی .عطــا چیزهایــی را دوســت دارد کــه یــک بچ ـه
فهیــم چهــل ســاله دوســت دارد .خــودش هــم کــه بگویــد نــه،
میگــومی عطــا نیمــی از عمــرش را در جایــی ســپری میکنــد
کــه متعلــق بــه آنجــا نیســت .دو هفتــه از مــاه را هت ـران اســت
و ســرش بــه شــاعرانگی و عاشــقی گــرم اســت و دو هفتــه از
مــاه را روی ســکوی نفتــی مشــغول حماســبات اســت .عطــای
منطق ـه نفتــی بیشــر از هــر چیــزی شــبیه «داراب»ی اســت
کــه میدانــد جایــش نــه در مغــازه میوهفروشــی کــه در بــازی
اس ـمفامیل اســت .میــوهای کــه خیل یهــا آن را خنوردهانــد امــا
اگــر وجــود نداشــت ،حــرف «دال» در بــازی اسـمفامیل بــدون
میــوه میمانــد .عطــا ب هراحتــی بــه مهــه چیــز از تــه دل میخنــدد
و کمامهیتتریــن خاطــره تلــخ ،عطــا را شــبیه هریوشــیما و
سهــای ســیاه و ســفید میکنــد .عطــا را کــه
ناکازاکــی در عک 
دیــدم فهمیــدم یکجایــی کــه کتابــت رفتــار اجتماعــی انســانها
دســت مردهــا افتــاده ،آنهــا خیانــت در امانــت کردهانــد و
تصویــر مردانــهای کــه از خودشــان ارائــه کردهانــد مطابــق بــا
واقعیــت نیســت .بایــد عطــا را ببینیــد تــا بدانیــد مردهــا میتواننــد
موجــودات احساســاتیتری نســبت بــه خا منهــا باشــند .عطــا
بیشــر از هــر چیــزی بــه عــدد ســنش شــبیه اســت ،یــک وعــده
اس ـراحت اســت میــان دو هفتــه زندگــی در هت ـران و مهنشــینی
با شــعر و فیلم و داســتان و متون کهن و دو هفته زندگی در
منطقـه نفتــی و گرمــا و کار و مهندســی .عطــا و عــدد چهــل بــه
یــک دروازه شــبیه هســتند .دروازهای میــان دو زندگــی جمـزا ،پلــی
میان دو قاره .آن خودکارهای قدمیی را یادتان هست که هم
آبــی مینوشــتند و هــم قرمــز؟ مهانهایــی کــه مغــزی قرمزشــان بــه
واســطه یــک ضامــن آزاد م یشــد و مغــزی آب ـیاش بــه واســطه
ضامنــی دیگــر ،چهــل مهــان حالتــی اســت کــه هــر دو مغــزی
داخــل خــودکار هســتند و منیدانــی بعــد از آن سـ ِر چــه رنگــی
خــودکار ق ـرار اســت شــروع بــه نوشــن کنــد.

پاورقی /سورمهسرا

قسمت پنجم /مردهها آب ببینند جوانه میزنند

بوی گالب ،گودال قبر ،زن مرده
 رامبد خانلری
 آنچه گذشت :هدیه ،همسرم ،سه سال بعد از مردنش نامهای برایم فرستاد .نامه را اداره پست شهرستانی به نام
«سورمهسرا» مهر كرده بود .حاال به قبرستانی رسیدهام كه سرایدارش میگوید آخرین توقفگاه پیش از سورمهسراست .شب
را در قبرستان میمانم اما پیرمرد عجیب است .فقط پیرمرد عجیب نیست؛ از او میشنوم كه باغبان قبرستان اجازه نمیدهد
كسی پای قبرها آب بریزد .میگوید مرده كه آب ببیند ،از خاك میكشد بیرون و جوانه م یزند .پیرمرد از من میخواهد كه
همینجا بمانم و دامادش بشوم .میگوید كه دخترش را بگیرم .چند باری به كنج تاریكی از قبرستان میرود و با دخترش حرف
م یزند .حاال یك نفر از دل همان تاریكی ایستاده به نگاه ِ
كردن من...
حتم دارم این وهم بیابان است .آدمکه تنها باشد با خودش خیالبازی
میکنـد آن هـم مـن کـه خیـال بازیگـوش دارم .بـوی گالب میپیچـد
توی هوا با مهان شریینی و تلخیاش؛ هوس فالوده میکنم .دمل فالوده
خنـک میخواهـد بـا آبلیمـوی فـراوان .یـک حلظـه بـه خاطـر بویـی كـه
بـه مشـامم میرسـد دمل مالـش مـیرود ،قلبـم هـم کندتـر م یزنـد؛ شـاید
میخواهـد شـروع کنـد بـه ترسـیدن .تـرس بـرای چـه؟ تـوی قربسـتان بـوی
فهـا هـم اثـری منیکنـد؛ هنـوز دمل
گالب نیایـد کجـا بیایـد؟ ایـن حر 
مالـش مـیرود .پچپچـهای حمـو از مهـا ن جایـی کـه حـس میکنـم یـک
ک م یشـود .انگار که
نفر نگاهم میکند جان میگرید و به من نزدی 
امواجش را توی هوا میبینم .میبینمکه هرچه به من نزدیک میشوند،
قویتر میشوند .توی گوشم که میروند جان میگریند؛ انگار كه در
كاسـه سـرم منفجـر م یشـوند .یـک نفـر در گوشـم فریـاد م یزنـد" :مـن
افلاک" یـا چیـزی شـبیه بـه آن .ناخـودآگاه بـا صـدای فریـاد چشـمهامی
را میبنـدم و گـردمن را عقـب میدهـم .حـاال دیگـر جرئـت بـاز کـردن
چشـمهامی را ندارم .انگار که مسـافت زیادی را دویده باشـم ،قلبم تند
م یزند و من صدای مب تپیدن قلبم را از ته گلومی م یشـنوم .چشـمهامی
راکه باز میکنم در دل آن تاریکی حجم سفیدی پیداست شبیه هنال
بیبرگ و باریکه برف سنگینی روی شاخههایش نشسته باشد .تکان
من یخـورد .پاهـامی زیـر شـکمم مجـع م یشـوند و دسـتهامی وزن بـدمن را
بـه مسـت بـاال اهـرم میکننـد .بـدون ای نکـه خـودم خبواهـم ،بلنـد شـدهام
و روی پا ایستادهام .به مست سفیدی میروم .خودم هم منیدامن چرا؟
انـگار كـه پاهـامی بـه فرمـان خودشـان بـه حركـت افتـاده باشـند .از میـان
خـاک یکـی از قربهـا زنـی چادرپـوش بیرون زده.گـودال قبر زیـر پاهایـش
پیداسـت و خـاک کنـار پاهایـش تـل شـده اسـت .چـادر سـفیدی متـام
هیکلش را پوشانده است .زیر چادر شبیه به کودکی ایستاده که معلم
گوشـه کالس تنبیهـش کـرده باشـد؛ دو دسـت و یـک پایـش باالسـت.
روی چـادر گ لهـای برجسـتهای شـکفتهاند؛ آبـی آمسانـی و صورتـی؛
شـاید سـیتا شـاید چه لتـا .بـه نظـر بـوی گالبـی کـه بلنـد شـده و فضـا
را پـر کـرده از مهانهاسـت .بـوی گالب خیلـی شـدید اسـت؛ ای نقـدر
کـه یـک خـط درد میافتـد پایین پیشـانیام .چشـمهامی را م یمـامل .بایـد
کـه مهـه ای نهـا خـواب باشـد امـا نیسـت .مـیدامن کـه نیسـت .مالیـدن
چشمها هم یک کار غریارادی بود .کاری که میدانستم نتیجه ندارد.
زن طـوری اسـتکـه انـگار جـزگـردی صورتـشکـه از قـاب چـادر بیرون
اسـت ،بقیـه هیکلـش جمسـمه اسـت؛ ثابـت اسـت؛ بـدون حتـی یـک
هـوا حرکـت یـا لـرزش.گـردی صورتـش شـبیه بـه عروسـککوکـی جابهجـا
م یشـود .چهرهاش هیچ ویژگی خاصی ندارد .از آن زنهایی اسـت که
نـه دل و دیـن کسـی را م یبـرد و نـه ای نقـدر قیافـهاش بیمایـه اسـت کـه
نسبت به او بیاحساس باشم .شبیه معلمهاست اما نه معلمهای اول
فتـر بوتـهای را َگل تکـه چوبـی پیچیدهانـد .تکـه
دبسـتان .کمـی آنطر 
چـوب را از زمین بیرون میکشـم .بوتـه هـم از خـاک جـدا م یشـود.
بوتـهکـه جـدا م یشـود،گـردمن تیر میکشـد .تکـه چـوب را بـا دو دسـتم
حمکم میچسبم و به پشت سر میبرم که اگر زن تکان خورد با مهنی
چـوب بـزمن و نـاکارش کنـم .گـردی صـورت زن بـه مسـت مـن میچرخـد
و میگویـد" :نترس ،کاریات نـدارم ".ایـن صـدا مـال ایـن زن بـود؟ ایـن
صدا مال این زن بود؟ این صدای یک دخرت هفت ،هشت ساله بود.
کی تو کی هستی را میکشم .میگوید" :اشرف".
"تو کی هستی؟" ِ
بـا تعجـب تکـرار میکنـم "اشـرف؟" او بـه حـرف مـن حمـل من یگـذارد و
میگوید" :تو قرار بود شـوهرم بشـی؟ تو که شـوهر ناخدایی؟" منیدامن
از کجـا شـروع کنـم بـه پرسـیدن .یـک عـامل سـوال مربـوط و نامربـوط
تـوی سـرم رخیتـه کـه حتـی منـیدامن جـواب کدامیکـی بـه دردم م یخـورد
و جـواب کدامیکـی بـه دردم من یخـورد .میگویـد" :هـول نشـو ،بـه مهـه
سـواالت میرسـی .مـن ای نجـام .فـرار هـم منیکنـم .اون چـوب رو بـذار
سـر جاش؛ به اون احتیاجی نیسـت ".هنوز حرفش متام نشـده ،چوب

