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»ايونا پتاپف سورچي، سراپا سفيد گشته و به 
شبح مي ماند. تا جايي که يک آدم زنده بتواند 
تا شود، پشت خم کرده و بي حرکت در جاي 
خود نشسته است. چنين به نظر مي رسد که 
اگر تلي از برف هم روي او بيفتد، باز الزم نخواهد ديد تکاني بخورد و برف را از روي خود 
بتکاند. اسب الغرمردني اش هم سفيدپوش و بي حرکت است«. چخوف »اندوه«ش را 
اين طور شروع مي کند؛ چندخطي از يک غروب برفي مي گويد و بالفاصله مي رود سراغ 
درشکه چي پيري که پسر جوانش را به تازگي از دست داده. پيرمرد در تمام داستان دنبال 
هم زبان همدلي مي گردد تا درددل کند و بار دلتنگي اش را سبک. اصال »اندوه« روايت همين 
تالش براي يافتن گوشي است که صداي آدم را بشنود اما هيچ کس - نه مرد نظامي، نه 
جوان هاي مست، نه دربان و نه حتی همکارش، درشکه چي جوان- حوصله   يا عالقه اي 
براي گوش دادن به او ندارد. شايد دليلش اين باشد که پيرمرد مي خواهد از مرگ بگويد؛ 
چيزي که آدمي هميشه در معرضش قرار دارد و - شايد اصال براي همين- از آن فراري است. 
هيچ کس صداي ايونا را نمي شنود، ايونا تنهاست؛ تنهايي اي مطلق که چخوف در همان 
پاراگراف ابتدايي داستان به خوبي تصويرش کرده. داستان کوتاه »اندوه« در سال 1886 
نوشته شده؛ در قرن نوزدهم، قرن رمان هاي بزرگ و نويسنده هايي که مي توانند درباره 
يک خال لب، صفحه ها و صفحه ها بنويسند، چخوف اما خالف جهت آب حرکت مي کند و 
ايجاز در زبان و غلبه عينيت در روايت را انتخاب مي کند. او در »اندوه«ش بي آنکه به ورطه 
سانتي مانتاليسم در زبان بيفتد، بي آنکه برود سراغ تفسيرها و مداخله هاي مخل راوي يا 
نويسنده در روايت، بي آنکه در شخصيت پردازي دچار رقت  قلب شود و براي شخصيت 
محوري داستانش ضجه  و  مويه کند، وضعيت  و موقعيت رقت بار او را روايت مي کند. وه که 
در آن گرگ و ميش برفي سن پترزبورگ، چه روايت تاثيرگذاري خلق مي کند. من هميشه 
احساس غريبي نسبت به ايونا داشته ام؛ ترکيبي از احساس هاي متفاوت: هم خودم را در 
تنهايي اش شريک مي دانم و هم نسبت به آن بي تفاوتم )و فکر مي کنم همين است که 
هست، جهاِن بعد از ماشين  بخار جز اين نمي تواند باشد(. ايونا را دوست دارم، خيلي زياد؛ 
به ويژه آن عمل نهايي اش را: رفتن سراغ اسبش... »داري نشخوار مي کني؟ خب، نشخوار 
کن، نشخوار کن. حاال که پول يونجه درنيومده، کاه بخور. راستش براي کارکردن پير 
شده م، اگر پسرم نمرده بود، سورچي مي شد... کاش نمرده بود«.... اسب الغر و تکيده 
نشخوار مي کند و گوش مي دهد و نفس گرم خود را به دست هاي صاحبش مي دمد و 
ايونا بيش از اين تاب نمي آورد و درد و اندوه خودش را براي اسبش حکايت مي کند«. در 
اين تصوير نهايي، چخوف بدون بزرگنمايي و ادا و اطوار، در اشرف مخلوقات بودن آدمي 
ترديد مي کند. بله، »اندوه« داستان ترديد هم هست؛ ترديد در آنچه از قرن هجدهم - بعد از 
انقالب صنعتي- تخمش در جهان کاشته شد و تا همين امروز هم دارد مدام رشد مي کند و 

دنياي ما را در خود مي بلعد: فردگرايي. 

