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نشست روز 

خاطرات دالر محاله يادم بره
حس و حال ريال محاله يادم بره

سه تومن... ده تومن... بيست تومن... هشت و نيم
اون همه اختالل محاله يادم بره

تا ابد محو اسحاق جهانگيري ام
وعده هاي محال محاله يادم بره

پيشنهادي كه صرافه تو فردوسي داد
 بعد هفتاااد سال محاله يادم بره

نرخ نفت جنوب ممكنه يادم  بره
نرخ نفت شمال محاله يادم بره

خاطرات دالر 
نخستين نشست »در جست و جوی وقت گم گشته شعر« با موضوع »چهار شاعر اروپای شرقی در جغرافيای 
زبان فارسی« سه شنبه 24 مهرماه ساعت 17 در سالن خيام خانه انديشمندان علوم انسانی برگزار می شود. 
در اين نشس��ت ضياء موحد، مرتضی ثقفيان و عبدالعلی عظيمی پيرامون شعر مدرن سخن می گويند و به سنجش کتاب 

»دروازه های جهنم،پرتگاه های 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 مي گيرد.
دروازه های جهنم،پرتگاه های ملکوت در س��ال 1396  توسط انتشارات كلمه منتشر شده است.عالقه مندان براي شركت 

در اين نشست مي توانند به خانه انديشمندان  واقع در در خيابان استاد نجات الهی)ويال(، نبش ورشو مراجعه كنند. 

در جست وجوي شعر 

تيتر مصور| صلح ادلب
باليبل

حرف تو حرف  متن در حاشيه در همين حواليزير ذره بين

هشتگ روز

مي��الن كون��درا در يك��ي از 
رمان ه��اي خود ب��ه الگوي 
رفت��اري غال��ب در دوره اي 
خ��اص از تاريخ اروپا اش��اره 
مي كند كه در آن زنان بدون 
كوچك ترين انعطاف و حتي 
به گونه اي خش��ن در پياده روهاي شهر گام برداشته 
و از تنه زدن به عابران امتناعي نداش��تند، نويسنده 
زن ستيز در داس��تان خود تالش كرده تا گونه اي از 
تعامل اجتماعي نامناس��ب براي زن را نشان دهد اما 
در اليه  دوم اين تصويرسازي، در حقيقت تنه زدن به 
عابراني كه از مقابل مي آمدند، 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 مي دهد.اين مثال ما را به سمت جمله  
تكراري كه بارها و بارها شنيده ايم، مي رساند: »حس 
امنيت«؛ واژه گم شده در زندگي شهري كه در مورد 
آن بسيار نوشته ايم و به دفعات مختلف از آن گفته ايم 
اما پاي عمل براي رفع اين نياز شهروندي كه به ميان 
آمده، اولويت به شمار نرفته و در طرح ها و برنامه هاي 
توسعه فضايي شهر فراموش شده است.اگر بخواهيم، 
نيازهاي ش��هروندي را فارغ از جنسيت دسته بندي 
كنيم، امنيت اساسي ترين آنهاست و در هفته اي كه به 
عنوان هفته سالمت روان نامگذاري شده است، مجبور 
به بيان مجدد آن هستيم.تعامل اجتماعي مستقيم و 
سالم خواست شهروندان زن در تهران است و در اين 
ميان دسته بندي شاخص هاي فضايي شهري سالم 
مي تواند براي رس��يدن به اين خواست كمك كند.

