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حركات موزون

خاطرات دالر

حس و حال ريال محاله يادم بره
سه تومن ...ده تومن ...بيست تومن ...هشت و نيم
اونهمه اختالل محاله يادم بره
تا ابد محو اسحاق جهانگيريام
وعدههاي محال محاله يادم بره
پيشنهادي كه صرافه تو فردوسي داد
بعد هفتاااد سال محاله يادم بره
نرخ نفت جنوب ممكنه ياد م بره
نرخ نفت شمال محاله يادم بره

زير ذرهبين
آزاده بهشتي

حقشهرونديفراموششدهزنان

مي�لان كون��درا در يك��ي از
رمانه��اي خود ب��ه الگوي
رفت��اري غال��ب در دورهاي
خ��اص از تاريخ اروپا اش��اره
ميكند كه در آن زنان بدون
كوچكترين انعطاف و حتي
به گونهاي خش��ن در پيادهروهاي شهر گام برداشته
و از تنهزدن به عابران امتناعي نداش��تند ،نويسنده
زنستيز در داس��تان خود تالش كرده تا گونهاي از
تعامل اجتماعي نامناس��ب براي زن را نشان دهد اما
در الي ه دوم اين تصويرسازي ،در حقيقت تنهزدن به
عابراني كه از مقابل ميآمدند ،مفهومي از اعتراض به
فضاي ش��هري مردانه دارد و تالش زنان در به دست
آوردن حق شهروندي خود در طراحي فضاي مردانه
شهر را نشان ميدهد.اين مثال ما را به سمت جمله
تكراري كه بارها و بارها شنيدهايم ،ميرساند« :حس
امنيت»؛ واژه گم شده در زندگي شهري كه در مورد
آن بسيار نوشتهايم و به دفعات مختلف از آن گفتهايم
اما پاي عمل براي رفع اين نياز شهروندي كه به ميان
آمده ،اولويت به شمار نرفته و در طرحها و برنامههاي
توسعه فضايي شهر فراموش شده است.اگربخواهيم،
نيازهاي ش��هروندي را فارغ از جنسيت دستهبندي
كنيم،امنيتاساسيترينآنهاستودرهفتهايكهبه
عنوانهفتهسالمترواننامگذاريشدهاست،مجبور
بهبيان مجددآنهستيم.تعاملاجتماعيمستقيمو
سالم خواست شهروندان زن در تهران است و در اين
ميان دستهبندي شاخصهاي فضايي شهري سالم
ميتواند براي رس��يدن به اين خواست كمك كند.
شاخصهاي زندگي در شهر فارغ از جنسيت و سن
بسيار زياد است اما براي همه افراد و گروه سني فضاي
شهريمطلوبفضايياستكهدرآناحساسامنيت
كرده و تهديدها و آسيبها عليه آنها در پايينترين
س��طح ممكن باش��د ،اين ش��اخص براي بخشي از
شهروندان _ زنان و كودكان_ از اهميتي دوچندان
برخوردار اس��ت به همين دليل است كه در تعيين
شاخصهاي كالبدي موثر «امنيت زنان در فضاهاي
شـهري» ضروري است .كيفيـت معـابر ،پوشـش
گيـاهي ،روشنايي ،مبلمان شهري و همچنين باز يا
بسـته بـودن فضـا در احساس امنيت زنان در محيط
كالبـديشـهرمهماستاماواقعيتزندگيشهريدر
تهراننشانميدهدزنانازحضوردرفضاهايشهري
گريزانند؛دليلاصلياينموضوعنيزامنيتياستكه
هرگز در برنامهريزيهاي ش��هري به آن توجه نشده
است.امنيتاجتماعيباامنيتفضايشهريارتبـاط
مس��ـتقيمي دارد ،فضاهاي ش��هري مناسب تا حد
زياديتامينكنندهامنيتودرمقابل،فضاينامناسب
زمينهسازانواعآسيبهاومعضالتاجتماعياست.با
توجه به حضور زنان همتراز با مردان در محيطهاي
كاروفعاليتاجتمـاعي،نيازمندبازنگريدرفضاهاي
شهريهستيمكهتناسبمبلمانشهري،كفپوشها،
طراحي مسيرهاي پياده ،نورپردازي ،رنگ و طراحي
