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و از شیخ ابوعبدالّله خفیف رمحة الّله علیه می آید که: 
چون از دنیا بریون شد چهل چهلٔه پشتاپشت بداشته 

بود.
و من پریی دیدم که هر سال دو چهله بداشتی و 

دانشمند ابوحممد باثغری، چون از دنیا بریون شد من 
آن جا 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.«

و اصل چهلٔه ایشان تعلق به حال موسی علیه الّسالم دارد 
و اندر مقام مکامله درست آید، و چون خواهند که 

کالم خداوند عّزوجّل 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 آن چه هرچه انبیا را بر َاظهار روا بود 

اولیا را بر َاسرار 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 بالّله العون.
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گره به باد مزن گرچه بر مراد رود

بـرای هــمه کـس و هــیچ کـس

خیلی سال پیشـ  وقتی جوان تر بودمـ  دائم از خودم می پرسیدم "آیا 
این کارها که می کنم، نتیجه ای هم دارد؟ از مشقتی که می کشم 
آیا منفعتی هم می برم؟ این مهه نوشـن و جمله درآوردن و سـگ دو 
زدن حاصلی هم دارد آیا؟ و..." حاال این سواالت قدرت و قوت 
سـابق را ندارنـد. بـه مـرور زمـان حرفه ای تـر شـده ام و بـه کار و بـارم 
عادت کرده ام. حاال دیگر خبشی از مشقتی که هر روز می کشم 
بـه خاطـر امـرار معـاش اسـت؛ تـالش بـرای معـاش. نـه فقـط مـن کـه 
معلم هـا و مدیرکل هـا و شـوفرها و لبویی هـا هـم تـالش می کننـد تـا 
چـرخ معاششـان بگـردد. چـاره ای نیسـت؛ زندگـی خـرج دارد و هـر 
کـس ایـن خـرج را بـه طریقـی فراچنـگ مـی آورد. مـن و رفیقـامن نیـز 
بابـت جملـه درآوردن دسـتمزدی می گـریمی کـه اگرچـه زیـاد نیسـت امـا 
کفاف زندگی مان را می دهد. آن قدر نیست که بریز و بپاش کنیم، 
امـا آن قـدر هسـت کـه کارمـان را راه بینـدازد. خـدا را شـکر. بـا ایـن 
مهه، برای نوشـن و جمله درآوردن به انگیزه هایی بیش از »کسـب 
روزی« نیاز دارمی. ما از جمله و از کتاب و از نوشن نصیبی بیش 
از مؤونه می خواهیم. وقتی می پرسم "ما را از مشقتی که زیر آفتاب 
می کشیم چه نصیب است؟" یعنی به چیزی بیش از درآمد ماهانه 
فکـر می کنـم؛ هبـره ای بیـش از حق التالیـف و حق الزمحـه را طلـب 
می کنـم. بـرای مهـن، اگـر بعـد از بیسـت سـال نوشـن و گفـن، 
معلوم شود که شاخ غولی نشکسته ام و کار بزرگی نکرده ام و منشأ 
اثری نبوده ام، آن  وقت به این جواب تلخ می رسم که عن پتک بر 
سرم کوبیده می شود "بیچاره، آب در هاون کوبیده ای و در پی باد 
دویـده ای..." بـه قـول حافـظ، گـره بـه بـاد زده ام... و بـه قـول جامعـه 
بـن داوود، باطـل اباطیـل را نصیـب بـرده ام. انسـان را از مشـقتی کـه 

زیر آفتاب می کشـد چه فایده اسـت؟ 
بدو بدو، هر هفته، مشاره جدید کرگدن را سر موقع به چاپخانه 
می رسانیم و این مشاره متام نشده، 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 
اسـم و رمسمـان را  نینـدازمی و  از چشـم خواننده هـا  خودمـان را 
خـراب نکنیـم. امـا از ایـن مهـه هیاهـو چـه نصیـب می بـرمی؟ نکنـد 
این مهه هیاهو برای هیچ باشد؟ پریی با خودش غفلت می آورد؛ 
عـادت بـه روزمـره هـم مـی آورد. مـن هـم از عـادت و غفلـت گریـزی 
نـدارم. بـا ایـن مهـه، آن سـواالت کذایـی کـه جلوتـر فهرسـت کـردم، 
دسـت از سـرم برمنی دارنـد؛ از سـر بقیـه مهـکارامن هـم برمنی دارنـد. 
معلم هـا هـم مهـن گرفتـاری را دارنـد. حقـوق خبـور و منـریی البتـه 
دریافت می کنند اما وظیفه اصلی شـان چیزی بیش از امرارمعاش 
باشـند.  داده  اجنـام  را  تکلیفـی  تـا  آن هـا درس می دهنـد  اسـت. 
تکلیـف آن هـا تعلیـم و تربیـت نسـل فرداسـت امـا مگـر تعلیـم و 
تربیـت بـه مهـن سـادگی  اسـت؟ اگـر معلمـی بعـد از بیسـت سـال 
دارد  بدهـد، حـق  سـاده »کـه چـی؟« جـواب  سـوال  بـه  نتوانـد 
افسـرده شـود و بـر عمـر تلف کـرده خـود افسـوس خبـورد. باطـل 
می دهـد. کتـاب  نشـان  را  خـود  مهن جاهاسـت کـه  از  اباطیـل 
خوانـدن مشـقت اسـت. کتـاب نوشـن هـم مشـقت اسـت. جملـه 
درآوردن مشـقت اسـت. جملـه خوانـدن هـم مشـقت اسـت. هـر 
کاری که می کنیم، آمیخته است با مشقت و حمنت. نتیجه مهه 
کارهامیان افسوس و دریغ است. وقتی کج را راست نتوانیم کرد 
و بـد را بـه مسـری خـوب نتوانیـم آورد، یعنـی کـه در متـام عمـر جـز 
خسـران هبـره ای نـرده امی؛ »ان االنسـان لفـی خسـر«. شـانه های 
کـدام مـرد اسـت کـه طاقـت حتمـل ایـن بـار گـران را داشـته باشـد؟ 
پیامـری  تنهـا  داوود )ع(،  پـدرش  از  بعـد  نبـی )ع(،  سـلیمان 
اسـت کـه پادشـاهی و نبـوت را توأمـان دارد. او هرچـه خواسـته، 
خداونـد عطایـش کـرده. او حکمـت می دانسـته؛ زبـان مرغـان را 
می دانسـته؛ بـاد و جـن و دیـو بـه فرمانـش بوده انـد؛ از مـال دنیـا 
آن قـدر داشـته کـه پادشـاهان قبـل و بعـدش حسـرت ملـک او 
را می خوردنـد. 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 مهم تریـن راز عـامل پـرده 

برداشـته و بـه مـا گفتـه کـه مهـه چیـز باطـل اباطیـل اسـت و آدمـی 
را از مشـقتی کـه زیـر آفتـاب می کشـد، منفعتـی نیسـت: »مهـه 
چیزهـا پـر از خسـتگی ا سـت کـه انسـان آن را بیـان نتوانـد کـرد. 
چشـم از دیدن سـری منی شـود و گوش از شـنیدن مملو منی گردد. 
آنچـه بـوده  اسـت، مهـان اسـت کـه خواهـد بـود و آنچـه شـده 
هیـچ چیـز  آفتـاب  زیـر  اسـت کـه خواهـد شـد و  اسـت، مهـان 
تـازه نیسـت.« این هـا را یـک نیهیلیسـت اروپایـی قـرن نوزدمهـی 
بـه مـا منی گویـد. این هـا را پیامـر خـدا، سـلیمان بـن داود )ع(، 
می گویـد کـه مهـه راه هـای عـامل را طـی کـرده اسـت. او از راهـی 
طی شـده بـا مـا سـخن می گویـد. اگـر مـا حسـرت خوشـی دارمی، 
او غایت خوشی را جتربه کرده. اگر ما متنای حکمت دارمی، او 
صاحب حکمت لدنی بوده... درباره مهن 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 دانسـن 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 می افزایـد.« عجیـب اسـت. کار و بـار مـا هـم بـا حـزن 
و غم عجن اسـت. از علم هبره ندارمی اما از کثرت خواندن و 
نوشـن، ریشـه های غـم را در وجودمـان تقویـت می کنیـم. معلـم 
و شـوفر و لبویی و وزیر و وکیل در پی باد می دوند و بر مدار 
رهایـی  بطالـت  دسـت  از  هـر کار کننـد،  می چرخنـد؛  بطالـت 
ندارنـد. بـا کتـاب و جملـه و پـول و لـذت و عیـش منی تـوان بـه 
جنـگ بطالـت رفـت. خسـران تقدیـر حمتـوم بنـی آدم اسـت مگـر 
آن که 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 برمـی دارد، مهـن 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 
داشـته کـه گفتـه »بدیـن رواق  راز خلقـت  بـه مهـن  اشـاره  هـم 
زبرجـد نوشـته اند بـه زر/ کـه جـز نکویـی اهـل کـرم خنواهـد مانـد«. 
نکویـی اهـل کـرم تنهـا راهـی اسـت کـه می شـود از چنـره بطالـت 
گرخیـت و از مشـقت بی حاصـل جنـات پیـدا کـرد. راز سـلیمان 
)ع( را شـاعران نکته سـنج فارسـی زبان هبـرت از هـر کـس دیگـری 
بـه مـی  بـه مـا گفتنـد. »غـم کهـن  بـه زبـان اشـارت  دریافتنـد و 
سـاخلورده دفـع کنیـد/ کـه ختـم خوشـدلی ایـن اسـت پـری 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 مهن نکویی اهل کرم بپیوندد، می توان دلشـاد 
بـود کـه از مشـقت ها و خسـتگی هامان چیـزی بیـش از مشـقت 
و خسـتگی نصیـب بـرده امی اگرنـه، وای بـر مـا و وای بـر مشـا کـه 

بیهـوده در چرخـه باطـل اباطیـل گرفتـار آمـده امی. 
کار خـری چیسـت؟ نیکویـی کـدام اسـت؟ عمـل صـاحل را چطـور 
باید تعریف کرد؟ شادی و طرب و خوشی و خرمی را چطور و 
از چه راهی می توان کشف کرد؟ به هبانه کرگدن چطور می توانیم 
ترویـج کنیـم؟...  را  عشـق  و  دوسـتی  و  را  مـودت  و  مهربانـی 
این هـا و ده هـا سـوال بنیـادی دیگـر دقیقـا مهـان اشـاراتی هسـتند 
کـه راهنمایی مـان می کننـد بلکـه وادارمـان می کننـد تـا از میـان 
کوره راه هـای 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 خوبی ها و خوشی ها نزدیک کنیم. 
مـا کرگـدن درمنـی  آورمی کـه کرگـدن درآورده باشـیم؛ مـزاج عاشـقی 
دارمی، پی دلدار می گردمی. می گردمی دنبال رفقای خوب؛ رفقای 
نیکـوکار تـا بـه یاری شـان چـراغ خریخواهـی و صلـح و خنـده را 

روشـن نگـه دارمی؛ اگـر خـدا خبواهـد. 

خملص مشا سردبری
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ســـبت بـــه ازمنـــه قـــدمی فقـــط 
پول نیســـت که ارزشـــش 
افـــت کـــرده و بی امهیـــت 

شـــده. کال هـــر چیـــزی کـــه 
مربـــوط بـــه عـــدد می شـــود در 
قدمی ارج و قرب بیشـــرتی 
داشـــته اســـت. چند ســـال 

پیـــش لطیفـــه ای ســـاخته 
بودنـــد کـــه یکـــی می گفـــت: 

"ســـال چهـــل بـــا دو نفـــر 
دعوام شـــده بود..." بعد 
بـــرای اینکـــه امهیـــت کارش 

را بـــاال بـــرد اضافـــه می کـــرد: 
"دو نفـــر ســـال چهـــل، نـــه 

دو نفـــر حـــاال..." ایـــن 
جـــوک بی هبـــره از حقیقـــت 

نیســـت. اگـــر خـــوب به 
موضـــوع فکـــر کنیـــد تاییـــد 

می کنیـــد کـــه دو نفـــِر ســـال 
چهـــل عـــن پـــول آن روزگار 

ارزش و اعتبـــار بیشـــرتی 
داشـــتند نســـبت به دو نفر 
ســـال نود و چهار. اعداد 

ســـری نزولـــی و قهقرایـــی 
داشـــته اند. قـــدمی هـــزار نفـــر، 
مجعیـــت فوق العـــاده ای بـــه 
حســـاب می امدند. در 

متـــون قـــدمی صدهـــزار یک 
عـــدد دســـت نیافتنـــی بـــوده 
و وقتـــی می خواســـتند بـــه 
کالن شـــهرها اشـــاره کنند 

چشـــم گـــرد می کردند 
و چن در پیشـــانی 

می انداختنـــد کـــه صدهـــزار. 
قـــرآن هـــم در مـــورد حضـــرت 

یونـــس - علیه الســـالم- 
وقتـــی کـــه از شـــکم ماهـــی 

بـــریون می آیـــد می فرمایـــد او 
را بـــه ســـوی صدهـــزار نفـــر 
بلکه بیشـــرت فرســـتادمی )و 
ارســـلناه الـــی مائـــة الـــف او 

یزیـــدون( امـــروز امـــا صدهزار 
عـــدد پیـــش پـــا افتاده ای ســـت 

کـــه در مســـابقات فوتبـــال 
دور هم مجع می شـــوند. 

کل ســـپاه ایـــران در جنـــگ 
قادســـیه صد و ده، بیســـت 
هـــزار نفـــر بیشـــرت نبوده انـــد. 

عرب هـــا هـــم حدود 
شـــصت هـــزار نفـــر. این 

اعداد در زمان خودشـــان 
هوش از ســـر مردمان 

می پراندنـــد. داستان ســـرایان 
وقتـــی بـــه اعـــداد ســـه رقمی 

می رســـیدند یـــک جـــوری بـــه 
آن آب و تـــاب می دادنـــد 

ادامه پرمی در صفحه 5 

خدا را شکر به 
»چهل« رسیدمی. 

خدا کند به 
چهارصد و چهار 
هزار و چهل  هزار 
هم برسیم. »ای 
خدا این وصل 

را هجران مکن/ 
سرخوشان عشق 
را ناالن مکن«. 
ما االن سرخوش 

وصل چهل هفته ای 
هستیم. غری از 
عید که کار و 

بار مملکت کال 
تعطیل بود، هر 

هفته، سه شنبه به 
سه شنبه، خوب و 
بد، زشت و زیبا، 
خدمت رسیدمی و 

آنچه را داشتیم و از 
دستمان برمی آمد، 
در طبق اخالص 
گذاشتیم و تقدمی 
کردمی. البته هبرت از 
این هم می شد کار 
کرد. اگر تنبلی و 

بی پولی نبود، می شد 
هبرت کار کرد. شک 
نیست که بضاعت 

ما مزجات است 
اما با مهن بضاعت 
مزجات هم معرتفم 

که می شد هبرت 
کار کرد. عیب و 
ایرادهای کرگدن 
البته بیشرتش به 
من برمی گردد و 
کمرتش به رفقا. 

بر سبیل تعارف و 
شکسته نفسی این 

را منی گومی. واقعیت 
را می گومی. مهه 

آن ها که با من کار 
کرده اند، می توانند 
عرایضم را گواهی 

کنند که حقری 
فقری سراپا تقصری، 
بی نظم و بی خیال 
و سهل انگارم و 

حاال که گرد و غبار 
پیش قراوالن پریی 
از دور پیدا شده، 

فراموشکار هم 
شده ام. گل بود، 
به سبزه نیز آراسته 

گندم اعمال چل ساله 
کجاست؟

راز عدد چهل

می
غال

ان 
حس

ر: ا
رگ

صوی
ت



  1
39

ه4
ر ما

 آذ
17

ه   
شنب

سه 
ل  

ل او
سا

م   
هل

ه چ
مار

 ش
 

4

قاتل فرهنگسرای بهمن
 بهروز غریب پور

شهرداری تنهامی گذاشته بود؛ انگار که واقعا »قاتل« 
بودم و موضوع مرگ یک کارگر در فرهنگسرای 
هبمن به خودم ربط داشت. در راهروی دادسرا هم 
تک  و تنها یک ساعتی انتظار کشیدم. هر کسی 
که وارد یا خارج می شد، دستبند و گاهی پابند 
داشت؛ قاتلینی بودند باسابقه یا بی سابقه که 
سربازی آن ها را مهراهی می کرد. ناگهان صدایی از 
داخل شعبه به گوشم رسید: "قاتل فرهنگسرای هبمن!" قطعا من را صدا زده 

بودند... 
شعبه... عبارت از اتاقی باریک بود که منشی و قاضی با فاصله در یک 
سوی آن نشسته بودند و به اندازه حمل رفت و آمد »متهمان« با دیوار 
روبه رویشان فاصله داشتند. بالفاصله متوجه شدم که چرا صدای منشی 
طنن داشت؛ او رو به دیوار، قاتل فرهنگسرای هبمن را فراخوانده بود. سالم 
کردم... متوجه شدم جواب سالم در این جا نه واجب است نه مستحب! 
چه سالمی چه علیکی ای...! منشی با اشاره دست من را به مست قاضی 
هدایت کرد )هدایت حمرتمانه است ولی لغت دیگری به ذهنم منی رسد(. 
قاضی بی آن که نگاهم بکند دستور داد: "بشن". نشستم. قاضی پرسید 
این کارگر بیچاره چطور به قتل رسیده؟ مقتول بیچاره را با پانزده بچه در ذهنم 
جمسم کردم. قاضی کروکی کارشناس اداره کار را که بیشرت به یک نقاشی 
کودکانه شبیه بود، نشامن داد. تری چوبی کامال به شکل یک نیزه نقاشی 
شده بود و در حال فرود بر فرق سر آدمکی بود که غافلگری شده بود. 
البته پرتاب کننده نیزه نقاشی نشده بود ولی به راحتی می شد فهمید که قاتل 
نیزه را با قدرت به  طرف مقتول نشانه رفته است... قاضی ورقه بازجویی 
را به طرفم دراز کرد. سوال اول این بود: "آیا اقرار می کنید که این فرد، 
عزیزاهلل... ]عجب امسی![ در کارگاه ساختمانی مشا به قتل رسیده است؟ 
من می خواستم از چگونگی تبدیل کشتارگاه به فرهنگسرای هبمن بگومی که 
سرم داد کشید: "جواب آری است یا نه!" من گفتم: "اگر مفصل توضیح 

ندم که موضوع روشن منی شه..." 
قرار شد که 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 داد که خری! قاضی گفت: "برو!" سوال کردم: 
"باید برگردم یا مهن توضیحات کافی بود؟" سوال نامربوطی کرده بودم و برای 
مهن هم قاضی عن لبو قرمز شد. "مشا به جرم قتل نفس احضار شدی 
و تا حکم صادر نشده سر و کارت با ماست. برو سه شنبه دیگه بیا..." 

در آن روزها شراره صاحلی، مهسر دوست دوران دانشجویی ام مصطفی 
اوجی، را به عنوان معاون فرهنگسرای هبمن به کار دعوت کرده بودم. 
پدر خامن صاحلی قاضی بود و با شنیدن قصه قاتل فرهنگسرای هبمن 
سخت برآشفته شد و مهت کرد که پرونده از شعبه جنایی خارج بشود 
و باالخره پرونده به شعبه دیگری منتقل شد و من از شر حتقری ادواری 
سه شنبه ها و آن فریاد احضار "قاتل فرهنگسرای هبمن" خالص شدم... 
در شعبه جدید من با مهسر و برادر مهسر مقتول روبه رو شدم. اولن 
سوالی که از آن خامن روستایی کردم، این بود: "واقعا مشا پونزده بچه 
دارین؟" سرش را پاین انداخت و تایید کرد. پرسیدم: "چندتاشون دخرت 
و چندتاشون پسر هسن؟" و در کمال تعجب دیدم که اسم بعضی 
از بچه هایش را فراموش کرده است. برادرش به کمکش آمد و پانزده 
شناسنامه را از کیسه ای نایلونی که برای چنن حلظه ای آماده کرده بود، 
بریون کشید تا هم ثابت کند که عزیزاهلل خان مقتول پانزده فرزند داشته 
و هم اسامی  را بیاد بیاورد... قاضی حکم را صادر کرد؛ هفتصد هزار 
تومان دیه باید پرداخت می کردم! رقمی  که به گفته برادر مهسر آن کارگر 
بیچاره، اگر پرداخت می شد، او می توانست خواهرش را به ارومیه و حمل 
زندگی خودش بیاورد، خانه ای برایش خبرد و دکانی برای بزرگ ترین فرزند 
خانواده - مهان کارگری که هنگام مرگ پدر از مرگ گرخیته بود - دست 
و پا بکند... تصورش را بکنید که سال هفتاد بود و هفتصد هزار تومان 
رقم و مبلغی رویایی به حساب می آمد... مهان جا بود که سوال کردم: 
"اگر مشا این قدر بی کس و کارید، پس اون لشکرکشی به فرهنگسرای 
هبمن رو چه کسی اجنام داده بود؟" و داستان دو مینی بوس مدعیان و 
اولیای دم را برایش گفتم و او توضیح داد که این ها پسر آن مرحوم را 
دوره کرده بودند تا اگر دیه ای نصیبش شد، سهمی  هم به آن ها برسد 
و به او گفته بودند ما شلوغ بازی درمی آورمی و تو هر چیزی را که قبال 

گفته ای، انکار کن... 
پس از آن و برای اولن بار نامه ای به شهردار هتران نوشتم و ضمن ابراز گالیه 
که چرا شهرداری هتران در این مورد - به رغم گزارش اداره حراست - تنهامی 
گذاشته است، خواستار پرداخت دیه شدم و احلق که به سرعت مبلغ آن به 
خانواده مقتول پرداخت شد... روزی که چک دیه را به مهسر عزیزاهلل خان 
مرحوم دادم، زن نسبتا جوان او چنان شادمان شد و خندید که من به خودم 
لرزیدم. برادر او خواست دستم را ببوسد و... زن به زبان آمد و گفت: "مشا 
یک خانواده رو جنات دادین. اگر عزیز هزار سال زنده بود و هزار سال کار 
می کرد، چنن پولی را منی تونست پس انداز کنه." و من هم علت شادمانی 
آن ها را فهمیدم و هم یک بار دیگر حکمت خدا را به چشم دیدم: مرگ 
چراغ امید را در خانه آن ها روشن کرده بود و من نه تنها قاتل نبودم، بلکه 

ناجی آن پانزده بچه و مادرشان شده بودم.  

 سیاه مشق/ کشتارگاه فرهنگ 

»داستان عاشقانه 
سرقت«
پیرت کری
ترمجه جمتبی ویسی
نشر افق
1394

روایت زندگی 
پرماجرای نقاشی 
ورشکسته و 
عاصی از روزگار 
و مقابله  او با 
جهان پریامونش 
در پی شکست 
خوردنش در 
زندگی خانوادگی 
و سلب شدن 
حقش از 
سرپرستی پسرش 
و داستان هایی 
که بر او به 
عنوان هنرمندی 
بااستعداد 
می گذرد. کری 
این رمان را در 
سال 2006 
نوشته و در آن 
از نقاشان و 
هنرمندان بزرگ 
و سبک های 
مهم هنری نام 
برده و اثر را برای 
خماطبان جدی 
هنرهای جتسمی 
خواندنی تر کرده 
است. این اثر با 
جموز از نویسنده و 
با رعایت حقوق 
کپی رایت در ایران 
منتشر و چاپ 
شده است ولی 
به نظر می رسد 
نام درست اثر 
»سرقت: یک 
داستان عاشقانه« 
باشد.

کمی سیاست

یک. گویا جدی جدی حرف مفت کنتور منی اندازد. هر گام که به آغاز 
اجرای توافق هسته ای نزدیک تر می شومی، بعضی کاندیداهای انتخابات 
ریاست مجهوری امریکا حرف های بی راه زیادی می زنند. از آن آقایی که 
قول داده در صورت رسیدن به مقام ریاست مجهوری کابینه یهودی تشکیل 
می دهد گرفته تا ترامپ که هر روز گل واژه جدیدی رو می کند، هر روز 
سخنان بی ربطی از زبان آن ها می شنومی. در یکی از تازه ترین موارد، کریس 
کریستی، سناتور مجهوری خواه، در پاسخ به سوالی درباره این که اگر بر 
کرسی ریاست مجهوری ایاالت متحده بنشیند، اولویت امنیت ملی اش چه 
خواهد بود، گفت: "ایران خطری بزرگ تر از داعش است. اگر هتدیدها 
را اولویت بندی کنیم، کاری که هر رئیس مجهوری باید بکند، آن وقت فکر 
می کنم ایران خطری بزرگ تر از داعش است. من معتقدم ایران به سوی 
دستیابی به سالح هسته ای می رود در حالی که هیچ سندی ندارم که 

نشان دهد داعش به دنبال سالح های کشتارمجعی است." 
بعد که جمری برنامه، به او می گوید ایران کارهای زیادی اجنام می دهد، از 
مجله این که مقدار زیادی از اورانیوم های غنی  شده اش را حتویل می دهد، 
کریستی می گوید: "تو باور می کنی؟!" کلرگ می گوید حداقل مطمئنم 
که تا سال ها هتدیدی از طرف ایران متوجه ما نیست، اما داعش هتدید 
این روزهای ماست." بعد می پرسد: "پس مشا هم به حمض رسیدن 
به ریاست مجهوری، توافقنامه ایران و 1 + 5 را پاره می کنید؟" آقای 
کریستی پاسخ می دهد: "من این را نگفتم. اول از مهه این که ما با 
کسانی که موجودیت اسرائیل را به رمسیت منی شناسند، توافقی خنواهیم 
کرد." کلرگ به او می گوید: "چطور از آن ها چیزی را می خواهید که 
با بنیان ایدئولوژی شان منافات دارد؟" و بعد آقای جمری خوب نتیجه 
می گرید که گذاشن چنن شرطی در واقع فقط به قصد ناکام گذاشن 

توافق با ایران است. 
از ُدرفشانی های جناب کریستی، مشا کدام کشور دنیا را  اما جدای 
سراغ دارید که شرط ارتباط با کشوری دیگر را با به رمسیت شناخن 
سرزمینی دیگر به عنوان یک کشور گره بزند؟ کدام کشور را سراغ دارید که 
سیاستمدارانش شرط به قول خودشان »راستی آزمایی« را حضور بازرسان 
بن املللی تعین کند و بعد وقتی مهان بازرسان گفتند مهه جا امن و امان 

است، برگردد بگوید مشا باور می کنید؟! 
این حرف ها را که می زنید، عده ای می گویند خب، امریکا کشوری آزاد 
است و هر کس نظرش را می گوید و از این جور حرف ها. من کاری به 
مباحث سیاسی اش ندارم، اما هیچ جوری منی توامن هضم کنم که در یک 
کشور - نه یک شهروند عادی - یک مناینده جملس یا مهان سناتور با 
چنن استدالل های بی خردانه ای ایران را خطری بزرگ تر از داعش بداند! 
تاثری رسانه های بزرگ و البی های صهیونیستی و قدرت کارتل های بزرگ 

رسانه ای درست، اما شوخی هم حدی دارد؛ داعش؟ ایران؟! 

دو. تلگرام را دوست ندارم و هر خری که از تلگرام به من می رسد، 
واقعیت ندارد مگر آن که خالفش ثابت شود. حداقل جتربه این طور به 
من نشان داده. اما دیروز مجله ای در تلگرام خواندم از نوام چامسکی که 
ترجیح دادم باور کنم او گفته. حرفی که زده از زبان هر کسی جذاب 
است: "اگر به خاطر حوادث فرانسه یک دقیقه سکوت می کنیم، به 

خاطر آنچه در سوریه می گذرد باید تا ابد خفه خون بگریمی." 

سه. نیکالس مادورو، رئیس  مجهور ونزوئال، اخریا اعالم کرده که اگر خمالفان 
اکثریت را در انتخابات جملس ملی به خود اختصاص دهند، »ما دست 
از انقالب برمنی دارمی و... ما در حکومتی شبه نظامی با مدرک حکومت 
خواهیم کرد«. او برای این که متهم نشود که به معنای واقعی دموکرات 
نیست، گفت »ما این کار را با در دست داشن قانون اجنام خواهیم داد«. 
آقای رئیس مجهور به راحتی جزئیات کوچک اما مهمی را نادیده می گرید. 
نه قانون اجازه حکومت نظامی را می دهد و نه دولت این حق را خواهد 

داشت که نتیجه انتخابات را نادیده بگرید. 
چیزی که مادورو بر آن تاکید کرد، این بود که اگر انقالب او شکست 
خبورد، »قتل عام« اتفاق خواهد افتاد؛ هتدیدی که مکررا در سراسر کمپن 

انتخاباتی اش تکرار می کرد. 
زمانی که هوگو چاوز زنده بود و قیمت نفت باال بود، می توانست کاریزما، 
حمبوبیت و حساب بانکی پرپولش حسن نیت و رواداری دولت های دیگر 
را نسبت به »انقالب« ونزوئال جلب کند. اما مادورو، چاوز نیست و 
قیمت نفت سقوط کرده است. شاید هبرت باشد آقای مادورو یکی از 
مهم ترین اصول دموکراسی را مرور کند؛ دموکراسی بر اساس آنچه در روز 
انتخابات اتفاق می افتد تعریف منی شود؛ دموکراسی به معنای رفتاری است 

که دولت بن دو انتخابات از خودش بروز می دهد. 

چهار. 1۷ نفر در انفجاری در یک رستوران در مصر کشته شدند. 
۷۰ نفر در مبب گذاری انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. 
هواپیماهای روسیه در یک ماه گذشته بارها و بارها مواضع داعش را در 
سوریه و عراق مبباران کرده اند. دو هفته پیش ترکیه یک هواپیمای جنگی 
روسیه را سرنگون کرد و حاال آقای پوتن گفته خداوند تصمیم گرفته 
حال ترکیه را بگرید. به مهن دلیل گویا رئیس مجهور روسیه جلوی واردات 
گوجه فرنگی از ترکیه را گرفته است. در مین عده زیادی بی گناه کشته 
می شوند. دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که امیان بیاورمی به آغاز جنگ 

جهانی سوم؟  

 رها حقیقی

حرف مفت کنتور نمی اندازد
با نزدیک شدن به اجرای توافق هسته ای، هر روز کاندیداهای ریاست 

جمهوری امریکا حرف جدیدی می زنند
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کـــه از میلیـــارد هـــم بیشـــرت بـــه 
نظـــر می رســـید. امـــا میلیـــارد 

هم امروز زیر دســـت و 
پـــا رخیتـــه. کنتـــور جهـــان 

مـــدرن چنـــان ســـرعت گرفتـــه 
کـــه ارزش واقعـــی عددهـــا 

را پنهـــان کـــرده. زمـــان 
بچگـــی مـــا تـــوی کتاب هـــای 

معلومـــات عمومـــی 
می نوشـــتند یـــک میلیـــارد 
آنقدر بزرگ اســـت که 

بـــرای مشردنـــش بایـــد چهـــل 
ســـال وقت بگذارید و 

روزی هشـــت ســـاعت مدام 
بشـــمرید. یعنـــی اگـــر خبواهیـــد 

یک، دو، ســـه، چهار، 
پنج، شـــش... بشـــمرید 
تـــا یـــک میلیـــارد، چهـــل 

ســـال بایـــد وقـــت بگذاریـــد. 
منظـــور اینکـــه عـــدد میلیـــارد 

بزرگ اســـت و فهمش 
ســـخت اما در روزگار 
مـــا میلیـــارد عـــن پشـــکل 
زیر دســـت و پا رخیته و 

دله دزد هـــا هـــم بـــه کمرت 
از هـــزار میلیـــاردش اعتنـــا 

منی کننـــد. بدتریـــن جمـــازات 
دزدهـــا مهـــن اســـت کـــه جمبور 

شـــوند مـــاِل بـــه حـــرام مجع 
شده شـــان را بشـــمارند. 

)مجـــع مـــاال وعـــدده( مـــا هم  
کـــه اعـــداد را در خرهـــا 
می شـــنومی حساســـیتمان 

را از دســـت داده امی. 
قـــدمی وقتـــی منجمـــن از 

فاصله هـــای جنومـــی حـــرف 
می زدنـــد نزدیـــک بـــود که 
شـــاخ دربیـــاورمی. خیلی 

قـــدمی را منی گـــومی. تـــا مهـــن 
ســـی، چهل ســـال پیش اگر 
فاصلـــه زمـــن و ســـتاره ها را 
می نوشـــتند درکـــش برامیـــان 

ســـخت بـــود. فهمـــی از 
ســـه میلیارد ســـال نوری 
نداشـــتیم. اصـــال برای 

آدمیـــزاد فهـــم اعـــداد باالتـــر 
از ســـن و ســـال ســـخت 

اســـت. شـــصت و هفتاد 
و هشـــتاد و نود و صد، 
حتـــی صـــد و ده و صـــد 
و بیســـت را می توانیـــم 
درک کنیـــم. معنـــی آدم 

صدســـاله این اســـت که او 
صـــد هبـــار و صـــد تابســـتان 
و صـــد زمســـتان را جتربـــه 

کـــرده. یعنـــی کـــه او صدتـــا 
ادامه پرمی در صفحه 7 

شد. »حریف 
جملس ما خود 

مهیشه دل می برد/ 
علی اخلصوص 
که پریایه ای بر 

او بستند«. پریایه 
فراموشکاری هم 

به آنچه بود، بسته 
شده است. یکی 

می خواست از 
جویی بپرد؛ هی 

عقب و جلو کرد و 
آخر سر منصرف 

شد. زیر لب 
گفت: "ای جوانی 

کجایی؟" دور و 
برش را که خلوت 

یافت، به خود 
گفت: "جوانی هم 

...خی نبودی". 
حاال من گاهی به 

مهکارامن پز جوانی ام 
را می دهم. خاطره 

از سوره و مهر 
تعریف می کنم. 
قصه ها می گومی 

که من آمن که رستم 
بود هپلوان. اما دور 
و برم را که خلوت 
می یامب، پوزخندی 
می زمن به ریشم که 
»جوانی ات را هم 
دیده ام«. خودم را 
جلوی مشا بدنام 
منی کنم. غری از 
این شلختگی و 
سهل انگاری و 
فراموشکاری و 

تلنبار کردن امور، 
خوبی هایی هم دارم. 

اگر خوبی نداشتم 
که این نویسندگان 

بزرگوار زیر پرچم 
کرگدن مجع 

منی شدند. این ها هر 
کدام یلی هستند 
که حتی با شاه 

فالوده منی خورند. 
پولی هم منی دهیم 

که فکر کنید 
بابت حق التالیف 

ایستاده اند و پا 
سفت کرده اند. 

فقط روی حساب 
دوستی و مودت 
و مهربانی است 

 پژمان موسوی

از »کاغذ اخبار« ما 
تا »واشنگتن پست« 

آن ها

»واشنگن پست«- مهم ترین و تاثریگذارترین روزنامه  واشنگن 
دی سی- چندی پیش صدو سی وهشتمن سالروز انتشار 
خود را جشن گرفت و وارد صدو سی وهنمن سال انتشارش 
شد؛ روزنامه ای که بیش از 80 سال در اختیار خانواده 
»گراهام« بود و اکنون »جف بزوس« رئیس شرکت خدمات 
اینرتنتی آمازون به عنوان »سرمایه گذار خصوصی« و نه 
شرکت آمازون، مالکیت آن را بر عهده دارد؛ مالکیت این 
روزنامه پس از پرداخت رقمی در حدود 250 میلیون دالر به 
جف بزوس واگذار شد. آن هایی که دستشان توی کار است 
تنها می دانند 250 میلیون دالر برای یک روزنامه یعنی چه! 
واشنگن پست چه آن زمان که خانواده »گراهام« مالکیت 
آن را بر عهده داشت و چه امروز که جف بزوس مالک آن 
است، مهواره از جایگاه و اعتبار ویژه ای در جهان برخوردار 
بوده است؛ گرچه برمال کردن رسوایی »واترگیت« در این 
اعتبارخبشی از امهیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است، 
اما کیست که نداند واشنگن پست در طول سال های فعالیت 
خود، آن قدر حرفه ای عمل کرده که شایسته و الیق جایگاه 

امروزی اش باشد.
40 سال پیش از آغاِز انتشار واشنگن پست در مهن هتراِن 
خودمان، روزنامه ای خنستن مشاره اش را منتشر کرد که نه امروز 
خری از تداوم انتشارش است و نه حتی نام و یاد و آن! 
فقط آن هایی که اهل حتقیقند می دانند که روزی در این کشور 
»کاغذ اخبار«ی منتشر می شد و پس از آن هم چند روزنامه 
و هفته نامه تا زمان انتشار خنستن مشاره واشنگن پست منتشر 
می شدند. مشخصا می توان گفت خنستن روزنامه چاپی ایران 
در دوره سلطنت حممدشاه قاجار به وسیله  مریزا صاحل شریازی 
در هتران منتشر شد. خنستن مشاره این نشریه که به تقلید از 
واژه روزنامه در زبان انگلیسی کاغذ اخبار نامیده می شد، اول 
ماه مه 1837 میالدی درست 40 سال پیش از انتشار 
واشنگن پست انتشار یافت. قصه آن 40 سال یک طرف، 
قصه این 138سال یک طرف؛ سال هایی که در آن روزنامه ها 
در امریکا تا این حد پیش رفته اند و جایگاهی چنن یافته اند و 
سال هایی که در آن در ایران روزنامه ها با انقطاع های پی درپی 
روبه رو بوده اند و هیچ یک )البته به جز روزنامه اطالعات آن هم 
با تارخیی حدود 90 سال( تاریخ و هویتی این چنن نیافته اند. 
اگر فاکتورهای سیاسی و عقب افتادگی های دولت های وقت 
را در زمانه زمامداری قاجارها و هپلوی ها در نظر نیاورمی، به 
نظر می رسد مهم ترین عامل این جا ماندگی، توسعه نیافتگی 
مطبوعات ما و بی توجهی به منافع ملی در قیاس با توجه 
مفرط به دسته بندی ها و جریان سازی های مقطعی است. نه 
آن که حساسیت به مسائل داخلی و درگریی های روزمره، 
کاری عبث باشد که اتفاقا در کشورهای توسعه نیافته خبشی از 
فعالیت های مدنی به سبب نبود تشکل های غریدولتی، عمال 
بر دوش مطبوعات افتاده است و دقیق شدن روی این مسائل 
درست به مهن دلیل، کاری درست هم هست، اما سخن 
اصلی این است که روزنامه های ایرانی هیچ گاه دغدغه ای 
برای تبدیل شدن به رسانه ای مهم در سطح منطقه و جهان 
نداشته اند و خرنگاران و سردبریانشان را برای این مهم، 
هیچ گاه آماده نکرده اند. این معضل از یکسو خرنگاران و 
روزنامه نگاران ما را از حضور من حتوالت جهانی و ایفای 
نقش به عنوان یک روزنامه نگار جهانی حمروم کرده است و از 
سوی دیگر ایران را از سپهر رسانه های جهان، عمال حذف 
کرده و آنان را حداکثر در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران 
باامهیت و معتر ساخته است. البته در این بن منی توان از 
نقش و تأثری »بی عملی« و »بی اشتیاقی« خوِد روزنامه نگاران 
ایرانی هم در دست نیافن به چنن جایگاهی غفلت کرد اما 
مهم تر از این، مشکل ساختاری روزنامه نگاری و سازمان های 
رسانه ای ماست که وضعیتی چنن را پدید آورده است؛ درواقع 
نبود نگاِه بن املللی و بی توجهی به گسرتش حوزه نفوذ در 
کشورهای منطقه با مطبوعات ایرانی کاری کرده است که 
امروز تقریبا هیچ نشریه یا رسانه  ایرانی  در جهان و منطقه 
حرفی برای گفن ندارد و به عنوان یک نشریه مهم و تاثریگذار 

شناخته منی شود.  

 داستان یک شهر  حرفه؛ روزنامه نگار 

 سید احمد محیط طباطبایی

ما وقتی قصه  های خودمان را تعریف نکنیم مجبوریم 
داستان های دیگران را بگوییم

قصه ها را به یاد بیاور

میـــالدی،   2000 ســـال  از 
بن املللـــی  فرهنگـــی  ســـازمان 
هنادهـــای  متامـــی  و  یونســـکو 
در  ســـعی  آن کـــه  بـــه  وابســـته 
هویـــت  از  حراســـت  و  حفـــظ 
خمتلـــف  گروه هـــای  فرهنگـــی 
فرهنگـــی و اجتماعـــی در دنیـــا 
را  ایـــن کار  ابزارهـــای  مهم تریـــن  از  یکـــی  دارنـــد، 
بشـــر  زمانـــی کـــه  از  می داننـــد.  داســـتان  و  قصـــه 
ابتدایـــی خـــودش را درک کـــرد، انتقـــال جتربیاتـــش از 
بـــوده  بعـــد از طریـــق قصه گویـــی  بـــه نســـل  نســـلی 
اســـت. ایـــن قصه گوهـــا زمانـــی بـــزرگان یـــک گـــروه 
غارنشـــن بودنـــد یـــا در مقـــام جادوگـــر شـــفادهنده 
قبیلـــه قـــرار داشـــتند و جتربیاتشـــان را در قالـــب قصـــه 
و داســـتان بیـــان می کردنـــد؛ گوینـــدگان قصه هایـــی 
بـــاور  و  اســـطوره  تاریـــخ،  از  خبشـــی  بعدهـــا  کـــه 
عنـــوان فرهنـــگ شـــفاهی  بـــه  را  بعـــدی  نســـل های 
نقـــش  قصه گویـــی  و  قصـــه  ایـــن  دادنـــد.  شـــکل 
مهمـــی را در حفـــظ هویـــت و اجیـــاد تعلـــق خاطـــر 
ایفـــا  و گـــروه  خانـــواده  طایفـــه،  یـــک  افـــراد  در 

می کند. 
اشـــکانیان  دوره  در  ایرانیـــان  قصه گویـــی  ســـبک 
بـــه  مـــا  قصه گوهـــای  و  پیـــدا کـــرد  بزرگـــی  حتـــول 
خاطـــر ویژگی هـــای زبانـــی گروه هـــای زبانـــی هپلـــوی 
از  هبـــره گرفتنـــد و  پدیـــده موســـیقی  از  فارســـی  و 
آن دوره بـــه بعـــد، راویـــان قصه هـــای مـــا نوازنـــدگان 
شـــعرخوانی بودنـــد کـــه داســـتان های مربـــوط بـــه یـــک 
قـــوم و قبیلـــه را از موضوعـــات عاطفـــی و عشـــقی 
گرفتـــه تـــا روایت هـــای جنگـــی و قهرمانـــی و محاســـی 
در قالـــب ایـــن داســـتان ها بـــرای خماطبـــان خودشـــان 
کـــه عمدتـــا جوانـــان بودنـــد، نقـــل می کردنـــد. ایـــن 
دســـت از قصه گویـــان امـــروزه مهچنـــان بـــه شـــکل 
وجـــود  مـــا  مملکـــت  و کنـــار  در گوشـــه  پراکنـــده 
دوتارنـــوازان  خراســـان،  مشـــال  خبشـــی های  دارنـــد؛ 
مهچنـــن  و  تربت جـــام  نقش بندی هـــای  بریجنـــد، 
آذرباجیـــان  عاشـــیق های  و  بلـــوچ  تارنوازهـــای 
از  شـــکلی  خبتیـــاری  منطقـــه  نی نوازهـــای  و 
گوســـان های دوره اشـــکانی هســـتند کـــه مهچنـــان 
ایـــن پدیده انـــد.  تارخیـــی  باقـــی  مانـــده و حافظـــه 

از طریـــق داســـتان اســـت کـــه مـــا اخالقیـــات و نظـــام 
تـــداوم می خبشـــیم. جوامعـــی  قبـــول خـــود را  مـــورد 
از  مهچنـــان  قصـــه  و  قصه گویـــی  آن هـــا  در  کـــه 
امهیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت، قطعـــا اجتماعاتـــی 
بـــه  ناهنجاری هایشـــان  و  مشـــکالت  هســـتند کـــه 
مراتـــب کمـــرت از جوامـــع دیگـــر اســـت. در جوامـــع 
اروپـــا کـــه  مشـــال  از  مناطقـــی  و  اســـکاندیناوی 
شـــهره هســـتند بـــه داشـــن نظامـــی مدنـــی بـــر اســـاس 
ــتند  ــا هسـ ــان، ایـــن قصه هـ ــاخت های تارخیی شـ زیرسـ
از  را  اجتماعـــی  و  اخالقـــی  زیرســـاخت های  کـــه 
مثـــل  می ســـپرند. کشـــوری  بعـــد  نســـل  بـــه  نســـلی 
فنالنـــد بـــا مجعیـــت اندکـــش بیـــش از شـــش هـــزار 
وظیفه شـــان  دارد؛ کســـانی کـــه  رمســـی  قصه گـــوی 
نقـــل و روایـــت داستان هاســـت. بـــرای مهـــن اســـت 
بـــه هـــم پیوســـته و  کـــه کشـــور فنالنـــد جامعـــه ای 
دارای تعلـــق خاطـــر و نظـــام اخالقـــی قابـــل قبـــول 
و مطـــرح اســـت. جالـــب اســـت کـــه از طریـــق مهـــن 
داســـتان ها درمی یابیـــم فنالندی هـــا ریشـــه آســـیایی 
دارنـــد و از بازمانـــدگان اردوگاه آتیـــال هســـتند کـــه 
شـــدند  مســـتقر  ناحیـــه  ایـــن  در  او  مـــرگ  از  بعـــد 
و بـــه حلـــاظ فرهنـــگ زبانـــی و قومـــی ارتباطـــی بـــا 
مردمانـــی  آن هـــا  ندارنـــد.  اســـالو ها  و  بارت هـــا 
خاصنـــد کـــه هویتشـــان را در قالـــب ایـــن داســـتان ها 

حفـــظ کرده انـــد و از طریـــق ایـــن قصه هـــا آنچـــه را 
می آموزنـــد.  بـــه کودکانشـــان  می خواهنـــد 

اصـــال نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه قصـــه فقـــط بـــرای 
کـــودکان نیســـت بلکـــه بـــرای مهـــگان اســـت. قصـــه 
و  یعنـــی گذشـــته  قصـــه  می دهنـــد.  مهـــه گـــوش  را 
می دانیـــم.  بـــد  یـــا  خـــوب  آنچـــه  و  مـــا  باورهـــای 
می بینیـــم کـــه قصه گویـــی یـــک شـــیوه ربوبـــی اســـت. 
را  رســـاندند  پیام هایشـــان  قصـــه  بـــا  هـــم  پیامـــران 
تـــا بتواننـــد اصالحـــات اجتماعـــی و عقیدتـــی کـــه 
راس  در  برســـانند.  اجنـــام  بـــه  داشـــتند،  را  عزمـــش 
احســـن   ماســـت کـــه  خـــود  پیامـــر  پیامـــران،  ایـــن 
القصـــص را بـــرای مـــا روایـــت می کنـــد چـــرا کـــه بـــا 
ایـــن قصه هـــا نه تنهـــا می تـــوان جتربـــه گذشـــته را بـــه 
ــار و  ــه نـــوع برخـــورد، رفتـ ــرد بلکـ آینـــدگان منتقـــل کـ
گزینـــش رفتـــار اجتماعـــی مناســـب را از طریـــق مهـــن 

داســـتان ها بـــه مـــردم عصـــر آمـــوزش داد. 
ایـــن حبـــران روبـــه رو  بـــا  مـــا در جامعه مـــان  امـــروزه 
قصـــه  مـــا  جـــوان  مادرهـــای  و  پـــدر  هســـتیم کـــه 
ندارنـــد. کســـی قصـــه ای را نقـــل منی کنـــد. شـــب های 
یلـــدا و شـــب های نـــوروز دیگـــر کســـی بـــرای کســـی 
عزاداری هـــا،  و  جشـــن ها  در  منی گویـــد.  قصـــه 
وقتـــی آخـــر شـــب اهالـــی یـــک خانـــواده و طایفـــه 
دور هـــم مجـــع می شـــوند، مادربزرگـــی نیســـت کـــه 
قصـــه عروســـی و عـــزای گذشـــته را بـــرای مـــا تعریـــف 
کنـــد. بنابرایـــن یـــک گسســـت اخالقـــی و ارتباطـــی 
بـــن گذشـــته و حـــال رقـــم خـــورده اســـت. شـــاید 
خبشـــی از ایـــن اتفـــاق زمانـــی افتـــاد کـــه هنـــادی کـــه از 
قضـــا خدمـــات بی نظـــریی هـــم در حـــوزه کـــودکان 
و نوجوانـــان داشـــته اســـت، کانـــون پـــرورش فکـــری 
بـــه گروه هـــای  را  قصه هـــا  نوجوانـــان،  و  کـــودکان 
ســـنی الـــف و ب و جیـــم و... تقســـیم کـــرد. گویـــی 
حالـــی کـــه  در  بشـــنوند  قصـــه  نبایـــد  آدم بزرگ هـــا 
شـــاید بتـــوان گفـــت قصـــه شـــکل اصلـــی و تکیـــه گاه 
حفـــظ هویـــت هـــر طایفـــه و گـــروه و قـــوم و ملتـــی 
در جهـــان اســـت. یـــک فرهنـــگ تارخیـــی قصه هـــای 
بســـیاری دارد مهچنـــان کـــه یـــک درخـــت کهنســـال 
ماجراهـــای بســـیاری را از ســـر گذرانـــده اســـت کـــه 

می توانـــد بـــرای یـــک هنـــال جـــوان روایـــت کنـــد. 
را  خـــودش  شـــکل  هـــر جامعـــه ای  در  قصه گویـــی 
پیـــدا می کنـــد و افـــراد در هـــر جامعـــه ای از زمـــان 
اولـــن  بـــا قصـــه آشـــنا می شـــوند. الالیی هـــا  تولـــد 
در  مادربـــزرگ  و  مـــادر  هســـتند کـــه  قصه هایـــی 
مشالـــی  می خواننـــد. الالیی گویـــان  بچه هـــا  گـــوش 
و جنوبـــی و غربـــی و شـــرقی مضامـــن متفاوتـــی را 
کـــه برگرفتـــه از فرهنـــگ بومـــی خودشـــان اســـت در 

می کننـــد.  بیـــان  الالیی هـــا  قالـــب 
جـــذب  بـــرای  را  خودمـــان  داســـتان  زمانـــی  مـــا 
دیگـــران می گفتیـــم؛ مثـــل شـــاهنامه خوانی و نقالـــی 
را  خودمـــان  قصه هـــای  وقتـــی  قهوه خانه هـــا.  در 
نگوییـــم، ناگزیـــرمی قصه هـــای دیگـــران را بگوییـــم؛ 
و  ســـطحی  امـــور  و  شـــایعات  و  سیاســـت  از 
ســـرمایه  کـــه  مهن جاســـت  بگوییـــم.  بی پشـــتوانه 
بـــه  تارخیـــی خودمـــان را فرامـــوش می کنیـــم. مـــردم 
شـــنیدن افســـانه و داســـتان نیـــاز دارنـــد و ایـــن نیـــاز 
از بـــدو تولـــد در آن هـــا پایه گـــذاری شـــده اســـت. 
نگوییـــد،  را  خودتـــان  قصه هـــای  مشـــا  اگـــر  پـــس 
و  می گوینـــد  را  خودشـــان  قصه هـــای  دیگـــران 
ــا  این جاســـت کـــه دیگـــران می تواننـــد در فرهنـــگ مـ
رخنـــه کننـــد و مشـــکالت هویتـــی و رفتـــاری بـــرای 
جامعـــه مـــا بـــه وجـــود بیاورنـــد در حالـــی کـــه قصـــه و 
قصه گویـــی هبرتیـــن وســـیله اجیـــاد هنجـــار در جامعـــه 

اســـت. 
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من یک سگ هستم
 هوشنگ گلمکانی

 سیاه مشق/ کچلیات 

هنوز عرق آخرین پستی که در اینستاگرام گذاشتم 
خشک نشده بود که یک شاهد داخلی به نشانه 
شیوع فرهنگ و روحیه خنبه کشی و لذت مجعیت 
از به زیر کشیدن ستاره ها و مشاهری ظاهر شد. این 
داشتم  است.  رونالدو  درباره کریستیانو  پست 
مستندی را درباره او می دیدم که از چندی پیش بر 
پرده سینماهای جهان آمده و در جایی از آن، 
رونالدو می گوید: »من مهه چیز دارم. چیزی نیست که نداشته باشم. ولی 
مردم مهیشه منتظرند اشتباهی مرتکب بشوم تا مرا متهم کنند و ازم انتقاد کنند. 
این سخته. خیلی سخته.« به نظرم رسید این خبش از حرف های رونالدو 
در فیلمی که بیش تر روی ناکامی های این ستاره پرتغالی متمرکز است، 
نشانه ای از وجود عارضه جهانی خنبه کشی است. مردم کسانی را به مقام 
ستارگی می رسانند و چندی او را حتسنی و ستایش می کنند، اما بعد تالش 
می کنند او را به زیر بکشند، رسوا کنند و اگر شد، له کنند. انگار مردم از 
زمنی خوردن ستاره هایشان لذتی هیسرتیک می برند. آن ها مهان طور که به 

ستاره نیاز دارند شوق ستاره کشی هم دارند.
منونه های داخلی که زیادند اما این شاهد تازه، بالیی است که دارد سر 
مهران مدیری می آید. »مجعیت« منتظر لغزشی، خطایی، حتی سهوی 
در حد سکندری خوردن، سوتی دادن و اشتباهی لپی است تا انگشت 
اهتام به سوی ستاره دراز کند، رسوایش کند. تازه گاهی نیاز به خطا هم 
نیست. این مهان وضعیتی است که رونالدو از آن می گوید که تازه یک 
قهرمان ملی هم حمسوب می شود و مثال نه ستاره دنیای سرگرمی. قهرمانان 
ورزشی به اسطوره ها پیوند می خورند و وضعشان حتی در ناخودآگاه مجعی 
با ستاره های موسیقی و سینما فرق دارد. با این حال رونالدو هم از دشواری 
رو در رویی با خشم و اهتام مجعیت در پی هر اشتباهی می گوید. موضوع 
اعرتاض پزشکان به مهران مدیری در پی پخش جمموعه »در حاشیه« در 
نوروز امسال، البته بیش تر یک حرکت صنفی بود و نه مصداق عارضه مورد 
اشاره، اما جّوی که پس از پخش قسمت اخری جمموعه »عطسه« در شبکه 

منایش خانگی رخ داده، یک عارضه مضاعف است.
مدیری اسم یک سگ را در این جمموعه »کوروش« گذاشته و مهنی 
امر ناسیونالیست های سطحی افراطی را در فضای جمازی و شبکه های 
اجتماعی به واکنشی آشنا کشانده؛ سریال »عطسه« را حترمی کرده اند، 
اطالعیه و بیانیه داده اند، روی عکس مدیری ضربدر کشیده اند، او را »خائن 
بی غریت« و »خودفروش« خوانده اند و به زباله دان تاریخ حواله اش داده اند. 
مهران مدیری، ستاره حمبوب دنیای سرگرمی طی بیست سال اخری. یکی از 
بیست شخصیت پرنفوذ ایران از نگاه »نیوزویک« در سال 1388. خائن 

بی غریت. زباله دان تاریخ. خودفروش.
یک جنبه از این ماجرا تقدس قائل شدن برای یک اسم است و وصل 
کردن آن به »تاریخ پرشکوه«. واقعا این نوع نگاه چه فرقی دارد با نگاه 
کسانی که دسته ای دیگر از اسم ها را مقدس می مشارند و با این که جامعه 
پر از آدم هایی خالفکار و فاسد با انواع اسم هاست، در فیلم ها و سریال ها 
فقط آدم های مثبت باید از این نوع اسم ها داشته باشند و آدم های منفی 
نام هایی از دسته دیگر؟ آیا مهران مدیری با گذاشنت اسم کوروش بر روی 
یک سگ خواسته »کوروش کبری« را بی اعتبار کند و مثال این نوعی ابراز 
نظر درباره یک شخصیت حمرتم تارخیی است؟ آیا مدیری این قدر خام و 
ساده و بی فکر است که چننی هدف پوچ و مسخره ای از این کار داشته 
باشد؟ پس چرا از نگاه سطحی سانسورچی ها گالیه می کنیم؟ خب آن ها 
هم مهنی جوری و با مهنی نگاه چیزهایی را توقیف یا سانسور یا حذف 
می کنند و به سازندگان آثار می گویند اسم شخصیت هایتان را عوض کنید.