شاخص هاي زندگي در شهر فارغ از جنسيت و سن 
بسيار زياد است اما براي همه افراد و گروه  سني فضاي 
شهري مطلوب فضايي است كه در آن احساس امنيت 
كرده و تهديد ها و آسيب ها عليه آنها در پايين ترين 
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 
شاخص هاي كالبدي موثر »امنيت زنان در فضاهاي 
ش�هري«  ضروري است. كيفي�ت مع�ابر، پوش�ش 
گي�اهي، روشنايي، مبلمان شهري و همچنين باز يا 
بس�ته ب�ودن فض�ا در احساس امنيت زنان در محيط 
كالب�دي ش�هر مهم است اما واقعيت زندگي شهري در 
تهران نشان مي دهد زنان از حضور در فضاهاي شهري 
گريزانند؛ دليل اصلي اين موضوع نيز امنيتي است كه 
هرگز در برنامه ريزي هاي ش��هري به آن توجه نشده 
است. امنيت اجتماعي با امنيت فضاي شهري ارتب�اط 
مس���تقيمي دارد، فضاهاي ش��هري مناسب تا حد 
زيادي تامين كننده امنيت و در مقابل، فضاي نامناسب 
زمينه ساز انواع آسيب ها و معضالت اجتماعي است.با 
توجه به حضور زنان همتراز با مردان در محيط هاي 
كار و فعاليت اجتم�اعي، نيازمند بازنگري در فضاهاي 
شهري هستيم كه تناسب مبلمان شهري، كفپوش ها، 
طراحي مسيرهاي پياده، نورپردازي، رنگ و طراحي 
فضاها اغلب با رويكرد مردانه صورت گرفته است، يك 
نگاه كوتاه به تهران نشان مي دهد تفاوت هاي جنسيتي 
و رفتاري زنان در طراحي فضاهاي شهري كمتر مورد 
توجه قرار گرفته و همين موضوع مساله امنيت را براي 
اين بخش از جامعه شهري تحت تاثير قرار داده است.

زنان در دوره قاجار و ت��ا مدت ها بعد از آن تنها اجازه 
حضور در سه فضاي شهري مسجد، حمام و گورستان 
را داشتند اما سال هاست اين بخش از شهروندان شهر، 
حق استفاده و حضور در تمامي فضاهاي شهري را از 
آن خود مي دانند با اين وجود فضاهاي تك محصولي 
و مردانه مانند تعميرگاه ها يا كارواش ها، فضاهايي كه 
بر آنها نظارتي وجود ندارد مانند پارك هايي كه كسي 
از آنها استفاده نمي كند، مسيرهايي كه راه دررو ندارند 
مانند پل هاي هوايي، فضاهايي كه به لحاظ ادراكي 
مالكي ندارند مانند زيرپل ها و فضاهايي كه از آنها خوب 
نگهداري نمي شود مانند كوچه هاي تاريك با خانه هاي 
متروك و شيشه هاي شكسته و يا خيابان هاي كثيف و 
آلوده عبور و مرور را كه حق طبيعي زنان در شهر است 
خطرآفرين كرده است.بخشي از ساكنان هر شهر را 
زنان تشكيل مي دهند و حق بر شهر ايجاب مي كند كه 
نيازهاي آنها مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر در كنار 
اين حق طبيعي تحقيقات نشان داده حضور زنان در 
فضاهاي شهري از نگاه روان شناختي تاثيرات مثبتي را 
براي شهر دارد.اگر اين نظريه كه فضاها فقط به صورت 
كالبدي و فيزيكي رفتار انس��ان ها را تعيين و تبيين 
نمي كنند و به عنوان مجموعه اي از مفاهيم آگاهانه 
به روابط بين ش��هروندي نظمي خاص مي دهند را 
بپذيريم، تامين امنيت فضاي شهري به عنوان شاخص 
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 
كه بيش از 3 ميليون زن شاغل دارد، تامين امنيت براي 
حضور در فضاي شهري نبايد ناديده گرفته شود اما 
متاسفانه جامعه شهري به صورت جنسيت زده به زنان 
مي نگرد، معموال فضاها و اماكن عمومي براي اشتغال به 
مردان اختصاص داده مي شود بر همين  اساس تصوير 
ذهني  زنان از محيط فيزيكي و فضاهاي شهري همراه 
با ترس، احساس خطر، خشونت و فضاهاي جنسيتي 
است كه پيامد آن احساس ناامني است.از اين رو جامعه 
ش��هري تهران و به ويژه مديريت ش��هري و اعضاي 
شوراي شهر و حتي نمايندگان مجلس نيازمند تغيير 

نگرش سنتي نسبت به زنان هستند.

عكس نوشت 

محلي هاي ماهشهر نامش را گذاشتند »خاكباد«. اتفاقي كه گريبان شهرشان را گرفته 
و مدت هاست نفس شان را بند مي آورد. در خبرها اما به آن هجوم گردوغبار و ريزگرد 

مي گويند و پديده اي كه زندگي در جنوب كشور را مختل كرده است. 
همين خبرها هس��تند كه توضيح مي دهند با رس��يدن گردوغبار به شهر ماهش��هر در خوزستان، تمام 
شهر جز مراكز درماني و اورژانسي، تعطيل ش��ده اند. روز دوشنبه اكثر خبرگزاري ها مجموعه عكسي از 
»خاكباد« در ماهشهر منتشر كردند و عكسي كه مي بينيد از مجموعه تصويري اين واقعه در خبرگزاري 

ميزان انتخاب شده است. 

