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مجله روز 

منشا داخلي يه روز نشت كرد/ دالر چارهزاري رو هشت كرد
البته چون كه اوِل نشت بود/ نرخ دالر باال نبود، هشت بود

چن تا از اين منشئا دسگير شدن/ اما دالر كوفتي شد ده تومن
پر نشده اما هنوز اين قدح/ مي گن دالر رفته روي پونزده

خالصه كه چه حرفاي خوشگلي/ خاك تو سر منشا داخلي

دالر كوفتي 
ماهنامه داستان همشهري در ادامه  انتشار پرونده هاي موضوعي، شماره  شهريورماه خود را با موضوع رشت منتشر كرده است. در اين پرونده 
هوشنگ ابتهاج با جزييات از خانه  پدري اش در سال هاي دور مي گويد و محمد طلوعي و كوروش رنجبر از ديگر نويسندگاني هستند كه 
شهر رشت را روايت مي كنند.  مجيد دانش آراسته، مجتبي پورمحسن، شبنم بزرگي و مرسده كسروي هم چهار نويسنده  از شهر رشت 
هستند كه در اين شماره »داستان همشهري« نوشته اند. مطالب بخش روايت هاي مستند هم حال و هواي رشت را دارند؛ از شهرگردي 
زير باران تا سفره هاي رنگ به رنگ اين شهر. احمد مسجدجامعي نيز در آستانه ماه محرم در اين نشريه درباره همنشيني آدم ها در مراسم 
عزاداري ساالر شهيدان روايت كرده است.  داستان ها و روايت هايي از مهدي غبرايي، بهمن عبدي، ساالر عبده، حبيبه جعفريان، الهام 
فالح، كوبو آبه، آري دلوكا، السلو كراسناهوركايي، جاني اوپنينگ و... از ديگر مطالب اين شماره است. نودويكمين شماره  ماهنامه  داستان 

همشهري در 230 صفحه با قيمت 12000 تومان روي كيوسك است. 

داستان همشهري

تيتر مصور|در جو خبرهاي نادرست و شايعه هاي مجازي نباشيم
چانگ

نيل گنگ خارج از قاعده جهان؛ خارج از مرزها زيرذره بين 

هشتگ روز

از آنجا كه مردم با مقايسه 
مناف��ع و هزينه ه��اي هر 
اقدامي تصميم مي گيرند، 
با تغيير هزينه ها و منافع، 
تصمي��م آنها ني��ز تغيير 
مي كند؛ به عب��ارت ديگر 
اف��راد به انگيزه ه��اي خود پاس��خ مي دهند. با 
افزاي��ش قيمت گيالس مردم س��عي مي كنند 
گيالس كمتر و آلبالوي بيشتري مصرف كنند، 
زيرا هزينه خريد گيالس زياد شده است. بعضي 
از كاالها نيز با دوام هستند و براي سرمايه گذاري 
مناسب. به عنوان مثال در شرايط بد اقتصادي 
با وجود روند افزايش قيمت طال، مردم نيز ميل 
بيشتري براي خريد طال پيدا مي كنند تا ارزش 
دارايي خود را حفظ كنند. در همين راستا ممكن 
است مردم در شرايط بد اقتصادي احساس خطر 
كنند و كااليي كه براي آنها ضروري اس��ت را از 
بيم كمبود، بيشتر از مصرف هفتگي خريداري 
و ذخيره كنند. در هر س��ه حال��ت باال مردم به 

انگيزه هاي خود پاسخ داده اند.
سياس��ت گذاران بخش عمومي نبايد هيچگاه 
انگيزه ها و تمايالت مردم را فراموش كنند، زيرا 
با تغيير بسياري از سياست ها، هزينه ها و منافعي 
كه مردم با آن روبه رو هستند تغيير مي كند و از 
اين رو رفتار جامعه نيز تغيير مي كند. به عنوان 
مثال سال هاس��ت كه مي ش��نويم اي��ران جزو 
كش��ورهاي پرمصرف دنيا در زمينه آب، گاز و 
برق اس��ت، همچنين سال هاست كه تلويزيون 
براي كاهش مصرف انرژي برنامه هايي را پخش 
مي كند، از بابا برقي ت��ا بابا گازي و...، اما در اين 
س��ال ها هيچگاه مصرف ما كم نش��ده اس��ت. 
علت چيس��ت؟ علت اين پرسش را مي توان در 
انگيزه هاي مردم جس��ت وجو كرد. در حقيقت 
مردم ايران با مردم س��اير نق��اط جهان تفاوتي 
ندارند ولي سياس��ت هاي قيمت گذاري انرژي 
در ايران با س��اير نقاط جهان متفاوت است. در 
خارج ب��ه اندازه اي انرژي گ��ران قيمت گذاري 
شده اس��ت كه مردم ترجيح مي دهند به جاي 
پرداخ��ت هزينه ان��رژي، درآمد خ��ود را خرج 
خريد چندين پليور خوب و باكيفيت كنند. در 
حقيقت سياست گذار با قيمت گذاري مناسب، 

