
يونـــان  خاکســـتر«  »کارنـــاوال 
مشـــهور بـــه »دوشـــنبه پـــاک« يکـــي 
و  جذاب تريـــن  مهيج تريـــن،  از 
ــت.  ــري اسـ ــاي هنـ ــراي عکاس هـ ــن ها بـ ــن جشـ خوش عکس تريـ
از خداونـــد درخواســـت  ايـــن روز مـــردم در مراســـم خاصـــي  در 
بخشـــش دارنـــد و پـــس از انجـــام مراســـم بخشـــش، بـــا وجـــدان 
پـــاک، بـــه ســـراغ فصـــل بهـــار مي رونـــد. مـــردم يونـــان در ايـــن روز 
بـــا پاشـــيدن »خاکســـتر« و »آرد« بـــه ســـر و روي يکديگـــر عيـــد پـــاک را 
ـــژه  ـــه وي ـــورد توج ـــا م ـــاوال يوناني ه ـــال کارن ـــد. امس ـــن مي گيرن جش
عکاس هـــاي هنـــري هـــم قـــرار گرفتـــه اســـت و مـــدام عکس هـــاي 
ـــه دســـت مي چرخـــد.  ـــري دســـت ب ـــاوال در شـــبکه هاي خب ـــن کارن اي
کارناوال هـــا رخداد هـــاي مهـــم و باســـتاني هســـتند و شـــامل رژه، 
غـــذا، موســـيقي و دورهمـــي و شـــادي هســـتند. خاکســـتر در فرهنـــگ 
»چهارشـــنبه  آنهـــا  از  دارد. يکـــي  مســـيحيان معانـــي بســـياري 
خاکســـتر« يـــا »چهارشـــنبه توبـــه« اســـت. ايـــن مراســـم اوليـــن 
روز چلـــه روزه )۴۰ روز روزه داري مســـيحيان کاتوليـــک( در تقويـــم 
مســـيحيت غربـــي اســـت کـــه ۴۶روز قبـــل از »عيـــد پـــاک« رخ 
ــل«  ــنبه نخـ ــوخته هاي »يک شـ ــترها از سـ ــب، خاکسـ ــد. اغلـ مي دهـ
ــنبه  ــرداي »سه شـ ــن روز فـ ــوند. ايـ ــع آوري مي شـ ــش جمـ ــال پيـ سـ
ـــم داراي  ـــا ه ـــه روزه ـــده ايد ک ـــه ش ـــا متوج ـــد. حتم ـــراف« مي باش اعت
ـــن  ـــان جش ـــاي يون ـــه ج ـــتند. در هم ـــتاني هس ـــي و باس ـــي آيين معان
ـــرا«  ـــا »جشـــن پات ـــا، مشـــهور ترين آنه ـــاد وجـــود دارد ام و جشـــنواره زي
اســـت کـــه در آن جادوگـــري مي کننـــد. ولـــي »دوشـــنبه پـــاک« کـــه 
بـــراي عکاس هـــا چيـــز  »چهارشـــنبه خاکســـتر« اســـت  معـــادل 
ديگـــري اســـت. يکـــي ديگـــر از جشـــن هاي يوناني هـــا مربـــوط بـــه 

ــذاري  ــتاران نام گـ ــام روز پرسـ ــه نـ ــي بـ ــتاران« اســـت. روزهايـ »پرسـ
ــول  ــف در طـ ــاهاي مختلـ ــتا ها و کليسـ ــا در روسـ ــن روزهـ ــده و ايـ شـ
ســـال جشـــن گرفتـــه مي شـــود. ايـــن روزهـــا معمـــوال به دليـــل 
ـــا مســـيحي هاي  ـــي ي ـــا بـــزرگان فاميل ـــواده ي پاسداشـــت روز هـــاي خان
ـــري، غذاهـــاي  ـــزار مي شـــوند. جشـــن هاي پانجيي پيشـــين و ... برگ
آزاد، نوشـــيدن، موســـيقي ســـنتي، رقـــص جمعـــي و... از آداب ايـــن 
جشـــن ها اســـت. موالنـــا در »ديـــوان شـــمس« مي گويـــد: » قهـــر 
اســـت کار آتـــش گريـــه ا ســـت پيشـــه شـــمع/ از مـــا وفـــا و خدمـــت 
وز يـــار بي وفايـــي/ آتـــش کـــه او نخنـــدد خاکســـتر اســـت و دودي/ 
شـــمعي کـــه او نگريـــد چوبـــي بـــود عصايـــي.« در ادامـــه چنـــد عکـــس 
ـــد کـــه »رويتـــرز« منتشـــر  ـــاوال خاکســـتر را خواهيـــد دي ديدنـــي از کارن