اما جنبه دیگر قضیه این است که چون این اسم برای یک سگ گذاشته 
شده به عده ای برخورده است. یعنی سگ چنان منفی و پلید است که 
گذاشنت یک اسم بر آن، توهینی تلقی شده بر هر کسی که این اسم را 
دارد، به خصوص مشهورترین شخصیت دارنده این اسم؟ مثال اگر این اسم 
بر یک کبوتر گذاشته می شد، شاید چننی واکنشی برانگیخته منی شد. بر 
یک اسب چطور؟ بر یک خرگوش؟ یک پلنگ؟ آیا مشکل از سگ 
بودن کاراکرتی است که نام کوروش بر آن گذاشته شده؟ خب این نوع 
نگاه چه فرقی دارد با نگاه کسانی که با تزریق اسید و دادن غذای مسموم 
یا شلیک گلوله سگ کشی راه می اندازند؟ یا با کسانی که چندی پیش 
الحیه ای تدارک دیدند برای مجع آوری حیوانات خانگی )و به طور مشخص 
سگ ها( و جرمیه و شالق برای صاحبان آن ها؟ مهان حیوان وفاداری که 
چند ساعت پیش عکسی در یک پست اینستاگرامی دیدم که یکی از 

آن ها با حالتی غمگنی کنار گور صاحب تازه درگذشته اش مچبامته زده بود.
بنده به عنوان کسی که چندی  است سعادت و خبت مهنشینی با یکی 
از مهنی موجودات نازننی را پیدا کرده، به نتیجه ای در این زمینه رسیده ام 
که اگر حاصل جتربه هامی را بنویسم، به احتمال زیاد سانسور خواهد شد و 
باز مقداری سه نقطه به جایش گذاشته خواهد شد. اما فقط به مهنی اکتفا 
می کنم که اگر نویسنده و کارگردانی در اثرش سگی دارد، تقاضا می کنم 
امسش را بگذارد هوشنگ. و اگر باز خطر این شبهه وجود دارد که این 
نام گذاری توهنی به مهه دارندگان این اسم، یک اسم شاهنامه ای و توهنی 
به خالقش فردوسی تلقی شود، لطفا به طور مشخص اسم آن سگ را 

بگذارند هوشنگ گلمکانی. مایه افتخار و سربلندی من است.  

»یک غول، یک 
جن، یک پری«
سیدعلی مریفتاح
نشر علم
1391

نویسنده کتاب 
در این جا نیاز به 
معرفی ندارد و مهه 
با نام او و آثارش 
آشنا هستند، اما 
خود کتاب چیز 
دیگری است. 
کتاب 16 
داستان کوتاه دارد 
که مهه داستان ها 
عناصری مشابه 
و تکرار شونده 
دارند. تنهایی 
شخصیت 
اصلی داستان ها 
و مواجهه اش 
با اتفاقاتی 
گاها عجیب و 
غریمعمول حال 
و هوایی شخصی 
ولی باورکردنی 
به داستان ها 
داده است. 
طنزی هنفته مهراه 
با ختیلی یگانه 
شاکله اصلی 
داستان ها را 
ساخته است که 
البته این ویژگی 
درواقع اصلی ترین 
نشانه برای 
شناخت آثار این 
نویسنده است. از 
هبرتین داستان های 
این جمموعه 
می شود به »بکل 
حشیش«، 
»پایان عصر 
معصومیت«، 
»زندگی نکبت بار 
من« و... اشاره 
کرد. کتاب 
امسال چاپ 
شده است و 
طرفداران قلم این 
نویسنده حتما از 
خواندنش لذت 
خواهند برد.

گفت وگو/ آیین درویشـی

چهل هم مثل اعداد دیگر است
گفت و گو با دکتر سید یحیی یثربی درباره اهمیت و راز عدد چهل

 عـــدد چهـــل در فرهنـــگ مـــا و بســـیاری فرهنگ هـــای دیگـــر 
ـــا رازی در ایـــن عـــدد نهفتـــه  عـــدد ویـــژه ای شـــناخته می شـــود. آی

اســـت؟
در قـــرآن کـــرمی و در عصـــر پیامـــر اســـالم )ص( عـــدد چهـــل حمـــور 
چیـــزی نبـــود. مـــا هیـــچ ســـندی نـــدارمی کـــه قـــرآن مـــا یـــا پیامـــر اســـالم 
اجنـــام  را  فـــالن کار  عـــدد چهـــل  اســـاس  بـــر  باشـــند  )ص( گفتـــه 
دهیـــد. فقـــط در داســـتان مربـــوط بـــه حضـــرت موســـی )ع( ایـــن 
طـــور  بـــه کـــوه  )ع(  موســـی  این کـــه  اســـت.  شـــده  مطـــرح  عـــدد 
رفـــت و قـــرار بـــود 30 روز در آن جـــا باشـــد، امـــا 10 روز بیشـــرت 
مانـــد و در هنایـــت چهـــل روز شـــد. امـــا این کـــه از عـــدد چهـــل 
ــل   ــتورالعمل های چهـ ــاس آن دسـ ــر اسـ ــد بـ ــازند و خبواهنـ مسبلـــی بسـ
اصلـــی  منبـــع  اســـت.  نیامـــده  قـــرآن کـــرمی  در  روزه صـــادر کننـــد، 
معرفـــت مـــا هـــم در دیـــن اســـالم، قـــرآن کـــرمی اســـت و هـــر روایـــت 
بـــا قـــرآن کـــرمی ســـنجیده  و حدیثـــی، از هـــر کســـی باشـــد، بایـــد 
ــئله را نادیـــده گرفـــت کـــه عـــدد چهـــل  شـــود. امـــا منی تـــوان ایـــن مسـ
اســـت.  بـــوده  مطـــرح  ســـنت های گذشـــتگان  و  فرهنگ هـــا  در 
مـــردم  بـــرای  اعـــداد دیگـــری هـــم بوده انـــد کـــه معناهـــای خاصـــی 
داشـــته اند؛ مثـــل 7 و 3 و... کـــه مـــن در حـــال حاضـــر اطالعـــات 
چندانـــی از معانـــی خـــاص آن هـــا در فرهنـــگ عامـــه نـــدارم. امـــا 
آنچـــه مســـلم اســـت این کـــه این هـــا در اســـالم مطـــرح نبـــوده اســـت. 
حتـــی برگـــزاری مراســـم چهلـــم بـــرای مـــرده هـــم ارج و قربـــی نداشـــته 
اســـت. مـــا نشـــنیده امی کـــه مثـــال پیامـــر اســـالم )ص( خبواهنـــد مراســـم 
چهلـــم بـــرای حضـــرت خدجیـــه یـــا ابوطالـــب یـــا محـــزه سیدالشـــهدا 

برگـــزار کننـــد. این هـــا در ســـنت اســـالم وجـــود نـــدارد. 

 پـــس دلیـــل مطـــرح شـــدن عـــدد چهـــل در فرهنـــگ مـــا و تاکیـــد 
بـــر آن چیســـت؟ بـــه هـــر حـــال از عـــدد چهـــل و اهمیـــت آن 

بســـیار صحبـــت شـــده اســـت.
عـــدد چهـــل را بیشـــرت عرفـــای اســـالم مطـــرح کرده انـــد. منشـــا ایـــن 
عـــدد در عرفـــان چـــه بـــوده، منـــی دامن. البتـــه یـــک حدیثـــی هـــم هســـت 
کـــه مـــن در درســـت بـــودن آن شـــک دارم. شـــاید هـــم از احادیثـــی 
می دانیـــد،  مهان طـــور کـــه  چـــون  ســـاخته اند  باشـــد کـــه صوفی هـــا 
زیـــادی  حدیث هـــای  خـــود  ســـلوک  و  ســـری  راه  در  صوفیـــان 
بـــرای  روز  چهـــل  هـــر کـــس  می گویـــد  حدیـــث  ایـــن  ســـاخته اند. 
خـــدا بـــا اخـــالص بندگـــی کنـــد، خداونـــد سرچشـــمه های دانایـــی و 
معرفـــت را از دلـــش بـــر زبانـــش جـــاری می ســـازد. چله نشـــینی در 
صوفیـــه بســـیار مرســـوم بـــوده اســـت. معمـــوال دوره ریاضتـــی چهـــل 
روزه داشـــتند؛ یعنـــی چهـــل روز یـــک برنامـــه را اجـــرا می کردنـــد و 
اگـــر الزم می شـــد، گاهـــی بالفاصلـــه و گاهـــی بـــا فاصلـــه، یـــک دوره 
چهـــل روزه دیگـــر تـــن بـــه ریاضـــت می دادنـــد. بـــه نظـــر مـــن، ایـــن 

تقـــدس عـــدد چهـــل چنـــدان اصـــل و اساســـی نـــدارد. 

 امـــا نمی تـــوان اشـــارات شـــعرا و بـــزرگان را نادیـــده گرفـــت. 
مثـــال حافـــظ می گویـــد »کـــه ای صوفـــی شـــراب آنگـــه شـــود 
بـــه  حافـــظ  اشـــاره  شیشـــه بماند اربعینی«.  در  صـــاف/ کـــه 

چیســـت؟ 
این کـــه حافـــظ گفتـــه، صرفـــا یـــک جتربـــه اســـت. در آن زمـــان علـــم 
شـــیمی چنـــدان پیشـــرفته نبـــود، امـــا در حـــال حاضـــر دانشـــمندان 
چقـــدر  و  اســـت  چقـــدر  ختمـــری  زمـــان  بگوینـــد  می تواننـــد  هبـــرت 
طـــول می کشـــد تـــا انگـــور بـــه مرحلـــه شـــراب شـــدن برســـد. حافـــظ 
می گویـــد چهـــل روز، امـــا می توانـــد 30، 35 یـــا 50 روز باشـــد. 
ســـخن  مشـــخص کننـــد.  بایـــد  شـــیمی  علـــم  دانشـــمندان  را  ایـــن 
گفـــن حافـــظ از عـــدد چهـــل در این جـــا بـــه مهـــان چله نشـــینی های 
زمانـــی کـــه  مـــن خـــودم  دارد.  اشـــاره  صوفیـــان و عقایـــد عرفانـــی 
نشســـته ام.  چلـــه   داشـــتم،  عالقـــه  عرفـــان  بـــه  و  بـــودم  جوان تـــر 
اگـــر  و  اســـت  صوفیـــه  بدعت هـــای  از  آن  آداب  و  چله نشـــینی 
واقعـــا معانـــی و دســـتورهای خـــاص و مهمـــی بـــرای انسان ســـازی 
ــه  ــا را بـ ــان ها تاثـــری می گذاشـــت و آن هـ ــرورش انسـ داشـــت و در پـ
ــده منی گرفـــت.  ــرمی آن را نادیـ ــرآن کـ ــا قـ ــاند، مطمئنـ معرفـــت می رسـ

بـــه  تـــا جایـــی کـــه مـــن می دانـــم، در قـــرآن هـــم چنـــد جـــا   
عـــدد چهـــل اشـــاره شـــده اســـت؛ ســـوره های بقـــره و احقـــاف 
را می تـــوان بـــه عنـــوان نمونـــه ذکـــر کـــرد. جایـــی خداونـــد اشـــاره 
می کنـــد بـــه چهـــل روز اعتـــکاف حضـــرت موســـی )ع( در کـــوه 
چـــه  این هـــا  بنی اســـرائیل.  قـــوم  ســـال آوارگـــی  طـــور و چهـــل 

توجیهـــی دارنـــد؟ 
دربـــاره اشـــارات قـــرآن بـــه عـــدد چهـــل بایـــد بگـــومی کـــه ایـــن عـــدد 
چهـــار بـــار در قـــرآن ذکـــر شـــده اســـت و دو بـــار آن بـــه مهـــان 
اعتـــکاف حضـــرت موســـی )ع( اشـــاره دارد. در آیـــه 51 ســـوره 
بقـــره، آیـــه 26 ســـوره مائـــده، آیـــه 42 ســـوره اعـــراف و در آیـــه 15 

ســـوره احقـــاف عـــدد چهـــل آمـــده اســـت. 
امـــا در نظـــر داشـــته باشـــید این کـــه در قـــرآن آمـــده قـــوم بنی اســـرائیل 
چهـــل ســـال آوارگـــی کشـــیدند، دلیـــل بـــر تقـــدس عـــدد چهـــل نیســـت. 
اشـــاره  ایـــن  باشـــد.  اتفاقـــی  می توانـــد کامـــال  ســـال ها  تعـــداد  ایـــن 
منی توانـــد مبنـــا باشـــد. یعنـــی بـــر اســـاس این کـــه بنی اســـرائیل چهـــل 
ســـال آواره بوده انـــد، منی شـــود بـــه نتیجـــه خاصـــی رســـید یـــا قانونـــی 
را اســـتخراج کـــرد کـــه مثـــال عـــدد چهـــل خیلـــی مهـــم اســـت و... در 
قـــرآن اعـــداد دیگـــری هـــم آمـــده اســـت؛ مثـــال این کـــه مـــاه ســـی روز یـــا 
کفـــاره روزه شـــصت روز اســـت. این هـــا دلیـــل منی شـــود کـــه بگوییـــم 

عـــدد 30 یـــا 60 هـــم معنـــای خاصـــی دارنـــد. 

 ساجده سلیمی

   در شماره چهل کرگدن موضوع اصلی مان 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 همین طور فرهنگ عرفانی آشنایی دارند می دانند که درباره این عدد حرف های زیادی زده 
شده است. واقعیت این است که بحث درباره عدد چهل آن قدر در کتاب های عرفانی ما مطرح شده که تکرار آن 

دلیلی ندارد. اما این که 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 
نمی گویم تا مصاحبه را بخوانید اما ایشان درباره این موضوع حرف هایی داشت که آن را به صراحت بیان کرد و در 
عین حال به رد آنچه قبول نداشت پرداخت. یکی از نشانه های متفکران، صراحتشان در بیان چیزهایی است که به 

آن اعتقاد دارند. 
نباید این موضوع را از نظر دور داشت که اعتبار پژوهش های ایشان در حوزه فلسفه و عرفان اسالمی انکارنشدنی 

است و همیشه مرجعی برای رجوع پژوهشگران این حوزه بوده. در آثار او می توان 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 کتاب های ایشان 
هستند. با همین رویکرد مصاحبه را آغاز کردیم و نتیجه آن چیزی شد که مالحظه می کنید. دکتر یثربی هم از 
تجربیات چله نشینی های خود در جوانی گفت و هم اضافه کرد مدت هاست که دیگر این  حرف ها را باور ندارد.



  1
39

ه4
ر ما

 آذ
17

ه   
شنب

سه 
ل  

ل او
سا

م   
هل

ه چ
مار

 ش
 

7

عیـــد نـــوروز دیـــده و صـــد تـــا 
ســـیصد و شـــصت و پنج 

روز شـــام و ناهار خورده. 
خیلـــی وارد دیتیـــل شـــومی 
شـــاید گیج کننده باشـــد. 
حســـاب اینکـــه یـــک آدم 
صـــد ســـاله چنـــد لیـــرت آب 

در عمـــرش خـــورده و چنـــد 
وانـــت ســـیب زمینـــی مصـــرف 
کـــرده و چنـــد راس گوســـفند 
نـــوش جـــان کـــرده و چندتـــا 
مـــرغ و خـــروس در خنـــدق 

بـــالش رخیتـــه، ذهنمـــان را بـــه 
هـــم می ریـــزد امـــا بـــه هرحال 

درکش زیاد هم ســـخت 
نیســـت. ســـخت مال 

وقتی ســـت که اعداد از ســـن 
و ســـاملان باالتـــر برونـــد و 

در حســـاب و کتاب عادی 
مـــا نگنجنـــد. تصـــور اینکـــه 

هزار ســـال و دو هزار ســـال 
و ســـه هزار ســـال عمر 

کنیـــم مناســـبات ذهنی مـــان 
را بـــه هـــم می ریـــزد. درکـــش 

برامیان ســـخت اســـت. 
اصـــال یـــک معنـــای خوف 

که دستم را پس 
نزده اند و دعوت به 
مهکاری ام را به طاق 
نکوبیده اند. طیب اهلل 

انفسهم. دمشان 
گرم. تا عمر دارم 

ممنون و مدیون مهر 
و حمبتشان هستم. 
ضمن این  که هم 
ایشان و هم مشا 
آدم های بزرگواری 

هستید که بر ضعف 
و خطای من چشم 
می پوشانید. غلط هامی 

را زیرسبیلی در 
می دهید، بی منکی ام 

را محل بر منک 
می کنید و از کنار 
لغو ها و لرزش هامی 
کرمیانه می گذرید. 
یکی از خواننده ها 

نوشته ای برامی فرستاده 
بود که خبوامن و نظر 
بدهم و اگر شد در 
کرگدن چاپش کنم. 
آن قدر طفلی را امروز 

و فردا کردم که از 
صرافت نوشن افتاد. 

دست خودم نبود. 
منی شد. تا می آمدم 
خبوامن، کاری پیش 
می آمد و منی شد. 

بعد هم فراموش 
می کردم... )چند 

مشاره  بعد یک ویژه 
فراموشی درمی آورمی 

تا بدانید که چه چیز 
عجیب و غریبی 

است(. باالخره این 
رفیق ما یک روز 

ناراحت شد و خیلی 
دوستانه گله کرد. 

حق هم داشت. من 
هم سریع اسلحه ام 
را زمن گذاشتم و 

دستم را باال بردم و 
به کرده و نکرده ام 

اعرتاف کردم و 
ببخشید را تکرار 

کردم. از من به مشا 
نصیحت. مهیشه 
حال و روز جمرم 

معرتف هبرت است 
از جمرم منکر. حتی 
قاضی هم با جمرم 
معرتف دوستانه تر 
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 بســـیاری بـــر ایـــن بـــاور بـــوده و هســـتند کـــه 
عقـــل انســـان در چهل ســـالگی کامـــل می شـــود. 
چـــه  غصـــه  از  »مـــن  می گویـــد  موالنـــا  مثـــال 
ترســـم چـــو بـــا مـــرگ حریفـــم/ ز ســـرهنگ چـــه 
ترســـم چـــو از میـــر بجســـتم/ بـــه اندیشـــه فروبـــرد 
شـــدم  شـــصت و دو  بـــه  مرا عقل چهل ســـال/ 
ایـــن  بـــه  شـــما   .» بجســـتم  تدبیـــر  ز  و  صیـــد 

داریـــد؟  بـــاور  موضـــوع 
االن  مهـــن  حتـــی  و  قـــدمی  در  را  ســـالگی  چهـــل 
ایـــن  امـــا  می داننـــد،  و  می دانســـتند  پختگـــی  ســـن 
بـــودن عـــدد چهـــل نیســـت.  بـــر مهـــم  هـــم دلیلـــی 
مهـــن االن هـــم در گفت وگوهـــای روزمره مـــان مثـــال 
تـــو چهـــل ســـالت شـــده؛ چـــرا  می گوییـــم "فالنـــی 
مثـــل بچه هـــا رفتـــار می کنـــی؟" امـــا منظورمـــان ایـــن 
نیســـت کـــه چهـــل خیلـــی عـــدد مهمـــی اســـت. در 
بـــه کار  معنـــی کثـــرت  بـــه  گذشـــته، گاهـــی چهـــل 
ســـال   38 اســـت کســـی  ممکـــن  اســـت.  می رفتـــه 
داشـــته باشـــد امـــا عقلـــش کامـــل باشـــد پـــس لزومـــا 
بـــه چهل ســـالگی برســـد کـــه او را عقـــل رس  نبایـــد 

بدانیـــم. 
ببینیـــد، معمـــوال انســـان در 12،10ســـالگی عقلـــش 
بـــه رشـــد قابـــل اعتنایـــی می رســـد؛ بعـــد حتصیـــل می کنـــد 
و جتربـــه  می آمـــوزد. او مراحـــل طبیعـــی زندگـــی اش را 
بـــه چهل ســـالگی می رســـد. گفتـــه  طـــی می کنـــد و 
می شـــود چهل ســـالگی ســـن آدمـــی اســـت کـــه دوره 
جوانـــی را پشـــت ســـر گذاشـــته، کارهـــای مهمـــی اعـــم 
از ازدواج و حتصیـــل و فرزنـــدآوری را اجنـــام داده و 
بعـــد از ایـــن ســـن بـــه کهنســـالی پـــا می گـــذارد. امـــا 
ایـــن هـــم بـــرای آدم هـــای خمتلـــف، متفـــاوت اســـت. 
ایـــن  بـــه  30ســـالگی  در  نفـــر  یـــک  اســـت  ممکـــن 
مرحلـــه از زندگـــی اش برســـد، یکـــی در 35ســـالگی 
و دیگـــری در 50 ســـالگی. منی تـــوان عـــدد چهـــل را 
مـــالک ایـــن امـــر قـــرار داد. می گوینـــد پیامـــر )ص( 

هـــم در چهل ســـالگی مبعـــوث شـــده اســـت، امـــا - 
بـــاز هـــم تکـــرار می کنـــم - ایـــن مســـئله دلیلـــی بـــرای 
ایـــن نیســـت کـــه عـــدد چهـــل مقـــدس باشـــد. در صـــدر 
عـــدد  بـــر  تاکیـــدی  قـــرآن کـــرمی هیـــچ   اســـالم و در 
چهـــل نشـــده کـــه مبنـــای چیـــزی باشـــد. عـــدد چهـــل 
هـــم مثـــل اعـــداد دیگـــر اســـت. مهان طـــور کـــه مثـــال 
می گوینـــد اصحـــاب کهـــف 5 نفـــر بوده انـــد و ایـــن 
دلیلـــی بـــر معنـــای خـــاص عـــدد 5 نیســـت. عددهـــا را 
ســـنت ها و فرهنگ هـــای بشـــری برجســـته کرده انـــد؛ 
از مجلـــه عـــدد چهـــل کـــه صوفیـــه خیلـــی بـــر آن تاکیـــد 
کـــرده یـــا در هندوســـتان کـــه بـــر عـــدد هـــزار خیلـــی 

تاکیـــد شـــده اســـت. 

 بـــه نظـــر شـــما چـــرا در طـــول تاریـــخ فرهنگ هـــای 
بشـــری اعـــداد را تـــا ایـــن حـــد مقـــدس کرده انـــد؟ 

تاریـــخ  طـــول  انســـان در  اســـت،  ســـهل  عـــدد کـــه 
مقـــدس کـــرده  را  زمـــن  مقـــدس کـــرده؛  را  خـــاک 
زیـــاد  مـــردم منی تـــوان  عامیانـــه  فرهنـــگ  اســـت. در 
و  جامعه شناســـان  شـــاید  کـــرد.  چـــرا  و  چـــون 
دســـتی  مـــردم  فرهنـــگ  مطالعـــه  در  کســـانی کـــه 
دارنـــد، بتواننـــد در ایـــن بـــاره جـــواب خوبـــی بـــرای 
مشـــا داشـــته باشـــند؛ این کـــه واقعـــا چـــرا ایـــن اتفـــاق 
افتـــاده اســـت؟ بـــه نظرمـــن، این هـــا مهـــه خرافـــه اســـت؛ 
مثـــل مهـــان کـــه عامـــه مـــردم فکـــر می کننـــد عطســـه 
کـــردن نشـــانه صـــر اســـت و بایـــد صـــر کـــرد در 
صورتـــی کـــه ایـــن بـــاور هیـــچ اصـــل و اساســـی نـــدارد. 
منی کننـــد  توجـــه  هـــم  خـــدا  بـــه کالم  مـــردم گاهـــی 
بـــاور  این هـــا خرافاتنـــد  بگویـــد  هـــم  خـــدا  و خـــود 
منی کننـــد و مثـــال می گوینـــد عطســـه کـــردن حتمـــا 
نشـــانه صـــر اســـت و بـــه ایـــن بـــاور دارنـــد. گاهـــی 
مـــردم از عمـــل کـــردن بـــه باورهایشـــان نتیجـــه عکـــس 
ایـــن  منی گرینـــد.  جـــدی  را  آن  امـــا  می بیننـــد  هـــم 
مســـئله بـــه علـــل مانـــدگاری خرافـــات برمی گـــردد کـــه 

مـــن در کتـــاب »فلســـفه خرافـــات« مفصـــل دربـــاره 
داده ام.  توضیـــح  آن 

بـــه نظـــر مـــن، مـــردم بایـــد در باورهایشـــان بازنگـــری 
کننـــد و باورهایـــی را کـــه اســـاس دارنـــد حفـــظ کننـــد. 
حـــذف  مراســـم  این گونـــه  نظـــرم کم کـــم  بـــه  البتـــه 
می شـــود. منونـــه اش را االن مشـــا می توانیـــد ببینیـــد کـــه 
مراســـم ســـوم، هفتـــم و چهلـــم گرفـــن بـــرای مـــرده 
نســـبت بـــه گذشـــته کمرنـــگ شـــده و در حـــال از 

بـــن رفـــن اســـت. 
در جممـــوع، ســـوال مشـــا ایـــن اســـت کـــه آیـــا عـــدد 
چهـــل مبنایـــی حمکـــم بـــرای برخـــی امـــور اســـت و 
پاســـخ مـــن ایـــن اســـت کـــه خـــری. البتـــه ایـــن نظـــر 
شـــخص مـــن اســـت. خیلی هـــا هـــم هســـتند کـــه عـــدد 
آن هـــا  نظـــر  بـــه  مـــن  می گرینـــد.  جـــدی  را  چهـــل 

نـــدارم.  قبـــول  احـــرتام می گـــذارم، ولـــی آن را 

اشـــاره  صحبت هایتـــان  ابتـــدای  در  شـــما   
ایـــن  درگیـــر  زمانـــی  هـــم  خودتـــان  کردیـــد کـــه 
تجربـــه  از  می توانیـــد  بوده ایـــد.  چله نشـــینی ها 

بگوییـــد؟  برایمـــان  ســـال هایتان  آن 
دربـــاره اش  بتـــوامن  نیســـت کـــه  چیـــزی  ایـــن  ببینیـــد، 
بـــه محـــداهلل  اســـت کـــه  ایـــن  مهـــم  صحبـــت کنـــم. 
اکنـــون پـــس از ســـال ها آن قـــدر شـــعور پیـــدا کـــرده ام 
خنـــورم؛  را  ایـــن دســـت مســـائل  فریـــب  دیگـــر  کـــه 
اگرچـــه مدتـــی فریـــب خـــوردم. آن قـــدر شـــعور دارم 
کـــه اگـــر از گرســـنگی هـــم مبـــریم، حاضـــر نیســـتم از 
نشـــانش  بدهـــم.  اجنـــام  عوام فریبی هـــا  دســـت  ایـــن 
از حتقیقـــامت  را  اســـت کـــه کال خرافـــات  ایـــن  هـــم 
هســـتند  اشـــخاص  از  بســـیاری  کـــرده ام.  پـــاک 
می دهنـــد  رواج  مـــا  جامعـــه  در  را  خرافـــات  کـــه 
و طرفدارانـــی هـــم دارنـــد. بایـــد بـــا آن هـــا برخـــورد 
ــا بایـــد بـــه مـــردم اطالع رســـانی و آن هـــا را  شـــود. مـ

آگاه کنیـــم. 
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در مناقب عدد چهل 
  هارون یشایایی

 سیاه مشق/ با دوست به سر شد  

با تشکر از مهه کسانی که در کرگدن می نویسند و 
برای انتشار این نشریه زمحت فراوان می کشند و 
خوانندگان عزیز و عالقه مند، به مناسبت انتشار 
چهلمن مشاره کرگدن نکته ای به نظرم رسید که 
هیچ ربطی به کار مطبوعاتی و خاطره نویسی ندارد. 
تنها دلیل بیان این مطلب، تکرار عدد چهل و 
خاصیت موهوم آن در روایتی است که در دنیای 
سیاست زده فعلی موجب انبساط خاطر خوانندگان به مناسبت انتشار مشاره 

چهل کرگدن و شخص سیدعلی مریفتاح خواهد شد. 
در حاشیه حمله قدمیی عودالجان و در حمدوده کلیمی نشن حمله، در خیابان 
مصطفی مخینی )سریوس سابق(، یک محام عمومی قدمیی وجود دارد که 
هر چند هنوز پابرجاست ولی مورد استفاده نیست و کم و بیش مرتوکه شده 
است. این محام دارای دو خبش مردانه و زنانه بود که به  طور معمول قسمت 
زنانه فعال تر از قسمت مردانه به نظر می رسید. بینه دار قسمت زنانه، خامنی 
بود که عالوه بر مسئولیت جامه داری، بادیه مسی خمصوصی داشت که آن 

را »طاس چهل کلید« می گفتند. 
از روزگار قدمی باوری خرافاتی که گلن خامن بینه دار هم به آن دامن می زد، 
در حوالی محام وجود داشت که طاس چهل کلید مشکل گشای بعضی 
از مشکالت است. برای دستیابی به این هدف، کمی آب در طاس 
می رخیتند و آن را می گرداندند و بر سر مراجعن خالی می کردند. زنانی 
که بارداری آن ها بعد از ازدواج به تاخری افتاده بود یا نازا بودند و دخرتانی 
که سنشان باال رفته بود و هنوز خبتشان بسته مانده بود و یا زنانی که فکر 
می کردند زیر سر شوهرانشان بلند شده و در فکر جتدید فراش هستند 
و سعی می کردند مهسرانشان را به راه راست بیاورند، از مشرتیان دائمی 
گلن خامن بودند. صاحبان محام در این کار سودی نداشتند و آن را موجب 
بی آبرویی و دردسر خود می دانستند و با گلن خامن ناسازگاری می کردند، 
اما او دور از نظر دیگران و با قول و قرارهای پنهانی با مشرتیان به کار 
خود ادامه می داد و مهن پنهان کاری برای مراجعن ساده او جذابیت 

بیشرتی داشت. 
معلوم بود که برای مراجعن بی مشار، آب »طاس چهل کلید« هیچ مشکلی 
را حل منی کرد و مهه مراجعن به عنوان آخرین راه حل ممکن آن را آزمایش 
می کردند. اگر بعضی از مراجعن ناراضی به گلن خامن مراجعه می کردند، 
جواب مهیشگی او این بود که حتما نیتشان پاک نبوده و تازه مشرتی را هم 
بدهکار خودش می کرد. در این گری و دار کافی بود یک مورد تصادفا به 
نتیجه برسد و پیکان گلن خامن به هدف خبورد، آن  وقت متام حمل پر می شد 
از گفت وگوی زن ها و حتی مردها و تاثری آب طاس چهل کلید به عنوان 

حالل مشکالت تا دکان گلن خامن رونق بیشرتی بگرید. 
چرب زبانی و تردستی و اغوای دیگران انصافا خبشی از دالیل موفقیت او 
بود. چند کالمی به فارسی و ترکی و عربی و عری در هم قاطی می کرد 

که هیچ معنایی نداشت و آن را رمز کار خود اعالم می کرد. 
سال ها پیش یک زوج نسبتا جوان به محام مراجعه کردند و مشکل خود را 
با گلن خامن در میان گذاشتند. گلن خامن هم طبق معمول شوهر را بریون 
محام نگه داشت و با مهسرش صحبت کرد. زن جوان گفت که بیشرت از ده 
سال است ازدواج کرده  اند و بچه دار منی شوند و آرزوی داشن فرزند مشغله 
فکری دائمی آن ها شده است. گلن خامن هم بعد از دریافت وجه العالج، 
طاس چهل کلید را با مهان رسم و رسوم به  کار برد؛ آب را بر سر زن 
رخیت و او را مرخص کرد. شگفت این که بعد از مدتی آن ها صاحب 
فرزند شدند و زوجن برای تشکر به گلن خامن مراجعه کردند و گلن خامن 
بازارگرمی خود را دوچندان کرد.  معجزه طاس چهل کلید برای ما جوان ها 
باورنکردنی بود. دوستی داشتیم که دانشجوی سال دوم دانشکده پزشکی 
بود و ما او را آقای دکرت می گفتیم. آقای دکرت با قاطعیت می گفت 
که آب چهل کلید هیچ مشکلی را حل منی کند. بعد از پافشاری من 
و دوست دیگرم، با هم تصمیم گرفتیم به یک آدم عاقل تر و بزرگ تر 
مراجعه کنیم. آن وقت ها روبه روی محام یک پزشک بود که تابلوی مطبش 
مهچنان باقی است؛ اگرچه سال هاست که جان به جان آفرین تسلیم کرده. 
با دوست دکرتمان سه نفری به مطب پزشک مراجعه کردمی و تردیدهای 
خود را با او در میان گذاشتیم. پریمرد با آن که از قبل با موضوع به خوبی 
آشنایی داشت، حرف های ما را با دقت و صر و حوصله گوش کرد و در 
سکوت ما با کمال آرامش گفت: "اول این که هرچه مشیت اهلی باشد، 
مهان می شود. مگر منی دانید که سارا مهسر حضرت ابراهیم در نودسالگی 
صاحب فرزند شد؟! دوم این که اگر زن و شوهر جوان باشند، ده، دوازده 
سال برای تاخری در بارداری خیلی نگران کننده نیست. سوم این که تاثری 
روانی کار گلن خامن را دست کم نگریید. گاهی مشکل بارداری به دلیل 
حبران های روحی خمتلف روی می دهد. آب چهل کلید شاید موجب رفع 

حبران روانی احتمالی زوج مذکور شده باشد... 
در هنایت، چند سال بعد از پریوزی انقالب اسالمی، محام بسته شد و 
گلن خامن به رمحت خدا رفت و طاس چهل کلید را فرزندان او با خود 

بردند.   

»مردگان 
زرخرید«
نیکوالی گوگول

ترمجه فریدون 
جملسی
انتشارات نیلوفر

رمان »مردگان 
زرخرید« یا به 
عبارتی دیگر 
»رعایای مرده« 
قبل از این هم 
با عنوان »نفوس 
مرده« ترمجه 
شده است. 
این رمان یکی 
از مشهورترین 
داستان های 
گوگول این 
نویسنده برجسته 
روسیه است و 
به روزگارانی اشاره 
دارد که زمن داران 
باید فهرستی از 
رعایایی که در 
زمن هایشان 
کار می کردند 
ارائه می دادند و 
این رعایا درواقع 
جزو اموال 
و امالکشان 
حساب 
می شدند. در 
این بن یک 
تازه به دوران 
رسیده برای 
آن که امالک و 
لیست رعایایش 
را گسرتش دهد 
شروع می کند 
به خرید رعایای 
مالکان دیگر. 
البته نه رعایای 
زنده شان، 
بلکه رعایایی 
که مرده اند و 
او فقط بابت 
نامشان به آن ها 
پول پرداخت 
می کند. داستان 
بسیار جالب و 
خواندنی است 
و ترمجه کتاب 
مانند دیگر 
ترمجه های فریدون 
جملسی روان و 
جذاب است.

دنیای شگفت انگیز نو

خوش گذشت، خداحافظ

 حامد یعقوبی

رابینسون کروزوئه ای  تلخ کام در یک جزیره آپارتمانی شصت متری

بـــریون کشـــید.  پریـــز  از  تلفـــن را  زنـــگ چهـــارم دوشـــاخه  از  بعـــد 
ســـراغ  بـــود کـــه در جهـــان  بدتریـــن صدایـــی  تلفـــن  زنـــگ  صـــدای 
داشـــت. حاضـــر بـــود تـــوی معـــدن بـــرای یـــک ســـرکارگر ملپـــن بددهـــن 
بـــه مشـــام می رســـد  بـــوی ســـیگار نامرغوبـــش از چنـــد مـــرتی  کـــه 
فعلگـــی کنـــد امـــا صـــدای گوش خـــراش آن تلفـــن لکنتـــه بلنـــد نشـــود. 
اگـــر جمبـــور نبـــود شـــب بـــه شـــب بـــه خواربارفروشـــی تلفـــن کنـــد و 
نـــان بســـته ای و ختم مـــرغ ســـفارش بدهـــد، هیچ وقـــت دوشـــاخه تلفـــن 
را تـــوی پریـــز فـــرو منی کـــرد و اجـــازه مـــی داد تـــا ابـــد مهان جـــا روی 
زمـــن باقـــی مبانـــد. دوشـــاخه را کشـــید و برگشـــت پشـــت میـــز حتریـــر 
ســـاده ای کـــه یـــک دفرتچـــه بـــا جلـــد ســـیاه روی آن بـــود. میـــز وســـط 
یـــک هـــال چارگـــوش قـــرار داشـــت کـــه دور تـــا دورش را کتاب هـــای 
کهنـــه و نـــو گرفتـــه بودنـــد و روی دیـــوارش چنـــد عکـــس و تعـــدادی 
کاغـــذ کوچـــک و زرد قلمـــی شـــده چســـبیده بـــود کـــه معلـــوم بـــود از 
چنـــد دفـــرت یادداشـــت خمتلـــف جـــدا شـــده اند. مـــداد را برداشـــت و 
تـــوی دفـــرت بزرگـــی کـــه زیـــر دســـتش بـــاز بـــود، در ادامـــه ســـطر قبـــل 
نوشـــت: »بـــوی خـــون در فضـــای اتـــاق پیچیـــد. درســـت مثـــل صـــدای 
گلولـــه کـــه از منافـــذ خانـــه بـــریون رفـــت و بـــه گـــوش رهگذرانـــی کـــه در 
حـــال عبـــور از پیـــاده رو بودنـــد، رســـید.« صفحـــه موبایـــل کـــه روشـــن 
شـــد، مـــداد را گذاشـــت روی میـــز و مشـــغول خوانـــدن شـــد: »ســـالم 
ــرارداد و  ــتم. قـ ــان هسـ ــر منتظرتـ آقـــای حمجـــوب. امـــروز در دفـــرت نشـ
پیش پرداخـــت آمـــاده اســـت و اگـــر مایـــل باشـــید می توانیـــد بـــا طـــراح 
جلـــد هـــم چنـــد کلمـــه ای حـــرف بزنیـــد. خملـــص مشـــا، رضـــا آذیـــن...« 
دکمـــه قرمـــز روی کیبـــورد را آن قـــدر نگـــه داشـــت تـــا گوشـــی کامـــال 
خامـــوش شـــد و دوبـــاره مشـــغول نوشـــن داســـتانی شـــد کـــه چیـــزی 
منانـــده بـــود بـــه پایـــان برســـد. امـــا ایـــن مهـــه ماجـــرا نیســـت و مـــن بـــه 
مشـــا حـــق می دهـــم اگـــر ندانیـــد ایـــن تلخ کامـــی حاصـــل چیســـت. 
بنابرایـــن ترجیـــح می دهـــم کمـــی بـــه عقـــب بازگـــردم و توضیـــح بدهـــم 
کـــه مهـــه چیـــز از آن چهارشـــنبه مردادماهـــی شـــروع شـــد؛ وقتـــی آقـــای 

صفـــا کـــه ســـردبریی یـــک ماهنامـــه فرهنگـــی را بـــه عهـــده داشـــت، بـــا 
دوســـت جوانـــش آقـــای حمجـــوب متـــاس گرفـــت و از او خواهـــش کـــرد 
مقالـــه ای مهه فهـــم دربـــاره دالیـــل مـــرگ نویســـندگان مشـــهور جهـــان 
بـــرای چـــاپ در ماهنامـــه  کـــت و کلفتـــش کـــه مهیشـــه خـــدا ســـر وقـــت 
روی دکه هـــای روزنامه فروشـــی حاضـــر می شـــد امـــا هیچ وقـــت خـــدا 

فـــروش خوبـــی نداشـــت، بنویســـد. 
آقـــای حمجـــوب بعـــد از صـــدای زنـــگ چهـــارم گوشـــی را برداشـــته بـــود 
و بـــا صدایـــی کـــه تلفیقـــی از بی اعتنایـــی و خواب آلودگـــی را در خـــود 
داشـــت، گفتـــه بـــود: "الـــو". آقـــای صفـــا هـــم بعـــد از صحبت هـــای 
مقالـــه حق التالیـــف  ایـــن  بـــرای  بـــود  داده  توضیـــح  اولیـــه  مقدماتـــی 
خوبـــی پرداخـــت خواهـــد کـــرد و در عـــن حـــال تاکیـــد کـــرده بـــود 
آن را بایـــد تـــا دو هفتـــه دیگـــر آمـــاده روی میـــزش داشـــته باشـــد. 
ــرد کســـی  ــه آدم حـــس می کـ ــا حلنـــی آرام، طـــوری کـ ــم بـ ــان هـ در پایـ
آن طـــرف ایســـتاده و دارد زاغ ســـیاهش را چـــوب می زنـــد، خواهـــش 
کـــرده بـــود مقالـــه مـــورد نظـــر بـــا تقبیـــح شـــیوه زندگـــی نویســـندگان 
پوچ انـــگار )ایـــن عـــن کلمـــه ای بـــود کـــه صفـــا بـــه کار بـــرده بـــود( بـــه 
پایـــان برســـد؛ جـــوری کـــه نـــه ســـیخ بســـوزد نـــه کبـــاب. مع ذلـــک یـــک 
چیـــز مشـــخص نبـــود. چـــرا صفـــا بعـــد از آن دخلـــوری چنـــد مـــاه 
قبـــل بـــاز هـــم درخواســـت کـــرده بـــود حمجـــوب برایـــش مقالـــه بنویســـد؟ 
آیـــا کاســـه ای زیـــر نیم کاســـه بـــود؟ چـــه کاســـه ای می توانســـت زیـــر 
و  بـــود  بـــا خـــود گفتـــه  را  ایـــن  آقـــای حمجـــوب  باشـــد؟  نیم کاســـه 
مهان جـــا کنـــار تلفـــن، مثـــل گربـــه ای کـــه خـــودش را کـــش  می دهـــد، 
کـــف زمـــن ولـــو شـــده بـــود و زل زده بـــود بـــه ســـقف و یـــاد روزی 
افتـــاده بـــود کـــه بـــرای آخریـــن بـــار بـــا پوشـــه ای از مقـــاالت کوتـــاه و 
بلنـــد دســـت نویس وارد دفـــرت کار صفـــا شـــده بـــود؛ یـــک خانـــه قدمیـــی 
بـــا دو اتـــاق چارگـــوش و یـــک آشـــپزخانه حمقـــر و یـــک توالـــت. هـــر 
دو نشســـته بودنـــد در دفـــرت ســـردبریی. آقـــای صفـــا در حالـــی کـــه 
داشـــت بـــا خـــودکار بیکـــش بـــازی می کـــرد، شـــروع کـــرده بـــود بـــه 
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اجالل مهن اســـت که 
بـــا هیبـــت اعـــداد بزرگ 

مواجه شـــومی. چرا جنوم 
متحریمـــان می کنـــد و در 

برابـــر آفریننـــده بـــه خضـــوع و 
خشـــوع وادارمـــان می کند؟ 

یـــک دلیلـــش مهن اســـت 
کـــه در برابـــر نســـبت های 

عـــددی فوق العـــاده ای قرار 
می گـــریمی کـــه از ذهنیـــت مـــا 
فراترنـــد. یـــک بـــار نزدیـــک 
بـــود کـــه بـــه یک مســـافرت 
دریایی بروم. ســـوار یک 

کشـــتی بزرگ بشـــوم 
و چنـــد ماهـــی را روی 

اقیانوس هـــا بگـــذرامن. وقتـــی 
بـــا مقیاس هـــای عددی 
ملوانان روبرو شـــدم، 

از ترســـم از خری ســـفر 
گذشـــتم. اعداد کشـــتی 

دخلـــی بـــه اعـــداد متداول 
ندارنـــد. یـــادم هســـت یکـــی 

کـــه خـــودش حنـــوی بود 
گفـــت کلفت تریـــن طنابـــی 
کـــه می توانـــی تصـــور کنـــی 

چقدر اســـت؟ با دســـت 
اندازه ای را نشـــانش دادم. 

بعـــد او طنابـــی را نشـــامن 
داد که در کشـــتی از آن 

اســـتفاده می کردنـــد. خیلـــی 
کلفت تـــر از تصـــور ذهنـــی ام 
بـــود. یـــا گفـــت ضخیم تریـــن 
زجنـــریی کـــه تصـــور می کنـــی 

چقدر اســـت. باز با 
دســـتم اندازه های بزرگ 

را نشـــان دادم. اما وقتی 
زجنـــری واقعـــی کشـــتی را دیـــدم 

فهمیـــدم کـــه بـــن بـــزرگ و 
غول آســـا فاصلـــه ای بس 

عظیـــم اســـت. زجنـــری و لنگـــر 
کشـــتی حقیقتا غول آســـا 

هســـتند و بـــرای مهـــن 
آدم هایـــی مثـــل مـــن کـــه با 

ابعاد غول آســـا ســـر و کار 
ندارنـــد در برابـــر عظمـــت 
کشـــتی دچار خوف و 
خشـــیت می شـــوند. اوج 
این خوف و خشـــیت 
در برابـــر مناســـبت های 
کائنـــات اســـت. اینجـــا 

دیگـــر غول آســـا در برابـــرش 
حقری و خرد اســـت. 

برخورد می کند. گفت 
»گنه بنده کرده  است 
و او شرمسار«. من 
سهل انگاری و تنبلی 
کرده بودم اما رفیق 

کرگدنی ما در رفت 
و برگشت نامه ها 

آنچنان از مرکب گله 
و توقع پاین آمد که 
شرمنده شد و شروع 
کرد به عذرخواهی. 
من از این ور شرمنده 
که کار بنده خدا را 

اجنام نداده ام او از آن 
در شرمنده که اصال 

چرا زبان به گله و 
شکایت باز کرده. 

گوهر شرم ارزمشندترین 
گوهری است که 

خداوند در دل آدم و 
فرزندانش تعبیه کرده. 

از خوبی های من 
هم مهن شرمندگی 

است. البه الی 
صفحات کرگدن هم 
این شرمساری قابل 
رویت است. در 
کرگدن هیچ کس 

متکر و مغرور و از 
خود راضی نیست. 
مهه نویسنده های ما 
متواضع و سر به زیر 
و مهربان و کمی تا 
حدودی شرمسارند. 
نه به جرمی و نه به 

گناهی، بلکه از 
غایت ادب در برابر 

عامل شرمسارند. دریده 
نیستند. بددهن که 
اصال و ابدا. حتی 

موقع نوشن و گفن 
به چشم خواننده و 

شنونده نگاه منی کنند. 
چهار کلمه که ازشان 
تعریف کنی، گونه شان 

تا بناگوش سرخ 
می شود... خداوند 

مرا دوست داشته که 
در میانسالی مهنشن 
و قرین مردمانی دانا 
و متواضع و سر به 
زیر و مهربامن کرده و 
باز بی هیچ تعارف و 

تشریفاتی خدا را شاکرم 
که هبرتین خماطبان 
روی زمن را روزی 

کرگدن کرده است... 

حتلیـــل خرهـــای سیاســـی و از نقـــش ایـــاالت متحـــده 
در خاورمیانـــه حـــرف زده بـــود. 