انگيزه هاي مردم را تغيير داده است.
در اواخر دهه 60 مي��الدي كتاب رالف ني در با 
عنوان »در هر سرعتي با ناامني روبه رو هستيد« 
توج��ه جامعه امري��كا را به امني��ت رانندگي با 
خودرو جلب كرد. بر اين اساس مجلس امريكا 
با وض��ع قوانين به كارخانه هاي خودروس��ازي 
اع��الم كرد ك��ه ان��واع خودروهاي خ��ود را به 
كمربن��د ايمني مجهز كنن��د و همچنين براي 
استفاده نكردن رانندگان از كمربند ايمني نيز 
جريمه هايي را در نظر گرفت. در س��ال 1975 
اقتصادداني به نام پلت م��ن آثار قانون كمربند 
ايمني را بررس��ي كرد و به نتايج جالبي دست 

يافت. 
براس��اس اين پژوهش، قان��ون كمربند ايمني 
داراي دو اث��ر كاه��ش مرگ و مي��ر رانندگي و 
افزايش تعداد حوادث رانندگي بود. اثر خالص 
وضع قانون، كاهش م��رگ رانندگان و افزايش 
تع��داد مرگ اف��راد پياده بود. تجزي��ه، تحليل 
پلت م��ن در مورد ايمني خ��ودرو مثالي درباره 
اين اصل عمومي اس��ت كه مردم به انگيزه هاي 
خود پاس��خ مي دهند. ت��ا قبل از اي��ن قانون، 
رانندگان با احتياط و سرعت كمتري رانندگي 
مي كردند ولي اين قانون باعث افزايش سرعت 
رانندگي و كم دقتي رانندگان ش��ده بود زيرا با 
توجه به كم شدن خطر مرگ راننده با كمربند 
ايمني انگيزه رانندگان تغيير كرده بود و در واقع 
رانندگي براي ش��ان كم خطر شده بود و تمايل 
داشتند كه با سرعت بيشتري رانندگي كنند تا 
سريع تر به مقصد برسند. هيچ تعجبي ندارد اگر 
مردم ايران در مقايسه با مردم ساير نقاط جهان 
انرژي بيش��تري مصرف كنند، زي��را انرژي در 
ايران بسيار ارزان است. همچنين هيچ تعجبي 
ندارد اگر مردم اروپا در مقايسه با مردم امريكا از 
خودروهاي كوچك تر و با مصرف سوخت كمتر 
استفاده مي كنند، زيرا ماليات بنزين در امريكا 

كم و در اروپا زياد است. 
همان ط��ور ك��ه مث��ال كمربند ايمني نش��ان 
مي دهد، سياس��ت هاي اعمال شده داراي آثار 
چندان روش��ني نيس��تند. با تجزي��ه، تحليل 
سياس��ت ها به اين نتيجه مي رس��يم اعمال هر 
سياستي نه تنها داراي آثار مستقيم است، بلكه 
با توجه به انگيزه افراد داراي آثار غيرمس��تقيم 

نيز هست. 
سياست مداران بايد هميشه به ياد داشته باشند 
كه اگر اعمال سياستي باعث تغيير انگيزه مردم 
ش��ود، قطعا رفتار مردم تغيير خواهد كرد؛ لذا 
تغيير رفت��اري مصرفي مردم اي��ران در زمينه 
انرژي و منابع طبيعي تغيير نخواهد كرد به جز 
با قيمت و ماليات مناسب. همچنين بايد با اين 
حقيقت روبه رو شد كه راه هايي نظير برنامه هاي 
تلويزيوني و كمپين هاي حمايت از صرفه جويي 

چيزي نيستند جز اتالف زمان و هزينه.

