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شـنـید ه هـا
تكذيب عفو دارندگان سالح غيرمجاز 

شنیده شد که  مديركل امنيتي و انتظامي استانداري گلستان گفت: اينكه گفته مي شود 
اگر دارندگان سالح غيرمجاز تا شش ماه پس از خريد صبر كنند، براساس قانون واجد 
شرايط عفو مي شوند؛ اين سخن از اساس كذب محض است. ايسنا نوشت؛ حيدرعلي 
احمدي اظهار كرد: وجود سالح در دست افراد، زمينه وقوع جرايم خشن را فراهم 
كرده و احتمال وقوع جرم را افزايش مي دهد، به ويژه آنكه افراد به همراه تهيه سالح 
به لوازم استفاده درست آن ملتزم نبوده و به تعبيري فرهنگ درست استفاده از سالح 

را رعايت نمی كنند. 

خبري از بقايي نيست
شنیده شد که وكيل حميد بقايي با اشاره به آخرين وضعيت موكلش گفت: از وي 
هيچ خبر جديدي ندارم و آخرين مالقات همان ديداري است كه پيش از اين اعالم 
كردم. باشگاه خبرنگاران نوشت؛ شايان ذكر است سيدعادل حيدري وكيل حميد بقايي 
معاون اجرايي رئيس جمهور س��ابق پس از ۵۶ روز بازداشت موقت در زندان اوين، 
روز سه شنبه ۱۳ مرداد اجازه مالقات با موكلش را پيدا كرد. وي در رابطه با اين ديدار 
گفت: با وجود درخواس��ت هاي مكرر مبني بر ضرورت انجام مالقات وكالي بقايي 
با موكل خود در زندان، پس از گذشت ۵۶ روز از بازداشت بقايي، سرانجام موفق به 

مالقات وي شديم. 

ممنوعيت وصول چک های رمزدار يک بانک  
شنیده شد که بانک مرکزی وصول چک های رمزدار يک بانک را ممنوع کرد. اخيرا 
در سامانه چکاوک )مبادله الکترونيک چک( به بانک ها اعالم شد که چک های رمزدار 
يکی از بانک ها را تا اطالع ثانوی وصول نکنند. اين در حالی است که ساير چک های 
اين بانک قابل وصول است. هرچند دليل اين ممنوعيت رسما اعالم نشده است اما 
اين موضوع نمی تواند چندان بی ارتباط با افزايش بدهی بانک ها به بانک مرکزی يا 

اضافه برداشت آنها باشد.

دستور جديد دولت درباره واردات دكل حفاري
ش��نیده شد که خراسان نوش��ت؛ بر اساس بخش��نامه جديد دولت به تعدادي از 
دستگاه هاي ذي ربط در امر واردات كاال، تاكيد شده است كه حسب تصميم كميسيون 
م��اده ۱ آيين نام��ه اجرايي مقررات ص��ادرات و واردات، از اين پس بررس��ي ورود 
دكل هاي حفاري به كشور به خاطر صفت مستعمل بودن، از ليست مصاديق موافقت 
كلي آن كميسيون، حذف شده و ورود هر نوع از اين دكل ها در هر شرايطي، منوط به 

ارائه موافقت موردي از دستگاه هاي مسئول در دولت خواهد بود. 

ممنوعيت ورود مرغ و تخم مرغ ايران به عراق
ش��نیده شد که يک مقام مسئول از برگشت خوردن مرغ و تخم مرغ هاي صادراتي 
ايران به عراق و افغانس��تان خبر داد. ناصر نبي پور از برگش��ت مرغ و تخم مرغ هاي 
صادراتي از مرز عراق خبر داد و اظهارداش��ت: مس��ئوالن عراقي اجازه ورود مرغ و 
تخم مرغ هاي ايراني به داخل به اين کشور را صادر نکردند. مهر نوشت؛ وي با بيان 
اينکه احتماال دامپزشکي عراق هنوز به گمرک اين کشور اعالم نکرده که واردات مرغ 
و تخم مرغ از ايران مجاز است، گفت: مسائل پيش آمده به دليل ذوق زدگي زودهنگام 

مرغ داران داخلي رخ داده است.