را میانـدازم روی زمین .چـوب یـک غلـت ناقـص م یخـورد و ثابـت
میشود .بوته دورش حتی اجازه یک بار غلتیدن را هم از آن میگرید.
میگوید" :بشین ".مینشـینم .میگوید" :از بابام شـنیدم که پیجوی
ناخـدا تـا ای نجـا اومـدی و مسـافر سورمهسـرایی .مـن هـم بـه جـات بـودم
میاومـدم .ناخـدا دختر شیرینیه ".از کجـا معلـوم کـه ایـن ناخدایـی کـه
ای نهـا میگوینـد مهـان هدیـه مـن باشـد .میپرسـم" :ایـن ناخدایـی کـه
م یگـی امسـش رو هبـت نگفـت؟" میگویـد" :چـه فرقـی میکنـه؟ مهـم
اینـه کـه مهونیـه کـه تـو دنبالشـی ".از کجـا میدانـد؟ انـگار کـه صـدای
فکـرم را م یشـنود ،ادامـه میدهـد" :یـه دختر سـفی ِد کک و مک ِـی مـو
نارجنیـه ریـزه میـزه کـه موهـاش پـر و فرفـری بـودن ".میپرسـم" :خـب اینـی
که میگی اسم نداشت؟" میگوید که داشت اما خودش خواسته که
دیگر مهانیکه بوده نباشد .میگوید به مهنی خاطر تا سورمهسرا آمده.
میگویـد کـه اگـر مـن نبـودم زودتـر از ای نهـا میآمـده اسـت .میپرسـم
مگـر مـن را میشناسـد؟ بـا خنـده متسـخرآمیزی میگویـد" :خـب تـو
شـوهر ناخـدا بـودی دیگـه ".پوزخنـد یـک بچـه خیلـی ترسـناکتر از
پوزخند یک آدم بزرگ است آ ن هم وقتی که بچه به آدم بزرگها شبیه
باشـد .ترسـم که میگرید ،پوسـتم سـرما را از خودش رد میکند ،سـوز
گهـامی ،خـون تـوی بـدمن منیچرخـد و دسـت و پـامی سـوزن
م یزنـد بـه ر 
سوزن میشود .زیاد که میترسم ،کاسه سرم هم سوزن سوزن میشود؛
درسـت مثـل مهین حـاال.
یـك حلظـه بـه خـودم م یگـومی مهـه ای نهـاكابـوس یـاكـه شـاید رویـا باشـد.
شـرمم م یشـود شـرایط را جـدی بگیرم .روی ایـنرا نـدارم كـه در ایـن
وضعیت سوالهامی را بپرسم .نگاهش میچرخد مست من و میگوید:
"اگـه منیترسـی مـن سـوالهات رو جـواب مـیدم .الزم نیسـت كـه تـو
تهـا
چیـزی بپرسـی ".بـه مـن میخنـدد و ادامـه میدهـد" :ای نجـور وق 
امحقانهترین كار اینه كه آروم و آهسته با كف دست بزنی توی صورت
خـودت تـا مطمئـن بشـی كـه بیـداری .ببین ،مطمئـن بـاش كـه بیـداری".
وقتـی كـه میخنـدد ،بـوی گالب بیشتر م یشـود؛ خـط درد بیشتر تـوی
پیشـانیام فـرو مـیرود .میگویـد كـه بنشـینم .بـدون ای نكـه فكـر كنـم،
مینشینم .او هم توی خاك فرو میرود .آنقدر فرو میرود تا همسطح
من شـود .باز هم بوی گالب قوت میگرید .خندهاش را كه میکند،
ستـری داشـت .یـه روزی بلنـد شـد
میگویـد" :زنـت از خـودت سـر نرت 
اومد اینجا .بابام هبشگفت دخرتم اونجاست و با انگشت مهنیجا
رو نشـونش داد .معطلـش نكـرد .خیلـی زودتـر از تـو اومـد سـراغم ".یـاد
روزی میافتمكه توی خیابان رفته بود وسط دعوایی را بگرید و غائله را
ختم كند .آچار فرانسه خورده بود به هپلویش؛ یكی از دندههایش مو
برداشت .اهلی مبریم؛ میگفت وقتی آچار نشسته بود به هپلویش انگار
جلوی صورتش فالش زدند .برای یك حلظه دنیا را از درد نورانی دیده.
بعـد خـودش بـه حـرف خـودش خندیـد و هپلویـش راگرفـت .قیافـهاشكـه
رفـت تـوی هـم ،فهمیـدم كـه خیلـی درد دارد .بـا حرفـش كـه میگویـد
"هنـوز هـم وقتـی میخنـده هپلـوش درد میگیره ،ایـنرو میدونسـتی؟"
نگاهـش میكنـم .انـگار كـه جـدی جـدی فكـر میخوانـد .تـا بـه حـال
كسـی جلـوی مـن نایسـتاده كـه فكـرم را خبوانـد .وقتـی میفهمـم مهینـی
فهـامی را قبـل از گفتن م یشـنود ،حرفهایـی
كـه روبـهرومی ایسـتاده حر 
كـه قصـد گفتنشـان را نـدارم هـم م یشـنود ،سـرم پـر م یشـود از مهین
حرفهای ناگفتنی؛ بد و بریاه ،فكرهای نامربوط و او با لبخند نگاهم
میكنـد ،فكرهـای نامربوطـم را م یشـنود و بـوی گالب میدهـد .كمـی
باال میكشـد .انگار كه درختی جلوی چشـمهامی رشـد میكند و من
رشـد كردنـش را بـه چشـم میبینـم .آنوقـت میگویـد" :بایـد از شـنیدن
فكرهات ناراحت بشم و هبم بر خبوره اما منیخوره .میدومن كه دست
ن كـه میفهمنـد اشـرف دستشـان را
خـودت نیسـت ".فكرهـای بـد مهی 
خوانـده از بین میرونـد و نابـود م یشـوند .میگویـد" :ناخـدا هـم وقتـی
فهمیـد فكـرش رو م یخـومن ،سـرش پـر شـد از فكرهـای نامربـوط ".بعـد

25

تصویرگر :احسان غالمی

اصلیاش چیز دیگریست.
ایراد اصلیاش اینجاست
که در پنجاهسالگی هم
پنجاهسالگی منیکنیم و
البد اگر عمر ادامه یابد
قضای پنجاهسالگی را
هم در هفتادسالگی ادا
میکنیم .میتوامن منظورم
را منتقل کنم؟ یعنی جدای
از حبثهای مهم اخالقی
مشکل اینجاست که ما
طبیعی رشد منیکنیم و عنی
آدم مراحل واقعی زندگی
را پشت سر منیگذارمی.
رهی میگفت طی نگشته
روزگار کودکی پریی رسید/
از کتاب عمر ما فصل
شباب افتاده است .تا
اینجاش عیبی نیست .عیب
از اینجا به بعد است که
پری شباب ندیده ناقص
است و آداب پریی را
بلد نیست .ما هم آداب
ادامه پرمی در صفحه 27

شماره چهلم سال اول سهشنبه  17آذرماه1394

دوباره خودش ادامه میدهد" :اما خوب ازت حساب
م یبـرد هـا .شـب رو ای نجـا منونـد چـون فكـر م یكـرد
میـای و هبـش میرسـی .میـای و مهنیجـا یقـهاش رو
میگیری .فكـر میكنـم بـه مهین خاطـر هبونـه آورد و
منونـد .وگرنـه هـم از جـاده مـالرو ترسـیده بـود و هـم
خستهتر از این بودكه اسرتاحت نكرده به جاده بزنه".
از فكـر ای نكـه هدیـه خسـته و ترسـیده بـوده كـف دمل
سـوراخ م یشـود و مهـه بـدمن بـه مسـت حفـره دمل مجـع
م یشـود؛ شـبیه آب داخـل روشـویی دستشـویی .تـوی
خـاك فـرو مـیرود و همانـدازه مـن م یشـود .خـاك بـه
بریون شره میكند .با صدایی آرامتر از قبل میگوید:
"تو شوهر خوبی هستی .این رو هم ناخدا فهمید هم
بابـای مـن ".حواسـم را پـی ایـن میدهـم كـه بـه چیـزی
فكـر نكنـم .بـا خنـده میگویـد" :مـن فكرهـای نكـرده
تـو رو هـم م یخـومن .مـن مثـل بابـام فكـر منیكنـم".
حرفـی كـه م یزنـد زیـاد هـم غریبـه و پـرت نیسـت؛ یـا
فكرش را كرده بودم یا كه میخواستم بكنم .با خودش
میگویـد" :امـا میتونسـت مبونـه .سـه سـال وقـت
داشت برای موندن .تا تو برسی ،سه سال گذشت".
مـردی هسـت كـه بعـد از مـردن زنـش بـه سـرش بیفتـد
بزند به جاده تا شاید زنش را حوالی یك شهركوچك
مـرزی پیـدا كنـد؟ اگـر هدیـه نامـه را منیفرسـتاد كـه بعـد
از سـه سـال هـم منیآمـدم .مهین حـاال هـم نشسـته
بـودم تـوی خانـه و مسـتند جنگـی نـگاه م یكـردم.
یـك وقتهایـی یـك اتفـاق عجیـب و غریـب آ نقـدر
حـق بـه جانـب میافتـد كـه بـه خـودت میگویـی روا
نیسـت بـرای غریـب بودنـش تعجـب كنـم .انـگار كـه
بـا دسـتهامی ادای بـال زدن را دربیـاورم و از زمین

كنـده بشـوم و پـرواز كنـم تـا هـر كجـا كـه میخواهـم.
مهین كـه بفهمـم خـواب نیسـتم ،بایـد چـه كار كنـم؟
قبـول كنـم كـه دارم پـرواز میكنـم؟ مثـل مهین حـاال كـه
اطمینان دارم انتهای ماجرا از خواب بیدار منیشوم.
مهین حـاال بیـدارم كـه ایـن دختر ،بـه قـول پریمـرد یـا
منـیدامن چـه كسـی ،جوانـه زده و از قبر بیرون كشـیده
اسـت؟ "بـرو از مهـون شیر آب یـه مشـت آب بپـاش
تو صورتت .باز هم من رو میبینی كه از وسـط این
قرب كشیدم بریون" ".تو چرا مردی؟" این سوال را من
نپرسـیدم؛ خـودش آمـد تـوی دهنـم .انـگار كـه عـوض
كردن این حبث دستوری از غیب بود" .اگه منظورت
اینه كه چطوری ُمردم باید هبت بگم كه كشته شدم.
امـا اگـه منظـورت مهـون بـوده كـه چـرا مـردم ،بایـد بگـم
كـه منـیدومن ".راسـتش ایـن اسـت كـه هیـچ منظـوری
نداشتم .نه اینكه چرا مرده و نه اینكه چطور مرده
اما حاال كه فهمیدم كشـته شـده" ...ماشین هبم زد.
اول یه پا و دو تا دست ازم شیكوند .بعدش هم من
رو كشـت امـا "...حرفـش را نیمهمتـام رهـا میكنـد؛
میكشـد تـوی خـاك .دهانـه گـودال هـم میآیـد؛
انـگار نـه انـگار كـه تـا مهین حـاال یـك آدم درسـته را
از خـودش بیرون داده بـود .بـه گمـامن بایـد كسـی بـه
قربسـتان آمـده باشـد .گـوش میخوابـامن میـان قربهـا.
فقـط صـدای بـاد اسـت كـه خیلـی زود شـبیه خبشـی
از صـدای سـكوت م یشـود .سـكوت ای نجـا شـبیه
سـكوت پاییـز اسـت .سـكوت اسـت امـا غـم دارد.
شـبیه سـكوت آبـان اسـت .میفهمـی كـه حـرف دارد
امـا حرفهایـش را بـه تـو منیگویـد .انـگار كـه غریبـه
باشـی .شـاید بـه مهین خاطـر سـكوت آبـان آرامـش

نـدارد .انـگار كـه هـر حلظـه بگویـی مهین حاالسـت
كـه دهـن بـاز كنـد و نگفتههایـش را بگویـد .هدیـه
میگفت آذر كه میشود پاییز تق و لق است .مهر
هم كه مدرسـه اسـت و مدرسـه .آبان اسـت كه پاییز
را بدنـام كـرده .آبـان اسـت كـه متامـش شـب اسـت كـه
آمسـان صـدای كالغ میدهـد .یـا مهـه ای نهـا حـرف
دلش بود چون آبان به دنیا آمده بود یا اور و ادایش
بـود چـون آبـان بـه دنیـا" ...ظهـر شـد حـاج آقـا .ظهـر
شـد ".یـك حلظـه دمل مشـت م یشـود و دهنـم تـرش.
انگار كه بیهوا افتاده باشـم توی حوضچه آب یخ.
یك حلظه خودم را سفت میكنم كه سر موسی داد
و بیـداد كنـم امـا چشـمهای براقـش را كـه میبینـم،
نگاهم كه به سـیاهی براق چشـمهایش میافتد ،متام
داد و بیدادهامی را میخورم و رو به موسی میگومی:
"موسی اینجوری كه بیخرب میای آدم رو از ترس به
حـال مـرگ مینـدازی ".بیاعتنـا بـه حـرف مـن بـه مسـت
شیر آب مـیرود و بـا خـودش تكـرار میكنـد" :ظهـر
شـد موسـی .ظهـر شـد".
"قب لتـر از ایـن بـه رعشـه میافتـاد ".میچرخـم و بـه
پشت سرم ،به مهانجاییكه صدای غریبه را شنیدهام،
نگاه میكنم .مردی است چهل و چند ساله .چندی
كمتر از پنـج امـا از اینهایـی كـه انـگار زنـدان رفتـه و
شكسـته شـده یـا كـه عزیـز از دسـت داده .بیشتر از
اینها نشان میدهد اما هنایتش چهل و دو ،سه ساله
است .قبل از اینكه بپرسم ،با داد و بیداد سر موسی
داد م یزند" :موسی مراقب باش آب نیاد تا پای قربها.
ایـن مردههـا آب ببینـن جوونـه م یزنـن".
ادامه دارد...