عكس نوشت 

حبيب اهلل پيمان درباره روز تشييع آيت اهلل طالقاني روايت مي كند كه اين مراسم اولين و 
بزرگ ترين تجمع بعد از روزهاي انقالب بود. مردم آمده بودند تا يكي از دوست داشتني ترين 
چهره هاي انقالب اسالمي را بدرقه كنند و به اين ترتيب، جمعيتي كه جمع شد و بدرقه اي كه 
تاريخي شد، مهم ترين نمايش تصويري تاثيرگذاري طالقاني در جامعه ايراني بود. امروز 19 شهريور، سي و نهمين 
سالگرد درگذشت اين چهره مهم تاريخ سياسي معاصر ايران است و عكسي كه مي بينيد مربوط به مراسم بدرقه 

او در شهريور سال 58.

معلوم نيس��ت چه اتفاقي رخ مي ده��د؛ اما گاهي يك 
توييت ساده با يك س��وال ساده، اهالي توييتر فارسي 
را وسوسه مي كند تا به آن جواب دهند و بازي تازه اي 
را در فض��اي مجازي راه بيندازند. س��وال هاي س��اده  
دست به دست مي شوند و جواب ها در كنار هم تبديل 
به خواندني ترين روايت مجازي مي ش��وند. اين روزها 
اهالي توييتر فارسي مشغول بازي »تكراري ترين حرف 
پدرتون چيه؟« شدند و واقعيت اينكه وقتي جواب ها به 
اين سوال پشت سر هم خوانده مي شود؛ الگويي كامل 
از يك پ��در ايراني به خواننده معرفي مي ش��ود. آنچه 
مي خوانيد منتخب��ي از اين نوشته هاس��ت و در واقع 
توصيه هاي پدرانه اي است كه گاهي با شوخي، جدي 

و حتي عصبانيت به فرزندان منتقل مي شود: 
»اين گوشي چيه دستت؟!«، »ايشيميزه باخ...هر وقت 
حرصش رو درمياريم اين رو مي گه؛ يعني كار و زندگي 
ما رو نگاه«، »االن وقت ماش��ين خريدن نيست«، »از 
جلو چش��مم گم  ش��و بيرون«، »بري جايي كه نه آب 
باش��ه و نه نون مي فهمي«، »مرضي، يه بوس مي دي 
قسطي«، »آخرش چي مي شه...وقتي مياد و مي بينه 
فيلم و سريال نگاه مي كنم«،  »تو گوش گاو انقد خونده 

بوديم االن پروفسور شده بود«، »جامعه به حمال هم 
نياز داره«، »قوز نكن«، »اول: الال��ه اال اهلل. دوم: بيا پا 
بذار رو كمرم يه مشت و مال بده«،  »بزن بيست و سي 
ببنيم اينا چي مي گن«، »س��اعت 6 صبح مي گه پاشو 
لنگ ظهره«، »من كه پول چاپ نمي كنم، هميني كه 
هست رو قدر بدون«، »المپ آشپزخونه چرا روشنه؟«، 
»بعدا بزرگ مي شي و مي گي من نمي فهميدم، تو چرا 
بهم نگفتي«، »شما پول خراب كنين«، »اين رو فالن جا 
ارزون تر مي دن«، »نمي دونم چي توي اين گوشيه كه 
همه ش سرت توشه«، »بايد شب و روز درس بخوني، 
وگرنه هيچي نمي شي«، «اين فست فودها رو نخورين، 
همه ش سمه«، »از بس دير مي خوابي«، »ايشاال گير 4 
تا بچه شبيه خودت بيفتي«، »قفل فرمون يادت نره«، 
»رديفي بابا؟ تو رديف نباشي منم نيستم«، »خواستي 
راه بيفت��ي زنگ بزن«، »تو مگه خ��ودت خونه نداري 
مي خواي ش��ب بموني خونه دوستت«، »حقوق بدن 
چشم«، »ش��ارژرم كو؟«، »مي ش��ه، تو بلد نيستي«، 
»گرگ تو جامعه زياد شده«، »ميريم پيش اينا سالم 
كني ها، قشنگ س��الم كن«، »206 نه، فرمونش تيزه 
زود چپ مي كنه«، »بيا خونه«، »نمي دونم چرا هوش 

