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نشست دوم »ديزاين شناسي« با عنوان »چيستي و فلسفه 
ديزاين« روز پنجش��نبه در خانه هنرمندان تهران برگزار 

مي شود. 
»ديزاين شناس��ي« عن��وان تازه تاسيس��ي اس��ت، براي 
انديش��يدن و فه��م معناه��اي نوظه��ور ديزاي��ن. 
»ديزاين شناسي« مي كوش��د به چيستي ديزاين بپردازد 
و نس��بت آن را با فرهنگ، اخالق، هنر، فلسفه، سياست و 
حوزه هاي ديگر انديش��ه و زندگي بررسي كند. مصطفي 

ملكيان در نشست اول »ديزاين شناسي« گفته بود: »خيِر 
جميل مفهوم ديزاين است. 

بنابراين من مي توانم براي خط كش��ي خيابان هم ديزاين 
داشته باشم. 

ديزاين داشته باش��م يعني هم كاري بكنم كه خط كشي 
خيابان انجام بگيرد و هم به  زيباترين صورت انجام ش��ود. 
حاال براي اين كار چه بايد ك��رد؟« و تورج صابري وند هم 
توضي��ح داده بود: »ديزاين هيچ ربط��ي به طبيعت و هنر 

ندارد و از س��وي ديگر اتفاق كامال اخالقي اس��ت. زيبايي 
تنها مالحظه ديزاين نيس��ت به هيچ وجه؛ مالحظه اولش 
هم نيست ولي بايد جزو مالحظاتش باشد و اين زيبايي را 
نه لزوما در طبيعت مي ش��ود پيدا كرد و نه لزوما در هنر.« 
در نشست دوم »ديزاين شناس��ي«، حسن نمكين، تورج 

صابري وند و علي وراميني حضور دارند. 
براي ثبت ن��ام در اين نشس��ت به س��ايت »ديزاين وند« 

مراجعه كنيد. 

چيستي و فلسفه ديزاين 

تيتر مصور|فيس بوك پذيرفت كه در پوشش كشتار ميانمار كوتاهي كرده
نيلز بوجسن

حرف تو حرف  در همين حوالي سانس ويژهنگاه آخر

نمايش درماني رخداد جديدي بود كه در تهران 
اين روزها در تاالر وحدت اتفاق افتاد. سي نفر 
از معلوالن خيريه كهريزك روي ويلچر نمايش 
»رستم و سهراب« اجرا كردند. براي ايراني ها 
نام منطقه كهريزك آشناست؛ به داليل خوب 
و ب��د. اما از ن��ام آن محل��ه معروف تر، خيريه 
كهريزك اس��ت كه در سال ۱۳۵۱ در آنجا شروع به كار كرده است.  از 
موسساتي است كه در طول ۴۶ سال فعاليت، همواره به نيكي و خير از 
آن ياد مي شده است. كاري كه از دل مردم برخاسته باشد و خودشان 
مديريت كنند، طبعا سالم و خدمتگزار باقي مي ماند. از ميان نام هاي 