تذكر عجيب كوچك زاده
شنیده شد که مهدی کوچک زاده در جريان مخالفت با طرح توسعه و بهينه سازی 
آب ش��رب شهری و روس��تايی، گفت: در ابتدا می خواهم اخطاری را مطرح کنم که 
مدت هاس��ت فرصت بيان آن را نداش��تم. وی افزود: اخطار من به اصل ۱۵۳ قانون 
اساسی است؛ با توجه به محتوای برجام و قطعنامه 22۳۱ شورای امنيت و همچنين با 
توجه به بيانيه ۱+ ۵ و بيانيه وزارت امورخارجه اعالم می کنم از ديد من برجام موجب 
سلطه بيگانگان بر کشور می شود. ايرنا نوشت؛ محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس که 
رياست جلسه علنی را برعهده داشت خطاب به اين نماينده مجلس گفت: شما قرار 
بود به عنوان مخالف طرح صحبت کنيد و براساس آيين نامه تنها بايد مخالفت خود را 

در خصوص طرح در دست بررسی بيان کنيد.

تجمع برخی معدنکاران مقابل وزارت صنعت
شنیده شد که جمعی از کارکنان شرکت معدنی آريان ناران از پيمانکاران فعال در 
مجتمع مس سرچش��مه به دليل آنچه آن را »بالتکليفی در شرايط قرارداد، دستمزد 
ناکافی و نبود ثبات ش��غلی« خواندند ديروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تجمع کردند و رس��يدگی به مطالباتش��ان را خواستار ش��دند. اين تجمع کنندگان که 
ش��مار آنها به چند ۱0 نفر می رس��يد مقابل ساختمان ش��ماره يک وزارت صنعت، 
معدن وتجارت واقع در خيابان س��ميه حاضر و خواستار رسيدگی مسئوالن ذيربط 
اين وزارتخانه به مشکالت کاری خود شدند. يکی از کارکنان شرکت يادشده اظهار 
داشت: تعداد کارکنان اين شرکت بالغ بر 200 تا ۳00 نفر است، اما افراد شرايط قرارداد 

روشنی ندارند و با سابقه هشت تا ۱0 سال در بالتکليفی به سر می برند.

جمع پايداري ها در كميته امداد
ش��نیده شد که سه عضو حزب جبهه پايداري به عنوان مديران ارشد كميته امداد 
منصوب ش��دند. انتخاب نوشت؛ با حكم فتاح، عليرضا عسگريان به عنوان »معاون 
اداري و مالي«، سيد محمد رضا حسيني به عنوان »مشاور و مديركل حوزه رياست« و 
ميرهاشم موسوي به عنوان »رئيس مركز آموزش و پژوهش« كميته امداد امام خميني 
)ره( منصوب شده اند. الزم به ذكر است اين سه نفر توسط صادق محصولي به شوراي 
مركزي پايداري معرفي شده و از مديران وي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي بودند. 
در دوران صدارت محصولي در اين وزارتخانه، عليرضا عس��گريان معاون توس��عه 
مديريت و س��رمايه انساني و سيد محمد رضا حسيني مديركل حوزه وزارتي وزارت 

رفاه و تامين اجتماعي را بر عهده داشتند.

چهار تجمع مقابل مجلس 
شنیده شد که جمعي از بازنشستگان فوالد كشور، مربيان پيش دبستاني، كاركنان برق 
منطقه اي و دانش��جويان صبح ديروز براي رسيدگي به مشكالت خود مقابل مجلس 
شوراي اسالمي تجمع كردند. ايرنا نوشت؛ بازنشستگان صنعت فوالد كشور در اين 
تجمع خواستار تعيين تكليف وضعيت بيمه اي و پرداخت حقوق معوقه خود شدند. 
مربيان پيش دبستاني نيز در اين تجمع ضمن اعتراض به برگزاري آزمون استخدامي 
وزارت آموزش و پرورش خواستار رسيدگي به اين مساله شدند. همچنين تعدادي از 
كارمندان اپراتور برق منطقه اي نيز با تجمع در مقابل درب شمال شرق مجلس شوراي 
اسالمي خواستار تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني و رفع تبعيض بين نيروهاي 
قراردادي و پيماني اين شركت در كشور شدند. تعدادي از دانشجويان نيز با حضور 
در برابر مجلس خواستار بررسي برجام و قطعنامه 22۳۱ شوراي امنيت درباره توافق 

هسته اي شدند. 

طنـز

عکس نامه

 كمي آهسته تر 
زيبا!