و ذكاوتت به من نرفته، به داي��ي ت رفته«، »بس كن 
رفيق بازي ت رو«، »من از اول مي دونستم اين جوري 
مي ش��ي«، »همين ديروز خريدي«، »هزار بار گفته 
بودم...«، »من كه بي بي س��ي نمي بينم..من كه چايي 
نمي خورم«، »دلتون براي اين پوال نمي س��وزه كه«، 
 »بچه هاي م��ردم...«، »بزن 1 اخبار داره، بزن 2 اخبار 
داره، بزن 3 اخب��ار داره، بزن 4 اخبار داره و ...«، »چرا 
نرفتي پزش��كي بخوني؟«، »نه كه خنگ باش��ي، نه. 
تجربه ت كمه«،  »سرديت ش��ده، خرما بخور«، »10 
سال پيش گفتم بحرانه، همه تون رفتين تو اتاق تون«، 
»اين وس��يله ي��ه روزي ب��ه درد مي خوره...پيچ زنگ 
زده را تو كش��و مي اندازه«،  »اين وقت روز/ شب با كي 
چت مي كني؟«،  »الخير في ماوقع«، »هرچي هست، 
هست«،  »يه نون بخور، صدتا نون شكر كن«،  »زمان ما 
جرات نمي كرديم پامون رو جلوي پدرمون دراز كنيم 
حاال...«،  »هر خالفي خواستي بكني بيا باهم باشيم«، 
 »پول مگه علف خرسه«، »اين كارهايي كه مي كني به 
چه دردت مي خ��وره؟«، »هيچ كس نبود اين حرف ها 
رو به ما بزنه و راهنمايي مون كنه«، »از فردا ساعت 10 

خونه اي« و »يواش برو«.

در مواجهه با جالل آل احمد 
و طرفداران و دش��منانش 
با دو گروه روبه رو هس��تيم. 
گروه طرف��داران كه جالل، 
آث��ار و انديش��ه هايش را 
ستايش مي كنند و معتقدند 
كه مي ش��ود از انديش��ه هاي او براي اي��ن روزها 
كپي ب��رداري كرد. البت��ه گروه دومي هم اس��ت. 
گروه مخالفان ج��الل كه حتي گاهي او را متحجر 
مي خوانند و انديش��ه هايش را مورد تمسخر قرار 
مي دهند و نفي مي كنند. اما واقعيت اين است كه 
هر دو گروه در اشتباه هستند. نه طرفداري محض از 
جالل در اين روزگار درست است و نه دشمني با او. 
در واقع در مواجهه با جالل و نگاه به او و آثارش، بايد 
يك دسته سوم را هم اضافه كنيم. گروه سومي كه 
جالل را در دوره زماني خودش بررسي و تحسين 
مي كنند. طرفداران واقعي جالل كساني هستند كه 
اين نويسنده و روشنفكر را با توجه به روح زمانه اش 
مي شناسند و مواضع سياسي او، اعتقاداتش و تعهد 
اجتماعي او را در روزگار خودش مي سنجند. جالل 
آل احمد به روح زمانه خود پاس��خ مثبت داد و در 
روزگاري كه سايه و سنگيني جريان چپ به عالم 
روشنفكري ما ورود پيدا كرده بود، توانست گرايش 
معنوي خود را حفظ كند و به نياز زمانه خود پاسخ 
دهد. جالل در زمره روش��نفكران هايدگري بود و 
جذب مدرنيته نشد و براي نجات از خرافه پرستي 
و گرفتاري جامعه خويش تالش كرد. از اين منظر 
اگر بخواهيم جالل را با چهره اي مقايس��ه كنيم، 
مي توانيم بگوييم همان مس��يري را ادامه داد كه 
نيما آغاز ك��رده بود. آثار جالل نش��انه اي واضح از 
تعهد اجتماعي، نگاه معنوي، نفرت از خرافه پرستي 
اس��ت و در عين حال تالش مي كرد ت��ا با نوعي از 
تجددگرايي لعابي و سطحي مبارزه كند. راهكارها 
و الگوهاي فكري جالل با توجه به زمانه اش پاسخي 
مثبت از جامعه زمانه اش گرفت و همين كافي است 
تا او را يك شخصيت بزرگ فرهنگي بدانيم كه در 
زمانه خودش موثر بود. همين براي شناخت جالل 

آل احمد كافي است. 