ناپديد شدن جمال خاش��قجي روزنامه نگار عربستاني و 
اخبار متعددي كه درباره مرگ و نحوه كشته شدن او مدام 
منتشر مي شود، به سرتيتر بس��ياري از رسانه هاي بزرگ 
دنيا تبديل شده است. كاربران توييتر فارسي هم از همان 
ساعت اوليه رسيدن خبر ناپديدي اين روزنامه نگار منتقد 
عربستان، اين موضوع را به يكي از هشتگ هاي داغ تبديل 
كرده اند و هر يك از زاويه اي به اين موضوع پرداخته اند. آنچه 

مي خوانيد، منتخبي از اين پيام هاست. 
»بي بي س��ي گزارش داده كه دولت هاي امريكا و انگليس 
تصميم گرفته اند اگر قتل خاشقجي ثابت شود با تحريم 
يك كنفرانس س��رمايه گذاري 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 / سلطنت بن سلمان پيش از آغاز، به پايان دوره خود 
رس��يد / اين پسر بچه ديوانه مانند يك راننده مست شده 
است«، »پس از آنكه سرانجام دونالد ترامپ به ماجراي قتل 
خاشقجي واكنش نشان داد و گفت، اگر عربستان سعودي 
مسوول قتل او باشد، سزاوار تنبيهات سخت است، پادشاهي 
عربستان تهديد كرده، هر نوع تحريمي كه عليه اين كشور 
از سوي غرب وضع شود، تالفي  خواهد كرد«، »تحليلگر 
نيويورك تايمز در توييتي نوش��ت: شاهزاده ديوانه اي كه 

روزنامه نگاري را مي كش��د، نخس��ت وزيري را مي ربايد و 
ميليون ها كودك را به گرسنگي مي كشاند، نبايد از او در 
ضيافت شام تقدير شود؛ جاي او زندان است«، »بن سلمان 
همچنان فكر مي كند كه اين بار، چگونه اين مشكل خود 
)قتل خاشقجي( را به ايران ربط دهد و خودش را از گرفتاري 
نجات دهد. اما او نمي داند كه خورشيد، هميشه پشت ابر 
نمي ماند«، »با باال گرفتن جنجال خاش��قجي، دادستان 
عمومي آل سعود گاز اصالحات بن سلمان را تا آخر گرفت 
و يادآور شد: نشر و بازنشر شايعه و خبر كذب كه مخل نظم 
و امنيت، ارزش هاي ديني و حرمت اشخاص باشد منجر به 
حداكثر 5 سال حبس يا پرداخت 3 ميليون 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 
تاريخي درباره عربستان توسط كاربرهاي سعودي به مرگ 
و تكه تكه شدن مثل خاشقجي تهديد شده گفته اين روزها 
سالح حمل مي كنه و از وزير كشور كويت خواسته براش 
تيم امنيتي فراهم كنه«، »پادشاهي خونين، تيتر روزنامه 
اسپكتيتور انگليس«،  »گفت وگوي قابل پيش بيني ميان 
نمايندگان عربس��تان و فالن دول��ت داراي حق وتو )هر 
پنج تاشان مي توانند باشند(: دولت خارجي: اين ماجراي 
نگران كننده خاش��قجي ... عربس��تان: حق با شماست... 
چند؟ - مساله امنيت روزنامه نگاران... - احسنت... آخرش 
چند؟«، »جوون مادرت درو باز كن! از كنسولگري عربستان 