بر فراز شاهين ها

خانواده کيم کارداشيان، مدل، 
آمريکايي  بازرگان  و  بازيگر 
چشمــگيري  رشــد  رسمـــا 
داشته است. کارداشيان که با همسر سوم خود روزگار را 
سپري مي کند تاکنون دو فرزند را در خانواده خود پذيرفته 
است؛ يک دختر )نورث وست( و يک پسر )ساينت وست( 
اين خانواده  فرزند سوم  کرده  اعالم  کارداشيان  که حاال 
ثروتمند هم آمده است آن هم از طريق رحم اجاره اي. 
به گزارش »اينترتينمنت نيوز«: »زوج مشهور کارداشيان 
به  اجاره اي  رحم  از طريق  را  فرزند سوم خود  و وست، 

آوردند. کارداشيان در برنامه تلويزيوني  خانواده خود 
خود گفت که من و کانيه وست خوشحال هستيم 

که از دختر زيبا و سالم خودمان رونمايي  کنيم. 
از زني که فرزند ما را به دنيا آورد بسيار سپاسگزار 

هستيم. روياهاي ما را به حقيقت تبديل کرد. به ما 
هديه اي بزرگي داد. از دکترها و پرستارها هم خيلي 

ممنون هستيم«.
ازسوي ديگر، مت ديمون بازيگر، نويسنده و تهيه کننده 

کرده  عذرخواهي  خود  اظهارات  به خاطر  آمريکايي 
است. او در چند وقت اخير نظرات نادرستي 

بيان  اخالقي  مسائل  با  رابطه  در 
»اينترتينمنت نيوز«  بود.  کرده 

درهمين باره گزارش داد: »در 
ماه دسامبر ســــال ۲۰1۷ 

»کوچـک کـردن«  فيآلـم 
اکران  پين  الکساندر 
ديمآون،  مت  شد. 

بازيگر فيلم در برنامه »پاپ کرن با پيتر تراويس« ظاهر 
شد و صحبت هاي خاصي درباره افشاي سوءاستفاده هاي 
جنسي در هاليوود بيان کرد. او گفت: »بايد کلک قضيه 

تجاوزهاي جنسي از بيخ وبن کنده شود. 
غلط  رفتارهاي  بين  بايد  ولي  پرسشي  هيچ  بدون 
شد«.  قائل  تفاوت  محبت کردن  و  نوازش  و  اخالقي 
حاال او در نشريه »بيزينس اينسايدر« گفته است: »قبال 
اما  کرده ام  امضا  اخالقي  آزار  محکوميت  در  بيانيه هايي 
برايم مهم نيستند. ديگر اين کار 
را نمي کنم. خيلي ها هم آن را 
امضا نمي کنند«. مت ديمون 
اظهـــارات  به خاطر  حاال 
و  شـده  پشيمــان  خــود 
است.  کرده  عذرخواهي 
به طــور  مردم  واکنش 
خاصه زنان، باعث واکنش 
بنابراين  شد.  ديمون 
افــراد تاثيرگـــذار جامعه بايد 
مراقب اظهـــارنظرهـــاي خود 

باشند.
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برف رو  من در خيابان ديدم همين اندک هم 
چه بسيار شوق به دل و چشم مردم آورد... .

... تو را مي بينم و هر دم زيادت مي کند دردم... 
. . #ذوق_زده#برف. 

بهم گفت: »گوش کن، صداي برف داره مياد.« 
من خنديدم و گفتم: »برف که صدا نداره، بارون 
مياد، صداي  داره  برف  »صداي  گفت:  داره.«  صدا 
مردم،  راه رفتن  صداي  کن،  گوش  رو  ماشين ها 
صداي  اين  خيابون،  صداي  درخت ها،  صداي 
همون طور  و  شدم  بلند  جام  از  زور  به  برفه.« 
بابا  »نه  گفتم:  مي رفتم،  پنجره  به سمت  که 
اشتباه  نبود،  خبري  اصال  ديشب  ميشه،  مگه 
مي کني.« بعد پرده رو کشيدم باال و ديدم همه جا 
سفيدپوش شده. حاال بعضي روزها تو زمستون 
انگيزه  يه  دنبال  و  ندارم  بيدارشدن  حوصله  که 
آيا  بشنوم  تا  مي کنم  تيز  گوش هامو  مي گردم، 

صداي برف مياد؟ ...

مهراوهشريفينيا

کوروشسليماني

آزادهنامداري

از داستان بچه سوم کيم کارداشيان تا عذرخواهي مت دیمون

مراقب اظهارنظرهاي خود باشيد! 

متديمون