كسي نام اصلي او را نمي دانست. در محل به او 
يك لقب داده بودند كه معناي خوبي نداشت. 
مردم تهيدس��ت آن محله در جنوب غرب 
تهران نيز مي توانستند آن قدر بي رحم باشند 
كه او را به همان لقب بد معني صدا كنند. آن 
مرد كه زندگي اش راز س��ر به مهر شده بود، 
كلمه اي نمي گفت مگر اينكه از او پرسشي مي شد. پاسخ هايش نيز 
كوتاه و گزيده بود. حرف كه مي زد لهجه اش نشان مي داد از اهالي يكي 
از شهرهاي آذربايجان ايران است. نوازنده گارمان- آكاردئون- بود و 
در عروسي هاي اهالي محل به همراه چند نفر ديگر اركستر سازگاري 
درست كرده بود. مي زدند و شادي درست مي كردند. او و فرزندانش 
در مي��ان اهالي محل لباس هاي مدروزتري مي پوش��يدند و هرگز 
نمي شد، تشخيص داد كه همه اهل خانه در دو اتاق اجاره اي زندگي 
مي كنند. اين مرد آرام اما هر روز از گوشه و كنار و از همسايگان زخم 
زبان مي شنيد و هيچ نمي گفت. موضوع زخم زبان ها براي هر مردي 
غير قابل تحمل بود اما او مي شنيد و سازگار بود. با شعله ور شدن آتش 
انقالب اسالمي هر روز بيشتر نگران مي شد و از هر چه مي ترسيد بر 
سرش آمد. برگزاري عروس��ي به شكل قديم و اجراي موسيقي در 
مراسم ممنوع شد. س��ردرگم و آشفته بود و نمي دانست چه كند؟ 
پرداخت ماه به ماه كرايه خانه بدون هيچ درآمدي و خرج زندگي او 
را آزار مي داد. حاال ديگر كس��اني دهان باز كرده و شغل قديمي او را 
نكوهش مي كردند. صداي ساز او خاموش شده بود. يكي از دوستانش 
براي او يك دستگاه دوربين عكاسي از همان هايي كه او بايد سرش 
را داخل جاي تاريكي مي كرد تا فيلم نور نبيند برايش خريد تا ناني 
درآورد. در ميان همه اهالي آن محل اما يك نفر بود كه اين مرد را هر 
روز و در هر موقعيتي آزار مي داد. هر  چه بد بود به او مي گفت؛ از بدگويي 
درباره زن و فرزندانش گرفته تا اينكه او يك فرد بي عرضه اس��ت. با 
اين همه اين مرد هميشه تنها به او نگاه مي كرد و چيزي نمي گفت. 
بارها و بارها اهالي محل به هواداري او مي خواستند با آن مرد شرور 
دعوا كنند تا دس��ت از سر اين مرد سازگار محل كه آزارش به كسي 
نمي رسد، دست بردارد. اما با امتناع او روبه رو شدند تا اينكه مرد شرور 
بيمار شد و اين مرد بي آزار نيز.  او از بي تفاوتي همسايه آزار مي ديد 
و مرد داستان ما از زخم زبان. مرد سازگار با بي تفاوتي آزاردهنده اش 
مرد بددهان را به بستر بيماري انداخت. به نظرتان كدام  يك بيشتر 

به ديگري آسيب زد؟!
اين را يادآور شدم تا درباره قدرت بي تفاوتي كه در دل آن نيرويي 
براي از پاي درآوردن آدميان بدزبان و بدكردار وجود دارد، بيشتر 

بدانيد.