بـــود. دهـــن ســـردی داشـــت و  صفـــا آدم نچســـبی 
موقـــع حـــرف زدن ردی از کـــف گوشـــه لبـــش را ســـفید 
می کـــرد. عـــادت داشـــت موقـــع صحبـــت مـــوی ســـر 
و ریشـــش را خبارانـــد و بـــا دمپایـــی چـــرم و چرکـــی 
پایـــش  زیـــر  دمـــر  لنگـــه اش  یـــک  خـــدا  کـــه مهیشـــه 
افتـــاده بـــود بـــازی کنـــد و در مهـــان حـــال مثـــل آدمـــی 
کـــه از شـــبکه های بـــزرگ خـــری پـــول می گـــرید تـــا 
مشـــت سیاســـتمداران را بـــاز کنـــد، بـــه حتلیـــل اتفاقـــات 
روز بپـــردازد. آدمـــی بـــود کـــه حـــرف زدنـــش آدم را 
طـــوری  می انداخـــت،  پول مشـــار  دســـتگاه های  یـــاد 
تعطیـــل  را  جملـــه اش  اگـــر  زد  حـــدس  می شـــد  کـــه 
می کردنـــد، می توانســـت در بـــازار دالر بـــرای خـــود 
کاســـبی آبرومنـــدی درســـت کنـــد. اضافـــه بـــر ایـــن، 
هیچ وقـــت  بـــود کـــه  حتلیل هایـــی  ارائـــه  اســـتاد  صفـــا 

خـــدا درســـت از آب درمنی آمدنـــد. 
خالصـــه، بعـــد از نوشـــیدن ســـه لیـــوان چـــای، آقـــای 
حمجـــوب می دانســـت دیگـــر حتمـــل شـــنیدن نـــدارد. 
آن قـــدر بـــه توالـــت نیـــاز داشـــت کـــه احســـاس کـــرده 
دفـــرت  ول کنـــد،  را  خـــودش  حـــاال  مهـــن  اگـــر  بـــود 
آقـــای صفـــا و ایـــاالت متحـــده را آب خواهـــد بـــرد. 
بـــه خاطـــر مهـــن از جـــاش بلنـــد شـــده بـــود و گفتـــه 
بـــود: "ببخشـــید، احـــرتام مشـــا واجبـــه ولـــی مـــن حـــس 
می کنـــم... می دونیـــد... بایـــد بـــرم..." آقـــای صفـــا 
پرســـیده بـــود کجـــا؟ و آقـــای حمجـــوب بـــی  این کـــه 
پشـــت ســـرش را نـــگاه کنـــد، گفتـــه بـــود: "مســـرتاح". 
آقـــای صفـــا هـــم بعـــد از خـــروج آقـــای حمجـــوب در 
اتاقـــش را حمکـــم بســـته بـــود و بـــا زبـــان بی زبانـــی بـــه 
نویســـنده جوانـــش حالـــی کـــرده بـــود هبـــرت اســـت جـــای 

دیگـــری را بـــرای چـــاپ مقاالتـــش پیـــدا کنـــد. 
آن چهارشـــنبه یـــک چهارشـــنبه معمولـــی نبـــود. از آن 
روزهایی بود که درســـت شـــده بود برای مراســـم کفن 
و دفـــن. از آن روزهایـــی کـــه مثـــل مهـــه روزهـــا بیســـت و 
چهـــار ســـاعتند امـــا انـــدازه یـــک هفتـــه کـــش می آینـــد. 
آقـــای حمجـــوب شـــب قبلـــش را تـــا صبـــح بیـــدار مانـــده 
بـــود و در جشـــن تولـــدی کـــه دوســـتانش بـــه مناســـبت 
چهل ســـالگی اش برگـــزار کـــرده بودنـــد، یک ریـــز حـــرف 
زده بـــود. بـــه جرئـــت می تـــوان گفـــت از هفـــت روز 
هفتـــه، چهـــار شـــبش را در مهمانی هـــای دوســـتانه 
می گذرانـــد و وقتـــی بـــه خانـــه می رســـید تـــوان ســـر پـــا 
ایســـتادن نداشـــت. بـــرای مهـــن بـــا مهـــان لباســـی کـــه 
تنـــش بـــود خـــراب می شـــد تـــوی ختتخـــواب و صبـــح 

بـــا ســـردرد از خـــواب بیـــدار می شـــد. 
چرخیـــد.  هپلـــو  بـــه  و  برداشـــت  ســـقف  از  چشـــم 
بعـــد روی آرنـــج دســـت چپـــش تکیـــه کـــرد و ســـعی 
فهرســـت  حافظـــه اش  از  بـــا کمـــک گرفـــن  کـــرد 
تعـــدادی از نویســـندگان جوامنـــرگ را روی کاغـــذی 
کـــه کنـــار دســـتش کـــف زمـــن افتـــاده بـــود، بنویســـد: 
آنتـــوان دوســـنت اگزوپـــری )44 ســـال(، میخائیـــل 
 44( چخـــوف  آنتـــوان  ســـال(،   48( بولگاکـــف 
ســـال(، آلـــر کامـــو )46 ســـال(، ریچـــارد براتیـــگان 
)49 ســـال(، رمیونـــد کارور )50 ســـال(، فرانتـــس 
کافـــکا )40 ســـال(. شـــک نداشـــت آدم هـــای زیـــاد 
دیگـــری هـــم هســـتند کـــه در ایـــن ســـن از دنیـــا رفته انـــد 
ولـــی منی خواســـت بـــا یـــک فهرســـت بلنـــد، نوشـــن را 
ســـخت کنـــد. ظـــرف دو هفتـــه متـــام اطالعاتـــی را کـــه 
می شـــد دربـــاره مـــرگ آن چنـــد نفـــر بـــه دســـت آورد، 
مجـــع کـــرد و مشـــغول نوشـــن مقالـــه شـــد. تصمیـــم 
گرفتـــه بـــود بـــه صفـــا تلفـــن کنـــد و توضیـــح بدهـــد 
بیشـــرت  مطبوعاتـــی  نوشـــته  یـــک  حـــدود  از  مقالـــه 
خواهـــد شـــد، بنابرایـــن قصـــد دارد بـــا فصل بندی هـــای 
تـــازه، کار را ادامـــه بدهـــد امـــا نه تنهـــا تلفـــن نکـــرد، 
بعـــد  نـــداد. کمـــی  هـــم  را  متاس هـــا  جـــواب  بلکـــه 
عکـــس  و  آورد  پایـــن  را  دیوارهـــا  روی  تابلوهـــای 
نویســـندگان مـــرده را جـــای آن هـــا بـــه دیـــوار چســـباند. 
و  عـــوض کـــرد  پرتـــره  بـــا عکس هـــای  را  نقاشـــی ها 
بـــا کاغذهـــای کوچـــک  را  خوشنویســـی  تابلوهـــای 
یادداشـــت. عکـــس چخـــوف را درســـت روبـــه روی 
میـــز کارش بـــه دیـــوار نصـــب کـــرده بـــود چـــون خیـــال 
اســـت.  او  در چشـــم های  راز  بزرگ تریـــن  می کـــرد 
چهـــار  و  چهـــل  در  می توانســـت  آدمـــی  چطـــور 
ســـالگی رخـــت از جهـــان ببنـــدد امـــا بـــه انـــدازه یـــک 
آدم هشـــتاد، نودســـاله داســـتان و منایشـــنامه نوشـــته 
باشـــد؟ بعدهـــا ســـه عکـــس دیگـــر نیـــز بـــه دیوارهـــای 

غالحمســـن  هدایـــت،  صـــادق  اضافـــه کـــرد:  اتـــاق 
ســـاعدی، هبـــرام صادقـــی. زیـــر هـــر عکـــس بـــا خـــودکار 
قرمـــز ســـال مـــرگ را هـــم نوشـــته بـــود. حتـــی یـــک روز 
صبـــح کـــه از خـــواب بیـــدار شـــد، بـــا ماژیـــک ســـیاه 
نوشـــت:  دیـــوار، جایـــی البـــه الی عکس هـــا،  روی 
»خـــوش گذشـــت، خداحافـــظ.« بعـــد جلـــوی ایـــن 
فلـــش  پیـــکان  مقابـــل  و  فلـــش کشـــید  یـــک  مجلـــه 
نوشـــت: »رومـــن گاری.« خانـــه رفته رفتـــه در تصـــرف 
مـــردگان قـــرار گرفتـــه بـــود. نـــه چیـــزی می خـــورد، نـــه 
مـــی زد.  حـــرف  بـــا کســـی  نـــه  و  چیـــزی می نوشـــید 
یـــک  بـــود در  تلخ کامـــی شـــده  رابینســـون کروزوئـــه  

جزیـــره آپارمتانـــی شـــصت مـــرتی. 
حـــدودی در جریـــان  تـــا  حـــاال کـــه  خـــب،  بســـیار 
زندگـــی آقـــای حمجـــوب قـــرار گرفته ایـــد، هبـــرت اســـت از 
گذشـــته بـــه زمـــان حـــال بیاییـــم. او حـــاال 49 ســـال 
دارد و اگـــر درســـت دقیـــق شـــوید، می بینیـــد بیشـــرت 
بـــه مرده هـــا می بـــرد تـــا زنده هـــا. بدبـــن نیســـتم امـــا 
خیـــال می کنـــم زیـــر آن رگ هـــای برآمـــده دســـت و 
صـــورت، خونـــی جریـــان نـــدارد. وقتـــی روبـــه روی آیینـــه 
می ایســـتد، چهـــره  مـــردی را می بینـــد کـــه حنجـــره اش 
آنچـــه  از  مع ذلـــک  اســـت،  بســـته  عنکبـــوت  تـــار 
ــا  ــه را تـ ــه نظـــر منی رســـد. هـــر آنچـ هســـت ناراضـــی بـ
بـــه حـــال نوشـــته کـــف اتـــاق پخـــش کـــرده، بـــا ایـــن 
حـــال می شـــود حـــدس زد بـــن آن کاغذهـــای پخـــش 
و پـــال چنـــد رمـــان قطـــور وجـــود دارد. ایـــن موضوعـــی 
اســـت کـــه البتـــه مـــن منی تـــوامن روی آن شـــرط ببنـــدم 
چـــون مرتـــب کـــردن آن کاغذهـــا بـــه هیـــچ عنـــوان کار 

ســـاده ای بـــه نظـــر منی رســـد. 
او حـــاال در 49 ســـالگی نســـبت بـــه گذشـــته آدم 
آرام تـــری شـــده اســـت. شـــب بـــه شـــب وقتـــی کارش 
را متـــام می کنـــد، بـــا خواربارفروشـــی متـــاس می گـــرید 
و ســـفارش یـــک غـــذای خبـــور منـــری می دهـــد. غذایـــی 
کـــه فکـــر می کنـــم بـــود و نبـــودش فرقـــی بـــرای او 
نـــدارد چـــون آن چیزهایـــی کـــه مـــن می بینـــم، یـــک 
پســـر بچـــه ده ســـاله را هـــم ســـری منی کنـــد چـــه برســـد 
بـــه یـــک مـــرد چهـــل و نه ســـاله. مثـــال دو شـــب قبـــل 
وقتـــی نـــان و ختم مرغـــش را حتویـــل گرفـــت، بـــه مســـت 
پنجـــره رفـــت و آن را بـــاز کـــرد. نفـــس عمیقـــی کشـــید 
و بـــا یـــک خیـــز آرام در قـــاب پنجـــره قـــدی ایســـتاد 
و خیابـــان را نـــگاه کـــرد طـــوری کـــه اول خیـــال کـــردم 
می خواهـــد پایـــن بپـــرد امـــا عاقل تـــر از ایـــن حرف هـــا 
بـــود. بـــه رفـــت و آمـــد آدم هـــا دقیـــق شـــد و برگشـــت 
داخـــل اتـــاق. حـــاال چهـــل و هشـــت ســـاعت از ایـــن 
اتفـــاق می گـــذرد و مـــن چیـــز بیشـــرتی منی تـــوامن از 
او تعریـــف کنـــم. اگـــر فکـــر می کنیـــد مـــن دانـــای کل 
هســـتم، اشـــتباه می کنیـــد. مـــن هـــم یکـــی هســـتم 
تـــوی  داشـــتم  نـــدارم.  هـــم  غیـــب  علـــم  مشـــا.  مثـــل 
خواربارفروشـــی کار می کـــردم کـــه ایـــن دیدارهـــای هـــر 
شـــبه باعـــث شـــد بـــه سرنوشـــتش عالقه منـــد شـــوم. 
آنچـــه را هـــم کـــه تـــا االن نوشـــته ام اجـــازه اش را او 
صـــادر کـــرده و بـــا جزئیـــات توضیـــح داده چـــه چیـــزی 
را چگونـــه و چـــه وقـــت روی کاغـــذ بیـــاورم. امـــا بـــاور 
کنیـــد بیشـــرت از ایـــن چیـــزی منـــی دامن. ممکـــن اســـت 
اعـــرتاض کنیـــد کـــه ایـــن قصـــه پایـــان نـــدارد. بلـــه، مـــن 
ــا بـــه مـــن حـــق بدهیـــد؛  هـــم مهـــن اعتقـــاد را دارم امـ
چیـــز بیشـــرتی منـــی دامن. دو روز اســـت کـــه منتظـــرم 
متـــاس بگـــرید و بگویـــد یـــک عـــدد ختم مـــرغ و یـــک 
بســـته نـــان برایـــش بـــرم امـــا متـــاس نگرفتـــه اســـت. 
حتـــی منـــی  دامن متـــاس خواهـــد گرفـــت یـــا نـــه. فقـــط 
مـــی دامن شـــب آخـــر، بعـــد از بســـن پنجـــره، روی 
دفرتچـــه جلـــد چرمـــی ســـیاهی کـــه روی میـــزش بـــود 
چیـــزی نوشـــت و آن را بســـت. دفرتچـــه ای بـــود کـــه 
مهیشـــه خـــدا کنـــار دســـتش قـــرار داشـــت. دفرتچـــه ای 
بـــود کـــه شـــاید می توانســـت در ایـــن وضعیـــت ســـرخنی 
در اختیـــار مـــا بگـــذارد امـــا بـــه عقلـــم نرســـید چیـــزی 
ازش ســـوال کنـــم. البتـــه اگـــر ســـوال هـــم می کـــردم 
ممکـــن بـــود جوابـــی بـــه مـــن ندهـــد. ممکـــن هـــم بـــود 
بایـــد  فعـــال  می دانـــد.  چـــه  بدهـــد. کســـی  جـــواب 
منتظـــر بنشـــینیم و ببینیـــم از او خـــری می شـــود یـــا 
نـــه. تلفـــن را آزاد گذاشـــته ام بـــه ایـــن امیـــد کـــه شـــاید 
زنـــگ بزنـــد. شـــاید دوشـــاخه آن تلفـــن لعنتـــی لکنتـــه 
را تـــوی پریـــز فـــرو کنـــد و مشـــاره  خواربارفروشـــی را 
بگـــرید. شـــاید بعـــد از چنـــد ســـال، بـــرای یـــک بـــار 
هـــم کـــه شـــده، معقـــول عـــن آدم هـــای دیگـــر رفتـــار 

کنـــد. 

 جواد طوسی

چله نشینی
 در تبعید 

بــه  »چهــل«  بــه  شــدن  متوســل 
از  بتــوان  ســوژه کــه  یــک  عنــوان 
آن  بــه  خمتلــف  دریچه هــای 
ژورنالیســتی  منطــق  پرداخــت، 
خــودش را دارد. امــا در واکنــش بــه 
بــرای  پیشــنهادی  موضــوع  ایــن 
نگارش یک مطلب یا یادداشت، 
عوامــل خمتلفــی چــون ســن و ســال و شــرایط روحــی و 
دیدگاه هــا و دلبســتگی ها و خصایــص فــرد دخیلنــد. 
اول  »کرگــدن«  نویســندگان  از  یکــی  اگــر  مثــال 
بدتریــن  در  حتــی   - خبواهــد  و  باشــد  چل چلــی اش 
شرایط - از زندگی اش لذت برد، نگاهی متفاوت به 
ایــن عــدد پرمعنــا دارد. ولــی نکتــه انکارناپذیــر ایــن اســت 
کــه در پشــت ســر گذاشــن »چهــل« حکمتــی اســت؛ 
چهــل روز ســیاه پوش 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 
خلوت نشــن شــریاز »که ای صوفی شــراب 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، 
واقعــی  خریــدار  و  طالــب  دیگــر  هــم  »چله نشــینی« 
ردیــف  در  خانقــاه  و  صومعــه  و  دیــر  وقتــی  نــدارد. 
اماکنــی قــرار می گرینــد کــه  بایــد درشــان پلمــب شــود 
چــرا کــه اشــاعه دهنده کفــر و بی دینــی هســتند، وقتــی 
»اهــل طریقــت« مظنونــن مهیشــگی می شــوند، دیگــر 
خــود  ریــای  و  بی  رنــگ  و  اصیــل  مفهــوم  چله نشــینی 
ایدئولــوژی  قالــب  در  تنهــا  و  می دهــد  دســت  از  را 
موضوعیــت پیــدا می کنــد. زمانــی می گفتنــد روی آدمــی 
کــه چهل ســالگی را گذرانــده اســت، می تــوان حســاب 
کــرد زیــرا بــه کمــال عقــل رســیده و دوتــا پریاهــن بیشــرت 
پــاره کــرده و ســرد و گــرم روزگار را چشــیده اســت. امــا 
در ایــن روزگار غریــب و دنیــای رنــگ و وارنــگ امــروز 
فاحتــه ایــن روانشناســی های کلــی و ســنتی خوانــده شــده 
است. حاال جوان بیست ساله دارمی که آدم چهل ساله 
و شــصت، هفتادســاله را تــوی جیبــش می گــذارد و از 
نظــر جتربــه - بــه ویــژه در امــور خــالف - و اعتمــاد 
بــه نفــس و زیــر و روکشــی بــه مقامــی رســیده اســت 
کــه مپــرس! و متقابــال افــرادی را می بینیــم کــه هنــگام 
خوانــدن غــزل خداحافظــی هــم هنــوز بــزرگ نشــده اند 
بــه  ســر می برنــد. اصــال در  و در عصــر معصومیــت 
ایــن اوضــاع بلبشــو و بــه هــم خــوردن حماســبات  بایــد 
بــرای »عقــل« و »عاقــل« در فرهنــگ لغــات معانــی 
تــازه ای منظــور کنیــم. قاعدتــا در آن صــورت چــاره ای 
نــدارمی کــه مقطــع ســنی بــرای کمــال عقل گرایــی )یعنــی 
قــرار  بازنگــری  مــورد  را  منسوخ شــده(  چهل ســالگی 
دهیــم. در چنــن دنیــای کابوس گونــه چهل تکــه ای هبــرت 
این گونــه  از  بــا تفسریســازی موّســع  اســت ســرمان را 
واژگان گــرم کنیــم و مثــال مصادیــق یــک »مویــز و چهــل 

قلنــدر« را دور و برمــان ســراغ بگــریمی!
امــا از شــوخی گذشــته، هنــوز یــک فیلــم مســتند کــه 
هبرتیــن اســتفاده را از عــدد »چهــل« کــرده، در صافــی 
تقوایــی  ناصــر  »اربعــن«  اســت.  مانــده  باقــی  ذهنــم 
یــک منونــه مثال زدنــی مانــدگار در ایــن بــازی هنرمندانــه 
نگاهــی  و  پژوهشــی  دیــدی  بــا  او  می آیــد.  مشــار  بــه 
مردم شناســانه دوربینــش را بــه تکیــه دشتســتانی ها در 
بوشهر برده و مراسم عزاداری آیینی آن ها را ثبت کرده 
اســت. اســتفاده بکــر و خالقانــه تقوایــی از صداهــای 
ایــن فضــای واقعــی )ســنج و ســینه زنی  زمینــه در دل 
خــاص عــزاداران بومــی بــه مهــراه ســکوتی کوتــاه(، ریتــم 
و ضرباهنگــی بســیار تاثریگــذار و هتییج کننــده بــه ایــن 

مســتند مانــدگار داده اســت. 
»اربعــن« ناصــر تقوایــی نشــان می دهــد کــه اگــر خالــق 
یــک اثــر انگیــزه و ذوق کافــی داشــته باشــد، می توانــد 
واژه ها و آین ها و مناسک را فارغ از هرگونه ایدئولوژی 
و کلیشــه های دســت و پاگــری و در ســاحتی هنرمندانــه 

بــه منایــش بگــذارد. 

 تیغ و ابریشم 
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شکار و شکارچی اش
 اسم نویسنده: 

یکــی از زنــان صیغــه ای شــاه نشســته بــر ســر شــکار و عکــس 
گرفتــه؛ تــو بگــو دخرتکــی از حــرم ناصــری بــا ســبیل از بناگــوش 
دررفتــه مــد آن ســال ها، شــلیته و دامــن چینــدار و چارقــد و 
روســری گلــدار دســت دوز و مــرواری و گل مصنوعــِی ســاخِت 
دســت گلســازها و ابــروی ومســه کشــیده و چشــم ســرمه کشــیده 
و یــک پــرده گوشــت اضافــه و چنــد تــا انگشــرت طــا. از آن 
و  می بــرد  صاحبــدالن  ســر  از  هــوش  روزگاری  زیبایی هــا کــه 
امــروز هــول می انــدازد تــوی دل مــا آن هــم بــا آن چشــم بــراق 
و وحشــی زنــی کــه جــوری شــکار را تــوی چنــگ دارد، انــگار 

مهــن االن اســت کــه خــام خبــوردش.
اســت  ســری عکس هایــی  از  اســت. گمــامن  عجیبــی  عکــس 
کــه خــود شــاه قاجــار انداختــه. از دامــن چینــدار مــد روزگار 
جوانــی ناصرالدین شــاه می گــومی و از آن حــال نزدیکــی دوربــن 
و ســوژه کــه جــز بــا حمرمیــت امکان پذیــر نبــوده اســت و البتــه 
کــی به جــز شــاه قاجــار حمــرم مهــه حــرم بــوده و دوربــن بــه دســت 

می چرخیــده کــه ســوژه ها را ابــدی کنــد؟
تــوی ایــن عکــس البتــه هــم ابدیــت هســت، هــم مــرگ؛ مــرگ هــر 
دوشــان، هــر سه شــان شــاید، شــکار و شــکارچی و صاحــب 

شــکار؛ مهــه آن هــا کــه زنــده بودنــد روزی. 
یکی شــان تــوی دشــت های دوشــان تپــه بــوده، جایــی در حــال 
یکــی  ســلطنتی.  تفنــگ  ســامچه  از  بی خــر  و  تــاز  تاخــت  و 
ســرخاب  لــپ  و  مــرواری دوز  و  زر بفــت  لبــاس  بــا  دیگرشــان 
مالیــده در انتظــار مرمحــت ســلطنتی نشســته بــوده. و آن یکــی 
بــا چکمــه ســواری و  انتظــار صــد ســال ســلطنت  دیگــر در 
و  در کــوه  بــوده  تاخــت  حــال  در  خــدم و حشــم  و  اســب 
شــکار  شــاهی  را  اولــی  مرده انــد؛  مهه شــان  البتــه کــه  بیابــان. 
می کــرده کــه  خیــال  و  بــوده  شــکار  خــودش  دومــی  کــرده، 
شــکاربان شــاه اســت و ســومی را هــم مــرزا رضــای کرمانــی در 
حــرم شــاه عبدالعظیم شــکار کــرده و اســم خــودش و نوه هایــش 
شــده »شاه شــکار«. انــگار نــه انــگار کــه ایــن عکــس قــرار بــوده 
ابدی شــان کنــد، کــه ثابتشــان کنــد، قشــنگ  و جــوان نگهشــان 
دارد و یــادگاری مبانــد ازشــان. بــاور منی کنیــد؟ نــگاه کنیــد بــه 
چشــم زن کــه خنــده نــدارد و بــه آن جدیتــی کــه در گرفــن شــاخ 
قــوچ دارد، انــگار می خواهــد تــا ابــد مهن طــوری بنشــیند. خــوب 

نــگاه کنیــد آن وقــت بــاور می کنیــد.
قشــنگ  لبــاس  اندرونــی. گفته انــد  تــوی  زده انــد  صــدا  را  زن 
بپوشــد. ســرخاب و ســفیداب مبالــد. ابــرو را ومســه بکشــد و 
بــرود پیــش شــاه. بعــد او را نشــانده اند بــاالی ســر شــکار و 
دوربــن را بــا هــزار آداب و احــرتام کشــانده اند 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 بــرای مهیشــه ثابــت شــده اســت. بعــد هــم البــد 
زن خوشــحال از جــا بلنــد شــده و پشــت ســر شــوهر حمــرتم راه 
افتــاده بــه نــاز کــه بــه زن هــای دیگــر حــرم بگویــد دیدیــد مــن را 

می خواهــد؟! عکــس مــن را انداختــه. مــن را زیبــا می بینــد کــه 
بــا شــکارش ثبتــم می کنــد و بعــد دســت کشــیده بــه ســبیل ها 
ابروهــای ســیاه خــودش و دلــش غنــج زده و خیــال کــرده  و 
شــاید ســوگلی شــود و بــرای شــاه بچــه بیــاورد و شــاید یــک 
روزی مثــل انیس الدولــه از زن هــای عقــدی هــم باالتــر بنشــیند و 
شــاید و شــاید و شــاید. شــاه هــم بی خیــال بــرای خــودش رفتــه 
و شــربتی خــورده و کبــاب شــکاری ســفارش داده و کمــی بــه 
نیــش کشــیده و اصــا یــادش رفتــه چنــن عکســی اصــا هســت 

و بعــد هــم بنــگ، مهه شــان مرده انــد.
نــه بــه چشــم برهــم زدنــی، کــه کمــی بعــد از هــم، یکــی این جــا و 
یکــی آن جــا و خــوب کــه نــگاه کنیــد قصه شــان یــک  جــا تــوی 
عکــس افتــاده، انــگار نــه انــگار کــه یکی شــان شــکار بــوده و 

آن یکــی شــکارچی. 

 سیاه مشق/ خاطرات خانه اموات 

»در فاصله دو 
نقطه...!«
ایران درودی
نشر نی
1381
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خودنوشته های 
موجود در 
ادبیات کشور 
کتاب »در 
فاصله دو 
نقطه...!« 
زندگی نامه 
هنرمند برجسته 
ایرانی خامن ایران 
درودی است 
که در آن تاریخ 
کشور و حتوالت 
اجتماعی دوران 
گذشته و 
مهن طور زندگی 
یک دخرت 
متجدد در 
ایران و سپس 
حتصیلش در 
خارج از کشور 
و مهراهی اش 
با هنرمندان 
مطرح داخلی 
و جهانی مهه 
در پی هم ذکر 
شده است. ایران 
درودی از قافله 
هنرمندان پیشرو 
ایران است و 
مالقاتش با دالی 
نقاش معروف 
و مهسرش گاال 
از فصل های 
خواندنی کتاب 
است. او زنی 
است که با 
ژان کوکتو و 
آندره مارلو 
مالقات داشته 
و در ایران هم 
شاملو و ممیز و 
دیگران حتسینش 
کرده اند. 
پس خواندن 
سرگذشتش حتما 
که خالی از 
لطف خنواهد 
بود.

گزارش مرگ

چهل شب که گذشت
خانم خسروانی زنگ زده بود و سفارش کرده بود که عکس های مامان را
از سر طاقچه بردارید و گریه نکنید، می  گفت شب چهلم، شب رفتن است

بعــد یکــی گفــت امشــب مبــادا گریــه کنیــد. خــامن خســروانی بــود گمــامن؛ 
دوســت قدمیی عمه که تلفن زده بود حاملان را بپرســد. گفت امشــب 
مادرتــان از ایــن دنیــا کنــده می  شــود مــی  رود بــه آن دنیــا و اگــر مشــا گریــه 

کنیــد دلــش منی آیــد بــرود و گــری می  کنــد بــن مــرز دنیاهــا. 
شــب بــود گمــامن و چندتــا قــاب عکــس مامــان افتــاده بــود از بــاالی 
شــومینه و از روی دیــوار و مــا ترســیده بــودمی و کســی می  گفــت کــه 
مادرتــان حــرف نگفتــه دارد و چیــزی می  خواهــد بگویــد هبتــان. بعــد 
خــامن خســروانی زنــگ زده بــود و ســفارش کــرده بــود کــه عکس هــای 
مامان را از سر طاقچه بردارید و گریه نکنید. می  گفت شب چهلم، 

شــب رفــن اســت؛ وقــت جــور شــدن روح تــو و دنیــای تــازه ات؛ مثــل 
وقتــی نــاف نــوزاد می  افتــد و خوابــش تنظیــم می  شــود؛ مثــل وقتــی چلــه 
می  گــریی و دعــا می  خوانــی. یــک چیــز مقــدس و خاصــی تــوی ایــن 
شــب اســت کــه هــر کســی منی فهمــد. ایــن را گفتــه بــود خــامن خســروانی 
و گوشــی را تــق گذاشــته بــود و مــن کــه تــوی اتــاق شــلوغ خــوامب منی بــرد، 
ســرم را گذاشــته بــودم روی دســته صندلــی و خــواب دیــده بــودم مامــان 

دارد مــی  رود. 
تــوی خــوامب مامــان خیلــی جــوان بــود و پدربزرگــم تــوی اتــاق پشــتی 
چــادر گلــدار  مادربزرگــم  و  بــود  منتظــرش  خودشــان  قدمیــی  خانــه 
داشــت و منــی دامن چــی شــد کــه تــوی دســت مــن یــک دانــه دنــدان 
طــال گذاشــت و  رفــت. خــواب عجیبــی بــود کــه مــن شــب چهلــم 
دیــده بــودم و از خــواب پریــده بــودم و  هــای هــای گریــه کــرده بــودم و 
بــا خودخواهــی آرزو کــرده بــودم کــه مامــان حــریان و ســرگردان تــوی 
مهــن دنیــا مبانــد و نــرود بــه جایــی کــه دســتمان بــه دامنــش منی رســد؛ 
آرزویــی کــه بــرآورده نشــد. اصــال برآورده نشــدنی بــود. یــادم هســت 
مهــن را گفتــم بــه عمــه ام؛ چهــل روز بعــد از مــردن خــامن خســروانی 
بــه آن دنیــا و کلــی  بــود هنــوز وقتــی می  رفــت  کــه طفلــک جــوان 
آرزو و بچــه و نوه هــای ندیــده داشــت. یــادم هســت بــه عمــه گفتــم 
نکننــد و  امشــب صدایــش  نکننــد و  بگوییــد گریــه  بــه بچه هایــش 
بگذارنــد کــه بــرود. گرچــه ایــن کارنشــدنی اســت، آدمیــزاد حــق آرزو 
کــردن دارد. اصــال 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 بگــرید و بچه هایــش نــذر کننــد 
و دعــا کننــد کــه منــرید. چهــل ســال قبــل از این کــه مبــرید البتــه. چهــل 
هــزار ســال، چهــل و چنــد هــزار ســال، چــه مــی دامن هــر چقــدر کــه 

آرزوی آدم، رفــن کســی را کــه دوســتش دارد کــش مــی  آورد... 

شــب چهلم، عمو به خواب خواهرم آمده بود. خواهرم می  گفت از 
خــواب پریــده و دیــده عمــو یــک جایــی نزدیــک ســقف ایســتاده، لبــاس 
افســری تــوی تنــش و موهــاش مثــل وقتــی کــه جــوان بــود، تنــک و ســیاه 
و ســفید. خواهــرم هــول کــرده بــود. خــودش می  گفــت تــوی خــواب 
می  دانســته کــه عمــو مــرده، می دانســته کــه دارد خــواب می  بینــد امــا بــاز 
هــم هــول کــرده بــود. شــاید هــم خجالــت کشــیده بــود از این کــه جلــوی 
بزرگ تــر پایــش را دراز کــرده یــا چــه مــی دامن پتــو را کشــیده زیــر دماغــش 

و دارد گوشــه ســقف را نــگاه می  کنــد. 
آن وقــت عمــو گفتــه بــود بــه خواهــرم کــه نــرتس. بعــد گفتــه بــود مــن 

را  گروهامنــان  مــی  روم؛  دارم 
یــک  می  کننــد  اعــزام  دارنــد 
جــای دوری و مــن بایــد بــروم. 
این را گفته بود و کاله افســری 
ســرش.  روی  بــود  را گذاشــته 
دوســتش  آن کاله  بــا  چقــدر 
داشــتیم. منــی دامن، شــاید دملــان 
انــگار  می  ســوخت؛  برایــش 
افتاده تــر و غمگن تــر می شــد 
وقتــی از جنــگ برمی گشــت و 
آن کاله ســرش بــود کــه آن طــور 
بغلمــان می  کــرد و صورمتــان را 

می  بوســید. 
خواهـــرم  بـــود کـــه  هـــم  مهـــن 
عمـــو  و  بـــود  کـــرده  بغـــض 
انـــگار  و  بـــود  شـــده  ســـاکت 
یکهـــو صدایـــش کـــرده باشـــند. 
روی شـــانه برگشـــته بـــود و یـــک 
را  اتـــاق  پنجـــره  بـــریون  جایـــی 
نـــگاه کـــرده بـــود و گفتـــه بـــود 
دخـــرتم؛  مـــی  روم  دارم  مـــن 
بانـــگ جـــرس می  آیـــد. یـــا یـــک 
هـــم  خواهـــرم  چیـــزی.  چنـــن 
مانـــده بـــود کـــه بانـــگ جـــرس 

ایـــن وســـط چـــی هســـت کـــه دیـــده بـــود عمـــو غیـــب شـــده و ترســـان 
از خـــواب پریـــده بـــود و شـــنیده بـــود صـــدای اذان می  آیـــد. مســـجدی 
در  داشـــت  نـــذر  از مهســـایه ها  یکـــی  بـــر خانـــه.  و  دور  نداشـــتیم 
ماه هـــای حمـــرم و صفـــر و گاهـــی هـــم رمضـــان و شـــعبان بـــا دســـتگاه 
پخـــش قراضـــه اش بـــرای اهالـــی حمـــل اذان پخـــش کنـــد. چنـــد نفـــری 
ــا  ــد از فـــرط بدصدایـــی بلندگوهایـــش امـ ــرده بودنـ ــم شـــکایتش را کـ هـ
رویـــش کـــم منی شـــد و کمـــاکان بـــرای خـــودش هـــر صبـــح بلنـــد می  شـــد 
و بیدارمـــان می  کـــرد. خواهـــرم می  گفـــت آن شـــب وقتـــی از خـــواب 
پریـــده بـــود از خوشـــی شـــنیدن اذان خـــش دار مهســـایه گریـــه کـــرده بـــود. 
بعـــد بلنـــد شـــده بـــود و رفتـــه بـــود پیـــش مامـــان، گفتـــه بـــود خـــواب عمـــو 
را دیـــدم و رفتـــه بـــود تـــوی بغـــل مامـــان خوابیـــده بـــود؛ غافـــل از این کـــه 
ایـــن قصـــه دوبـــاره در شـــب چهلـــم دیگـــری تکـــرار می  شـــود؛ پنـــج ســـال 
بعـــدش؛ وقتـــی کـــه دیگـــر مامـــان را گذاشـــته بـــودمی تـــوی آن گـــور ســـرد 

و خیـــس هبشـــت زهـــرا. 
پذیرایـــی و  اتـــاق  تـــوی  بـــودمی  بـــود. نشســـته  مراســـم شـــب چهلـــم 
کلـــی آدم دور و برمـــان بودنـــد و مشـــع روشـــن بـــود و کســـی دعایـــی 
می  خوانـــد و مهـــه گریـــه می  کردنـــد و حـــال مـــا یک جـــوری بـــود کـــه 
بعـــد از ایـــن مهـــه ســـال منـــی دامن امســـش را چـــی بگـــذارم. راســـتش گمـــامن 
آن حـــال یک جـــور بی حوصلگـــی و خســـتگی و نابـــاوری و تـــرس 
عمیـــق بـــود کـــه جوان ترهـــا حـــس می  کننـــد و بزرگ ترهـــا عـــادت دارنـــد 
هبـــش. یـــادم هســـت لباس هـــای مهـــه مـــردم ســـیاه بـــود و بـــوی نفتالـــن 
و عطرهـــای قدمیـــی می  آمـــد و البتـــه بـــوی برشـــتوک و چـــای تـــازه دم. 
خواهـــرم نشســـته بـــود روبـــه روی مـــن و الکـــی بـــه مـــردم لبخنـــد مـــی  زد 
و مـــن لبخنـــد منـــی زدم و اخـــم کـــرده بـــودم و تـــوی دمل آرزو می  کـــردم 
آدم هـــا برونـــد خانه شـــان و نـــگاه می  کـــردم بـــه نـــور مشع هـــا کـــه جلـــوی 
نفـــس پنجره هایـــی کـــه تنهـــا راه فـــرار بـــه ســـوی هـــوای تـــازه بودنـــد، 

می  رقصیدنـــد. 

 شرمین نادری
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من این جا می گفتم 
هبرتین خواننده ها را 

کرگدن دارد. بچه ها 
فکر می کردند دارم 
قپی در می کنم و 
حرف بی صاحب 
می زمن. وقتی در 

منایشگاه مطبوعات 
با قطره ای از دریای 

مشا آشنا شدند و دو 
کلمه با مشا حرف 
زدند، حق را به من 
دادند و حرف هامی 

را تایید کردند. 
از رامبد خانلری 
بپرسید تا بگوید 
بعد از منایشگاه 

مطبوعات چقدر 
نگاهش به جمله و 

خماطبان جمله عوض 
شده... من قدر 

مشا را می دامن؛ نه به 
تعارف و تشریفات. 
مشا هم قدر کرگدن 

را می دانید؛ نه به 
تعارف و تشریفات. 
و این خیلی خوب 

است. خدا پای هم 
پریمان کند. 

این باریکه متعلق 
به مشاست و من 

منی خواهم با پرگویی 
سهمتان را کم و 

کوتاه کنم اما حاال 
که به مشاره چهل 

رسیده حیفم می آید 
نگومی که من به آینده 

کرگدن خوشبینم. 
خودمان را نظر 

نزنیم. اما بعد از مهر 
هیچ کدام از کارهایی 

که سر انداختم به 
چهل هفته نکشید. 

طوالنی ترین کارم 
»نگاه پنج شنبه« 

بود که سی و 
هشت هفته بیشرت 

عمر نکرد. باقی 
جمله ها و روزنامه ها 
که طفلی ها یا در 
نطفه خفه شدند 
یا در مهان ابتدای 
راه پیمانه عمرشان 
پر شد. مهر یک 

استثنا بود که باالی 
دویست هفته دوام 

آورد... بگذارید 
ادامه پرمی در صفحه 13 

درک عددی ســـتاره ها و 
کهکشـــان ها آدمیـــزاد 

را دیوانـــه نکنـــد شـــانس 
آورده. مـــن خـــودم وقتـــی 
کمـــی بیشـــرت از ظرفیـــت 

عـــددی ام خرهـــای جنـــوم را 
پـــی می گـــریم دچـــار ترس 
و دهلـــره می شـــوم. فیلـــم 

اودیســـه فضایـــی کوبریـــک 
را دیده ایـــد؟ از نظـــر مـــن 

ترســـناک ترین صحنـــه 
ســـینمایی مـــال مهـــن فیلـــم 
اســـت، آجنـــا کـــه هـــال بند 
نـــاف فضانـــورد را می بـــرد 

و او را در بیکرانگـــی 
آمســـان رهـــا می کنـــد. در 

برادران کارمازوف اســـت 
اگـــر اشـــتباه نکنـــم کـــه 

داستایفســـکی از زبـــان پـــدر 
زوســـیما یـــا یکـــی دیگـــر 

حکایتـــی مذهبـــی را تعریـــف 
می کنـــد. حکایـــت قابـــل 

تاملی ســـت. می گویـــد روز 
قیامـــت کافـــری را حماکمـــه 
می کننـــد. او کار بـــدی 
نکرده و حق کســـی را 

خنـــورده و گناهـــی مرتکـــب 
نشـــده. بزرگ تریـــن گنـــاه او 

کفـــرش بـــوده امـــا کفرش 
کســـی را نیازرده و کســـی 
را آزار و اذیـــت نکـــرده. 
خداوند او را می خبشـــد 

و رهســـپارش می کنـــد 
بـــه هبشـــت امـــا بابت 

کفـــر جمازاتـــش می کنـــد 
کـــه تـــا هبشـــت را پیـــاده 

برود. می پرســـد تا هبشـــت 
چقدر راه اســـت؟ جوابش 
می دهنـــد در ایـــن برهـــوت 

راســـت دماغت را که 
بگریی ســـه هزار ســـال 

بعد می رســـی به دم در 
هبشـــت. چه دوزخی از 
این ترســـناک تر که ســـه 

هزار ســـال در برهوت گام 
برداری؟ به شـــوق مکه 
می شـــود از بیابان هـــای 

حجاز گذشـــت و 
ســـرزنش های خـــار مغیـــالن 
را تـــاب آورد امـــا باالخـــره 

دو ماه، ســـه ماه بعد ســـواد 
مکـــه پیـــدا می شـــود و رنـــج 

گزارش از شمال دنیا/ 6

 حامد اسماعیلیون

استاد کونگ فو پاندا
هفت دندان در یک روز

یا آموزش »نیو تکنیک« به »بادی«

در متام مناطق اطراف - یعنی تا جایی 
که بشود یک ساعته رفت و یک ساعته 
برگشت - و به متام کلینیک های فعال 
رزومه داده ام. خبشی را خودم حضوری 
تقدمی کرده ام و خبشی توسط پست رفته 
و  تایپ شده  را  رزومه ها  است. 
منگنه شده توی پاکت های زردرنگ 
گذاشته  و فله ای پست کرده ام. سپردن رزومه ها به  طور حضوری 
کاری طاقت فرساست که باید اجنام بدهم. طبق معمول متام این 
مراحل در شرایطی طی می شود که برف سنگینی روی زمن 
است و دمای هوا اغلب زیر صفر. پس اگر بعد از این درباره 
هوا توضیح منی دهم برای جلوگریی از اطاله کالم است و بس. 
مشا آدمی را تصور کنید با کراوات راه راه بنفش و مشکی و پالتوی 
مشکی بلند که از یک اتومبیل طوسی پیاده می شود، آهسته 
روی برف راه می رود، وارد یک ساختمان می شود، مطب 
دندانپزشکی را پیدا می کند، به سراغ منشی می رود و در 
حالی که مشرده ماجرا را توضیح می دهد، خواهش می کند رزومه 
را به صاحب امتیاز مطب بدهند. چون بنا ندارم اسم و نشانی 
کسی را حتی به زبان فارسی جار بزمن، به نام و آدرس اشاره 
منی کنم. دو کلینیک مرا به مصاحبه دعوت می کنند؛ با امییل و 
تلفن. امییل از طرف دو دندانپزشک کانادایی است که بعدها 
درمی یامب به طور شراکتی مطب دندانپزشک های بازنشسته را 
جایگزینی  موردنظرشان  شغل  می گردانند.  و  می خرند  
دندانپزشک ساخلورده ای است که ماه پیش بازنشسته شده. از 
شانس مناسب، رزومه من در حالی به دستشان رسیده است 
که احتماال قصد آگهی کردن دارند. متاس تلفنی از مطب یک 
آقای دندانپزشک چینی االصل برقرار می شود. آتش این یکی 

تندتر است. قرار می شود مهان فردا به مطبش بروم. 
فردا صبح مرتب و منظم با مهان مشایل رزومه دادن به مطب 
مورد نظر می روم، با مهربانی پذیرفته می شوم و طبق معمول، 
مهه زوایای مطب و مهه پرسنل به من معرفی می شوند. مطب 
یک دندانپزشک، سه دستیار دندانپزشک و پنج منشی دارد اما 
از نظر مساحت صد مرت هم منی شود. در قیاس با آنچه در 
تورنتو و جاهای دیگر دیده ام، مطبی کوچک و مجع و جور 
است. روی متام یونیت ها که پنج تایی می شوند، بیماری خوابیده 
است. مدیر مطب )این جا شغلی جداگانه است( وضعیت 
آن ها را توضیح می دهد که این خامن آرامبخش خوراکی گرفته 
و درمان فالن در پیش دارد. این آقا آرامبخش خوراکی گرفته و 
این طوری خواهد شد. این دخرتبچه آرامبخش تنفسی گرفته و 
آن طوری خواهد شد. این خامن هم برای معاینه آن جا نشسته. 
آن آقا هم منتظر گرفن آرامبخش است. در واقع کمی از 
این جا و آن جا صحبت می کنیم تا بدامن چه چیزی در انتظارم 
 است، اما اتفاقاتی در اطراف می گذرد که نگرامن می کند. 
کل کلینیک حمیط کوچکی است اما مهه در تکاپو هستند. 
منشی ها و دستیارها از یونیتی به یونیت دیگر می روند. من آن 
وسط گیج و منگ مانده ام که یعنی چه خر است؟ مثل وقتی 
شده که یک بازرس کله گنده مثال از وزارختانه سرزده قصد بازدید 
از روستایی کوچک را دارد و احتماال می خواهد یک چاه جماز 
را در زمن های کشاورزی افتتاح کند. اما آن بازرس من نیستم و 
تکاپو به خاطر من نیست. بازرس کله گنده یکباره پیدا می شود 
اما خیلی هم تنومند و ترسناک نیست. مردی است کوتاه قد با 
موی مشکی و چشم های تنگ. در لباس خمصوص پزشکی اش 
که یک لباس راحتی سورمه ای است، گم شده و انگار هر دو 
 دستش را در واقعه ای از دست داده. »های بادی. هاو آر یو؟« 
او با بادی آشنا می شود و من منی دامن افتخار آشنایی با چه کسی 
را دارم. جدا از آن، اولن بار است که بادی کسی هستم. 
»کام آن بادی. َدت ایز اِ نیو تکنیک«. این تنها مجله ای است 
که از پاراگرافش می فهمم. هلجه  چینی ندارد اما انگلیسی را به 
تکنیک فارسی حرف زدن شاگردشوفرهای ترمینال خزانه حرف 
می زند؛ »نعمت! آفتابه رو آب کن بذار دم مبال.« یا مثال 
»حشمت پارچ آب رو دست به دست کن بیاد کنج دیفال.« 

حاال احتماال در عامل دندانپزشکی بشود »این هفتا دندون 
رو می بینی؟! جیک ثانیه با تکنیک جدید عصب کشی شون 
این آجبی ها  به مریض می دم، هم  یه حالی  می کومن. هم 
 سیاحتی می کنن، دو قرون هم تو جیب خملص می ره.« 
خجالت می کشم از بازرس یا دکرت بپرسم دقیقا در چه موردی 
دارد حرف می زند چون تقریبا از هر مجله اش یک کلمه می فهمم و 
اعصامب به هم رخیته است. درست وقتی که به عرق کردن افتاده ام، 
می فهمم که مهان جا، باالی سر مریضی که آرامبخش خورده و 
ُخرُخر می کند و در حال درمانی گسرتده بر هفت دندان به 
 طور هم زمان است، قصد دارد با من هم مصاحبه شغلی بکند. 
متاسفانه مصاحبه در آن شرایط نامتعادل که دکرت بن مجالت، 
به دستیارش متذکر  اندازه طول ریشه های دندان ها را هم 
می شود، اجنام می شود. من بیشرت نگران بیمار هستم. او راستی 
راستی دارد کار هفت دندان بیمار را در یک جلسه و با یک 
سری فایل شروع و متام می کند. کارهای من درآوردی عجیبی 
هم این وسط اجنام می دهد و موادی استفاده می کند که در 
این کار کاربردی ندارند. مهه این ها را به اسم »نیو تکنیک« 
به »بادی« یاد می دهد. زمان می گریم؛ در سی و پنج دقیقه 
کار هفت دندان را متام می کند. در کمرت از یک دقیقه ترمیم 
دندان ها را شروع می کند و بعد مثل جرقه از جا می جهد. من 
عقب می پرم در حالی  که دهامن از تعجب نیمه باز مانده است. 
وقتی بلند می شود، انگار توی لباس پت و هپنش کوچک تر هم 
شده. دستکش ها را پرت می کند طرفی و من که شاید نگران 
ترکش های یک جور انفجار باشم، از اتاق بریون می آمی. بقیه کار 
را یکی از دستیارها ادامه می دهد یعنی پایان ترمیم هفت دندان 

در ادامه مهان یک جلسه.
با دکرت که بی شباهت به استاد »کونگ فو پاندا« در آن کارتون 
معروف نیست، از این یونیت به آن یونیت می دوم. بله، در 
مهان حمیط صدمرتی با هم مشغول دویدن هستیم؛ انگار کن 
ورزش صبحگاهی. بقیه پرسنل هم در جهات خمتلف به دویدن 
مشغولند. حاال می فهمم وقتی در مطبی قرار باشد هفت دندان 
در سی و پنج دقیقه درمان شوند، مهه بالاستثنا احساس خواهند 
کرد روی تردمیل زندگی و کار می کنند. او به مهه بیماران قوت 
قلب می دهد. یک چیزهایی هم به بادی می گوید که چون 
بادی انگلیسی میدان شوش را خیلی بلد نیست فقط سر تکان 
می دهد و می خندد. بعد به اتاقش می رومی. استاد کونگ فو 
پاندا می پرد پشت کامپیوتر. لیوان قهوه اش را که پرسنل تردمیلی 
هتیه کرده اند، مزه می کند و قاه قاه می خندد. مشغول خواندن 
کامنت های خرهای جلف یاهوست. من بریون اتاق و در اتاق 
اسرتاحت پرسنل ایستاده ام و انبوه پرونده های نامرتب و کارتن های 
تلنبارشده دستکش را متاشا می کنم. خودمانی اش می شود سرگرم 
 کردن خود، وقتی آدم می داند کسی احرتامش را نگه  منی دارد. 
بعد از سکانس خنده درمانی استاد به سراغ خامنی »مری«نام 
می رومی که چون باقی قربانیان آرامبخش خورده و گیج و منگ 
منتظر اتفاقی هولناک است؛ درمان ریشه و کشیدن. استاد 
می نشیند و چون حرکاتش مثل پریدن شراره آتش است، 
نشستنش را متوجه منی شوم؛ یعنی منی فهمم االن روی صندلی 
نشسته یا در حرکتی یوگاگونه در هوا زانو خم کرده است. انگار 
ترانسفورمری است که از حالت ایستاده با فشار یک دکمه به 
حالت نشسته درمی آید و فقط کم مانده روی دریا هم راه برود تا 
هفت قدم عرفان را در یک جلسه و به  طور فشرده به بادی حالی 

کند. وسایل به شکلی برق آسا رد و بدل می شوند و دستگاهی 
می چرخد و من در حرکت بعدی می فهمم که در هفت دقیقه، 
درمان ریشه سه دندان متام شده است. »دیس ایز اِ نیو تکنیک 
بادی.« می خواهم اعرتاض کنم که آقای دکرت رادیوگرافی چه 
می شود؟ دست کم یک عکس در حن کار بگری. آخر چرا 
وسیله ها را از یک دندان برای دندان دیگر استفاده می کنی؟ 
فکر انتقال باکرتی ها را منی کنی؟ این چه طرز کار کردن است 
بادی؟ استاد عزیز کونگ فوپاندا کاری که مشا می کنی... استاد 
به من چشمک می زند که بریون بیامی و از میان کلمات انبوهی 
که به کار می برد، می فهمم باید هفت دندان بیمار را در مهن 
حالت نیمه بیهوشی که دارد، بکشم. کفرم درمی آید. کال با 
 عدد هفت خویشاوندی دارد و مهن مرا بیشرت عصبی می کند. 
با اکراه می پذیرم اما می گومی باید عکس مریض را ببینم. استاد 
روی کاغذ عالمت هایی گذاشته و هفت دندان را مشخص 
کرده و حاال دارد در اتاقش مهچنان کامنت های یاهو را 
می خواند و موس  به  دست می خندد. به یکی از دندان های 
مشخص شده شک می کنم. می روم به اتاقش. منتظر می شوم 
تا نگاه از مانیتور بردارد، نیشش را ببندد و مرا ببیند. تا می خواهم 
حرف بزمن، متوجه توله سگی می شوم که از دفرت پذیرش منشی ها 
به اتاق استاد می خزد. استاد منتظر حرف زدن من است و من 
گیج توله سگم که با طمانینه به طرف ظرف آبش می رود. آب 
ته ظرف را با زبانش هورت می کشد و بعد آرام و غمزه گر 
دوباره به اتاق منشی ها برمی گردد. سگ در مطب؟ این دیگر 
در َکتم منی رود. مجالمت را بریده بریده حالی استاد می کنم. با 
من باالی سر بیمار می آید. »اوه، آره بادی. این دندون رو 
نکش. این رو می خوام نگه  دارم. گودالک بادی!« من با 
کت و شلوار و کراوات و پالتو روی تابوره می نشینم و قصد 
کشیدن دندان ها را دارم. مری بیچاره! یک نفر مهان حلظه وارد 
مطب می شود. منشی ها به شوخی می گویند که لیوان قهوه اش 
را تو نیاورد. استاد که در حال رفن به اتاق است، افاضه فضل 
 می کند: »نه بادی! با قهوه ات بیا رفیق. با قهوه ات بیا.« 
هم  مهه  مریض،  دست  در  قهوه  لیوان  مطب،  در  سگ 
که بادی! در حالی  که هنوز مبهومت، کاری را که به من 
حمول شده است، متام می کنم. سعی کرده ام مسئله سرعت 
حتمیلی استاد و پرسنل را در کار جاسازی کنم و فرد قربانی 
دردی حس نکند. احتماال آخرین باری باشد که با پالتو و 
 کت و شلوار دندان می کشم. اولن بار بودنش گفن ندارد. 
هنوز به مسئله سگ و لیوان قهوه مشغومل. انگار یکی با قلیان 
منقش به سبیل های از بناگوش دررفته ناصرالدین شاه به مطبی 
در هتران وارد شود و آن گوشه سه بچه گربه را ببیند که رو به 
آمسان مرنو می کشند. وقتی که دیگر تیم برتون درومن را کشته ام 
و عصبانیتم خوابیده است، به سراغ استاد می روم. مهان طور 
که نگاهش به مانیتور است و مهان طور که پرسنل مطب 
انگار جایی آتش گرفته باشد مهچنان مشغول دویدنند، به 
او حالی می کنم که »هی بادی! ما رفتیم.« او دست تکان 
با من متاس خواهد گرفت.  بعدا   می دهد و می گوید که 
به خانه که می رسم، به مهسرم می گومی این جا آخرین جایی 
است که برای کار خواهم رفت؛ هر چند اگر یادشان مباند و 
در سرعت جا به جا شدن در مطب فراموش نکنند به من هم 
زنگ بزنند. حدسم درست است. هیچ وقت زنگ منی زنند و 

من خوشحامل.  
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شهر قدیم و نگاه نو
  ترانه یلدا

 سیاه مشق/ داستان ما و شهرمان )3(  

من طالیه های امید را در افق می بینم. به تازگی 
افراد  از  منونه هایی  خودمان  شهرهای  در 
حتصیلکرده و هنرمند را شاهدمی که زندگی در 
و  می دهند. گالری ها  ترجیح  را  شهر  مرکز 
رستوران ها و کافه های کوچک در جای جای 
مرکز شهر باز شده اند. امسال در خانه ای 
به گالری  بازسازی شده، مهکف  و  قدمیی 
هنری، طبقه اول به رستوران و طبقه سوم به خانه مسکونی اختصاص 
یافته است. در مهسایگی مهن جا، چند خانه  قدمیی دیگر را دوستان 
فورا خریده اند تا تعمریش کنند. قیمت خانه در مرکز شهر هنوز نصف 

یا یک سوم مشال شهر هتران است.
یک مهندس برق جوان را می شناسم که هترانگردی را به عنوان شغل 
انتخاب کرده و با مهسرش در گوشه ای از باغ نگارستان کافه هترونش 
را باز کرده اند. روزهای مجعه مردم می آیند صبحانه. بچه هایشان را هم 
می آورند. این بچه ها مطمئنا می خواهند بعدش پیاده در شهر بگردند 

یا دوچرخه سوار بشوند و بروند تا سرچشمه یا عمارت مسعودیه. 
تعداد زیادی خامن ها رفته اند کاشان، خانه تعمری کرده اند. هتل درست 
کرده اند. این قبیل کارها یک جریان شده است. در شهرهای دیگر 
کشور هم کارهایی شده است؛ بعد از بازار تریز که مرمت 30 
ساله اش جایزه مهم جهانی برد، در قزوین شهرداری بازار سعدالسلطنه 
را به زیباترین شکل ممکن مرمت کرد. در مهان جا گروهی تشکیل شده 
به اسم دوستداران محل ونقل با دوچرخه؛ این ها مهه یعنی بازآفرینی. 
داستان از مهن جاها شروع می شود. این یک ماجرای فرهنگی است 
و به نوع استفاده ما از فضای شهرمان بستگی دارد. احیا به  تدریج 
و به کمک مثلِث مردم و دولت و شهرداری هاست که در مقیاس 
وسیع اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی خبش های خصوصی و عمومی و 

دولتی هر سه با هم.
خوشبختانه در مهن یکی، دو سال اخری رویکرد شهرداری هتران تا 
حدودی عوض شده است. دو تن از معاونن وزیر راه و شهرسازی 
که در دانشگاه هتران استاد مرمت بودند، امسال خودشان پرمچدار 
راه  به  شهری  باز آفرینی  ملی  ستاد  شده اند.  دولت  در  این کار 
انداخته اند و منشور بازآفرینی شهری می نویسند و به کمک سازمان 
مریاث قرار است برای 168 شهر تارخیی برنامه اجرا کنند. این بار 
صنعت گردشگری هم که دارد جان می گرید، ممکن است به کمک 

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 
پر شوری در راه خواهد بود؛ هم برای روشن کردن این دیدگاه برای 
عموم و هم برای مداخالتی مثل اجیاد حمورهای گردشگری پیاده در 
شهر، رسیدگی به حمیط زیست و طبیعت و فضاهای باز عمومی، 
هببود محل ونقل عمومی و آهن درمانی شهر با ریل از رو و زیر زمن، 
دادن وام به ساکنان بافت های قدمیی برای تعمری خانه هایشان، تبدیل 
بعضی خانه ها به هتل های باکیفیت کوچک یا استفاده از بناهای 
بزرگ تر )خانه دایی جان ناپلئون( برای درست کردن مراکز فرهنگی و 
عمومی و خالصه رسیدگی و جلب سرمایه  به شهرهای قدمی که این 

مهه سال مورد بی مهری بوده اند. 
تصور کنید اگر کتاب های درسی از تاریخ اجتماعی و فضای شهرهای 
قدمی با بچه ها می گفتند، اگر حمالت اجنمن های حملی و کانون های 
فعال  داشتند و شوراها و شورایاری ها واقعا در تصمیم گریی ها دخیل 
بودند، اگر صداوسیما برنامه های خوب و جذاب از حمالت تارخیی هتیه 
می کرد که مهه هبرت آثار تارخیی را ببینند و بشناسند، آن زمان هر کس 
هبانه ای پیدا  می کرد که به حمل خود ببالد و در توسعه آن مشارکت کند. 
اما مهم تر از مهه شهرداری ها هستند. شهرداری ها مهیشه یار غاِر بساز و 
بفروشان بوده اند. اما وقت آن رسیده است که سرمایه داران و سازندگان 
را به مرکز شهر دعوت کنند و با تأسیس و تداوم دفاتر تسهیلگری و 
خدمات نوسازی در شهر طرحی نو در اندازند. جلب مشارکت مالی 
مردم ولو کم، برای حس اعتماد و مسئولیتی که می دهد خیلی مهم 
است. یارانه نیز در این مسری هبرت است به صورت وام کم هبره برای 
استحکام خبشی، تعمریات و غریه باشد. این در حالی است که نزدیک 
به یک میلیون واحد مسکونی و جتاری در هتران خالی مانده اند. 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 می آید- 
می گوید: "هباِر شهرنشینی در راه است." آن وقت به قول سپانلو 
شاعر شهر هتران »مشا و مشا و مشا و مشا« هم خواهید خواست که 
بیایید و در مرکز متمدن و سرزنده  هتران زندگی کنید؛ جایی که در 
آن هر روز خر جدیدی هست و انرژی در فضا موج می زند. این 
مأموریت مهه  ماست که این نگاه نو به شهر قدمی را بیاموزمی و در قبال 

آن مسئول باشیم و اشاعه اش دهیم.  
ادامه دارد...