تو تركيه اومدن زنده گيري«، »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 بن سلمان. حداقل 
در امپراتوري روم ميذاش��تن گالدياتورها بجنگن و بعد 
مرگشون رو تماشا مي كردن. نه دست بسته و زير شكنجه 
و داروي بي هوشي«، »وليعهد عربستان با پيشنهاد رشوه 
5 ميليارد دالري به آنكارا، خواستار مختومه شدن پرونده 
خاشقجي شده و تاكيد كرد خاشقجي با تشويق امريكا و 
سازمان سيا كشته شده است«، »خاشقجي مثل من اقامت 
دايم امريكا داشته يعني گرين كارت. ترامپ هم دقيقا همين 
رو بهانه كرده ميگه خب به ما چه تيكه تيكه اش كردن، تبعه 
امريكا كه نبوده!... ولي جالبه كه براي فريب دادن مردم ايران 
ميگه پايمال شدن حقوق بشر در ايران به امريكا مربوطه. 
من نمي دونستم مردم ايران كلهم تبعه امريكان«، »پادشاه 
عربستان در روز روشن در يك كشور غريبه يك خبرنگار 
منتقد را سالخي مي كند و هيچ صدايي از مدعيان حقوق 
بشري اروپايي و امريكايي در نمي آيد! 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 
نفرشان متخصص مشهور شواهد جنايي است و يكي ديگر 
متخصص كالبدشكافي. سعودي هاي وحشي آدم خوار روي 

صدام و فرانكو و پينوشه رو سفيد كردند«.

ستاره و ستاره سازي -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؛ 
و  رناپذي��ر  نكا ا جزي��ي 
تفكيك ناپذير از زيس��ت معاصر. ورود اينترنت و 
توسعه شبكه هاي اجتماعي، كيفيت اين پديده را 
هم مثل خيلي چيزهاي ديگر دستخوش تغييرات 
زياد كرده. اگر قديم تر جامعه س��تار گان محدود 
مي شد به فوتباليست ها و خواننده ها و بازيگرهايي 
كه به طور رسمي و با نظارت هاي فني و محتوايي 
متخصصان و پيشكس��وتان و كارشناسان و البته 
در بعضي موارد هم رابطه و پارتي بازي وارد عرصه 
مي شدند، حاال عالوه بر آن دخترخانم سالن دار يا 
مزون دار و آن گل پسر هشت، نه  ساله خوش لهجه 
و مام��ان فالني و باباي بهمان��ي، كلي هم بازيگر 
و خوانن��ده خودخوانده داريم ك��ه به روش هاي 
درست يا نادرس��ت و صادقانه يا ناصادقانه براي 
خودش��ان هواداراني جمع كرده اند و در مس��ير 

ستاره شدن قرار گرفته اند.
 همي��ن خودخواندگ��ي عامل مهمي اس��ت كه 
تفاوت س��تاره هاي نس��ل قديم و جدي��د را رقم 
مي زند. س��تاره هاي 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��تاره هاي جديد اما، با وجود 
محبوبيت��ي كه دارن��د، فاقد مقبولي��ت عامند. 
همين اس��ت كه بسياري ش��ان تالش مي كنند 
تا از اي��ن خودخواندگي عبور كنن��د؛ اين عبور، 
دگرديسي اي اس��ت كه براي آنها مقبوليت عام 
را -دس��ت كم در بخش يا قش��ري از جامعه- به 

ارمغان مي آورد.
 طرفه آنكه اصحاب سياست و رسانه در سرزمين 
م��ا، چه در مق��ام پوزيس��يون و چ��ه در جايگاه 
اپوزيس��يون )مي خواهن��د ف��الن كاندي��داي 
رياست جمهوري باشد يا فالن شبكه تلويزيوني 
فارسي زبان لندن نشين( غافل از اين مساله كه از 
ش��م بازاريابي و بي اصولي بسياري از ستاره هاي 
جدي��د نش��أت مي گيرد، ب��راي تامي��ن اهداف 
كوتاه مدت سياس��ي و تبليغاتي ش��ان دست به 
دست ايش��ان مي دهند و به اين ترتيب خواسته 
و ناخواس��ته فقدان مقبوليت آنان را -دست كم 
براي بخش يا قشري از جامعه- برطرف مي كنند؛ 
هرچه باش��د همان قدر كه بخش��ي از جامعه ما 
تحت تاثير فالن ش��بكه تلويزيوني است و آنچه 
را ك��ه آن ش��بكه تبليغ كن��د، مج��از مي داند، 
بخش ديگ��ري از جامعه مان هم به پوزيس��يون 
گرايش دارد و بعد از نشس��تن ف��الن كانديداي 
رياست جمهوري كنار يك خواننده خودخوانده، 
او را جدي مي گي��رد و مي رود آثار آن خواننده را 