روابط عمومي راه آهن در اطالعيه اي ش��فاف و 
كارگشا اعالم كرده»قطار گرگان به دليل سرقت پيچ 
از ريل خارج ش��د« بي خود نخنديد، س��رقت پيچ 
خن��ده دارد؟ اصال پيچ كجايش خن��ده دارد؟ اصال 
بنده در عجبم كه اين مدت وس��ايل و ابزاري مانند 
پيچ اختراع ش��ده اند كه قاتق نان آدم بش��وند، قاتل 
جان مان ش��ده اند. در اين مي��ان نبايد از عزيزاني كه 
مش��غول شغل جذاب و هيجان انگيز»سرقت پيچ« 
هس��تند هم غافل شويم و حق مطلب را درباره آنها 
ادا نكني��م و مهم تر از تمام موارد فوق، چقدر خوب 
اس��ت كه ت��ا حادثه اي رخ ندهد، مس��ئوالن متوجه 
مس��ائل  ريزي از اين قبيل نمي شوند و كال دوستان 
توي كار كالن هس��تند و به جز كالن به چيز ديگري 
اهميت نمي دهند. در عين حال يكي از باستان شناسان 
كش��ورمان اعالم كرده كه اگر مس��ئوالن دير بجنبند، 
قاچاقچيان ش��هر باستاني سامن در استان همدان را 
تخليه خواهند كرد. بر اين اساس؛ الف- تجربه ثابت 
كرده مسئوالن كال دير مي جنبند، شما پلن بي  را مطرح 
كن! ب- تنها اقدام پيشگيرانه مسئوالن سيم كشي و 
كابل كشي شركت مخابرات بوده كه اصرار داشتند در 
يك شهر باستاني خطوط تلفن داير كنند و همين گونه 
به صورت ناخواسته جلوي دست و پاي قاچاقچيان 
را گرفته اند، ج- محل شان نگذاريد، اجازه بدهيد شهر 
را تخليه كنند، ببينيم به كجا مي رسند، از ما كه كاري 
برنمي آيد، شايد خودشان خجالت كشيدند، فقط كمي 
آهسته تر بيايند و كمي آهسته تر رد شوند!روز گذشته 
درباره زلزله جوادآباد و آمادگي مثال زدني مسئوالن و 
سازمان هاي مرتبط در اين باره نوشتيم، اصال خيلي 
هم بد نيست براي اينكه حال زلزله گرفته شود، همين 
االن بيايد تا ببيند ما چه قدر آماده هستيم. از آنجايي 
كه همين تازگي ها مس��ئوالن به جذاب ترين ش��كل 
ممكن موضوع طوفان و سيل را مديريت كردند )يا 
طوفان و سيل ما را مديريت كردند، چه فرقي مي كند؟ 
برويد پ��ي حرف!( تا ما روي فرم ق��رار داريم و در 
ش��رايط صد در صد )نه حتي 99% كه بنده ناراحت 
مي ش��وم اگر اينگونه فكر كنيد( آمادگي قرار داريم، 
چ��را زلزله نيايد و يك بار براي هميش��ه رويش كم 
نش��ود؟ اصال سازمان آتش نش��اني از قصد خودش 
را درگير مسائلي مانند ش��لنگ و نردبان و آب دادن 
درختان كرده. بنده مطمئن هس��تم كه ش��هرداري ها 
تعمدا خودش��ان را درگير برخورد با دستفروش��ان 
و اج��اره دادن پياده روه��ا كرده اند. تمامي اين كارها 
صرف��ا به اين دليل انجام ش��ده اند كه زلزله فكر كند 
ما حواس مان نيس��ت و ناغاف��ل بيايد، در حالي كه 
مسئوالن منتظر آمدن او نشسته اند تا به محض رسيدن 
حال��ش را طوري بگيرند كه برود و در همان ژاپن و 
جزاير اطرافش بيايد و رويش كم شده و ضايع شود 
و خالص! )همين االن يكي از مسئوالن پيامك زد و 
گفت»واسه چي تاكتيك هاي ما رو لو دادي؟ ستون 

پنجم!« خجالت كشيدم، ببخشيد!( 

تـــون کارا  اجاره مسکن ۴۰ تا ۵۰ درصد از 
درآمد خانواده ها را می بلعد 

محسن بخشنده

فریور  خراباتی

رانكه را به حال خودش رها كن

تـامــالت

گلباران حرم امام رضا )ع(

از هنرمندان دلجويي كنيم

سـکــو

 عمو قناد: 

