سهشنبه  22خرداد  27 ،1397رمضان  12 ،1439ژوئن  ،2018سال پانزدهم ،شماره 4108

Info@etemadnewspaper.ir

دميباقدما

ِ
سنجان خوافي؟
خيام يا شاه

جمعي به تش�� ّككند و قومي به
يقين  /هريك به رهي فتاده اندر
پي دين /ن��اگاه منادياي برآيد
ز كمين  /كاي بيخبران راه نه
آنستونهاين
ِ
صورت منقول در باال را اس��تاد
رضا ضيا
«جنگي
هماي��ي ب��ه نق��ل از ُ
قديم» نقل كردهاند كه آثار كهنگي و ِ
اصالت آن آشكار
حرف تو حرف
محمدعليابطحي

زندگي تاريك يك ديكتاتور

يك��ي از قديميتري��ن
عناوين��ي ك��ه در رابط��ه
ب��ا تاريخن��گاري ي��ا
داستانسرايي از پادشاهان
و قدرتمندان در نوشتهها و
فيلمها از آن ياد ميش��ود،
وجود حرمس��راهاي آنان اس��ت .اخيرا كتابي با
نام حرمس��راي قذافي در ايران ترجمه ش��ده و
نشر ثالث آن را منتش��ر كرده و خواننده هم پيدا
كرده اس��ت .كتاب يادآور داس��تانهاي قديمي
حرمسراها و هزار و يك ش��بها است و شايد به
همين دليل مشتري هم پيدا كرده است.
قبل از نقد اين كتاب ،اهانت بزرگي در طول تاريخ
به زنان شده است كه هميشه به نوعي از آنان به
عنوان ابزار تفريح ياد ش��ده است .دنياي مدرن و
غيرمدرن و س��الهاي دور ونزدي��ك هم در اين
ظلم شريك بوده و هستند و فرقي نداشتهاند.
حرمسراها هم كه هميش��ه در كنار قدرت ،چه
به صورت رسمي يا غيررسمي وجود داشته و به
نوعي پذيرفته شده بوده است نشانه بارز اهانت به
زن درتاريخ است.
اما كتاب حرمسراي قذافي نتيجه كار خبرنگاري
فرانس��وي اس��ت به نام آنيك ك��وژان .تحقيق
و نگارش اين كتاب البته بعد از س��قوط و مرگ
قذافي آغاز ش��ده و ش��ايد تنها در ش��رايط بعد
س��قوط امكان تحقيق در اين مس��اله به وجود
آمده است .البته كمي از استنادش هم كم كرده
است .معموال بعد از س��قوط هر رژيمي عليه آن
حرفهاي مبالغهآميزي زده ميشود .گرچه اين
مبالغهها درصد اندكي اس��ت و به اصل تحقيق
آسيبي نميزند .قذافي در بين رهبران عرب يك
شخصيت متفاوت بود .خيلي طوالني حكومت
ك��رد .ديكتاتور ب��ود .انقالبي مينمود .دوس��ت
داشت بيش��تر آفريقايي تلقي ش��ود تا عرب .به
رهب��ر جهاني بودن عالق��ه زيادي داش��ت .چه
رهبر عربها و مس��لمانان يا رهب��ر آفريقاييان.
به اراي��ه طرحهاي ن��و جهاني عالقهمن��د بود.
خودبزرگبيني بينظيري داشت .اما هيچكدام
از اين عناوين موضوع كتاب حرمس��راي قذافي
نيست .اين كتاب رابطه قذافي و زنان است .شايد
ندانيد كه محافظان علني قذاف��ي در همه جا و
حتي سفرهاي خارجياش دختر بودند و كمتر
چنين نمونهاي ديده شده است
نيمه اول كتاب حرمس��راي قذافي گفتوگوي
دختري بنام ثريا اس��ت كه ادع��ا دارد در دوران
آغاز جواني و در بازديد قذافي از دبيرستانشان،
رهبر دستي به سرش كشيده و اين عالمتي بوده
كه فرداي آن روز از طرف قذاف��ي زناني آمدهاند
كه او را براي تقديم دس��ت گل به حضور قذافي
به كاخ ببرند .عاش��قانه پذيرفته و به العزيزيه كه
مجموعه كاخ قذاف��ي بوده ،رفته اس��ت ولي در
همانجا نگهش داشتهاند و در زير زمين العزيزيه
زندانياش كردند تا هر زماني كه قذافي خواست
مهمان او شود.
بيش��تر خاطرات ثريا از مبروكه مدير تشريفات
زنانه قذافي اس��ت كه حس��ابي با رهبر ندار بوده
است .س��ليقه او را ميش��ناخته و از كشورهاي
مختلف ب��ا كيفهاي هدايا ،زن��ان زيباي جهان
را ب��ه عن��وان ديدار توريس��تي از ليب��ي دعوت
ميكرده است و البته به اتاق قذافي هم راهنمايي
ميشدهاند.
البته در همي��ن كتاب هم ي��ك بخش مفصلي
هس��ت كه از ايدههاي حاميانه قذافي از زنان ياد
ميكند .معتقد بوده بايد با رس��مهاي عربي ضد
زن مبارزه كرد .مراكز بزرگي براي زنان درس��ت
كرده بود .و اصرار داشت سردمدار آزادي زنان در
آفريقا باشد و مثال محافظان زن را يا آموزشهاي
نظامي زن��ان يا عضوي��ت آن��ان در كميتههاي
انقالبي و اص��رار بر نب��ودن حج��اب را كارهاي
اصالحطلبانه خ��ودش ميدان��د .در اين كتاب
مرزهاي اين رفتارهاي اصالحطلبانه براي زنان با
دستاندازيهايجنسياشمخلوطشدهاست.
در قس��مت دوم كتاب مصاحبه ب��ا زنان ديگري
است كه به صورت موردي به دام قذافي افتادهاند
و در آنجا نماندهاند .آنها ه��م از هداياي عجيب و
غريب و رفتارهاي هيستريك قذافي ياد ميكنند.
همچنين خبرنگار توانس��ته است در زندانهاي
مختل��ف ب��ا نزدي��كان قذاف��ي فق��ط در مورد
زنبارگيهايش مصاحبه كند .ادعاهايي در اين
قسمت ش��ده كه قذافي عالقهمند بوده است كه
به زنان دست نيافتني دست بيابد .مثل همسران
رهبران آفريقايي يا نزديكانش ي��ا زنان معروف
جهان چه در وادي سياس��ت يا هنر .فيلمي هم
چند سال پيش ساخته شده بود به نام ديكتاتور.
در آن كتاب هم به همين نكات اشاره كرده بود.
گرچه هنوز هم در مورد حرمسراها نوشتن و زنان
را عامل تفريح دانستن مخالفم اما از اين نويسنده
بايد تشكر كرد كه بر زندگي يكي از زورگوهايي
كه زنان زيادي قرباني خودش يا پول بيزبان نفت
ليبي شدند ،نور تابانده .شايد اين روشها كمتر
شده باشد اما اين نوع خش��ونتها در همه جاي
دنيا به خصوص توس��ط كس��اني كه پول يا زور
دارند ،كم نشده است.
كتاب حرمسراي قذافي توسط نشر ثالث در سال
 ۹۷منتش��ر شده و بيژن اش��تري ترجمه خوبي
كرده است.