منیخواستم حبث را به
این مست بیاورم .دمل
میخواست به اندازه فهم
ناقصم درباره راز عدد
چهل حرف میزدم .اما
خیلی هم بد نشد که
حبثمان به اینجا رسید .به
نظرم نکته مهمیست و
باید جدیاش گرفت .عمر
دارد با شتاب میگذرد
و گرفتار غفلتیم و اصال
متوجه نیستیم که عنقریب
باید رحل اقامت به دیار
باقی بیفکنیم .ما دارمی
میمریمی بیآنکه فکر کنیم
و ببینیم در این عمر چه
اندوختهامی و چه حاصل
کردهامی .بدترین اتفاق
به نظرم مهنی غریطبیعی
رشد کردن است .وقتی
جوان به موقعش جوانی
نکند ،آن وقت سر پریی
معرکهگریی میکند و سر
به رسوایی م یزند .عیب
جامعه ما هم مهنی است.
وقتی در بیستسالگی،
بیستسالگی نکردهامی
حاال در آستانه
پنجاهسالگی میخواهیم
قضایش را جبا بیاورمی.
این کار درست نیست،
به حلاظ اخالقی هم
نفرتانگیز است اما ایراد

مسعودخطیبیاز
دوستان قدمیی من
است .از زمان مهر
مهرامهان بوده است
و هی چوقت عادت
خوبنامهنویسیاش
ار ترک نکرده .با
اینکههفتهاییک
بار مهدیگر ار در
جلسهایمیبینیمباز
هم اگر خبواهد چیزی
بگوید،مینویسد.این
مسعود یک بار هم
در پرونده عشق به
وطن عکسش ار روی
جلدانداختهامی.یکی،
دو بار هم نوشتهاش ار
در قالب ستون چاپ
کردمی .حاال اما در
میان نامهها نامهای از
او دیدمکه حیفم آمد
چاپشنکنم.میشد
به جای حاشیه در
منتکرگدن چاپشکرد
اما منت پر شده بود و
ناچار در این باریکه
برایتاننقلشمیکنم.
نامهبهصورتدیالوگی
است.گفتوگوست.
مشا هم به مهنی حالت
مطالعهاشکنید:
« -چی؟ یعنی چی
که پیش مشاست؟
 پیش ماست دیگه.فقط در صورتی
میتونیدوبارهببینیش
کهکاریکه هبت
میگیم اجنام بدی.
 وا ا اای ،وا ا اای،وا ا اای .خدایا .یعنی
گروگانگرفتینش؟
من االن چیکار باید
بکنم؟مشاکیهستنی
اصال؟
 این مهم نیستکهماکیهستیم.مهم
اینهکه ما میدونیم تو
چقدر دوستش داری.
حرومزادههایآشغال! بالییکه
سرشنیاوردین؟سامله؟
به خدا اگه...
 نگران نباش .سامله.اینقدر هم حرف
نزن .هبرته خفه شی و
بیشرتگوشکنی.
.... -گوش میدم.
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آن زمستان ازدواج کرد
شماره چهلم سال اول سهشنبه  17آذرماه1394

«اگر شبی از
شبهایزمستان
مسافری»
ایتالوکالوینو
ترمجهلیلیگلستان
انتشاراتآگه
1380
جتربهای ناب در
نوع روایت در
داستاننویسی.
کالوینونویسنده
ایتالیاییکوبایی
االصلیکی
ازبزرگترین
نویسندگان
ایتالیاستکه
بزرگترینجایزه
ادبی ایتالیا ار از
آ ِن خودکرده و
دردنیاشناخته
شده است .اکثر
کارهای او به
فارسی ترمجه و
منتشرشدهاست
و ترمجه «اگر
شبی از شبهای
زمستانمسافری»
یکی از هبرتین
ترمجهها از آثار
اوستکه بسیار
هم سخت است
ونیازمنددقتی
باال و دقیق است
و خامنگلستان
به خوبی از پس
آن برآمده است.
کالوینوداستان
نویسندهای ار
میگویدکه در
حالنوشنت
کتابش است و
در انتهایکتاب
خواننده ارخماطب
قرار میدهد و
اینگونهکتاب ار
بهپایانمیرساند.

 سارا امینیان
آن زمستان ازدواج کرد.
ـتی مش ــرکمان را گذاش ــت در مچ ــدان
بیس ــت س ــال دوس ـ ِ
قرمزرنگ ــش و بیخداحافظ ــی هت ـران را ب ــه مقص ــد لن ــدن ت ــرک
ک ــرد .ای ــن را میدانس ــتم ک ــه ز نه ــا مهیش ــه راه قانعکنن ــدهای
بـرای اثبــات وجودشــان دارنــد و حتلیــل جزئیــات زندگــی ،آ نهــا
را م یب ــرد ب ــه دنیای ــی ک ــه میخواهن ــد در آن منحص ــر ب ــه ف ــرد
باش ــند؛ دنیای ــی ک ــه پیچیدگـ ـیاش س ــادهتر از ی ــک خـ ـواب
س ــبک در عص ــر مجع ــه اس ــت.
از آخری ــن تصوی ــری ک ــه از سوس ــن در خاط ــرم مان ــده اس ــت،
پان ــزده س ــال میگ ــذرد .افتتاحی ــه منایش ــگاه عکس ــش ب ــود .او
آن طــرف بــا چشــمان گــرد و مضطربــش بــه مهمانــان خوشــامد
میگف ــت و م ــن ب ــه چارچ ــوب پنج ــرهای چوب ــی تکی ــه داده
ب ــودم و ب ــه جوا نه ــای ت ــازه از راه رس ــیدهای ن ــگاه م یک ــردم
کــه بــا دیــدن هــر عکــس فاصلــه بــن چشــم و ذهنشــان را طــی
به ــای روبهرویش ــان
میکردن ــد ت ــا مفهموم ــی پیچی ــده از قا 
دریابن ــد .سوس ــن گاه ــی ب ــه م ــن نزدی ــک میش ــد و ب ــه ع ــادت
مهیش ــگی دس ــتانش را در ه ــم گ ــره م یک ــرد و ج ــوری ک ــه
خبواه ــد اضطراب ــش را پنه ــان کن ــد ،چش ــمکی مـ ـیزد و دوش
ب ــه دوش مهم ــان وی ــژهاش س ــرخوش از ی ــک ق ــاب ب ــه ق ــاب
دیگــر میرفــت .بــه دو ســاعت بعــد فکــر میکــردم؛ بــه حتلیــل
آقــای ویــژه کــه مــن دفعــه اول بــود میدیدمــش؛ مانــی زرخبــش
تس ــاله ک ــه سوس ــن ب ــا او در منایش ــگاه مش ــرکی ک ــه
شص 
در دب ــی ب ــا عکاس ــان دیگ ــر داش ــت ،آش ــنا ش ــده ب ــود .وقت ــی
ب ــه آ نه ــا ن ــگاه م یک ــردم متوج ــه من یش ــدم زن ــی ب ــه زیبای ــی و
هومشن ــدی سوس ــن چط ــور میتوان ــد ای نط ــور مبه ــوت عش ــق
گتــر شــود .سوســن از آن
یــک مــرد بیســت ســال از خــود بزر 
دس ــت زن ــان موف ــق ای ــن ش ــهر ب ــود ک ــه ب ــه راحت ــی میتوانس ــت
دل هــر انســان مذکــری را در دقیقــهای از آن خــود کنــد و تــا
پایــان عمــر در آرامــش کامــل بــه زندگــی شــخصی و هنــریاش
ادامــه دهــد در حالــی کــه گــرش شــده بــود
عش ــق ب ــه پریم ــردی آرتیس ــت ک ــه در
لن ــدن خاکس ــری ب ــا تنه ــا پس ــرش
زندگ ــی م یک ــرد و پیش ــنهاد زندگ ــی
مش ــرک و مهاج ــرت را ب ــه سوس ــن
داده بود .در آن دو ســاعت بعد با
سوســن و آقــای مانــی و مــن در حــال
راه انداخ ــن س ــور و س ــات جش ــنی
کوچ ــک و خودمان ــی در خان ــه سوس ــن ب ــودمی .در حال ــی ک ــه
گوج هه ــا را خ ــرد م یک ــردم ش ــاهد مش ــاجرهای طوالن ــی ب ــن
ی ــک ع ــکاس طبیع ــت از نس ــل ادام ــز و ی ــک ع ــکاس مس ــتند
اجتماعــی از نســل الیــوت ارویــت بــودم و بــه تفــاوت فاحشــی
کــه حتــی در نظریــات ایــن دو آدم وجــود داشــت پــی میبــردم
و م ــدام از خ ــود سـ ـوال م یک ــردم چ ــه فرق ــی دارد س ــبکها
متف ــاوت باش ــند؛ مه ــم منای ــش ج ــدل ب ــن هنرهاس ــت .م ــن
بیش ــر مـ ـیدامن ی ــا ت ــو؟! م ــردی ک ــه س ــالیان س ــال آن ط ــرف
به ــا رش ــد ک ــرده و ب ــه ق ــول رس ــانههای خارج ــی آرتیس ــتی
آ 
بیبدی ــل اس ــت ،ام ــا ب ــاز خ ــوی ش ــرقیاش ای ــن اج ــازه را ب ــه
وج ــودش منیده ــد ک ــه قب ــول کن ــد ی ــک زن میتوان ــد ق ــدرت
اســتدالل هبــری از او داشــته باشــد .و بعــد فکــر م یکــردم در
وج ــود م ــا زن ــان چ ــه چی ــزی وج ــود ن ــدارد ک ــه در کلیت ــی مبه ــم
در هــر زمــان و مــکان ســعی در ثابــت کــردن خــود دارمی؟ مــا
میخواهی ــم زیب ــا و باه ــوش و ق ــوی ب ــه نظ ــر بیایی ــم در حال ــی
کــه مــردان از قــدرت ماورایــی مــرد بــودن اســتفاده میکننــد و
سالهاس ــت ک ــه س ــعی در ثاب ــت ک ــردن هی ــچ چی ــزی ندارن ــد.
بـ ـرای آ نه ــا فق ــط ی ــک فرضی ــه اس ــت ک ــه ز نه ــا میتوانن ــد
قدرمتنــد باشــند ،میتواننــد دلیــل و برهــان را از عقــل اســتنباط
کنن ــد ،میتوانن ــد ج ــا پ ــای مرده ــا بگذارن ــد و ب ــا ضرب ــهای
فن ــی ک ــه آگاهان ــه از ه ــوش ظریفش ــان سرچش ــمه م یگ ــرد،
آ نه ــا را ن ــاکاوت کنن ــد .ب ــه راس ــتی چـ ـرا مرده ــا ب ــه هی ــچ
تالشــی ب ـرای بــه اثبــات رســاندن خــود در هیــچ زمینــهای نیــاز
ندارنــد امــا ز نهــا مهـواره بایــد بکوشــند در هــر زمینــهای ،حتــی
اگ ــر ایدهآلتری ــن هس ــتند ،خودش ــان را ثاب ــت کنن ــد؟ ح ــاال
ه ــم ک ــه پان ــزده س ــال م یگ ــذرد و م ــن در ح ــال ط ــی ک ــردن
تون ــل توحی ــد ب ــه مقص ــد ف ــرودگاه بنیامللل ــی ام ــام مخین ــی ب ـرای
اســتقبال از سوســن هســتم کــه ب ـرای مهیشــه لنــدن خاکســری
را تــرک گفتــه اســت ،بــه ایــن فکــر میکنــم کــه مشــکل در بــه
اثب ــات نرس ــیدن هوی ــت ذات ــی وجودم ــان ،یعن ــی مه ــان تعری ــف
بیولوژیک ــی مه ــه زن ــان جه ــان اس ــت؛ چشـ ـمهای م ــا در پ ــی
چیــزی فراتــر از فرزنــدآوری و فراهــم کــردن یــک خانــه آرام بـرای
خ ـواب س ــبک ی ــک م ــرد در عص ــر مجع ــه اس ــت.