گوش مي كند.
 به فالن س��تاره ج��وان كه طبعا نمي ش��ود خرده 
گرفت كه چ��را داري به هر دري مي زن��ي و نان را 
ب��ه نرخ روز مي خ��وري و با هر بادي به هر س��ويي 
مي روي، 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- 
مي ش��ود س��وال كرد كه چرا ب��راي تامين منافع 
كوتاه مدت تان دس��ت  به  دامان كساني مي شويد، 
به كساني مشروعيت و مقبوليت مي دهيد و براي 
جوانان كشور الگوسازي هايي مي كنيد كه تبعات 
بلندمدت دارند و تاثيرات نامناسب فراوان... از گفتن 
بعضي حرف ها زبان آدم مي س��وزد، از نگفتن شان 

مغز استخوان.

يكي از اتفاقات پنهان كه تاثيرات منفي زيادي 
بر روح وروان نسل جوان و حتي ميانسال دارد، 
تكرار سخنان و اهداف استراتژيك كشور است 
كه در طول ده ها س��ال با ادبيات يكس��اني از 
سوي مس��ووالن مختلف اجرايي و قضايي و 
پارلماني ادا مي شود. از اين ادبيات يكسان چند 
دهه اي ذهن و تفكر مخاطبان متفاوت نسل امروز خسته شده است. 
به همين مي��زان يكي از اصلي ترين داليل بي توجهي و بي مخاطبي 
رسانه هاي رسمي هم در اين حقيقت نهفته است كه ادبيات تكراري 
دهه هاي متوالي، حس نياز به مخاطبان نو شده نمي دهد. به بركت 

دنياي مجازي به راحتي مي توان به آرشيو ها دسترسي پيدا كرد. 
به صورت رندوم به تيترهاي روزنامه ها، يا خالصه خبرهاي سال هاي 
متم��ادي نگاه كنيد، به اين واقعيت مورد ادعا به راحتي مي رس��يد. 
بعضي كانال ها و سايت هايي هستند كه تاريخ سياسي و روزنامه اي 
را نقل مي كنند. يعني تصوير و تيتر هاي سال هاي قبل در همان روز 

را منتشر مي كنند. 
وقتي به آنها نگاه مي كنيد، حتما بايد سال انتشار آن را با دقت مالحظه 
كنيد. واقعا نمي ش��ود فهميد اين تيتر در امسال بوده؟ ده سال 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. رييس جمهور گفت. رييس قوه قضا گفت. 
در نماز جمعه امروز عنوان شد. دقت بسياري الزم است كه حتما سال 
آن ديده شود؛ وگرنه فكر مي كني همين امسال بوده است. اما ناگهان 

يكه مي خوري كه مثال مال 3۰ سال پيش است.
حتي در مورد جناح هاي سياسي هم تا حدودي اين اتفاق جاري است. 
اصالح طلب ها، اصولگرايان و گروه هاي كوچك سياسي هم البته در 

چارچوب نظرات شان نو آوري نداشته اند. 
طرفه اينكه تكراري ترين و عقب مانده ترين حرف ها در اپوزيسيون هاي 

برانداز، مجاهد و سلطنت طلب گذشته بوده است. 
ش��ايد در تاريخ اين سال ها اخبار دوران جنگ تحميلي و تا حدودي 
عناوين خبري بعد از دوران اصالحات و ايام مجلس ششم كمي تفاوت 
وجود داشته باشد. آنچه مورد نقد من است، منافات با پايبندي به اصول 
و ارزش ها ندارد. مي توان و بايد به اصول ملي و انقالب پايبند بود اما نوع 
بيان آنها بايد در طول زمان متفاوت باشد. شرايط سواد، فهم و از همه 
مهم تر با پديد آمدن فضاي مجازي و تغيير ذائقه جمعي، بايد از نوع 
ادبيات فهميد كه اين حرف ها حداقل در طول ده سال اخير بوده است.