»دکرت بازی«
جمموعه شعر طنز
دکرت امساعیل 
امینی
نشر سپیده 
باوران
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»دکرت بازی« 
جمموعه دیگری 
از دکرت امینی 
یکی از سرآمدان 
شعر طنز و از 
طنزپردازان مطرح 
کشور است. 
شعرهای این 
جمموعه هم مانند 
سایر کارهای 
امینی با منک 
و ظریف است 
و خیلی از 
شعرهای جمموعه 
در ادامه مهان 
شوخی های این 
طنزپرداز با اشعار 
معروف است که 
اتفاقا این شعرها 
از بقیه شعرهای 
جمموعه قوی تر 
و غنی ترند. این 
کتاب دمهن 
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.

همایون! این چی بود؟
به بهانه انتشار آلبوم »خداوندان اسرار« اثر تازه سهراب پورناظری

و همایون شجریان

این مهـه آلبـوم موسـیقی یکـی از پـی دیگـری بـه بـازار می آیـد و هیـچ 
اتفاقـی منی افتـد. تـو گویـی فرامـرز هرگـز نبـود. فرقـی هـم منی کنـد: سـینا 
سـرلک، سـاالر عقیلـی، علریضـا قربانـی، حممـد معتمـدی، وحیـد تـاج 
و... حتی مهایون شجریان. فقط آلبوم منتشر می کنند که آلبوم منتشر 
کـرده باشـند. مهـن و دیگـر هیـچ. مهـه چیـز هـم می خواننـد؛ پـاپ، 
سـنتی، تلفیقـی. و در هـر موضوعـی؛ سیاسـی، اجتماعـی، عرفانـی. و 
از هـر شـاعری؛ کالسـیک، ِنئوکالسـیک، نـو، کهنـه، مـدرن. و در هـر 
مناسـبتی؛ عیـد و عـزا و تیـرتاژ تلویزیونـی و جشـن سـینمایی و...اخل. 
خالصـه این کـه آشـفته بازاری اسـت. ای کاش در ایـن هیاهـوی بسـیار 
بـرای هیـچ، چیـِز قابلـی هـم یافـت می شـد کـه منی شـود. ایـن مسـابقه 
سرسـام آور کنسـرت دادن و آلبوم منتشـر کردن نه تنها باعث رونق بازار 
هنـر نشـده کـه جمـال گـوش دادن بـه آثـار خـوب احتمالـی را هـم از مـا 
گرفته. در این آشـفته بازار سـردبری حمرتم کرگدن هم برمی دارد می نویسـد 
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 

سال ها بعد از روی آثار ادبی و هنری درباره این دهه ها قضاوت شود 
چه نتیجه ای گرفته خواهد شد؟ مشا می گویید دهه شصت جنگ بود 
و صف هـای طویـل اجنـاس کوپنـی و فقـر و دو کانـال تلویزیونـی و هـزار 
جور حمدودیت و حمرومیت دیگر، اما من می گومی در مهان دهه هبرتین 
آثار موسیقایی و سینمایی و تلویزیونی و ادبی ما تولید شد. من منکر 
چیزهایی که مشا می گویید نیستم اما معتقدم در مهان سال های سخت 
حـال مهـه مـا هبـرت بـود. گـواه مـن مهـان آثـاری اسـت کـه عـرض کـردم. آدم 
باید حالش خوب باشد تا بتواند اثری مثل »بر آستان جانان« را تولید 
کند. االن ظاهرا اوضاع ما هبرت است. هم وضع مالی مان هبرت است، 
هم اوضاع سیاسـی مان هبرت از گذشـته به نظر می رسـد و هم از خیلی 
جهـات حمدودیت هـای گذشـته را نـدارمی امـا چـرا آنچـه بـه عنـوان یـک 
اثـر ادبـی و هنـری تولیـد می کنیـم 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 تـالش و متریـن مـداوم 
است. در آن روزگار به قول مشا حمرومیت و تنگدستی چرا باید چنن 
اثری تولید می شد و در این روزگار گل و بلبل و استعدادهای بی مشار و 
جوان چرا حتی سایه ای از آن آثار دیده منی شود؟ هنوز هم می توان گل 
صدبرگ را شنید و از آن مهه شور و شعور و انرژی به هیجان آمد. سه 
دهه از تولید آن اثر گذشته است و هنوز هم شنیدنی به نظر می رسد، 

امـا ایـن آثـار جدیـد را حتـی سـه بـار هـم منی تـوان گـوش کـرد. چـرا؟
این میزان از عصبانیت یک دلیل بیشرت ندارد و آن هم انتشار آخرین آلبوم 
دردانه موسیقی ایرانی یعنی مهایون شجریان است. آهنگساز و خواننده 
آلبـوم »خداونـدان اسـرار« هـر دو جواننـد. هـر دو در خانـواده ای بـزرگ 
پرورش یافته اند و نام پدرانشان بلند است و مایه افتخار فرهنگ و هنر این 
سرزمن. البته هر دو این توفیق را داشته اند که با کارهای متفاوتشان از زیر 

ارغنون

 کاوه ارجمند

سایه بلند پدر بریون بیایند و برای خودشان هویت و شناسنامه مستقلی 
دسـت و پا کنند. هر دو در آغاز فعالیت هایشـان خوش درخشـیدند و 
توانستند امیدهای بسیار برانگیزند، اما دریغا دریغ که هر دو مدت هاست 
نتوانسته اند اثری درخور عرضه کنند و بیم آن می رود که دولتشان حکم 

خامت فریوزه بواسحاقی را پیدا کند.
آلبــوم خداونــدان اســرار قــرار نیســت بــا هیــچ اثــر دیگــری قیــاس شــود، 
امــا وقتــی آهنگســاز از خانــدان پورناظری هــا برمی خیــزد و ســاز تنبــور 
پورناظــری  از کیخســرو  اثــری  بعــد  و  آن می زنــد  را در  اول  حــرف 
کــه پیشــرت آن را شــنیده امی بازســازی می شــود و جــای شــعر ُکــردی را 
شــعر فارســی می گــرید، خواه ناخــواه ایــن اثــر را بــا آثــار قبلــی مقایســه 
می کنیــم. مهــن مقایســه کار را خــراب می کنــد و شــنونده مــدام بــا 
خــودش می گویــد 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 
حرفــه ای موســیقی نبــود. از یــک تاریــخ می آمــد. حاصــل یــک تربیــت و 
ســلوک خــاص و عاشــقانه 
یــک  آن  پــس  در  بــود. 
ریاضــت  و  تــالش  عمــر 
بــود.  زیســت عاشــقانه  و 
نوازنــده و خواننــده هــر دو 
جانی عاشــق داشــتند و از 
دل یــک آیــن پررمــز و راز 
می آمدنــد. صــدای ســاز و 
حنجره آوازی از یک من 
شــنونده  می آمــد.  بــریون 
و  درک  هیــچ  اگــر  حتــی 
یارســان  آیــن  از  دریافتــی 
نداشــت بــا گــوش جانــش 
ایــن  دریابــد  می توانســت 
ساز و آواز یکسره از لون 
دیگــری اســت و ریشــه در 
تاریــخ و اســطوره ای غریــب 
دارد. غربتــی کــه اصــل و 
را  اثــر  جذابیــت  اســاس 
تشــکیل مــی داد. خداونــدان اســرار اگرچــه عنوانــی پرطمطــراق دارد امــا 
هیچ یک از ویژگی هایی که برای صدای سخن عشق برمشردمی در آن 
منی تــوان یافــت. مــن ایــن را خــوب می فهمــم کــه از پایــان دهــه شــصت 
تــا امــروز عمــر جهــان بــر مــا گذشــته اســت و دنیــا از آن ســال ها تــا 
امــروز گردش هــای بســیار داشــته و دیگــر از جوانــان امــروز منی تــوان 
توقــع داشــت کــه اثــری مهاننــد و مهســنگ آن ســال ها بیاورنــد، امــا 
ایــن مقــدار توقــع می تــوامن داشــته باشــم کــه فی املثــل روی یــک آهنــگ 
کــه تنبــور و دف در آن حموریــت دارنــد شــعر خیــام را نشــنوم. وقتــی 
چنــن می شــود ایــن شــائبه در ذهــن اجیــاد می شــود کــه نکنــد آهنگســاز 
و خواننــده اصــال منی داننــد چــه می کننــد؟ نکنــد نــه از کارکــرد تنبــور و 
دف اطالعی دارند و نه از شعر خیام درک و دریافت درستی دارند؟ 
منی توان مهان طور که در دستگاه سه گاه شعر سعدی را با تار جلیل 
شهناز اجرا می کنیم با ساز تنبور هم مهان شعر را در مهان دستگاه 
و بــا مهــان حنــوه اجــرا کنیــم. منی توانیــم مهــان حتریرهــا را در این جــا تکــرار 
کنیــم. منی توانیــم مهــان عشــوه ها را عینــا در این جــا پیــاده کنیــم. وقتــی 
اســم آلبــوم را می گــذارمی خداونــدان اســرار بایــد چیــزی دیگــر عرضــه 
کنیــم. چیــزی کــه بــا آلبــوم »نــه فرشــته ام 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 می کنــد. خریــدش را بــه هیچ کــس توصیــه منی کنــم. 
منــی دامن قبــال هــم ایــن را نوشــته ام یــا نــه امــا بــرای حمکــم کاری عــرض 
می کنــم: تــا اطــالع ثانــوی پــول بابــت هیــچ آلبومــی ندهیــد. ایــن توصیه 
حکیمانه حافظ روحانی را از خاطر نرید. هر آلبومی را که وسوسه 
خریدنــش را داشــتید دانلــود کنیــد، اگــر آلبــوم خوبــی بــود بــه بــازار برویــد 
و ابتیــاع کنیــد، در غــری ایــن صــورت مهــان نســخه دانلــود شــده را هــم 

دیلیــت کنیــد و بــه مهــگان توصیــه کنیــد آن آلبــوم را خنرنــد.  
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ســـفر بـــه یک بـــاره از بـــن 
می رود اما آیا به شـــوق 

هبشـــت می شـــود ســـه هزار 
ســـال بیابان گـــردی کـــرد؟ از 

حبثـــم دور نیفتـــم. داشـــتم 
می گفتـــم کـــه مـــا ارزش 
واقعـــی اعـــداد را از یـــاد 

بـــرده امی. یـــک روزی منـــک 
پرهباتریـــن چاشـــنی جهـــان 
بود. برای ذره ای شـــکر 
خیلی هـــا حاضـــر بودنـــد 

ســـر بدهند. آنقدر شـــکر 
پـــر هبـــا بـــوده کـــه حافظ 

بـــرای بـــاال بـــردن معشـــوقش 
حاضـــر بـــوده آن را در جممـــر 

انـــدازد. جتـــارت منـــک هم 
جتارت پر ســـودی بوده. 
امروز اما منک و شـــکر 
هر دو زیر دســـت و پا 

رخیته انـــد. منـــک آنقـــدر زیـــاد 
شـــده که روزهای زمســـتان 
کـــف خیابـــان می ریزنـــدش 

تـــا برف هـــا زودتـــر آب 
شـــوند. پیه زیادی را آدم 

بـــه کجـــاش می مالـــد؟ منـــک 
هـــم مهـــن وضعیـــت را پیـــدا 

کـــرده. خیلـــی چیزهـــای 
دیگـــر هـــم مثـــل منـــک ارزش 
و اعتبارشـــان را در دنیـــای 
جدید از دســـت داده اند. 
مهم ترینشـــان عدد اســـت. 

چهل ســـال، قدمی ارزش و 
اعتبـــاری فوق العـــاده داشـــت. 

مـــرد چهـــل ســـاله وقـــار و 
شـــان و اعتباری داشـــت 
که برای دیگران دســـت 

نیافتنـــی می منـــود. مشـــایخ از 
آن جهـــت حمـــرتم بودنـــد کـــه 

بـــه عددهـــای فی نفســـه حمـــرتم 
نائـــل آمـــده بودنـــد. چهـــل 

ســـال اوج تکامـــل ذهنـــی و 
بدنـــی یـــک مـــرد بـــود. هنایت 

پختگـــی اش. چهـــل ســـال 
وقتی ســـت کـــه عقـــل کامـــل 

به حساب درددل 
گفن دوستانه. گفت 

»هرگز حسد نردم 
بر منصبی و مالی/ 
اال بر آن  که دارد با 

دلری وصالی« استاد 
ما دستی در بیت 

برده بود و به جای 
اال گذاشته بود حتی. 

یعنی حتی بر آن  
که به وصال دلرش 

رسیده، حسودی 
منی کنم. وصف 

حال من هم تقریبا 
مهن است اال این  که 

به جمالت عمردار 
حسودی می کنم. 
حسودی هم دارد. 

جمله های چهل ساله و 
صدساله و نودساله و 
هشتادساله حسودی 
هم دارند. تا می آید 
پیازمان ریشه کند، 

نوکمان را می چینند. 
به قول معروف، 

دممان را می برند. البته 
من از حق شناسامن 
نه از عمرو و زید. 
فاعل فعل بریده اند 

و چیده اند، کسی یا 
جایی نیست. تقدیر 

ما بوده که در این 
سال ها ابرت مبانیم. اما 
البد حکمتی بوده و 
ایزد چنن می خواسته. 
حاال هم برای تداوم 
کار جز از »حق« 
خنواهم. روی نیاز 

به درگاه مسکن نواز 
می آورمی تا دعامیان 
را مستجاب کند و 

چراغ کرگدن را روشن 
نگه دارد. اگر رفیق 
مهدل مایی، بگو 

آمن یا رب  العاملن. 
خدایا ما چیزی از 

خود ندارمی؛ دانشی 
هم ندارمی. علی رغم 
حجاب های ضخیم 
تنبلی و سهل انگاری 

و شلختگی و 
غفلت، حقایقی 

را هر چند به 
اختصار از اولیای تو 
آموخته امی. »ال تکلنی 

الی نفسی طرفه 
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یاد بعضی نفرات

خودش می گفت: بچه های خودم 
روز  یاد  سال  هر  آذر  هجدهم 
تولدم می افتند، ولی در شناسنامه 
آمده...  آبان ماه  هجدهم  من 
این  پاپی  اصال  من  راستش 
موضوع نشدم که این گاف 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 
بچه ها بود اما در قافله و قبیله شاعران معاصر هم از 

قله هاست، شاعری که سرود:
من

هرگز ندانستم
که شعر می تواند

بسیار شاعرانه نباشد
و شعر باشد اما...

باری...
من خوب می دانم

هر شعر، ایمانی است، بی هیچ ایقانی
و صبح کاذبی است
تا صبح صادقی...

آزاد، شاعری عاشق بود، می نالید و زمزمه می کرد:
باید عاشق شد و خواند

باید اندیشه کنان پنجره را بست و نشست
پشت دیوار کسی می گذرد

می خواند،
باید عاشق شد و رفت

چه بیابان هایی در پیش است
باید عاشق شد و ماند

باید این پنجره را بست و نشست
پشت دیوار کسی می گذرد

می خواند،
باید عاشق شد و رفت

بادها در گذرند...
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 بچه ها، کودکی 
کوچک خفته بود. راحت و ساده، صدیق و صادق، 

صریح و صمیمی.
گویی در آن قامت قلمی چیزی مانده بود از سال های 
دور. خیلی دور و آن را با خود آورده بود، به دوش 
کشیده بود در مهه سال ها. دردی در جام جانش مانده 
و سخت... خود  اما سفت  زالل،  و  شفاف  بود. 
می گفت: "شهره به »آزاد«م اما مهیشه در بندم..." و 

بند تن را رها کرد 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 بچه هامیان از مردی سبکبال و پریاسته که در 
عمرش مدح کس نگفت، قدح کس نکرد، به پیمانش 
پایدار بود، پیامش مهر بود. لب به شکوه و شکایت 
نگشود. مهواره بر بلندای کوه قناعت غنوده بود. کالمی 
به زر و زور نفروخت. سخنی از سر نیاز نسرود. سر به 

سودای دگر داشت.
هفت سال عمر کمی نیست اما این خبت را داشتم از سال 
50 تا 57 در کنار او باشم، در یک اداره، در یک اتاق، 
در یک کار... ویراستاری کتاب های کودکان کانون پرورش 
فکری کودکان در خیابان جم، طبقه چهارم ساختمان 

آزاد، نانی به نرخ روز نخورد
به یاد محمود مشرف آزاد تهرانی )م. آزاد( در زاد روزش که ترجیح می داد هجدهم 

آذر هزار و سیصد و دوازده باشد
 غالمرضا امامی

کانون. آرام مثل نسیم می آمد، پشت میزش می نشست، 
حضورش ملس می شد، اگر نبود فضا چون قاب عکسی 
خالی بود. بعد دست به کار می شد، سیگارش را روشن 
می کرد، خنست سیگار می کشید، سیگار را می مکید، 
چای که برایش می آوردند، سرد می شد اما او حواسش 
به کار بود. باید مواظب بودم که آتش سیگار به دستش 
نرسد. ویراستاری نوشته ای که به او سپرده می شد، طول 
می کشید. سیروس طاهباز مدیر انتشارات کانون دو سه 
بار می آمد و سر می زد که کار به کجا کشیده... و او هی 
خط می زد و خط می زد تا راضی شود و واژه های مناسب 

بیابد؛ در زندگی قانع بود و بسنده اما در کار نه.
ویراستاری کتاب هامی در کانون »فرزند زمان خویشن 
باش«، »عبادتی چون تفکر نیست«، »آن ها زنده اند«، 
هرگز  او  اما  اوست.  برافروزی«، کار  تا  باش  »آتش 
رضایت نداد که نامش را به عنوان ویراستار این کتاب ها 

بیاورمی.
از میان شاعران فروغ را سخت می ستود اما با اخوان 
اخت تر بود. از میان نویسندگان به جالل حرمت و 
احرتام فراوان می گذاشت. چندان سیاسی نبود اما در میان 
شاعران شهره نوپرداز تنها او و سپانلو و امساعیل شاهرودی 
- »آینده« - بودند که برای »فلسطن« شعر سروده 
بودند و سروده هایشان را در کتابی آوردم. سروده های آنان 
به زودی در کتاب »شعر مقاومت در فلسطین اشغالی« 
با ترمجه سریوس طاهباز توسط نشر روزبهان نشر خواهد 
یافت. از میان نقاشان کارهای الخاص را و هبرام دبریی و 

منوچهر صفرزاده را دوست داشت. 
هرگز از او خشمی ندیدم، سخن خشنی نشنیدم. زبان 
فدای  اما هیچ گاه »حقی«  پاکی  نرمی داشت، دل  
»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 می گشتیم تا بدانیم وقتی که آمده پیکان 
زردرنگش را کجا پارک کرده... شب ها که با هم به جایی 
می رفتیم باید دعا می کردمی که سامل برسیم. به پیکانش 
نزنند یا به ماشینی نزند. در یک شب زمستانی، در 
هتران سخت برف می آمد، پیله کرد که برومی در آن شب 
سرد جای دجنی آش گرمی خبورمی. حسن پستا هم بود. 
از خانه اش اول ایرانشهر راه افتادمی، تا نشستیم گفت: 
"با این مهه برف امشب حتما تصادف می کنیم." پستا 
گفت: "آزاد، ننشسته فال بد نزن..." چند بار آزاد گفت 
خدا کند که چپ نکنیم. پستا خواست ماشن را براند، 
نپذیرفت اما یک باره در نزدیکی های جردن ماشن غلتید، 
از جاده خارج شد و در برف افتادمی، چیزی مان نشد اما 
وقتی که بریومنان آوردند گفت: "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 دلر 
نداشت... نادره مردی بود... در مهه احوال یگانه بود... 
شرمی در جانش بود، شهدی در شعرش، منکی در 

نثرش.
بی پریایه بود و پریاسته... حتی اگر او را منی شناختی، اگر 
می دیدیش و با او کالمی سخن می گفتی درمی یافتی که 
از »جنس دیگر« ی است... ظاهری بی پریایه داشت 
و جانی پریاسته. »آزاد« ما زیر چرخ کبود، ز هر چه 
رنگ تعلق پذیرد آزاد بود. شاعر بچه ها بود و »قصه 
طوقی«اش در آن سال ها دست به دست می گشت. وی 
شاعر بچه ها بود، جم مجک برگ خزون، گنجشگک 
اشی مشی، برگ خزون، محومک مورچه داره، دویدم و 
دویدم و... مرتجم ترانه های پینک فلوید، التون جان...

رنگن کمانی بود و خود سروده بود:
برای گذشن از این رود

رنگن کمانی
باید بود.

اما این شاعر بزرگ بچه ها هرگز شکوه نرد که چگونه در 
این سال ها نامی و یادی از او نیست در خیل نام آوران 

بزرگ و کوچک.
یک بار از او خواستم، ترمجه ای از شعر معاصر آفریقا 
فراهم کند تا در »موج« به چاپش رسامن. مقدمات کار 
فراهم شد اما به اجبار زمانه از هم دور افتادمی. یک سر و 
گردن از شاعران مهزمانش بلندتر بود. به آنچه می سرود 
امیان داشت، به آنچه امیان داشت پایبند بود... جنیب 

بود، بزرگ بود و از اهالی امروز.
او  بر  آنچه  از  رم،  به  نوشت  مفصل  نامه ای  برامی 
می گذشت، حکایت ها کرد. طنز تلخی بود. به پیمان 

بود  دل آزرده  داشت،  پاکی  پیام  بود.  پایدار  دوستی 
اما دلی منی شکست. آخرین عید صدایش را شنیدم، 
تریک عید گفتم، یاد کردمی از آن سال ها. احوال مهسر 
مهراهش »پری خامن« و فرزندانش »کاوه« و »کیوان« 
را پرسیدم گفت خوبند... گفتم: "حال خودت چطور 
است؟" گفت: "خوب نیستم." گفتم: "چرا؟" گفت: 
"نگران نباش زیاد هم بد نیستم، نه من هم حامل خوب 

است..." منی خواست بر خاطری گرد مالل نشیند.
زبردستی  داور  ماند، زمان  بود. خوب  »آزاد« خوب 
است... در جویبار جاری زمانه، خس و خاشاک ها 

رفتنی اند، درشت دانه ها و گوهرها در ژرفا ماندنی.
باور منی کنم که او نباشد؛ شاعر گل باغ آشنایی که 

سرود:
مهه شاخه ها شکسته

به امیدها نشستیم
و به یادها شکفتیم...

آزاد! تو می گفتی:
من گیاهی ریشه در خویشم

که در خورشید می روید.
سفر به خری... آخرین سفر به خری، به پاکی رفتی و به 
سراپرده و منزلگه خورشید رسیدی رقص کنان، با بادها 
به باالها بال کشیدی اما شاید از آن سراپرده، از آن 
باالها، از باالی ابرها ما را می بینی و با ما در سکوت 

می خوانی:
در شب بیداد من

فرهاد می گرید و چه بی فریاد.  

عکس: سریوس طاهباز
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هر لحظه به شکلی...
 کاوه فوالدی نسب

 سیاه مشق/ تأمالت/ 6 

تلخی این حرف را شاید بشود به صداقتش خبشید، 
که: شکلی از خودسانسوری -خواهی خنواهی- 
در وجود بسیاری از ما هنادینه شده. نویسنده 
می نویسد و دوست ندارد کارش برای مهیشه توی 
کشوی میز خاک خبورد. او می نویسد و دوست 
دارد اثرش خوانده و اندیشه اش تکثری شود. من 
شخصا تالش می کنم موقع نوشنت خودم را آزاد 
بگذارم و به شرایط بریونی فکر نکنم. ولی به  هر حال موقع انتشار که 
می شود، پس از مشورت با ناشر و دوستان منتقد و نویسنده، گاهی به این 
نتیجه می رسم که هبرت است بعضی تغیریات جزئی را در فالن کارم اعمال 
کنم تا امکان انتشار عمومی آن فراهم شود. خط قرمزی که برای خودم 
تعریف کرده ام، این است که این تغیریات، جزئی باشند و این را هم پذیرفته ام 

که بعضی از آثارم شاید هیچ وقت نتوانند به طور عمومی منتشر شوند. 
در مهه کشورهای جهان -حتی آن  جاهایی که ممکن است فکر کنیم 
بازترین و آزادترین شرایط را دارند- برای انتشار عمومی آثار، مالحظاتی 
وجود دارد. در هیچ کشوری دفاع از آپارتاید جماز نیست. ترویج خشونِت 
بیش  از حد نیز از مواردی است که در بیشرت کشورهای جهان از آن 
جلوگریی می شود. در کنار این موضوعات کم وبیش عام، در بعضی 
کشورها -به دلیل پیشینه تارخیی یا فرهنگی شان- حساسیت های ویژه ای 
نیز وجود دارد، مثال در آملان دفاع از نازیسم آن قدر حساسیت برانگیز 
است که ممکن است پیگرد قضایی به مهراه داشته باشد؛ البته این پیگرد 
توسط دستگاه قضایی و پس از انتشار عمومی اثر رخ می دهد، نه توسط 

دستگاه اجرایی و پیش از انتشار آن.
وجود مکانیسمی قانونی در این خصوص، طبیعی و شاید حتی الزم به 
نظر می رسد؛ 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 فصل اخلطاب است. شاید اعالمیه جهانی حقوق 
بشر -به طور عام- و قانون اساسی کشورمان -به طور خاص- هبرتین 
فصل اخلطاب در این زمینه باشند. اصول کلی مطرح شده در اعالمیه 
جهانی حقوق بشر شامل مواردی چون منع توهنی به آزادی، ملیت و 
مذهب دیگران و نیز جلوگریی از تبعیض نژادی است که مهه کشورهای 
عضو سازمان ملل به آن پایبند هستند و آن را تأیید کرده اند. با این 
حال-مهان طور که پیشرت هم ذکر شد- در هر سرزمنی یا جغرافیای 
فرهنگی، مقوله های خاصی هم وجود دارند که باید مورد توجه ویژه قرار 
بگریند و رعایت شوند. در کشور ما حساسیت های قومی و مذهبی از 

مجله این مواردند.
اما نکته مهم در این زمینه، حنوه اِعمال و اجرای چننی مکانیسم هایی 
است. به عنوان مثال در کشورهایی که با ترویج خشونت خمالفت 
می کنند، به هبانه ترویج خشونت جلوی انتشار عمومی اثری را منی گریند. 
ممکن است عرضه آن را -به حلاظ سن خماطبان یا تریاژ نسخه ها یا 
مکان های ارائه- حمدود کنند یا حتی شاید نویسنده و ناشر و هتیه کننده اش 
جمبور شوند در دادگاه پاسخگو باشند، اما -هرچه باشد- از قبل جلوی 
انتشارش را منی گریند. بگذارید این طور بگومی که قبل از انتشار صدایش 
را خفه منی کنند، یا پیش از تولد سقطش منی کنند. دستگاه های اجرایی 
اجازه عرضه عمومی را می دهند و اگر الزم باشد وجدان مجعی و قانون 
حمدودیت های الزم را اعمال می کنند. در کشور ما اما برخورد با  بعضی 
آثار حوزه هنر و اندیشه سلبی است؛ یعنی از عرضه و انتشارشان به طور 
کامل جلوگریی می شود، کتاب ها غریقابل چاپ و فیلم ها توقیف می شوند.
من حقوقدان نیستم، اما از دوستان حقوقدان بارها شنیده و خوانده ام که 
قانون اساسی مجهوری اسالمی ایران مبتنی بر آزادی بیان است و مفهومی 
به نام »ممیزی« از آن قابل استنباط نیست و این مکانیسمی است که 
توسط دستگاه های اجرایی و اداری اعمال می شود. شاید اصال به مهنی 
دلیل باشد که هیچ شفافیتی در اِعمال ممیزی وجود ندارد. فراوان بوده که 
کتابی در دوره ای غریقابل چاپ تشخیص داده شده، اما پس از مدتی 
اجازه انتشار گرفته یا برعکس )که البته این دومی دیگر خیلی خنده دار 
است(. یا مهنی تازگی ها مهه ما دوره ای را جتربه کرده امی که ممیزی، نوعی 
پاالیش زبانی را در دستور کار قرار داده بود و داشت سعی می کرد با 
جلوگریی از انتشار، بعضی از واژه ها را از دایره واژگان زبان فارسی حذف 
کند و خیال هم می کرد که می تواند! مواردی از این دست گواهی بر این 
مدعا هستند که ممیزی در کشور ما به شیوه ای کامال شخصی و سلیقه ای 
اعمال می شود، نه به طور شفاف و بر اساس قواننی و اصولی مشخص.

درهنایت آنچه »منطقی« به نظر می رسد، این است که در گام خنست 
فقط مهان دو مرجع -که یکی جنبه بنی املللی و دیگری جنبه ملی دارد- 
به عنوان فصل اخلطاب حمدود کردن عرضه و انتشار آثار در نظر گرفته 
شوند. در گام بعدی نیز روش اِعمال نظارت و ممیزی اصولی و شفاف 
شود و ُبعد قانونی و جنبه حقوقی اش مورد توجه قرار بگرید. به این ترتیب 
می توان رسیدگی به نقض قانون را 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 دادگاه های خمصوص به این موضوعات 

و با حضور وکال و قضات واجد صالحیت. 

»سلوک به سوی 
صبح«
هرمان هسه
ترمجه سروش 
حبیبی
نشر ماهی
1389

هسه نامی 
شناخته شده 
در ادبیات آملان 
است. رمان کوتاه 
سفر به سوی 
صبح او یکی 
از درخشان ترین 
داستان ها در 
عرصه سلوک 
و عرفان است. 
عرفانی نه شرقِی 
شرقی و نه اروپایِی 
اروپایی. داستان 
سفری است 
برای شناخت 
حقیقت. سفری 
است برای دست 
یافن به حلقه 
سالکان صبح. 
ولی در ابتدای راه 
اتفاقی مسری سفر 
را تغیری می دهد 
و شخصیت 
اصلی داستان 
راهی را سوای 
آنچه برنامه ریزی 
کرده بود در پیش 
می گرید. داستان 
روان و بی حاشیه 
است اما خواننده 
در انتهای داستان 
مهراه با شخصیت 
داستان متوجه 
می شود که 
قضیه از چه قرار 
است و درواقع 
حرف اصلی 
چیست. خیلی ها 
این داستان را 
زندگی نامه منادین 
هسه دانسته اند و 
البته پر بریاه هم 
نیست اگر که 
شخصیت اصلی 
داستان »هـ.هـ« را 
خود هرمان هسه 
بدانیم.

سنگی بر گوری
درباره گور و گورستان، دیروز و امروز، غنی و درویش

روز و روزگار، زیارت و دیدار یار

قدم زدن در پیاده رو

 محبوبه حقیقی

تــا دور قرســتان، کســی را کــه  یــک چشــم کــه می گردانــدی دور 
نگهبــان  بــه  بــودی  داده  پــول  یــا  می کــردی.  پیــدا  می خواســتی 
قرســتان کــه شــب ها فانــوس روشــن بگــذارد ســر قــر عزیــزت یــا گلــی، 
درختچــه ای را کــه او دوســت داشــت ســر قــرش کاشــته بــودی یــا 
درختــی، بوتــه ای یــا مقــره ای را نشــان کــرده بــودی یــا ســنگی کــه بــرای 
عزیــزت گذاشــته بــودی آن قــدر ســاده و بی پریایــه بــود کــه می توانســتی 
بــن آن مهــه قــر پیدایــش کنــی. اصــال رفــن بــه زیــارت اهــل قبــور آن 
وقت هــا ایــن مهــه کار دشــواری نبــود کــه ایــن روزهــا هســت. حملــه ات 
برای خودش قرســتان داشــت یا یک ماشــن می نشســتی و می رفتی 
تــا شــاه عبدالعظیم کــه چندتایــی قرســتان معــروف داشــت؛ امامــزاده 
عبــداهلل و بی بــی زبیــده و ابن بابویــه و بــاغ طوطــی و خــود حموطــه حــرم 
کــه آن وقــت بــه یــک کرمشــه دو کار برمــی آوردی؛ زیــارت و دیــدار 
یــار. مثــل حــاال نبــود کــه مهــه مرده هــا را در یــک گورســتان درندشــت 
خبواباننــد و بــرای رفــن از قطعــه ای 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. دیــده ام گاهــی 
می خواننــد  فاحتــه ای  مــزاری  ســر  زهــرا  هبشــت  می رونــد  آدم هــا کــه 
قرائــت  رفتگانشــان   باقــی  نیــت  بــه  هــم  قبــور  اهــل  زیــارت  یــک  و 
می کننــد و متــام. دیگــر منی شــود بــه ایــن مهــه قطعــه دور از هــم کــه در 

هرکدامشــان مــرده ای از عزیزانــت خوابیــده، رســید. 
یــک نظریــه می گویــد ایــن گورســتان ها بودنــد کــه ســبب یکجانشــینی 
و  می کردنــد  دفــن  زمینــی  تکــه  در  را  مرده هایشــان  مــردم  شــدند. 
ایــن ســبب تعلــق خاطــر آن هــا بــه آن تکــه زمــن می شــد و کم کــم 
شــهرها  متامــی  این کــه  هــم  شــاهدش  می شــدند.  ســاکن  مهان جــا 
هتــران  مهــن  نــرومی؛  دور  راه  ســربرآورده اند.  حاشــیه گورســتانی  در 
خودمــان. پنــج حملــه داشــت کــه هــر حملــه اش حــول امامــزاده ای شــکل 
بــود.  آن حمله هــا  امامزاده هــا گورســتان  ایــن  بــود کــه حموطــه  گرفتــه 
گورســتان ها بــرای باستان شناســان مهم تریــن مــدارک تارخیی انــد. از 
خــالل کاوش در گورستان هاســت کــه می تــوان بــه آیــن و مذهــب، 
اعتقــاد یــا بی اعتقــاد بــه زندگــی پــس از مــرگ، دورانــی از تاریــخ کــه 
مردمــان در آن منطقــه می زیســتند، غذایــی کــه می خوردنــد و حتــی 
علــت مرگ هــای دســته مجعی و مهه گــریی  بیماری هــا در دوران هــای 
خمتلــف پــی بــرد. جــدای از گورســتان ها، خــود ســنگ قرهــا بــه تنهایــی 
روایتگــر احــواالت مــرده ای 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 

مششــری و تفنــگ بــود نشــان از رشــادت و جنــگاوری صاحــب گــور 
داشــت. اگــر روی ســنگ قــری شــانه حکاکــی کــرده بودنــد یعنــی 
آن کــه در ایــن مــزار زنــی آرام گرفتــه اســت. مردمــان هــر نقطــه ای از 
ایــن ســرزمن بــه فراخــور آب و هــوا و آیــن و رسومشــان نقشــی از 
ســرو مخیــده، گل و گلــدان، نقــوش اســلیمی و عبارت هــای مقدســی 
چون هوالباقی و هواحلی الذی المیوت و... را روی قر رفتگانشان 
ترســیم می کردنــد. کنــدن چالــه ای کوچــک روی ســنگ قــر، هنــگام 
تراشــیدن آن، بــرای مجــع شــدن آب بــاران و آب خــوردن پرنــدگان و 
حیوانــات از آن هــم از خنســتن خــریات جاریــه ای بــود کــه بســتگان 
مــرده بــرای او هدیــه می کردنــد. خالصــه این کــه مــردم بــر اســاس 
خصلت هــا و باورهــا و اعتقاداتشــان و طبقــه اقتصــادی و اجتماعــی 
کــه بــه آن تعلــق داشــتند، ســنگی بــر گــور عزیزانشــان می نشــاندند. 
بــه  ســنگ قــر بــزرگ و شــکیل و مرمــر و خطاطی شــده بی تردیــد 
قــر ســاده و کوچکــی کــه  تعلــق داشــت و ســنگ  متمــول  بزرگــی 
بــودن  بــود خــر از طفــل  روی آن تصویــر قنداقــی حکاکــی شــده 

درگذشــته مــی داد. 
حاال چند سالی است که هنادهای متولی امور شهری دلشان خواسته 
گورســتان ها را یکسان ســازی کننــد بــه ایــن معنــی کــه مهــه ســنگ قرهــا 
بایــد یک شــکل، یک انــدازه، افقــی و یک رنــگ باشــند. عجیــب اســت 
در روزگاری کــه هنادهــای بن املللــی فرهنگــی مهــه بــرای حفــظ تنــوع 
فرهنگــی جوامــع تــالش می کننــد، مــا تصمیــم می گــریمی آخریــن وجــه 
متایــز بــن آدم هــا را حمــو کنیــم و تــا امــروز هــم در اجنــام ایــن امــر موفــق 
بوده امی. در بسیاری از شهرهای ایران به خصوص در گلزارهای شهدا 
ایــن یکسان ســازی بــه اجنــام رســیده اســت. در شــهر تارخیــی هتــران، در 
خبشــی از گورســتان امامــزاده عبــداهلل و گورســتان بی بــی زبیــده، دیــده ا م 
افرادی را که بعد از این عملیات یکسا ن ســازی قر عزیزانشــان را دیگر 
نیافته انــد. گویــی آدمیــان مثــل جوجه هــای ماشــینی مهگــی یک جــور بــه 
دنیــا آمده انــد و یکســان زندگــی کرده انــد و یک گونــه خانــواده و فرهنــگ 
و تربیــت و عقیــده داشــته اند کــه بایــد بعــد از مرگشــان مهــه یک شــکل 
باشــند در حالی که به  حلاظ تارخیی، گورهای یک شــکل و یک دســت 
تنهــا نتیجــه جنگ هــا و حــوادث طبیعــی و بالیایــی چــون بیماری هــای 
مهه گــری بوده انــد. گویــی مــا بــه یــک بیمــاری مهه گــری مبتــال شــده امی؛ 
بیمــاری مهه گــری تقابــل بــا خصلــت و سرشــت و گونه گونــی انســان ها. 
گویــی مهچنــان کــه از دوران مــا قــرار نیســت خانه هــای زیبــا و باغ هــای 
مصفــا و قنات هــای پــرآب و آمســان آبــی بــرای نســل های بعــدی مبانــد، 
قــرار هــم نیســت گورهایــی بــه یــادگار بگــذارمی کــه آینــدگان بــا دیــدن آن هــا 

از سرگذشــت و سرنوشــت مــا باخــر شــوند. 
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شـــده، جتربه هـــا اندوختـــه 
شـــده، بدن هم توی 

سراشـــیبی نیفتـــاده و گرفتـــار 
ضعـــف و فتـــور نشـــده. 
از چهـــل بـــه بعـــد اســـت 
کـــه بـــدن رفته رفتـــه قـــوت 
و قدرتش را از دســـت 

می دهـــد. در چهـــل ســـالگی 
مهه کاری می شـــود کرد. 
می شـــود کشـــتی گرفت، 

می شـــود مســـابقه دو داد، 
می شـــود از حیـــات متتـــع 

حاصـــل کـــرد... بی خودی 
چهـــل را بـــا چل چلـــی پیونـــد 

نزده انـــد. قبلـــش بـــدن توانایـــی 
دارد امـــا عقـــل مهراهـــی 

منی کنـــد. عقـــل تـــا قبـــل از 
چهـــل هنـــوز کال اســـت و 
هنـــوز منی دانـــد چـــه بکنـــد 

و چـــه نکنـــد. چهـــل ســـال 
برای چشـــیدن ســـرد و گرم 
روزگار کافی ســـت. چهـــل 
هبـــار کافی ســـت تـــا آدمی 
جتربـــه بینـــدوزد و خـــوب 
و بـــد جهـــان را بفهمـــد. 
قبلـــش آدمیـــزاد هنـــوز در 

آزمـــون و خطاســـت. هنـــوز 
چنانکـــه بایـــد از زیـــر و 

زبر دنیا ســـر درمنی آورد. 
جوانـــی کـــه اصـــال مرتادف 

جاهلی ســـت. غالبـــا 
آدمیـــزاد در جوانـــی گرفتـــار 
متایـــالت و خواهش هـــای 

نفسانی ســـت. ایـــن 
هورمون هـــا هســـتند کـــه 

جوان بیســـت ســـاله را به 
ایـــن طـــرف و آن طـــرف 

می برنـــد. بـــرای مهن اســـت 
کـــه بـــه جوان هـــا توصیه هـــای 
جدی تر شـــده که از خود 
مراقبـــه کننـــد و فریـــب نفـــس 

خـــود را خنورنـــد. جوانـــی 
و جاهلـــی از ایـــن حیـــث 

مـــرتادف مهنـــد کـــه زور بـــدن 
بـــه عقـــل می چربـــد. رفتـــه رفتـــه 
امـــا عقـــل بزرگ تـــر و قوی تـــر 
می شـــود و چم و خم بدن 

را به دســـت می گرید. تا 
چهـــل اگـــر عقـــل بـــر بدن 

مســـلط شـــد که فبهااملراد، 
اگـــر نشـــد وای بـــه حالـــش. 

در حقیقـــت وای بـــه 
حاملان.

خیلـــی بـــه قـــدمی بازنگـــردم. 
دربـــاره مهـــن چهـــل، پنجـــاه 

 العن ابدا«. ما را به 
خودمان وامگذار. 

توفیق بده که جز به 
صدق و حقیقت 

سخن نگوییم و در 
دام اهرمینان نیفتیم. 
ما از سر بی دردی 

جمله درمنی آورمی. جمله 
درمنی آورمی که جمله 

درآورده باشیم بلکه 
جمله درمی آورمی تا از 
حکمت و معرفت 
هبره مند شومی. جمله 
یکی از حلقه های 
دانایی است تا به 

برکت »مجع«، مجع 
ما و مشا، بتوانیم 

از منابع حکمت 
و معرفت نصیب 
برمی. سنگ بزرگ 
برمنی دارم و متوهم 
هم نیستم که فکر 

کنم دارمی شاخ 
غول می شکنیم. نه؛ 
کرگدن خوانی است 
گسرتده که می توانیم 

دورش بنشینیم و 
حرف از وفا و صفا 
بزنیم و شعر خبوانیم 

و حکمت بیاموزمی و 
در معرض تابش انوار 
معرفت قرار بگریمی. 

دست رفقایتان را 
بگریید و بیاورید بر 
سر این خوان تا به 
لطف و مدد حق 
حلقه دانایی ما هم 

بزرگ تر شود و برکتش 
افزون شود. ان شاءاهلل 

تعالی. 
ببخشید باز پرگویی 

کردم. بپردازم به 
نامه های مشا. 

مشــکی،  چشــمان  بــا  اســت،  ترکــه ای  زنــی  »آنــا« 
پوســت تــریه  دارچینــی و مــوی بلنــد و صــاف. زنــی آرام 
و ســر بــه زیــر اســت، امــا در خانــه بســیار پرســروصدا 
و عاطفــی. پیــش از آن کــه او را ببینــم، دلباختــه اش 
شــده بــودم. ســروکار شــوهرش کــه بــه مــن افتــاد، ســری 
تــا پیــاز زندگــی او را بــرامی گفــت، البتــه بــه اکــراه حتــی 
خصوصی تریــن و پنهان تریــن اســرار او را فــاش کــرد. 
بــه ســراغ او آمــده ام.  آنــا خیــال می کنــد، تصادفــی 
موقعی به زندگی او وارد شدم که شوهرش بدون هیچ 
خــری ناپدیــد شــد و پســر ســه ســاله و دخــرتی نــوزاد 
بــا کلــی بدهــی از او مانــد. زندگی شــان را سروســامان 
دادم، دلــش را بــه دســت آوردم. بــه خانــه اش رفتــم و 
سرپرســتی هــر ســه را بــه عهــده گرفتــم. حــاال زندگــی 
آرامــی دارم. خانــه ای دارم و بچه هایــی کــه هــر چنــد 
مــال خــودم نیســتند، امــا بــا آن هــا می ســازم. فقــط هــر 

وقــت گریــه می کننــد،  می خواهــم خفه شــان کنــم. 
از باال موافقت کرده اند که ســاعات کارم شــناور باشــد 
تــا بــه زندگــی خانوادگــی ام لطمــه ای وارد نشــود. صبــح 
بچه ها را به کودکستان می برم. بعد هم آنا را می رسامن 
بــه مدرســه ای کــه در آن درس می دهــد. بعدازظهــر کــه 
ســر کار هســتم، آنــا بچه هــا را بــه خانــه می بــرد. تقریبــا 
مهیشــه ناهــار را  تنهــا می خــورم؛ آنــا بــرامی می پــزد و در 
ظــرف غذاخــوری می کشــد تــا ســراغ اغذیه فروشــی نــروم 
و پــومل را دور نریــزم. دســت پخت آنــا حــرف نــدارد. 
بــا یوفــکا، ماهــی و مــوز ســرخ کرده و  دوســت دارد 

کوکــوی ســیب زمینی و شــری مــرا خوشــحال کنــد.  
را   تکالیفشــان  بچه هــا  برمی گــردم،   ســر کار کــه  از 
هــم  مــن  می کننــد.  متاشــا  تلویزیــون  و  متــام کرده انــد 
کنــار آن هــا می نشــینم. عاشــق پلنــگ صورتــی هســتم 
و باگــز  بانــی. بچه هــا از فیلم هــای کارتونــی فضایــی 
بــه  نــدارم  دوســت  می آیــد.  خوششــان  آدم آهنــی  و 

قتــل و  فیلم هــای  تلویزیونــی و  ســریال های داســتانی 
غــارت نــگاه کننــد. بــریون از خانــه کــم نیســت کــه تــوی 
خانــه هــم بــزن و بکــش متاشــا کنیــم؟ آنــا هــم طــرف 
مــن اســت، چــون صــالح بچه هایــش را می خواهــد و 
ایــن را هــم می دانــد کــه اگــر بــه حرفــم گــوش نکننــد، 

می شــوم.  عصبانــی 
بچه هــا شــام کــه می خورنــد بــه دستشــویی می رونــد، 
 مســواک می زننــد و آمــاده خــواب می شــوند. آنــا کــه 
ظرف هــای شــام را می شــوید، یونیفــورم مــرا اتــو می کنــد 
و پوتن هــامی را بــرق می انــدازد، می نشــینم و روزنامــه 
می خــوامن. اخبــار مربــوط بــه خشــونت و قتــل را بــا 
عالقــه می خــوامن. انــگار مرامســی  عبــادی اســت کــه در 
آن صلــح و آرامــش درون خانــه ام را بــا بــازار شــرب 

الیهــود در پــس ایــن اخبــار مقایســه می کنــم. 
امــروز در جــاده حاشــیه اقیانــوس آرام دو جســد پیــدا 
بــه  بــه گــزارش روزنامــه اجســاد متعلــق  شــده اســت. 
زن و مــردی دانشــجو اســت کــه شــکنجه شــده اند. 
ناخن هــای مــرد را کشــیده اند و جنــازه اش ســر نــدارد. 
جســد زن هــم زخم هــای عمیــق، لکه هــای خــون و 
آثــار جتــاوز و ســوختگی دارد. از قــول پزشــکی قانونــی 
نوشــته اند، کبــودی دور گــردن زن حاکــی از انســداد 
جمــاری تنفســی اســت. تــوی روزنامــه ننوشــته اند مــردک 
زنــش  و  می نوشــت  ناجــور  مقاله هــای  روزنامــه  در 
سرپرســت یکــی از گروه هــای حتقیــق دربــاره  قتل هــای 
سیاســی و ناپدیدشــدگان بــود. از گریــه و التمــاس مــرد 
هــم تــوی روزنامــه خــری ننوشــته اند کــه وقتــی جلــو 
چشــم او بــه زنــش جتــاوز کردنــد،  چــه گریــه ای می کــرد. 
و  نــدارم. گریــه  را  بچه هــا  حتمــل گریــه   مهــن  بــرای 
زاری شــان مــرا بــه یــاد بازجویــی از پدرشــان می انــدازد 
و صــورت او را در حلظــه ای بــه یــادم مــی آورد کــه بــه 

بدنــش بــرق وصــل کــردم.  