دعاي روز بيست و هفتم ماه رمضان

است و آن را از «شيخ شاه سنجان خوافي» متوفي 599
دانس��تهاند( .رباعيات خيام ،ص  51و  52مقدمه) اين
انتساب با كتاب عرفاتالعاشقين تاييد ميشود؛ در جلد
چهارم ،ص  1953نيز به نا ِم همو آمده اس��ت( .در آنجا
مصرا ِع چهارم «قومي ديگر فت��اده اندر ره دين» ضبط
شده ولي بقيه رباعي با ِ
صورت باال همخوان است) .احم ِد
ِ
«رباعيات خيام» صورتي متفاوت ازين را
شاملو در آلبو ِم
خوانده«:قوميمتفكرنداندرر ِهدينقوميبهگمانفتاده
شليك از فاصله نزديك
سيد عبدالجواد موسوي

جينگيليوفينگيلي
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گ آيد روزي » ...كسي
در را ِه يقين  /ميترسم از آنكه بان 
كهقريحهشاعرانهبيشتريداشته«جمعيبهتشككند»
را به «قومي متفكرند» تبديل كرده كه روانترس��ت.
با ِ
روايت مزبور ،مصراع س��وم قافيه ندارد (ميترسم از
گ آيد روزي )...چون يكي از نشانههاي كهن
آن كه بان 
بودن رباعي ،مقفّي بودن هر چهار مصراع است ،احتماال
ِ
كساني كه اين قاعده را نميدانس��تهاند ،بعدا ،آن را به
صورتيكهدرنوارخواندهشدهتغييردادهاند.

