
ـــق  ـــي در ح ـــوام لطف »مي خ
مـــن بکنـــي.«/ هـــر کاري 

بگـــي مي کنـــم.«
خواهـــش  »مي خـــوام 
کنـــم، خواهـــش کنـــم، خواهـــش کنـــم، خواهـــش کنـــم، خواهـــش 
ــه در  ــي.« هميشـ ــه شـ ــم خفـ ــش کنـ ــم، خواهـ ــش کنـ ــم، خواهـ کنـ
کارگاه هـــاي داستان نويســـي ام بـــه هنرجوهـــا تاکيـــد مي کنـــم کـــه هيـــچ 
الزامـــي وجـــود نـــدارد در اوج داســـتان برويـــد ســـراغ ســـرقت از بانـــک 
ـــر  ـــا ژانگول ـــا هرچيـــز مهيـــج ي ـــا قتلـــي خونيـــن و خشـــن ي بـــزرگ شـــهر ي
ــني از  ــناخت روشـ ــان شـ ــه چنـ ــتان بـ ــه زن داسـ ــن کـ ــري؛ هميـ ديگـ
معشـــوقش و درک عميقـــي از رابطه شـــان برســـد کـــه هفـــت بـــار از مـــرد 
خواهـــش کنـــد »خفـــه شـــود«، اوجـــي اســـت درخشـــان؛ از آن تجلي هـــاي 
به يادماندنـــي جويســـي کـــه در کمتـــر داســـتان کوتاهـــي بـــه دقـــت و 
زيبايـــي »تپه هايـــي چـــون فيل هـــاي ســـفيد« همينگـــوي اجـــرا شـــده 
اســـت.   نســـخه  اوليـــه  ايـــن داســـتان )در زبـــان اصلـــي اش، انگليســـي( 
ـــت 1927 در  ـــار در آگوس ـــه اولين ب ـــي ک ـــخه  نهاي ـــوده و نس ـــه ب 40صفح
آمريـــکا منتشـــر شـــده )نســـخه اي کـــه از دل بازنويســـي ســـختگيرانه و 
دقيـــق همينگـــوي بيـــرون آمـــده( تنهـــا پنـــج صفحـــه. همينگـــوي، ديوانـــه  
بازنويســـي اســـت و البتـــه اســـتاد آن؛ چـــه در رمان هايـــش )مثـــل 
ــد(  ــدي آن مي کنـ ــا پايان بنـ ــژه بـ ــا«، به ويـ ــرد و دريـ ــا »پيرمـ ــه بـ کاري کـ
و چـــه در داســـتان هاي کوتاهـــش.   ايـــن توجـــه بـــه بازنويســـي و 

ــراي  ــوي بـ ــاي همينگـ ــن درس هـ ــي از بزرگ تريـ ــن آن، يکـ جدي گرفتـ
همـــه  نويســـنده هاي بعـــد از خـــودش اســـت. »تپه هـــا...« داســـتان 
رابطـــه اســـت؛ روابطـــي کـــه در ذهـــن آدم تعريفـــي ديگـــر دارنـــد و در عيـــن 
ـــوي  ـــه همينگ ـــت ک ـــن اس ـــراي همي ـــايد ب ـــر. ش ـــي ديگ ـــي، کيفيت زندگ
در روايـــت ايـــن داســـتان از زاويـــه  ديـــد سوم شـــخص عينـــي اســـتفاده 
مي کنـــد تـــا بـــدون امـــکان نفـــوذ بـــه ذهـــن زن يـــا مـــرد داســـتان، بـــا 
ـــد،  ـــتاني رخ مي ده ـــل داس ـــي و عم ـــن زندگ ـــه در عي ـــش دادن آنچ نماي
کيفيـــت رابطـــه  آنهـــا را بـــه تصويـــر بکشـــد. مي گوينـــد »دارندگـــي و 
برازندگـــي«. همينگـــوي ديالوگ نويـــس خوبـــي اســـت و مي توانـــد 
به خوبـــي  ديالوگ هـــا،  کمـــک  بـــا  »تپه هـــا...«،  عينـــي  روايـــت  در 
شـــخصيت هاي زن و مـــرد و کيفيـــت رابطه شـــان را افشـــا کنـــد. و همـــه  
ـــتان،  ـــن داس ـــرف اي ـــت.   راوي بي ط ـــري اي اس ـــچ قضاوت گ ـــا بي هي اينه
درســـي را کـــه از چخـــوف و ديگـــران گرفتـــه به خوبـــي پـــس مي دهـــد 
ـــرار نيســـت  و حواســـش هســـت کـــه کار نويســـنده، داوري نيســـت و ق
ـــگر  ـــر و لش ـــپاه خي ـــه س ـــان را ب ـــا، جه ـــا قاضي ه ـــتمدارها ي ـــل سياس مث
ـــدت  ـــه از ش ـــد ک ـــق مي کن ـــتاني خل ـــه داس ـــد، درنتيج ـــيم کن ـــر تقس ش
خلـــوص و بي قضاوتـــي تبديـــل مي شـــود بـــه متنـــي چندوجهـــي کـــه 
ـــوز محـــل اختـــاف علماســـت؛ حـــاال 91ســـال از نوشـــتن »تپه هـــا...«  هن
مي گـــذرد و هنـــوز بعضـــي از تحليلگـــران آن را داســـتاني ضدفمينيســـتي 
ــش را از  ــتي. خواندنـ ــتاني فمينيسـ ــر داسـ ــي ديگـ ــد و بعضـ مي داننـ