فضاهااغلببارويكرد مردانهصورتگرفتهاست،يك
نگاهكوتاهبهتهراننشانميدهدتفاوتهايجنسيتي
و رفتاري زنان در طراحي فضاهاي شهري كمتر مورد
توجهقرارگرفتهوهمينموضوعمسالهامنيترابراي
اين بخش از جامعه شهري تحت تاثير قرار داده است.
زنان در دوره قاجار و ت��ا مدتها بعد از آن تنها اجازه
حضوردرسهفضايشهريمسجد،حماموگورستان
راداشتنداماسالهاستاينبخشازشهروندانشهر،
حق استفاده و حضور در تمامي فضاهاي شهري را از
آن خود ميدانند با اين وجود فضاهاي تكمحصولي
و مردانه مانند تعميرگاهها يا كارواشها ،فضاهايي كه
بر آنها نظارتي وجود ندارد مانند پاركهايي كه كسي
ازآنهااستفادهنميكند،مسيرهاييكهراهدرروندارند
مانند پلهاي هوايي ،فضاهايي كه به لحاظ ادراكي
مالكيندارندمانندزيرپلهاوفضاهاييكهازآنهاخوب
نگهدارينميشودمانندكوچههايتاريكباخانههاي
متروكوشيشههايشكستهوياخيابانهايكثيفو
آلوده عبور و مرور را كه حق طبيعي زنان در شهر است
خطرآفرين كرده است.بخشي از ساكنان هر شهر را
زنانتشكيلميدهندوحقبرشهرايجابميكندكه
نيازهايآنهاموردتوجهقرارگيرد.ازسويديگردركنار
اين حق طبيعي تحقيقات نشان داده حضور زنان در
فضاهايشهريازنگاهروانشناختيتاثيراتمثبتيرا
برايشهردارد.اگرايننظريهكهفضاهافقطبهصورت
كالبدي و فيزيكي رفتار انس��انها را تعيين و تبيين
نميكنند و به عنوان مجموعهاي از مفاهيم آگاهانه
به روابط بين ش��هروندي نظمي خاص ميدهند را
بپذيريم،تامينامنيتفضايشهريبهعنوانشاخص
مهم از سوي مديريت شهري پيگيري خواهد شد.از
سوي ديگر رابطه بين سالمت روان و راندمان كاري و
رشد اقتصادي نيز به اثبات رسيده و براي كالنشهري
كهبيشاز 3ميليونزنشاغلدارد،تامينامنيتبراي
حضور در فضاي شهري نبايد ناديده گرفته شود اما
متاسفانهجامعهشهريبهصورتجنسيتزدهبهزنان
مينگرد،معموالفضاهاواماكنعموميبراياشتغالبه
مردان اختصاصداده ميشودبرهميناساس تصوير
يزنانازمحيطفيزيكيوفضاهايشهريهمراه
ذهن 
باترس،احساسخطر،خشونتوفضاهايجنسيتي
استكهپيامدآناحساسناامنياست.ازاينروجامعه
ش��هري تهران و به ويژه مديريت ش��هري و اعضاي
شورايشهروحتينمايندگانمجلسنيازمندتغيير
نگرشسنتينسبتبهزنانهستند.
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نخستین نشست «در جست و جوی وقت گم گشته شعر» با موضوع «چهار شاعر اروپای شرقی در جغرافیای
زبان فارسی» سه شنبه  24مهرماه ساعت  17در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
در این نشس��ت ضیاء موحد ،مرتضی ثقفیان و عبدالعلی عظیمی پیرامون شعر مدرن سخن می گویند و به سنجش کتاب
«دروازههای جهنم،پرتگاههای ملکوت» می پردازند.
آثار «يانوش پيلينسكي»« ،ميرسالو هلوب»« ،زيبيگنيف هربرت» و «واسكو پويا» از جمله مواردي كه از سوي سخنرانان
اين نشست مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
دروازه های جهنم،پرتگاه های ملکوت در س��ال  1396توسط انتشارات كلمه منتشر شده است.عالقه مندان براي شركت
در اين نشست مي توانند به خانه اندیشمندان واقع در در خیابان استاد نجات الهی(ویال) ،نبش ورشو مراجعه كنند.