همه مي گويند چرا نيستي؟ 
مجي��د قن��اد درباره غيب��ت طوالن��ي مدتش در 
تلويزيون و همچنين بازگشتش به صداوسيما اعالم 
كرد: همه سراغ مرا مي گيرند و مي گويند چرا نيستي؟ 
ح��اال مي خواهم بگوي��م به زودي قرار اس��ت با دو 
برنامه كودك متفاوت به آنتن تلويزيون بازگردم. اين 
مجري برنامه هاي كودك در گفت وگو با ايسنا  گفت: 
خدا را ش��كر، در حال حاضر هم كه تكليف شبكه 
كودك مشخص شده است و فكر مي كنم به زودي همه 
جزييات درباره  اين شبكه كه مختص كودكان است از 
سوي صدا و سيما اعالم شود. اكنون در تكاپوي تدارك 
دو برنامه كودك جديد هستم كه يكي از آنها مراحل 
اداري اش را مي گذران��د و ديگري در مرحله تحقيق 
و نگارش متن اس��ت. قناد سپس اعالم كرد: »قدم به 
قدم« عنوان بزرگترين مسابقه كودك تلويزيون است كه 
قرار است براي پخش از شبكه دو سيما ساخته شود. 
اين مس��ابقه اكنون مراحل اداري  را سپري مي كند تا 
به زودي به مرحله توليد برسد. همچنين يك مجموعه 
نمايشي ۱20 قسمتي به اتفاق يكي از كارگردانان سينما 
و تلويزيون قرار است كار كنم كه در حال حاضر در 
مرحله تحقيق و نگارش است. اين مجموعه نمايشي 
براي گروه س��ني نوجوانان اس��ت. او ادامه داد: اين 
مجموعه نمايشي تلنگري به خانواده هاست كه سعي 
كنند پيوندشان را با كودكانشان نزديك تر كنند. طرح 
اين مجموعه نمايشي اكنون توسط مشاوران آموزش 
و پرورش در حال مطالعه و بررسي است. مجيد قناد 
در پايان درباره حضور مجريان شناخته شده قديمي 
همچون ش��هرام السمي در حوزه اجراي برنامه هاي 
كودك اظهار كرد: تلويزيون ابتدا خودش بايد تالش 
كند تا س��رمايه هايش را از دس��ت نده��د. به نظرم 
تلويزي��ون در حال حاضر در حوزه كودك چيزي كه 
براي بچه ها نو و جديد باش��د، ن��دارد و بايد به اين 

مساله بيشتر توجه كند.

تلخ چای  

قرار مالقات در ويرانه

در قلعه خرابه اي بي شناسنامه، پا كند مي كنم 
كه همس��فران بروند. در اتاقكي بي سقف، سه 
ضلعش ديوار و يك ضلعش گشوده رو به مشرق 
مي ايستم. مي خواهم آوازي بخوانم. نمي شود. به 
ناچار سكوت مي كنم و رو به ضلعي كه روزي 
در بوده و حاال منظر بيابان است مي ايستم. هر 
جدالي در هر زماني از تاريخ روي داده باشد، تا 
ابد ادامه دارد. اين وظيفه مورخ است كه پيوسته 
هش��دار دهد. نه تنها هيچ پي��روزي اي پايدار 
نيست، بلكه در همان لحظه ظفر، نطفه شكست 
بسته مي شود. همواره اين تهديد وجود دارد كه 
نطفه ناخلف رشد كند و سر از خاكستر بردارد. 
اين قصه بارها تكرار شده است. چند صباحي 
پس از پيروزي، درست از همان جايي كه نقطه 
قوت خود مي دانستيم شكست خورده ايم. حتي 
ظفرمنداني كه پيروز به خاك رفته اند، از دستان 
همان دشمنان پيشين مصون نيستند. هر لحظه اي 
در گذشته، نگاهي به حال – همين لحظه- دارد. 
دائم بايد برگش��ت و در جست وجوي معنايي 
بود كه در تالقي دو نگاه نهفته اس��ت. نگاه ما 
كه در اكنون ايس��تاده ايم با ن��گاه آن لحظه. اما 
كدام لحظه؟ نمي دانيم. هيچ لحظه اي در تاريخ 
نيست كه اهميتي بيشتر يا كمتر از ديگر لحظه ها 
داشته باشد. وضعيت سرگيجه آوري است. اما 
هي��چ تصويري، هيچ پيچ و بزنگاهي در تاريخ 
از دس��ت رفته و تمام ش��ده نيست. اين است 