بسماهلل الرحمن الرحيم
فيه ْ
فضل ِ
اللهما ْر ُزْقني ِ
القد ِروصي ْرأموري
ليلـ［ ْ
ّ
اليس ِر واْق ْ
ِ
وح ّط
الي
فيه من ال ُع ْس ِر
بل معاذيري ُ
ْ
عنّي ّ
الصالِحين.
الذنبوال ِو ْز ِريارووف ًابِعبا ِد ِه ّ
خدايا روزي كن مرا در آن فضيلت شب قدر را
و بگردان در آن كارهاي مرا از سختي به آساني
و بپذير عذرهايم و بريز از من گناه و بار گران را
ايمهربانبهبندگانشايستهخويش.

تيتر مصور| وعده ديدار
شهيدعتيقاهلل

جينگيلي جينگيلي امريكا،
فينگيلي فينگيلي اسراييل
صرف��ا يك ب��د س��ليقگي
نيس��ت كه اگر بود ميش��د
ب��ا پوزخن��دي از كن��ارش
گذش��ت .مبدعان اين شعار
همانهايياندكهگمانميبرندبابردنتتلوبررويناو
جنگي ميتوانند اكثريت خاموش و بيتفاوت جامعه
را به گفتمان انقالبي عالقهمند كنند يا دستكم در
انتخابات پيش رو از آنها بهره دلخ��واه را ببرند .اما آيا
حقيقتا با چني��ن ترفندهايي ميت��وان به مقصد و
مقصود مورد نظر دس��ت يافت؟ و اصال گيرم عدهاي
جذب همين ش��عارهاي مبتذل و مضحك بشوند،
فكرش را كردهايد چ��ه مقدار از انقالبي��ون اصيل و
حقيقي عطاي شما را به لقايتان خواهند بخشيد؟
نسلي كه با ش��عار امريكا امريكا مرگ به نيرنگ تو،
خون جوانان ما ميچكد از چنگ تو بزرگ ش��دهاند
حال و روزشان اينگونه اس��ت واي به حال جماعتي
كه با جينگيل��ي و فينگيلي ميخواهد رش��د كند.
درست دارد جا پاي اسالف خود ميگذارد .يعني جا
پاي هماناني كه در روز قدس آق��اي صالحي را دوره
ميكنند و لقب خائن و وطنف��روش به او ميدهند.
اگر اين سطحينگري فقط به يك راهپيمايي ختم
ميش��د چندان جاي نگراني نبود اما متاسفانه اين
بينش و منش از رسانههاي فراگير هم تبليغ و ترويج
ميش��ود .نگاهي به برنامههاي مناسبتي تلويزيون
بيندازيد .در ايام شهادت ائمه اطهار (سالماهلل عليهم
اجمعين) غالبا اش��عاري س��خيف خوانده ميشود
كه نه دلي را ب��ه درد ميآورد و نه معرفت��ي را افزون
ميكند .در اعياد هم اوضاع بهتر از اين نيست .غالبا
همان اشعار سخيف تكرار ميشود و فقط جماعت به
جاي بر سر و س��ينه زدن كف ميزنند و باال و پايين
ميپرند .جينگيلي جينگيلي امري��كا از دل چنين
دستگاه تبليغاتياي درميآيد .دستگاهي كه فقط و
فقطبهافزايششوروهيجانميانديشدوبامعرفتو
آگاهي هيچ نسبتي ندارد .خدا آخر و عاقبت همه ما را
باپرورشيافتگانچنينشعارهاييختمبهخيركناد.
آمينياربالعالمين.
در همين حوالي