متن در حاشيه
كاوه فوالدينسب

تيتر مصور| صلح ادلب
باليبل

محمدعلي ابطحي

ادبيات تكراري ،افت اطالعرساني

يكيازاتفاقاتپنهانكهتاثيراتمنفيزيادي
بر روح وروان نسل جوان و حتي ميانسال دارد،
تكرارسخنانواهدافاستراتژيككشوراست
كه در طول دهها س��ال با ادبيات يكس��اني از
سوي مس��ووالن مختلف اجرايي و قضايي و
پارلمانياداميشود.ازاينادبياتيكسانچند
دههاي ذهن و تفكر مخاطبان متفاوت نسل امروز خسته شده است.
به همين مي��زان يكي از اصليترين داليل بيتوجهي و بيمخاطبي
رسانههاي رسمي هم در اين حقيقت نهفته است كه ادبيات تكراري
دهههاي متوالي ،حس نياز به مخاطبان نو شده نميدهد .به بركت
دنياي مجازي به راحتي ميتوان به آرشيوها دسترسي پيدا كرد.
به صورت رندوم به تيترهاي روزنامهها ،يا خالصه خبرهاي سالهاي
متم��ادي نگاه كنيد ،به اين واقعيت مورد ادعا به راحتي ميرس��يد.
بعضي كانالها و سايتهايي هستند كه تاريخ سياسي و روزنامهاي
را نقل ميكنند .يعني تصوير و تيترهاي سالهاي قبل در همان روز
رامنتشرميكنند.
وقتيبهآنهانگاهميكنيد،حتمابايدسالانتشارآنرابادقتمالحظه
كنيد .واقعا نميش��ود فهميد اين تيتر در امسال بوده؟ دهسال قبل؟
بيست سال قبل؟ سي سال و بيشتر؟ اين آن اتفاق دردناك است.
واقعا اين جمالت من اغراق نيس��ت؛ به خصوص اگر به جاي اس��م
افراد ،عنوان و تايتل آنها ذكر شده باشد .مثال اگر نوشته باشد يكي از
نمايندگان مجلس گفت .رييسجمهور گفت .رييس قوه قضا گفت.
در نماز جمعه امروز عنوان شد .دقت بسياري الزم است كه حتما سال
آن ديده شود؛ وگرنه فكر ميكني همين امسال بوده است .اما ناگهان
يكه ميخوري كه مثال مال ۳۰سال پيش است.
حتيدرموردجناحهايسياسيهمتاحدوديايناتفاقجارياست.
اصالحطلبها ،اصولگرايان و گروههاي كوچك سياسي هم البته در
چارچوب نظراتشان نو آوري نداشتهاند.
طرفهاينكهتكراريترينوعقبماندهترينحرفهادراپوزيسيونهاي
برانداز،مجاهدوسلطنتطلبگذشتهبودهاست.
ش��ايد در تاريخ اين سالها اخبار دوران جنگ تحميلي و تا حدودي
عناوينخبريبعدازدوراناصالحاتواياممجلسششمكميتفاوت
وجودداشتهباشد.آنچهموردنقدمناست،منافاتباپايبنديبهاصول
وارزشهاندارد .ميتوانوبايدبهاصول مليوانقالبپايبندبودامانوع
بيان آنها بايد در طول زمان متفاوت باشد .شرايط سواد ،فهم و از همه
مهمتر با پديد آمدن فضاي مجازي و تغيير ذائقه جمعي ،بايد از نوع
ادبياتفهميدكهاينحرفهاحداقلدرطولدهسالاخيربودهاست.
زمانه برخورد