كه به طور غريزي هيچ حس��رتي ب��راي آينده 
نداريم. حسرت متعلق به گذشته است چرا كه 
ه��ر لحظه اي در زمان ماض��ي – در همان بدو 
پيداي��ش و پيش از هر چي��ز- نقصان خود را 
نمايان مي كند. هيچ لحظه اي »كامل« نيست و 
حرمان ناش��ي از اين نقص تا ابد باقي خواهد 
ماند. آنچه امروز هس��ت هميش��ه بوده. تاريخ 
ردپاي اكنون نيس��ت. »تنِ« اكنون است. )باز 
به حكم غريزه مي دانيم انكار امر ناخوش��ايند 
سودمند تر اس��ت از مواجهه و شكست دادن 
آن؛ چيزي كه عقل درست عكس آن را توصيه 
مي كند: روبه رو ش��و، بجنگ، به دست بياور يا 
نابود كن. قورباغ��ه ات را قورت بده. غريزه با 
انكار كردن درصدد منجمد ساختن لحظه است؛ 
آخ اگر لحظه بعدي نيايد! از بخت بد اين تمنايي 
محال است. هر لحظه همان دم كه تولد مي يابد 
مادر خود را مي كشد و فرزند خود را مي زايد. 
اين است كه هر لحظه حسرتي نو در دل آدمي 
مي كارد. حسرتي كه حتي اگر فراموش شود از 
بين نمي رود. تل انبار مي شود. حتي در ناخودآگاه 
فراموشكارترين آدم ها. ويرانه ها درست همان 
كالبد و تجسم قرار مالقات ما با گذشته اند. در 
س��وت و كور ترين ويرانه ها به دنبال آن تالقي 
نگاه از دوس��و هس��تيم. در ويرانه، ناخودآگاه 
سكوت مي كنيم. به اين معني: خب! من آمده ام 

سر قرار. 

فرهاد بهرامی

خـبـر آخـر

ش��روع فعالي��ت هن��ري من برمي گ��ردد به 
س��ال ۱۳4۵ كه وارد راديو شدم. اساسا پيش از 
انقالب فضاي راديو به گونه اي بود كه از حضور 
جوانان اس��تقبال نمي كردند و شرايط كار در آن 
دوران بسيار سخت بود، يعني مانند االن نبود كه 
شوراي موسيقي از جوانان حمايت مي كند و به 
آنها فرصت مي دهد تا خودشان را نشان بدهند. 
اما متاسفانه از اين ظرفيت ها به درستي استفاده 
نمي شود و افراد قدر فرصتي كه نصيب شان شده 
را نمي دانند. انصافا در ساليان گذشته چند ترانه 
خوب و ماندگار شنيده ايد؟ در گذشته برخي از 
افراد ادعا كردند كه ما اجازه نمي دهيم آنها رشد 
كنند، به همين دليل ما خودمان را كنار كش��يديم 
تا به آنها ثابت ش��ود كه هركس نمي تواند الكي 
باال بيايد و رش��د كند. آن ترانه ها حاصل سال ها 
تجربه ما بودند. شما اگر موضوع ترانه در فرهنگ 
و هنر را از زمان مش��روطه بررسي كنيد، متوجه 
مي شويد كه تعداد افراد موفق نهايتا ۳0 نفر بوده 

كه از اين تعداد شايد تنها ۱0 نفر ماندگار و 
عالي بوده اند. نسل ما از حضور جوانان 

اس��تقبال كرد زيرا دوست داشتيم با 
ش��نيدن كارهايشان تحت تاثير قرار 
بگيريم، ش��گفت زده شويم، زيبايي 
را ببينيم و شكفته شويم، اما تنها يك 

كار كم��دي و بي هدف 
را ديديم كه فارغ از 
دغدغه اي  هرگونه 
اي��ن روزها  بود. 
ترانه هايي  اغلب 
كه مي ش��نويد را 
انگار يك شاعر 
اين  و  س��روده 
شاعر انگار درد 
و رن��ج ندارد، 
گويي جيب و 