کارلوس پانیاگوا نویسنده  گواتماالیی 
متولد سال 1950 است. از آن 
نویسندگانی است که مثل خواب 
آمدند و پیش از آن که معلوم شود که 
هستند و چه می خواهند، استعدادی 
از خود نشان دادند و بعد گیر داغ و 
درفش ظالمان افتادند. در سال هایی 
که خونتاهای نظامی و کودتاهای 
پی در پی هر صدایی را در نطفه خفه 
می کردند، 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 آن ها نوشته است. 
این داستان را از پایان نامه  فوق لیسانس 
علوم انسانی جیمز پاتریک گیری با 
عنوان »رئالیسم اجتماعی در امریکای 
مرکزی و داستان های ترجمه شده« 
انتخاب کرده ام. کارلوس پانیاگوا 
مجموعه داستانی به اسم »گزارش یک 
 Premio خودکشی« دارد که جایزه
Carlos F.   Novella را نصیب 
او کرد. 

داستان هایی برای شب و چندتایی هم برای روز

 اسداهلل امرایی

بچه های گریان
داستانی از کارلوس پانیاگوا که مثل خواب آمد و درخشید و بعد هم زیر داغ و درفش 

ظالمان خاموش و فراموش شد
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عرصــه گرافیــک ایــران مهــواره هنرمنــدان و 
ایــن  میــان  از  دارد.  و  داشــته  اســاتیدی 
اســاتید عــده ای مهچنــان مشــغول فعالیــت 
هســتند و در میــان آن هــا آقــای قبــاد شــیوا 
یکــی از بنیان گــذاران و ارکان اصلــی ایــن 
وی  می شــود.  حمســوب  ایــران  در  حرفــه 
نه تنهــا بنیان گــذار ایــن حرفــه بــوده، بلکــه 
او کــه در ابتــدا در رشــته نقاشــی حتصیــل کــرده و ســپس بــه 
گرافیــک روی آورده، در دوره هــای متمــادی و در زمینه هــای 
متفــاوت بــه عنــوان یکــی از طراحــان برجســته گرافیــک شــناخته 
شــده اســت. بــرای مثــال، نگاهــی بیندازیــد بــه حضــور جنــاب 
شــیوا بــه عنــوان 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 
جــای  بــر  در کشــور  مطبوعاتــی  بــرای گرافیــک  ارزنــده ای  و 
شــیوا  آقــای  اســت کــه  خبش هایــی  از  اساســا  و  گذاشــت 
پایه گــذاری کــرده اســت. از ســوی دیگــر، کافــی اســت نگاهــی 
بــه پوســرتهایی کــه او طراحــی کــرده اســت، بیندازیــد. در ایــن 
صــورت درخواهیــد یافــت کــه در ایــن زمینــه هــم بــا یکــی از 

اساتید برجسته رو به رو هستید. 
ســوال این جاســت کــه چــه نکتــه ای در آثــار قبــاد شــیوا وجــود 
دارد کــه او را از دیگــران متمایــز و برجســته می کنــد؟ بایــد 
گفــت ویژگــی اصلــی آثــار او کــه ســخت بــه آن پایبنــد اســت، 
یافــن کانســپت های جدیــد و ایده هــای نــو اســت. او بــا روحیــه 
بــرای  بتوانــد  بــار  هــر  می کنــد  تــالش  جســت وجوگر خویــش 
یــک صــورت مســئله راه حــل خــاص بیابــد؛ راه حلــی کــه جدیــد 
و خالقانــه باشــد. مهــن تــالش مهیشــگی او اســت کــه ســبب 
بســیار  الگــوی  و  زبانــزد  نــو  ایده هــای  ارائــه  زمینــه  در  شــده 
خوبــی باشــد بــرای کســانی کــه می خواهنــد چــون او ایــن مســری 

را طــی کننــد. 
و  جدیــت  تعصــب،  شــیوا  قبــاد  جنــاب  اصلــی  خصوصیــت 
صراحــت هلجــه ای اســت کــه اگــر بــا او برخــورد داشــته باشــید، 
بی گمــان در رفتــار او خواهیــد دیــد؛ تعصبــی کــه در خلــق آثــار 
متفــاوت دارد و مهــواره بــر اجنــام کاری نــو پافشــاری می کنــد. 
ایــن خصوصیــات بــه آثــار خلق شــده توســط ایشــان هــم ســرایت 
کــرده و نوعــی صراحــت بیــان در کارهــای گرافیــک او دیــده 

می شــود کــه جلــوه متفــاوت بــه ایــن آثــار هنــری می دهــد. 
افــرادی چــون قبــاد شــیوا، مرتضــی ممیــز و امثاهلــم آنچــه را امــروز 
بــه نــام گرافیــک ایــران مشــاهده می شــود، ســر و ســامان دادنــد 
و هــر آنچــه در گرافیــک دارمی و آموختــه امی حاصــل ســال ها 
تــالش  ایــن افــراد اســت. بنابرایــن الزم اســت کــه مهــه مــا بیشــرت 
قــدر ایــن اســتادان را بدانیــم و بــرای شــناخن و شناساندنشــان 

از هیــچ تالشــی کوتاهــی نکنیــم. 

 سیاه مشق/ کتاب آدم های غایب 

آرتیست، صریح و متعصب
 مصطفی اسداللهی

»جهان هولوگرافیک«
مایکل تالبوت
ترمجه داریوش مهرجویی
نشر هرمس

نام کامل کتاب 
»جهان هولوگرافیک« 
نظریه ای برای توضیح 
توانایی های فراطبیعی 
ذهن و اسرار ناشناخته 
مغز و جسم است. 
درباره این کتاب و 
ترمجه آن می توان هزاران 
کلمه نوشت. خود 
کتاب و حبث های 
اساسی و تفکر برانگیز 
آن یک طرف و 
داریوش مهرجویی 
که بیشرت به عنوان 
کارگردان سینما 
شناخته می شود با 
ترمجه این کتاب در 
طرف دیگر. این که 
او عالقه مند به فلسفه 
است بر کسی پوشیده 
نیست و این در 
فیلم هایش هم مشهود 
است. ولی این که 
چنن کتاب ختصصی 
و سختی را بتواند به 
فارسی برگرداند و در 
عن وفاداری به اصل 
کتاب، آن را برای 
خماطب فارسی زبان 
هم قابل فهم کند خود 
جای حبث دارد. ولی 
خود کتاب ایده ای 
است که تالوت و بعد 
از آن خیلی های دیگر 
در اثباتش کوشیده اند 
و به نظر می رسد در 
راه موفق هم بوده اند. 
ایده اصلی این است 
که مهه هستی جزئی 
از یک کل واحدند و 
هر کدام به تنهایی مهه 
هستی را خود جای 
داده اند. این حبثی 
است که ما ایرانیان هم 
در عرفان و فلسفه مان 
با آن آشنا هستیم و 
عالقه مندان به این 
حبث می توانند از 
خواندن کتاب »جهان 
هولوگرافیک« هبره 
بیشرتی برند.

اتاق خاص/ قباد شیوا

اگر چشــمتان را ببندید و در این فضا باز کنید، کار به نگاه دوم نرســیده، می فهمید که در دفرت یک گرافیســت هســتید. حتی متوجه این 
مطلــب می شــوید کــه ایــن دفــرت بایــد متعلــق بــه یــک گرافیســت خــوش ذوق باشــد. پوســرتهای قــاب شــده روی دیــوار و تاریخ هــا و آدرس هــای 
زیرشــان نشــان می دهنــد کــه هنرمنــد خوش قرحیــه ای از زمان هــای دور - آن روزگار کــه خیابان هــا و پارک هــا نــام دیگــری داشــتند - تــا امــروز 

دســت در کار آفرینــش هنــری دارد. 
قبــاد شــیوا هــر روز پشــت میــز کار عریــض و طویلــش می نشــیند کــه پــر از رنــگ اســت و طــرح می زنــد؛ طرحــی کــه اول بــر دل خــودش بنشــیند 
و از این کــه امضــای معروفــش را پــای کار می زنــد، راضــی باشــد؛ بعــد هــم البــد بــه دل مشــرتی هایی کــه می داننــد پیــش چــه کســی آمده انــد و 
ســلیقه معــروف شــیوا را قبــول دارنــد. تابلــوی نیمــه کاره »خــروس« کــه کنــار دیــوار منتظــر امتــام اســت، نشــان می دهــد شــیوا روزهــا را در انتظــار 
رســیدن سفارشــی تــازه بــه شــب منی رســاند و هــوای دل خــودش را دارد کــه بــا نقاشــی و طــرح و رنــگ عجــن اســت و منی توانــد قلــم را کنــار 
بگــذارد. عصرهــا کــه کالس درســی کوچــک بــرای عــده معــدودی برگــزار می شــود، البــد دفــرت شــلوغ تر اســت؛ کالس هایــی کــه شــاگردانش 
می تواننــد از کتاخبانــه خمصــوص او هــم اســتفاده کننــد بــه شــرط آن کــه از صفحــات عکــس نگرینــد و حواسشــان بــه ســالمت کتاب هــا باشــد. 
از رختخــواب هپن شــده در میــان قفســه ها پیداســت کــه شــیوا خســتگی هایش را در حماصــره کتاب هــا در می کنــد. وقــت فراغتــی هــم اگــر 
داشــته باشــد، بــه گلدان هایــش رســیدگی می کنــد؛ کاکتوس هایــی کــه در ســرمای زمســتان در بالکــن اتــاق کار جــا خــوش کرده انــد و ســرپناهی 
دارنــد کــه از ســرما در امــان نگهشــان مــی دارد. می گــومی پــس بــه گیاهــان هــم عالقــه داریــد. می خنــدد و می گویــد: »گیــاه کاکتــوس را دوســت 

دارم چــون زندگــی مــن هــم شــبیه مهن هاســت!« 
هنرمندهــا جوششــی ذاتــی دارنــد؛ مهــان جــوش و خروشــی کــه باعــث می شــود وقتــی از کار حــرف می زننــد، بتوانیــد بــرق ذوق و هیجــان را 
در چشم هایشــان ببینیــد. و ایــن مهــان برقــی اســت کــه پــس از گــذر 77 ســال هنــوز در عمــق نــگاه قبــاد شــیوا پیداســت. شــاید اگــر ته تغــاری 
نبــود و آن علــق و عالقــه را بــه پــدر نداشــت، اگــر پــدر تنهــا کارمنــد ســاده ثبــت اســناد مهــدان می مانــد، تــار منــی زد، موســیقی منی شــناخت و 
خــط و صــدای خــوش و طبــع شــعر نداشــت، قبــاد شــیوا امــروز این جــا نبــود. امــا بــه اســتناد گفته هــای خــودش، کســی کــه ذاتــا هنرمنــد اســت، 
هــر کجــا کــه باشــد، هنــرش را نشــان می دهــد؛ اگــر آشــپز شــود، غذایــش طعــم دیگــری خواهــد داشــت؛ اگــر خیاطــی کنــد، لباس هــا طــرح و 
دوخــت پســندیده تری دارنــد و... خملــص کالم این کــه هنــر هنرمنــد از نظــر دور منی مانــد. امــا قبــاد شــیوا در چنــن فضایــی جــای خالــی نقاشــی 
را در خانــه احســاس می کنــد. مهــن هــم باعــث می شــود بــه اصــرار در کالس مرحــوم ســیف اهلل گلپریــان ثبت نــام کنــد کــه دخرتانــه بــوده و بعــد 

هــم بــه کعبــه آمالــش کــوچ کنــد؛ دانشــکده هنرهــای زیبــا در دانشــگاه هتــران. 
مگــر نــه این کــه عشــق اولــش نقاشــی بــوده و بــه هــوای نقــاش شــدن شــب ها را هــم در دانشــکده بــه صبــح می رســانده، پــس ســر و کلــه 
گرافیــک از کجــا پیــدا شــده؟ می گویــد گرافیــک بــا مهــه مــردم ســخن می گویــد. روشــنفکر و تاریک فکــر، کارگــر و مرفــه، عــوام و خــواص، مهــه 
و مهــه خواســته و ناخواســته خماطــب گرافیــک هســتند. امــا نقاش هــا بایــد در گالری هایشــان منتظــر مباننــد تــا شــاید مردمــی بیاینــد و از آثارشــان 
دیــدن کننــد؛ البتــه غــری از آن 50، 60 نفــری کــه روز افتتاحیــه در مهــه منایشــگاه ها حضــور دارنــد و آبونــه منایشــگاه ها حمســوب می شــوند و 

قصدشــان بیشــرت جتدیــد دیــدار بــا دوســتان اســت تــا متاشــای بوم هــای روی دیــوار. 
شــیوا کــه خــود را بــرای رســیدن بــه رضایــت از زندگــی مدیــون پــدر می دانــد، عکــس او را بــر دیــوار اتاقــش زده؛ پــدری کــه از نانــش مــی زده تــا 
بــرای فرزنــد دانشــجویش در هتــران پولــی بفرســتد. مهــن باعــث می شــود تــا شــیوا از روزهــای دانشــجویی دنبــال کار باشــد تــا بــه پــدر بگویــد 
دیگــر بــرای او پولــی نفرســتد؛ حتــی اگــر آن کارهــا تبلیغاتــی باشــند و از نــگاه خــودش »امحقانــه«! ایــن روزهــا امــا ســراغ تبلیغــات منــی رود؛ 
حتــی اگــر فشــار مالــی باعــث شــود ایــن دفــرت اجــاره ای را تــرک کنــد و بــه جــای کوچک تــری بــرود. او فکرهــای خــودش را دارد و از چیزهایــی 
کــه اجنــام داده، راضــی اســت. مهــن کــه ســال ها تالشــش نتیجــه داده و دایره املعــارف بریتانیــکا گرافیــک بــا حلــن ایرانــی را بــه اســم او ثبــت 
کــرده، برایــش کافــی اســت و آرزو دارد جوان هــای امــروزی بــه جــای دنبالــه روی صــرف از الگوهــای غربــی، ســبک وطنــی خودشــان را داشــته 

باشــند؛ ســبکی کــه متناســب بــا کشــوری باشــد کــه روزگاری صاحــب متدنــی بــزرگ بــوده اســت. 

زندگی شیوا 
دیدار با قباد شیوا در خانه ای پر از کتاب و تابلو و گلدان

 نیلوفر منزوی
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خواهر عزیزم سارا 
سپاسی آهویی، 

اشتباه نکنم، از هتران 
خطاب به این بنده 
کم ترین نوشته اند: 

»سالم 
نوشته مشا با عنوان 
»عشق و طرب و 
مهربانی و موسیقی 

و خنده« با موضوع 
اسرتاتژی در برابر 

داعش را خواندم. 
با خواندن هر خط 
از نوشته تان بینش 

سطحی ام هر حلظه 
وادارم می کرد که 

بگومی: "مگه الکیه؟ 
داعش و سالح 
عشق و حمبت و 
طرب و خنده؟" 
اما بینش عمیقم 

در پایان نوشته تان 
وادارم کرد که با مشا 
موافقت کنم. آن ها 
راه خود را می روند، 

ما چرا باید به راه 
آن ها برومی؟ »لکم 
دینکم ولی دین« 
آن ها کشتار و ما 
صلح. آن ها قتل 

و ما لبخند. آن ها 
مرگ و ما زندگی. 

از نگرشتان به 
وجد آمدم. این  که 
موسیقی و شادی 

و خنده است 
که آن ها را از پا 

می اندازد، واقعیت 
پنهانی است که در 
این میانه جنگ و 
خونریزی به سختی 
می توان تشخیص 

داد. بله، آن ها 
خونریزند و تشنه 

خون. برای شان چه 
تفاوت که خون چه 

کسی؟ چه بسا 
اگر کشته شدن 

مهسنگران خود را 
ببینند، تشنه تر و 
مشتاق تر شوند. 
ممنون از نگرش 

جدیدتان به دنیای 
زشت داعش! یاد 

گرفتم که برای حتی 
مقابله با زشتی ها هم 
می توان به زیبایی ها 

پناه برد.«  ادامه پرمی در صفحه 19 
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مردی برای تمام فصول 
یادی از دکتر مصطفی رحیمی 

  احمد طالبی نژاد

 سیاه مشق/ غمت در نهانخانه دل نشیند  

در ادامـه بازخوانی هـای اخـریم رسـیدم بـه کتـاب 
»سـخن پـاز«، جمموعـه مقـاالت اکتاویـو پـاز، 
شاعر، نویسنده و روشنفکر مکزیکی که روزگاری 
مقتدای روشنفکران و اندیشمندان ایرانی هم بود. 
در امهیت پاز مهن بس که دکرت مصطفی رحیمی 
که خود نیز »پازی« بود در عرصه فرهنگ و هنر 
و ادبیات ایران، برخی مقاالت عمدتا اجتماعی 
و سیاسـی او را بـه فارسـی برگردانـده و در کتـاب یـاد شـده مهـراه بـا 
تکمله هایی درخشان به قلم خودش منتشر کرد. به گمان من، درباره این 
مرد اندیشمند بزرگ ایران معاصر غفلت های جران ناپذیری صورت گرفته 
است. از آن جا که یکی از خوشبختی های بنده مهشهری بودن با او 
است، الزم می دامن، در این جمال اندک، از او که دست کم از نظر نسل 

جوان روشنفکران ما پنهان مانده، یادی کنم. 
دکرت رحیمی، متولد سال 1305 در شهر ناین )روستای بافران در سه 
کیلیومرتی شهر( بود. دوره دبستان را در ناین و دبریستان را در یزد و 
اصفهان و حتصیالت عالیه را در دانشگاه هتران و دکرتا را در فرانسه طی 
کرد و عالوه بر این که حقوقدان بود، در دانشگاه هتران ادبیات غرب را 
تدریس می کرد اما بیشرت به عنوان مرتجم منونه های برجسته ای از ادبیات 
غـرب از مجلـه برخـی آثـار ژان پـل سـارتر، سـیمون دوبـوار، آلـر کامـو، 
برتولت برشت و... در جامعه فرهنگی کشور شناخته می شود. در عن 
حال، او شاعر، داستان نویس، منایشنامه نویس، مقاله نویس و متفکری 
درجه یک بود. نسل ما موجودیت فرهنگی خود را بسیار مدیون این 
روشنفکر مسئول و متعهد است. زمانی، در دهه های چهل و پنجاه، 
دست کم سه کتاب »نگاه«، »نیم نگاه« و »یاس فلسفی« او جزو 
آثـاری بودنـد کـه خوانـدن یـا تظاهـر بـه خواندنشـان وسـیله »پـز« دادن 
جوانان بود. با او بود که با اندیشه های اگزیستانسیالیستی سارتر آشنا 
شدمی. با ترمجه های او بود که دانستیم کامو و دیگر متفکران فرانسوی 
چه اندیشه ای دارند. او برای روشنفکران یا »جوجه روشنفکران« - از 

مجله ماها - نوعی مرجع تقلید به حساب می آمد. 
در مهان روزگار دانشجویی به اتفاق گروه تئاتر دانشگاه اصفهان منایشنامه 
»تیاله«، نوشته او، را دست گرفتیم برای اجرا که منی دامن به چه علت 
نشد. نام این اثر از یک نوع گیاه خودرو در حاشیه کویر مرکزی از مجله 
ناین گرفته شده است که ظاهری خشن دارد با برگ هایی که نوکشان 

مهچون سوزن است اما درونش هسته ای سفیدرنگ و شریین دارد. 
اما هویت وی بیشرت با ترمجه ها و مقاالتش گره خورده است. از مجله 
در مهن کتاب سخن پاز در توضیح و تشریح خنستن مقاله کتاب که 
در اصل خطابه ای اسـت که این نویسـنده در سـال 1990 و هنگام 
دریافـت جایـزه ادبـی نوبـل در اسـتکهلم سـوئد دریافـت کـرده، مقالـه ای 
نگاشته با عنوان »زمان حضور« که تفسریی است بر خطابه پاز و طی 
آن کوشیده است نظریات پاز درباره فرهنگ بومی آمریکای جنوبی و 
راه های مقابله با فرهنگ آمریکای مشالی را به وضعیت ایران آن سال ها 
تشبیه کند و برخالف برخی تنگ نظران که رحیمی را فردی ضد دین و 
مذهب قلمداد می کنند، به دفاع از فرهنگ ملی و دینی ایران بپردازد. 
از مجله گفته است: »چنن است که در مهه کشورها توجه به دین و 
عرفـان رو بـه افزایـش اسـت و ایـران در ایـن میانـه سـخن ها بـرای گفـن 
دارد زیـرا ایـران مهـد دیـن و مهـد عرفـان و اخـالق بـوده اسـت و اکنـون 
که جهان با بن بست اخالقی رو به رو شده، می توان توجه جهان را 
بدین سو معطوف داشت. به شرط آن که خود خنست دورمنای روشن 
و دنیاپسـندی از اخـالق بـه جهـان عرضـه کنیـم.« یـا در مقالـه دیگـری 
بـا عنـوان »طنـز و رقـت« کـه دربـاره رواداری و پیشـنهاد بـرای دوران پـس 
از فروپاشی ایدئولوژی کمونیستی در جهان است، می رسد به شرایط 
حادی که جهانیان پیش رو دارند و می گوید که برای برون رفت از آن 
باید چاره ای اندیشید. از مجله می نویسد: »ما امروز با دو خطر بزرگ 
رو به روییم که نه تنها صلح جهانی، بلکه حتی بقای نوع بشر را هتدید 

می کند: انفجار هسته ای و نابودی حمیط زیست.« 
در نظـر داشـته باشـیم کـه در حالـی مشـغول نـگارش ایـن مقالـه هسـتم 
کـه سـران کشـورهای جهـان در پاریـس حبـران زده مجـع شـده اند تـا دربـاره 
حمیط زیست و پیشگریی از ختریب هرچه بیشرت کره زمن مثال چاره ای 
بیندیشند. نگرانی هسته ای هم که مهچنان بر سر جهان و جهانیان 
سـایه افکنـده اسـت. منظـورم ایـن اسـت کـه یـک روشـنفکر مسـئول 
کسی است که نگاه به آینده داشته باشد و دکرت رحیمی از آن جنس 
روشنفکران بود زیرا بسیاری از پیشگویی ها و دوراندیشی های او تاکنون 

به منصه ظهور رسیده اند. 
اما او که خود تراژدی نویس بود، عمرش نیز با یک تراژدی طنزآلود پایان 
یافت. شنیده ام - صحت و سقمش به عهده نزدیکانش - ایشان در 
سـال 1381 روزی بـرای تنظیـم آنـن تلویزیـون منزلـش بـر بـام مـی رود و 

پایش لیز می خورد و از بام به حیاط می افتد و متام.   

»در سرزمن عقاب 
سپید«

یازده گفت وگو 
با ایران شناسان 
هلستانی
آیدین فرنگی
نشر هزار کرمان
1394

کتاب مورد نظر 
حاصل تالش های 
آیدین فرنگی 
است در حوزه 
فرهنگ شناسی. 
کتاب شامل یازده 
گفت وگوست 
با هلستانی های 
اهل کراکوف که 
مهگی به نوعی 
با ایران و فرهنگ 
این سرزمن رابطه 
دارند و دغدغه شان 
ایران است. از 
خامن پروفسور آنا 
کراسنوولسکا رئیس 
خبش ایران شناسی 
دانشگاه یاگلونی 
گرفته تا متئوش 
کواگیش نویسنده 
کتاب خط و رسم 
خط زبان فارسی 
یا آنا مارچینوفسکا 
دف نواز هلستانی 
و دانشجوی 
دکرتای زبان فارسی 
و... که مهگی 
زندگی شان را وقف 
زبان فارسی کرده اند 
و به ایران ارادت 
دارند. در کنار آن ها 
گفت وگویی هم با 
خامن هایده وام خبش 
مهسر مارک 
امسوژنسکی فقید 
استاد زبان فارسی و 
مرتجم آثار هلستانی 
فارسی و بالعکس 
صورت گرفته 
است. طرح جلد 
کتاب اثر استاد قباد 
شیواست و کتاب 
برای عالقه مندان به 
رابطه ایران و هلستان 
بسیار خواندنی 
است.

در حـقـیقت شــرح حال ماســت آن

 هفت روز قبل: 
خواب دیده اند. هر دو نفرشان خواب دیده اند. 
زن دیـده کـه در جـاده مارپیچـی پیـش می رونـد؛ 
جـاده ای سرسـبز و زیبـا. دسـت در دسـت مـرد 
داشـته و بـرای او ماشـن هایی را می مشـرده کـه از 
کنارشـان می گذشـتند. مرد جاده را ندیده؛ هیچ 
چیـز را ندیـده. فقـط صـدای زن را می شـنیده کـه 
می مشـارد. زن خـوب یـادش مانـده کـه هفـت اتومبیـل لکنتـه ای را مشـرده 
کـه بی توجـه بـه آن دو از کنارشـان گذشـته اند. آخـری کـه رد شـده، 
باالی پیچی بوده اند. زیر پاشان دره ای سرسبز چشم های زن را گرفته 
اسـت. ماشـن هفتـم کـه رد شـده، زن گفتـه اسـت: "هـزار و یـک." 

مرد پرسیده: "چیه؟" 
زن گفته: "وای خدای من! چقدر قشنگه!" 

زن دره را می گفته و مرد خیال می کرده منظورش اتومبیل است. 
مرد پرسیده: "چه رنگیه؟" 

 زن گفتـــه: "ســـبز... ســـبز... ســـبز روشـــن... چطـــور بگـــم، یـــه جـــور 
ســـبز قشـــنگ..." 

مـــرد چشـــم هاش را بـــاز کـــرده و آمبوالنـــس ســـیاه رنگی را دیـــده کـــه 
دور می شـــده. "امـــا این کـــه ســـیاهه!" 

"قبـــول  بعـــد گفتـــه:  او برگشـــته و نگاهـــش کـــرده و  بـــه مســـت  زن 
دیـــدی!"   تـــو  نیســـت. 

مرد خندیده و زن هم... 
ــه  ــه در تاریکـــی بـ ــده کـ ــرد را دیـ ــده اند، زن مـ ــدار شـ ــه بیـ ــواب کـ از خـ
نقطـــه نامعلومـــی خـــریه بـــوده. کلیـــد بـــرق را زده. مـــرد از صـــدای کلیـــد 

بـــرق و خش خـــش لبـــاس متوجـــه حضـــور او شـــده... 
"تو هم بیداری؟" 

"خواب دیدم... یه خواب عجیب!" 
"منم!" 

"جدی؟" 
"جدی...  جدی!" 

"چه خوابی؟" 
"تو بگو!" 

"تو بگو..." 
"خواب دیدم تو یه جاده م..." 

"منم بودم؟" 
"آره!" 

"یه جاده پیچ در پیچ؟!" 
"آره." 

"سبز و قشنگ؟" 
"آره! تو هم دیدی؟" 

"نه... ندیدم... تو می دیدی و برام تعریف می کردی!" 
"اگه راست می گی، بگو چیکار می کردمی." 
"راه می رفتیم و تو ماشن   ها رو می مشردی." 

"تـــو رو خـــدا... تـــو رو خـــدا... راســـت بگـــو... خـــواب دیـــدی یـــا 
مـــن تـــو خـــواب حـــرف مـــی زدم..." 

"تـــو هیچ وقـــت تـــو خـــواب حـــرف منی زنـــی... منـــم هیچ وقـــت گوشـــام 
تـــو خـــواب منی شـــنوه... تـــو خـــواب یـــه تاریکـــی حمضـــه... تاریکـــی 

بی صـــدا..." 
"اگه راست می گی آخرشو بگو..." 

آخرش... یه آمبوالنس سیاه تو پیچ جاده گم شد..." 
"یه آمبوالنس یا یه دره سرسبز؟" 

خـــودم  بـــا چشـــای  مـــن  امـــا دروغ گفتـــی...  ســـبز...  "تـــو گفتـــی 
دیـــدم." 

زن و مـــرد بـــاور کردنـــد کـــه خوابشـــان نشـــانه خوبـــی اســـت. هـــر دو 
بایـــد برونـــد؛ کجـــاش را مـــرد مشـــخص کـــرد؛ "جایـــی کـــه  گفتنـــد 
اولـــن بـــار عاشـــق شـــدم..." دل زن گرفـــت... امـــا حرفـــی نـــزد. بایـــد 

می رفتنـــد... آن هـــم پیـــاده... 

بیست و هفت سال و چهار ماه قبل: 
زیباتریـــن دخـــرت گرومهـــان نبـــود امـــا جذابیتـــی داشـــت کـــه هیچ کـــدام از 

با چشم بسته
 حسن لطفی

آن نـُــه نفـــر دیگـــر نداشـــتند. وقتـــی حـــرف مـــی زد، مـــا پســـرها نگامهـــان 
را از درخـــت، کـــوه و دشـــت می گرفتیـــم و بـــه او چشـــم می دوختیـــم. 
اولـــن کســـی کـــه عاشـــقش شـــد، رضـــا بـــود؛ پســـر خپلـــه ای کـــه روز 
اول را پیـــاده آمـــد امـــا روز دوم مانـــد تـــا درد پاهـــاش کـــم شـــود. وقـــت 
حرکـــت مـــرا بـــه گوشـــه ای کشـــید و گفـــت کاری کـــن تـــا ایـــن خـــامن 
جلیلـــی مبانـــد. خندیـــدم و گفتـــم: "ایـــن بنـــده خـــدا تـــوی بیمارســـتان 
پرســـتاره، امـــا این جـــا نـــه..." بـــا مشـــت کوبیـــد بـــه پشـــتم و هـــومل داد. 
خـــوردم زمـــن امـــا جـــدی نگرفتـــم و خـــودم را رســـاندم بـــه بچه   هـــا کـــه 

دور می شـــدند. 
مـــن آخریـــن نفـــری بـــودم کـــه عاشـــقش شـــدم؛ آن هـــم وقتـــی کـــه بـــا 
هـــم تنهـــا شـــدمی. مهـــه بـــن راه ماندنـــد. هـــر کدامشـــان یـــک جایـــی 
ایســـتادند و گفتنـــد دیگـــر منی تواننـــد از آن جـــا جلوتـــر بیاینـــد. گفتنـــد 
مشـــا برویـــد، مـــا مهن جـــا می مانیـــم تـــا برگردیـــد. فقـــط مـــن و او بـــه 
بـــاالی قلـــه رســـیدمی؛ قلـــه ای کـــه جنـــگل سرســـبزی زیـــر پایـــش فـــرش 
شـــده بـــود. وقتـــی رســـیدمی، طرف هـــای غـــروب بـــود. نفســـم بـــه مشـــاره 
افتـــاده بـــود و خســـته بـــودم، امـــا او نـــه... تنـــد و چابـــک خـــودش را 
رســـاند بـــاالی ختته ســـنگی کـــه رو بـــه دره بـــود... خواســـتم چشـــم 
بـــه حـــال ســـر برهنـــه مـــادرم را هـــم ندیـــده  تـــا  ببنـــدم، نشـــد. مـــن 

بـــودم... از ختته ســـنگ کـــه پایـــن آمـــد، بـــه طرفـــش رفتـــم. 
سرم را پاین انداختم و گفتم: "زن من می شی؟" 

خندید. صداش در دره پیچید. انگار دره خندیده باشد. 
گفتم: "راست می گم..." 

گفت: "قبول نیست؛ تو دیدی!" 
گفتم: "دیدم و پسندیدم!" 

گفت: "چه دیر!" 
گفتم: "ماهی را هر وقت از آب بگریی، تازه است!" 

پوزخنـــدی زد و گفـــت: "چـــه جالـــب! ماهـــی دخـــرت مهســـایه ماســـت؛ 
تـــازه داره مـــی ره تـــو هفـــت ســـال." 

گفتم: "شوخی نکردم... زن من می شی؟" 
دست هاش را شیپور کرد و توش داد زد: "اه... اه... اه... اه..." 

آرام که شد، نگاهم کرد. مبهوت بودم. 
"فکر منی کردم چهارمی هم باشه. به سومن نفر قول دادم." 

"رضا؟" 
"خپل! مگه رضا هم بله؟!" 

این را گفت و دوباره خندید. 
پرسیدم: "پس کی؟" 

مکثی کرد و گفت: "هبرام. هبرام نیک جان." 
گفتم: "مبارکه." 

گفت: "مبارک دوست گرمابه و گلستانت." 

بیست و پنج سال و دو ماه و شش روز قبل: 
"هبرام نیک جان" 

"اهلل" 
"رحیم جامه بزرگی" 

"اهلل" 
"جلیل انارکی" 

"اهلل" 
"کرمی کانتوری" 

"خنند... بدو بریون... کالغ پر... تند، زود، سریع" 
علـــی اشـــجع مثـــل مهـــه مـــا می دانســـت ســـرگروهبان رضایـــی دســـتور 
ســـخت تری  جرمیـــه  تکـــراری  دســـتور  منی کنـــد.  تکـــرار  بـــار  دو  را 
داشـــت. پـــس تـــا نـــگاه عصبانـــی و انگشـــت اشـــاره ســـرگروهبان را 
دیـــد، از صـــف ســـربازان بـــریون آمـــد و مهان جـــا شـــروع بـــه کالغ پـــر 
کـــرد. صـــدای گـــر ســـرگروهبان رضایـــی بلنـــد و رســـا تـــوی گوش هامـــان 

فـــرو رفـــت. 
"گوشـــا بـــاز واســـه حرفـــای تکـــراری... ســـربازی شـــوخی نیســـت. 
جنـــگ شـــوخی نیســـت. لوس بـــازی خوبـــه امـــا بـــرا خونـــه عمـــه... 
این جـــا فقـــط نظـــم... دقـــت... آمادگـــی... حالیتـــون شـــد؟... بـــا تـــو 
هـــم هســـتم. تندتـــر بـــرو... کالغ پـــر مـــی ری هـــروای بابـــات... مشاهـــام 

ــتید... حســـن لطفـــی"  صـــاف وایسـ
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رفیق بزرگوارمان حممد 
پروین از یاهو چند 
شعر سروده اند و 
برامیان فرستاده اند. 

دستشان درد نکند. 
شعرها را فرستاده ام 
برای حامد یعقوبی 
که در نوبت چاپ 
بگذارد اما عجالتا 
در مهن جا یکی 
از شعرها را عینا 

رونویسی می کنم:

»ادامه راه و چاه 
بیماه 

بریون بیا پری! 
منم! 

این رد خون 
نیست 

فقط گرگ پریاهنم 
را دریدهست 

با کسالت کال 
نارنج در دهامن

از تو به توی اتاقها 
گذشتم

کنار اسلیمی 
پنجره ها ایستادم

و به ماه خریه شدم

من گرگ نیستم!
فقط رنگ صورمت 

پریدهست
عبور باد از میان 

موها
و احننای شدید 
فقرات از گردمن
که دردی در 
سینه ات پیچید

کجایی پری؟
من گم شده ام

در تکرار پریاهن و 
دندان

که سفیدی پریاهنت 
بر موهامی رخیت
به رد ناخن هامی 

بر دیوار
از پشت پرده بریون 

بیا پری!
پرده را بکش!

من نفرین گرگی 
بی پریم

که در چهاردمهن 
شب

به دامن تو افتاده ام« 

ســـال پیـــش خودمـــان حرف 
بـــزمن. چهـــل ســـاله های قـــدمی 

خیلـــی کامل تـــر و پخته تـــر 
از چهـــل ســـاله های امـــروز 
بودنـــد. بلـــه اینرتنـــت نبـــود، 
اطالعـــات هـــم عن پشـــه 
و مگـــس تـــوی گومشـــان 

وزوز منی کردنـــد. مـــردم بـــه 
انـــدازه امـــروز ســـفر منی رفتنـــد 

و از مناســـبات دنیـــا خـــر 
نداشـــتند. امروز رســـانه ها 
مـــا را از مهـــه جـــای دنیـــا 

باخـــر می کننـــد. در کنـــج 
خانه هامیـــان می دانیـــم 

در امریـــکا و اروپـــا چـــه 
می گذرد. ســـهل اســـت، 
حتـــی از مـــاه و مریـــخ هـــم 

خرهایـــی دارمی کـــه یـــک از 
هـــزارش را هـــم پدرامنـــان خـــر 
نداشـــتند. بـــا ایـــن مهـــه وقتـــی 
چهـــل ســـالگی خـــودم را بـــا 

چهل ســـالگی پدرم مقایســـه 
می کنـــم می بینـــم طفلـــی 
هســـتم در برابـــر پـــریی. 

خـــودم را منی خواهـــم خـــوار 
و خفیـــف کنـــم. در میـــان 

چهـــل و هفـــت ســـاله ها 
خیلـــی هـــم بی عقـــل و جاهـــل 
نیســـتم امـــا در مقـــام مقایســـه 

می فهمـــم کـــه درک مـــن از 
حیـــات بـــه مراتـــب ناقص تـــر 
و جزئی تـــر و بچگانه تـــر از 

درک پـــدرم از حیـــات در 
مهن ســـن و ســـال اســـت. 

او هم ســـن االن من که 
بود شـــش تا بچه داشـــت، 

دامـــاد می خواســـت بگرید، 
مـــورد احـــرتام و اعتنـــای 

اهـــل حمـــل هـــم بـــود. حمل 
رجـــوع گرفتـــاران بـــود. از 

موضـــع باالتـــری بـــه جهـــان 
نـــگاه می کـــرد و حقیقتـــا 
در خشـــت خام چیزی 

می دیـــد کـــه مـــن در آینـــه هـــم 
منی بینـــم. فقـــط پـــدرم خـــدا 

بیامـــرز نبـــود. پـــدران بزرگـــوار 
مشـــا هـــم مهـــن شـــان و مرتبـــه 
را داشـــته اند. مـــا امـــا هنـــوز 

ســـر بـــه هواییـــم و هنـــوز 
در حالـــت صبـــاوت بســـر 
می بـــرمی و هنـــوز درکـــی از 

عـــامل نـــدارمی. پـــریی مرتادف 
ضعـــف و فتـــور بـــدن 

اســـت. از چهـــل بـــه بعـــد 
رفته رفتـــه بـــدن کـــم مـــی آورد 
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"اهلل" 
"خسرو اشرتیان" 

"اهلل" 
"گروهـــان آزاد... تنـــد و ســـریع اســـلحه   ها را بدیـــد 
اســـلحه خونه و حاضـــر شـــید بـــرا نظافـــت خوابـــگاه." 
اســـلحه های ســـنگن از رو دوش هامـــان پایـــن آمـــد. 
تـــا اســـلحه خـــودم و هبـــرام را دور  بـــود  نوبـــت مـــن 
از چشـــم ســـرگروهبان بـــه اســـلحه خانه برســـامن. هبـــرام 
گفـــت: "منانـــی بـــه حـــرف. چایـــی از دهـــان می افتـــه." 
بـــه عالمـــت اطاعـــت، ســـالم نظامـــی دادم و بـــه مســـت 
اســـلحه خانه راه افتـــادم. داخـــل کـــه شـــدم، صـــدای 

ســـرگروهبان رضایـــی درجـــا خشـــکم کـــرد. 
"تو هم؟" 

زبامن بند آمده بود. 
این ناموس کدوم . ..ایه رو دوش تو؟" 

آب دهامن را قورت دادم. 

"کجا هست خود بی غریتش؟" 
می کنیـــد  توهـــن  "چـــرا  شـــد. گفتـــم:  متـــام  طاقتـــم 

ســـرگروهبان؟" 
صدام می لرزید. به من نزدیک تر شد. 

"چیزی گفتی؟" 
"گفتم چرا توهن می کنید." 

لـــرزش صـــدام کمـــرت شـــده بـــود. ســـرگروهبان جلوتـــر 
آمـــد و روبـــه روم ایســـتاد و چشـــم در چشـــم نگاهـــم 

کـــرد. 
"بچه باباتی یه بار دیگه تکرار کن." 

ســـربازها دور ایســـتاده و نگامهـــان می کردنـــد. تـــوی 
بـــد موقعیتـــی گـــری کـــرده بـــودم. از وقتـــی آمـــوزش شـــروع 
ــا بـــود؛ تندخـــو  ــا مـ شـــده بـــود، ســـرگروهبان رضایـــی بـ
بـــود؛ زود جرمیه مـــان می کـــرد. امـــا مهـــه می دانســـتیم 
ســـختگریی اش بـــرای روزهایـــی اســـت کـــه قـــرار اســـت 
تـــوی جبهـــه بگذرانیـــم. می گفـــت گلولـــه بـــا کســـی 
شـــوخی نـــدارد. حـــاال روبـــه روی مـــن ایســـتاده بـــود و بـــا 

نگاهـــش حتقـــریم می کـــرد. 
"گفتم چرا توهن می کنید! حرف بدی زدم؟" 

صـــدام گـــر بـــود و کشـــیده. عصبانـــی بـــودم. حرفـــم متـــام 
نشـــده، هبـــرام آمـــد. یکـــی خـــرش کـــرده بـــود. رســـیده 
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ــری  ــید ســـرگروهبان... تقصـ ــیده گفـــت: "ببخشـ و نرسـ
منـــه! جمبـــور شـــدم. بایـــد یـــه تلفـــن فـــوری مـــی زدم." 

ســـرگروهبان رضایـــی بـــه مســـت او برگشـــت و ســـعی 
کـــرد خننـــدد. 

"اسلحه   ها رو حتویل بدید و دنبال من بیایید." 
منظـــورش مـــن و هبـــرام بـــود. دنبالـــش رفتیـــم. قدم هـــای 
بلنـــدی برمی داشـــت. جمبـــور بـــودمی دنبالـــش بـــدومی تـــا 
ــه  ــاز جلـــوی اســـلحه خانه کـ ــای بـ ــه فضـ ــا منانیـــم. بـ جـ
رســـیدمی، ایســـتاد و دســـتش را بـــه مســـت پرچـــم تـــه 

خیابـــان گرفـــت. 
"کالغ پر تا دم پرچم!" 

بـــدون حرفـــی نشســـتیم و راه افتـــادمی. خـــودش هـــم 
نشســـت. ســـه نفـــری کالغ پـــر تـــا کنـــار پرچـــم رفتیـــم. 
بـــه پرچـــم رســـید.  ســـرگروهبان خیلـــی زودتـــر از مـــا 
پاهامـــان درد گرفتـــه بـــود. تـــوان ایســـتادن نداشـــتیم. 
دســـت بـــه پرچـــم بلنـــد شـــدمی. ســـرگروهبان مهان طـــور 

کـــه ماهیچه هـــای پاهـــاش را فشـــار مـــی داد بـــه هبـــرام 
نـــگاه کـــرد. 

"حاال زنگ زدی یا نه؟" 
"نه!" 

"چرا؟" 
"چون دروغ گفتم." 

"توله ســـگ، مـــن خیـــال کـــردم بـــه مـــادرت زنـــگ زدی 
یـــا بـــه نامـــزدت!" 

"نامزد؟ مادر؟ دلت خوشه سرگروهبان." 

سی و سه سال و هشت ماه قبل: 
بـــود.  بـــودمی. زنـــگ فارســـی  ابتدایـــی  کالس پنجـــم 
در کالس  می گفـــت.  امـــال  داشـــت  نایبـــی  خـــامن 
را زدنـــد. ناظـــم مدرســـه بـــود. مـــرا از کالس بـــریون 
کشـــید و گفـــت مـــادر هبـــرام مـــرده. گفـــت بایـــد او را 
بـــه خانـــه بـــرمی. مـــن تصـــور چندانـــی از مـــرگ نداشـــتم. 
خطـــریی  آقـــای  چـــه کار کنـــم.  بایـــد  منی دانســـتم 
گفـــت هبـــرام را از کالس بـــریون بیـــاورم امـــا حرفـــی 
از مـــرگ مـــادرش نـــزمن. خانـــه هبـــرام بـــا خانـــه مـــا یـــک 
کوچـــه بیشـــرت فاصلـــه نداشـــت. خانه هامـــان نزدیـــک 
مدرســـه بـــود. تـــوی راه دســـت هبـــرام را گرفتـــه بـــودم و 

فشـــار مـــی دادم. هبـــرام متعجـــب بـــود. وقتـــی کـــه از 
کالس بـــریون کشـــیدمش، پرســـید: "آقـــای خطـــریی 
کارم داره؟" حرفـــی نـــزدم و دســـتش را بیشـــرت فشـــار 
دادم و وارد حیـــاط مدرســـه شـــدمی. آقـــای خطـــریی بـــا 
دیـــدن مـــا رویـــش را بـــه مســـت در برگردانـــد و بـــه راه 
ــانه هاش تـــکان می خـــورد.  ــاد. وقـــت راه رفـــن، شـ افتـ
بـــه او کـــه رســـیدمی، دســـتی بـــه ســـر هبـــرام کشـــید و 
گفـــت: "تندتـــر آقاپســـرا!" تـــوی راه هبـــرام از آقـــای 
خطـــریی پرســـید: "چیـــزی شـــده آقـــا؟" آقـــای خطـــریی 
بـــدون این کـــه بـــه او نـــگاه کنـــد، گفـــت: "عجلـــه نکـــن 
پســـرم... عجلـــه نکـــن." صـــدای آقـــای خطـــریی را 
هیچ وقـــت این قـــدر مهربـــان نشـــنیده بـــودم. ایـــن اولـــن 
ــه عزیـــزی  ــا کســـی کـ ــا بـ ــه فهمیـــدم آدم هـ ــاری بـــود کـ بـ
رفتـــار  بقیـــه  از  مهربان تـــر  می دهـــد،  دســـت  از  را 
می کننـــد. خـــود مـــن هـــم ناخـــودآگاه این طـــور شـــده 
عرق کـــرده  دســـت  ناخـــودآگاه  مســـری  تـــوی  بـــودم. 

هبـــرام را رهـــا کـــردم و دســـت تـــوی جیـــب کتـــم فـــرو 
کـــردم و ســـوت فلـــزی قشـــنگی را بـــریون آوردم. هبـــرام 
عاشـــق ایـــن ســـوت بـــود. ســـوت را بـــه طـــرف هبـــرام 

گرفتـــم. 
"بیا مال تو." 

هبرام با تعجب نگاهم کرد: "چرا؟" 
منی دانســـتم چـــه بگـــومی. آقـــای خطـــریی ســـوت را از 

دســـتم گرفـــت و بـــه دســـت هبـــرام داد. 
"یادگاری از یک دوست خوب." 

هبـــرام بـــا اکـــراه ســـوت را گرفـــت و پـــا تنـــد کـــرد. خـــودم 
ــاندم و دســـتش را گرفتـــم. دســـتش ســـرد  ــه او رسـ را بـ
شـــده بـــود. بـــه ســـر کوچه شـــان کـــه رســـیدمی، آقـــای 
پایـــش  جلـــوی  و  داشـــت  نگـــه  را  هبـــرام  خطـــریی 

نشســـت. 
"ببن هبرام جان..."  

تـــا ایـــن را گفـــت، دســـت هبـــرام را رهـــا کـــردم و در 
حالـــی کـــه زار مـــی زدم و اشـــک می رخیتـــم، پشـــت بـــه 
آن هـــا شـــروع بـــه دویـــدن کـــردم. عصـــر آن روز جنـــازه 
مـــادر هبـــرام را داخـــل آمبوالنـــس ســـیاهی بـــه هبشـــت 
فاطمـــه بردنـــد. مـــن از بـــاالی پشـــت بام هبـــرام را دیـــدم 
کـــه دســـتش در دســـت خالـــه اش بـــود و هـــر کـــس کـــه 
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منطقی نباش، قصه بگو
  آرش ساالری

 سیاه مشق/ نویسنده خوانی  

»دردسرهای یک چینی در چن« احتماال اولن کتابی است که بعد از 
سال ها از ژول ورن در ایران منتشر شده؛ مهان طور که احتماال آخرینشان 
هم خواهد بود. اتفاقی که برای ناشر افتاده وقت چاپ کردنش هم 
احتماال شبیه مهان اتفاقی بوده که برای من افتاده وقت خریدنش؛ "ئه چه 
جالب! ژول ورن." یا "یک سری به ژول ورن بزنیم بعد از عمری که دیگر 
حتی امسش هم فراموش شده در میان فانتزی ها." و یا شاید هم یک چیز 
خیلی ساده تر؛ هوس سادگی ژول ورنی. جهانی مخریی و شکل پذیر بر 
پایه  ختیل فراگریی که نه تنها آدم ها و قصه هایشان را می سازد که حتی قواعد 
و منطق را هم برای خودش می سازد؛ بی خیال کل دنیا. چیزی که پدر و 
جّد متام فانتزی های ساختارشکن هم به آن منی رسند. به راحتی قصه ای 
غریمنطقی گفن و به کار بردن انواع انتقال های ضد منطقی بن اتفاقات. 
بدون هیچ احساس ناخوشایند خاصی. جهانی که در آن منطق گریزی 
نه یک قصد و متد که یک اتفاق خیلی طبیعی است: نویسنده اصال به 
آن فکر منی کند. و چرا باید فکر کند؟ مگر دارد کتاب منطق می نویسد؟ 
در قصه های ژول ورن آدم ها می توانند »به طرزی معجزه آسا« زنده مبانند، 
مشکالت »به شکلی غریمنتظره« حل بشوند خودشان و آشنایی های 
اتفاقی و موفقیت های ناگهانی و شانس و خبت و اقبال هم موج بزنند 
در متام فصل ها و مجالت و کلمات. و این به اضافه  خمرتعان زمحتکشی 
است که هر جا انبوه اتفاقات و معجزات هم نتوانستند مسئله را حل 
کنند - مثال در صحنه ای که قهرمان های رمان جمبور می شوند برای 
جنات جان خودشان از دست قاچاقچیان از کشتی بپرند داخل 
اقیانوس و خدا وکیلی دیگر هیچ شانس و اقبالی منی تواند جلوی 
فرو رفن آدم ها داخل آب را بگرید - بار زمحت جنات دادن 
قصه به دوش آن هاست و با اجنام یک اخرتاع هومشندانه و 
به موقع، قصه را - آن هم خیلی طبیعی به مهان اندازه که تا 
قبل از آن طبیعی بوده - پیش می برند. مثال در آن صحنه  
پریدن وسط اقیانوس، لباس »خمصوصی« )استعمالی ویژه و 
کامال بی معنا از کلمه  خمصوص که احتماال نسبت نزدیکی 
با »خمصوص« ساندویچی ها و پیتزایی ها دارد و احتماال یکی 
دیگر از یادگارهای ترمجه های دهه های چهل و پنجاه است( 
اخرتاع می کنند که با آن می توان روی آب راه رفت و خوابید 
و حتی چای هم درست کرد )چون یکی از شخصیت ها 
چای باز تریی است و اگر چایش به راه نباشد اخالقش گند 
می شود وسط اقیانوس هم حتی(. در قصه ای با چنن وضعیتی، 

آیا اصال منطقی است دنبال منطق گشن؟ 
در آن جهان، منطق نیست ولی جایش هم خالی نیست. چیز 
دیگری وجود دارد که نویسنده خودش را متعهد به عرضه آن 
می داند و الاقل خودش فکر می کند جای منطق را می گرید؛ 
به این معنا که به خاطر رسیدن به آن می تواند بی خیال منطق 
بشود: تعریف کردن چیزهایی که خواننده تا حاال منی دانسته و تا آخر 
عمرش هم خنواهد دانست؛ چه جزئیات اعجاب انگیز زندگی چینی باشد 
با توصیف تک تک منطق سرزمینش، آداب و رسومش، تاریخ باستان و 
شرح احوال معاصرش که جز با سفر به چن به دست منی آیند )که البته 
قاعدتا یک خبشی شان حتی با سفر به چن هم به دست منی آیند و کار 
ذهن خالق خود نویسنده هستند که خب خیلی هم اشکالی ندارد( 
و چه اطالعات علمی در زمینه آتشفشان ها و تاریخ پیدایش زمن و 
فعل و انفعال های توی دل کره زمن که جز توی کتاب های علمی پیدا 
منی شوند )که البته قاعدتا یک خبشی شان حتی آن جا هم پیدا منی شوند 
و کار دست خود نویسنده هستند که خب این هم اشکالی ندارد(. پایه 
این قصه ها، شگفت زده کردن خواننده است؛ با تعهدی مسئوالنه به 
عرضه چیزی که جز در آن کتاب پیدا منی شود؛ در عصر قبل از مهگانی 
و خز شدن اطالعات ختصصی. مهن می شود که سطح اطالعات 
بعضی از این قصه ها حتی از کتاب های عمومی در آن حوزه ها هم بیشرت 
است. مثل چِن مهن رمان که آن قدر جزئیات دارد در متام حوزه های 
ممکن، از آداب و رسوم چینی ها تا توصیف جغرافیای آن تا نقل جزء 
به جزء تارخیش، که آدم حتی می تواند کتاب را معرفی نامه ای برای چن 
در قالب قصه تلقی کند. و عرضه این حجم از اطالعات، به یک 
دلیل ساده، حتما قربانی شدن منطق را الزم دارد: ناسازگاری واقعیت 
حمض و قصه سرایی. هیچ چسبی منی تواند این دوتا را به هم بچسباند 
مگر با بی خیال شدن بعضی ضوابط که اولینشان منطق است. معادله و 
معامله ای که احتماال هم نویسنده و هم خواننده از آن راضی اند: منطق 
را بی خیال بشومی - که به قدر کافی می توانیم در جاهای دیگر ببینیمش 
- و به جایش یک قصه گریمان بیاید که پر است از چیزهایی که تا آخر 

عمرمان هم خودمان دستمان هبشان منی رسد. 
حمصول منحصری که ژول ورن در بازارش عرضه می کند، گزارشی 
پرجزئیات از واقعیت های به شدت دور از دسرتس است که با ختیلی 
ظریف و بعضا غریظریف و بیش از حد، بعضی باگ های غریجذابش 
گرفته شده و ازش یک قصه زیبا و البته پر درس و عرت درآورده 
شده. قصه ای طوالنی و مناسب برای جهان آهسته و پرفراغت قرن 

نوزدهم.  