15 اكتب��ر س��الروز تول��د 
فردريش نيچه فيلس��وف 
آلمان��ي اس��ت و از قضاي 
در  ك��ه  روزي  روزگار، 
آن ميش��ل فوك��و، متفكر 
فرانس��وي نيز به دنيا آمده 
اس��ت. اين تقارن احتم��اال ب��راي عالقه مندان 
انديشه هاي اين دو انديش��مند پرطرفدار جالب 
توجه است و بعيد نيس��ت اهل بخيه، به صرافت 
بيفتند و درباره اين »قران مسعود« )؟!( 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 مي خوانند و به كساني كه 
در جست وجوي حكمتي در اين همزماني هستند، 

لبخند مي زنند!
البته مفهوم »تولد« از اساس��ي ترين و كليدي ترين 
مفاهيم نزد اين دو متفكر اس��ت، تا جايي كه نيچه 
يكي از مهم ترين آثارش را »تولد تراژدي« )1872( 
ناميد و فوكو نيز در دو كتاب »تولد پزشكي باليني« 
)1963( و »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 پديده اي 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« )genealogy( ياد مي شود.

تبارشناسي در مفهوم متعارف در كاربرد روزمره، 
به معناي كندوكاو در تاريخ براي يافتن ريش��ه ها 
و سرسلس��له هاي امور است؛ گونه اي جست وجو 
براي يافتن خاس��تگاه ها و عمدتا ب��ه هدف ارايه 
توجيهي براي منطقي نشان دادن آنچه امروز در 
جريان است. اما نيچه و فوكو، قطعا چنين به تاريخ 
نمي نگريستند و تبارشناسي براي آنها دقيقا به نيت 
نشان دادن خصلت اتفاقي، تصادفي و غيرضروري 
رخدادهاست. آنها با كنكاش در تاريخ پديده ها به 
ما نشان مي دهند 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 مي ش��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 پديده ها ارايه مي كند و تولد آنها را 
امري »ضروري« و شكل امروزين آنها را واقعيتي 
»طبيعي« و در نتيجه انكارناپذير جلوه مي دهد و 
صداها و روايت هاي م��وازي را منكوب مي كند يا 
آنها را »غيرعقالني« جلوه مي دهد. تبارشناسي 
نيچه و فوكو، بر عكس، با آش��كار كردن ش��رايط 
امكان تولد ي��ك پديده، پيرايه ه��اي فريبنده و 
پنهان گ��ري را كه قدرت تح��ت عنوان حقيقت، 
به م��ا  حقنه مي كند، كن��ار مي زنن��د و با ظاهر 
 ساختن »خواس��ت قدرت«، پرده از روابط نابرابر 
بر مي دارن��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 1844 در آلمان و دومي در 
سال 1926 در فرانسه(، نه تقارني شگفت انگيز و نه 
حتي يك رويداد صرفا »طبيعي«، بلكه نتيجه بر 
هم كنش هزاران هزار رويداد تصافي و حاصل تعامل 
نيروهايي متكثر اس��ت و تالش براي »طبيعي« 
و »منطقي« و حتي »معنادار« جل��وه دادن آن، 
دقيقا در تعارض با رويكردي قرار مي گيرد كه اين 

انديشمندان نسبت به واقعيت تاريخي داشتند.

سفيد شدن روي صدام و پينوشه با دست هاي خونين بن سلمان 

تصادف يا نشانهادبيات تكراري، افت اطالع رساني دشت بي فرهنگي ماحق شهروندي فراموش شده زنان
محسن آزمودهمحمدعلي ابطحي كاوه فوالدي نسبآزاده بهشتي

# خاشقجي

هركس براي رهايي از احساس��ات 
و عواطف ناخوشايند؛ مالل، غصه، 
نااميدي و... كه ب��ه روحش چنگ 
مي زند، راهي دارد كه در اكثر اوقات 
هم اين راه جواب مي دهد. طبيعي 
است كه بيش��تر اين راه ها موقتي و 
زودگذر اس��ت. آرامش هميشگي 
تنها نصيِب زنان و مرداني مي ش��ود كه در عمق خود فرو 
رفتند و با خود و هس��تي در آشتي هس��تند و ما مردمان 
عادي همواره دل م��ان به همين حال خوب كن هاي آني و 
سريع خوش است. سواي شعارهاي كليشه اي براي آناني 
كه با كتاب س��ر و كار دارند، كتاب و حواشي اش هميشه 
آرامش و درنگ براي ش��ان دربر دارد. منظور از حواش��ي 
خريدن، ش��ركت در رونمايي، ديدن افراد همدل و از اين 
دست اتفاقات است. من هم به همين سياق هر از چند وقتي 
فرصتي مهيا و مثل بس��ياري ديگر در جاذبه هاي خياباِن 
انقالب خود را رها مي كنم. چند روز پيش در روال هميشگي 
س��ر زدن به رفقاي ناشر ابتدا سري به پخش گزيده زدم و 
س��اعتي كتاب ها را برانداز كردم. انصافا دم ناشران گرم و 
كسب و كارشان پررونق، در بازاري كه ورودي پاركينگ را 
هم با نوسانات دالر باال مي برند، شايد كمتر از 1۰درصد به 
مواردي برخوردم كه برچسب نو زده بودند و قيمت كتاب را 