سفره اش پر است، 
هن��وز نان خ��ور 
م��ادر  و  پ��در 

است، بي درد است 
زخم خوردگي  چون 
و مس��ائل جهاني در 
نمي شوند،  ديده  آنها 

مس��ائل اجتماعي و دغدغه هاي مردم در آنها به 
چشم نمي خورند. مگر مي ش��ود كودكان آواره 
سوري را ببيني و دلت نخواهد شعري در وصف 
آنها بسرايي؟ مگر مي شود كودكان و خانواده هاي 
آواره از دس��ت داع��ش را ببيني و دلت ش��عر 
سرودن نخواهد؟ اين درد نيست؟ چرا آن را در 
ترانه هايمان عنوان نمي كنيم؟ در كنار تمام اينها 
متاسفانه مشكالت مميزي را هم داريم. درست 
خاطرم هست كه س��ال ها پيش آقاي شاهرخي 
در شوراي موس��يقي حضور داشت، اشعار من 
را خواند و گريه كرد اما ش��وراي موسيقي آن را 
رد كرد!مشكل ديگري كه داريم كمبود خواننده 
استاندارد و باكيفيت است. انگار قلم خوشنويسي 
را در دس��ت يك كودك سه ساله قرار بدهيم و 
توقع داشته باشيم كه از آن بتواند به نحو احسن 
اس��تفاده كند، در عين حال اگر هم كسي كارش 
خوب باشد از او حمايت نمي شود. سرمايه گذار 
در اين حوزه پول خرج نمي كند. اگر هم هنرمندي 
موفق ش��ود، کمتر هن��ر او را ارج می نهند. 
به طور مثال چند سال پيش از بنده 4۵ 
ترانه خريدند و آن را به بهانه نداشتن 
خوانن��ده اي كه بتواند آنها را خوب 
اجرا كند، داخل كمد گذاشتند و دارند 
خاك مي خورند. بايد اين فضاي مملو 
از حسد را از بين ببريم. نبايد رويه اي 
كه منجر ب��ه رفتن برخي از 
هنرمندان گرديد را تكرار 
كنيم. در دوره اي به بنده 
نيز پيشنهاد مهاجرت 
دادند، اما من عاشق 
اين م��رز و بوم بودم 
چ��ون  هس��تم،  و 
ريشه ام در اين خاك 
اس��ت، اما اف��رادي 
موس��يقي  خاك  كه 
و هن��ر را خورده اند 
نكنيم.   را خانه نشين 
هنرمند متكبر نيست، 
عذرخواهي نياز ندارد؛ 
از آنها دلجويي كرده و 

دلشان را گرم كنيم. 
* شاعر وترانه سرا

اكبر آزاد*

ایمان احمدزاده خليفه

كاوه فوالدي نسب

»من مي خواهم »م��ن« خويش را محو كنم 
تا فق��ط رويدادها س��خن بگوين��د. مي خواهم 
بدان��م واقع��ًا چ��ه روي داده اس��ت.« )نقل به 
مضمون( اي��ن دو جمله را لئوپول��د فون رانكه 
-مورخ آلماني قرن نوزدهم��ي و از بنيانگذاران 
تاريخ مدرن- گفته است. روش شناسي رانكه تا 
به امروز هم - ب��ا وجود همه ديدگاه ها مختلف 
و انتقادهايي كه نس��بت به آن وجود داشته - از 
روش هاي پابرجاي تاريخ نگاري است. او شيوه 
نوآورانه و جالبي براي كارش داش��ته و به جاي 
اس��تفاده صرف از مت��ون تاريخي موج��ود، از 
منابع مختلفي مثل خاطره ها، نامه هاي ش��خصي 
و رسمي، اسناد دولتي، حكم نامه هاي سياسي و 
روايت هاي شاهدان عيني استفاده مي كرده است. 
او معتقد بوده وظيفه مورخ اين نيس��ت كه صرفا 
رويدادهاي گذش��ته را به هم��ان صورتي كه رخ 
داده اند ذكر كند، بلكه بايد فراتر از از آن رويدادها، 
به بازسازي گذشته -همان گونه كه بوده- بپردازد. 
و از همين نظرگاه بوده كه مي گفته من مي خواهم 
»من« خويش را محو كنم... در ديدگاه رانكه اي، 
مورخ تا بيش��ترين حد ممكن به س��مت حذف 
س��وبژكتيويته حركت مي كند؛ بيشترين حدي كه 
البته منطقا هيچ وقت نمي تواند به صفر برس��د و 
درست به همين دليل اين ديدگاه مي تواند محل 
ارجاع خوبي براي گفت وگ��و درباره خلق ادبي 
باشد. بعضي رمان ها و داستان هاي اين روزهاي 
ادبيات ما البد تحت تاثير رئاليسم و ناتوراليسم قرن 
نوزدهم اروپا و رئاليسم اجتماعي دهه هاي چهل 