کـــرده اســـت. 
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کارناوال »خاکستر« يونان مورد توجه عکاس هاي هنري قرار گرفته است

آتش که او نخندد خاکستر است و دودي
»خورخه لوييس بورخس« نويسنده  مناقشه برانگيزي است. 
او  داستان هاي  برابر  در  خوانندگان  مي گويند  که  است  معروف 
آنها  از  عميقا  يا  مي پرستند  عاشقانه  را  آنها  يا  دارند:  موضع  دو 
بيزارند و حد ميانه اي وجود ندارد اما اين هم هست که بسياري 
از نويسندگان بزرگ آمريکاي التين- ازجمله »کارلوس فوئنتس« 
و »ماريو بارگاس يوسا«- عميقا او را ستايش مي کنند. فوئنتس 
آمريکاي التين  در  مدرني  داستان  هيچ  او  نثر  »بدون  مي گويد 
به وجود نمي آمد.« و يوسا معتقد است او دين عظيمي به گردن 
داستان هاي  جهان  دارد.  اسپانيايي زبان  نويسنده هاي  همه  
بورخس، معموال کيفيتي قصه وار دارد و آکنده است از رمز و راز 
که  وقايعي  و  ناميرا  آدم هاي  و  وهمي  موقعيت هاي  وضعيت  و  و 
تکرار مي شوند تا سندي باشند بر کيفيت دايره وار تاريخ. از اين 
حيث، نوعي تقديرگرايي در داستان هاي او وجود دارد که من يا 
هر خواننده  ديگري ممکن است نپسنديم يا اصال قبول نداشته 
باشيم؛ نوعي سلب اختيار از انسان و پذيرش اراده اي باالدستي 
در پيش بردن حتمي امور، بي  آنکه انسان نقشي در چه بودن يا 

چگونه رخ دادنش داشته باشد. 
اما  مي کنم  پيدا  زاويه  بورخس  با  من  که  است  جايي  اين، 
که  روايت  به  و مسلط  است، چنان خيال  ورز  بزرگي  او هنرمند 
همسو  روايت هايش  با  جهانش،  از  دوري  به رغم  مي تواني 
از همين  و نمونه اي  او  داستان هاي  بهترين  از  »مواجهه«  شوي. 
دست داستان هايي است که آدم را با خود مي کشند و مي برند 
دارد  که  کسي  زبان  از  اول شخص  روايتي  خيال؛  عالم  به 
روايت مي کند.  را  1۰ سالگي اش  9  يا  به  دور مربوط  خاطره اي 
در  اتفاقي  به طور  قديمي  کاردباز  دو  دشنه هاي  داستان،  اين  در 
مناقشه اي به دست دو مرد جوان مي افتد؛ دو کاردباز که »سال ها 
کينه  يکديگر را به دل داشتند... مدت هاي مديد دربه در به دنبال 

يکديگر گشتند اما هرگز با هم برخورد نکردند.« 
کاردبازهاي قديمي هيچ وقت با هم روبه رو نمي شوند و از دنيا 
مي روند اما کينه شان در دشنه ها مي ماند. در شبي که داستان 
مي افتد  جوان  مرد  دو  دست  به  دشنه ها  مي دهد،  رخ  »مواجهه« 
اين فکر زنده شد  »در من  بازي پوکر دعواي شان شده.  که سر 
به  يا شايد  بود  را کشته  دونکان  که  بود  اوريارته«  »مانکو  آيا  که 
طريقي غيرطبيعي مردان نبودند بلکه سالح ها بودند که با هم 

مي جنگيدند. 
چگونه  گرفت،  را  چاقو  اوريارته،  وقتي  دارم  به خاطر  هنوز 
که  چنان  گذشت،  دونکان  بر  حالت  همين  و  لرزيد  دستش 
گويي چاقوها پس از خوابي طوالني در کنار هم در ويترين بيدار 

مي شدند.
شايد  معلوم،  کجا  از  مي آورند،  دوام  مردم  از  زيادتر  اشيا 
و  خون  از  پر  »مواجهه«  کنند...«  برخورد  هم  با  باز  چاقوها  اين 
خيال و رازآلودگي است و البته نوستالژي که خود يکي ديگر از 
کيفيت هاي جهان داستاني بورخس است. او جايي مي گويد در 
هتلي در مادريد نشسته بوده و غم غربت وجودش را گرفته بوده 
آن  برگردد، غم غربت  زادگاهش  به  اما خوب مي دانسته وقتي 

لحظه را هم به دل خواهد داشت. 
1- عروسک هاي چوبي معروف روسي؛ عروسک هايي درون تهي که 
اندازه هاي مختلف دارند و از کوچک به بزرگ در درون هم قرار مي گيرند. 