دردسرهای یک 
چینی در چن
ژول ورن

ترمجه آذین 
حسن زاده

انتشارات 
خوارزمی
 1392

بـــه او می رســـید، می نشســـت و می بوســـیدش. وقتـــی بـــه خانـــه مـــا 
رســـیدند، هبـــرام بـــرای حلظـــه ای ایســـتاد و بـــه آن نـــگاه کـــرد. منـــی دامن 
بـــه چـــه دلیـــل، ولـــی روی کـــف پشـــت بام نشســـتم تـــا مـــرا نبینـــد و 
آن قـــدر مانـــدم تـــا آمبوالنـــس ســـیاهرنگ بـــا صـــدای گریـــه و ال الـــه اال 

اهلل مـــردم از کوچـــه مـــا دور و دورتـــر شـــود. 

بیست و چهار سال و هفت روز قبل: 
صــدای آژیــر قرمــز از بلندگوهــای قــرارگاه کــه بلنــد شــد، کتــاب تــوی 
دســتم را به گوشــه ای پرت کردم و با شــلوار کردی و عرقگری رکابی 
از ســنگر بــریون آمــدم. هبــروز بیمــی پشــت تــوپ 23 نشســته بــود 
و آمســان را نــگاه می کــرد. عبــاس و ســعید کــه بــرای آوردن ناهــار 
رفتــه بودنــد، دوان دوان 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 می کرد. 
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 
دیگــران  کنــد،  شــلیک 
شــلیک  صــدای  زدنــد. 
ترکیــدن  و 
بــا  گلوله   هــا 

شکســن 
صوتــی  دیــوار 
یکــی شــد و تــرس از آمســان پایــن آمــد و تــوی جامنــان افتــاد. گوشــم 
وزوز می کــرد و بــرای یــک حلظــه احســاس کــردم صدایــی منی شــنوم. 
هبــروز هــول و دســتپاچه مهــه گلوله هــاش را خالــی کــرد. بایــد جــای 
خالــی گلوله هــای شلیک شــده را پــر می کــردمی. تــا خشــاب گذاری 
کنیــم، هواپیماهــای عراقــی رفتــه بودنــد. هــر چهــار نفرمــان خیــس 
عرق شــده بودمی. اولن بار بود که هواپیماهای دمشن را از نزدیک 
می دیــدمی. هبــروز خیــس عــرق از صندلــی تــوپ بلنــد شــد. گفتــم: 
"کجــا؟ بشــن. شــاید برگــردن." ســر جایــش خشــکش زد. عبــاس 
گفــت: "بــذار بــره. مــن می شــینم." گفتــم: "نــه، خــودم می شــینم. 
تو و ســعید خشــاب گذاری کنید." بعد رو به هبروز کردم و گفتم: 
"تــو هــم یــه آب بــزن بــه صورتــت و بشــن پــای بی ســیم." ســری بــه 
عالمــت قبــول تــکان داد و رفــت. وقــت رفــن، نــور تنــد خورشــید 
بــود روی ســنگر. گوش هــام  انداختــه  بلنــد و کشــیده  ســایه اش را 
داشــن!"  صدایــی  "عجــب  ســعید گفــت:  می کــرد.  وزوز  هنــوز 
عبــاس آب دهانــش را قــورت داد و پرســید: "راســته شکســن دیــوار 
نــور  نــگاه کــردم کــه  آمســان  بــه  آدمــو کــر کنــه؟"  می تونــه  صوتــی 
پایــن  ببینمــش. گفتــم: "اگــه  تنــد خورشــید منی گذاشــت درســت 
بلنــد شــد. داد  از جلــوی ســنگر  بیمــی  بشــکنه." صــدای هبــروز 
مــی زد. گفتــم: "بلندتــر." گفــت: "هبرامــه. هبــرام نیک جــان. می خــواد 
باهــات صحبــت کنــه. می خــوای بی ســیمو بیــارم اون جــا؟" گفتــم: 
"نــه. وضعیــت ســفید شــه باهــاش متــاس می گــریم." بعــد برگشــتم بــه 
مســت جنــوب قــرارگاه. دوربــن را برداشــتم و بــه تــوپ 23 روی تپــه 
نــگاه کــردم. هبــرام پشــت تــوپ نبــود. حنــوه نشســتنش طــوری بــود 
کــه بــدون دوربــن هــم می توانســتم تشــخیصش بدهــم. دوربــن را 
چرخانــدم بــه مســت پایــن؛ جایــی کــه سنگرشــان قــرار داشــت. هبــرام 
کاله تــوی دســتش را مهچــون بادبزنــی تــکان مــی داد و چفیــه ای را 
بــه ســرش بســته بــود. مطمئــن بــودم چفیــه را تــازه خیــس کــرده و 
دارد بــا کالهــش خنــکای کولــر آبــی را شبیه ســازی می کنــد. هنــوز 
هبــرام از شــیب تپــه بــاال نرفتــه بــود کــه چهــار هواپیمــای عراقــی در 
دوردســت دیــده شــدند. ترکیــدن اولــن گلولــه تــوپ مــا را متوجــه 
آن هــا کــرد. تــا تــوپ را بــه مســت هواپیماهــا بچرخــامن، آمدنــد. زدنــد. 
زدمی. گلوله هــای مــا در آمســان و مخپاره هــای آن هــا در زمــن ترکیــد. 
صــدا، گرمــا، فریــاد و خــون در زمــن بــا هــم یکــی شــدند. تــا ســر 
جبنبانیــم، گــرد و غبــار دورمــان را گرفــت. شــلیک و شکســن دیــوار 
انداخــت. شــعله های  بــرای حلظــه ای از کار  صوتــی گوش هــامی را 
آتــش کــه از درون لولــه تــوپ بــریون مــی زد، انفجــار مخپاره هــا، فــرار 
ســربازان، گــرد و غبــار زیــاد در ســکوت ترســناک تر از قبــل بــود. 
اگــر داشــتیم و می توانســتیم  امــا  نداشــتیم؛  هیچ کداممــان ســاعت 
نگاهــش کنیــم، بــاور منی کــردمی زمــان آمــدن و رفــن هواپیماهــای 
عراقــی کمــرت از ســه دقیقــه طــول کشــیده باشــد. مگــر می شــود در 
ایــن زمــان کوتــاه موهایــی ســفید شــود و جوانانــی بــه پایــان خــط 
عمرشــان برســند؟! هواپیماهــا کــه رفتنــد و غبــار کــه فروکــش کــرد، بــه 
جــای تــوپ نشســته بــر تپــه جنوبــی، چالــه عظیمــی دیــده می شــد؛ 
چالــه ای کــه تکه هــای آهــن و شــعله های آتــش را در اطرافــش جــا 
گذاشــته بودنــد. دیگــر منانــدم. دویــدم. هبــرام و چهــار ســرباز دیگــر 
را بــه بیمارســتان صحرایــی بــرده بودنــد. دوبــاره دویــدم. بیمارســتان 
شــلوغ بــود. جنازه   هــا را گوشــه ای گذاشــته بودنــد و رویشــان مالفــه 
ســفید کشــیده بودنــد. هبــرام منــرده بــود. ایــن را مهســنگری اش خــر 
داد. گفــت: "زخم هــاش را بســتند. قــراره برنــدش اهــواز." گفتــم: 

"زخم هــاش؟" 
گفــت: "ترکــش ســوراخ ســوراخش کــرده. تــازه..." طاقــت شــنیدن 
بــود  پیــداش کــردم. روی ختتــی دراز کشــیده  نداشــتم. گشــتم و 

نــگاه  ســقف  بــه  و 
نزدیــک  می کــرد. 
شــدم. مــرا دیــد. 
لبخنــد  خواســت 
بزنــد، امــا انــگار 

نگذاشــت.  درد 
دســت  تــوی  را  دســتش 

"منــردی  بــود. گفتــم:  ســرد  هــم گرفتــم؛  گولــه  و 
پیشــانی اش  بــه  را  لب هــام  بــود.  دهــامن  بــه  نگاهــش  خــوردی." 
نزدیــک کــردم. بوســیدمش. اشــک از چشــمش ســرازیر شــد. بــه 
ســختی دهــان بــاز کــرد و گفــت: "نســرتن یادتــه؟" بــا انگشــت 
اشــک روی گونــه اش را گرفتــم. گفتــم: "نــه!" خیــال کــردم اگــر 
بگــومی نــه، بیشــرت خوشــحال می شــود. عکس العملــی نشــان نــداد 
و گفــت: "می خواســتم باهــاش ازدواج کنــم. اول قبــول کــرد، امــا 

منــی دومن."  چــرا؟" گفتــم:  نظــرت  بــه  نشســت.  پــس  بعــد 
حــال  دروغ  وقت هــا  بعضــی  گفــت.  راســت  منی شــود  مهیشــه 
شــنونده را هبــرت می کنــد. بعــد شــروع کــردم بــه امیــد دادن بــه او. 
گفتــم حالــش زود خــوب می شــود. گفتــم عیــد بــرای فتــح کوه هــای 
کرمانشــاه مــی رومی. بعــد پرســیدم دوســت دارد خــر زمخی شــدنش 
را بــه خواهــرش بدهــم یــا نــه؟ چیــزی نگفــت. فقــط نگاهــم کــرد. 
گفتــم چــرا این طــوری نگاهــم می کنــی؟ بــه مســت دیگــر برگشــت تــا 

نبینــم.  اشــکش را 
مــن  امــا  منی دونــی...  نشســت...  پــس  نســرتن  چــرا  "نگفتــی 

بــد."  خــواب  یــه  بــود...  دیــده  خــواب  مــی دومن... 
بــه طــرف مــن برگشــت. گفــت: "بــرام  خواســتم چیــزی بگــومی کــه 

خبــون."  
منـــی دامن چـــرا ایـــن را گفـــت. مهیشـــه مـــن بـــودم کـــه می گفتـــم خبـــوان 
مـــورد  خواننده هـــای  ابـــی؛  داریـــوش،  ســـیاوش،  می خوانـــد.  او  و 
خبـــوان،  می گفتـــم  هـــم کـــه  وقت هـــا  بودنـــد. گاهـــی  عالقـــه اش 
بـــرم  و  دور  بـــه  تکـــرار کـــرد.  دوبـــاره  می خوانـــد.  را  »دوســـتی« 
نگاهـــی انداختـــم و زیـــر لـــب خوانـــدم: "دوســـتی ای بـــه فـــدا جـــون 

دمل..."  و 
اشــک امــامن نــداد، امــا مهان طــور 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: "منی شــنوه طفلــک. 

حالشــم خــوب نیســت. بــراش 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. 

امروز 
"هنصد و هفتاد و پنج!" 

"از روبه رو می آد یا از پشت سر؟" 
"تو بگو...!" 

"روبه رو؟!" 
"خوب گوش کن...!" 

"پشت سر؟!" 
"عجله نکن... گوش کن!" 

"تلق تلوق... تلق" 
"قطاره؟!" 

"قبول نیست؛ تو دیدی!" 
"مسافربریه؟" 
"تو بگو..." 

"مســـافربری... بـــا شیشـــه های شکســـته... بـــا آدمـــای خواب آلـــود... 
یـــه مشـــت ســـرباز... دارن دســـت تکـــون مـــی دن." 

"غلطه... های غلطه... های غلطه..." 
"باریه؟" 

"قبول نیست... تو دیدی!" 
"بارش؟" 

"تو بگو. فقط بدون گل نیست." 
"تانکه؟" 

"نه!" 
"کیسه های سیمان؟" 

"نه!" 
"حبوبات؟" 

"نه!" 
"الوار؟" 

"نه!" 
"تریآهن؟" 

"نه!" 
"پس چی می بره؟"  

"هیچی!" 
"هیچی؟" 

"آره، هیچی!"  

در حـقـیقت شــرح حال ماســت آن
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و نریویش را از دســـت 
می دهـــد. در ازاش امـــا عقـــل 

و فکـــر قـــدرت و قوتشـــان 
زیاد می شـــود. به موازات 

کاســـتی بـــدن، افزونی 
عقل شـــروع می شـــود. اگر 
ســـوی چشـــم کم می شـــود 

در عوض چشـــم دل 
رفته رفتـــه بـــاز می شـــود. 

اگـــر دندان هـــا می پوســـند 

و بلع ســـخت می شـــود، 
نوبـــت بـــه لقمه هـــای راز 

می رســـد. خردمندی 
اصـــال زمانـــی نـــزول اجالل 

می کنـــد کـــه بـــدن بـــه حداقـــل 
نریویـــش می رســـد. مـــا اما 

در ایـــن روزگار بـــه زور 
و ضـــرب قـــرص و دوا 
جلـــوی ضعـــف بـــدن را 

می گـــریمی و ســـری طبیعـــت 
را دســـتکاری می کنیـــم. 

درســـت مثل اینکه در ســـری 
بلـــوغ دســـتکاری کنیـــم و 
در حتقـــق آن دیـــر و زود 
کنیـــم. حـــاال کـــه حرفـــش 
پیـــش آمـــده بگذاریـــد ایـــن 
را هـــم بگـــومی کـــه پزشـــکی 

امـــروز پـــریی را نـــه یـــک 
مرحلـــه کـــه یـــک بیمـــاری 

می انـــگارد و بـــرای تعویقـــش 
بســـته های درمانـــی تـــدارک 

می بیند. ســـهل اســـت، 
پزشـــکی امـــروز مهـــه مراحـــل 

انســـانی را به چشـــم مریضی 
می بینـــد و می خواهـــد کـــه 
در فرایندشـــان مداخلـــه 

کنـــد. یائســـگی در زنـــان 
یـــک مرحلـــه اســـت، مثـــل 

باقـــی مراحـــل. مهچنان کـــه 
یک زن بالغ می شـــود 
و از دوشـــیزگی عبور 

می کنـــد و مـــادر می شـــود، 
یـــک روز هـــم بایـــد یائســـه 
شـــود. این یائســـگی ســـری 
طبیعی ســـت و حتمـــا بـــا 

درک جدیـــدی از حیـــات 
مواجه اســـت و آدمی در 
هـــر مرحلـــه از زندگـــی اش 

دیـــدش بـــه دنیـــا عوض 
می شـــود و ناشـــناخته هایی 
را می شناســـد کـــه قبلـــش از 
آهنـــا بی خـــر بـــوده. پزشـــکی 

امـــا مداخلـــه می کنـــد و 
مراحـــل را بـــه تعویـــق مـــی 
انـــدازد. امـــروز بـــه مدد 
قرص ها و شـــربت ها و 

مکمل هـــای غذایـــی پـــریی 
به باالی شـــصت ســـال 
منتقـــل شـــده. بـــرای مهـــن 

خواهر خومبان بدری 
تنکابنی هم بنا بر 

عادت مالوف نامه 
نوشته اند که: 

»سالم بر كرگدن 
عزیز 

خدا قوت و خسته 
نباشید.

1- مخ هاي داعشي 
به جاي مخ خاي 

داعشي
2- عاشق شو ار نه 
روزي كار جهان سر 
آید به جاي عاشق 

شو از نه ...
3- اباحلسن به جاي 

ابا احلسن
4- علي اشرف 

درویشیان به جاي 
علي اصغر درویشیان 
) در مقاله آقاي امحد 

طاليب نژاد ( 
راسيت كاشكي كمي 
روي صفحه بندي و 
گرافیك جمله هم كار 
كنید. به نظرم جمله 
زیادي ساده و يب 

آب و رنگ مي آید. 
شاید سر فصل ها را 
بشود با فونت هاي 

جذاب و شكیل، زیبا 
تر كرد. به هر حال 
گرافیك در جذب 
و جلب خواننده 

بسیار مهم و اثر گذار 
است.« 

عشق من ایران من

جامعه  ایران در طول تاریخ مهواره  ا
سنت های علمی خود را داشته است 
و می تواند به این گذشته افتخار کند. 
اما دانشگاه برای رفع حوائج دیگری 
به وجود آمده است؛ نیازهایی که با 
درک و اهداف علمی در نظامیه ها و 
بیت احلکمه ها متفاوت بوده اند. آن 
سنت ها و آن مدارس عامل پرور، نقاط عطفی در تاریخ علم و 
فرهنگ بوده اند، اما دانشگاه ها خاستگاه دیگری داشته اند. 
برای توضیح این مسئله ابتدا مثال و خاطره ای عرض می کنم و 

بعد به سراغ اصل مطلب می روم.
چند وقت پیش یکی از دوستان بسیار فاضل من که در مقام 
شامخ استادی دانشگاه فعالیت می کند، در دفرت کارش با 
دانشجویی جمادله می کرد و از بد حادثه من نیز در آن جا 
حضور داشتم. حبثی درباره موضوع رساله و حجم کاری 
که  باید اجنام می شد و منابعی که دانشجو باید برای یک 
رساله کارشناسی ارشد می دید در میان بود. دانشجوی مزبور 
پس از استماع صحبت ها و پیشنهادهای بسیار آسان گریانه 
استاد، به صراحت به وی گفت که از منابع انگلیسی و 
عربی بگذرید چون من هیچ کدام از این زبان ها را منی دامن. 
از منابع پارسی نیز اگر خودتان این کتاب ها را دارید یا جایی 
به راحتی در دسرتس هست به من امانت بدهید و یا راه و 
موضوع آسان تری بگویید. استاد که مأخوذ به حیا بود هنایتا 
به دانشجوی مزبور به زبان حمرتمانه ای گفت می دامن که مشا 
خیلی گرفتارید و از شهرستان آمده اید و کار هم می کنید )البته 
گمامن برای رفع و دفع مسئله و با کنایه ای ظریف این سخن را 
بر زبان آورد!( بنابراین می توانید با استادان دیگری که راحت تر 
از رساله می گذرند کار کنید. در کمال شگفتی، دانشجوی 
ساده لوح اما بسیار صادق و راستگو گفت: "خیلی ممنومن استاد 
از راهنمایی مشا. اتفاقا بقیه دانشجویان نیز مهن را به من گفتند 
و اشاره کردند که برای گذراندن رساله با مشا باید وقت بگذارمی 

و کلی کتاب هتیه کنیم."
تارخیی  از چه  معنای جدید  به  دانشگاه  دقیقا منی دانیم 
پایه گذاری شد، اما شئون و اهداف آن در دوران روشنگری 
در اروپای غربی پایه گذاری شد و آنچه آنان به عنوان درهای 
نوین به روی دانش و پژوهش و آموزش گشودند، معنای تازه ای 
از علم و تفکر بود که در هیچ کجای جهان سابقه نداشت. 
آنچه را ما به عنوان علم و دانایی و فضیلت های پیوسته به 
آن مهواره تلقی کرده امی، بی تردید بسیار باارزش بوده است و 
دانشوران ما مردمانی با اطالعات وسیع و اراده علمی بسیار 
قدرمتند حمسوب می شدند. عرض و طول دانش در وجود 
نوابغی چون رازی و بریونی و بوعلی، بسیار وسعت داشته 
است و آثارشان قرن ها منشأ تغذیه فکر و فرهنگ جهان 
بوده است؛ اما نوعی ایستایی در این نوع علم وجود داشته 
که تنها با تکرار یافته ها و آموزش پی در پی این دانش ها به 
شاگردان و نسل های بعد اعتبار و تداوم می یافته است. علوم 
در مشرق زمن وامدار نوابغ است، نه تداوم سیستم و آموزش 

وسیع و مستمر. 
ما با دانشگاه های جدید نیز نه از باب روشنگری و انقالب 
در نگرش های معرفتی و فرهنگی بلکه از حیث نیاز به ختصص 
و علوم و فنون برخورد کردمی و بنیاد هنادهایی را هنادمی که قرار 
بود با سرعت زیاد فاصله تکنیکی و علمی ما را با ملت های 
پیشرفته و قدرت های استعمارگر کاهش دهند. دانشگاه برای 
ما حمل تربیت پزشک و مهندس و سیاستمدار و زباندان و... 
به معنای متخصص و افراد بامهارت بود و البته مهن غایت 
و هدف نیز بسیار واال و باارزش بود. اگر به این تعهدات نیز 
درباره اهداف دانشگاه پایبند می ماندمی، اکنون جامعه معتر و 

واالیی به حلاظ علمی و صنعتی و روابط اجتماعی  داشتیم. 
در دانشگاهی که غربیان بنیان هنادند، نفس علم و دانایی 
و آموخـن تکنیک هـا و فنـون و آمـوزش مهارت هـای عالـی 

بازنده ها از تغییر می ترسند
رخوت مثل یک بیماری به جان دانشگاه ها افتاده است؛ حاال وقت آن است که 

کسانی از روی آگاهی قواعد این بازی تکراری را به هم بزنند
 سید مسعود رضوی فقیه

هـدف هنایـی نبـود. این هـا تنهـا مقدماتـی 
بـود  تـازه ای  عناصـر  پی ریـزی  بـرای 
انسـان جدیـدی  کـه فرهنـگ و 
آورد.  و  مـی آورد  وجـود  بـه 
ملت هـای  از  بسـیاری 
شـرقی بـا دنبـال  کـردن 
و  علمـی  آمـوزش 
مهارت هـای 
آکادمیک 

نسـتند  توا
سـه  بـه 

عنصـر اصلی 
در رقابت هـای 

میـان  کالن 
دسـت  کشـورها 

علـم   -1 یابنـد: 
ختصـص. و  جدیـد 

2- صنعت و تکنیک.
3- قدرت و ثروتی که 

از علم و تکنیک حاصل 
می شود. 

دانشگاه پیش از هر چیز یک 
سیستم آموزشی است. اما فراتر 

از آن می تواند و  باید مرجع تولید 
علم و پرسش و کانون نقد و پژوهش 

باشد. در دانشگاه های غربی چهار 
مسئله امهیت بسیار زیاد داشته است: 

انتخاب آزاد، پژوهش آزاد، نقادی بدون 
مرز و هببود روش ها و شیوه ها. این مسائل 

به دست آوردن  در کنار آموزش علم و 
ختصص و مهارت، زمینه های پیشرفت و 

حتول را فراهم می آورد، اما دستیابی بدان کاری 
است بسیار دشوار و نیازمند اراده و امکانات 

مادی و انسانی و فرهنگی هپناور. بدون تردید 
ایران با تاریخ و فرهنگ پرشکوهی که داشته است، 

یکی از شایسته ترین جوامع برای رسیدن به باالترین 
دستاوردها و اهداف دانشگاهی است. اما چرا با چنن 

پیشینه و انگیزه هایی، علریغم تکاپوی یک قرن اخری تازه به 
نقطه ای رسیده امی که از دانشگاه های ما دبریستان هایی فاقد 

کیفیت به جا مانده است؟ کمیت حریت انگیز و گسرتش 
دانشگاه ها و دانشکده ها در دورافتاده ترین مناطق کشورمان 
نوید دگرگونی های بزرگ و پیشرفت های ژرف را باید بدهد 
اما نداده است و حتی می توانیم بدون تعارف و به دور از 
گزافه های آماری بگوییم که دانشگاه های ما وضعیت مأیوس 
کننده ای دارند. منونه ها فراوان است و اگر قرار به آوردن مثال و 
بیان مصائب و مشکالت باشد می توان مثال های فراوانی زد 
و تقریبا اغلب استادان و مسئوالن دلسوز درد دل های بی پایانی 
برای گفن دارند. از مجله سرقت های علمی و مقاله های 

جعلی که اخریا سروصدایی به پا کرده اند.
آنچه در این زمینه برای یادآوری مناسب است، نکته ای است 
که شاید ساده به نظر برسد. هنگامی که سیستمی دچار 
بیماری است و قابلیت های خود را از دست داده است، 
اراده انسانی می تواند سیستم را به چالش بکشد و از درون و 
برون به مبارزه بطلبد و جامعه نیز در برابر این چالش بی تفاوت 
خنواهد بود زیرا قدرت انتخاب و تعین منزلت از سوی افکار 
عمومی نقشی اساسی در اعتبار یا بی اعتباری یک سامانه و 
یک هناد دارد. این مسئله تنها یک واکنش علمی منی تواند باشد 
و نیست. یک مسئله اخالقی و متعلق به حیثیت و اعتبار 

تاریخ ما است. جامعه ما نباید و منی تواند به این وضع و به 
این شرایط، بیش از این تن دهد و آن را حتمل کند. جامعه و 
به خصوص خنبگان که عالقه مندان پرشور تاریخ و فرهنگ این 
سرزمن هستند ثابت کرده اند که در حساس ترین و حبرانی ترین 
شرایط می توانند دست به اقدامات بزرگ و انگیزش های فراتر از 
حتمل و توان متعارف بزنند. بارها در تاریخ ایران شاهد بیداری ها 
و کنش های بزرگ و دگرگون ساز بوده-امی. منونه بسیار نزدیک 
آن انقالب مشروطیت و بیداری ملی در عصر مشروطه است 
که جامعه ای خفته و بسیار خسته و درهم شکسته سر برآورد 
و ققنوس وار از خاکسرت خود برخاست و در مدتی که چندان 
در مقیاس تارخیی طوالنی نبود، جامعه و فرهنگ جدیدی را 
تولید و بازسازی کرد. این فرهنگ نو، الزاما رو در روی سنن و 
فرهنگ های کهن ایران نبود و دنباله رو غرب و تقلید کورکورانه 
از غرب هم نبود بلکه خیزشی از روی خودآگاهی و 
در جهت احیای جنبه هایی از حیات و حیثیات 
انسانی بود که در زمره حقوق طبیعی و اولیه بشر 
به حساب می آمد و از این ملت دریغ شده 
بود. مهم ترین جنبه و دستاورد انقالب 
مشروطیت بدون هیچ تردیدی بیداری 
عمومی و گسرتش آموزش و سواد 
عمومی بود و به مهن دلیل 
در جامعه خفته و بیمار 
یک باره  قاجار  دوران 
با  متفاوت  ملتی 
و  خواسته  ها 
آرمان هایی 

به 

کلی متفاوت سر برآورد و جتربه تازه ای را در تاریخ ایران به 
ثبت رساند. در عرصه این جتربه تازه بود که نه تنها مدارس 
جدید و آموزش سواد و علم مهگانی شد و به عنوان حقی 
عمومی گسرتش یافت، آموزش زنان و دخرتان نیز در کنار 
مردان به بار نشست. و این پدیده ای بود که تا یک دهه قبل 
از انقالب مشروطیت کسی در خواب و خیال هم تصور 
منی کرد. اینک که عصر انقالب ها برای جوامع خودآگاه 
دیگرگون شده و راه های کم هزینه تری برای حتول در پیش گرفته 
می شود می توان به حتوالتی از جنس فرهنگ اندیشید و از 
امکانات وسیع دانشگاه ها به مثابه سازه ای عظیم از امکانات 
مادی و انسانی بسرتی ساخت برای دگرگونی های بزرگ و 
پیشرفت های عظیم. آنچه آرزوهای انسان را به حقیقت بدل 
می کند اراده انسانی است و این اراده باید حیثیت و علم و 
آزادی را دوباره به این معبد دانایی و رهایی بازگرداند. متولی این 
حتول، دانشگاهیانند، مردم ایرانند، آگاهان، شیفتگان دانش و 

دل سوختگان فرهنگ و سازندگان آینده ایرانند. 
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دو نکته از یک کتاب

ارسـالن  »خاطـرات  جالـب  بسـیار  کتـاب 
خلعتـری« را می خوانـدم. ارسـالن خلعتـری از 
رجال بسیار سرشناس دوران ملی کردن صنعت 
نفـت و حقوقدانـی برجسـته و زبانـدان در کنـار 
جبهـه ملـی و از مشـاوران مرحـوم مصـدق بـود. 
مهیشه استقالل عقالنی و منطقی و حرفه ای خود 
را حفـظ کـرد و هیـچ گاه بـا کسـی رابطـه مریـد و 
مرادی برقرار نکرد. انتشار خاطرات بسیار روشنگرش از آن دوران پرنشیب 
و فراز را نیز به بعد از مرگ خودش موکول کرد که گمان منی رود قصد جلب 
سود یا دفع زیانی شخصی در میان باشد. این کتاب با تأخری بسیار به 
مهت دخرت ایشان در اسفند 92 یعنی کمرت از دو سال پیش منتشر شده 
است. برای کاری که در دست دارم بسیار سودخبش بوده است. هنگام 
مطالعه این کتاب به دو نکته برخوردم؛ اوال این کتاب بر امهیت معنوی و 
سیاسی ملی کردن صنعت نفت تأکید دارد که من نیز مهواره بر این عقیده 
بوده ام. یعنی ارزش اقتصادی ملی کردن صنعت نفت که با چانه زنی هم 
قابل ترمیم بود و چند سالی بعد هم زمانش به سر می رسید، آن قدر نبود 
که آن عقده گشایی ملی، احساس جران اهانت های گذشته ناشی از آن 
شکست تارخیی از روس ها و رفتارهای قلدرانه و اربابانه انگلیسی ها و نوعی 
بازگشت احساس سربلندی و استقالل مطرح بود. ثانیا تاثری وحدت خبش 
آن جنبش و برانگیخن نوعی بیداری و هوشیاری ملی مهراه با گذشت و 
ایثار بود.  کتاب»خاطرات ارسالن خلعتری« 650 صفحه است و قطع 
وزیری دارد، یعنی بسیار مفصل است. در این جا فقط به مهن دو نکته 
بسیار ساده از داوری و واکنش عادی ترین مردمان آن زمان اشاره می کنم 

که از مهن گونه تاثریات حکایت دارد:
مرحوم ارسالن خلعتری کوهنورد و طبیعت دوست بود. او تعریف می کند 
که در یکی از این گونه سفرها به کوه های طالقان تصمیم می گریند در 
بازگشت از طریق کوه »کهار« از راه زیبای »گت ده« به »برغان« بروند 
و از آن جا با ماشن به هتران بازگردند. و می گوید: »... ساعتی از شب 
گذشته به یک قریه رسیدمی و از باران شدید به منزل یک دهقان پناه 
بردمی. دهقاِن صاحِب منزل پریمردی بود که مزاج و بنیه سامل داشت و به 
اصطالح خیلی زنده دل به نظر می رسید. پسرهایش 
برای ما چای هتیه کردند و نان و پنری آوردند. لباس ها 
را خشک کردمی؛ چای نوشیدمی و رفع خستگی 
شد. پریمرد صحبت های شریینی می کرد. چیزی که 
از برخورد با پریمرد یادداشت کرده ام موضوع طرز فکر 
او درباره دکرت مصدق بود. آن پریمرد از من نام و 
نشان جویا شد. خود را به او معرفی کردم. به تدریج 
صحبت هتران و دکرت مصدق و مبارزه با انگلیس ها 
پیش آمد. آن پریمرد از این که انگلیس ها به دست 
ایرانی ها مغلوب شده اند بسیار اظهار مسرت می کرد. 
از نفت و ملی شدن و این مسائل چیزی منی فهمید. 
مهن قدر از این که دولت ایران در مقابل انگلیس فائق 
شده خوشحال بود و قیافه بشاش خود را از پریوزی ایران نشان می داد و من 
خوب به قیافه او دقیق شدم. دیدم مسئله مبارزه نفت حتی در دل دهاتی ها 
اثر عمیق خود را کرده است. آن پریمرد می گفت تاکنون در عامل دو جنِگ 
بزرگ شده است: یکی جنگ هفت لشکر ]!؟[ و یکی هم این جنگ 
دکرت مصدق با انگلیس ها، که به نظِر این دهاتی، مبارزه او از فتوحات 
بزرگ سالطن ایران هم بزرگ تر می آمد. به هر حال من در آن جا به تأثری 
عمیق هنضت ملی ایران که به مبارزه در مورد نفت ظاهر شد پی بردم...«

خاطره دوم به زمانی بازمی گردد که ارسالن خلعتری در تابستان 1330 
یعنی در آغاز دولت مصدق و به توصیه او دفرت وکالت خود را تعطیل 
می کند و با مقام استانداری گیالن به رشت می رود. خلعتری از مسائل 
حمل ماموریت خود و این که مثال چای کاران گیالنی بیست میلیون تومان 
بستانکار بوده اند 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 می گوید تا آن جا که: »یک روز چیزی از وطن پرستی 
گیالنی ها دیدم که تعریف کردنی است. قریب صد نفر از چای کاران که 
پول چای از دولت طلبکار بودند به استانداری آمدند ولی ضمن شرح حال 
خود اشاره به لباس های خود کردند و گفتند با آن که لباس های ما پاره است 
و به سختی زندگی می کنیم اما چون دولت ما با خارجی ها طرف است به 
دولت بگوید ما صر و حتمل می کنیم و منی خواهیم متحصن شومی و در 

این موقع دولت را ناراحت کنیم.« 
اکنون شصت و چند سال از آن روزگار که خود شاهد آن بوده ام می گذرد. 
از این که احساسات پاک و بی آالیش و وطن پرستانه این مردم چه خزانه 
بیکرانی است که قدرش دانسته نیست، فقط می توان بغض کرد. بی اختیار 
به یاد گفت وگویی منسوب به نادرشاه با آن سرباز پری می افتم که دلریی اش 
نادرشاه را شگفت زده کرده بود و به سرباز پری گفته بود: "البد تو در آن 
روزهای سیاه جنگ افغان هم بوده ای. در آن روزها چه می کردی؟" سرباز 

پری گفت: "آری، من در آن روزها بودم. اما نادر نبود!"
اشکال از نادرهایی است که زمانی دلریان را این گونه به شوق می آورند 
و زمانی آن شوق دلریانه را پاس منی دارند و دلسرد و ناکام و بی اثرشان 

می سازند. 

 فریدون مجلسی

فراغـتی و کتابـــی سیاه مشق/ مشغولیات 

غرق کرده به گونه ای که حتی افشای جزئیات یک قتل را هم مانع می شوند. 
البته در مهن داستان هم به تضادهای درونی انسان هایی توجه می شود که 

منی توانند با واقعیت های جامعه خود مهراه شوند.
زندگی انسا ن های سرگردان که جامعه جایگاهی برای آن ها قائل نیست، 
موضوعی تکراری است. اما وقتی با نگاه و بینش داکرتو به داستان کشیده 
می شود، عالوه بر تازگی، عمق هم پیدا می کند. داستان »جولن« چنن 
داستانی است. دخرتی که برای گریز از خانه پدر و مادرخوانده اش در پانزده 
سالگی ازدواج می کند و سرنوشتی جز سرگردانی در جامعه پیش روی خود 
منی بیند. پیچ و خم زندگی این زن به گونه ای توسط داکرتو به داستان کشیده 
می  شود که حکایت از دقت او در شناخت جامعه  انسانی و روابط میان 

انسان ها دارد.
اما داستان هایی هم هست که انگار نویسنده می خواسته فقط نظر خوانندگان 
را جلب کند و به جامعه،  انسان و روابط میان انسان ها توجه چندانی ندارد. 
شاید بشود این داستان ها را صرفا برای خوانندگانی دانست که می خواهند 
داستانی جذاب خبوانند و سرگرم شوند. داستان »خانه ای میان دشت«  از 
این گونه است. نویسنده در این داستان بر آن نیست تا روح انسان یا جامعه 
را شخم بزند و در شکل روایی، آن  را به خماطب بشناساند. هدف، بیشرت 
لذت بردن خواننده است و اگر نیم نگاهی هم به انسان یا جامعه دارد برای 

عمق خبشیدن به داستان است نه کنکاش در ماهیت آن ها.
اما یک اثر خارجی برای خواننده ایرانی زمانی می تواند اثرگذار و جذاب 
باشد که با ترمجه ای خوب مهراه باشد. من با زبان انگلیسی آشنایی چندانی 
ندارم، بنابراین سخن گفن از مطابقت من اصلی با من ترمجه شده نباید از 
سوی من باشد که طبیعتا هم نیست. در عن حال می توان به موضوعات 
دیگری اشاره کرد که به من ترمجه مربوط می شود. از علریضا کیوانی نژاد، 
مرتجم »قصه های سرزمن دوست داشتنی«، پیش از این ترمجه »شبانه ها« 
نوشته ایشی گورو را خوانده بودم که مطلبی هم درباره آن نوشتم و گفتم 
من حلنی دارد که با روح کلی داستان مهخوانی دارد. در جمموعه داستان 
»قصه های سرزمن دوست داشتنی« هم این موضوع کامال آشکار است. 
مهخوانی حلن و روح اصلی داستان، نکته ای است که در خبش قابل توجهی 
از ترمجه های امروز دیده منی شود. گویی داستان،  چیزی می خواهد بگوید 
که مرتجم نتوانسته از عهده درک آن برآید و در قالب کلمات و مجالت 
به خواننده منتقل کند. مهم ترین ویژگی ترمجه های کیوانی نژاد به کارگریی حلنی 
متناسب با مضمون داستانی است که ترمجه می کند. عالوه بر این کیوانی نژاد 
در به کارگریی واژگان هم دقت فراوان دارد و این موضوع گرچه برای یک 
ترمجه خوب الزم است اما در »قصه های سرزمن دوست داشتنی«، گاه 
منجر به وسواسی می شود که من را با مشکل مواجه می کند. مثال در 
مجله ای می خوانیم »با متجمج، تسلیت گفت«. 
طبیعتا »متجمج« واژه ای غریب است که 
بسیاری از ما آن   را نشنیده  و خنوانده امی 
به  باید  آن  فهم معنای  برای  و 

لغتنامه مراجعه کنیم.
اما گذشته از لغزش های اندک، 
خواننده می تواند به راحتی من 
احساس کند  و  خبواند  را 
متنی را به دست گرفته است 
اعتماد  آن  به  می تواند  که 
کند. مرتجم در جلب اعتماد 
خواننده تا آن جا پیش رفته که به 
جای خبش های ممیزی از سه نقطه 
)...( سود جسته تا بگوید در این 
قسمت ها حذفی اجنام گرفته که الزم 
است خواننده به آن آگاه 

باشد!  

 محمدهاشم اکبریانی

داستان هایی کوچک از نویسنده بزرگ
نگاهی به مجموعه داستان »قصه های سرزمین دوست داشتنی«

اثر ای . ال. داکترو )دکتروف( ترجمه علیرضا کیوانی نژاد به بهانه چاپ دوم کتاب

 قصه های سرزمین دوست داشتنی
نوشته: ای . ال. داکترو

ترجمه علیرضا کیوانی نژاد
نشر چشمه

اثر  چند  با  می توان  را گاه  برجسته  نویسندگان 
کوتاهشان نیز شناخت و به استادی آن ها در نوشن 
سرزمن  »قصه های  داستان  جمموعه  برد.  پی 
دوست داشتنی« از این دست داستان هاست که با 
خواندن آن تبحر نویسنده  یعنی »ای .ال. داکرتو« 

کامال آشکار می شود.
در این جمموعه داستان، داکرتو که در ایران بیشرت با 
نام »دکرتوف« شناخته می شود، نشان می دهد که نه تنها انسان و جامعه ای 
را که در آن زندگی می کند بلکه خواسته و ذائقه خماطبان آثار خود را هم 
خوب می شناسد. زمانی که پای کنش های انسانی به میان می آید داکرتو 
در داستان »والرت جان هارمون« با تسلط کامل، انسان هایی را به تصویر 
می کشد که در اعتقاد به کسانی که نقش پیشگام دارند حد و مرزی 
منی شناسند. در این داستان شیفتگی افراد یک فرقه نسبت به پیشگام خود تا 
آن جا پیش می رود که با وجود رفتارهای خالف اخالق و عرف رهر فرقه، 
پریوان ده ها توجیه برای درستکاری او در ذهن خود می چینند تا مهچنان 
اعتقادشان ضربه نبیند. درواقع پریوان این پیشگام، معنای هستی خود را 
به وجود چنن فردی گره زده اند و انگار اگر پیشگامی نباشد که آن ها به 
او معتقد باشند زندگی خودشان به باد می رود. البته وابستگی انسان به 

انسان دیگر مهیشه جنبه اعتقادی ندارد و گاه کامال شکل و 
ماهیت انسانی به خود می گرید. عالقه زن به مادرشدن 

گاه تا آن جا عمیق می شود که نوزادی را از بیمارستان 
می دزدد و او را بچه خود می پندارد. وابستگی او به 

این کودک به گونه ای است که به هیچ روی حاضر 
نیست او را از دست بدهد و... )داستان بچه  

ویلسن(
به  صرفا  نیست که  داستان نویسی  داکرتو  اما 
او در  انسان باشد.  جست وجوی روح و روان 
داستانی دیگر با نام »بچه ، مرده در رز  گاردن« 
توجهش را از انسان به جامعه می کشاند و در 
آن هم با ریزبینی به نقد جامعه خود، آمریکا، 
می پردازد. داکرتو در ابتدا داستانی پلیسی را پیش 

رو می گذارد، اما در ادامه به فسادی 
دستگاه های  می رسد که 

خمتلف را در خود 
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هـــم هســـت کـــه دیگـــر مثـــل 
ســـابق پریمـــردان خردمنـــد 
نیســـتند و به فراســـت در 
دنیـــا منی نگرنـــد. فراســـت 

وقتـــی می آیـــد کـــه یک 
چیزهایـــی بـــرود. دنیـــا حمـــل 
داد و ســـتد اســـت. یک 
چیزهایـــی را بایـــد بدهـــی، 

در ازاش یـــک چیزهایـــی را 
بـــه دســـت بیـــاوری. منی توانـــی 
در ســـنن پـــریی عـــن صبیـــان 
رفتـــار کنـــی و متوقـــع باشـــی 

خداونـــد بصـــریت و فراســـت 
هـــم عطایـــت کنـــد. چهـــل 
ســـاله های امـــروز بـــه این 

دلیـــل وقـــار و متانـــت چهـــل 
ســـاله های قـــدمی را ندارنـــد 
کـــه حریصانـــه در پـــی متتـــع 

از لـــذات دنیـــا هســـتند. 
دیـــر آمده انـــد و زود هـــم 
می خواهنـــد برونـــد. فکـــر 
کرده انـــد تـــا پـــریی نرســـیده 
از ایـــن باقیمانـــده تـــاب و 
تـــوان بـــدن اســـتفاده کننـــد 

و خنورده و نچشـــیده 
ایـــن مرحلـــه را پشـــت 

ســـر نگذارنـــد. یکـــی از 
بدی هـــا و پلیدی هـــای 

جامعـــه، مردمـــان ریـــش و 
مو ســـفید کرده ای هســـتند 

کـــه بـــه قضـــای دوران 
جوانـــی بـــه صرافـــت متتـــع 
و تلـــذذ افتاده انـــد. تـــوی 
خیابـــان متاســـفانه قابـــل 
رویتنـــد مردمـــان چهـــل، 
پنجـــاه ســـاله ای کـــه تـــازه 

ســـرانداخته اند و می خواهنـــد 
عیـــش و نـــوش اتـــو اســـتاپ 
زدن را جتربـــه کننـــد. لبـــاس 
می پوشـــند عـــن بچه هـــا، 

حـــرف می زننـــد عـــن جوانـــان 
و گنـــاه می کننـــد عـــن عقـــب 

افتاده هـــا. توقـــع دارید 
چهـــل ســـاله امـــروز هـــم به 

انـــدازه معنـــای واقعـــی چهـــل 
ســـالگی کامـــل و باوقـــار و 
متـــن باشـــد؟ زهـــی خیـــال 
باطـــل. چقـــدر خـــوب و 

راه گشاســـت ایـــن ضرب املثـــل 
کـــه شـــیئان عجیبـــان مهـــا ابـــرد 

مـــن یـــخ/ شـــیخ یتصبـــی و 
صبـــی یتشـــیخ. هنـــوز کودکـــی 

کـــه ادای پـــریی دربیـــاورد 
قابـــل حتمل تـــر اســـت از 

پـــریی کـــه ادای جوانـــی و 
جاهلـــی دربیاورد.

برادرم فرهاد امحدی 
عراقی از نرم افزار 
تلفن مهراه چاپار 

نوشته اند: 

»من از خوانندگان 
و مهراهان هفته نامه 
نگاه پنجشنبه بودم 
و مهواره به انتظار 
چاپ دوباره آن 

جمموعه خواندنی. 
البته گهگاه مطالب 

ستون کرگدن نامه مشا 
در روزنامه اعتماد را 

می خواندم ولی امروز 
به صورت اتفاقی 
به ضمیمه کرگدن 
برخوردم و آه از 

هنادم برآمد! 
از وجود این ضمیمه 

خر نداشتم و 
آرزو می کنم بتوامن 
به مشاره های قبل 

 دسرتسی پیدا کنم. 
دو سوال دارم. 

خنست، آیا ضمیمه 
کرگدن به صورت 

pdf قابل دسرتس 
می باشد؟ و از 
کجا؟ دوم، در 

تلگرام کانال کرگدن 
راه اندازی شده است 

 یا خری؟« 

مجلس سیاه بازی
دربــاره کتــاب »بازی نامــه 3« نوشــته مهــدی 

ــتایی ــه ناز روس ــژاد و ش صفاری ن
  بهمن محمدی

سیاه بازی از دیرباز در ایران شناخته شده است و بن عامه 
مردم بسیار طرفدار دارد. سال های اخری به مین وجود اساتید 
این عرصه و عالقه جوان ترها به این نوع منایش و تدریس آن 
در دانشگاه ها طیف خماطبان آن گسرتده تر شده و خماطب آن 
از سطح عامه به سطوح دیگر حتی روشنفکران هم رسیده که 
این نشان دهنده غنا و اصالت سیاه بازی است. اساتیدی چون 
سعدی افشار و داود فتحعلی بیگی بسیار کوشیدند تا سیاه بازی 
یا به اصطالح منایش روحوضی و فرهنگ آن را به بازیگران 
و هنرمندان جوان تر یاد بدهند و این هنر را زنده کنند و از 
فراموش شدنش جلوگریی کنند. در این میان گروهی از بچه های 
تئاتری توانستند از وجود اساتید این عرصه هبره برند و درهنایت 
اجراهایی با این رویکرد داشته باشند. از مجله سیاه بازان موفق 
این روزگار آقای مهدی صفاری نژاد است که به واقع یک سیاه 
مادرزاد است و وقتی روی صحنه نقش بازی می کند بیننده متام 
ظرافت ها و لطایف نقش سیاه را در وجود او می بیند. از مجله 
منایش هایی که صفاری نژاد و مهکارانش در تئاتر سنگلج برگزار 
کرده اند منایش »جملس سیاه بازی امریارسالن نامدار« و »بیژن 
و منیژه« و... است که در اجرای آن بسیار هم موفق بوده اند 
و متاشاچیان راضی از سالن منایش بریون آمده اند. این که چنن 
منایش هایی اجرا شده اند به خودی خود خوب است و پسندیده، 
ولی نکته مهم  و باارزش  این است که این هنرمندان تالش 
کرده اند فعالیت هایشان را مستند و ثبت کنند و این مهان چیزی 
است که تئاتر ما الزم دارد. ثبت و ضبط این فعالیت هاست 
که عرصه را برای حمققان و هنرمندان دوره های بعد و مهن طور 
خماطبان جدی باز می کند و باعث می شود که این عرصه به 
بوته فراموشی سپرده نشود. در کتاب »بازی نامه 3« صفاری نژاد 
و روستایی عالوه بر انتشار من منایش های »جملس سیاه بازی 
امریارسالن نامدار« و »بیژن و منیژه« روزنگارهایی هم از اجرای 
هر کدام از منایش ها فراهم کرده اند و در انتهای من منایشنامه 
آورده اند که بسیار خواندنی است. روزنگارها درواقع شرح وقایعی 
است که در هر کدام از اجراها رخ داده است؛ از اولن اجرا 
تا آخرین اجرا؛ از اشتباهات و گاف های اجرایی و مشکالت 
روی صحنه گرفته تا عوامل و رخدادهای پشت صحنه که گاهی 
تا لغو اجرا هم پیش رفته اند. اتفاقات تلخ و شریینی که تک تک 
اعضای گروه آن ها را با گوشت و استخوان خود ملس کرده اند 
ولی به کارشان ادامه داده اند و درهنایت اجرایشان را تا آخر 
حفظ کرده اند. در این میان ثبت این جزئیات و ذکر آن ها در 
کتابی مهراه با من منایشنامه کاری بسیار شایسته و قابل تقدیر 
است. کتاب دو خبش دارد؛ خبش اول من منایش »جملس 
سیاه بازی امریارسالن نامدار« است و در پی آن روزنگار آن 
که هتیه و تنظیمش بر عهده مهدی صفاری نژاد بوده است و 
خبش دوم شامل من منایش »بیژن و منیژه« و روزنگار آن است 
که هتیه و تنظیم آن هم بر عهده شه ناز روستایی بوده است. 
مقدمه کتاب را استاد داود فتحعلی بیگی نوشته است که درواقع 
کارگردان هر دو اثر هم خود ایشان بوده است. کتاب درهنایت 
اثری است خواندنی و الزم برای هر کتاخبانه  و منبعی مناسب 

برای حمققان عرصه منایش به ویژه سیاه بازی.

از درد و رنج و جنگ
درباره کتاب »بانوی بهشتی«؛ شش داستان 

کوتاه از نویسندگان مشهور لهستانی
 مستانه تابش 

ون گوگ شش ماه قبل از این که از آسایشگاه سنت رمی 
مرخص شود و خودش را با تپانچه ای در دست به یکی از 
گندمزارهای مشال فرانسه برساند تا خودکشی کند، نقاشی ای 

به نام »دروازه ابدیت« کشید. این نقاشی پریمردی غصه دار را 
نشان می دهد که روی صندلی چوبی نشسته و مشت های 
گره کرده اش را روی چشم هایش گذاشته است؛ شاید چون 
از دیدن مهه آنچه دور و برش می       گذرد، خسته شده و به 
تنگ آمده است. ون گوگ در این نقاشی رجنی را ترسیم کرده 
است که در زمان دست و پنجه نرم کردن با محالت شبه صرع 
احساس می       کرد و چه تصویری هبرت از این برای این که روی 
جلد کتاب »بانوی هبشتی« بیاید که شش داستان کوتاه از 
نویسندگان مشهور هلستانی با موضوع درد و رنج و جنگ 
است. این کتاب را دکرت روشن وزیری ترمجه کرد و چند ماه 
پس از انتشارش هم در آمریکا از دنیا رفت. داستان های کتاب 
ربط خاصی به هم ندارند؛ نه از حلاظ مضمون و نه از نظر 
سبک. این نکته ای است که مرتجم هم در مقدمه به آن اشاره 
می       کند و توضیح می       دهد که مبنای انتخاب داستان           ها برای 
گنجانده شدنشان در این کتاب جیبی فقط جذابیتی بوده که 

احتماال این داستان           ها برای خماطب ایرانی دارند. 
شنکه ویچ  هنریک  اثر  »فانوس بان«  داستان  با  کتاب 
شروع می       شود که در سال 1905 اولن نوبل ادبی را برای 
هلستانی           ها به ارمغان آورد. اما داستان »بانوی هبشتی« اثر 
گوستاو هرلینگ گروجینسکی هبرتین داستان کتاب است. 
داستان درباره دخرتی هلستانی به نام ماریاناست که برای دیدن 
خانواده اش به بوسنی می       آید و توسط سربازان صرب مورد 
جتاوز قرار می       گرید و باردار می       شود اما برخالف خیلی از 
دخرتان هم سن و سالش که در موقعیت مشابه قرار داشتند 
و خودکشی کردند، ماریانا به تشویق یک کشیش کاتولیک 
به ایتالیا می       رود تا بچه را به دنیا بیاورد. احساسات دوگانه 
او - در حالی که هیچ اشاره مستقیمی به بالیی که به سرش 
آمده یا حسی که به کودک دارد، منی کند - در مهه جای 
داستان منود دارد و شیوه پرداخت داستان هم تاثری عمیقی بر 
خماطب می       گذارد. وزیری در این کتاب حسن سلیقه اش را در 
انتخاب داستان هایی از هبرتین نویسندگان هلستانی قرن بیستم 
نشان داده و با توضیحاتی که در ابتدای هر داستان در مورد 
نویسنده آن آورده است، به فهم هبرت خماطب از آثار کمک 
کرده است. کتاب را نشر ماهی به قیمت 7500 تومان 
منتشر کرده و در حال حاضر چاپ اول آن در بازار است. 