و پنجاه ادبيات داستاني خودمان )كه البته تناسبي 
با اوضاع و احوال زمانه خودش داش��ت(، چنان 
تخته بند واقعيت مانده اند كه انگار دارند به شيوه 
رانكه اي تاريخ نگاري و با اندكي دستكم گرفتن 
وقايع نگاري مي كنند. برخالف رانكه، نويس��نده 
مي خواهد )يا بايد بخواهد( »من« خودش را بر 
تمام جهان داستان سوار كند. اينجا ديگر خبري از 
محو »من« نيست، و قرار هم نيست »رويدادها 
]خود[ سخن بگويند«. نويسنده جهان ذهني اش 
را - مبتني بر واقعيت هاي بيروني يا دريافت هاي 
دروني- ترس��يم مي كند، ب��ا دقت و ظرافت يك 
جواهرساز يا مينياتوريست رويدادها را برمي گزيند 
و برخالف مورخ آنها را وامي دارد تا س��خن او 
را بگويند )البته قطعا نه به ش��كل و شيوه اي كه 
توي ذوق خواننده اش بزند و همذات پنداري يا 
باورپذيري داستان را مخدوش كند( و اين همان 
چيزي اس��ت كه در فن داستان نويس��ي »عمل 
داستاني« خوانده مي ش��ود. از اين منظر »عمل 
داستاني« ديگر صرفا يك »عنصر« از »عناصر« 
داس��تان نيست كه نويس��نده اي )تازه اگر با »فن 
داستان نويسي« آشنا يا به طريق اولي به آن مسلط 
باشد( موقع بازنويسي داس��تان، مرورش كند و 
ببين��د كه آيا تويش به موقع گره مي افتد و به موقع 
به اوج مي رس��د و به موقع گرهش باز مي شود يا 
نه، و خيالش كه راحت ش��د، توي چك ليس��ت 
يك تيك بگذارد كنارش و لبخند مليح بزند، بلكه 
 بخشي از فلسفه داستان است و حاوي و حامل 

انديشه نويسنده. 

پانته آبهرام دچار »دريازدگي« مي شود

تـئــاتــر 

پانته آ بهرام در كنار رضا بهبودي، ستاره پسياني 
و بهرنگ علوي با نمايش »دريازدگي« به تاالر 
»حافظ« مي آيد. به گزارش ايسنا، »دريازدگي« 
نام نمايشنامه اي از عباس جمالي است كه قرار 
اس��ت با كارگرداني و طراحي خود او، شهريور 
و مهر سال 94 در تاالر »حافظ« به روي صحنه 
برود. در اين نمايش كه فضايي سورئال در بستري 
واقع گرايان��ه دارد، بهرام به عنوان يكي از چهار 
پرس��وناژ نمايش حضور دارد و اين روزها در 
حال تمرين و آماده سازي اين نمايش است. پانته 

آبهرام كه گفته مي شود يكي از بازيگران 
صاحب س��بك تئاتر است، سال 

گذشته در نمايش »شكلك« به 
كارگرداني كيومرث مرادي به 
صحنه رفته بود. نقش مقابل 
او را در اين نمايش رضا 
بهب��ودي بازي مي كند كه 
به تازگي بازي در نمايش 
را  اينيش��مور«  »ستوان 
ب��ه كارگردان��ي حس��ن 
معجون��ي به پاي��ان برده 

اس��ت. در مقابل اين 
بهرنگ  بازيگر  دو 

علوي و س��تاره 
پسياني  بازيگر 

نقش هاي ديگر اين نمايش هستند. »دريازدگي« 
روايت آدم هايي اس��ت كه در كن��ار دريا قصد 
دارند تا بار سنگين گذشته خود را به آن بسپارند. 
عباس جمالي كارگردان پيشتر به عنوان بازيگر و 
نويسنده در آثار نمايشي چون P2 به كارگرداني 
مرتضي ميرمنتظمي و و »ويران« به كارگرداني 
يوس��ف باپيري و »اس��م« ب��ه كارگرداني ليلي 
رشيدي به صحنه رفته است و به زودي تازه ترين 
نمايش خود را به صحنه مي برد. او پيش از اين 
در فستيوال »مونوليو« )جشنواره تك گويي گروه 
تئاتر ليو( نماي��ش » عكس من« را با همراهي 
لعيا گرامي با بازي مينو وش رحيميان، 
ليلي رش��يدي و آناهيت��ا اقبال نژاد 
كارگرداني كرده بود. او همچنين 
نويسندگي نمايش »فركانس« 
مرتضي ميرمنتظمي و بازي 
در »سيمرغ« كيومرث مرادي 
را در كارنامه خود دارد. اين 
نماي��ش كاري از كمپاني 
تئاتري »لوبياي آبي« است 
و پيش فروش بليت هاي 
آن ب��ه زودي اعالم 
خواهد شد. 