نيك در تاريخ ايران معاصر، حتما نام خيريه كهريزك ماندگار خواهد 
بود. نگهداري از معلوالن يكي از وظايف اصلي اين خيريه است. چند 
سال پيش كارگردان جواني به نام مير كمال ميرنصيري عالقه مند به 
تئاتر درماني مي شود و تصميم مي گيرد با معلوالن تمرين تئاتر كند. 
تئاتر به دو عنصر حركت و حافظه براي ديالوگ ها، بيشتر از هر چيز نياز 
دارد. جسارت زيادي بوده كه كسي بخواهد از معلوالن كه روي ويلچر 
زندگي مي كنند، تئاتر بسازد. سال ها روي آن كار كرده تا اين اتفاق به ثمر 
نشسته.  منظره سي نفر معلول با ويلچر روي سن تاالر وحدت يك اتفاق 
ديدني بود. واقعا سي نفر معلول كه نمي توانستند از ويلچر پياده شوند 
يا اگر يكي، دو نفرشان پياده مي شدند به مراقب احتياج داشتند، برق 
اميدي در دل آنها مي نشاند و بارقه اميدي در دل تماشاگران كه هميشه 
مي شود به همه  چيز دست يافت، اگر بخواهيم. اتفاق جالب تر، موضوع 
آن بود. »رستم و سهراب« كه در فولكلور ايران و بر اساس داستان هاي 
شاهنامه اوج پهلواني است و نيرومند ترين آدم ها در آن تعريف شده اند و 
جنگ و پيروزي و قدرت محور اصلي آن است، موضوع نمايش معلوالن 
بود.  اين تناقض شخصيتي داستان و نمايش را خيلي پر معنا كرده بود. 
وقتي معلولي خودش را در نقش رستم و سهراب و افراسياب و تهمينه 
مي ديد، احساس قدرت مي كرد. نش��اندن معلول ويلچري بر نقش 
رستم و سهراب خلق قدرت در بازيگر و مخاطب بود. بازيگران زن و مرد 
بودند. در فيلم هاي مستندي كه در ميانه نمايش نشان داده مي شد، 
مي فهميدي حتي انتقال آن معلوالن به تاالر وحدت چه كار سختي بوده 
است. چه رسد به بازي گرفتن از آنها. تاسف بار بود كه از ابتداي شروع كار 
تمرين در سال هاي پيش تا ۲۰ آبان ماه ۹۷ كه باالخره اين نمايش روي 
صحنه رفت، چندين نفر كه در فيلم هاي تمرين بودند جان به جان آفرين 
تسليم كرده بودند و فقط تصويرشان در صحنه نمايش ديده شد. اين 
كارهاي انساني را در بحبوحه مشكالت سياسي و اقتصادي نبايد از ياد 
برد. چون اميد براي بقيه هم  با  ديدن اين اتفاقات شيرين شكل مي گيرد.