گفتوگو /آیین درویشـی

با یک گل بهار نمیشود
گپ و گفتی با علیاصغر حداد درباره جایگاه ما در ادبیات جهان
 المیرا حسینی
 بین بچهها آمد و رفت میکند و کسی معذب نمیشود .از کم ِر اندکی خمیده و موهای تنک و سفیدش که صرفنظر
کنیم ،شلوار جینی که به پا دارد ،روحیه جوانانه او را تکمیل کرده است .جوانها دسته دسته در حیاط ایستادهاند و منتظرند
کالسشان شروع شود .حداد در خانه فرهنگی اتریش در تهران زبان آلمانی و فن ترجمه درس میدهد و از شوخیها و
لبخندهای بچهها معلوم است که میان او و شاگردانش خبری از روابط خشک و سلسل ه مراتب شاگردی و معلمی نیست.
شاید علت این آسانگیری خاطرات تلخی باشد که خودش از دوران درس و تحصیل دارد؛ آنچه باعث شد مدرسه را رها کند
و هرگز به آن برنگردد و تحصیلش را به صورت شبانه تمام کند.
نقل است که اهل ادب در زندگی سنگینتر از قلم بلند نکردهاند ولی این موضوع درباره علیاصغر حداد صدق نمیکند .او
زمانی برای ادامه تحصیل راهی آلمان میشود که هنوز دیواری شهر برلین را به دو بخش شرقی و غربی تقسیمکرده است.
حداد در برلین غربی تحصیل میکند؛ شهری بزرگ و کمجمعیت که در تعطیالت تابستانی هم خلوتتر از معمول میشود .از
بدو ورودش به آلمان به کار سیاه (کار سخت با درآمد پایین) مشغول میشود تا بتواند با پساندازش دو ماه در کالس زبان
آلمانی ثبتنام کند؛ آن هم کسی که علیرغم تنگدستی خانوادهاش ،تا پیش از این هرگز کار نکرده است .غیر از آن فرصت
دو ماهه ،آموزش رسمی دیگری نمیبیند و او آلمانی را بیشتر در ارتباط با مردم یاد میگیرد؛ آنجا که در جایگاه کارمند
پستخانه ،پخشکننده سیگار ،نانوا ،موکتفروش یا کارگر کارخانه مجبور است به زبان آلمانی با مردم تعامل کند و گلیمش را
از آب بیرون بکشد .همه اینها ،به قول خودش ،پیامدهای جرقههایی در دوران کودکی است که مثال یک نفر را به سمت
شغل افسر پلیسی هل میدهد و یکی را برای نوشتن آماده میکند!
با علیاصغر حداد درباره همین جرقهها گفتوگو کردهایم؛ درباره اینکه کجای کار میلنگد که هنوز ادبیات معاصر ما نتوانسته
است در دنیا جایی برای خودش دست و پا کند؛ مشکلی که به قول این مترجم زبان آلمانی ،دالیل بسیار دارد و هر چه او
بگوید تنها چند عامل از مجموعه بزرگی از عوامل متعدد خواهد بود.
 اجــازه بدهیــد بــا یــک ســوال بــزرگ گفتوگــو را شــروع کنــم.
ادبیــات مــا چــه چیــزی کــم دارد کــه نمیتوانــد در عرصــه جهانــی
خــودش را نشــان دهــد؟
ادبیــات مــا بــه طــور عــام کــه در دنیــا مهجــور نیســت و اتفاقــا خیلــی
ه ــم در دنی ــا آب ــرو دارد .حاف ــظ ،س ــعدی ،فردوس ــی و امثاهل ــم را
ک ــه ببینی ــد ،درمییابی ــد اتفاق ــا خیل ــی ه ــم آبرومن ــد هس ــتند .ای نک ــه
ادبیــات معاصــر مهجــور اســت بــاز هــم یــک امــر نســبی اســت .مثــا
بعضــی از کارهــای آقــای دولتآبــادی بــه چنــد زبــان ترمجــه شــده و
کارهــای دیگـران هــم خصوصــا در ده ،بیســت ســال اخــر ،بیــش و
ک ــم ب ــه زبانه ــای آملان ــی ،فرانس ــه ،انگلیس ــی و ...ترمج ــه ش ــدهاند.
ول ــی اگ ــر خودم ــان را ب ــا ادبی ــات آمری ــکای الت ــن مقایس ــه کنی ــم،
خواهیــم دیــد کــه آن بــرد جهانــی را نــدارمی .مــن چنــد دلیــل م یتـوامن
بگ ــومی؛ ن ــه ای نک ــه ای نه ــا دالی ــل غای ــی هس ــتند بلک ــه ب ــه نظ ــرم ج ــا
دارد ایــن نــکات در ایــن حبــث مطــرح شــوند.
اول ای نکــه نویســندهای کــه در مملکــت خــودش کارهای نیســت ،چـرا
بایــد در جهــان کارهای باشــد؟ نویســندههایی کــه در ای ـران مهجــور
هس ــتند ،چـ ـرا در جه ــان مهج ــور نباش ــند؟ م ــا ب ــه نویس ــندههامیان
اص ــا می ــدان منیدهی ــم .ح ــاال ای ــن می ــدان ن ــدادن چن ــد جنب ــه دارد.
یــک وقــت اثــری نوشــته م یشــود و مــا بــه آن امــکان چــاپ منیدهیــم
ی ــا اگ ــر ب ــه او ام ــکان چ ــاپ میدهی ــم ،اث ــرش در دو هـ ـزار نس ــخه
منتش ــر م یش ــود .وقت ــی آن کت ــاب در خ ــود مملک ــت من ــودی پی ــدا
منیکنــد ،خارج یهــا ایــن را از کجــا کشــف کننــد؟ چــون خارج یهــا
معم ــوال ای نط ــور کش ــف میکنن ــد ک ــه ی ــک اث ــری در کش ــور مب ــدا
پ ــر و ب ــال پی ــدا میکن ــد ،ب ــزرگ م یش ــود و توجهش ــان را جل ــب
میکن ــد.
دلی ــل دیگ ــرش ب ــه اعتق ــاد م ــن ای ــن اس ــت ک ــه نویس ــندههای م ــا آن
آت ــش درون ــی را ندارن ــد ک ــه حت ــی ب ــه هب ــای اینک ــه کارش ــان چ ــاپ
نشــود ،کار عظیــم خــوب ارائــه دهنــد .معمــوال در حــد ایــن هســتند
ک ــه میخواهن ــد کارش ــان چ ــاپ ش ــود و چ ــون ای ــن را میخواهن ــد،
کس ــری قضای ــا عب ــور میکنن ــد؛ یعن ــی چی ــزی را مینویس ــند
از ی 
ک ــه بش ــود چ ــاپ ک ــرد ،ن ــه چی ــزی را ک ــه در جه ــان مان ــدگار ش ــود.
 منظورت ــان ای ــن اس ــت ک ــه نویس ــندههای م ــا ی ــک سانس ــورچی
درون دارن ــد؟
بلــه .ایــن در پــس ذهنشــان حضــور دارد کــه اثــر بیــش و کــم بتوانــد
منتش ــر ش ــود و حداق ــل از مه ــان آغ ــاز بـ ـرای خ ــود ش ــخص حم ــرز
منیشــود .البتــه اســتثنا هــم وجــود دارد .شــاید
نباشــد کــه ایــن چــاپ 
در پس ــتوی خان هه ــا خیل ــی کاره ــا ه ــم وج ــود داش ــته باش ــد ک ــه م ــن
و مشــا از آن اطالعــی نــدارمی .امــا آن چیــزی کــه منــود بریونــی دارد،