دکتر مظفر بختيار، ايران شناس، فارسی پژوه، 
مترجم و اس��تاد دانش��گاه تهران، در 72 سالگی 
درگذشت.دکتر مظفر بختيار استاد دانشگاه تهران 
و استاد ممتاز دانشگاه پکن، عصر روز جمعه 2۳ 
مرداد در تهران درگذش��ت و روز شنبه با حضور 
اعضای خان��واده و جمعی از نزديکان، در مقبره 
خانوادگ��ی ش��ماره 9۵7 )واق��ع در جنب قطعه 
هنرمندان( بهش��ت زهرای تهران به خاک سپرده 
شد.يک عضو خانواده دکتر بختيار به ايسنا گفت: 
»بنا بر وصيت و خواست ايشان، هيچ مراسمی 
برگزار نمی شود«.در معرفی مظفر بختيار عنوان 
شده اس��ت: دکتر مظفر بختيار از ايران شناسان، 
فارسی پژوهان، نسخه شناسان و مترجمان برجسته 
ايران متولد ۱۳22 در چهارمحال و بختياری بود. 
پدربزرگ وی فتحعلی خان سردار معظم بختياری 
از سران ميهن پرست و فرهنگ دوست بختياری 
بود که علی اکب��ر دهخدا در دوران جنگ جهانی 
اول طی دو سال و نيم اقامت در منزل وی موسوم 
به »قلعه دزک« در ۳2 کيلومتری شهرکرد، بخش 
عم��ده کار فيش برداری و تألي��ف کتاب امثال و 
حک��م و لغتنامه را در آن جا انجام داد.دکتر مظفر 
بختيار پس از اخذ دکترای زبان و ادبيات فارسی 
از دانش��گاه ته��ران، به عضوي��ت هيأت علمی 
دانش��کده ادبيات دانش��گاه تهران درآمد و پس 

از س��ال ها تدريس و تحقيق موفق به کسب رتبه 
اس��تادی ش��د. او از متخصصان و پژوهشگران 
برجسته چين شناسی و فرهنگ های شرق دور بود 
و دانشگاه پکن در سال ۱۳7۵ به مناسبت آثار و 
تحقيقات او در زمينه چين شناسی، عنوان »استاد 
ممتاز دانش��گاه پکن« و منشور ويژه آن دانشگاه 
را ب��ه او اعط��ا کرد. وی چندين س��ال از طرف 
دانش��گاه تهران در دانشگاه پکن پايتخت چين 
و دانش��گاه هانکوک سئول پايتخت کره جنوبی 
به تدريس و تحقيق اشتغال داشت.برخی از آثار 
تأليفی وی عبارت اند از: نی نامه، فرقه های صوفيه 
در چين، فرهنگ چينی به فارسی )به ويراستاری 
وی(، کتاب ايران، شکوه ايران، علف )ترجمه(، 
آداب فتوت )ترجمه(، مجموعه آثار رضا عباسی 
و حياة الطغرايی )به عربی(. از او مقاالت علمی 
و پژوهشی زيادی در نشريات داخل و خارج از 
کشور به چاپ رسيده است. بخش عمده کارنامه 
دکتر مظفر بختيار، تربيت چند نسل از پژوهشگران 
رش��ته زبان و ادبيات فارسی است؛ به نحوی که 
ش��اگردان وی هم اکنون استادان نام آشنای رشته 
زب��ان و ادبيات فارس��ی در دانش��گاه های ايران 
و جهان به ش��مار می روند. دکتر مظفر بختيار تا 
سال ۱۳۸۸ با رتبه علمی استاد تمام به تدريس در 

دانشکده ادبيات دانشگاه تهران می پرداخت.

دکتر مظفر بختيار درگذشت

ادبـیــات