در اين دنياي كافكايي

روياها محقق ميشوند
اعماق تاري��خ آمده و در قفايش فرو رفت��ه ،اما اين قضيه
برنامه رفتنش به پيكنيك را بر هم نميزند .يا درس��ت
مثل سامسه در داستان «مسخ» كه صبح برميخيزد و
ميفهمد سوس��ك شده اس��ت و خانوادهاش به سادگي
اين قضيه را ميپذيرند و ميگذارند جان بدهد .يا درست
مثل قهرمان «قصر» ك��ه در ناكجايي س��ترون گرفتار
ميآيد و اس��ارت ابدي خود را ميپذيرد .يا مثل قهرمان
داس��تان «محاكمه» كه دادگاهي بيمرجع و معنا او را
در معرض قضاوت ميگذارد و تم��ام اعمال و رفتارش را
گناهي نابخشودني ميانگارد و او هم چارهاي جز پذيرش
برايش نميماند .اين همان دنياي ماليخوليايي كافكايي
اس��ت كه حاال بش��ر دارد به عينه تجرب��هاش ميكند.
بش��ري كه صبحانهاش را در هجوم خبرهاي قتلعام و
رجزخوانيهاي جنونآساي سياس��تمداران ميخورد
و مسخش��ده و زنجيرش��ده به روزمرگي كف��ش و كاله
ميكند و كيف��ش را برميدارد و به س��ر كارش ميرود.
بشري كه هر روز خودش را در قاب سلفيهاي دروغين
در پستهاي اينس��تاگرام ش��ادمان و خجسته تصوير
ميكند و در خلوتش از درون پوس��يده است و ميلي به
اعتراف به اين پوسيدگي و ترميم آن ندارد .حاال بايد هنر و
درايت كافكا را بيش از پيش ستود .نويسندهاي كه زماني
از خواندنش نهي ميش��ديم به اين علت كه ميگفتند
آثارش تلخ است و سياه و نااميدكننده .حاال كل دنيا دارد
در اعماق اين تلخي و سياهي و نااميدي دست و پا ميزند
و هنوز هم از خواندن كافكا نهي ميشويم به همان داليل
قديم .از اين هم كافكاييتر ميشود زيست؟

هشتگ روز

#سنگاپور

ديوانه چو ديوانه ببيند خوششآيد

سنگاپور اين روزها ديگر محلي براي تفريح و مسافرت
نيست؛ رهبران كرهشمالي و امريكا قرار است در سنگاپور
يكديگر را ببينند و يكي از مهمترين اتفاقهاي سياسي
تاريخ جهان را رقم بزنند .كاربران توييتر فارسي نه تنها
از اهمي��ت اين مالقات خبر دارن��د كه حتي پيشبيني
ميكنند دوچهره مهم اين دي��دار ،با رفتارهاي عجيب
و غريب خود ،داس��تانهاي حاش��يهاي زيادي بسازند.
اينطور است كه  24س��اعت قبل از ديدار دونالد ترامپ
و كيم جونگ اون ،هشتگ «س��نگاپور» در توييتر داغ
شده و س��هم زيادي از نوش��تهها هم به طنز و شوخي
درباره اين ديدار اختصاص يافته .توييت اول را از كاربري
انتخاب كرديم كه اين ديدار را يك ديدار عاشقانه ميان
دو ديكتاتور خوانده و به شوخي نوش��ته« :اگر كسي را
دوس��ت داريد به او بگوييد .قلبها معموال با حرفهاي
نگفته ميش��كند» .كاربر ديگري هم اين طن��ز را ادامه
داده و توييت كرده« :ديوانه چو ديوانه ببيند ،خوش��ش
آيد» .كاربري درباره اين ديدار پيشبيني كرده« :ديدار
اين دو ديوانه ديدني خواهد بود» .بخشي از نوشتهها در
هشتگ «سنگاپور» هم به نحوه سفر رهبر كره شمالي و
رسيدنش به سنگاپور اختصاص دارد .كاربر ديگري هم

صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن 44545076:
اذان ظهر13/04:

غروب آفتاب20/21 :

اذان مغرب20/42 :