ایــن اســت کــه نویســندههای مــا تنهــا راضــی هســتند کارشــان چــاپ
شــود و آن آتــش درونــی را ندارنــد؛ آتشــی کــه باعــث م یشــود یــک
نفــر بیســت ،ســی ســال بنویســد و حتــی فــوت کنــد و کارهایــش هــم
ام ــکان چ ــاپ نداش ــته باش ــد .ای نه ــا میتوانن ــد دالیل ــی باش ــند در
جنــب ه ـزاران دلیــل دیگــر.
 مثال؟
ببینیــد ،مــا بایــد ایــن واقعیــت را بپذیــرمی کــه جهــان ادبــی مــا ،جهــان
نثــر نیســت .ایرانــی کــه مــا میشناســیم ،ای ـران شــعر اســت ،نــه نثــر.
م ــا در گذش ــته ه ــم آنچن ــان ق ــدرت داستاننویس ــی نداش ــتهامی.
اتفــاق جدیــدی هــم نیســت کــه بگوییــم مثــا در چهــل ســال اخــر
افت ــاده .در مت ــام ادبی ــات م ــدرن م ــا ص ــادق هدای ــت ب ــرون ایـ ـران
دی ــده ش ــده ک ــه آن ه ــم احتم ــاال ب ــه ای ــن دلی ــل ب ــوده ک ــه خ ــودش
فرانس ــه میدانس ــته و آ نج ــا زندگ ــی م یک ــرده .آن آث ــاری ه ــم ک ــه
از ایران یهــا ترمجــه شــده مثــل آثــار گلشــری ،دولتآبــادی ،دانشــور
و ...بیش ــر در حاش ــیه بودهان ــد .افـ ـرادی عالقهمن ــد بودهان ــد ک ــه
ادبیــات ای ـران را معرفــی کننــد یــا چندتــا از ای نهــا اصــا مرتج مهــای
ایران ــی داش ــتهاند.
بــه هــر حــال ،آثــار جهانــی بــه آن شــکل کــه منــود پیــدا کنــد ،عرضــه
نک ــردهامی .پ ــس م ــا هیچوق ــت داس ــتاننویس قه ــار نب ــودهامی ک ــه االن
باش ــیم .البت ــه در ای ــن م ــورد م ــا در جه ــان تنه ــا نیس ــتیم و خیل ــی
کش ــورها هس ــتند ک ــه ادبیاتش ــان در جه ــان س ــهم چندان ــی ن ــدارد.
یکــی از آن کشــورها هــم ایـران اســت .نگاهــی بــه کشــورهای دور و
اط ـراف خودم ــان بیندازی ــد .مث ــا ع ـراق ام ــروزی .ع ـراق ی ــک زمان ــی
شــاعران مــدرن و خوبــی داشــت ولــی در نثــر کســی را سـراغ نــدارم.
تاجیکســتان مگــر دارد؟ بــه هــر حــال ،مهــه کــس مهــه چیــز را ندارنــد.
 ولی ادعایش را که داریم!
ن ــه اتفاق ــا .م ــا در ش ــعر مدع ــی هس ــتیم و جال ــب اس ــت ک ــه در
شــعر معاصــر مــا هــم غــر از یکــی ،دو نفــر جهانــی نشــدهاند .مــن
تنه ــا کس ــی ک ــه م ـیدامن میتوان ــد اش ــعارش ب ـرای خارج یه ــا خیل ــی
جــذاب باشــد ،فــروغ فرخـزاد اســت .هــر وقــت چنــد خــط از شــعرش
را برایشــان شکســته بســته ترمجــه میکنــم ،جــذب میشــوند .دیگـران
ب ــاز ه ــم ب ــا ای نک ــه معاص ــر هس ــتند ول ــی موضوعات ــی را ک ــه مط ــرح
میکنن ــد ،م ــدرن نیس ــت .ش ــجاعت ،درس ــتی ،پامی ــردی و امثاهل ــم
موضوع ــات م ــدرن ام ــروزی نیس ــت.
 موضوعات مدرن امروزی چه هستند؟
ش ــعرها لزوم ــا دراماتی ــک نیس ــتند ک ــه مث ــا خبواهن ــد ی ــک ت ـراژدی را
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مطــرح کننــد .در اشــعار ،سرنوشـتهای بســیار خــرد
و کوچــک روزمــره مطــرح میشــوند .دیگــر در اروپــا
شــعری کــه موضوعــش جــان فــدا کــردن بـرای بشـریت
باشــد چنــدان طرفــدار نــدارد.
 مــا در نثرمــان هــم در انتخــاب موضــوع مشــکل
داری ــم؟ ش ــما میگویی ــد مفاهی ــم قدیم ــی چن ــدان
طرف ــدار ندارن ــد ول ــی ادبی ــات روس ــیه در ه ــر
دورهای همچنــان پرطرفــدار اســت و ایــن بــا نظــر
ش ــما اخت ــاف دارد.
یک چیزی را دقت کنید .روســیه ســنت رماننویســی
دارد ولــی مــا ایــن ســنت را نــدارمی .زمانــی کــه امثــال
داستایفس ــکی و پوش ــکنی مینوش ــتند ،م ــا کج ــا
بــودمی؟! ســنت رماننویســی ب ـرای مــا وارداتــی اســت
در حال ــی ک ــه آ نه ــا خودش ــان تولیدکنن ــده ای ــن
ن ــوع ادبی ــات بودهان ــد .درب ــاره موضوع ــات انتخاب ــی
نویســندههای مــا ،چیــزی کــه بــه نظــر مــن میرســد،
ای ــن اس ــت ک ــه ه ــر ک ــدام ی ــک حرف ــی دارن ــد و
میخواهنــد آن حرفشــان را بزننــد؛ حــاال هــر طــور کــه
بش ــود .ی ــک مق ــدارش را از زب ــان راوی میگوین ــد و
یــک مقــدارش را در دهــان قهرمانهــای داستانشــان
میگذارن ــد و خالص ــه ب ــه ه ــر طریق ــی ک ــه هس ــت،
ح ــرف خودش ــان را میزنن ــد .داس ــتان منینویس ــند،
داس ــتان را کش ــف منیکنن ــد ،موض ــوع را از جه ــان
منیگرینــد ،از درون خودشــان و ذهنیاتشــان اســت.
اگ ــر دق ــت کنی ــد ،چ ــه بس ــیار داس ــتان ایران ــی ک ــه
ب ــه عبارت ــی داس ــتان واقع ــی اس ــت .یعن ــی نویس ــنده
خــودش چیــزی را جتربــه کــرده یــا در اطرافــش کســانی
یــک واقعـهای را از ســر گذراندهانــد و او میخواهــد
آن واقعی ــت را روای ــت کن ــد .داس ــتان ب ــه مفه ــوم
ختی ــل نیس ــت .فرنگ یه ــا داس ــتانی ک ــه مینویس ــند،
ب ــه ای ــن ش ــکل نیس ــت .ف ــان نویس ــنده هیچوق ــت
آفریقــا نبــوده ولــی داســتانی کــه مینویســد در آفریقــا
م یگ ــذرد و مه ــه ه ــم ب ــر مبن ــای ختی ــل اس ــت .در
داس ــتانهای م ــا ختی ــل خیل ــی خیل ــی ک ــم اس ــت و
بیش ــر وام گرفت ــه از زندگ ــی روزم ــره اس ــت .در اص ــل
ته ــا از درون مش ــا پاالی ــش ش ــده
بای ــد ای ــن واقعی 
باش ــد و در ذه ــن مش ــا ی ــک س ــنتز دیگ ــر پی ــدا کن ــد
و آن را بنویســید کــه ایــن خیلــی خیلــی کــم اســت و
ب هن ــدرت پی ــدا م یش ــود.
بــه عــاوه ،آن چیــزی کــه ادبیــات را بــزرگ میکنــد،
رمــان اســت نــه داســتان کوتــاه .داســتان کوتــاه قــرب
زی ــادی دارد ول ــی من ــود کل ــی ی ــک کش ــور فق ــط ب ــا
داس ــتان کوت ــاه دی ــده منیش ــود .م ــا رم ــان خیل ــی ک ــم
دارمی .آنچــه هســت یــا داســتان کوتــاه اســت یــا نــوول
و شــبهرمان .رمانــی کــه مــن در ای ـران میبینــم شــاید
فق ــط دولتآب ــادی نوش ــته اس ــت .آن عظمت ــی ک ــه
باع ــث م یش ــود ی ــک خارج ــی بتوان ــد تصوی ــری از
ایـ ـران ب ــزرگ از مه ــه جنبههای ــش پی ــدا کن ــد ،ش ــاید
ت ــا ح ــدودی در کاره ــای دولتآب ــادی باش ــد .مش ــا
مثــا در آثــار داستایفســکی روح روســیه را میبینیــد.
ش ــخصا ت ــا ح ــدودی «کلی ــدر» دولتآب ــادی را
چن ــن چی ــزی میبین ــم ک ــه ی ــک عرص ــه عظیم ــی از
خراســان بــزرگ را بــه تصویــر میکشــد؛ بــا آدمهایــش
 از خ ــان گرفت ــه ت ــا رعی ــت  -و طبیعت ــش و مه ــهعناص ــر خراس ــان در آن هس ــت .در آن ی ــک بره ــه
مه ــم تاری ــخ ایـ ـران روای ــت م یش ــود .در ص ــد س ــال
اخــر مشــا چنــد کتــاب را میبینیــد کــه ای نطــور نوشــته
شــده باشــند؟ در چنــن ش ـرایطی چ ـرا بایــد آثــار مــا
جهان ــی ش ــوند؟
 خــب ،همیــن آثــار انــدک هــم آنطــور کــه بایــد
دیــده نشــدند!
منیش ــود! آن کس ــی نویس ــنده
ب ــا ی ــک گل هب ــار 
اســت کــه در یــک پروســه چهــل ،پنجــاه ســاله بتوانــد
چندی ــن رم ــان عظی ــم بنویس ــد .مث ــا در ادبی ــات
آملــان مشــا وقتــی کارهــای تومــاس مــان را میخوانیــد،
میبینی ــد ک ــه دارد ی ــک عرص ــه عظیم ــی از کش ــورش
را منایــش میدهــد .یــک اثــر هــم کــه نیســت .تومــاس
م ــان ده ،پان ــزده اث ــر دارد ک ــه جمموع ــه آ نه ــا ی ــک
تصوی ــر عظیم ــی از آمل ــان ب ــه دس ــت میده ــد.
 ی ــک گرفت ــاری ب ــزرگ نویس ــندههای م ــا ای ــن
اس ــت ک ــه نوش ــتن ش ــغل دوم آنهاس ــت و
نمیتوانن ــد آنط ــور ک ــه بای ــد روی ای ــن کار وق ــت

بگذارن ــد .ای ــن ی ــک س ــیکل معی ــوب را ایج ــاد
ک ــرده...
در اروپ ــا ه ــم مهنیط ــور اس ــت .کس ــی ک ــه از راه
نویســندگی نــان میخــورد و درآمــد عظیمــی دارد ،از
اول کــه ای نطــور نبــوده اســت .گونــر گـراس در ابتــدا
فق ــط ی ــک دانش ــجوی س ــاده ب ــود .داش ــن آن آت ــش
درون ــی اس ــت ک ــه مش ــا را ب ــه ای ــن وادار میکن ــد ک ــه
ب ــا ک ــم ه ــم بس ــازید .نیم ــا یوش ــیج منتظ ــر نش ــده ک ــه
ب ــه او امکان ــات بدهن ــد ت ــا نیم ــا یوش ــیج بش ــود .او
غ ــر از نیم ــا یوش ــیج ش ــدن چ ــاره دیگ ــری نداش ــت!
 یعن ــی فک ــر میکنی ــد آن چی ــزی ک ــه باع ــث
میش ــود آدمه ــا ب ــه ای ــن س ــمت نرون ــد ،نداش ــتن
آت ــش درون ــی اس ــت؟
البت ــه ک ــه تنه ــا ش ــوق نوش ــن کاف ــی نیس ــت و بای ــد
اس ــتعداد ه ــم باش ــد .ول ــی کس ــی ک ــه ش ــوقش را
داش ــته باش ــد ،راه ــش را پی ــدا میکن ــد .ب ــه ط ــور
کل ــی ،آن چی ــزی ک ــه در درون ی ــک هنرمن ــد باع ــث
م یشــود او اثــر هنــری بیافرینــد ،یــک مقولــه پیچیــده
اس ــت .اهل ــام ،کوش ــش و ...مه ــه ای نه ــا هس ــت
و مه ــه ای نه ــا نیس ــت .ی ــک اتف ــاق اس ــت؛ ش ــاید
اتفاقــی کــه در پن جســالگی ب ـرای شــخص میافتــد و
ب ــدون ای نک ــه خ ــودش بدان ــد ب ــه آن مست ــی ک ــه بای ــد
هدای ــت م یش ــود و معل ــوم م یش ــود ای ــن بای ــد بش ــود
افس ــر پلی ــس ،ای ــن بق ــال حم ــل ،ای ــن نویس ــنده و...
ی ــک جای ــی ،در ط ــول کودک ــی آدم ،ی ــک اتفاق ــات
ری ــزی میافت ــد و چن ــن چی ــزی را رق ــم میزن ــد.
 در دوران کودکــی شــما چــه اتفاقــی افتــاد کــه بــه
ســمت نوشــتن رفتیــد؟
قضی ــه ای ــن نیس ــت ک ــه ی ــک واقع ــه ش ــخص را
نویس ــنده کن ــد .ای نه ــا در حک ــم جرق ــه هس ــتند.
مث ــا مه ــدی س ــحابی ،پس ــر عمـ ـهام ،بـ ـرامی تعری ــف
م یک ــرد پن ــج ،ش ــش س ــاله ب ــوده ک ــه عموی ــش ی ــک
دفرتچ ــه ب ــه عنـ ـوان هدی ــه ب ــه او میده ــد و روی
جلــد ایــن دفرتچــه بــا خــط خــوش مینویســد مهــدی
ســحابی .حــاال احتمــاال آن خــط هــم خیلــی خــوش
نب ــوده ول ــی آ نط ــور ک ــه خ ــودش تعری ــف م یک ــرد،

ای ــن خ ــط برای ــش تاث ــر عجیب ــی داش ــته .قاعدت ــا ای ــن
تنهــا عامــل نبــود کــه از او مهــدی ســحابی ســاخت
ولــی آ نطــور کــه خــودش میگفــت ،ایــن یــک جرقــه
ب ــود .ی ــا مث ــا چی ــزی ک ــه م یتـ ـوامن در م ــورد خ ــودم
بگــومی ایــن اســت کــه یــک حافــظ جیبــی در طاقچــه
اتاقم ــان ب ــود ک ــه ب ـرادر و پ ــدر و خواه ــرم گهگاه ــی
آن را میخواندنــد .یــک روز بــازش کــردم و توانســتم
اول ــش را خبـ ـوامن؛ «اال ی ــا ایه ــا الس ــاقی ادر کاس ــا و
ناوهل ــا 6 .»...س ــاله ب ــودم و ای ــن اول ــن م ــن ادب ــی
بــود کــه خوانــدم .بــه عــاوه ،بـرادری داشــتم کــه 10
گت ــر ب ــود .ب ــا ه ــم رابط ــه خوب ــی
س ــال از م ــن بزر 
منیکــرد .وقتــی
داشــتیم و بــا مــن مثــل بچ ههــا رفتــار 
میرف ــت هتـ ـران ،ب ــه م ــن میگف ــت بـ ـرای م ــن نام ــه
بنوی ــس و بگ ــو در خان ــه چ ــه اتفاق ــی افت ــاد .م ــن
کس ــری از آن
ه ــم ای نه ــا را برای ــش مینوش ــتم .ی 
نام هه ــا را ک ــه در  12س ــالگی نوش ــتهام هن ــوز دارم.
ب ــا نامههای ــی ک ــه بچ هه ــا معم ــوال در آن دوره و
زمانــه مینوشــتند فــرق م یکــرد .بــه ایــن مفهــوم نبــود
ک ــه بـ ـرادر عزی ــز ح ــال مه ــه م ــا خ ــوب اس ــت و...
مینوش ــتم ک ــه امش ــب ش ــام ف ــان چی ــز را خ ــوردمی،
پــدر فــان کار را کــرد ،گربــه مــا جوجــه مــن را خــورد
و ...مهــان چیزهایــی کــه اتفــاق افتــاده بــود و او هــم
از م ــن مه ــن را میخواس ــت .ش ــاید ای نه ــا در ای ــن
کــه بــه ادبیــات عالقــه پیــدا کــردم ،تاثــر داشــت .در
ضمــن ،بـرادر بزرگتــر مــن دفرتچــه داشــت و هــر روز
خاطرات ــش را مینوش ــت .م ــن ه ــم از  12س ــالگی
دف ــر خاطـ ـرات داش ــتم و ه ــر روز ی ــک چیزهای ــی
مینوش ــتم.
 هنوز هم مینویسید؟
االن متاس ــفانه کم ــر فرص ــت میکن ــم .در ع ــوض
یــک کار بــد دیگــری میکنــم و آن هــم ایــن اســت
ک ــه گهگاه ــی ش ــعر م یگ ــومی؛ ی ــک وقتهای ــی ک ــه
بــه ســرم میزنــد؛ هــر  6مــاه یــک بــار! ب ـرای خــودم
ه ــم ی ــک ن ــوع متری ــن اس ــت .اص ـرار میکن ــم ک ــه ب ــا
وزن و قافیــه بنویســم کــه متریــن واژگان کــرده باشــم و
واژگان را در نظــم خاصــی بنشــامن .خیلــی خصوصــی
اس ــت و خی ــال چ ــاپ کردنش ــم را ه ــم ن ــدارم.