در بين سينماگران ايتاليايي 
كه جري��ان نئورئاليس��م را 
شكل دادند، ويتوريو دسيكا 
از همه مشهورتر و تاثيرگذارتر 
به نظر مي رس��د. فيلم »دزد 
دوچرخ��ه« ي��ا ب��ه تعبيري 
»دزدان دوچرخ��ه« يكي از كامل تري��ن، بهترين و 
تلخ ترين فيلم هاي جريان نئورئاليسم است و همراه 
»جاده« ب��ه كارگرداني فدريكو فللين��ي از قله هاي 
نئورئاليسم در سينماست. دسيكا در اين فيلم به فقر 
و فاقه اي اشاره كرد كه در بس��ياري از جوامع درگير 
جنگ به وجود آمده و به سطوح مختلف اجتماعي هم 
سرايت كرد. مثل امروز كه در كشورهاي جنگ زده اي 
مانند عراق، افغانستان، يمن و سوريه شاهد فقر و فاقه اي 
هستيم كه نمونه اش در اين فيلم به تصوير كشيده شده 
است. باتوجه به اين مولفه ها ساخت »دزد دوچرخه« 
سبب شد نام دسيكا بلندتر از ساير فيلمسازان جريان 
نئورئاليسم شنيده شود. »گل آفتابگردان« از ديگر آثار 
درخشان دسيكا با بازي مارچلو ماستروياني و سوفيا 
لورن زوج دوست داشتني و جاودانه سينماست. »گل 
آفتابگردان« يكي از مهم ترين آثار سينمايي ساخته 
 شده در زمينه سياس��ت، ايدئولوژي و تبعات جنگ 
محسوب مي شود. اين فيلم يك رومنس سياسي است 
كه در آن عشق عميق يك زوج به واسطه سياست به 
جدايي و نفرت بدل مي ش��ود.  سير تحوالت زندگي 
دسيكا بسيار عجيب بود. او كار خود را در عرصه سينما 
با بازي در كمدي هاي كم ارزش ش��روع كرد و از نسل 
تلفن سفيدي هاي سينماي ايتاليا بود. او سپس با موج 
نئورئاليسم سينما همراه شد و فيلم »بچه ها نگاه مان 
مي كنند« را در س��ال ۱۹۴۴ با فيلمنامه اي از چزاره 
زاواتيني و بازي مارچلو ماستروياني كارگرداني كرد )در 
سينماي تركيه هم شاهد اين تغيير و تحول در زندگي و 
سبك يك كارگردان بوديم. »ييلماز گوني« كارگردان 
»يول« مانند دسيكا بازيگر فيلم هاي سطحي تركيه بود، 
در مرحله اي از زندگي او به ايدئولوژي ماركسيستي 
گرايش پيدا كرده و شروع به ساختن فيلم هاي انتقادي 
كرد كه درنهايت هم به تبعيد و زنداني شدن او ختم 
شد(.  فيلمنامه »دزد دوچرخه« اثر شاخص دسيكا نيز 
با همكاري زاواتيني نوشته شد. اين فيلمنامه نويس از 
فارغ التحصيالن »مدرسه تجربيات سينمايي رم« بود 
كه تكامل بخش شخصيت هنري دسيكا شد و او را از 
يك فرد متعارف به يك سينماگر غيرمتعارف تبديل 
كرد. »مدرس��ه تجربيات س��ينمايي رم« به دستور 
موسوليني و توسط پسرش تاسيس شد تا نيروهايي 
را پرورش دهد كه در ستايش ايدئولوژي فاشيستي 
او فيلم بس��ازند. اما جواناني كه وارد اين مدرسه شده 
و فيلمس��ازي را آموختند، بالفاصله  پس از خروج از 
مدرس��ه عليه سيستم فاشيستي ش��ورش كردند و 
جريان نئورئاليسم را پايه گذاري كرده و آن را سامان 
دادند. برخي از آنها مانند ويس��كونتي، بورژوا زاده اي 
بودند كه درنهايت به خاستگاه خود بازگشتند اما دسيكا، 
 زاواتيني، روسليني،  پازوليني و... از جمله كساني بودند 
كه از موقعيت مهيا شده توسط حكومت فاشيستي 
استفاده كرده و با روي برگرداندن از آن به فيلمسازاني 
منتقد حكومت تبديل شدند.  تا پيش از ورود به جريان 
نئورئاليسم فيلم هاي دسيكا اهميت چنداني ندارند اما 
پس از آن، او به فيلمسازي تبديل مي شود كه آثارش 
مورد توجه قرار مي گيرد، به ويژه فيلم هايي كه در آنها 
وجه انتقادي برجسته است. »دو زن« نمونه اي از اين 
فيلم هاست كه داس��تان زني را روايت مي كند كه در 
تالش است دخترش را از مصايب جنگ دور نگه دارد. 
»ازدواج به سبك ايتاليايي« يك كمدي اجتماعي و 
انتقادي با بازي سوفيا لورن و مارچلو ماستروياني است 
كه به حال و هواي پس از جنگ برمي گردد.  دس��يكا 
در كارنامه خود كهكشاني از فيلم هاي ارزشمند و به 
يادماندني نظير »اومبرت��و د«، »معجزه در ميالن«، 
»ديروز، ام��روز، ف��ردا«، »دو زن«، »دزد دوچرخه«، 
»ازدواج به س��بك ايتاليايي« و... را دارد. در واقع او در 
نيمه دوم زندگي خود متحول و به پير دير نئورئاليسم 