طنز ُعمران و ُح ِ
زن باباطاهر
ِ

هركس براي رهايي از احساس��ات
و عواطف ناخوشايند؛ مالل ،غصه،
نااميدي و ...كه ب��ه روحش چنگ
ميزند ،راهي دارد كه در اكثر اوقات
هم اين راه جواب ميدهد .طبيعي
است كه بيش��تر اين راهها موقتي و
عليوراميني
زودگذر اس��ت .آرامش هميشگي
نصيب زنان و مرداني ميش��ود كه در عمق خود فرو
تنها ِ
رفتند و با خود و هس��تي در آشتي هس��تند و ما مردمان
عادي همواره دلم��ان بههمين حالخوبكنهاي آني و
سريع خوش است .سواي شعارهاي كليشهاي براي آناني
كه با كتاب س��ر و كار دارند ،كتاب و حواشياش هميشه
آرامش و درنگ برايش��ان دربر دارد .منظور از حواش��ي
خريدن ،ش��ركت در رونمايي ،ديدن افراد همدل و از اين
دستاتفاقاتاست.منهمبههمينسياقهرازچندوقتي
خيابان
فرصتي مهيا و مثل بس��ياري ديگر در جاذبههاي
ِ
انقالبخودرارهاميكنم.چندروزپيشدرروالهميشگي
س��ر زدن به رفقاي ناشر ابتدا سري به پخش گزيده زدم و
س��اعتي كتابها را برانداز كردم .انصافا دم ناشران گرم و
بوكارشان پررونق ،در بازاري كه ورودي پاركينگ را
كس 
هم با نوسانات دالر باال ميبرند ،شايد كمتر از 10درصد به
مواردي برخوردم كه برچسب نو زده بودند و قيمت كتاب را

هشتگ روز

سفيد شدن روي صدام و پينوشه با دستهاي خونين بنسلمان

ناپديد شدن جمال خاش��قجي روزنامهنگار عربستاني و
اخبار متعددي كه درباره مرگ و نحوه كشته شدن او مدام
منتشر ميشود ،به سرتيتر بس��ياري از رسانههاي بزرگ
دنيا تبديل شده است .كاربران توييتر فارسي هم از همان
ساعت اوليه رسيدن خبر ناپديدي اين روزنامهنگار منتقد
عربستان ،اين موضوع را به يكي از هشتگهاي داغ تبديل
كردهاندوهريكاززاويهايبهاينموضوعپرداختهاند.آنچه
ميخوانيد،منتخبيازاينپيامهاست.
«بيبيس��ي گزارش داده كه دولتهاي امريكا و انگليس
تصميم گرفتهاند اگر قتل خاشقجي ثابت شود با تحريم
يك كنفرانس س��رمايهگذاري در عربستان اين كشور را
مجازات كنن��د»« ،به گزارش الف برخ��ي منابع خبري
امروز اعالم كردند؛ سفير عربستان در تركيه با اعتراف به
قتل خاشقجي از يك كشور اروپايي تقاضاي پناهندگي و
تعدادي عكس از قطعات مثله شده بدن انسان هم منتشر
كرده است»« ،ميدل ايست آي :توفان خاشقجي وزيدن
گرفته/سلطنتبنسلمانپيشازآغاز،بهپاياندورهخود
رس��يد  /اين پسر بچه ديوانه مانند يك راننده مست شده
است»«،پسازآنكهسرانجامدونالدترامپبهماجرايقتل
خاشقجي واكنشنشان داد وگفت ،اگرعربستان سعودي
مسوولقتلاوباشد،سزاوارتنبيهاتسختاست،پادشاهي
عربستان تهديدكرده،هرنوع تحريميكهعليه اينكشور
ي خواهد كرد»« ،تحليلگر
از سوي غرب وضع شود ،تالف 
نيويورك تايمز در توييتي نوش��ت :شاهزاده ديوانهاي كه

اذان ظهر11/50:

غروب آفتاب17/28 :

اذان مغرب17/46 :