بر فراز شاهين ها
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محبوب ترین ریيس جمهورهاي تاریخ آمریکا معرفي شدند که جای خالی »دونالد ترامپ« به چشم می خورد.
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گفتمان چپ در ايران
کتاب »گفتمان چپ در ايران« به نويسندگي محمدعلي احمدي با قيمت ۲۸ هزار تومان از سوي نشر 
»ققنوس« منتشر شد. جنبش و گفتمان چپ در ايران ابتدا نه در تقابل با سرمايه داري  بلکه در مقابل 
فئوداليسم و در حمايت از کارگران بخش هاي غيرصنعتي شکل گرفت. گفتمان چپ با تاسيس »حزب 
عدالت« در قفقاز و مستقرشدن بلشويک ها در روسيه، رنگ کمونيسم به خود گرفت و بعدها حزب عدالت 

به »حزب کمونيست ايران« تغيير نام داد. 

اينستاگرام

شب  ]دو  گرامي،  هموطنان  و  عزيز  دوستان 
پيش[ از ساعت 9 شب تا ۵ صبح از نزديک شاهد 
اتفاقات ناگواري بودم که واقعا دردناک و غم انگيز 
بودن، حجم دود و آتش و گاز اشک آور و فحش و 
فرياد بسيار زياد بود و در دو طرف ميداني که شبيه 
جبهه هاي جنگ بود آدم هايي با سالح هاي سرد و 
با خشم فراوان فرياد مي زدند]...[ هنگامه اي بود 
که به راحتي مي توانست جان تعداد زيادي انسان 
را بگيرد، آنجا بودم و از نزديک ديدم، خدا را شکر 
مي کنم اين اتفاق با تالش کساني واقع نشد، از 
نيروي انتظامي به اين خاطر باز هم تشکر مي کنم 
اعتقاد  هميشه  داشت]...[  درستي  عملکرد  که 
داشتم مشکل فرهنگي بزرگي گريبان گير قضاوت 
است،  »هيچ«  يا  »همه«  کلي نگري  آن  و  ماست 
اگر نيروي انتظامي حايل ميان دو گروه به شدت 
عصباني شد و از بروز يک فاجعه جلوگيري کرد، 
و  بسازيد  فرهنگ  بگيرد،  قرار  تقدير  مورد  بايد 
آموزش بدهيد و اعالم کنيد. امروز بيش از هر چيز 

به عقالنيت و پرهيز از افراط گري نيازمنديم. 

کمک هاي  به خاطر  مردمي  کمک هاي  موج 
روزهاي اول متوقف نشود. کمک به هموطن هاي 
کرده.  فروکش  چنديست  سرپل ذهاب  زلزله زده 
خيلي  »وضعيت  گفت:  بزرگواران  اين  از  يکي 

سخت است.«

او  من عصبانى هستم، تو عصبانى هستى، 
عصبانى است، ما عصبانى هستيم، شما عصبانى 
هستيد. اما آن ها هرگز اين تکرار هماره از ياِد ما 
مى رود و اين حقيقت که ما سال هاست رأى داده ايم 
که عصبانى نباشيم، ُمدام از ياِد آن ها، آقايان لطفا 
بياييد به آثارى که شايد باعِث عصبانيتتان شود 
مجوِز  ادامه  در  نه  ندهيد،  ساخت  جواِز  ابتدا  از 
از  اگر عصبانى هستيد، نطفه ها را پيش  اکران. 
شکل گيرى خفه کنيد، نه آن که کودکان را پس از 

تولد زنده به گور.

پايان توقيف براى فيلمى که مدتها پشت خط 
اکران ماند... فيلمى درباره بحران روابط زوج هاى 
و  اجتماعى  شرايط  گرداب  در  متوسط  طبقه 
انسانى معاصر و »طالق«...بلوکى که براى بچه ها 

خروجى ندارد .... #بلوک_نه_خروجى_دو
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ملیکا شیخان
پوریا عبدالهی، آرش جاللی

گروه  بازرگانی: 88629052    

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

تلفن : 22056750
چاپ:  هنر سرزمین سبز 

 توزیع: نشرگستر

 پنجشنبه 3 اسفند 1396
 5 جمادی الثانی 1439 
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