در سينماي ايتاليا تبديل مي شود.

پير دير نئورئاليسمنمايش درماني در تهران اين نويسنده فيلسوف نيستسرود يك ملت
روح اهلل خالق��ي ش��خصيت 
بزرگي در موسيقي ايران است، 
او با ساختن آثار ارزشمندي در 
برنامه »گلها« و نگارش كتاب 
»سرگذشت موسيقي ايران« 
خدمت بزرگي ب��ه هنر ايران 
كرده است. روح اهلل خالقي آهنگ هاي زيبايي ساخت 
كه بس��ياري از آنها در برنامه »گل ها« با صداي استاد 
بنان اجرا مي شدند. او از اولين كساني بود كه تالش كرد 
مردم را با اركستر آشنا كند. خالقي مي خواست مردم 
تنها آواز گوش نكنند بلكه در سليقه موسيقيايي خود 
اركستر را هم بگنجانند.  او معتقد بود، موسيقي ايران 
حتما نبايد وكال بوده و خواننده داشته باشد با اين حال 
بسياري با وجود تالش هاي او تنها عالقه مند صداي 
استاد بنان بودند و با پخش اركستر صداي راديو را كم 
مي كردند كه استاد خالقي از اين موضوع خيلي ناراحت 
مي شد. حمايت روح اهلل خالقي از گروه هاي موسيقي 
از ديگر خدماتي است كه او در طول حيات پربار خود 
انجام داد. اركستر آقاي دهلوي و من از اين حمايت ها و 
تشويق ها بهره مند شديم. خاطرم هست، قصد داشتم 
اپراي »رستم و سهراب« را بنويسم، بسياري از اين كار 
مرا برحذر مي داشتند و با آن مخالفت مي كردند. در 
اين اثنا روزي به منزل استاد رفتم و با تشويق فراوان او 
روبه رو شدم. روح اهلل خالقي انساني با شخصيت آرام و 
دريايي عميق در موسيقي بود، براي او احترام زيادي 
قائلم و خالقي را پدر موسيقي ايران مي دانم. تصنيف 
»بهار دلنشين« از جمله آثار مورد عالقه ام است كه از 
او و با دستخط خودشان به يادگار دارم. همچنين»اي 
ايران« اثري ملي از استاد خالقي است كه در طول تاريخ 
به هر تعداد موسيقي و سرود ملي داشته باشيم از ارزش 
آن كاسته نخواهد شد و همچنان در صدر قرار مي گيرد. 
»اي ايران« سرود يك ملت است و در قلب همه ايرانيان 
ج��اي دارد. اين آهنگ ويزيت كارت ايرانيان اس��ت، 
مطمئنم هزار سال ديگر هم نس��ل هاي آينده آن را 
خواهند خواند و ب��ه آن افتخار خواهند كرد. اين تك 
آهنگ توان آن را دارد ايران و ايراني را در كنار هم نگه 
دارد و يك احساس ملي را در دل هاي ملت ما بيدار كند. 

ب��راي نوش��تن در م��ورد 
س��ورن كي يركگارد، متفكر 
ماليخوليايي بهترين توصيف 
خود نوش��تي از اوس��ت: اين 
نويسنده فيلس��وف نيست، 
او شاعر و س��خن پرداز است، 
متذوقي اس��ت كه نه نظام مي نويسد و نه وعده نظام 
مي دهد، نه تعهدي به آن دارد و ن��ه خود را وقف آن 
كرده  است. كي يركگارد در بازه مياني ۳۰ تا ۳۴ سالگي 
به شكل جنون آميزي مي نويسد و غالب نوشته هاي 
او در اي��ن دوره با مضاميني چون اضط��رار و مرگ و 
گناه عجين ش��ده اس��ت. اما علت چنين اضطراري 
براي نگاش��تن آثارش چه ب��ود؟ ۵ فرزند ميكاييل 
كي يركگارد)پدر س��ورن كي ي��ركگارد( هيچ كدام 
بيشتر از ۳۴ س��الگي عمر نكردند و پدر، مرگ آنها را 
پيش از وداع خود از اين جهان ديده بود. ماليخوليايي 
كه كي يركگارد به باور مفسران به آن دچار شده بود، 
ريشه در ارتباط او با پدرش داشت. پدر كي يركگارد 
هميشه بار گناهي را با خود به دوش مي كشيد و خود 
را گناهكار مي پنداشت چراكه زماني كه پسر بچه اي 
بوده و در بياباني خلوت و تنها مانده زبان به كفرگويي 
گشوده بود و فكر مي كرد اينكه خداوند فرزندانش را 
در جواني از او مي گيرد، عقوبت و جزاي گناه نابخشوده 
اوس��ت. كي يركگارد كه خود را تحت همين طلسم 
شوم خانوادگي مي دانست، چنين باوري داشت كه 
تنها ۴ سال از عمرش باقي مانده و آن را بايد تمام وقت 
صرف پروژه هاي نا تمام خود كند. برجسته ترين اثر او 
ترس و لرز درباره داستان ابراهيم است و او ۳ پرسش 
اساسي را در اين كتاب با توجه به ماجراي ابراهيم طرح 
كرده و در پي پاسخي براي آنهاست. آثار كي يركگارد 
دربردارنده ي پرسش هايي چالش برانگيز براي انسان 
معاصر اس��ت كه خود را در برابر تنگناهاي انتخاب 
ناتوان مي يابد. ناميرايي كي يركگارد و نوشته هايش 
و جذبه اش در فراخواندن چنين طيف گس��ترده از 
مخاطبان به اين دليل اس��ت كه مسائل فلسفي اين 
متفكر چند چهره با بي شمار نام مستعار، مسائلي پيش 

روي انسان عصر حاضر است. 