ــیش  ــه کش ــد ک ــکر کنی ــدا را ش خ
کاتولیــک نشــدید

درباره رمان »وسوسه« نوشته گراتزیا دلددا
  فرشاد شیرزادی

بروید خدا را شکر کنید که یک کشیش کاتولیک نیستید. 
اگر کشیش کاتولیک  بودید مانند »پائولو« در رمان زیبای 
»وسوسه« اثر گراتزیا دلددا که به قلم زنده یاد هبمن فرزانه ترمجه 

شده است، هزار و یک وسوسه گریبانتان را می گرفت.
اگر کشیش کاتولیک می شدید، شاید مانند مادر کشیش پائولو 
مهه اش در رنج و مصیبت و دغدغه بی پایان به سر می بردید، 
آن هم تا حلظه آخر زندگی تان. پائولو که با مادرش در روستایی 
به نام »آآر«- یک روستای دور افتاده که شبانه روز در معرض 
بادهای شدید است- زندگی می کنند حلظه ای آرام و قرار 
ندارد. مهه اش گرفتار دغدغه رسوایی است. وقتی می خواهد 
به دیدن »آنیزه«، دخرت جوان و ریزنقشی که کشیش بیچاره 
عاشقش شده برود دیگر حتی مادرش هم او را به اصطالح 
می پاید تا مبادا دست از پا خطا کند. اگر جای پائولو  بودید، 
اگر هم دست از پا خطا می کردید باید منتظر رسوایی بزرگی 
در شهر یا دهکده تان می شدید. درست مهان طور که پائولو در 
واپسن دیدارهایش پس از به اصطالح بر سر عقل آمدن، بعد 
از موعظه هایی که به گوش آنیزه می خواند، منتظر آن رسوایی 
است. اگر کشیش کاتولیک  بودید، درهای دنیا را روی خود 
بسته می دیدید و حتی مادرتان هم پیش وجدان بیداری به 
نام »آنتیوکو«، پسر کم سن و سالی که می خواهد راه پائولوی 
به ظاهر زاهد را دنبال کند، می خواهد راه حلی پیدا کند تا 
پسرش از وسوسه رنج آور یک عشق نامتعارف خالص شود 
و در کسوت یک کشیش کاتولیک متام عیار باقی مباند. رمان 
وسوسه ماجرای نردی درونی است که به جان پائولو افتاده 

است. هر وقت که شب هنگام پائولو می خواهد از خانه خارج 
شود و به دیدن آنیزه برود، مادر او تا زمان بازگشت پسرش، 
با دهلره گوش به زنگ می ماند. وقتی که کشیش جوان نگران 
حال معشوقه خود می شود، مادرش او را بازخواست می کند 
که کجا رفته و چه کرده. این بازخواست و تغیری روحیه در 
ذهن و روح کشیش جوان به حدی است که آنیزه نیز به آن 
پی می برد و می تواند دریابد که مادر کشیش او را 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 بعضا کم جتربه، موفق شده برگرداندن این رمان 
را به زبان  فارسی با توامنندی اجنام دهد. این رمان که نویسنده اش 
برنده نوبل ادبیات نیز شده، به گونه ای ملموس ترس و دهلره 
پائولو را در میانه رمان برای خواننده بازگو می کند. البته به ظاهر 
پایان رمان، پایانی بی سر و صدا و بدون رسوایی است اما 
پائولوی جوان که خود را به خوبی می شناسد و می داند قبال چه 
کار کرده است، از دهلره ای جانکاه رنج می برد. در دهکده 
»آآر« قبال نیز کشیشی می زیسته که از اجنام هیچ گونه اعمال 
خالف شرع پروایی نداشته و آبرویی برای خود باقی نگذاشته 
است. این کشیش شب ها به خواب مادر پائولو می آید و 
این پریزن در برزخی از امید و نومیدی، حضور او را در اتاق 
خود به وضوح حس می کند و ناچار از این برزخ یا کابوس در 
بیداری، با پسرش صحبت می کند. اگر رمان وسوسه را که نام 
اصلی آن »مادر« است و »مادر« در آن نقشی کلیدی دارد، 
خبوانید درخواهید یافت که یک کشیش کاتولیک جوان با چه 
مشکالت و وسوسه هایی دست و پنجه نرم می کند. رمان 
وسوسه نوشته گراتزیا دلددا نویسنده ایتالیایی، تابستان امسال از 
سوی انتشارات کتاب خورشید به چاپ چهارم رسیده است.

تپه کرم های ابریشم
درباره کتاب »در تکاپوی معنا« نوشته ترینا پاالس

  شهاب حسن وند
چندی پیش کتابی خواندم که تاثری بسزایی در ادامه روند 
زندگی ام گذاشت به حنوی که وقتی احساس تزلزل می کنم 
سری به این کتاب ارزمشند می زمن. موضوع از این قرار است. 
این کتاب، داستانی فلسفی درباره دو کرم ابریشم است که به 
دنبال معنای زندگی می گردند و در آغاز راه رسیدن به این 
هدف با دسته عظیمی از مهنوع های خود برخورد می کنند 
که از سر و کول هم باال می روند؛ به شکلی که تپه ای از 
کرم ابریشم را تشکیل داده اند. آن ها نیز به تبعیت از کرم ها 
با این شعار که »اگر باال نروی، از روی تو باال می روند« 
شروع به پیشروی می کنند. در جامعه، مصداق این شعار 
به وضوح دیده می شود که عده ای مهنوعشان را به هر قیمتی 
نردبان ترقی خود برای رسیدن به موفقیت می کنند فارغ از 
این که راه طی شده اصال به مستی که آن ها می خواهند پیش 
می رود یا خری. با دیدن سقوط کرم های دیگر، ابریشمی ها 
تصمیم به بازگشت می گریند و در طول مسری به کرم های 
دیگر این قضیه را هشدار می دهند. در زندگی معموال بسیار 
پیش می آید که از تصمیمات اشتباه خود مطلع می شومی و 
مهم پذیرفن اشتباه و دست کشیدن از راهی است که تا 
آن جا طی کرده امی. مهم تر از آن، انسانی رفتار کردن است به 
حنوی که درباره این راه اشتباه به دیگران نیز هشدار بدهیم. 

کتاب »در تکاپوی معنا« را که ترینا پاالس نوشته و طیبه 
زندی پور ترمجه و انتشارات میرتا منتشر کرده است، کمک 
زیادی به خواننده اش می کند که قدرت ریسک پذیری در 
زندگی را در خود تقویت کند و شجاعت این را داشته باشد 
که از راهی برود که کمرت کسی از آن عبور کرده است. به 
قول پائولو کوئیلو ما مهیشه هبرتین راه را می بینیم ولی از راهی 
می رومی که به آن عادت کرده امی. در ادامه داستان، مهانند 
خیلی از ما آدم ها که معموال بنا به دالیل حمیطی از تصمیمات 
خود برمی گردمی، یکی از کرم های ابریشم که احساس می کند 
از قافله جا مانده است، تصمیم به بازگشت می گرید و به تپه 
کرم ها باز می گردد اما کرم دیگر که کمال را در خود می بیند، 
به مسری خود ادامه می دهد و شجاعانه بر تصمیم خود 
می ایستد. با خواندن این کتاب و ماجراهای آن که منطبق 
با زندگی مهه ما انسان ها - فارغ از ملیت هامیان - است، 

می توانیم تغیری عظیمی در زندگی خود اجیاد کنیم.  
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عطای چهل ساله
 اسم نویسنده: 

 سیاه مشق/ َگَلنَگدن  

منــت بــر مــن بگذاریــد و بــا مــن خبوانیــد: 
»ده بیــس ســی چــل پنجــا شــصت هفتــاد 
هشــتاد نــود صــد...« مهــه  مــا بــه تعــداد 
بــار در  روزهــای بچگــی و گاهــی چنــد 
را  آهنگــن  مشــارش  ایــن  روز  یــک 
خوانــده امی. مهــن حــاال هــم اطمینــان دارم 
مــن  از روی نوشــته   یــک جایــی  تــا  کــه 
از  اســتفاده  بــا  را  انتهــا  تــا  آن  بــه  بی اعتنــا  بعــد  و  خواندیــد 
حمتویــات ظــرف ذهــن خودتــان خواندیــد. پیــش از آن کــه غــرق 
در خاطــرات شــرین کودکــی شــوید از مشــا خواهشــی دارم. 
دقــت کردیــد کجــای ایــن مشــارش آهنگــن اولــن ســکته بــه جــان 
کالمتــان افتــاد؟ بلــه در فاصلــه  میــان »چــل« یــا مهــان چهــل تــا 
یــا مهــان پنجــاه. بعــد از آن متــام فاصله هــای شــعر  »پنجــا« 
ســکته دار اســت. از ابتــدای مشــارش تــا انتهــای چهــل آهنگــن 
و پیوســته اســت از آن جــا بــه بعــد فواصــل معنــا پیــدا می کننــد. 
شــاید بــه مهــن خاطــر چهــل عــدد بامســمایی باشــد. چهــل 
شــبیه وعــده  اســراحت میــان یــک منایــش دو پــرده ای  اســت. 
منایشــی کــه پــرده  اولــش جــذاب و پرکشــش و بــا طــراوت اســت، 
متاشــایش می کنــی و بــه امتــام کــه رســید، نــرم و نــازک و چســت 
و چابــک بــه اســراحت مــی روی و متــام  وقــت اســراحت را بــا 
صحنه هــای دلچســبی کــه از پــرده  اول منایــش در متاشــاخانه  
ذهنــت داری خاطره بــازی می کنــی و مهــه  شــور و شــعف و 
رضایــت از خوبــی پــرده  اول تــو را بــه دیــدن پــرده  دوم ترغیــب 
می کنــد و پــرده  دوم هــر چــه هســت، ســکه اش بــا ســکه  پــرده  
دوم رخ نیســت. جنــس و جنمــش بــا جنــس و جنــم پــرده  اول 
ســازگار نیســت. فرقــی منی کنــد کــه بدتــر اســت یــا هبــر، هــر چــه 
هســت تــو را بــه هپروتــی خواهــد بــرد کــه فاصلــه اش بــا هپــروت 
ناشــی از پــرده  اول از چــن اســت تــا ماچــن. چهــل فقــط و 
فقــط مهــان وعــده  اســراحت چنــد دقیقــه ای اســت. نــه بــه پــرده  
اول دخلــی دارد و نــه وامــدار پــرده  دوم اســت. چهــل ســاز 
خــودش را دارد، ســازی کــه ملــودی  متفاوتــی بــا ملودی هــای 
غالــب زندگــی می نــوازد. بــه مهــن خاطــر اســت کــه می گــومی 

چهل یگانه است.
عطــا  اســت.  ســاله  عطــا چهــل  عطــا،  نــام  بــه  دارم  دوســتی 
عطــا  اثرگــذاری  اســت.  یگانــه  موجــودی  ســنش  عــدد   ماننــد 
دو  و  می آیــد  هتــران  بــه  یکشــنبه ای کــه  یکشنبه هاســت،  بــر 
یکشــنبه  بعــد کــه بــه منطقــه برمی گــردد. منطقــه یعنــی منطقــه  
دارد، کــه  دوســت  را  آن جــا  می گویــد کــه  خــودش  نفتــی، 
کارش چســِب دلــش اســت امــا بــه نظــرم جنــس و جنــم عطــا 
بــا نفــت و لولــه و خمــزن و... ســازگار نیســت. جنــس عطــا 
بــا طنزهــای دم دســتی  بــا عاشــقانگی  اســت،  بــا شــعر جــور 
یــک بچــه   و خنواســتنی. عطــا چیزهایــی را دوســت دارد کــه 
فهیــم چهــل ســاله دوســت دارد. خــودش هــم کــه بگویــد نــه، 
می گــومی عطــا نیمــی از عمــرش را در جایــی ســپری می کنــد 
کــه متعلــق بــه آن جــا نیســت. دو هفتــه از مــاه را هتــران اســت 
و ســرش بــه شــاعرانگی و عاشــقی گــرم اســت و دو هفتــه از 
مــاه را روی ســکوی نفتــی مشــغول حماســبات اســت. عطــای 
از هــر چیــزی شــبیه »داراب«ی اســت  بیشــر  نفتــی  منطقــه  
بــازی  نــه در مغــازه  میوه فروشــی کــه در  کــه می دانــد جایــش 
اســم فامیل اســت. میــوه ای کــه خیلی هــا آن را خنورده انــد امــا 
اگــر وجــود نداشــت، حــرف »دال« در بــازی اســم فامیل بــدون 
میــوه می مانــد. عطــا به راحتــی بــه مهــه چیــز از تــه دل می خنــدد 
و  هروشــیما  شــبیه  را  عطــا  تلــخ،  خاطــره   و کم امهیت تریــن 
ناکازاکــی در عکس هــای ســیاه و ســفید می کنــد. عطــا را کــه 
دیــدم فهمیــدم یک جایــی کــه کتابــت رفتــار اجتماعــی انســان ها 
و  امانــت کرده انــد  در  آن هــا خیانــت  افتــاده،  مردهــا  دســت 
بــا  مطابــق  ارائــه کرده انــد  از خودشــان  مردانــه  ای کــه  تصویــر 
واقعیــت نیســت. بایــد عطــا را ببینیــد تــا بدانیــد مردهــا می تواننــد 
بــه خامن هــا باشــند. عطــا  موجــودات احساســاتی تری نســبت 
بیشــر از هــر چیــزی بــه عــدد ســنش شــبیه اســت، یــک وعــده  
اســراحت اســت میــان دو هفتــه زندگــی در هتــران و مهنشــینی 
با شــعر و فیلم و داســتان و متون کهن و دو هفته زندگی در 
منطقــه  نفتــی و گرمــا و کار و مهندســی. عطــا و عــدد چهــل بــه 
یــک دروازه شــبیه هســتند. دروازه ای میــان دو زندگــی جمــزا، پلــی 
میان دو قاره. آن خودکارهای قدمیی را یادتان هست که هم 
آبــی می نوشــتند و هــم قرمــز؟ مهان هایــی کــه مغــزی قرمزشــان بــه 
واســطه یــک ضامــن آزاد می شــد و مغــزی آبــی اش بــه واســطه  
ضامنــی دیگــر، چهــل مهــان حالتــی اســت کــه هــر دو مغــزی 
داخــل خــودکار هســتند و منی دانــی بعــد از آن ســِر چــه رنگــی 

خــودکار قــرار اســت شــروع بــه نوشــن کنــد. 

»دو قدم این ور 
خط«
امحد پوری
نشر چشمه
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رمانی بی نظری 
از یک عشق 
تارخیی. 
شخصیت 
اصلی داستان 
یعنی خود 
نویسنده امکان 
سفر در زمان 
را پیدا می کند 
و به دیدار آیزیا 
برلن نظریه پرداز 
و فیلسوف 
سیاسی می رود 
ولی از جانب 
او ماموریت 
می یابد به دیدن 
آنا آمخاتوا برود 
و نامه برلن را 
به او برساند. 
تصمیم می گرید 
از این امکان 
برای دیدن 
شاعر حمبوبش 
آمخاتوا استفاده 
و در شوروی 
کمونیستی با 
آمخاتوا دیدار 
کند. این رمان 
داستانی دارد 
بن واقعیت و 
رویا. گفته شده 
برلن و آمخاتوا 
در یک دیدار 
عالقه ای هم 
بینشان درگرفته 
که هیچ گاه 
سراجنامی 
نداشته است. 
پوری مهن ها را 
دستمایه رمانش 
قرار داده و 
توانسته به خوبی 
داستانش را پیش 
برد. رمان بسیار 
خواندنی و 
پرکشش است.

 قسمت پنجم/ مرده ها آب ببینند جوانه می زنند

 رامبد خانلری

بوی گالب، گودال قبر، زن مرده 

حتم دارم این وهم بیابان است. آدم که تنها باشد با خودش خیال بازی 
می کنـد آن هـم مـن کـه خیـال بازیگـوش دارم. بـوی گالب می پیچـد 
توی هوا با مهان شریینی و تلخی اش؛ هوس فالوده می کنم. دمل فالوده 
خنـک می خواهـد بـا آب لیمـوی فـراوان. یـک حلظـه بـه خاطـر بویـی كـه 
بـه مشـامم می رسـد دمل مالـش مـی رود، قلبـم هـم کندتـر می زنـد؛ شـاید 
می خواهـد شـروع کنـد بـه ترسـیدن. تـرس بـرای چـه؟ تـوی قرسـتان بـوی 
گالب نیایـد کجـا بیایـد؟ ایـن حرف هـا هـم اثـری منی کنـد؛ هنـوز دمل 
مالـش مـی رود. پچ پچـه ای حمـو از مهـان  جایـی کـه حـس می کنـم یـک 
نفر نگاهم می کند جان می گرید و به من نزدیک  می شـود. انگار که 
امواجش را توی هوا می بینم. می بینم که هرچه به من نزدیک می شوند، 
قوی تر می شوند. توی گوشم که می روند جان می گریند؛ انگار كه در 
كاسـه سـرم منفجـر می شـوند. یـک نفـر در گوشـم فریـاد می زنـد: "مـن 
افـالک" یـا چیـزی شـبیه بـه آن. ناخـودآگاه بـا صـدای فریـاد چشـم هامی 
را می بنـدم و گـردمن را عقـب می دهـم. حـاال دیگـر جرئـت بـاز کـردن 
چشـم هامی را ندارم. انگار که مسـافت زیادی را دویده باشـم، قلبم تند 
می زند و من صدای مب تپیدن قلبم را از ته گلومی می شـنوم. چشـم هامی 
را که باز می کنم در دل آن تاریکی حجم سفیدی پیداست شبیه هنال 
بی برگ و باری که برف سنگینی روی شاخه هایش نشسته باشد. تکان 
منی خـورد. پاهـامی زیـر شـکمم مجـع می شـوند و دسـت هامی وزن بـدمن را 
بـه مسـت بـاال اهـرم می کننـد. بـدون این کـه خـودم خبواهـم، بلنـد شـده ام 
و روی پا ایستاده ام. به مست سفیدی می روم. خودم هم منی دامن چرا؟ 
انـگار كـه پاهـامی بـه فرمـان خودشـان بـه حركـت افتـاده باشـند. از میـان 
خـاک یکـی از قرهـا زنـی چادرپـوش بـریون زده. گـودال قـر 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 گل هـای برجسـته ای شـکفته اند؛ آبـی آمسانـی و صورتـی؛ 
شـاید سـی تا شـاید چهل تـا. بـه نظـر بـوی گالبـی کـه بلنـد شـده و فضـا 
را پـر کـرده از مهان هاسـت. بـوی گالب خیلـی شـدید اسـت؛ این قـدر 
کـه یـک خـط درد می افتـد پایـن پیشـانی ام. چشـم هامی را می مـامل. بایـد 
کـه مهـه این هـا خـواب باشـد امـا نیسـت. مـی دامن کـه نیسـت. مالیـدن 
چشم ها هم یک کار غریارادی بود. کاری که می دانستم نتیجه ندارد. 
زن طـوری اسـت کـه انـگار جـز گـردی صورتـش کـه از قـاب چـادر بـریون 
اسـت، بقیـه هیکلـش جمسـمه اسـت؛ ثابـت اسـت؛ بـدون حتـی یـک 
هـوا حرکـت یـا لـرزش. گـردی صورتـش شـبیه بـه عروسـک کوکـی جا به جـا 
می شـود. چهره اش هیچ ویژگی خاصی ندارد. از آن زن هایی اسـت که 
نـه دل و دیـن کسـی را می بـرد و نـه این قـدر قیافـه اش بی مایـه اسـت کـه 
نسبت به او بی احساس باشم. شبیه معلم هاست اما نه معلم های اول 
دبسـتان. کمـی آن  طرف تـر بوتـه ای را َگل تکـه چوبـی پیچیده انـد. تکـه 
چـوب را از زمـن بـریون می کشـم. بوتـه هـم از خـاک جـدا می شـود. 
بوتـه کـه جـدا می شـود، گـردمن تـری می کشـد. تکـه چـوب را بـا دو دسـتم 
حمکم می چسبم و به پشت سر می برم که اگر زن تکان خورد با مهن 
چـوب بـزمن و نـاکارش کنـم. گـردی صـورت زن بـه مسـت مـن می چرخـد 
و می گویـد: "نـرتس، کاری ات نـدارم." ایـن صـدا مـال ایـن زن بـود؟ ایـن 
صدا مال این زن بود؟ این صدای یک دخرت هفت، هشت ساله بود. 
"تو کی هستی؟" کِی تو کی هستی را می کشم. می گوید: "اشرف." 
بـا تعجـب تکـرار می کنـم "اشـرف؟" او بـه حـرف مـن حمـل منی گـذارد و 
می گوید: "تو قرار بود شـوهرم بشـی؟ تو که شـوهر ناخدایی؟" منی دامن 
از کجـا شـروع کنـم بـه پرسـیدن. یـک عـامل سـوال مربـوط و نامربـوط 
تـوی سـرم رخیتـه کـه حتـی منـی دامن جـواب کدام یکـی بـه دردم می خـورد 
و جـواب کدام یکـی بـه دردم منی خـورد. می گویـد: "هـول نشـو، بـه مهـه 
سـواالت می رسـی. مـن این جـام. فـرار هـم منی کنـم. اون چـوب رو بـذار 
سـر جاش؛ به اون احتیاجی نیسـت." هنوز حرفش متام نشـده، چوب 

 پاورقی/ سورمه سرا

را می انـدازم روی زمـن. چـوب یـک غلـت ناقـص می خـورد و ثابـت 
می شود. بوته دورش حتی اجازه یک بار غلتیدن را هم از آن می گرید. 
می گوید: "بشـن." می نشـینم. می گوید: "از بابام شـنیدم که پی جوی 
ناخـدا تـا این جـا اومـدی و مسـافر سورمه سـرایی. مـن هـم بـه جـات بـودم 
می اومـدم. ناخـدا دخـرت شـریینیه." از کجـا معلـوم کـه ایـن ناخدایـی کـه 
این هـا می گوینـد مهـان هدیـه مـن باشـد. می پرسـم: "ایـن ناخدایـی کـه 
می گـی امسـش رو هبـت نگفـت؟" می گویـد: "چـه فرقـی می کنـه؟ مهـم 
اینـه کـه مهونیـه کـه تـو دنبالشـی." از کجـا می دانـد؟ انـگار کـه صـدای 
فکـرم را می شـنود، ادامـه می دهـد: "یـه دخـرت سـفیِد کک و مکـِی مـو 
نارجنیـه ریـزه میـزه کـه موهـاش پـر و فرفـری بـودن." می پرسـم: "خـب اینـی 
که می گی اسم نداشت؟" می گوید که داشت اما خودش خواسته که 
دیگر مهانی که بوده نباشد. می گوید به مهن خاطر تا سورمه سرا آمده. 
می گویـد کـه اگـر مـن نبـودم زودتـر از این هـا می آمـده اسـت. می پرسـم 
مگـر مـن را می شناسـد؟ بـا خنـده متسـخرآمیزی می گویـد: "خـب تـو 
شـوهر ناخـدا بـودی دیگـه." پوزخنـد یـک بچـه خیلـی ترسـناک تر از 
پوزخند یک آدم بزرگ است آن  هم وقتی که بچه به آدم بزرگ ها شبیه 
باشـد. ترسـم که می گرید، پوسـتم سـرما را از خودش رد می کند، سـوز 
می زنـد بـه رگ هـامی، خـون تـوی بـدمن منی چرخـد و دسـت و پـامی سـوزن 
سوزن می شود. زیاد که می ترسم، کاسه سرم هم سوزن سوزن می شود؛ 

درسـت مثـل مهـن حـاال. 
یـك حلظـه بـه خـودم می گـومی مهـه این هـا كابـوس یـا كـه شـاید رویـا باشـد. 
شـرمم می شـود شـرایط را جـدی بگـریم. روی ایـن  را نـدارم كـه در ایـن 
وضعیت سوال هامی را بپرسم. نگاهش می چرخد مست من و می گوید: 
"اگـه منی ترسـی مـن سـوال هات رو جـواب مـی دم. الزم نیسـت كـه تـو 
چیـزی بپرسـی." بـه مـن می خنـدد و ادامـه می دهـد: "این جـور وقت هـا 
امحقانه ترین كار اینه كه آروم و آهسته با كف دست بزنی توی صورت 
خـودت تـا مطمئـن بشـی كـه بیـداری. ببـن، مطمئـن بـاش كـه بیـداری." 
وقتـی كـه می خنـدد، بـوی گالب بیشـرت می شـود؛ خـط درد بیشـرت تـوی 
پیشـانی ام فـرو مـی رود. می گویـد كـه بنشـینم. بـدون این كـه فكـر كنـم، 
می نشینم. او هم توی خاك فرو می رود. آن قدر فرو می رود تا هم سطح 
من شـود. باز هم بوی گالب قوت می گرید. خنده اش را كه می کند، 
می گویـد: "زنـت از خـودت سـر نرتس تـری داشـت. یـه روزی بلنـد شـد 
اومد این جا. بابام هبش گفت دخرتم اون جاست و با انگشت مهن جا 
رو نشـونش داد. معطلـش نكـرد. خیلـی زودتـر از تـو اومـد سـراغم." یـاد 
روزی می افتم كه توی خیابان رفته بود وسط دعوایی را بگرید و غائله را 
ختم كند. آچار فرانسه خورده بود به هپلویش؛ یكی از دنده هایش مو 
برداشت. اهلی مبریم؛ می گفت 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 را گرفـت. قیافـه اش كـه 
رفـت تـوی هـم، فهمیـدم كـه خیلـی درد دارد. بـا حرفـش كـه می گویـد 
"هنـوز هـم وقتـی می خنـده هپلـوش درد می گـریه، ایـن رو می دونسـتی؟" 
نگاهـش می كنـم. انـگار كـه جـدی جـدی فكـر می خوانـد. تـا بـه حـال 
كسـی جلـوی مـن نایسـتاده كـه فكـرم را خبوانـد. وقتـی می فهمـم مهینـی 
 كـه روبـه رومی ایسـتاده حرف هـامی را قبـل از گفـن می شـنود، حرف هایـی 
كـه قصـد گفتنشـان را نـدارم هـم می شـنود، سـرم پـر می شـود از مهـن 
حرف های ناگفتنی؛ بد و بریاه، فكرهای نامربوط و او با لبخند نگاهم 
می كنـد، فكرهـای نامربوطـم را می شـنود و بـوی گالب می دهـد. كمـی 
باال می كشـد. انگار كه درختی جلوی چشـم هامی رشـد می كند و من 
رشـد كردنـش را بـه چشـم می بینـم. آن وقـت می گویـد: "بایـد از شـنیدن 
فكرهات ناراحت بشم و هبم بر خبوره اما منی خوره. می دومن كه دست 
خـودت نیسـت." فكرهـای بـد مهـن  كـه می فهمنـد اشـرف دستشـان را 
خوانـده از بـن می رونـد و نابـود می شـوند. می گویـد: "ناخـدا هـم وقتـی 
فهمیـد فكـرش رو می خـومن، سـرش پـر شـد از فكرهـای نامربـوط." بعـد 

   آنچه گذشت: هدیه، همسرم، سه سال بعد از مردنش نامه ای برایم فرستاد. نامه را اداره پست شهرستانی به نام 
»سورمه سرا« مهر كرده بود. حاال به قبرستانی رسیده ام كه سرایدارش می گوید آخرین توقفگاه پیش از سورمه سراست. شب 
را در قبرستان می مانم اما پیرمرد عجیب است. فقط پیرمرد عجیب نیست؛ از او می شنوم كه باغبان قبرستان اجازه نمی دهد 
كسی پای قبرها آب بریزد. می گوید مرده كه آب ببیند، از خاك می كشد بیرون و جوانه می زند. پیرمرد از من می خواهد كه 

همین جا بمانم و دامادش بشوم. می گوید كه دخترش را بگیرم. چند باری به كنج تاریكی از قبرستان می رود و با دخترش حرف 
می زند. حاال یك نفر از دل همان تاریكی ایستاده به نگاه كردِن من... 
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 منی خواستم حبث را به 
این مست بیاورم. دمل 

می خواست به اندازه فهم 
ناقصم درباره راز عدد 

چهل حرف می زدم. اما 
خیلی هم بد نشد که 

حبثمان به اینجا رسید. به 
نظرم نکته مهمی ست و 

باید جدی اش گرفت. عمر 
دارد با شتاب می گذرد 
و گرفتار غفلتیم و اصال 

متوجه نیستیم که عنقریب 
باید رحل اقامت به دیار 

باقی بیفکنیم. ما دارمی 
می مریمی بی آنکه فکر کنیم 
و ببینیم در این عمر چه 
اندوخته امی و چه حاصل 

کرده امی. بدترین اتفاق 
به نظرم مهن غریطبیعی 
رشد کردن است. وقتی 
جوان به موقعش جوانی 

نکند، آن وقت سر پریی 
معرکه گریی می کند و سر 
به رسوایی می زند. عیب 

جامعه ما هم مهن است. 
وقتی در بیست سالگی، 
بیست سالگی نکرده امی 

حاال در آستانه 
پنجاه سالگی می خواهیم 

قضایش را جبا بیاورمی. 
این کار درست نیست، 

به حلاظ اخالقی هم 
نفرت انگیز است اما ایراد 

اصلی اش چیز دیگری ست. 
ایراد اصلی اش اینجاست 
که در پنجاه سالگی هم 
پنجاه سالگی منی کنیم و 
البد اگر عمر ادامه یابد 
قضای پنجاه سالگی را 

هم در هفتاد سالگی ادا 
می کنیم. می توامن منظورم 

را منتقل کنم؟ یعنی جدای 
از حبث های مهم اخالقی 
مشکل اینجاست که ما 

طبیعی رشد منی کنیم و عن 
آدم مراحل واقعی زندگی 
را پشت سر منی گذارمی. 

رهی می گفت 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 

مسعود خطیبی از 
دوستان قدمیی من 

است. از زمان مهر 
مهرامهان بوده است 
و هیچ وقت عادت 

خوب نامه نویسی اش 
را ترک نکرده. با 

این  که هفته ای یک 
بار مهدیگر را در 

جلسه ای می بینیم باز 
هم اگر خبواهد چیزی 
بگوید، می نویسد. این 

مسعود یک بار هم 
در پرونده عشق به 

وطن عکسش را روی 
جلد انداخته امی. یکی، 
دو بار هم نوشته اش را 
در قالب ستون چاپ 

کردمی. حاال اما در 
میان نامه ها نامه ای از 
او دیدم که حیفم آمد 
چاپش نکنم. می شد 

به جای حاشیه در 
من کرگدن چاپش کرد 
اما من پر شده بود و 
ناچار در این باریکه 

برایتان نقلش می کنم. 
نامه به صورت دیالوگی 
است. گفت وگوست. 
مشا هم به مهن حالت 

مطالعه اش کنید: 
»- چی؟ یعنی چی 
که پیش مشاست؟ 

- پیش ماست دیگه. 
فقط در صورتی 

می تونی دوباره ببینیش 
که کاری که هبت 

می گیم اجنام بدی. 
- واااااای، واااااای، 

واااااای. خدایا. یعنی 
گروگان گرفتینش؟ 

من االن چیکار باید 
بکنم؟ مشا کی هستن 

اصال؟ 
- این مهم نیست که 
ما کی هستیم. مهم 

اینه که ما می دونیم تو 
چقدر دوستش داری. 

- حرومزاده های 
آشغال! بالیی که 

سرش نیاوردین؟ سامله؟ 
به خدا اگه... 

- نگران نباش. سامله. 
این قدر هم حرف 

نزن. هبرته خفه شی و 
بیشرت گوش کنی. 

- .... گوش می دم. 

كنـده بشـوم و پـرواز كنـم تـا هـر كجـا كـه می خواهـم. 
مهـن كـه بفهمـم خـواب نیسـتم، بایـد چـه كار كنـم؟ 
قبـول كنـم كـه دارم پـرواز می كنـم؟ مثـل مهـن حـاال كـه 
اطمینان دارم انتهای ماجرا از خواب بیدار منی شوم. 
مهـن حـاال بیـدارم كـه ایـن دخـرت، بـه قـول پریمـرد یـا 
منـی دامن چـه كسـی، جوانـه زده و از قـر بـریون كشـیده 
اسـت؟ "بـرو از مهـون شـری آب یـه مشـت آب بپـاش 
تو صورتت. باز هم من رو می بینی كه از وسـط این 
قر 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 منـی دومن." راسـتش ایـن اسـت كـه هیـچ منظـوری 
نداشتم. نه این كه چرا مرده و نه این كه چطور مرده 
اما حاال كه فهمیدم كشـته شـده... "ماشـن هبم زد. 
اول یه پا و دو تا دست ازم شیكوند. بعدش هم من 
رو كشـت امـا..." حرفـش را نیمه متـام رهـا می كنـد؛ 
هـم  می آیـد؛  دهانـه گـودال  خـاك.  تـوی  می كشـد 
انـگار نـه انـگار كـه تـا مهـن حـاال یـك آدم درسـته را 
از خـودش بـریون داده بـود. بـه گمـامن بایـد كسـی بـه 
قرسـتان آمـده باشـد. گـوش می خوابـامن میـان قرهـا. 
فقـط صـدای بـاد اسـت كـه خیلـی زود شـبیه خبشـی 
از صـدای سـكوت می شـود. سـكوت این جـا شـبیه 
سـكوت پاییـز اسـت. سـكوت اسـت امـا غـم دارد. 
شـبیه سـكوت آبـان اسـت. می فهمـی كـه حـرف دارد 
امـا حرف هایـش را بـه تـو منی گویـد. انـگار كـه غریبـه 
باشـی. شـاید بـه مهـن خاطـر سـكوت آبـان آرامـش 

نـدارد. انـگار كـه هـر حلظـه بگویـی مهـن حاالسـت 
كـه دهـن بـاز كنـد و نگفته هایـش را بگویـد. هدیـه 
می گفت آذر كه می شود 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 می دهـد. یـا مهـه این هـا 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 می شـود و دهنـم تـرش. 
انگار كه بی هوا افتاده باشـم توی حوضچه آب یخ. 
یك حلظه خودم را سفت می كنم كه سر موسی داد 
و بیـداد كنـم امـا چشـم های براقـش را كـه می بینـم، 
نگاهم كه به سـیاهی براق چشـم هایش می افتد، متام 
داد و بیدادهامی را می خورم و رو به موسی می گومی: 
"موسی این جوری كه بی خر میای آدم رو از ترس به 
حـال مـرگ مینـدازی." بی اعتنـا بـه حـرف مـن بـه مسـت 
شـری آب مـی رود و بـا خـودش تكـرار می كنـد: "ظهـر 

شـد موسـی. ظهـر شـد."  
بـه  بـه رعشـه می افتـاد." می چرخـم و  ایـن  از  "قبل تـر 
پشت سرم، به مهان جایی كه صدای غریبه را شنیده ام، 
نگاه می كنم. مردی است چهل و چند ساله. چندی 
كمـرت از پنـج امـا از این هایـی كـه انـگار زنـدان رفتـه و 
شكسـته شـده یـا كـه عزیـز از دسـت داده. بیشـرت از 
این ها نشان می دهد اما هنایتش چهل و دو، سه ساله 
است. قبل از این كه بپرسم، با داد و بیداد سر موسی 
داد می زند: "موسی مراقب باش آب نیاد تا پای قرها. 

ایـن مرده هـا آب ببینـن جوونـه می زنـن."   
 ادامه دارد...

دوباره خودش ادامه می دهد: "اما خوب ازت حساب 
می بـرد  هـا. شـب رو این جـا منونـد چـون فكـر می كـرد 
میـای و هبـش می رسـی. میـای و مهن جـا یقـه اش رو 
می گـریی. فكـر می كنـم بـه مهـن خاطـر هبونـه آورد و 
منونـد. وگرنـه هـم از جـاده مـال رو ترسـیده بـود و هـم 
خسته تر از این بود كه اسرتاحت نكرده به جاده بزنه." 
از فكـر این كـه هدیـه خسـته و ترسـیده بـوده كـف دمل 
سـوراخ می شـود و مهـه بـدمن بـه مسـت حفـره دمل مجـع 
می شـود؛ شـبیه آب داخـل روشـویی دستشـویی. تـوی 
خـاك فـرو مـی رود و هم انـدازه مـن می شـود. خـاك بـه 
بریون شره می كند. با صدایی آرام تر از قبل می گوید: 
"تو شوهر خوبی هستی. این رو هم ناخدا فهمید هم 
بابـای مـن." حواسـم را پـی ایـن می دهـم كـه بـه چیـزی 
فكـر نكنـم. بـا خنـده می گویـد: "مـن فكرهـای نكـرده 
تـو رو هـم می خـومن. مـن مثـل بابـام فكـر منی كنـم." 
حرفـی كـه می زنـد زیـاد هـم غریبـه و پـرت نیسـت؛ یـا 
فكرش را كرده بودم یا كه می خواستم بكنم. با خودش 
وقـت  سـال  سـه  مبونـه.  می تونسـت  "امـا  می گویـد: 
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 شهر كوچك 
مـرزی پیـدا كنـد؟ اگـر هدیـه نامـه را منی فرسـتاد كـه بعـد 
از سـه سـال هـم منی آمـدم. مهـن حـاال هـم نشسـته 
نـگاه می كـردم.  تـوی خانـه و مسـتند جنگـی  بـودم 
یـك وقت هایـی یـك اتفـاق عجیـب و غریـب آن قـدر 
حـق بـه جانـب می افتـد كـه بـه خـودت می  گویـی روا 
نیسـت بـرای غریـب بودنـش تعجـب كنـم. انـگار كـه 
بـا دسـت هامی ادای بـال زدن را دربیـاورم و از زمـن 
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آن زمستان ازدواج کرد
 سارا امینیان

 سیاه مشق/ ژورنال درام زنانه 

آن زمستان ازدواج کرد.
مچـــدان  در  را گذاشـــت  مشـــرکمان  دوســـتِی  ســـال  بیســـت 
قرمزرنگـــش و بی خداحافظـــی هتـــران را بـــه مقصـــد لنـــدن تـــرک 
کـــرد. ایـــن را می دانســـتم کـــه زن هـــا مهیشـــه راه قانع کننـــده ای 
بـــرای اثبـــات وجودشـــان دارنـــد و حتلیـــل جزئیـــات زندگـــی، آن هـــا 
را می بـــرد بـــه دنیایـــی کـــه می خواهنـــد در آن منحصـــر بـــه فـــرد 
خـــواب  یـــک  از  ســـاده تر  پیچیدگـــی اش  دنیایـــی کـــه  باشـــند؛ 

ســـبک در عصـــر مجعـــه اســـت. 
ــده اســـت،  ــرم مانـ ــه از سوســـن در خاطـ از آخریـــن تصویـــری کـ
پانـــزده ســـال می گـــذرد. افتتاحیـــه منایشـــگاه عکســـش بـــود. او 
آن طـــرف بـــا چشـــمان گـــرد و مضطربـــش بـــه مهمانـــان خوشـــامد 
می گفـــت و مـــن بـــه چارچـــوب پنجـــره     ای چوبـــی تکیـــه داده 
بـــودم و بـــه جوان هـــای تـــازه از راه رســـیده     ای نـــگاه می کـــردم 
کـــه بـــا دیـــدن هـــر عکـــس فاصلـــه     بـــن چشـــم و ذهنشـــان را طـــی 
تـــا مفهمومـــی پیچیـــده از قاب هـــای روبه رویشـــان  می کردنـــد 
دریابنـــد. سوســـن گاهـــی بـــه مـــن نزدیـــک می شـــد و بـــه عـــادت 
جـــوری کـــه  و  می کـــرد  هـــم گـــره  در  را  دســـتانش  مهیشـــگی 
خبواهـــد اضطرابـــش را پنهـــان کنـــد، چشـــمکی مـــی زد و دوش 
بـــه دوش مهمـــان ویـــژه اش ســـرخوش از یـــک قـــاب بـــه قـــاب 
دیگـــر می رفـــت. بـــه دو ســـاعت بعـــد فکـــر می کـــردم؛ بـــه حتلیـــل 
آقـــای ویـــژه کـــه مـــن دفعـــه      اول بـــود می دیدمـــش؛ مانـــی زرخبـــش 
منایشـــگاه مشـــرکی کـــه  او در  بـــا  شصت ســـاله کـــه سوســـن 
در دبـــی بـــا عکاســـان دیگـــر داشـــت، آشـــنا شـــده بـــود. وقتـــی 
بـــه آن هـــا نـــگاه می کـــردم متوجـــه منی شـــدم زنـــی بـــه زیبایـــی و 
هومشنـــدی سوســـن چطـــور می توانـــد این طـــور مبهـــوت عشـــق 
یـــک مـــرد بیســـت ســـال از خـــود بزرگ تـــر شـــود. سوســـن از آن 
دســـت زنـــان موفـــق ایـــن شـــهر بـــود کـــه بـــه راحتـــی می توانســـت 
دل هـــر انســـان مذکـــری را در دقیقـــه     ای از آن خـــود کنـــد و تـــا 
پایـــان عمـــر در آرامـــش کامـــل بـــه زندگـــی شـــخصی و هنـــری اش 
ادامـــه دهـــد در حالـــی کـــه گـــرش شـــده بـــود 
عشـــق بـــه پرمـــردی آرتیســـت کـــه در 
پســـرش  تنهـــا  بـــا  خاکســـری  لنـــدن 
ــنهاد زندگـــی  زندگـــی می کـــرد و پیشـ
ــه سوســـن  مشـــرک و مهاجـــرت را بـ
داده بود. در آن دو ســـاعت بعد با 
سوســـن و آقـــای مانـــی و مـــن در حـــال 
راه انداخـــن ســـور و ســـات جشـــنی 
کوچـــک و خودمانـــی در خانـــه سوســـن بـــودمی. در حالـــی کـــه 
گوجه هـــا را خـــرد می کـــردم شـــاهد مشـــاجره     ای طوالنـــی بـــن 
یـــک عـــکاس طبیعـــت از نســـل ادامـــز و یـــک عـــکاس مســـتند 
اجتماعـــی از نســـل الیـــوت ارویـــت بـــودم و بـــه تفـــاوت فاحشـــی 
کـــه حتـــی در نظریـــات ایـــن دو آدم وجـــود داشـــت پـــی می بـــردم 
و مـــدام از خـــود ســـوال می کـــردم چـــه فرقـــی دارد ســـبک ها 
بـــن هنرهاســـت. مـــن  متفـــاوت باشـــند؛ مهـــم منایـــش جـــدل 
بیشـــر مـــی دامن یـــا تـــو؟! مـــردی کـــه  ســـالیان ســـال آن طـــرف 
آب هـــا رشـــد کـــرده و بـــه قـــول رســـانه    های خارجـــی آرتیســـتی 
بی بدیـــل اســـت، امـــا بـــاز خـــوی شـــرقی اش ایـــن اجـــازه را بـــه 
وجـــودش منی دهـــد کـــه قبـــول کنـــد یـــک زن می توانـــد قـــدرت 
اســـتدالل هبـــری از او داشـــته باشـــد. و بعـــد فکـــر می کـــردم در 
وجـــود مـــا زنـــان چـــه چیـــزی وجـــود نـــدارد کـــه در کلیتـــی مبهـــم 
در هـــر زمـــان و مـــکان ســـعی در ثابـــت کـــردن خـــود دارمی؟ مـــا 
ــم در حالـــی  ــر بیاییـ ــه نظـ ــا و باهـــوش و قـــوی بـ ــم زیبـ می خواهیـ
کـــه مـــردان از قـــدرت ماورایـــی مـــرد بـــودن اســـتفاده می کننـــد و 
سال هاســـت کـــه ســـعی در ثابـــت کـــردن هیـــچ چیـــزی ندارنـــد. 
اســـت کـــه زن هـــا می تواننـــد  فرضیـــه  یـــک  فقـــط  آن هـــا  بـــرای 
قدرمتنـــد باشـــند، می تواننـــد دلیـــل و برهـــان را از عقـــل اســـتنباط 
بـــا ضربـــه     ای  پـــای مردهـــا بگذارنـــد و  کننـــد، می تواننـــد جـــا 
فنـــی کـــه آگاهانـــه از هـــوش ظریفشـــان سرچشـــمه می گـــرد، 
بـــه هیـــچ  بـــه راســـتی چـــرا مردهـــا  نـــاک اوت کننـــد.  آن هـــا را 
تالشـــی بـــرای بـــه اثبـــات رســـاندن خـــود در هیـــچ زمینـــه     ای نیـــاز 
ندارنـــد امـــا زن هـــا مهـــواره بایـــد بکوشـــند در هـــر زمینـــه     ای، حتـــی 
ثابـــت کننـــد؟ حـــاال  ایده آل تریـــن هســـتند، خودشـــان را  اگـــر 
هـــم کـــه پانـــزده ســـال می گـــذرد و مـــن در حـــال طـــی کـــردن 
ــام مخینـــی بـــرای  تونـــل توحیـــد بـــه مقصـــد فـــرودگاه بن املللـــی امـ
اســـتقبال از سوســـن هســـتم کـــه بـــرای مهیشـــه لنـــدن خاکســـری 
را تـــرک گفتـــه اســـت، بـــه ایـــن فکـــر می کنـــم کـــه مشـــکل در بـــه 
اثبـــات نرســـیدن هویـــت ذاتـــی وجودمـــان، یعنـــی مهـــان تعریـــف 
بیولوژیکـــی مهـــه زنـــان جهـــان اســـت؛ چشـــم های مـــا در پـــی 
چیـــزی فراتـــر از فرزنـــدآوری و فراهـــم کـــردن یـــک خانـــه آرام بـــرای 

ــه اســـت.  ــرد در عصـــر مجعـ خـــواب ســـبک یـــک مـ

»اگر شبی از 
شب های زمستان 
مسافری«
ایتالو کالوینو
ترمجه لیلی گلستان
انتشارات آگه
1380

جتربه ای ناب در 
نوع روایت در 
داستان نویسی. 
کالوینو نویسنده 
ایتالیایی کوبایی 
االصل یکی 
از بزرگ ترین 
نویسندگان 
ایتالیاست که 
بزرگ ترین جایزه 
ادبی ایتالیا را از 
آِن خود کرده و 
در دنیا شناخته 
شده است. اکثر 
کارهای او به 
فارسی ترمجه و 
منتشر شده است 
و ترمجه »اگر 
شبی از شب های 
زمستان مسافری« 
یکی از هبرتین 
ترمجه ها از آثار 
اوست که بسیار 
هم سخت است 
و نیازمند دقتی 
باال و دقیق است 
و خامن گلستان 
به خوبی از پس 
آن برآمده است. 
کالوینو داستان 
نویسنده ای را 
می گوید که در 
حال نوشن 
کتابش است و 
در انتهای کتاب 
خواننده را خماطب 
قرار می دهد و 
این گونه کتاب را 
به پایان می رساند.

گفت وگو/ آیین درویشـی

با یک گل بهار نمی شود
گپ و گفتی با علی اصغر حداد درباره جایگاه ما در ادبیات جهان

ـــا یـــک ســـوال بـــزرگ گفت وگـــو را شـــروع کنـــم.  ـــد ب  اجـــازه بدهی
ادبیـــات مـــا چـــه چیـــزی کـــم دارد کـــه نمی         توانـــد در عرصـــه جهانـــی 

خـــودش را نشـــان دهـــد؟ 
ادبیـــات مـــا بـــه طـــور عـــام کـــه در دنیـــا مهجـــور نیســـت و اتفاقـــا خیلـــی 
هـــم در دنیـــا آبـــرو دارد. حافـــظ، ســـعدی، فردوســـی و امثاهلـــم را 
ــه  ــتند. این کـ ــم آبرومنـــد هسـ ــا خیلـــی هـ ــد اتفاقـ ــه ببینیـــد، درمی یابیـ کـ
ادبیـــات معاصـــر مهجـــور اســـت بـــاز هـــم یـــک امـــر نســـبی اســـت. مثـــال 
بعضـــی از کارهـــای آقـــای دولت آبـــادی بـــه چنـــد زبـــان ترمجـــه شـــده و 
کارهـــای دیگـــران هـــم خصوصـــا در ده، بیســـت ســـال اخـــری، بیـــش و 
کـــم بـــه زبان هـــای آملانـــی، فرانســـه، انگلیســـی و... ترمجـــه شـــده اند. 
ولـــی اگـــر خودمـــان را بـــا ادبیـــات آمریـــکای التـــن مقایســـه کنیـــم، 
خواهیـــم دیـــد کـــه آن بـــرد جهانـــی را نـــدارمی. مـــن چنـــد دلیـــل می تـــوامن 
ــتند بلکـــه بـــه نظـــرم جـــا  بگـــومی؛ نـــه این کـــه این هـــا دالیـــل غایـــی هسـ

دارد ایـــن نـــکات در ایـــن حبـــث مطـــرح شـــوند. 
اول این کـــه نویســـنده ای کـــه در مملکـــت خـــودش کاره ای نیســـت، چـــرا 
بایـــد در جهـــان کاره ای باشـــد؟ نویســـنده هایی کـــه در ایـــران مهجـــور 
هســـتند، چـــرا در جهـــان مهجـــور نباشـــند؟ مـــا بـــه نویســـنده هامیان 
اصـــال میـــدان منی         دهیـــم. حـــاال ایـــن میـــدان نـــدادن چنـــد جنبـــه دارد. 
یـــک وقـــت اثـــری نوشـــته می شـــود و مـــا بـــه آن امـــکان چـــاپ منی         دهیـــم 
یـــا اگـــر بـــه او امـــکان چـــاپ می دهیـــم، اثـــرش در دو هـــزار نســـخه 
منتشـــر می شـــود. وقتـــی آن کتـــاب در خـــود مملکـــت منـــودی پیـــدا 
منی         کنـــد، خارجی هـــا ایـــن را از کجـــا کشـــف کننـــد؟ چـــون خارجی هـــا 
معمـــوال این طـــور کشـــف می کننـــد کـــه یـــک اثـــری در کشـــور مبـــدا 
بـــزرگ می شـــود و توجهشـــان را جلـــب  بـــال پیـــدا می کنـــد،  پـــر و 

می کنـــد. 
دلیـــل دیگـــرش بـــه اعتقـــاد مـــن ایـــن اســـت کـــه نویســـنده های مـــا آن 
آتـــش درونـــی را ندارنـــد کـــه حتـــی بـــه هبـــای این کـــه کارشـــان چـــاپ 
نشـــود، کار عظیـــم خـــوب ارائـــه دهنـــد. معمـــوال در حـــد ایـــن هســـتند 
کـــه می خواهنـــد کارشـــان چـــاپ شـــود و چـــون ایـــن را می خواهنـــد، 
یعنـــی چیـــزی را می نویســـند  از یک ســـری قضایـــا عبـــور می کننـــد؛ 
کـــه بشـــود چـــاپ کـــرد، نـــه چیـــزی را کـــه در جهـــان مانـــدگار شـــود. 

 منظورتـــان ایـــن اســـت کـــه نویســـنده های مـــا یـــک سانســـورچی 
ـــد؟  درون دارن

بلـــه. ایـــن در پـــس ذهنشـــان حضـــور دارد کـــه اثـــر بیـــش و کـــم بتوانـــد 
منتشـــر شـــود و حداقـــل از مهـــان آغـــاز بـــرای خـــود شـــخص حمـــرز 
نباشـــد کـــه ایـــن چـــاپ منی         شـــود. البتـــه اســـتثنا هـــم وجـــود دارد. شـــاید 
ــته باشـــد کـــه مـــن  ــا هـــم وجـــود داشـ در پســـتوی خانه هـــا خیلـــی کارهـ
و مشـــا از آن اطالعـــی نـــدارمی. امـــا آن چیـــزی کـــه منـــود بریونـــی دارد، 

ایـــن اســـت کـــه نویســـنده های مـــا تنهـــا راضـــی هســـتند کارشـــان چـــاپ 
شـــود و آن آتـــش درونـــی را ندارنـــد؛ آتشـــی کـــه باعـــث می شـــود یـــک 
نفـــر بیســـت، ســـی ســـال بنویســـد و حتـــی فـــوت کنـــد و کارهایـــش هـــم 
امـــکان چـــاپ نداشـــته باشـــد. این هـــا می تواننـــد دالیلـــی باشـــند در 

جنـــب هـــزاران دلیـــل دیگـــر. 