ـــت.  ـــما چيس ـــل ش ـــد تحلي ـــد؛ ببيني ـــت ندهي دس
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چراغ هاي رابطه تاريکند
از  اخبــــــــار  آخريــن 
جسمــاني  اوضـاع 
مطلــــــوب  استــــــــاد 
تجربه  به  نيست. 
را در  ثابت شده انساني در اين شرايط، روزهاي آخر هستندگي 
اين دنيا مي گذراند. چه بسا به راي پزشکان در صورت بازگشت، 
بدون شک فرد دچار ملولي و نقصان عصبي مي شود و اين دليلي 
ناگزير بر نبود استاد بزرگوار مي تواند شود. امري که هيچ بشري 
فرآيند نمي تواند داشته باشد.  اين  در تغيير  تاثيري  کوچک ترين 
به  اقدام  که  ببخشند  را  بنده  ايشان  بزرگوار  و  عزيز  بازماندگان 
بياني اين چنين کردم. در اين احوال، نيت و روي سخنم با کسان 
رند و شيادمآبي است که با هرکدام، از در بيان حقيقت در حد چند 
نباشد،  اتمام حجتي  اگر  که  باشد  مي شوم.  روبه رو  کلمه  و  واژه 
مدت هاست  را  آنها  چرکين  دست  ديگران  که  بدانند  دست کم 
خوانده اند.  جماعت اول، همان خفتگاني است که در اين روزها، 
سر در برف فرو بردند و دريغ از يک اشارت به ديگران و يک تلنگر 
ايراني. فردا عکس هاي  اين ميراث ماندگار  احوال  از  به خودشان 
انتشار خواهند  اجتماعي  در شبکه هاي  را  استاد  به  خودچسبيده 
شايگاني  مسلک  سلوک  خودماني ها،  بي شرمانه ترين  با  و  داد 
که  بي شرمي  جماعت  همان  مي کنند.  تبليغ  را  من درآوردي شان 
اجتماعي  در مناسبات  از يک حرکت درست و صحيح حتي  دريغ 
به  ايراني سقلمه اي  و فکر  تا فرهنگ   که فقط منتظر مي نشينند 
خودش ببيند و شب نشيني خرچنگ هاي مردابي به راه بيندازند. 
به  حاال  از همين  کردارتان  تعفن  بوي  که  باشد  حواستان  القصه 
تهي مغزان  و  بي سوادان  همان  دوم:  جماعت  مي رسد.   مشام 
ايراني که برحسب هرآنچه مد باشد  اجتماع  زالوصفت  پوشالي 
تغيير ماهيت مي دهند و به هر کسوتي که منفعتي در آن باشد 
خود را مشاطه مي کنند. امروز هنرمند و فردا مصلح پردرد اجتماعي 
و  مصلح  چند،  مردماني  باهت  و  شور  پايه  بر  پيش تر  روز  دو  و 
اصاح طلب بودند. همان هايي که ياراي حضور در مقابل شايگان 
واقف  پليدشان سخت  به نيت هاي  زيرا مي دانستند  را نداشتند 
خود  از  دريغاگويان  و  دوست  واي  فرداروزي،  اي  که  آناني  است. 
بيانيه تسليت و مرامنامه هاي جفنگ در رساي استاد صادر مي کنند 
و صدافسوس که هر که نداند تصور مي کند نايب برازنده ايشان 
گندچاله  که  باشيد  آگاه  هستند.  جهاني  فرهنگ  و  تفکر  ناجي  و 
دهان هايي بسان شما را بسيار برخود و اين تمدن و فرهنگ مظلوم 
ديده ايم. شرمتان باد! . جماعت سوم: همان روشنفکر دروغين و 
دهانگيري  مواجب  در  خلل  ترس  از  که  آکادميک پروري  جماعت 
بيان  شهامت  داشت،  براي شان  استادي  و  روشنفکري  ژست  که 
حتي نام نوشته هاي ايشان را هم نداشتند و از فردايي دير يا زود 
خودشان را ديرينه دوست شايگان خواهند دانست و براي رسيدن 
به شهرت عفريته وار، شروع به بزرگداشت گيري و خطابه خواني 
براي ايشان مي کنند و در اين آشفته بازار بر سر رقيب خواهند زد تا 
به توهم بلندار بمانند و خود را جايگزين و نايب برازنده لقب دهند. 
تاسف که اين جماعت بي تعهد به اندازه دانه ارزن از استاد حيا و 
تواضع نياموخته اند و بدافسوسي است که بعد از شايگان، يک پاي 