به روز مي فروختند. بعد از آن سري به نشر دوستان و سپس 
ناهيد زدم. با مسووالِن نشر از وضع كتاب و انتشارات در اين 
اوضاع و احوال كاغد گفتيم و شنيديم. جالب بود، خالِف 
همه صنف هاي ديگر نارضايتي و نااميدي در كالم شان موج 
نمي زد، مي گفتند در انبارها آن قدر كتاب چاپ قديم و با 
قيمت ارزان همچنان موجود است كه تبعات اين افزايش 
قيمت به  اي��ن زودي گريبان بازار كتاب را نخواهد گرفت، 
مگر در مواردي كه ناشر كتاب هاي جديد منتشر مي كند 
و بايد ب��ا بازار بي رحِم امروز كاغذ س��ر و كله بزند. اين  هم 
شايد تنها سوِد كتاب نخواني ما باشد كه هنوز كتاب هاي 
بسيار خوب با چاپ و قيمت چند سال پيش موجود است. 
باري، حين گفت وگوها چشمم به »ديواِن باباطاهر« افتاد 
كه زير آن نوشته بود تصحيح و مقدمه »عمران صالحي«. 
تعجب كردم و ذوق. ابتدا گمان كردم كه اين از كتاب هاي 
چاپ قديم است و نش��ر ناهيد بازنشر كرده است. چنين 
نبود، س��ال ها پيش قرار بوده كه اين كتاب منتشر شود و 
همه كارهاي آن هم انجام مي ش��ود اما متاسفانه متن تا 
همين اواخر گم مي شود. احتماال كساني كه مانند من به 
دوبيتي هاي ساده باباطاهر دلبستگي دارند اين دومين بار 
اس��ت كه طي اين چندسال اتفاقي خوش��ايند را شاهد 
هستند. پيش از اين هم پژوهشي در باب اين عارِف عامي 
توسط »نصراهلل پورجوادي« منتشر شد كه به نحوي در پي 

مواجهه تاريخي با باباطاهر و افسانه زدايي از او بود. عمران 
صالحي در بدن��ه اصلي اين كتاب )خاري سرگش��ته در 
بيابان( دوبيتي هايي را كه متعلق به باباطاهر مي داند را سوا 
و تصحيح كرده و در پايان كتاب هم ابياتي كه به او منسوب 
شده را آورده است. اما مهم ترين قسمت كتاب به نظر من 
مقدمه طنازانه عمران صالحي است. همان طور كه مي دانيم 
حوِل باباطاهر افسانه هاي بسياري وجود دارد، اين افسانه ها 
خود آن قدر باِر طنز دارند كه وقتي با قلِم عمران روايت شود 
هر خواننده اي را به قهقهه بيندازد. چندي پيش باب شده 
بود كه طنزنويسان، روايت هاي عرفاني را مايه نوشته ها و 
شوخي هاي شان قرار دهند، اين حركت هرازگاهي از جانب 
ادب خارج مي شد و كساني را كه دل در گرو بزرگان عرفان 
داشتند، مي رنجاند. عمران صالحي حين اينكه جانب ادب 
و احترام را رعايت كرده، با چنان سطح بااليي از طنز به اين 
داستان ها ورود كرده است كه مي توان گفت به نوعي آغاز 
و ختم اين نوع طنز آوانگارد است. اگرچه ابتدا طنز عمران 
و حزن باباطاهر متناقض نما جلوه مي كند اما در كنه كالم 
هر دو برويد انگاري يك چيز را مي خواس��تند بيان كنند، 
احتماال براي همين است كه ميان شاعران سراغ باباطاهر 
مي رود و ديوان او را تصحيح مي كند. يادش به خير و روحش 
شاد كه در نبودش هم همچنان يادمان مي دهد و دل مان 

را شاد مي كند.

طنِز ُعمران و ُحزِن باباطاهر

زمانه برخورد
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علي وراميني

مهدي استاد احمد