 مثال؟ 
ببینیـــد، مـــا بایـــد ایـــن واقعیـــت را بپذیـــرمی کـــه جهـــان ادبـــی مـــا، جهـــان 
نثـــر نیســـت. ایرانـــی کـــه مـــا می شناســـیم، ایـــران شـــعر اســـت، نـــه نثـــر. 
نداشـــته امی.  داستان نویســـی  قـــدرت  آن چنـــان  هـــم  در گذشـــته  مـــا 
اتفـــاق جدیـــدی هـــم نیســـت کـــه بگوییـــم مثـــال در چهـــل ســـال اخـــری 
ایـــران  بـــریون  افتـــاده. در متـــام ادبیـــات مـــدرن مـــا صـــادق هدایـــت 
دیـــده شـــده کـــه آن هـــم احتمـــاال بـــه ایـــن دلیـــل بـــوده کـــه خـــودش 
فرانســـه می دانســـته و آن جـــا زندگـــی می کـــرده. آن آثـــاری هـــم کـــه 
از ایرانی هـــا ترمجـــه شـــده مثـــل آثـــار گلشـــریی، دولت آبـــادی، دانشـــور 
افـــرادی عالقه منـــد بوده انـــد کـــه  و... بیشـــرت در حاشـــیه بوده انـــد. 
ادبیـــات ایـــران را معرفـــی کننـــد یـــا چندتـــا از این هـــا اصـــال مرتجم هـــای 

ایرانـــی داشـــته اند. 
بـــه هـــر حـــال، آثـــار جهانـــی بـــه آن شـــکل کـــه منـــود پیـــدا کنـــد، عرضـــه 
نکـــرده امی. پـــس مـــا هیچ وقـــت داســـتان نویس قهـــار نبـــوده امی کـــه االن 
باشـــیم. البتـــه در ایـــن مـــورد مـــا در جهـــان تنهـــا نیســـتیم و خیلـــی 
کشـــورها هســـتند کـــه ادبیاتشـــان در جهـــان ســـهم چندانـــی نـــدارد. 
یکـــی از آن کشـــورها هـــم ایـــران اســـت. نگاهـــی بـــه کشـــورهای دور و 
اطـــراف خودمـــان بیندازیـــد. مثـــال عـــراق امـــروزی. عـــراق یـــک زمانـــی 
شـــاعران مـــدرن و خوبـــی داشـــت ولـــی در نثـــر کســـی را ســـراغ نـــدارم. 
تاجیکســـتان مگـــر دارد؟ بـــه هـــر حـــال، مهـــه کـــس مهـــه چیـــز را ندارنـــد. 

 ولی ادعایش را که داریم! 
نـــه اتفاقـــا. مـــا در شـــعر مدعـــی هســـتیم و جالـــب اســـت کـــه در 
شـــعر معاصـــر مـــا هـــم غـــری از یکـــی، دو نفـــر جهانـــی نشـــده اند. مـــن 
ــه مـــی دامن می توانـــد اشـــعارش بـــرای خارجی هـــا خیلـــی  تنهـــا کســـی کـ
جـــذاب باشـــد، فـــروغ فرخـــزاد اســـت. هـــر وقـــت چنـــد خـــط از شـــعرش 
را برایشـــان شکســـته بســـته ترمجـــه می کنـــم، جـــذب می شـــوند. دیگـــران 
بـــاز هـــم بـــا این کـــه معاصـــر هســـتند ولـــی موضوعاتـــی را کـــه مطـــرح 
می کننـــد، مـــدرن نیســـت. شـــجاعت، درســـتی، پامیـــردی و امثاهلـــم 

موضوعـــات مـــدرن امـــروزی نیســـت. 

 موضوعات مدرن امروزی چه هستند؟ 
شـــعرها لزومـــا دراماتیـــک نیســـتند کـــه مثـــال خبواهنـــد یـــک تـــراژدی را 

 المیرا حسینی

   بین بچه ها آمد و رفت می کند و کسی معذب نمی         شود. از کمِر اندکی خمیده و موهای تنک و سفیدش که صرف نظر 
کنیم، شلوار جینی که به پا دارد، روحیه جوانانه او را تکمیل کرده است. جوان ها دسته دسته در حیاط ایستاده اند و منتظرند 

کالسشان شروع شود. حداد در خانه فرهنگی اتریش در تهران زبان آلمانی و فن ترجمه درس می دهد و از شوخی ها و 
لبخندهای بچه ها معلوم است که میان او و شاگردانش خبری از روابط خشک و سلسله  مراتب شاگردی و معلمی نیست. 

شاید علت این آسان گیری 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 سنگین تر از قلم بلند نکرده اند ولی این موضوع درباره علی اصغر حداد صدق نمی کند. او 
زمانی برای ادامه تحصیل راهی آلمان می شود که هنوز دیواری شهر برلین را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم  کرده است. 

حداد در برلین غربی تحصیل می کند؛ شهری بزرگ و کم جمعیت که در تعطیالت تابستانی هم خلوت تر از معمول می شود. از 
بدو ورودش به آلمان به کار سیاه )کار سخت با درآمد پایین( مشغول می شود تا بتواند با پس اندازش دو ماه در کالس زبان 
آلمانی ثبت نام کند؛ آن هم کسی که علی رغم تنگدستی خانواده اش، تا پیش از این هرگز کار نکرده است. غیر از آن فرصت 
دو ماهه، آموزش رسمی دیگری نمی بیند و او آلمانی را بیشتر در ارتباط با مردم یاد می گیرد؛ آن جا که در جایگاه کارمند 

پستخانه، پخش کننده سیگار، نانوا، موکت فروش یا کارگر کارخانه مجبور است به زبان آلمانی با مردم تعامل کند و گلیمش را 
از آب بیرون بکشد. همه این ها، به قول خودش، پیامدهای جرقه هایی در دوران کودکی است که مثال یک نفر را به سمت 

شغل افسر پلیسی هل می دهد و یکی را برای نوشتن آماده می کند! 
با علی اصغر حداد درباره همین جرقه ها گفت وگو کرده ایم؛ درباره این که کجای کار می لنگد 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. 
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چهل، پنجاه سالگی را 
بلد نیستیم. اگر بلد بودمی 
وضع جامعه مان این نبود، 

وضع خودمان هم این 
نبود. ما کتاب می خوانیم، 

عبادت می کنیم، ظواهر 
امر را نگه می دارمی، 

نسبتا چیزهای زیادی هم 
می دانیم، مع الوصف این 
چیزها کمکمان منی کنند 
و از این حالت لنگ در 
هوایی و سرگردانی جنامتان 

منی دهند. ما لنگ در 
هواییم برای اینکه در جای 

خودمان قرار نگرفته امی. 
به قول حافظ تا نشیند 

هر کسی اکنون به جای 
خویشن. جمله مشاره ده 
منی تواند سر جای جمله 

مشاره چهل بنشیند. آدمیزاد 
هم به طریق اولی منی تواند 
بر سر سن و سال دیگران 
بنشیند. نشست خسروی 

به این معنا هم می تواند 
باشد که پریها سر جای 
خود بنشینند و جوان ها 

سر جای خود... اما چرا 
کسی سر جای خودش 
منی تواند بنشیند. چرا زیر 

چهل سالگی میخ دارد و 
هی وادارمان می کند که 
بلند شومی و جای دیگر 
بنشینیم؟ یکی می گفت 

من اتفاقا اشتباه هم نکردم. 
عبادت کرده ام، تاریخ 

خوانده ام، به دیده اعتبار 
در پیشینیان و پسینیان 

نگریسته ام، مع ذلک 
پریشان حال و سرگردامن و 
منی دامن چه باید بکنم... 
شعر موالنا جالل الدین 

برامی تداعی شد. در مهن 
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/ 

می رهانی هر دمی ما را و 
باز/ سوی دامی می رومی 

ای بی نیاز/ ما در این 
انبار گندم می کنیم/ گندم 
مجع آمده گم می کنیم... 

بگن. 
- ما پنجاه میلیون پول 

نقد می خوامی. 
- پنجاه... 

- آره، پنجاه میلیون. 
اومن تومن. تازه دملون 

برات سوخت، 
می دونیم که اوضاع 
مالی جالبی نداری. 
وگرنه خیلی بیشرت 

از اینا باید ازت 
می گرفتیم. خوب 
می دونیم که چقدر 

برات مهمه. خمصوصا 
از وقتی که زنت مرد. 
- معلومه که مهمه. 

مهه  زندگیمه. ولی آخه 
پنجاه میلیون خیلی 

زیاده. من مهچن پولی 
ندارم. 

- مشکلی نیست. 
می تونی فکر دوباره 

دیدنشو با خودت به 
گور بری. 

- مشاها خیلی 
بی رمحن. این جنایته. 

اون... اون... اون تنها 
مهدم منه. 

- پس به نفعته که با 
ما راه بیای. فکرای 
امحقانه هم به سرت 
نزنه. اگه بفهمیم به 
پلیس چیزی گفتی، 

باید بری و الشه ش رو 
از ته رودخونه  بریون 
شهر بکشی بریون. 
می دومن حتی فکرش 

هم دیوونه ت می کنه. 
- تو رو خدا نه. 

باشه. هر چی مشا 
بگن. هر جور شده 

پولو هتیه می کنم. فقط 
هبم برش گردونن. 

- فردا پولو می آری به 
آدرسی که االن هبت 

می گم. 
- فردا؟! خیلی 

فرصت کمیه! ولی... 
باشه، هر طوری 
هست جورش 

می کنم، فقط تو رو 
خدا هبش آسیبی 

نزنن. می شه حداقل 
اجازه بدین صداشو 

بشنوم؟ 
- گفتم که نگران 
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مطـــرح کننـــد. در اشـــعار، سرنوشـــت های بســـیار خـــرد 
و کوچـــک روزمـــره مطـــرح می شـــوند. دیگـــر در اروپـــا 
شـــعری کـــه موضوعـــش جـــان فـــدا کـــردن بـــرای بشـــریت 

باشـــد چنـــدان طرفـــدار نـــدارد. 

 مـــا در نثرمـــان هـــم در انتخـــاب موضـــوع مشـــکل 
داریـــم؟ شـــما می گوییـــد مفاهیـــم قدیمـــی چنـــدان 
هـــر  در  روســـیه  ادبیـــات  ولـــی  ندارنـــد  طرفـــدار 
ـــا نظـــر  دوره ای همچنـــان پرطرفـــدار اســـت و ایـــن ب

شـــما اختـــالف دارد. 
یک چیزی را دقت کنید. روســـیه ســـنت رمان نویســـی 
دارد ولـــی مـــا ایـــن ســـنت را نـــدارمی. زمانـــی کـــه امثـــال 
مـــا کجـــا  می نوشـــتند،  پوشـــکن  و  داستایفســـکی 
بـــودمی؟! ســـنت رمان نویســـی بـــرای مـــا وارداتـــی اســـت 
ایـــن  تولیدکننـــده  خودشـــان  آن هـــا  حالـــی کـــه  در 
نـــوع ادبیـــات بوده انـــد. دربـــاره موضوعـــات انتخابـــی 
نویســـنده های مـــا، چیـــزی کـــه بـــه نظـــر مـــن می رســـد، 
و  دارنـــد  حرفـــی  یـــک  هـــر کـــدام  اســـت کـــه  ایـــن 
می خواهنـــد آن حرفشـــان را بزننـــد؛ حـــاال هـــر طـــور کـــه 
بشـــود. یـــک مقـــدارش را از زبـــان راوی می گوینـــد و 
یـــک مقـــدارش را در دهـــان قهرمان هـــای داستانشـــان 
می گذارنـــد و خالصـــه بـــه هـــر طریقـــی کـــه هســـت، 
حـــرف خودشـــان را می زننـــد. داســـتان منی         نویســـند، 
داســـتان را کشـــف منی         کننـــد، موضـــوع را از جهـــان 
منی         گرینـــد، از درون خودشـــان و ذهنیاتشـــان اســـت. 
ایرانـــی کـــه  اگـــر دقـــت کنیـــد، چـــه بســـیار داســـتان 
بـــه عبارتـــی داســـتان واقعـــی اســـت. یعنـــی نویســـنده 
خـــودش چیـــزی را جتربـــه کـــرده یـــا در اطرافـــش کســـانی 
یـــک واقعـــه ای را از ســـر گذرانده انـــد و او می خواهـــد 
مفهـــوم  بـــه  داســـتان  روایـــت کنـــد.  را  واقعیـــت  آن 
ختیـــل نیســـت. فرنگی هـــا داســـتانی کـــه می نویســـند، 
بـــه ایـــن شـــکل نیســـت. فـــالن نویســـنده هیچ وقـــت 
آفریقـــا نبـــوده ولـــی داســـتانی کـــه می نویســـد در آفریقـــا 
می گـــذرد و مهـــه هـــم بـــر مبنـــای ختیـــل اســـت. در 
داســـتان های مـــا ختیـــل خیلـــی خیلـــی کـــم اســـت و 
بیشـــرت وام گرفتـــه از زندگـــی روزمـــره اســـت. در اصـــل 
شـــده  پاالیـــش  مشـــا  درون  از  واقعیت هـــا  ایـــن  بایـــد 
باشـــد و در ذهـــن مشـــا یـــک ســـنتز دیگـــر پیـــدا کنـــد 
و آن را بنویســـید کـــه ایـــن خیلـــی خیلـــی کـــم اســـت و 

می شـــود.  پیـــدا  به نـــدرت 
بـــه عـــالوه، آن چیـــزی کـــه ادبیـــات را بـــزرگ می کنـــد، 
رمـــان اســـت نـــه داســـتان کوتـــاه. داســـتان کوتـــاه قـــرب 
زیـــادی دارد ولـــی منـــود کلـــی یـــک کشـــور فقـــط بـــا 
ــا رمـــان خیلـــی کـــم  ــاه دیـــده منی         شـــود. مـ ــتان کوتـ داسـ
دارمی. آنچـــه هســـت یـــا داســـتان کوتـــاه اســـت یـــا نـــوول 
و شـــبه رمان. رمانـــی کـــه مـــن در ایـــران می بینـــم شـــاید 
فقـــط دولت آبـــادی نوشـــته اســـت. آن عظمتـــی کـــه 
یـــک خارجـــی بتوانـــد تصویـــری از  باعـــث می شـــود 
بـــزرگ از مهـــه جنبه هایـــش پیـــدا کنـــد، شـــاید  ایـــران 
تـــا حـــدودی در کارهـــای دولت آبـــادی باشـــد. مشـــا 
مثـــال در آثـــار داستایفســـکی روح روســـیه را می بینیـــد. 
را  دولت آبـــادی  »کلیـــدر«  حـــدودی  تـــا  شـــخصا 
چنـــن چیـــزی می بینـــم کـــه یـــک عرصـــه عظیمـــی از 
خراســـان بـــزرگ را بـــه تصویـــر می کشـــد؛ بـــا آدم هایـــش 
- از خـــان گرفتـــه تـــا رعیـــت - و طبیعتـــش و مهـــه 
عناصـــر خراســـان در آن هســـت. در آن یـــک برهـــه 
مهـــم تاریـــخ ایـــران روایـــت می شـــود. در صـــد ســـال 
اخـــری مشـــا چنـــد کتـــاب را می بینیـــد کـــه این طـــور نوشـــته 
شـــده باشـــند؟ در چنـــن شـــرایطی چـــرا بایـــد آثـــار مـــا 

ــوند؟  جهانـــی شـ

 خـــب، همیـــن آثـــار انـــدک هـــم آن طـــور کـــه بایـــد 
دیـــده نشـــدند! 

نویســـنده  آن کســـی  منی         شـــود!  هبـــار  یـــک گل  بـــا 
اســـت کـــه در یـــک پروســـه چهـــل، پنجـــاه ســـاله بتوانـــد 
ادبیـــات  در  مثـــال  بنویســـد.  عظیـــم  رمـــان  چندیـــن 
آملـــان مشـــا وقتـــی کارهـــای تومـــاس مـــان را می خوانیـــد، 
ــه عظیمـــی از کشـــورش  ــه دارد یـــک عرصـ ــد کـ می بینیـ
را منایـــش می دهـــد. یـــک اثـــر هـــم کـــه نیســـت. تومـــاس 
مـــان ده، پانـــزده اثـــر دارد کـــه جمموعـــه آن هـــا یـــک 

تصویـــر عظیمـــی از آملـــان بـــه دســـت می دهـــد. 

ایـــن  مـــا  نویســـنده های  بـــزرگ  یـــک گرفتـــاری   
و  آن هاســـت  دوم  شـــغل  نوشـــتن  کـــه  اســـت 
ــه بایـــد روی ایـــن کار وقـــت  ــد آن طـــور کـ نمی         تواننـ

ایجـــاد  معیـــوب را  یـــک ســـیکل  ایـــن  بگذارنـــد. 
کـــرده... 

راه  از  اســـت. کســـی کـــه  هـــم مهن طـــور  اروپـــا  در 
نویســـندگی نـــان می خـــورد و درآمـــد عظیمـــی دارد، از 
اول کـــه این طـــور نبـــوده اســـت. گونـــرت گـــراس در ابتـــدا 
فقـــط یـــک دانشـــجوی ســـاده بـــود. داشـــن آن آتـــش 
درونـــی اســـت کـــه مشـــا را بـــه ایـــن وادار می کنـــد کـــه 
بـــا کـــم هـــم بســـازید. نیمـــا یوشـــیج منتظـــر نشـــده کـــه 
بـــه او امکانـــات بدهنـــد تـــا نیمـــا یوشـــیج بشـــود. او 
غـــری از نیمـــا یوشـــیج شـــدن چـــاره دیگـــری نداشـــت! 

باعـــث  چیـــزی کـــه  آن  می کنیـــد  فکـــر  یعنـــی   
می شـــود آدم هـــا بـــه ایـــن ســـمت نرونـــد، نداشـــتن 

آتـــش درونـــی اســـت؟ 
البتـــه کـــه تنهـــا شـــوق نوشـــن کافـــی نیســـت و بایـــد 
را  شـــوقش  ولـــی کســـی کـــه  باشـــد.  هـــم  اســـتعداد 
طـــور  بـــه  می کنـــد.  پیـــدا  را  راهـــش  باشـــد،  داشـــته 
کلـــی، آن چیـــزی کـــه در درون یـــک هنرمنـــد باعـــث 
می شـــود او اثـــر هنـــری بیافرینـــد، یـــک مقولـــه پیچیـــده 
هســـت  این هـــا  مهـــه  و...  اهلـــام، کوشـــش  اســـت. 
یـــک اتفـــاق اســـت؛ شـــاید  و مهـــه این هـــا نیســـت. 
اتفاقـــی کـــه در پنج ســـالگی بـــرای شـــخص می افتـــد و 
ــد  ــه بایـ ــه آن مستـــی کـ ــد بـ ــه خـــودش بدانـ بـــدون این کـ
هدایـــت می شـــود و معلـــوم می شـــود ایـــن بایـــد بشـــود 
افســـر پلیـــس، ایـــن بقـــال حمـــل، ایـــن نویســـنده و... 
یـــک جایـــی، در طـــول کودکـــی آدم، یـــک اتفاقـــات 

ریـــزی می افتـــد و چنـــن چیـــزی را رقـــم می زنـــد. 

 در دوران کودکـــی شـــما چـــه اتفاقـــی افتـــاد کـــه بـــه 
ســـمت نوشـــتن رفتیـــد؟ 

را  شـــخص  واقعـــه  یـــک  نیســـت کـــه  ایـــن  قضیـــه 
هســـتند.  جرقـــه  حکـــم  در  این هـــا  نویســـنده کنـــد. 
مثـــال مهـــدی ســـحابی، پســـر عمـــه ام، بـــرامی تعریـــف 
می کـــرد پنـــج، شـــش ســـاله بـــوده کـــه عمویـــش یـــک 
روی  و  می دهـــد  او  بـــه  هدیـــه  عنـــوان  بـــه  دفرتچـــه 
جلـــد ایـــن دفرتچـــه بـــا خـــط خـــوش می نویســـد مهـــدی 
ســـحابی. حـــاال احتمـــاال آن خـــط هـــم خیلـــی خـــوش 
تعریـــف می کـــرد،  نبـــوده ولـــی آن طـــور کـــه خـــودش 

ایـــن خـــط برایـــش تاثـــری عجیبـــی داشـــته. قاعدتـــا ایـــن 
تنهـــا عامـــل نبـــود کـــه از او مهـــدی ســـحابی ســـاخت 
ولـــی آن طـــور کـــه خـــودش می گفـــت، ایـــن یـــک جرقـــه 
بـــود. یـــا مثـــال چیـــزی کـــه می تـــوامن در مـــورد خـــودم 
بگـــومی ایـــن اســـت کـــه یـــک حافـــظ جیبـــی در طاقچـــه 
ــه بـــرادر و پـــدر و خواهـــرم گهگاهـــی  اتاقمـــان بـــود کـ
آن را می خواندنـــد. یـــک روز بـــازش کـــردم و توانســـتم 
اولـــش را خبـــوامن؛ »اال یـــا ایهـــا الســـاقی ادر کاســـا و 
ناوهلـــا...«. 6 ســـاله بـــودم و ایـــن اولـــن مـــن ادبـــی 
بـــود کـــه خوانـــدم. بـــه عـــالوه، بـــرادری داشـــتم کـــه 10 
بـــا هـــم رابطـــه خوبـــی  بـــود.  مـــن بزرگ تـــر  از  ســـال 
داشـــتیم و بـــا مـــن مثـــل بچه هـــا رفتـــار منی         کـــرد. وقتـــی 
می رفـــت هتـــران، بـــه مـــن می گفـــت بـــرای مـــن نامـــه 
مـــن  افتـــاد.  اتفاقـــی  بنویـــس و بگـــو در خانـــه چـــه 
هـــم این هـــا را برایـــش می نوشـــتم. یک ســـری از آن 
نامه هـــا را کـــه در 12 ســـالگی نوشـــته ام هنـــوز دارم. 
و  دوره  آن  در  معمـــوال  بچه هـــا  نامه هایـــی کـــه  بـــا 
زمانـــه می نوشـــتند فـــرق می کـــرد. بـــه ایـــن مفهـــوم نبـــود 
کـــه بـــرادر عزیـــز حـــال مهـــه مـــا خـــوب اســـت و... 
می نوشـــتم کـــه امشـــب شـــام فـــالن چیـــز را خـــوردمی، 
پـــدر فـــالن کار را کـــرد، گربـــه مـــا جوجـــه مـــن را خـــورد 
و... مهـــان چیزهایـــی کـــه اتفـــاق افتـــاده بـــود و او هـــم 
از مـــن مهـــن را می خواســـت. شـــاید این هـــا در ایـــن 
کـــه بـــه ادبیـــات عالقـــه پیـــدا کـــردم، تاثـــری داشـــت. در 
ضمـــن، بـــرادر بزرگ تـــر مـــن دفرتچـــه داشـــت و هـــر روز 
خاطراتـــش را می نوشـــت. مـــن هـــم از 12 ســـالگی 
یـــک چیزهایـــی  دفـــرت خاطـــرات داشـــتم و هـــر روز 

می نوشـــتم. 

 هنوز هم می نویسید؟ 
االن متاســـفانه کمـــرت فرصـــت می کنـــم. در عـــوض 
یـــک کار بـــد دیگـــری می کنـــم و آن هـــم ایـــن اســـت 
کـــه گهگاهـــی شـــعر می گـــومی؛ یـــک وقت هایـــی کـــه 
بـــه ســـرم می زنـــد؛ هـــر 6 مـــاه یـــک بـــار! بـــرای خـــودم 
ــا  ــه بـ ــم کـ ــرار می کنـ ــم یـــک نـــوع متریـــن اســـت. اصـ هـ
وزن و قافیـــه بنویســـم کـــه متریـــن واژگان کـــرده باشـــم و 
واژگان را در نظـــم خاصـــی بنشـــامن. خیلـــی خصوصـــی 

اســـت و خیـــال چـــاپ کردنشـــم را هـــم نـــدارم.  
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بـه  بـود  رسـیده  سـخن  ناشـی!  شـاعر  ای 
بـا  درآمیخـن  و  شـاعری  در  ارزشـی بازی 
دیوانیـان و پیوسـن بـه صاحبـان مناصـب و 
هبره مندی از حقوق و مزایای ناشی از آن، 
انداخـن  پوسـت  آن  مرتبـت  خنسـت  کـه 
اسـت و غبغـِب مدیریتـی بـرآوردن اسـت و 
قطور سـاخن شـکم و گردن اسـت و کت 
و شـلواِر مارکدار در بر کردن اسـت و راننده داشـن اسـت و چه 
داشـن اسـت و چه هـا داشـن 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 می زنـی، رطـب و یابسـی چنـد مهیـا کـن و 

مـوزون و مقفـا کـن!
 پـس، مبـاد روزی بـر تـو بگـذرد کـه در آن غزلـی نسـروده باشـی! 

حتـی در ایـام تعطیـل و بـن التعطیلـن، بِـَاّی حَنـٍو کاَن!
ای شاعر ناشی! چون کتاب چاپ کردی، چشم انتظار خریدار 

مباش که در این زمانه کتاب، متاع بی مشرتی است.
باری تلفن بزن! نامه بزن! امییل بزن! خبشنامه بزن! اطالعیه بزن! 
بنـر و پوسـرت بـزن! البـی بـزن! و کتـاب خـود را در حلقـوم ادارات 
و دسـتگاه های فرهنگـی فـرو بـر. کـه آنـان را پـوِل بی زبـاِن دولتـی 

بسـیار اسـت و برنامه و ابتکار و تدبری هیچ!
آری کتاِب چون تو شاعری صاحب منصب و چون تو مدیری 
نسـخه  هـزاران  و  ده هـا و صدهـا  بایـد کـه  ارزش هـا،  دلسـوخته 
خریداری بشود و در کتاخبانه و اداره و مؤسسه و دفرت و کارخانه 
و پـادگان توزیـع بشـود از بابـت ترویـِج شـعر ارزشـی، بـه رایـگان.

پـس هفتـه ای بـر اصحـاب خـر و رسـانه نگـذرد، مگـر آن کـه از 
جتدیـد چـاپ کتـاب شـاعر- مدیـری چـون تـو خرهـا 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 دادِن مریدانی چند. مرید سازی و مرید بازی شرط 

اول قـدم در اسـتادی اسـت.
استاد را شایسته آن است که در هر حمفلی که درآید مریدانی چند 
از پـس و پیـش خویـش داشـته باشـد. و نیـز از میـان آن مریـدان، 
ملیجکـی تعیـن کنـد از بـرای خویشـن و ایـن ملیجـک یعنـی مریـد 
خاص و شاگرد نورچشمی که 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، بنیان گذار فالن 
مکتب بودن و پدِر فالن سبک بودن، از بازی های سرگرم کننده 

شهرت آور است.
پـدِر  ای  فاویسـم!  مکتـِب  بنیان گـذاِر  ای  ناشـی!  شـاعر  ای 
فالفلیسم! اینک این تویی که بر کرسِی بلنِد استادی تکیه زده ای 
و نظریه می پردازی و پرت و پال بلغور می کنی و کسی را جرئِت 

انـکار و تردیـد، نـه!
ای شـاعر ناشـی! بدان که بی ناِم هنری راه به جایی خنواهی ُبرد. 
که اگر صد سـال شـعر ببافی و از نظریه های ادبی بالفی، تا با 
نـاِم معمولـی خـودت حـرف می زنـی در جامعـه ادبـی و رسـانه ای 

غریبـی و از مزایـای شـهرت، بی نصیبـی.
پس کنکاش کن و از میان کلمات، ناِم هنری برای خود برگزین و 
القابی بر آن بیفزای، که آن سخن که گفته اند: در بنِد نام مباش! 
پیش از رواِج رسانه و کلیک و الیک و استیکِر قلب فرستادن و 

دل دادن و قلوه گرفن بوده است.
ای شـاعر ناشـی! ای دل سـپرده بـه گاِو حواشـی! بـدان کـه در 
ایـن زمانـه شـگفت کاری هـا، کسـی را دل و دمـاغ کتـاب خوانـدن 
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 
بی معناتر بگویی و بنویسی، الطائالت تو شکومهندتر و عمیق تر 
به نظر می رسد. 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 پیچیده تر و بی معناتر و نارساتر و غریمعقول تر و 

غریمنطقی تر بگویی و برگزینی، قدر یابی و بر صدر نشینی. 

 اسماعیل امینی

همچنان از فواید 
شعرسازی و حاشیه بازی

 سیاه مشق/ از ماست 

»ماه گرفته ها«
شرمن نادری
نشر کتاب آمه
1392

شرح حال 
خانواده ای در 
هتران قدمی که 
حنوست دامنشان 
را گرفته است 
و بدبیاری از 
نوع طلسم گونه 
آن دست از 
سرشان برمنی دارد. 
روایت زندگی 
آدم های گذشته 
ختصص شرمن 
نادری است اما 
این داستان با 
مایه های ترس 
و دهلره ای که 
در خود دارد و 
حال و هوا و 
توصیف های 
دقیقش یکی از 
هبرتین آثار این 
نویسنده است 
که البته شریین و 
روان هم هست 
و خواننده را سر 
کیف می آورد. 
داستان فصل 
فصل است و در 
بعضی قسمت ها 
بر اساس ترتیب 
ماه ها جلو 
می رود و در 
بعضی قسمت ها 
بر اساس 
شخصیت های 
داستان و نوع 
رابطه شان با 
اتفاقات. نادری 
توانسته در کتابش 
نوعی روایت 
مدرن از اتفاقی 
قدمیی را جتربه 
کند که قبل از 
این منونه ای از 
آن نبوده و یا اگر 
هم بوده ترکیبی 
یکدست نداشته 
ولی در این کتاب 
نویسنده به خوبی 
از پس این کار 
برآمده است.

:) به اتفــاق مالحــت :)

مــریزا روبــات یــک روبــات وظیفه شــناس بــود کــه بــا مهســر روباتــش 
وقتــی  مــریزا  می کردنــد.  زندگــی  نصــرت  حــاج  منــزل  در  »رُبــاب« 

را شــروع می کــرد: برنامــه کاری خــود  شــارژ می شــد، 
بعــد از دم کــردن چــای و درســت کــردن نیمــرو، بایــد حــاج نصــرت 
را بیــدار می کــرد. برایــش آفتابــه را از آب ولــرم پــر می کــرد و حولــه 
را آمــاده نگــه می داشــت. بعــد حاجــی را می بــرد محــام و او را کیســه 
معاینــه  را  نصــرت  حــاج   بایــد  آخرســر  مــی زد.  لیــف  و  می کشــید 
می کــرد تــا یک وقــت تــب نداشــته نباشــد، فشــارخونش بــاال نباشــد، 
قند و چربی اش هم میزان باشد. در متام این حلظات بنا به سفارش 
حاجــی بایــد چشــم های خــود را می بســت و ارتباطــش را بــا اینرتنــت 
قطــع می کــرد. البتــه گاهــی مــریزا بــدون این کــه حاجــی بدانــد، از ایــن 
معاینــات فیلــم و عکــس می گرفــت تــا اگــر خدای ناکــرده حاجــی 

قصــد داشــت او را اخــراج کنــد، بــرگ برنــده ای داشــته باشــد.
قلیلــه  بیــدار کــردن  نوبــت  حاجــی،  خشــک کــردن  و  تــر  از  بعــد 
خاتــون- مهســر حــاج نصــرت- بــود. البتــه حاجــی ایــن وظیفــه را 
بــه مهســر مــریزا روبــات یعنــی ربــاب ســپرده بــود. بــرای مهــن مــریزا 
اول بایــد می رفــت ســراغ ربــاب تــا او را از شــارژ دربیــاورد. مــریزا کــه 
یــک روبــات بااحســاس و زن ذلیــل بــود، قبــل از بیــدار کــردن ربــاب، 
بایــد بــرای او روغــن دم می کــرد و چنــد باتــری قلمــی و کمــی گریــس 
تــازه هــم بــرای صبحانــه    می خریــد. بااحتیــاط ربــاب را از بــرق جــدا 
می کــرد تــا بیــدار شــود. خالصــه ایــن برنامــه هــر روز مــریزا روبــات بــود 
و اگــر اتفــاق غریمنتظــره ای رخ منــی داد تــا ســال های ســال هــم مهــن 
وضعیــت ادامــه داشــت، امــا یــک روز صبــح اتفــاق عجیبــی افتــاد.

یــک روز صبــح وقتــی مــریزا روبــات و ربــاب داشــتند بــرای صبحانــه 
پیــِچ گریــس کاری شــده می خوردنــد، مــریزا فهمیــد غمــی در نــگاه 
ربــاب وجــود دارد کــه حتــی بــا عــوض کــردن فیلــرت و لنــز چشــم هایش 
پــاک منی شــود. مــریزا بــرای این کــه ربــاب را خبندانــد، خــودش را روی 
برنامــه اســتندآپ کمــدی تنظیــم کــرد و بــه زبان هــای خمتلــف برنامــه اش 

روبات هایــی  ادای  مــریزا  نشــد.  بــاز  ربــاب  نیــش  امــا  اجــرا کــرد  را 
هنــگ کــرده را درآورد امــا انــگار نــه انــگار. حتــی می خواســت از 
اســرار حــاج نصــرت چیزهــای خنــده داری بگویــد امــا ربــاب انــگار در 
فکــر دیگــری بــود. مــریزا روبــات گفــت: "عزیــزم مــن و تــو بــا این کــه 
روباتیــم امــا احســاس هــم در برنامه ریزی مــان وارد شــده و بــرای مهــن 
بــه خاطــر ناراحتــی تــو منی تــوامن بــروم کارهــامی را اجنــام بدهــم. الاقــل بــه 
مــن بگــو چــه شــده؟" ربــاب ترجیــح داد چیــزی نگویــد. مــریزا دوبــاره 
پرســید: "بــاز عمــه ام خریالروبــات چیــزی گفتــه کــه ناراحتــت کــرده؟" 

ربــاب بــاز هــم جــواب نــداد.
از خاطــرات  ناراحتــی،  بــه جــای  بیــا  "اصــال  دوبــاره گفــت:  مــریزا 
بــودمی  رفتــه  ماه عســل  بــرای  هســت  یــادت  بزنیــم.  حــرف  خــوب 
یــک نــریوگاه بــرق و هــر چقــدر کــه می خواســتیم خودمــان را شــارژ 
می کــردمی؟" قطــره ای روغــن از چشــم ربــاب جــاری شــد امــا جوابــی 

شــده ای؟" ویروســی  "نکنــد خدای نکــرده  مــریزا گفــت:  نــداد. 
بــه  نــود درجــه  بــه عالمــت پاســخ منفــی  بــار ســرش را  ایــن  ربــاب 
هــر طــرف چرخانــد و دوبــاره برگردانــد. مــریزا گفــت: "چــرا حــرف 
روی  وقتــی  می تــوامن  می دانــی کــه  خــودت  منی گویــی؟  را  دلــت 
اســتندبای هســتی بیــامی کنرتلــت کنــم ببینــم چــه چیــزی ناراحتــت کــرده 
امــا دوســت دارم خــودت بگویــی. درســت اســت کــه مــا آدم آهنــی 
هســتیم ولــی برخــالف تصــور بقیــه کمــی احســاس هــم دارمی." ربــاب 
بــا شــنیدن ایــن مجلــه به ســختی 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." مــریزا فهمیــد بــاز طبــق معمــول 
ربــاب قاطــی کــرده، فــورا او را ریِســت کــرد و منتظــر بــود وینــدوز ربــاب 
دوبــاره بــاال بیایــد. ربــاب کــه چشــمان خــود را بــاز کــرد، مــریزا گفــت: 
"چــه عجــب. خــب حــرف دلــت را می گویــی یــا نــه؟" ربــاب هــم 

گفــت: "االن می گــومی چــرا ناراحتــم..." 
ادامه دارد...

مورِد عجیِب میرزا روبات
 قسمت اول: آن روز صبح برای روبات و رباب یک اتفاق عجیب افتاد

یک اتفاق خیلی عجیب
 مهرداد صدقی
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بنویس... 
...

مرد کنار خیابان با 
ساک پر از پول 
ایستاده که یک 

موتورسیکلت به او 
نزدیک می شود. 

دو نفر روی موتور 
هستند. هر دو کاله 

کاسکت به سر دارند 
و چهره شان دیده 

منی شود. به دو، سه 
مرتی مرد که می رسند، 

می ایستند. آن  که 
جلو نشسته به مرد 

اشاره می کند ساک را 
به مست او پرت کند. 
مرد اطاعت می کند. 
راننده  موتور، ساک را 
به نفر عقبی می دهد 
و او پس از چک 

کردن داخل ساک، 
به راننده عالمتی 

می دهد. راننده کاغذ 
مچاله شده ای را به 

مست مرد پرت می کند 
و در یک چشم به 

هم زدن با موتور ناپدید 
می شود. مرد کاغذ 
را باز می کند. یک 

آدرس است. 
 ...

مرد دیگر به رودخانه  
بریون شهر، زیر پل 
قدمیی رسیده. دقیقا 

مطابق آدرس. دلشوره  
عجیبی دارد. اگر 

دروغ گفته باشند چه؟ 
ناگهان چشمش به 
حفره  مورد نظر در 

زیر پل می افتد. دوان 
دوان به مست سوراخ 
می رود. با عجله و 

دستپاچگی دستش را 
درون سوراخ می کند 
و نایلون مشکی رنگ 
را بریون می آورد. بازش 
می کند. نفس راحتی 

می کشد. بغضش 
می ترکد. چند بوسه بر 
آن می زند و به سینه اش 

می چسباند. بعد از 
چند دقیقه، گوشی به 
سرقت رفته اش را در 
جیبش می گذارد و 
به مست خانه به راه 

می افتد...«
متت

عرض من ناظر به مهن 
بیت است. گرفتاری ما 
مهن است که منی دانیم 
بر سر گندم های مجع 

آمده مان چه بالیی آمده. 
عبادت هامیان کجا رفتند؟ 

کتاب هایی که خواندمی چه 
شدند؟ کارهایی که کردمی 
چه بالیی سرشان آمد؟ 
ادامه مثنوی را رونویسی 

می کنم بلکه موالنا 
جواب سواالمتان را بدهد. 

می نیندیشیم آخر ما هبوش/ 
کن خلل در گندم است 

از مکر موش/ موش تا انبار 
ما حفره زده ست/ وز فنش 
انبار ما ویران شده ست... 
راست می گوید. ما گرفتار 
موشکانی خرد هستیم که 

بافته هامان را پنبه می کنند، 
آذوقه مان را تباه می کنند 
و عبادت هامان را بی اثر 

می کنند. ان  الصالة تنهی 
عن الفحشاء و املنکر. اگر 
این منازها جلوی منکر و 
فحشا را منی گریند دلیلش 

این است که چنانکه 
دستور شارع مقدس است 

مناز نیستند. مناز واقعی 
نیستند. پوستی هستند بی 
مغز. وگرنه جامعه منازخوان 
که نباید گرفتار بی اخالقی 

باشد. موش در انبار ما 
حفره زده ست/ وز فنش 
انبار ما ویران شده ست/ 

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 می ناید 

در این انبار ما... جمله 
هم بدیلی ست از ما. اگر 

موش در انبارش بیفتد مشاره 
چهلش و چل هزارش به درد 

الی جرز هم منی خورد. 
حیف شیشه پاک کردن. 
حیف زیر سبزی انداخن. 
اما اگر روزن ها را مسدود 

کردمی و راه نفوذ موش های 
پلید خود بزرگ بینی و 

استبداد به رای و عجب 
و خودبنیادی را گرفتیم، 

آن وقت می توانیم امیدوار 
باشیم که راه به جایی 
می برد و روزی بر سر 

جایگاه واقعی اش می نشیند 
وگرنه... 

سال ها بعد بنده و سرکار
حتم دارم که آدمی بیکار

می نشیند به گوشه ای خلوت
عینهو بنده می خورد حسرت

می نویسد گذشته هبرت بود
آن زمان وضع جور دیگر بود

عینهو ابلهی به دوره ما
می کند ِهی حسادت بی جا
داد و فریاد می کند بی خود

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 بی وفایی هاست

مهه جا صحبت از جدایی هاست
از حمبت منانده هیچ نشان
آه یادش به خری آن دوران

عمر خود را دهد به باد الکی
با مهن حرف های بی خودکی
به خیالش که قبل از این دنیا

 کجایی که یادت بخیر 

بوده یک جای خوشگل و زیبا
غافل از این که از زمان قدمی
وضع دنیا مهیشه بوده وخیم

بی مرامی و دزدی و ذلت
قبل هم بوده بن این ملت

منتها می خورند آدم ها
حسرت دوره های قبلی را

چون که نوستالژیک بازی 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 نوستالژیک باز شدم
توی این امر یکه تاز شدم

کم نیاوردم و در این ُنه ماه
هی به یاد گذشته گفتم: »آه«

شرمسارم اگر که باالجبار
سوژه ای شد در این ستون تکرار

زندگی تان مهیشه باد به کام
خوب باشید و شاد... نقطه متام! 

در پیش بینی اوضاع مردم آینده و اتمام ستون بنده

  نسیم عرب امیری

  خلیل جوادی

خیلی ممنون!

اهل زد و بند و رشوه و داّللی ست
برعکس شعور، فحش هایش عالی ست

نه اهل کتاب هست نه اهل هنر
طفلی شکمش پر است و مغزش خالی ست


آقای رئیس در جهان تک باشد

ترفیع مقامشان مبارک باشد
یک میز بزرگ مایه خوشحالی ست
وقتی که خوِد رئیس کوچک باشد

  شایان حسین نژاد

پالتو

پوست پدر کنده شد
تا مادر 

صاحب پالتو پوست شد


بهشت زیر پا

مطمئنم در هبشت خشکسالی ست
وگرنه این مهه ترک

روی پاشنه پاهای مادرم
چه می کند؟


سر بر دار

 وقتی جالد
 سرها را از تن جدا کرد

 مهگی به شرف کالهردار
درود فرستادند

  رضی صائب

باور نمی کنم!

من ترک استکان و مساور منی کنم 
»صد بار توبه کردم و دیگر منی کنم« 

وقتی به گوش حضرت عالی منی رسد 
دیگر گالیه این َور و آن َور منی کنم 

وقتی خِر مراد مرا سر بریده اید 
پس واردات یوجنه و شبدر منی کنم 

دیگر برای دخلوشی خاطر مشا 
ایفای نقش برگ چغندر منی کنم 

پر مو شده زبان من از بس که فک زدم 
هرچند التماس به موبَر منی کنم 


دیگر گذشته کودکی و نیمه های شب 

ختت و پتو و ملحفه را تر منی کنم 
این بار چندم است که من توبه کرده ام 

این بار چندم است که باور منی کنم!

 رضا ساکی

چهـــل ســـال بـــود کـــه ادبیـــات درس مـــی داد و در متـــام 
ایـــن چهـــل ســـال فقـــط ســـه موضـــوع را بـــرای انشـــای 
بچه هـــا تعیـــن کـــرده بـــود؛ یکـــی »تابســـتان خـــود را 
چگونـــه گذرانده ایـــد؟«، یکـــی »علـــم هبـــرت اســـت یـــا 
ثـــروت« و یکـــی »در آینـــده می  خواهیـــد چـــه کاره 
شـــوید؟«. در متـــام ایـــن مـــدت هـــم بچه هـــای کالس 
یـــک طـــور مزخـــرف نوشـــته بودنـــد. مهـــه نوشـــته بودنـــد 
تابســـتان خیلـــی هبشـــان خـــوش گذشـــت. مهـــه نوشـــته 
بودنـــد علـــم از ثـــروت هبـــرت اســـت و مهـــه نوشـــته بودنـــد 
در آینـــده می خواهنـــد دکـــرت و مهنـــدس بشـــوند و بـــه 

جامعـــه خدمـــت کننـــد.
روز  یـــک  بـــود.  انشـــا  خوانـــدن  روز  هـــم،  امـــروز 
معمولـــی مثـــل مهـــه آن چهـــل ســـال گذشـــته. مثـــل مهـــه 
نوشـــته های  تکـــراری کـــه دانش آمـــوزان  آن روزهـــای 
تکـــراری می خواندنـــد. زل زده بـــود بـــه حیـــاط مدرســـه 
و بچه هـــا از مهـــان میـــز اول می آمدنـــد و بلندبلنـــد 
بـــود  قبـــال کـــه جـــوان  می خواندنـــد و می نشســـتند. 
خیلـــی دربـــاره انشـــا نوشـــن بـــا دانش آمـــوزان حـــرف 
مـــی زد. خیلـــی دوســـت داشـــت نوشـــن را ترویـــج کنـــد 
و کاری کنـــد کـــه بچه هـــا ذهنشـــان را آزاد کننـــد و 
چیزهـــای خـــوب بنویســـند و از کلیشه نویســـی دوری 
در کلیشـــه های  غـــرق  بچه   هـــا  آن قـــدر  امـــا  کننـــد. 
جامعـــه بودنـــد کـــه خســـته شـــد و گذاشـــت در مهـــان 
جهـــل مرکـــب مباننـــد و بنویســـند علـــم از ثـــروت هبـــرت 

اســـت و از خودشـــان نپرســـند کـــه پـــس شـــکم 
بنویســـند  و  می شـــود؟  ســـری  چطـــور  آدم 
کـــه می خواهنـــد دکـــرت بشـــوند و از خـــود 

نپرســـند کـــه آیـــا جامعـــه کارگـــر و بنـــا و 
ســـریابی فروش هـــم می خواهـــد یـــا نـــه؟ 
مزخرفـــی  تابســـتان  حالـــی کـــه  در  و 
را پشـــت ســـر گذاشـــته اند، بنویســـند 
خـــوش  هبشـــان  خیلـــی  تابســـتان 

درک.  بـــه  گذشـــت. 
خیالـــش  دســـت کم 

راحـــت بـــود کـــه بســـیاری از مهن هـــا عاقبـــت عملـــه 
می شـــوند و بـــا عملگـــی بـــه جامعـــه خدمـــت می کننـــد 

نـــه بـــا پزشـــکی.
بـــود کـــه  ســـوم  بـــود. کالس  صف شـــکن  خـــودش 
بـــد گذشـــت.  مـــا  بـــه  خیلـــی  »تابســـتان  نوشـــت: 
تابســـتان گـــرم اســـت و مزخـــرف. پـــدر هـــر روز مـــن 
را کتـــک زد و هـــر روز تریـــاک کشـــید و مـــادرم را بـــه 
شـــالق بســـت. مـــا در تابســـتان یک بـــار بـــه مشـــریان 
رفتیـــم کـــه آن هـــم وســـط راه برگشـــتیم.« بـــه خاطـــر ایـــن 
انشـــا، ســـیاه و کبـــودش کردنـــد. هـــم در مدرســـه و هـــم 
در خانـــه، امـــا یکـــی از معلم هـــا بـــه او گفتـــه بـــود کـــه 
از دیگـــران متمایـــز اســـت و بـــا مهـــه فـــرق می کنـــد.

حـــاال چهـــل ســـال بـــود کـــه دنبـــال یکـــی مثـــل خـــودش 
می گشـــت. یکـــی مثـــل خـــودش کـــه مزخـــرف بـــودن 
تابستان را فریاد بزند. به حیاط مدرسه نگاه می کرد که 
یکی از دانش آموزان شـــروع کرد به خواندن و خیلی زود 
انشـــایش متـــام شـــد. چنـــان بـــه مســـت دانش آمـــوز برگشـــت 
کـــه مهـــه کالس ُکـــپ کردنـــد. خشـــم و شـــادی توأمـــی در 
چهـــره اش پیـــدا بـــود. لب هایـــش می  لرزیـــد و اشـــکی غلیـــظ 
از گونـــه اش جـــاری بـــود. اشـــکی کـــه آرام می چکیـــد و 
پایـــن می رفـــت. قطـــره اشـــک کـــه پایـــن افتـــاد، بلنـــد شـــد و 
پسرک را آغوش کشید. سفت و حمکم. مثل مادری که 
فرزنـــدش را پیـــدا کـــرده باشـــد. بعـــد چشـــم  و پیشـــانی بچـــه 
را بوســـید و از او خواســـت یک بار دیگر خبواند. پســـرک 
دفرت را باز نکرد و از حفظ خواند: »به نام خدا. 
موضـــوع انشـــا: در آینـــده می خواهیـــد چـــه کاره 
شـــوید؟ پـــدرم مهیشـــه می گویـــد شـــوهرخاله ام کـــه 
خانـــه دارد و ویـــال دارد و ماشـــن بـــزرگ دارد 
و ســـفر خارجـــه دارد و حقـــوق زیـــاد دارد 
و پولـــش از پـــارو بـــاال مـــی رود، وصـــل 
اســـت. مـــن در آینـــده می خواهـــم وصـــل 
بشـــوم و بـــه خـــودم و خانـــواده ام کمـــک 
کنـــم تـــا زندگـــی خوبی داشـــته 

باشـــیم.« 

شوهرخاله من وصل است
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امــان از وقتــی کــه خــوردن هــم بــه شــکل اعتیادگونــه ای دائمــی شــود بــدون توجــه 
بــه کیفیــت مــاده خوراکــی. اتفاقــی کــه می توانــد به کــرات برامیــان رخ دهــد و مــا 
بدون توجه به آن و فقط برای حلظه ای لذت، تن به خوردن هر چیزی بدهیم. 
چیــزی خبــورمی بــدون احســاس گرســنگی؛ فقــط بــرای این کــه چیــزی خــورده باشــیم. 
غافــل از این کــه ادامــه ایــن نــوع خــوردن می توانــد مــا را بــه ارزش آنچــه می خــورمی 
بی تفــاوت کنــد و آرام آرام تــا جایــی پیــش بــرد کــه فقــط خبواهیــم خبــورمی. هــر چیــزی 

کــه می خواهــد باشــد.
امــروزه تنــوع رژمی هــای غذایــی بــاب شــده اســت. اغلــب افــراد بــه فراخــور حــال و 
احــوال و باورشــان یکــی از ایــن رژمی هــا را برمی گزیننــد و کســی منی دانــد آخــرش 
رضایتشــان حاصــل می شــود یــا نــه. امــا آنچــه مســلم اســت این کــه اکثــر ایــن 
روش هــا خیلــی هــم کاری بــه حــس و حــال مــا و این کــه چطــور غــذا خبــورمی 
ندارنــد. یعنــی مســئولیتی در مــورد آگاهــی دادن و اجیــاد خالقیــت در مــا ندارنــد 
و بیشــرت هدفشــان فــروش روش هــا و حمصوالتشــان اســت. دوســتی را می شناســم 
کــه دائــم در حــال خــوردن اســت. او دلیــل جالبــی بــرای ایــن کار خــود دارد. مثــال 
وقتــی چیــزی را می خــورد 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 اصــوال فلســفه 
او بــرای خــوردن مداومــش رفــع مشــکل اســت، نــه لــذت بــردن. جتربــه نشــان داده 
حضــور در مراحــل هتیــه آنچــه می خــورمی می توانــد تــا حــدودی مــا را از چنــگ 
اعتیــاد بــه خــوردن غــذا جنــات دهــد. کســی کــه می خــورد می توانــد عــالوه بــر 

رضایــت از آنچــه می خــورد دســتی هــم در هتیــه آن داشــته باشــد.
در جایــی نوشــته شــده بــود اولــن راه رهایــی از ایــن مشــکل کنــرتل حجــم خــوراک 
و ســاده خــوردن اســت. کاری کــه در درازمــدت جــواب می دهــد. گاهــی دانســن 
یــک دســتور غــذای ســاده می توانــد راهــی باشــد تــا بــا کمــی خالقیــت و اســتفاده 
از ادویه جــات و ســبزی های تــازه و مناســب مــا را در ایــن راه دشــوار کمــک کنــد 

و انگیــزه ای باشــد بــرای رســیدن بــه حســی مطلــوب از خــوردن.
ایــن بــار ســوپی ســاده و کم کالــری و پاییــزی را کــه خــودم ابــداع کــرده ام معرفــی 
می کنــم، شــاید فرصتــی باشــد کــه بــا خالقیــت خودتــان بــه جنــگ اعتیــاد بــه 

خــوردن برویــد و از هــر چــه می خوریــد لــذت بریــد. 

اراده معطوف
به خوردن

 ساناز اعتمادی

در نکوهش عادت به غذا خوردن؛ وقتی ما
به خوردن اعتیاد پیدا می کنیم
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 kargadanfoods@gmail.com
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طرز تهیه:
ابتدا گندم را کمی در آب خیس کنید. سپس آن را به مهراه مهه سبزجیات در قابلمه بریزید و با کمی روغن 
تفت دهید. سپس مقداری آب را به مهراه آب مرغ به آن اضافه کنید و بگذارید آرام بپزد تا جا بیفتد. وقتی 
مهه چیز پخت، آب انار یا رب انار را به آن اضافه کنید. پس از ده دقیقه سوپ مشا آماده است که به مهراه 

مقداری نان جو می تواند شام گرم و خوبی برای شب های بلند پاییزی باشد. نوش جان.

مواد الزم:
به مقدار الزم - هویج رنده شده  
به مقدار الزم - کلم و چغندر رنده شده  

یک عدد متوسط - پیاز خالل شده  
دو لیوان - آب مرغ   

دو قاشق غذاخوری - گندم نیمکوب یا بلغور گندم 
به مقدار دخلواه - آب انار یا رب انار  

یک عدد - سیب زمینی رنده شده  
به مقدار دخلواه - منک و فلفل و ادویه  

پیشنهاد:
- اگــر آب مــرغ نداریــد می توانیــد یــک قــرص عصــاره مــرغ را در یــک لیــوان آب گــرم حــل کنیــد و اگــر 

گیاهخوارید می توانید از آب سبزجیات استفاده کنید.
اگر مزه ترش دوست دارید، هنگام خوردن کمی آبلیمو به سوپ استفاده کنید.

اگر غذای تند دوست دارید به جای فلفل سیاه از فلفل قرمز استفاده کنید.
می توانید بر اساس سبزجیات داخل خیچالتان مواد سوپ را تغیری دهید.

منتظر
خالقیت های

 غذایی
مشا هستم.

تهیه سوپ کم کالری
مائده هــای زمینــی
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