متن در حاشيه
كاوه فوالدينسب

زنده باد مخالف من

يهودستيزي در اروپا

گفته« :كيم جونگ اون حتي هزينه ديدارش با ترامپ رو
هم خودش نميده .انگار فقط بايد موشك داشته باشي
كه يكي ديگه خرجت رو بده» .تحليل اين نشس��ت هم
بخش ديگري از توييتها را تش��كيل ميدهد .كاربري
توييت كرده« :به رسانهها دقت كنيد ،نشست اين دونفر
رو نشس��تي براي صلح جهاني تعبير كردند ،چرا؟ چون
قراره دارنده بيش��ترين س�لاح اتمي در جهان ،كش��ور
ديگري را قانع كند كه تو بمب نداش��ته باش ،بذار فقط
من داشته باش��م .به اين ميگن هژموني تمامعيار» .و
در نهايت رفتار رهبركرهشمالي در سنگاپور هم اين سه
خبر توييتري را س��اخت« :آسوشيتدپرس ميگويد به
مردم كرهشمالي گفته ش��ده كه رهبرشان به تازگي به
رس��توران غذاهاي دريايي رفته ،اما هنوز نگفتند كه او
براي ديدار با ترامپ به سنگاپور آمده»« ،كيم جونگ اون
در هتلش خود را پشت گلدانهاي بسيار بزرگ مخفي
كرده تا عكاسها نتوانند از او عكس بگيرند» و «با دويدن
باديگاردهاي در اطراف ماش��ينش ،مرزهاي حفاظت از
شخصيتها جابهجا ش��د .كيم خيلي خطر كرده كه از
كره شمالي بيرون زده ،پدرش معموال ريسك سفر رو به
جون نميخريد و نهايتا با قطار جاي نزديك ميرفت».

اگر اين روزها قرار اس��ت كه به
روسيه س��فر كنيد ،با خودتان
لباس گ��رم بياوريد .هوا س��رد
است ،اما توريستها همچنان
در خيابانها هس��تند .همين
طور كه در خيابانها ميگشتم
سهيلسراييان
ب��ا چن��د توريس��ت مواج��ه
شدم كه نميتوانستند منظورش��ان را به فروشنده
سيم كارت برس��انند .رفتم جلو و پرسيدم« :از كجا
آمدهايد؟ »صورتهاي شان با خوشحالي سمت من
چرخيد و گفتند« :مراكش » .وقت��ي فهميدند من
ايراني هستم.
ه��ر دو خنديديم و براي همديگ��ر آرزوي موفقيت
كردي��م .كمك ك��ردم و ق��رار گذاش��تيم همديگر
را در س��نت پترزب��ورگ و در روز ب��ازي اي��ران و
مراكش ببيني��م .س��عي ميكنم تا طرف��داران هر
ي را ك��ه ميبين��م با آنه��ا چن��د دقيقهاي
كش��ور 
صحب��ت كن��م .ي��ك زوج مس��ن را ميبين��م.
از بريتاني��ا آمدهان��د ام��ا اه��ل ليختنش��تاين
هستند.
عش��ق فوتبال .ب��ا لب��اسو كولهه��اي مخصوص
جامجهاني در كافهاي نشس��تهاند .به سمتش��ان
م��يروم و ب��راي گرفتن عكس��ي اج��ازه ميگيرم.
آمدهاند تا بازي آلم��ان و كره جنوب��ي و چند بازي
ديگر را ببينن��د .از من ميپرس��ند« :فكر ميكني
تيم ايران شانسي تو اون گروه داشته باشه؟» جواب
عكسنوشت
در حوال��ي روز
جهان��ي صناي��ع
دستي ،خبرگزاري
مه��ر مجموع��ه عكس��ي از
صنايع«نوغان��داري» در اس��تان
گلس��تان منتش��ر ك��رده و پس از
توضيح درباره اهميت اين صنعت و
س��هم باالي اهالي گلستان از توليد
ابريش��م و محصوالت مرتبط با آن
توضي��ح داده« :نوغان��داري يكي از
صنايع سنتي آسيا و ايران است كه
در دو دهه گذشته با فراز و فرودهاي
بس��ياري همراه ب��وده ام��ا در اين
شرايط هم استان گلستان توانسته
اس��ت با توليد حدود  ۱۶۰هزار تن
رتبه س��وم كش��ور در توليد پيلهتر
را به خود اختصاص دهد .اما اوضاع
اقتصادي اين مردم تعريفي ندارد و
اغلب مردان بيكار يا داراي شغلهاي
فصلي هستند و زنان با ابريشمبافي
بار زندگي رابه دوشگرفتهاند».
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جهان خارج از مرزها
محمودفاضلي