تشديد خش��ونت ها، قتل و 
غارت، تخريب خانه و كاشانه 
صدها ه��زار نفر از س��اكنان 
كشورهاي دستخوش جنگ و 
ناامني، به گسترش پناهندگي 
آوارگان به كش��ورهاي ديگر 
دامن زده است و موضوع رسيدگي به وضعيت رقت بار 
پناهندگان به معضلي جدي براي كشورهاي حوزه 
مديترانه از جمله ايتاليا، اسپانيا و يونان تبديل شده 
اس��ت. پناهجويان براي عبور از دري��اي مديترانه با 
مشكالت مختلفي از جمله تهديد مرگ ناشي از درياي 
پرتالطم مديترانه روبه رو مي ش��وند. ش��واهد نشان 
مي دهد با وجود كاهش تعداد پناهجوياني كه در 7 ماه 
نخست سال 2018 ميالدي از طريق دريا براي رسيدن 
به اروپا تالش كرده اند، 1500 نفر در درياي مديترانه 
)مرگبارترين مس��ير دريايي براي پناهجويان( جان 
خود را از دست داده اند. در همين دوره زماني در سال 
2017، از هر 42 نفر، يكي از آنها جان خود را در دريا از 
دست داده است.  يكي از داليل افزايش ميزان مرگ و 
مير در سال جاري، كاهش توانايي جست وجو و امداد در 
سواحل ليبي در مقايسه با سال گذشته است. در هفت 
ماه نخست 2017، نيروهاي گارد ساحلي ليبي حدود 
39 هزار پناهج��و را در دريا نجات دادند. اين در حالي 
است كه در س��ال 2018، تعداد قايق هاي گشت زني 
ماموران امداد و نجات عمليات كشف و نجات قربانيان 
به شدت كاهش يافته است. مسير دريايي از آفريقاي 
شمالي به اسپانيا هم شاهد افزايش 50 درصدي ميزان 
مرگ و مير مهاجران در سال گذشته بود. در كل سال 
2017 مي��الدي 200 مهاج��ر در دريا جان باختند. 
اين درحالي اس��ت كه از ابتداي سال 2018 تاكنون 
حدود 300 نفر جان خود را در اين مس��ير از دس��ت 
داده اند. مهاجران و آوارگان به ناچار زمان بيشتري را 
در قايق هاي ناامن س��پري كردند.  از آغاز سال جاري 
تاكنون دست كم 318 نفر از پناهجوياني كه قصد ورود 
به اسپانيا را داشتند در دريا غرق شدند. آمار سازمان ملل 
بيانگر سه برابر شدن تعداد مهاجرين غيرقانوني غرق 
شده نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته است. 
بين ماه ژانويه تا ماه جوالي گذشته، دست كم 27 هزار 
و600 مهاجر غيرقانوني وارد اسپانيا شدند كه از اين 
ميان، 23 هزار و 800 نفر از مسير دريا و 3800 نفر از 
مسير زمين وارد شدند كه اين به معناي افزايش 130 
درصدي نسبت به همين دوره زماني در سال گذشته 
است. مس��ير دريايي از شمال آفريقا به اسپانيا شاهد 
افزايش 50 درصدي مرگ و مير مهاجران و آوارگان از 
سال گذشته بوده، به طوري كه 300 نفر در سال جاري 
در اين مسير جان باختند. بي شك مسوول مرگ اين 
پناهجويان كشورهايي هستند كه نه تنها نمي كوشند 
جان آنها را نجات دهند، بلكه سعي مي كنند پناهجويان 
را از سواحل خود دور نگهدارند. افزايش برخوردهاي 
خصمانه نهادهاي دوكش��ور ايتاليا و مالت نسبت به 
سازمان هاي حقوق بشري غيردولتي همچنان ادامه 
دارد. اقدامات سختگيرانه اروپايي ها براي حفظ مرزها 
برخالف ارزش هاي »همبستگي و اتحاد اروپايي ها« 
همچنان ادامه دارد.  ايتاليا از كشورهايي است كه گفته 
مي شود بارها از نجات سرنشينان كشتي هاي درهم 
شكسته مهاجران خودداري كرده و مهاجران نجات 
يافته مجبور مي شوند روزها و حتي هفته ها در ميان 
دريا سرگردان بمانند.  رم تهديد كرده در صورتي كه اروپا 
در زمينه راهكارهايي به منظور پذيرفتن پناهجويان به 
توافق نرسد، مانع از پهلو گرفتن كشتي هاي اروپايي 
حامل پناهجويان در بنادر خود مي ش��ود. خودداري 
ايتاليا از پذيرش كشتي هاي حامل نهادهاي غيردولتي 
امدادرساني با هدف خودداري از پذيرش كشتي هاي 
حامل پناهجويان بارها م��ورد انتقاد قرار گرفته. وزير 
داخلي ايتاليا در س��ختگيرانه ترين موضع گيري ضد 
مهاجرتي خود مدعي است »اين كشتي ها فراموش 
كنند كه بتوانند به ايتاليا برسند!«. نكته قابل تامل اينكه 
اخيرا ايتاليا و مجارستان ائتالفي را براي مقابله با پذيرش 

پناهجويان در اروپا تشكيل داده اند.