درک و تفکر نظام مند ايراني روبه سراشيبي برود. 
کام آخر آنکه، همه اين حرف ها را زدم تا بگويم: شايگان را هيچ 
از  ايراني به درستي نشناخت، درعين حال که در تناقضي بدذات، 
قلب ايران تا به قلب اروپا همگي به داشتنش در مقام يک ايراني 

احساس غرور کرديم. 

آقاي شايگان بنده را ببخشند

کاوه فوالدي نسب[
نویسنده و مترجم

محمد ميالني[
نویسنده و مترجم

 روزنامه سیاسی 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  

صبح ایران

شادمانه  اجبار/  آستانه  از  مي گذرم  »رقصان 
است/...  وظيفه  دشواري  انسان/  شاکر/...  و 
فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود/ اما يگانه بود 
و هيچ کم نداشت/ به جان منت پذيرم و حق 

گزارم! / چنين گفت بامداد خسته«. 
تجربه زيسته به من آموخته مي توان دو نوع 

موجود دوپا را از يکديگر تفکيک کرد: 
نزد  به  شاکي«.  »انسان  و  شاکر«  »انسان 
انسان شاکر، هرچند بادهاي ناموافق سنگيني در 
زندگي مي وزد و ناکامي ها و تنگناهاي معيشتي، 
شغلي، اجتماعي، سياسي، روحي و... بخشي 
رقم  را  خاکي  کره  ساکنان  عموم  سرنوشت  از 
مي زند، هرچند کثيري از آرزوها و آرمان هاي دوران 
محقق  ميانسالي  در  فرد،  نوجواني  و  کودکي 
نمي شود و محدوديت ها و تضييقات زمخت و 
صلب زندگي، فرد را در چنبره خود گرفتار مي کند، 
هرچند برخي از اوقات معنابخشيدن به زندگي 
سخت و طاقت فرسا مي شود اما مي توان با دل 

چشم  بر  سرمه اي  و  آورد  خندان  لب  خونين، 
کشيد و هنر زندگي کردن را آموخت و طمانينه و 
آرامش را لمس کرد و دنيا را به نحوي ديگرگون 
و نفس کشيدن لذت  زنده بودن  از  و  نظاره کرد 
برد. انسان شاکر، به تعبير شاملو، منت پذير و 
حق گزار است، هرچند فرصت کوتاه بوده و سفر 