حرف تو حرف

دشت بيفرهنگي ما

ستاره و ستارهسازي -فارغ
از اينك��ه آن را س��ازوكار
درس��تي بداني��م ي��ا نه و
بپس��نديم يا ن��ه -جزيي
از زندگ��ي زمانه ماس��ت؛
جزي��ي انكارناپذي��ر و
تفكيكناپذير از زيس��ت معاصر .ورود اينترنت و
توسعه شبكههاي اجتماعي ،كيفيت اين پديده را
هم مثل خيلي چيزهاي ديگر دستخوش تغييرات
زياد كرده .اگر قديمتر جامعه س��تارگان محدود
ميشد به فوتباليستها و خوانندهها و بازيگرهايي
كه بهطور رسمي و با نظارتهاي فني و محتوايي
متخصصان و پيشكس��وتان و كارشناسان و البته
در بعضي موارد هم رابطه و پارتيبازي وارد عرصه
ميشدند ،حاال عالوه بر آن دخترخانم سالندار يا
مزوندار و آن گلپسر هشت،نهساله خوشلهجه
و مام��ان فالني و باباي بهمان��ي ،كلي هم بازيگر
و خوانن��ده خودخوانده داريم ك��ه به روشهاي
درست يا نادرس��ت و صادقانه يا ناصادقانه براي
خودش��ان هواداراني جمع كردهاند و در مس��ير
ستاره شدن قرار گرفتهاند.
همي��ن خودخواندگ��ي عامل مهمي اس��ت كه
تفاوت س��تارههاي نس��ل قديم و جدي��د را رقم
ميزند .س��تارههاي قديم -از فردي��ن گرفته تا
پوري بناي��ي و از حمي��را گرفته تا ش��جريان-
عالوه بر محبوبيت ع��ام ،مقبوليت اجتماعي هم
داش��تند .بيشتر س��تارههاي جديد اما ،با وجود
محبوبيت��ي كه دارن��د ،فاقد مقبولي��ت عامند.
همين اس��ت كه بسياريش��ان تالش ميكنند
تا از اي��ن خودخواندگي عبور كنن��د؛ اين عبور،
دگرديسياي اس��ت كه براي آنها مقبوليت عام
را -دس��تكم در بخش يا قش��ري از جامعه -به
ارمغان ميآورد.
طرفه آنكه اصحاب سياست و رسانه در سرزمين
م��ا ،چه در مق��ام پوزيس��يون و چ��ه در جايگاه
اپوزيس��يون (ميخواهن��د ف�لان كاندي��داي
رياستجمهوري باشد يا فالن شبكه تلويزيوني
فارسيزبان لندننشين) غافل از اين مساله كه از
ش��م بازاريابي و بياصولي بسياري از ستارههاي
جدي��د نش��أت ميگيرد ،ب��راي تامي��ن اهداف
كوتاهمدت سياس��ي و تبليغاتيش��ان دست به
دست ايش��ان ميدهند و به اين ترتيب خواسته
و ناخواس��ته فقدان مقبوليت آنان را -دستكم
براي بخش يا قشري از جامعه -برطرف ميكنند؛
هرچه باش��د همانقدر كه بخش��ي از جامعه ما
تحتتاثير فالن ش��بكه تلويزيوني است و آنچه
را ك��ه آن ش��بكه تبليغ كن��د ،مج��از ميداند،
بخش ديگ��ري از جامعهمان هم به پوزيس��يون
گرايش دارد و بعد از نشس��تن ف�لان كانديداي
رياستجمهوري كنار يك خواننده خودخوانده،
او را جدي ميگي��رد و ميرود آثار آن خواننده را
گوش ميكند.
به فالن س��تاره ج��وان كه طبعا نميش��ود خرده
گرفت كه چ��را داري به هر دري ميزن��ي و نان را
ب��ه نرخ روز ميخ��وري و با هر بادي به هر س��ويي
ميروي ،اين بخشي از -يا شايد حتي تمام -كيفيت
و ماهيت اوس��ت ،اما از سياس��تمداران و اصحاب
رس��انه -هم در پوزيس��يون و هم در اپوزيسيون-
ميش��ود س��وال كرد كه چرا ب��راي تامين منافع
ت بهدامان كساني ميشويد،
كوتاهمدتتان دس�� 
به كساني مشروعيت و مقبوليت ميدهيد و براي
جوانان كشور الگوسازيهايي ميكنيد كه تبعات
بلندمدت دارند و تاثيرات نامناسب فراوان ...از گفتن
بعضي حرفها زبان آدم ميس��وزد ،از نگفتنشان
مغز استخوان.

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:

روزنامهنگاري را ميكش��د ،نخس��توزيري را ميربايد و
ميليونها كودك را به گرسنگي ميكشاند ،نبايد از او در
ضيافت شام تقدير شود؛ جاي او زندان است»« ،بن سلمان
همچنان فكر ميكند كه اينبار ،چگونه اين مشكل خود
(قتلخاشقجي)رابهايرانربطدهدوخودشراازگرفتاري
نجات دهد .اما او نميداند كه خورشيد ،هميشه پشت ابر
نميماند»« ،با باال گرفتن جنجال خاش��قجي ،دادستان
عمومي آلسعود گاز اصالحات بن سلمان را تا آخر گرفت
و يادآور شد :نشر و بازنشر شايعه و خبر كذب كه مخل نظم
وامنيت،ارزشهايدينيوحرمتاشخاصباشد منجربه
حداكثر 5سال حبس يا پرداخت 3ميليون ريال سعودي
(هشتصد هزار دالر) جريمه و يا هر دو خواهد شد»« ،ناصر
الدويله مشاور س��ابق وزير دفاع و نماينده سابق پارلمان
كويت گفته چند روز گذشته به دليل روايت برخي حقايق
تاريخيدربارهعربستانتوسطكاربرهايسعوديبهمرگ
وتكهتكهشدنمثلخاشقجيتهديدشدهگفتهاينروزها
سالح حمل ميكنه و از وزير كشور كويت خواسته براش
تيم امنيتي فراهم كنه»« ،پادشاهي خونين ،تيتر روزنامه
اسپكتيتور انگليس»« ،گفتوگوي قابل پيشبيني ميان
نمايندگان عربس��تان و فالن دول��ت داراي حق وتو (هر
پنج تاشان ميتوانند باشند) :دولت خارجي :اين ماجراي
نگران كننده خاش��قجي  ...عربس��تان :حق با شماست...
چند؟  -مساله امنيت روزنامهنگاران - ...احسنت ...آخرش
چند؟»«،جوونمادرتدروبازكن!ازكنسولگريعربستان

بهروز ميفروختند .بعد از آن سري به نشر دوستان و سپس
مسووالن نشر از وضع كتاب و انتشارات در اين
ناهيد زدم .با
ِ
اوضاع و احوال كاغد گفتيم و شنيديم .جالب بودِ ،
خالف
همهصنفهايديگرنارضايتيونااميديدركالمشانموج
نميزد ،ميگفتند در انبارها آنقدر كتاب چاپ قديم و با
قيمت ارزان همچنان موجود است كه تبعات اين افزايش
قيمت بهاي��ن زودي گريبان بازار كتاب را نخواهد گرفت،
مگر در مواردي كه ناشر كتابهاي جديد منتشر ميكند
رحم امروز كاغذ س��ر و كله بزند .اينهم
و بايد ب��ا بازار بي ِ
شايد تنها سو ِد كتابنخواني ما باشد كه هنوز كتابهاي
بسيار خوب با چاپ و قيمت چند سال پيش موجود است.
«ديوان باباطاهر» افتاد
باري ،حين گفتوگوها چشمم به
ِ
كه زير آن نوشته بود تصحيح و مقدمه «عمران صالحي».
تعجب كردم و ذوق .ابتدا گمان كردم كه اين از كتابهاي
چاپ قديم است و نش��ر ناهيد بازنشر كرده است .چنين
نبود ،س��الها پيش قرار بوده كه اين كتاب منتشر شود و
همه كارهاي آن هم انجام ميش��ود اما متاسفانه متن تا
همين اواخر گم ميشود .احتماال كساني كه مانند من به
دوبيتيهاي ساده باباطاهر دلبستگي دارند اين دومينبار
اس��ت كه طي اين چندسال اتفاقي خوش��ايند را شاهد
هستند .پيش از اين هم پژوهشي در باب اين ِ
عارف عامي
توسط «نصراهلل پورجوادي» منتشر شد كه بهنحوي در پي
#خاشقجي
تو تركيه اومدن زندهگيري»« ،گويا اون تيمي كه مسوول
قتل خاشقجي بودن از كارشون فيلم هم گرفتن ،احتماال
به عنوان سند براي نش��ون دادن به كارفرما .فيلمي براي
لذت بردن وليعهد س��عودي ،محمد بنسلمان .حداقل
در امپراتوري روم ميذاش��تن گالدياتورها بجنگن و بعد
مرگشون رو تماشا ميكردن .نه دست بسته و زير شكنجه
و داروي بيهوشي»« ،وليعهد عربستان با پيشنهاد رشوه
 ۵ميليارد دالري به آنكارا ،خواستار مختومه شدن پرونده
خاشقجي شده و تاكيد كرد خاشقجي با تشويق امريكا و
سازمانسياكشتهشدهاست»«،خاشقجيمثلمناقامت
دايمامريكاداشتهيعنيگرينكارت.ترامپهمدقيقاهمين
روبهانهكردهميگهخببهماچهتيكهتيكهاشكردن،تبعه
امريكاكهنبوده!...وليجالبهكهبرايفريبدادنمردمايران
ميگه پايمال شدن حقوق بشر در ايران به امريكا مربوطه.
مننميدونستممردمايرانكلهمتبعهامريكان»«،پادشاه
عربستان در روز روشن در يك كشور غريبه يك خبرنگار
منتقد را سالخي ميكند و هيچ صدايي از مدعيان حقوق
بشري اروپايي و امريكايي در نميآيد! بله جانم! اين است
معيارهاي دوگانه حقوق بش��ري مدعيان دموكراسي»و
«عكس و اس��امي پانزده مقام س��عودي كه در روز مفقود
شدن خاشقجي به استانبول رفته بودند ،منتشر شده .يك
نفرشانمتخصصمشهورشواهدجنايياستويكيديگر
متخصصكالبدشكافي.سعوديهايوحشيآدمخوارروي
صدام و فرانكو و پينوشه رو سفيد كردند».