ب��راي رمان جدي��دم ،با مهاج��ران ايراني
زي��ادي در برلي��ن گفتوگ��و ك��ردهام.
يكيش��ان مرد ميانس��ال روش��نفكري
است كه گذشته انقالبياش را يك تجربه
ميداند و هميش��ه نگاهش رو به جلوست.
در يكي از ديدارهايمان گف��ت« :ايراد ما،
قبل انقالب و هم بعدش ،اين بود كه پوزيسيون رو به رسميت
هم ِ
نميش��ناختيم .ذهنمون خيلي قاطي بود .حواسمون نبود كه
بدون پوزيسيون ،اپوزيسيون بودن خودمون هم چندان معنايي
نداشت ».اپوزيسيون بودن يا منتقد اوضاع بودن كيفيتي است كه
در تقابل با يك «وضعيت موجود» معنا پيدا ميكند .بايد چيزي
را به رسميت بشناس��ي تا امكان نقدش را داش��ته باشي؛ وگرنه
چه كش��كي؟ چه دوغي؟ اين يك ديدگاه است .در كنارش طبعا
ديدگاههاي ديگري هم وجود دارند ،ديدگاههاي متعددي؛ از آنها
كه -در هر حوزه و زمينهاي« -هميشه» وضع موجود را بهترين
ميدانند (معموال چون منفعتي -كوچك يا بزرگ -از آن ميبرند)
تا آنهايي كه «هميش��ه» طرفدار تغيير و تحولهاي اساس��ي و
بنيادينند و ترجيحشان يكشبه پيمودن راههاي صدساله است.
اما سوال اينجاس��ت كه آيا اين ديدگاهها نميتوانند همزيستي
مسالمتآميز با هم داشته باشند؟ جهان معاصر نشان ميدهد اين
شدني است ،و البته شرطهاي اوليهاي دارد :حفظ احترام متقابل،
درك بديهي بودن تكث��ر آرا و التزام به «زنده ب��اد مخالف من».
كيفياتي كه بسياري از ما نداريم .رييسجمهوري كه همين يك
سال پيش با آراي مستقيم ملت انتخاب ش��ده ،به رسم هرساله،
هنرمندان را ب��ه ضيافتي دعوت كرده؛ بعضي ترجي��ح دادهاند از
حق نقد مدنيشان استفاده كنند و به نشانه نارضايتي از اوضاع و
احوال كنوني به اين ضيافت نروند ،بعضي ديگر هم ترجيح دادهاند
به حمايتش��ان از دولت ادامه بدهند ،راه گفتوگو با دولتمردان
را مس��دود نكنند و به اين ضيافت برون��د .يكهفته تمام فضاي
جامعه -از گفتوگوهاي دوسهنفره گرفته تا فضاي مجازي -پر بود
از فحشنامهها و توهينهاي ريز و درش��ت؛ بعضي به آنهايي كه
ضيافت را تحريم كرده بودند و بعضي به آنهايي كه نه .بيترديد در
اين ميان هميشه كساني هم وجود دارند كه از آب گلآلود ماهي
ميگيرند .اين هم واقعيتي اس��ت ،اما همه را كه نميشود به يك
چوب راند .و گذش��ته از همه اينها ماندهام كه بعضي از ما چطور
به خودمان اجازه ميدهيم درباره بزرگان انديشه و هنر زمانهمان
اينطوروقيحانهحرفبزنيم؟خجالتآوراست.
دروازه سرخ