جامعه شناسي پدرهاي ايراني در توييتر فارسي 

مرگ خاموش پناهجويانبدزبان و بي تفاوت هر دو آزار مي دهند روشنفكري براي زمانه خويشمديريت هزينه ها
محمود فاضليمحمد صادق جنان صفت عبدالجبار كاكاييخشايار قديري نژاد

#تكراري ترين حرف پدر 

گوي��ا امروز كه ش��ما اين متن را 
مي خوانيد، تولد جناب تولستوي 
اس��ت و مبارك هم باشد و چه از 
اين بهتر. بنده كه شخصا عاشق 
قل��م و ارادتمند آثارش هس��تم. 
ام��ا چن��دي پي��ش در محفل 
هنرجوي��ان داستان نويس��ي 
جمع خواني »مرگ ايوان ايليچ« جناب تولس��توي را 
برگزار كرديم و حقير خيلي با ذوق و شوق رفتم و خيلي 
درب و داغان و آويزان برگشتم. رفقاي جوان تر كتاب را 
خوانده بودند و اصال خوششان نيامده بود. آدم هاي پرت 
و دور از ادبيات جدي هم نبودند. ولي قش��نگ طوري 
با اث��ر برخورد كردند كه انگار نه انگار نويس��نده اش از 
غول هاي تاريخ ادبيات است و اتفاقا از همين نوولش هم 
بس��يار ياد كرده اند به عنوان يك اثر شاخص و سرشار 
از آموزه ه��اي فرمي و مفهومي. حاال دليل اين برخورد 
سرد چه بوده، درست نمي دانم ولي يادم هست كه وصف 
»مالل آور« را در آن محفل بسيار شنيدم. نمي دانم اين 
روزها به چه چيزي مي گويند مالل آور، ولي به هر چه كه 
مي گويند شامل حال آقاي تولستوي نمي شود به نظر 
من. او يك نويسنده حكيم و كامل و خوش بيان است كه 
حتي در افتضاح ترين ترجمه ها از داستان هايش باز روح 
قصه تو را دنبال خودش مي كشاند و نمي تواني رهايش 
كني. اصال او از معدود نويسندگاني است كه براي آدم 
هراس از حجم عظيم يك كتاب را از ميان مي برد. فقط 
كافي است كه يك بار آدم نترسد و مثال »آنا كارنينا« را 

به دست بگيرد و شروع كند به خواندن و غرق شود در 
آن دنياي رنگين و شگفت آور قرن نوزدهمي و حكايت 
عشق سوزناك آنا و زندگي پر فراز و نشيب لوين را پي 
بگيرد و هم پايش��ان بخندد و بگري��د و خيلي زودتر از 
آنچه فكر مي كند به لحظاتي برسد كه مي بيند چيزي 
از كت��اب باقي نمانده و تازه بفهمد چه لذت بي نظيري 
دارد به آخر مي رسد. آنا كارنينا به معناي واقعي كلمه 
يك شاهكار اس��ت و هرچند هواداران ديگر رمان هاي 
تولستوي، مثال »جنگ و صلح« و »رستاخيز« كم هم 
نيستند، اما اين يكي واقعا چيز ديگري است. بايد يك 
س��پاس ويژه هم داشته باش��يم از استاد عزيز سروش 
حبيبي كه طي سال هاي اخير همت كرده و بسياري از 
آثار خوب تولستوي را دوباره ترجمه كرده و ترجمه اش 
هم واقعا دلنشين و عالي و خوش خوان است. اتفاقا يكي 
از ترجمه هايش همان كتاب كذايي »مرگ ايوان ايليچ« 
اس��ت و يكي ديگرش »ش��يطان«. دو اثر خارق العاده 
كه البته حول مس��اله همواره مورد عالقه تولستوي، 
يعني اخالق و فلسفه اخالق شكل گرفته اند و لحظاتي 
را از امي��ال و درونيات آدمي تصوير مي كنند كه هرگز 
نمي توان برايشان تاريخ انقضايي متصور بود.  ها... فكر 
كنم به جواب مس��اله ام رسيدم. وقتي قصه اي از منظر 
شكل روايت و مفهومي كه ارايه مي كند مشمول مرور 
زمان و تاريخ انقضا نمي ش��ود و وقتي تولستوي استاد 
مسلم خلق چنين قصه هايي است، چگونه مي شود براي 
آثارش صفت مالل آور را خرج كرد؟ شك ندارم كه عيب 

از هنرجويان جوان آن محفل است... شك ندارم...  