مواجهه تاريخي با باباطاهر و افسانهزدايي از او بود .عمران
صالحي در بدن��ه اصلي اين كتاب (خاري سرگش��ته در
بيابان) دوبيتيهايي را كه متعلق به باباطاهر ميداند را سوا
و تصحيح كرده و در پايان كتاب هم ابياتي كه به او منسوب
شده را آورده است .اما مهمترين قسمت كتاب بهنظر من
مقدمهطنازانهعمرانصالحياست.همانطوركهميدانيم
حول باباطاهر افسانههاي بسياري وجود دارد ،اين افسانهها
ِ
قلم عمران روايت شود
خود آنقدر با ِر طنز دارند كه وقتي با ِ
هر خوانندهاي را به قهقهه بيندازد .چندي پيش باب شده
بود كه طنزنويسان ،روايتهاي عرفاني را مايه نوشتهها و
شوخيهايشان قرار دهند ،اين حركت هرازگاهي از جانب
ادب خارج ميشد و كساني را كه دل در گرو بزرگان عرفان
داشتند ،ميرنجاند .عمران صالحي حين اينكه جانب ادب
و احترام را رعايت كرده ،با چنان سطح بااليي از طنز به اين
داستانها ورود كرده است كه ميتوان گفت بهنوعي آغاز
و ختم اين نوع طنز آوانگارد است .اگرچه ابتدا طنز عمران
و حزن باباطاهر متناقضنما جلوه ميكند اما در كنه كالم
هر دو برويد انگاري يك چيز را ميخواس��تند بيان كنند،
احتماال براي همين است كه ميان شاعران سراغ باباطاهر
ميرودوديواناوراتصحيحميكند.يادشبهخيروروحش
شاد كه در نبودش هم همچنان يادمان ميدهد و دلمان
را شاد ميكند.
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در همين حوالي