به این معنا هم میتواند
باشد که پریها سر جای
خود بنشینند و جوانها
سر جای خود ...اما چرا
کسی سر جای خودش
منیتواند بنشیند .چرا زیر
چهل سالگی میخ دارد و
هی وادارمان میکند که
بلند شومی و جای دیگر
بنشینیم؟ یکی میگفت
من اتفاقا اشتباه هم نکردم.
عبادت کردهام ،تاریخ
خواندهام ،به دیده اعتبار
در پیشینیان و پسینیان
نگریستهام ،معذلک
پریشان حال و سرگردامن و
منیدامن چه باید بکنم...
شعر موالنا جاللالدین
برامی تداعی شد .در مهنی
دفرت اول مثنوی سر قصه
وزیر یهودی و سرنوشت
ترسایان چند بیتی دارد
که عجیب وصف حال
ماست .دم بدم ما بسته
دام نوییم /هر یکی گر
باز و سیمرغی شومی/
میرهانی هر دمی ما را و
باز /سوی دامی میرومی
ای بینیاز /ما در این
انبار گندم میکنیم /گندم
مجع آمده گم میکنیم...
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چهل ،پنجاهسالگی را
بلد نیستیم .اگر بلد بودمی
وضع جامعهمان این نبود،
وضع خودمان هم این
نبود .ما کتاب میخوانیم،
عبادت میکنیم ،ظواهر
امر را نگه میدارمی،
نسبتا چیزهای زیادی هم
میدانیم ،معالوصف این
چیزها کمکمان منیکنند
و از این حالت لنگ در
هوایی و سرگردانی جنامتان
منیدهند .ما لنگ در
هواییم برای اینکه در جای
خودمان قرار نگرفتهامی.
به قول حافظ تا نشیند
هر کسی اکنون به جای
خویشنت .جمله مشاره ده
منیتواند سر جای جمله
مشاره چهل بنشیند .آدمیزاد
هم به طریق اولی منیتواند
بر سر سن و سال دیگران
بنشیند .نشست خسروی

بگنی.
 ما پنجاه میلیون پولنقدمیخوامی.
پنجاه... آره ،پنجاه میلیون.اومن تومن .تازه دملون
براتسوخت،
میدونیمکه اوضاع
مالیجالبینداری.
وگرنهخیلیبیشرت
از اینا باید ازت
میگرفتیم.خوب
میدونیمکهچقدر
براتمهمه.خمصوصا
از وقتیکه زنت مرد.
معلومهکهمهمه.مهه زندگیمه .ولی آخه
پنجاهمیلیونخیلی
زیاده .من مهچنی پولی
ندارم.
مشکلینیست.میتونیفکردوباره
دیدنشو با خودت به
گور بربی.
 مشاها خیلیب یرمحنی.اینجنایته.
اون ...اون ...اون تنها
مهدممنه.
 پس به نفعتهکه باما راه بیای .فکرای
امحقانه هم به سرت
نزنه.اگهبفهمیمبه
پلیسچیزیگفتی،
باید بری و الشهش رو
از ته رودخونه بریون
شهربکشیبریون.
میدومن حتی فکرش
همدیوونهتمیکنه.
 تو رو خدا نه.باشه .هر چی مشا
بگنی .هر جور شده
پولوهتیهمیکنم.فقط
هبم برشگردوننی.
 فردا پولو میآری بهآدرسیکه االن هبت
میگم.
 فردا؟! خیلیفرصتکمیه!ولی...
باشه ،هر طوری
هستجورش
میکنم ،فقط تو رو
خدا هبش آسیبی
نزننی.میشهحداقل
اجازه بدین صداشو
بشنوم؟
گفتمکه نگراننباش .سامله .آدرسو
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«ماهگرفتهها»
شرمنی نادری
نشرکتاب آمه
1392
شرح حال
خانوادهای در
هتران قدمیکه
حنوستدامنشان
ارگرفته است
و بدبیاری از
نوعطلسمگونه
آن دست از
سرشانبرمنیدارد.
روایت زندگی
آدمهایگذشته
ختصصشرمنی
نادری است اما
این داستان با
مایههایترس
و دهلرهایکه
در خود دارد و
حال و هوا و
توصیفهای
دقیقش یکی از
هبرتین آثار این
نویسندهاست
که البته شریین و
روان هم هست
و خواننده ار سر
کیف میآورد.
داستانفصل
فصل است و در
بعضیقسمتها
بر اساس ترتیب
ماههاجلو
میرود و در
بعضیقسمتها
بر اساس
شخصیتهای
داستان و نوع
رابطهشانبا
اتفاقات.نادری
توانستهدرکتابش
نوعی روایت
مدرن از اتفاقی
قدمیی ار جتربه
کندکه قبل از
این منونهای از
آن نبوده و یا اگر
هم بوده ترکیبی
یکدستنداشته
ولی در اینکتاب
نویسندهبهخوبی
از پس اینکار
برآمده است.

سیاه مشق /از ماست

همچنان از فواید
شعرسازی و حاشیهبازی
 اسماعیل امینی
ای شـاعر ناشـی! سـخن رسـیده بـود بـه
ارزشـیبازی در شـاعری و درآمیختن بـا
دیوانیـان و پیوستن بـه صاحبـان مناصـب و
هبرهمندی از حقوق و مزایای ناشی از آن،
کـه خنسـت مرتبـت آن پوسـت انداختن
اسـت و غبغ ِ
ـب مدیریتـی بـرآوردن اسـت و
قطور سـاخنت شـکم و گردن اسـت و کت
و شـلوا ِر مارکدار در بر کردن اسـت و راننده داشتن اسـت و چه
داشتن اسـت و چههـا داشتن اسـت ،چنـدان کـه افتـد و تـو البتـه
ندانی و تنها خواص دانند.
ای شاعر ناشی! شاعر صاحب منصب را ضرورت است انتشار
جمموعـه شـعر در هـر سـال ،بـه تاریـخ اول اردیبهشـت مـاه جاللـی
مصادف با منایشگاه کتاب.
ای شـاعر ناشـی! ای شـاعر صاحـب منصـب! هـر روز کـه بـر
صندلـی مدیریتـی تکیـه م یزنـی ،رطـب و یابسـی چنـد مهیـاکـن و
مـوزون و مقفـا کـن!
پـس ،مبـاد روزی بـر تـو بگـذرد کـه در آن غزلـی نسـروده باشـی!
َی َنـ ٍو کانَ!
حتـی در ایـام تعطیـل و بین التعطیلین ،بِـا ّ
ای شاعر ناشی! چون کتاب چاپ کردی ،چشمانتظار خریدار
مباش که در این زمانه کتاب ،متاع بیمشرتی است.
باری تلفن بزن! نامه بزن! امییل بزن! خبشنامه بزن! اطالعیه بزن!
بنـر و پوستر بـزن! البـی بـزن! و کتـاب خـود را در حلقـوم ادارات
و دسـتگاههای فرهنگـی فـرو ببر .کـه آنـان را پ ِ
ـول ب یزبـا ِن دولتـی
بسـیار اسـت و برنامه و ابتکار و تدبری هیچ!
آری ِ
کتاب چون تو شاعری صاحب منصب و چون تو مدیری
شهـا ،بایـد کـه دههـا و صدهـا و هـزاران نسـخه
دلسـوخته ارز 
خریداری بشود و درکتاخبانه و اداره و مؤسسه و دفرت وکارخانه
و پـادگان توزیـع بشـود از بابـت تروی ِـج شـعر ارزشـی ،بـه رایـگان.
پـس هفتـهای بـر اصحـاب خبر و رسـانه نگـذرد ،مگـر آ نکـه از
جتدیـد چـاپ کتـاب شـاعر -مدیـری چـون تـو خربهـا بنویسـند و
برخوانند تا مجیع رعیت بدانند که چاپ هفتصد و نود و هشتم
و هفتصـد و نـود و هنـم کتـاب تـو مهزمـان بـه بـازار آمـده اسـت.
ای شـاعر ناشـی! بـدان کـه بـه مرتبـت اسـتادی خنواهـی رسـیدن،
مگر به ترتیب داد ِن مریدانی چند .مریدسازی و مریدبازی شرط
اول قـدم در اسـتادی اسـت.
استاد ار شایسته آن استکه در هر حمفلیکه درآید مریدانی چند
از پـس و پیـش خویـش داشـته باشـد .و نیـز از میـان آن مریـدان،
ملیجکـی تعیینکنـد از بـرای خویشتن و ایـن ملیجـک یعنـی مریـد
خاص و شاگرد نورچشمیکه از لوازم استادی است در هر زمان.
اگر نیک بنگری در اطراف هر استاد و در حلقه مریدان او یکی
هسـت کـه برکشـیده اسـتاد اسـت و نـور چشـم اسـت و ملیجـک
اسـت و خلیفت اسـتاد اسـت در غیاب اسـتاد مر شـاگردان را!
ای شاعر ناشی! اگر در پی شهرت آنی باشی ،بنیانگذار فالن
مکتب بودن و پد ِر فالن سبک بودن ،از بازیهای سرگرمکننده
شهرتآور است.
ای شـاعر ناشـی! ای بنیا نگـذا ِر مکت ِ
ـب فاویسـم! ای پـد ِر
کرسی بلن ِد استادی تکیه زدهای
فالفلیسم! اینک این توییکه بر ِ
و نظریه میپردازی و پرت و پال بلغور میکنی و کسی را جر ِ
ئت
انـکار و تردیـد ،نـه!
ای شـاعر ناشـی! بدان که بینا ِم هنری راه به جایی خنواهی بُرد.
که اگر صد سـال شـعر ببافی و از نظریههای ادبی بالفی ،تا با
نـا ِم معمولـی خـودت حـرف م یزنـی در جامعـه ادبـی و رسـانهای
غریبـی و از مزایـای شـهرت ،بینصیبـی.
پسکنکاشکن و از میانکلمات ،نا ِم هنری برای خود برگزین و
القابی بر آن بیفزای،که آن سخنکهگفتهاند :در بن ِد نام مباش!
پیش از رو ِاج رسانه وکلیک و الیک و استیک ِر قلب فرستادن و
دل دادن و قلوهگرفنت بوده است.
ای شـاعر ناشـی! ای دل سـپرده بـه گا ِو حواشـی! بـدان کـه در
یهـا ،کسـی را دل و دمـاغ کتـاب خوانـدن
ایـن زمانـه شـگفت کار 
منانـده اسـت .پـس بـا خاطـری آسـوده آنچـه انـدر وهـم داری ،بـه
عنوان نظریه ادبی و مبحث علمی ،بر زبان بیاور و بنویس و در
مصاحبه و میزگرد و سخنرانی به هم بباف که هر چه نارساتر و
بیمعناتر بگویی و بنویسی ،الطائالت تو شکومهندتر و عمیقتر
به نظر میرسد .از سادگی بپرهیز! و از رسایی و منطق ،نیز.که
این هر سه یعنی سادگی و رسایی و منطق در این روزگار رواجی
ندارد و هر چه پیچیدهتر و بیمعناتر و نارساتر و غریمعقولتر و
غریمنطقیتر بگویی و برگزینی ،قدر یابی و بر صدر نشینی.