نويسنده اي كه مشمول مرور زمان نمي شود
در همين حوالي

بياييد فرض كنيم )فرض محال كه 
محال نيس��ت( كه اوضاع و احوال 
كش��ور چنان بد است كه در تاريخ 
معاصرمان هرگز نب��وده؛ مثال در 
دوران اش��غال متفقين و قحطي و 
بالتكليفي بعد از آن در دهه بيست 
هم حتا اوضاع كشور و حال مردم 
بهتر از امروز بوده يا مثال در سال هاي اوايل دهه شصت، كه 
هنوز جوهر انقالب خشك نشده و امور سروسامان نگرفته، 
جنگي نابرابر، نه فقط با صدام و حزب بعثش، كه با جمعي 
از ابرقدرت ها به كشور تحميل شده. حتا اگر اين طور فرض 
كنيم و اصال خودمان را - فراتر از دوران معاصر- بداقبال ترين 
ايراني هاي تاريخ هم بدانيم، باز دليلي ندارد كه در برابر اين 
شرايط سخت وا  بدهيم و دست از زندگي بكشيم. مي شود 
مدام اخبار نگران كننده را دنبال كرد و افسوس فرصت هاي 
ازدست رفته را خورد و هيچ هم به اين فكر نكرد كه خيلي از 
اينها كه به خوردمان داده مي شود، بيشتر از آنكه خبرنامه 
باشد، هرزنامه است، مي شود هم روزي چند ساعت عطش 
و ولع دنبال كردن اخبار را كنار گذاشت و زندگي كرد! دالر 
گران شده، اما هنوز هم اگر صبح پنجشنبه اي بزنيم به دل 
طبيعت و برويم دربندي، دركه اي، شانديزي، شهميرزادي، 
جايي، صداي رود و آواز پرنده ها هست و مي تواند روح مان 
را جال بدهد. گراني بيداد مي كند، اما هنوز هم مي ش��ود 
قابلمه پارتي راه بيندازيم و دور هم جمع شويم و دل بدهيم 
و دل بگيريم و از احساس بي پناهي خالص شويم، بي آنكه  
به ميزبان فشار بيايد. هنوز خيلي كارها مي شود كرد. هنوز 

مي شود تسليم اين صحنه آرايي خطرناك نشد. هرچه باشد، 
زندگي از مرگ قوي تر است. تاريخ زندگي بشر با مثال ها و 
مصداق هاي فراوان نشان مي دهد كه بازنده ها پيش از آنكه 
به حريف ببازند )حتا اگر حريف شان شرايط زمانه باشد( به 
خودشان مي بازند. وقتي همه اميدت را از دست دادي و فكر 
كردي كار به آخر رسيده، داري  پيش زنگ قهرماني طرف 
مقابل را به صدا درمي آوري. براي ملتي مثل ما، كه به هزار و 
يك دليل جامعه شناسانه و مردم شناسانه و روان شناسانه، 
زودتر از موعد س��راغ قانون خواهي و دموكراسي خواهي 
رفته ايم و كشورمان از نظر استراتژيك و ژئوپولتيك كيفيتي 
ويژه در جهان دارد، تمام اين صد و اندي سال گذشته با فراز 
و نش��يب هاي فراوان همراه بود و هميشه هم در نهايت نه 
مرده ايم و نه كيان ملي مان از بين رفته... قوي تر ش��ده ايم؛ 
مگر نه اينكه »دردي كه من را نكشد، قوي ترم مي كند«؟ 
اين روزها، بيشتر از هر وقت ديگري، ما نياز به لبخند داريم، 
شادي و نشاط. منظورم الكي خوش بودن نيست، همين 
شادي و ميل به زندگي، خود مبارزه اي است عليه مرگ و 
سياهي، و دادخواستي عليه تصلب. تالش معاش به جاي 
خود، نگراني امروز و آينده به جاي خود، اما الزم است يك 
جايي هم براي دل مان بگذاريم، براي لذت بردن از زندگي 
و اصال بگو تجديد قوا... به قول حضرت حافظ »اگر غم لشگر 
انگيزد كه خون عاش��قان ريزد، من و ساقي به هم سازيم و 
بنيادش براندازيم«... شايد براي ما ملت، هيچ وقت الزم تر 
از اين روزها نبوده كه دست در دست ساقي، به جاي همه 
آن چيزهايي كه روزگارمان را سياه كرده، سفيدي و نور را 

زندگي كنيم.

تا چند اسير عقل هرروزه شويم
متن در حاشيه 
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علي مسعودي نيا كاوه فوالدي نسب
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