اگر روزگاري خواندن آثار فرانتس
كاف��كا كنش��ي روش��نفكرانه و
نخبهوار تلق��ي ميش��د ،امروزه
بايد آن را به عن��وان يك ضرورت
عمومي ترويج ك��رد .دليلش اين
عليمسعودينيا اس��ت كه دنياي م��ا روزب��هروز
دارد كافكاييتر ميشود وگيريم
كه با خواندن كافكا مفري از اين دنيا نيابيم؛ دس��تكم
ميتوانيم موقعيت هولناك خودمان را به عنوان انساني
معلق در برهه هولن��اك و برزخوار عص��ر حاضر تبيين
كنيم .فرانتس كافكا با آن طنز تلخ و س��ياه و آن تخيل
اكسپرسيونيس��تي راديكالش دنيايي را تصوير ميكند
كه در آن همهچيز كاركرد و معناي خود را از دست داده
است .دنيايي كه كابوسها و هذيانهاي آدمي به متن و
بطن زندگياش راه يافتهاند و درده��اي ذهني و روحي
در آن بروزي عيني و فيزيكي يافته اس��ت .در اين برزخ
پادآرمانشهري هر چه بش��ر فراهم آورده براي سعادت،
روزبهروز كممعناتر و ناتوانتر جل��وه ميكند؛ نه اخالق،
نه دموكراسي ،نه پيشرفت تكنولوژي ،نه ليبراليسم ،نه
س��ازمان ملل و نهادهاي مدني ديگر ،نه انفجار اطالعات
و فضاي مجازي و نه هيچ دس��تاورد ديگري انس��ان اين
روزگار را به رستگاري نزديك نكرده است .تنها اتفاقي كه
افتاده اين اس��ت كه ما در دل هول و فاجعه خونسردانه
به زندگ��ي خود ادام��ه ميدهيم و به زنده ب��ودن معتاد
شدهايم .درست مثل شخصيت اصلي داستان «شمشير»
كه صبح از خواب برميخيزد و ميفهمد شمش��يري از

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

ثابت هميش��گي را ميدهم« :هر چيزي در فوتبال
امكانپذير است ،ما اميدمان را از دست نميدهيم.
همه زندگي يعني اميد داشتن».
م��رد انگليس��ي ك��ه خيل��ي فوتبال��ي اس��ت،
كاله��ش را به من نش��ان ميده��د .كاله آبي رنگ
مربوط ب��ه تيم «لس��تر س��يتي» اس��ت .ميگويد
هيچوق��ت ي��ادت ن��رود ك��ه ناممك��ن را ميتوان
ممكن كرد.
مس��كو هن��وز آرام اس��ت .زي��اد نميت��وان حال
و ه��واي ج��ام جهان��ي را ح��س ك��رد .ش��ايد در
روزه��اي آين��ده تغيي��ر كن��د .م��رد انگليس��ي
ميگوي��د« :س��نتپترزبورگ بهت��ر از مس��كو
اس��ت ،م��ردم بيش��تري از كش��ورهاي اروپايي به
آنج��ا آمدهاند و بيش��تر ميت��وان ج��ام جهاني را
حس كرد».
هزينههاي ب��االي مس��كو و خيابانه��اي بزرگش
ممكن است خيلي براي توريستها جذاب نباشند.
اما در ميادين اصلي مس��كو همهچي��ز مهياي جام
جهاني اس��ت .س��نهاي بزرگي براي كنس��رت و
مراسمهاي مختلف ديده ش��ده است .زيباترين آنها
در كنار كليس��اي زيباي سنت باس��يلو در مقابل
مقبره لنين است.
آخر سر كه مرد انگليسي به همراه همسرش از كافه
ميرفتند دستش را روي ش��انهام گذاشت و گفت:
«اما هيچوقت يادت نرود ك��ه روياها باالخره محقق
ميشود».