 ):به اتفــاق مالحــت ):

عجیب میرزا روبات
مور ِد
ِ
قسمت اول :آن روز صبح برای روبات و رباب یک اتفاق عجیب افتاد
یک اتفاق خیلی عجیب
 مهرداد صدقی

مــرزا روبــات یــک روبــات وظیف هشــناس بــود کــه بــا مهســر روباتــش
«ربــاب» در منــزل حــاج نصــرت زندگــی میکردنــد .مــرزا وقتــی
ُ
شــارژ م یشــد ،برنامــه کاری خــود را شــروع م یکــرد:
بعــد از دم کــردن چــای و درســت کــردن نیمــرو ،بایــد حــاج نصــرت
را بیــدار میکــرد .برایــش آفتابــه را از آب ولــرم پــر میکــرد و حولــه
را آمــاده نگــه میداشــت .بعــد حاجــی را م یبــرد محــام و او را کیســه
میکشــید و لیــف م ـیزد .آخرســر بایــد حــاج نصــرت را معاینــه
م یکــرد تــا یکوقــت تــب نداشــته نباشــد ،فشــارخونش بــاال نباشــد،
قند و چربیاش هم میزان باشد .در متام این حلظات بنا به سفارش
حاجــی بایــد چشـمهای خــود را میبســت و ارتباطــش را بــا اینرتنــت
قطــع میکــرد .البتــه گاهــی مــرزا بــدون ای نکــه حاجــی بدانــد ،از ایــن
معاینــات فیلــم و عکــس میگرفــت تــا اگــر خدایناکــرده حاجــی
قصــد داشــت او را اخـراج کنــد ،بــرگ برنــدهای داشــته باشــد.
بعــد از تــر و خشــک کــردن حاجــی ،نوبــت بیــدار کــردن قلیلــه
خاتــون -مهســر حــاج نصــرت -بــود .البتــه حاجــی ایــن وظیفــه را
بــه مهســر مــرزا روبــات یعنــی ربــاب ســپرده بــود .ب ـرای مهــن مــرزا
اول بایــد میرفــت سـراغ ربــاب تــا او را از شــارژ دربیــاورد .مــرزا کــه
یــک روبــات بااحســاس و زنذلیــل بــود ،قبــل از بیــدار کــردن ربــاب،
بایــد بـرای او روغــن دم م یکــرد و چنــد باتــری قلمــی و کمــی گریــس
تــازه هــم ب ـرای صبحانــه میخریــد .بااحتیــاط ربــاب را از بــرق جــدا
م یکــرد تــا بیــدار شــود .خالصــه ایــن برنامــه هــر روز مــرزا روبــات بــود
و اگــر اتفــاق غریمنتظــرهای رخ من ـیداد تــا ســالهای ســال هــم مهــن
وضعیــت ادامــه داشــت ،امــا یــک روز صبــح اتفــاق عجیبــی افتــاد.
یــک روز صبــح وقتــی مــرزا روبــات و ربــاب داشــتند ب ـرای صبحانــه
پیـ ِـچ گری ـسکاری شــده میخوردنــد ،مــرزا فهمیــد غمــی در نــگاه
ربــاب وجــود دارد کــه حتــی بــا عــوض کــردن فیلــر و لنــز چشـمهایش
پــاک من یشــود .مــرزا بـرای ای نکــه ربــاب را خبندانــد ،خــودش را روی
برنامــه اســتندآپ کمــدی تنظیــم کــرد و بــه زبانهــای خمتلــف برنامـهاش

را اج ـرا کــرد امــا نیــش ربــاب بــاز نشــد .مــرزا ادای روباتهایــی
هنــگ کــرده را درآورد امــا انــگار نــه انــگار .حتــی میخواســت از
اسـرار حــاج نصــرت چیزهــای خنــدهداری بگویــد امــا ربــاب انــگار در
فکــر دیگــری بــود .مــرزا روبــات گفــت" :عزیــزم مــن و تــو بــا ای نکــه
یمــان وارد شــده و بـرای مهــن
روباتیــم امــا احســاس هــم در برنام هریز 
بــه خاطــر ناراحتــی تــو من یتـوامن بــروم کارهــامی را اجنــام بدهــم .الاقــل بــه
مــن بگــو چــه شــده؟" ربــاب ترجیــح داد چیــزی نگویــد .مــرزا دوبــاره
پرســید" :بــاز عم ـهام خریالروبــات چیــزی گفتــه کــه ناراحتــت کــرده؟"
ربــاب بــاز هــم جـواب نــداد.
مــرزا دوبــاره گفــت" :اصــا بیــا بــه جــای ناراحتــی ،از خاط ـرات
خــوب حــرف بزنیــم .یــادت هســت ب ـرای ماهعســل رفتــه بــودمی
یــک نــروگاه بــرق و هــر چقــدر کــه میخواســتیم خودمــان را شــارژ
م یکــردمی؟" قطــرهای روغــن از چشــم ربــاب جــاری شــد امــا جوابــی
نــداد .مــرزا گفــت" :نکنــد خداینکــرده ویروســی شــدهای؟"
ربــاب ایــن بــار ســرش را بــه عالمــت پاســخ منفــی نــود درجــه بــه
هــر طــرف چرخانــد و دوبــاره برگردانــد .مــرزا گفــت" :چ ـرا حــرف
دلــت را منیگویــی؟ خــودت میدانــی کــه م یت ـوامن وقتــی روی
اســتندبای هســتی بیــامی کنرتلــت کنــم ببینــم چــه چیــزی ناراحتــت کــرده
امــا دوســت دارم خــودت بگویــی .درســت اســت کــه مــا آدمآهنــی
هســتیم ولــی برخــاف تصــور بقیــه کمــی احســاس هــم دارمی ".ربــاب
بــا شــنیدن ایــن مجلــه ب هســختی دهــان خــود را بــاز کــرد و گفــت:
"درب خــودرو بــاز اســت .لطفــا قبــض و رســید خــود را برداریــد و در
پایــان عالمــت مربــع را فشــار دهیــد ".مــرزا فهمیــد بــاز طبــق معمــول
ربــاب قاطــی کــرده ،فــورا او را ر ِ
یســت کــرد و منتظــر بــود وینــدوز ربــاب
دوبــاره بــاال بیایــد .ربــاب کــه چشــمان خــود را بــاز کــرد ،مــرزا گفــت:
"چــه عجــب .خــب حــرف دلــت را میگویــی یــا نــه؟" ربــاب هــم
گفــت" :االن م یگــومی چ ـرا ناراحتــم"...
ادامه دارد...
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 خلیل جوادی

 رضا ساکی
خیلی ممنون!
دللیست
اهل زد و بند و رشوه و ّ
برعکس شعور ،فحشهایش عالیست
نه اهل کتاب هست نه اهل هنر
طفلی شکمش پر است و مغزش خالیست

آقای رئیس در جهان تک باشد
ترفیع مقامشان مبارک باشد
یک میز بزرگ مایه خوشحالیست
وقتی که ِ
خود رئیس کوچک باشد

 شایان حسین نژاد

پالتو
پوست پدر کنده شد
تا مادر
صاحب پالتو پوست شد

بهشت زیر پا
مطمئنم در هبشت خشکسالیست
وگرنه این مهه ترک
روی پاشنه پاهای مادرم
چه میکند؟

سر بر دار
وقتی جالد
سرها را از تن جدا کرد
مهگی به شرف کالهربدار
درود فرستادند

 رضی صائب

باور نمیکنم!
من ترک استکان و مساور منیکنم
«صد بار توبه کردم و دیگر منیکنم»
وقتی به گوش حضرتعالی منیرسد
دیگر گالیه این َور و آن َور منیکنم
وقتی خ ِر مراد مرا سر بریدهاید
پس واردات یوجنه و شبدر منیکنم
دیگر برای دخلوشی خاطر مشا
ایفای نقش برگ چغندر منیکنم
پر مو شده زبان من از بس که فک زدم
هرچند التماس به موبَر منیکنم

دیگر گذشته کودکی و نیمههای شب
ختت و پتو و ملحفه را تر منیکنم
این بار چندم است که من توبه کردهام
این بار چندم است که باور منیکنم!

چهــل ســال بــود کــه ادبیــات درس مـیداد و در متــام
ایــن چهــل ســال فقــط ســه موضــوع را ب ـرای انشــای
بچهه ــا تعی ــن ک ــرده ب ــود؛ یک ــی «تابس ــتان خ ــود را
چگون ــه گذراندهای ــد؟» ،یک ــی «عل ــم هب ــر اس ــت ی ــا
ث ــروت» و یک ــی «در آین ــده میخواهی ــد چـ ـهکاره
ش ــوید؟» .در مت ــام ای ــن م ــدت ه ــم بچهه ــای کالس
یــک طــور مزخــرف نوشــته بودنــد .مهــه نوشــته بودنــد
تابســتان خیلــی هبشــان خــوش گذشــت .مهــه نوشــته
بودنــد علــم از ثــروت هبــر اســت و مهــه نوشــته بودنــد
در آینــده میخواهنــد دکــر و مهنــدس بشــوند و بــه
جامعــه خدمــت کننــد.
ام ــروز ه ــم ،روز خوان ــدن انش ــا ب ــود .ی ــک روز
معمولــی مثــل مهــه آن چهــل ســال گذشــته .مثــل مهــه
آن روزه ــای تکـ ـراری ک ــه دانشآم ــوزان نوش ــتههای
تکـراری میخواندنــد .زل زده بــود بــه حیــاط مدرســه
و بچهه ــا از مه ــان می ــز اول میآمدن ــد و بلندبلن ــد
میخواندن ــد و مینشس ــتند .قب ــا ک ــه جـ ـوان ب ــود
خیل ــی درب ــاره انش ــا نوش ــن ب ــا دانشآم ــوزان ح ــرف
مـیزد .خیلــی دوســت داشــت نوشــن را ترویــج کنــد
و کاری کن ــد ک ــه بچهه ــا ذهنش ــان را آزاد کنن ــد و
چیزه ــای خ ــوب بنویس ــند و از کلیشهنویس ــی دوری
بچهه ــا غ ــرق در کلیشـ ـههای
کنن ــد .ام ــا آ نق ــدر 
جامع ــه بودن ــد ک ــه خس ــته ش ــد و گذاش ــت در مه ــان
جه ــل مرک ــب مبانن ــد و بنویس ــند عل ــم از ث ــروت هب ــر
اســت و از خودشــان نپرســند کــه پــس شــکم
آدم چط ــور س ــر م یش ــود؟ و بنویس ــند
ک ــه میخواهن ــد دک ــر بش ــوند و از خ ــود
نپرس ــند ک ــه آی ــا جامع ــه کارگ ــر و بن ــا و
سـ ـرابیفروش ه ــم میخواه ــد ی ــا ن ــه؟
و در حال ــی ک ــه تابس ــتان مزخرف ــی
را پش ــت س ــر گذاش ــتهاند ،بنویس ــند
تابس ــتان خیل ــی هبش ــان خ ــوش
گذش ــت .ب ــه درک.
دسـ ـتکم خیال ــش

راح ــت ب ــود ک ــه بس ــیاری از مهنیه ــا عاقب ــت عمل ــه
م یشــوند و بــا عملگــی بــه جامعــه خدمــت میکننــد
ن ــه ب ــا پزش ــکی.
فش ــکن ب ــود .کالس س ــوم ب ــود ک ــه
خ ــودش ص 
نوش ــت« :تابس ــتان خیل ــی ب ــه م ــا ب ــد گذش ــت.
تابس ــتان گ ــرم اس ــت و مزخ ــرف .پ ــدر ه ــر روز م ــن
را کت ــک زد و هــر روز تریــاک کشــید و م ــادرم را ب ــه
کب ــار ب ــه مشـ ـران
ش ــاق بس ــت .م ــا در تابس ــتان ی 
رفتیــم کــه آن هــم وســط راه برگشــتیم ».بــه خاطــر ایــن
انشــا ،ســیاه و کبــودش کردنــد .هــم در مدرســه و هــم
در خانــه ،امــا یکــی از معل مهــا بــه او گفتــه بــود کــه
از دیگـ ـران متمای ــز اس ــت و ب ــا مه ــه ف ــرق میکن ــد.
ح ــاال چه ــل س ــال ب ــودک ــه دنب ــال یک ــی مث ــل خ ــودش
میگش ــت .یک ــی مث ــل خ ــودش ک ــه مزخ ــرف ب ــودن
تابستان ار فریاد بزند .به حیاط مدرسه نگاه میکردکه
یکی از دانشآموزان شــروعکرد به خواندن و خیلی زود
انشــایش متــام شــد .چنــان بــه مســت دانشآمــوز برگشــت
کــه مهــهکالس ُکــپکردنــد .خشــم و شــادی توأمــی در
چهـرهاش پیــدا بــود .لبهایــش میلرزیــد و اشــکی غلیــظ
از گونـ ـهاش ج ــاری ب ــود .اش ــکی ک ــه آرام میچکی ــد و
پایــن م یرفــت .قطـره اشــککــه پایــن افتــاد ،بلنــد شــد و
پسرک ار آغوشکشید .سفت و حمکم .مثل مادریکه
فرزنــدش ار پیــداکــرده باشــد .بعــد چشـ م و پیشــانی بچــه
ار بوســید و از او خواســت یکبار دیگر خبواند .پســرک
دفرت ار باز نکرد و از حفظ خواند« :به نام خدا.
موض ــوع انش ــا :در آین ــده میخواهی ــد چ ـهکاره
شـوید؟ پــدرم مهیشــه میگویــد شــوهرخالهامکــه
خانــه دارد و ویــا دارد و ماشــن بــزرگ دارد
و س ــفر خارج ــه دارد و حق ــوق زی ــاد دارد
و پول ــش از پ ــارو ب ــاال مـ ـیرود ،وص ــل
اســت .مــن در آینــده میخواهــم وصــل
بشــوم و بــه خــودم و خانـوادهامکمــک
کنــم تــا زندگــی خوبی داشــته
باشــیم».