محسن آزموده

تصادف يا نشانه

 15اكتب��ر س��الروز تول��د
فردريش نيچه فيلس��وف
آلمان��ي اس��ت و از قضاي
روزگار ،روزي ك��ه در
آن ميش��ل فوك��و ،متفكر
فرانس��وي نيز به دنيا آمده
اس��ت .اين تقارن احتم��اال ب��راي عالقهمندان
انديشههاي اين دو انديش��مند پرطرفدار جالب
توجه است و بعيد نيس��ت اهل بخيه ،به صرافت
بيفتندودربارهاين«قرانمسعود»(؟!)قلمفرسايي
كنند ،دقيقا كاري كه نگارنده بدان مشغول است!
اما راستش را بخواهيد ،نظر به انديشه و تفكر اين
دو فيلسوف ،اگر از خودشان بخواهيم درباره اين
همزماني اظهارنظر كنند ،در وهله اول آن را امري
كامال تصادفي و اتفاقي ميخوانند و به كساني كه
درجستوجويحكمتيدراينهمزمانيهستند،
لبخندميزنند!
البته مفهوم «تولد» از اساس��يترين و كليديترين
مفاهيم نزد اين دو متفكر اس��ت ،تا جايي كه نيچه
يكي از مهمترين آثارش را «تولد تراژدي» ()1872
ناميد و فوكو نيز در دو كتاب «تولد پزشكي باليني»
( )1963و «تولد زيست-سياس��ت» از اين مفهوم
بهره جسته است .اما حقيقت امر اين است كه مفهوم
«تولد» يا «زايش» براي نيچه و فوكو ،براي اشاره به
ظهور پديدهاي نامنتظر در تاريخ به كار رفته است.
توضيح آنكه نيچه و فوكو ،صد البته دومي به اقتفاي
اولي ،نگاهي متمايز و بديع به تاريخ داشتند كه از آن
با تعبير «تبارشناسي» ( )genealogyياد ميشود.
تبارشناسي در مفهوم متعارف در كاربرد روزمره،
به معناي كندوكاو در تاريخ براي يافتن ريش��هها
و سرسلس��لههاي امور است؛ گونهاي جستوجو
براي يافتن خاس��تگاهها و عمدتا ب��ه هدف ارايه
توجيهي براي منطقي نشان دادن آنچه امروز در
جريان است .اما نيچه و فوكو ،قطعا چنين به تاريخ
نمينگريستندوتبارشناسيبرايآنهادقيقابهنيت
نشان دادن خصلت اتفاقي ،تصادفي و غيرضروري
رخدادهاست .آنها با كنكاش در تاريخ پديدهها به
ما نشان ميدهند كه اتفاقا آنچه اكنون و اينجاي ما
را ساخته حاصل گردآمدن خطوط نسب متعدد،
منقطع و غيرمس��تقيم اس��ت و هيچ خاستگاه
واحدي براي آن وجود ندارد.
اما آنچه سبب ميش��ود ما اين خصلت تصادفي
و پيش��امدي را نبينيم ،قدرت است .قدرت است
كه با پنهان شدن در تاروپود مناسبات اجتماعي
و فرهنگي و معرفتي ،روايتي يكدست« ،موجه»
و «معقول» از پديدهها ارايه ميكند و تولد آنها را
امري «ضروري» و شكل امروزين آنها را واقعيتي
«طبيعي» و در نتيجه انكارناپذير جلوه ميدهد و
صداها و روايتهاي م��وازي را منكوب ميكند يا
آنها را «غيرعقالني» جلوه ميدهد .تبارشناسي
نيچه و فوكو ،بر عكس ،با آش��كار كردن ش��رايط
امكان تولد ي��ك پديده ،پيرايهه��اي فريبنده و
پنهانگ��ري را كه قدرت تح��ت عنوان حقيقت،
به م��ا حقنه ميكند ،كن��ار ميزنن��د و با ظاهر
ساختن «خواس��ت قدرت» ،پرده از روابط نابرابر
بر ميدارن��د .از اين دي��دگاه اگر بنگري��م ،تولد
«طبيعي» نيچه و پس از او فوكو ،هر دو در روز 15
اكتبر (اولي در س��ال  1844در آلمان و دومي در
سال 1926در فرانسه) ،نه تقارني شگفتانگيز و نه
حتي يك رويداد صرفا «طبيعي» ،بلكه نتيجه بر
همكنشهزارانهزاررويدادتصافيوحاصلتعامل
نيروهايي متكثر اس��ت و تالش براي «طبيعي»
و «منطقي» و حتي «معنادار» جل��وه دادن آن،
دقيقا در تعارض با رويكردي قرار ميگيرد كه اين
انديشمندان نسبت به واقعيت تاريخي داشتند.

عكسنوشت

محليهاي ماهشهر نامش را گذاشتند «خاكباد» .اتفاقي كه گريبان شهرشان را گرفته
و مدتهاست نفسشان را بند ميآورد .در خبرها اما به آن هجوم گردوغبار و ريزگرد
ميگويند و پديدهاي كه زندگي در جنوب كشور را مختل كرده است.
همين خبرها هس��تند كه توضيح ميدهند با رس��يدن گردوغبار به شهر ماهش��هر در خوزستان ،تمام
شهر جز مراكز درماني و اورژانسي ،تعطيل ش��دهاند .روز دوشنبه اكثر خبرگزاريها مجموعه عكسي از
«خاكباد» در ماهشهر منتشر كردند و عكسي كه ميبينيد از مجموعه تصويري اين واقعه در خبرگزاري
ميزان انتخاب شده است.