زندگي جانکاه. 
اوقات  اکثر  شاکي،  انسان  ازسوي ديگر، 
از  و  مي گشايد  چشم  کاستي ها  و  نواقص  بر 
و  عمرو  از  شکايت کردن  و  مي کند  گله  ديگران 
زيد و ديگران را مقصر دانستن، بدل به بخشي 
از هويت او شده است. تو گويي که خاطر پاشان 
و پريشانش، جز با تخفيف کردن و طعن زدن در 
ديگران و از ايشان به بدي يادکردن و عالم و آدم را 
در وضعيت کنوني خود مقصردانستن، روزگارش 
خود  برخورداري هاي  افرادي،  چنين  نمي گذرد. 
چيزي  به  را  آن  شمرده،  اندک  و  نمي بينند  را 
نمي انگارند و معتقدند خدا و فلک و طبيعت در 
نشده؛  دانسته  قدرشان  و  کرده  جفا  حق شان 
يا  خواسته  و  تلخکام اند  مجموع  در  اين رو  از 
و  اطرافيان  ندانسته،  يا  دانسته  ناخواسته، 
دل  »افسرده  که  مي کنند؛  تلخ  هم  را  نزديکان 

افسرده کند انجمني را«. 
از شنيدن خبر سکته مغزي و بستري شدن 
بيمارستان،  در  شايگان  داريوش  محترم  استاد 
بودم،  ايران  که  روزگاري  شدم.  متاثر  عميقا 
به  و  داشتم  را  ايشان  با  نشر  و  حشر  توفيق 
اتفاق دوست عزيزم منصور هاشمي به تفاريق 
در منزل شخصي که با هنرمندي تمام آراسته 
قبل،  سال  سه  مي رسيدم.  خدمت شان  شده، 
دوره  شايگان،  دکتر  سالگي   80 با  همزمان 
»شايگان شناسي« را در »بنياد سهروردي« در شهر 
تورنتو برگزار کردم و تفصيا به بازخواني آثار اين 

متفکر برجسته معاصر پرداختم. 
خوان  از  که  بسياري  لقمه هاي  بر  افزون 
متمادي  ساليان  در  شايگان  معرفت  گسترده 
برگرفته و بهره هاي وافري که برده ام، از مشي و 
مرام و سلوک او نيز آموخته ام. شايگان، انساني 
به  با خود  را چشيده،  شاکر است که طمانينه 
صلح دروني رسيده و با خواندن و انديشيدن و 
قلم زدن، شکوفايي را در عمق جان تجربه کرده 
اين  در  است.  گشته  دور  افق هاي  نورد  هم  و 
نشست و برخاست ها، به رغم طرح ماحظات 
در  نديدم  هيچگاه  منصفانه،  و  عالمانه  انتقادي 
او  درباره  تخفيف  سر  از  و  بزند  طعن  کسي 
هم  را  افراد  قوت  نکاِت  هميشه  کند.  قضاوت 

مي بيند يا به تعبير دقيق تر مي کوشد نقطه قوت 
فرد را بيايد و بازگو کند. خاطرم هست يک بار در 
منزل ايشان که چند نفر ديگر هم حضور داشتند، 
سخن از يکي از اهالي روشنفکري به ميان آمد، 
را طرح  انتقادي خود  عموم حاضران ماحظات 
بود؛  کرده  دقايق سکوت  آن  در  کردند، شايگان 
پس از اتمام سخنان حاضران گفت: »فاني آدم 
خوش عکسي است و عکس هايش در نشريات 

فتوژنيک است«. 
بلندي  به  باران  پاي تر  روي  شاکر،  انسان 
ابديت پر و خالي کرده  از  را  محبت رفته و ريه 
و در به روي بشر و نور و گياه گشوده؛ از اين رو 
تنگ نظر نيست و از شنيدن خبر موفقيت هاي 
ديگران خرسند مي شود و آنها را مي بيند. انسان 
شاکر با هستي در سلم و صفاست و با خود از در 
آشتي درآمده و به رغم همه نواقص و نامايمات، 
قدر برخورداري ها و داشته هايش را مي داند و دريا 
صفت به نزديکان گوهر مي بخشد و به دوران 
باران. در اين اوقات، سامتي داريوش شايگان 

را به دعا از جاِن جهان خواستارم: 
»تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي، همت کن/ 
باد  است/  بي آب  حوض شان  ماهي ها  بگو  و 
مي رفت به سروقت چنار/ من به سروقت خدا 

مي رفتم«. 