کجایی که یادت بخیر

در پیشبینی اوضاع مردم آینده و اتمام ستون بنده
 نسیم عرب امیری
سالها بعد بنده و سرکار
حتم دارم که آدمی بیکار
مینشیند به گوشهای خلوت
عینهو بنده میخورد حسرت
مینویسد گذشته هبرت بود
آن زمان وضع جور دیگر بود
عینهو ابلهی به دوره ما
میکند ِهی حسادت بیجا
داد و فریاد میکند بیخود
آه آن روزگار خوش طی شد
آدم آن روزگار عزت داشت
زندگی در گذشته لذت داشت
هر چه سختی است مال ما تنهاست
هر چه درد است مال دوره ماست
عصر ما عصر بیوفاییهاست
مههجا صحبت از جداییهاست
از حمبت منانده هیچ نشان
آه یادش به خری آن دوران
عمر خود را دهد به باد الکی
با مهنی حرفهای بیخودکی
به خیالش که قبل از این دنیا

بوده یک جای خوشگل و زیبا
غافل از اینکه از زمان قدمی
وضع دنیا مهیشه بوده وخیم
بیمرامی و دزدی و ذلت
قبل هم بوده بنی این ملت
منتها میخورند آدمها
حسرت دورههای قبلی را
چون که نوستالژیکبازی هم
شده مرسوم توی این عامل
ُمد روز است و چیز حمبوبی است
ایده شیک و سوژه خوبی است
منتها من مگر که بیکارم
یا خدایی نکرده بیمارم
بس که نوستالژیکباز شدم
توی این امر یکهتاز شدم
کم نیاوردم و در این نُه ماه
هی به یاد گذشته گفتم« :آه»
شرمسارم اگر که باالجبار
سوژهای شد در این ستون تکرار
زندگیتان مهیشه باد به کام
خوب باشید و شاد ...نقطه متام!

متت

شماره چهلم سال اول سهشنبه  17آذرماه1394

شوهرخاله من وصل است

عرض من ناظر به مهنی
بیت است .گرفتاری ما
مهنی است که منیدانیم
بر سر گندمهای مجع
آمدهمان چه بالیی آمده.
عبادتهامیان کجا رفتند؟
کتابهایی که خواندمی چه
شدند؟ کارهایی که کردمی
چه بالیی سرشان آمد؟
ادامه مثنوی را رونویسی
میکنم بلکه موالنا
جواب سواالمتان را بدهد.
مینیندیشیم آخر ما هبوش/
کنی خلل در گندم است
از مکر موش /موش تا انبار
ما حفره زدهست /وز فنش
انبار ما ویران شدهست...
راست میگوید .ما گرفتار
موشکانی خرد هستیم که
بافتههامان را پنبه میکنند،
آذوقهمان را تباه میکنند
و عبادتهامان را بیاثر
میکنند .ا ن الصالة تنهی
عنالفحشاء و املنکر .اگر
این منازها جلوی منکر و
فحشا را منیگریند دلیلش
این است که چنانکه
دستور شارع مقدس است
مناز نیستند .مناز واقعی
نیستند .پوستی هستند بی
مغز .وگرنه جامعه منازخوان
که نباید گرفتار بیاخالقی
باشد .موش در انبار ما
حفره زدهست /وز فنش
انبار ما ویران شدهست/
اول ای جان دفع شر موش
کن /وانگهان در مجع گندم
جوش کن /بشنو از اخبار
آن صدرالصدور /ال صلوة
مت اال باحلضور /گرنه موشی
دزد در انبار ماست/
گندم اعمال چل ساله
کجاست /ریزه ریزه صدق
هر روزه چرا /مجع میناید
در این انبار ما ...جمله
هم بدیلیست از ما .اگر
موش در انبارش بیفتد مشاره
چهلش و چلهزارش به درد
الی جرز هم منیخورد.
حیف شیشه پاک کردن.
حیف زیر سبزی انداخنت.
اما اگر روزنها را مسدود
کردمی و راه نفوذ موشهای
پلید خود بزرگبینی و
استبداد به رای و عجب
و خودبنیادی را گرفتیم،
آن وقت میتوانیم امیدوار
باشیم که راه به جایی
میبرد و روزی بر سر
جایگاه واقعیاش مینشیند
وگرنه...

بنویس...
...
مردکنار خیابان با
ساک پر از پول
ایستادهکه یک
موتورسیکلتبهاو
نزدیکمیشود.
دو نفر روی موتور
هستند .هر دوکاله
کاسکت به سر دارند
و چهرهشان دیده
منیشود .به دو ،سه
مرتی مردکه میرسند،
میایستند.آنکه
جلونشستهبهمرد
اشاره میکند ساک ار
به مست او پرتکند.
مرداطاعتمیکند.
راننده موتور ،ساک ار
بهنفرعقبیمیدهد
و او پس از چک
کردن داخل ساک،
بهرانندهعالمتی
میدهد.رانندهکاغذ
مچاله شدهای ار به
مست مرد پرت میکند
و در یک چشم به
هم زدن با موتور ناپدید
میشود .مردکاغذ
ار باز میکند .یک
آدرس است.
...
مرد دیگر به رودخانه
بریون شهر ،زیر پل
قدمییرسیده.دقیقا
مطابق آدرس .دلشوره
عجیبی دارد .اگر
دروغگفته باشند چه؟
ناگهانچشمشبه
حفره مورد نظر در
زیر پل میافتد .دوان
دوان به مست سوراخ
میرود .با عجله و
دستپاچگیدستش ار
درون سوراخ میکند
ونایلونمشک یرنگ
ار بریون میآورد .بازش
میکند.نفسراحتی
میکشد.بغضش
میترکد.چندبوسهبر
آن م یزند و به سینهاش
میچسباند.بعداز
چنددقیقه،گوشیبه
سرقت رفتهاش ار در
جیبش میگذارد و
به مست خانه به راه
میافتد»...
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اراده معطوف
به خوردن

تهیه سوپ کمکالری
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 ساناز اعتمادی

طرزتهیه:
ابتداگندم ارکمی در آب خیسکنید .سپس آن ار به مهراه مهه سبزجیات در قابلمه بریزید و باکمی روغن
تفت دهید .سپس مقداری آب ار به مهراه آب مرغ به آن اضافهکنید و بگذارید آرام بپزد تا جا بیفتد .وقتی
مهه چیز پخت ،آب انار یا رب انار ار به آن اضافهکنید .پس از ده دقیقه سوپ مشا آماده استکه به مهراه
مقداری نان جو میتواند شامگرم و خوبی برای شبهای بلند پاییزی باشد .نوش جان.
پیشنهاد:
 اگــر آب مــرغ نداریــد میتوانیــد یــک قــرص عصــاره مــرغ ار در یــک لیـوان آبگــرم حــلکنیــد و اگــرگیاهخوارید میتوانید از آب سبزجیات استفادهکنید.
اگر مزه ترش دوست دارید ،هنگام خوردنکمی آبلیمو به سوپ استفادهکنید.
اگر غذای تند دوست دارید به جای فلفل سیاه از فلفل قرمز استفادهکنید.
میتوانید بر اساس سبزجیات داخل خیچالتان مواد سوپ ار تغیری دهید.

5

6

در نکوهش عادت به غذا خوردن؛ وقتی ما
به خوردن اعتیاد پیدا میکنیم

منتظر
خالقیتهای
غذایی
مشا هستم.

kargadanfoods@gmail.com

پیشنهاد سرآشپز
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مواد الزم:
		
 هویج رنده شده		
کلم و چغندر رنده شده		
 پیاز خالل شده			
 آب مرغگندم نیمکوب یا بلغورگندم		
 آب انار یا رب انار		
 سیبزمینی رنده شده		
 -منک و فلفل و ادویه

به مقدار الزم
به مقدار الزم
یک عدد متوسط
دو لیوان
دو قاشق غذاخوری
به مقدار دخلواه
یک عدد
به مقدار دخلواه

امــان از وقتــی کــه خــوردن هــم بــه شــکل اعتیادگونـهای دائمــی شــود بــدون توجــه
بــه کیفیــت مــاده خوراکــی .اتفاقــی کــه میتوانــد بهک ـرات برامیــان رخ دهــد و مــا
بدون توجه به آن و فقط برای حلظهای لذت ،تن به خوردن هر چیزی بدهیم.
چیــزی خبــورمی بــدون احســاس گرســنگی؛ فقــط بـرای ای نکــه چیــزی خــورده باشــیم.
غافــل از ای نکــه ادامــه ایــن نــوع خــوردن میتوانــد مــا را بــه ارزش آنچــه م یخــورمی
بیتفــاوت کنــد و آرامآرام تــا جایــی پیــش بــرد کــه فقــط خبواهیــم خبــورمی .هــر چیــزی
کــه میخواهــد باشــد.
امــروزه تنــوع رژ میهــای غذایــی بــاب شــده اســت .اغلــب افـراد بــه فراخــور حــال و
اح ـوال و باورشــان یکــی از ایــن رژ میهــا را برمیگزیننــد و کســی منیدانــد آخــرش
رضایتشــان حاصــل م یشــود یــا نــه .امــا آنچــه مســلم اســت ای نکــه اکثــر ایــن
شهــا خیلــی هــم کاری بــه حــس و حــال مــا و ای نکــه چطــور غــذا خبــورمی
رو 
ندارنــد .یعنــی مســئولیتی در مــورد آگاهــی دادن و اجیــاد خالقیــت در مــا ندارنــد
شهــا و حمصوالتشــان اســت .دوســتی را میشناســم
و بیشــر هدفشــان فــروش رو 
کــه دائــم در حــال خــوردن اســت .او دلیــل جالبــی بـرای ایــن کار خــود دارد .مثــا
وقتــی چیــزی را م یخــورد بعــد بایــد چیــز دیگــری را خبــورد کــه آن را خنثــی کنــد و
بعــد دوبــاره یــک چیــز دیگــر را خبــورد تــا ایــن یکــی را خنثــی کنــد و اصـوال فلســفه
او بـرای خــوردن مداومــش رفــع مشــکل اســت ،نــه لــذت بــردن .جتربــه نشــان داده
حضــور در مراحــل هتیــه آنچــه م یخــورمی میتوانــد تــا حــدودی مــا را از چنــگ
اعتیــاد بــه خــوردن غــذا جنــات دهــد .کســی کــه م یخــورد میتوانــد عــاوه بــر
رضایــت از آنچــه م یخــورد دســتی هــم در هتیــه آن داشــته باشــد.
در جایــی نوشــته شــده بــود اولــن راه رهایــی از ایــن مشــکل کنــرل حجــم خــوراک
و ســاده خــوردن اســت .کاری کــه در درازمــدت جـواب میدهــد .گاهــی دانســن
یــک دســتور غــذای ســاده میتوانــد راهــی باشــد تــا بــا کمــی خالقیــت و اســتفاده
از ادویهجــات و ســبزیهای تــازه و مناســب مــا را در ایــن راه دشـوار کمــک کنــد
و انگیــزهای باشــد بـرای رســیدن بــه حســی مطلــوب از خــوردن.
ایــن بــار ســوپی ســاده و کمکالــری و پاییــزی را کــه خــودم ابــداع کــردهام معرفــی
میکنــم ،شــاید فرصتــی باشــد کــه بــا خالقیــت خودتــان بــه جنــگ اعتیــاد بــه
خــوردن برویــد و از هــر چــه میخوریــد لــذت بربیــد.
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