آماره��ا نش��ان ميده��د
يهودس��تيزي در مي��ان
كش��ورهاي اروپايي و حتي
در ميان كشورهايي كه داراي
اقلي��ت اندك��ي از يهوديان
هستند ،شدت گرفته است.
اينحمالتمعموالبهانجمنهاوتشكلهاييهودي
يا مراكز اقتص��ادي و تجاري آنها ص��ورت ميگيرد.
طبق آمارهاي مراكز مختلف ك��ه در جوامع آماري
يهوديان اروپا انجام گرفته اس��ت ،يهودس��تيزي در
س��الهاي اخير رو به افزايش بوده و از هر  5يهودي
يك نفر مورد حمالت فيزيكي يا توهينهاي مذهبي
قرار گرفت ه است .از داليل اين افزايش يهودستيزي در
اروپا ،ميتوان به رفتار رژيم اسراييل در نزاع با اعراب
و به خصوص با شدت گرفتن سركوب فلسطينيها
اشاره كرد .اين افزايش در ميان كشورهاي غرب اروپا
بيشتر مشاهده ميش��ود .اگرچه مقامات آلماني در
ميان كشورهاي اتحاديه اروپا بيشترين حمايت را از
يهوديان به عمل ميآورند ،اما ش��دت گرفتن اعمال
يهودستيزانه در آلمان ،زنگ خطر را به صدا درآورده
و يهودس��تيزي به «معضلي عظيم» تبديل ش��ده
است .آمارهاي منتشره در اين كشور نشان ميدهد
تقريبا از هر پنج آلماني ،يك نفر مايل نيست كه در
خانواده خود ،يك عضو يهودي داشته باشد .بررسي
انستيتوي تحقيقاتي Pewبا عنوان «مسيحي بودن
در غرب اروپا» كه سال گذش��ته از  25هزار فرد بالغ
در  15كشور نظرخواهي كرده است ،نشان ميدهد
 19درصد همه شركتكنندگان در اين نظرسنجي
در آلمان به اين سوال كه «آيا حاضريد ،يك يهودي
را به عنوان عضو خانواده خود بپذيريد؟» پاسخ منفي
دادهان��د 69 .درصد مخالفتي با اين امر نداش��تهاند.
 12درصد نيز پاسخ مش��خصي ندادهاند .سه درصد
مردم هلند و نروژ با يك عضو يهودي در خانواده خود
مشكل دارند .در انگليس 23درصد ،ايتاليا 25درصد
واتريش 21درصدشاهدبيشترينمخالفتهستند.
آن��گال م��ركل ،صدراعظم آلم��ان و ريي��س حزب
دموكرات مس��يحي كه اخي��را از مكانهاي زندگي
يهودي ديدن كرده اس��ت از ش��هروندان خواست،
قاطعانه با يهودس��تيزي مقابله كنند .يهودستيزي
همواره با مقاومت قاطع حزب دموكرات مسيحي و
پاسخ روشن قوانين كيفري و حكومت روبرو خواهد
شد .مركل بارها تاكيد كرده اس��ت «ما بايد به طور
ويژه از آنهايي كه هدف بيگانه ستيزي ،نژادپرستي
و يهودي س��تيزي قرار ميگيرند ،محافظت كنيم و
دولت ما در اين زمينه ،مس��ووليت ويژهاي بر دوش
دارد و ما از اين مس��ووليت آگاهيم .بر همين اساس
الزم است تا دستگاههاي امنيتي آلمان همه تالش
خودرابرايجلوگيريازجناياتراستهايافراطيو
شناسايياينجناياتمصروفدارند.
موارد متعددي از يهود س��تيزي در اين كشور وجود
دارد ك��ه آخرين نمون��ه آن اخراج «ديت��ر هانيچ»
كاريكاتوريس��ت روزنام��ه پرتيراژ«زوددويچ��ه
تسايتونگ» به اتهام يهودستيزي است .اين نشريه
در ش��ماره  15ماه مه كاريكاتوري را چاپ كرده بود
كه بنيامين نتانياهو ،نخستوزير اسراييل را به شكل
يكي از خوانندگان اسراييلي در يك رقابت موسيقي
بينالمللي نشان ميدهد و نتانياهو در حالي كه يك
موشك در دس��ت دارد ،ميگويد« :س��ال آينده در
اورشليم!» روي اين موشك يك ستاره داود به چشم
ميخورد ،ستارهاي كه نماد ملت اسراييل و يهوديت
اس��ت و در س��ال  1897در اولين كنگ��ره جهاني
صهيونيسمبهعنوانسمبلاينجنبشانتخابشد.
سالهاس��ت كه او براي روزنامه ليبرال «زوددويچه
تس��ايتونگ» كاريكاتورهاي سياس��ي ميكش��د.
اخيرا يكي از كاريكاتورهايش اعتراضات زيادي را به
همراه داشته و منجر به اخراج او شده است .به گفته
رييس هيات تحريريه اين روزنام��ه «دليل اين امر،
اختالفات غير قابل حل بين آقاي هانيچ و س��ردبير
درباره كليشههاي يهودس��تيزي در يك كاريكاتور
است» .كاريكاتوريست 85سالهاي كه از كشيدن اين
كاريكاتورمتاسف نيست.