شادمانه و شاکر

شایگان شناسی

تماشاخانه داده نما

عکس برتر جشنواره جهاني »سيانا«
در این عکس، قدرت طبيعت در فوران آتشفشان »مونت اتنا« در سيسيل ایتاليا به تصویر کشيده شده است. 
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درآمدهاي خيریه آمریکایي ها در کجا خرج مي شوند؟ )اعداد به ميليارد دالر( 
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پرتره
نمايشنامه »پرتره« به نويسندگي اساو مير مروژک و ترجمه محمدرضا خاکي توسط نشر »روزبهان« 
با قيمت 1۶ هزار تومان منتشر شد. مروژک از نويسندگان تاثيرگذار تئاتر مدرن، مورد توجه هنرمندان 
ايراني هم قرار گرفته است. سبک او را »گروتسک« و »مينيماليسم« مي دانند. اکثر آثار او مانند »پليس« 
و »مهاجران« به موضوعات سياسي و اجتماعي مي پردازند. »پرتره« نمايشنامه اي در سه پرده با تاکيد بر 

پرتره آويزان ژوزف استالين است. 

اينستاگرام

در مجلس شوراى اسامى؛ همراه با نمايندگان 
مردم؛ همچنان به دنبال نمايش قانونى »عصباني 

نيستم!«

»انسان کسي را مي تواند نجات دهد که خود 
اصرار به سقوط نداشته باشد. ولي وقتي سرشت 
کسي چنان فاسد شد که سقوط در نظرش نجات 

جلوه کرد، چه مي شود کرد؟ « لئو تولستوي

و  دادم  راي  شما  به  من  رييس جمهوري  آقاي 
پشيمان هم نيستم اما توصيه برادرانه احترام به 
حقوق شهروندي رو از دولت خودتون شروع کنيد، 
اخراج اين فرماندار بي ادب )گلپايگان( کوچک ترين 

کار استاندار شماست. 

رضا درميشيان

تينا پاکروان

مازیار ميري

شناسنامه
صاحب امتیاز:  مصطفی خانزادی

مدیر مسئول: سیدمحمدصادق خرازی
مشاور مدیر مسئول: کاظم رهبر

سردبیر:سرگه  بارسقیان
معاون سردبیر:سیدحمید متقی

ناشر: گروه سرمایه گذاری دومان
اعضـای تحـریریـه:

سیاسی:  مهشید ستوده )دبیر(
سیدمحمدرضا متقی، سعید شمس 

محمد جمالی

اقتصاد: حسین گنجی)دبیر(
 آویده علم جمیلی،روح اهلل رضایی مقدم

ادب و هنر: حافظ روحانی )دبیر(
شهرزاد رویائی

دیدگاه: محمد معماریان )دبیر(

جامعه:شاهرخ زبرست )دبیر(
سیاوش پورعلی، سعیده علیپور

صفحه آخر:سیدحسین رسولی )دبیر(
ایران: نسرین نیکنام )دبیر(

ورزش: مژده الریجانی

نمایه: حامد کاظمی )دبیر(
عکس: رضا حسینی )دبیر(

 مهدیه باقرزاده، مصطفی صفری
مدیر انفورماتیک: مهدی توسلیـان

دبیر اجرایی: پویان صفربیگلو 

اعضـای فنی:
مدیر فنی - هنری: امین مریخی

صفحه آرایی: حامد صادقی ، لیدا بانی  
گل نوش مریخی ، علی توکلی

 ویراستاری: مهتاب محمدی 
ملیکا شیخان، ندا بخشایش طلب

حروفچینی: سوسن خامنه
گروه  بازرگانی وقایع اتفاقیه:    

88629052

 نشانی: خیابان نلسون ماندال )جردن(
کوچه تور، پالک 52    تلفن : 22056750

چاپ:  هنر سرزمین سبز 
 توزیع: نشرگستر
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