احمد طالبي نژادمحمدعلي ابطحي روژين مازوجي لوريس چكناواريان

»نزديك ترين مش��اوران بن س��لمان از جمله احمد 
العس��يري س��ال ۲۰۱۷ از گ��روه كوچك��ي از تجار 
خواس��تند تا از شركت هاي آنها براي ترور »دشمنان 
ايراني پادش��اهي س��عودي« اس��تفاده كنند. نقشه 
خرابكاري اقتصادي كه ب��راي آن ميلياردها دالر در 
نظر گرفتند بخشي از اين طرح بود كه نيويورك تايمز 
از آنها پرده برداش��ته است. كاربران توييتر فارسي به 
محض رسيدن اين خبر، هشتگ »عربستان« را داغ 
كردند و درباره آن نوشتند. آنچه مي خوانيد بخشي از 

اين نوشته هاست: 
»تش��كيل جلسه توس��ط عالي ترين مقام عربستان 
براي ت��رور عالي تري��ن فرمانده نظام��ي جمهوري 
اسالمي ايران و كمك خواستن از ثروتمندان براي راه 
انداختن ساز و كار تخريب اقتصادي و رسانه اي عليه 
ايران طبعا بايد مجازاتش تحريم هاي بين المللي در 
شوراي امنيت و تنبيه اين نظام ياغي باشد، اما چنين 
نيست.«، »عربستان و امريكا حامي تروريسم در منطقه 
خاورميانه هستند. اوج كثافت كاري نظام سرمايه داري 
در اين است كه حاضر ش��وي مردم خودت در لجني 

كه براي ثروت اندوزي س��اخته اي دست و پا بزنند.«، 
»دروغ مي گويند كه دخالت در سوريه موجب تحريم 
اس��ت، چون روس��يه و تركيه تحريم نيستند. دروغ 
مي گويند به خاطر تروريسم و حقوق بشر است، چون 
عربستان و اسراييل تحريم نيستند. دروغ مي گويند 
به خاطر اسالم است، چون كوبا تحريم ۶۰ ساله است. 
مقصر تحريم هاي  جديد تنها و تنها ترامپ، بنجامين و 
سعودي است«، »ميدوني چيه آقاي پمپئو؟! اصال خود 
يمني ها مسوول قحطي هستند كه با آن مواجهند!! 
آنها بايد به اذناب قصاب ش��ما — كه ميلياردها دالر 
براي بمباران اتوبوس مدارس آنها مصرف مي كنند و 
ميليون ها براي كاهش مشكل قحطي اجازه مي دادند 
كه بدون هيچ مقاومتي نابودشان كند. شرم نداريد؟«؛ 
»آخرش معلوم نش��د امريكا با اين همه شعار دفاع از 
حقوق بشر چرا پيگير قطعه قطعه كردن خاشقچي 
نش��د«، »نكته مهم در پايان اين اس��ت كه نه در اين 
گزارش و نه در گزارش هاي قبلي نيويورك تايمز نيامده 
كه آيا هيچ كدام از اين پروژه هاي نابسامان س��ازي و 
اكانت سازي و تالش براي خرابكاري اجرا شده اند يا نه؟ 

يعني مشخص نيست كه آخرش عربستان براي اين 
 كارها به شركت هاي خصوصي پولي داده يا نه«، »۳۰ 
مقام ارشد دوران اوباما از جمله رييس سابق سي آي اي 
و س��فير در سازمان ملل در نامه اي با پذيرش نيم بند 
مسووليت شان در كمك به عربستان در آغاز حمله به 
يمن نوشته اند ما هيچ وقت نمي خواستيم به عربستان 
چك سفيد امضا بدهيم كه هر كار دلش مي خواهد در 
يمن بكند«، »طرح اينها اين بود كه بخش خصوصي 
مي تواند پول بگيرد و به ايران ضربه اقتصادي بزند. و 
البته يك طرح كامل هم ب��راي بي ثبات كردن ايران 
داش��تند كه اكانت فيك به زبان فارس��ي در ش��بكه 
اجتماعي بخشي از آن بوده«، »معلوم شد كه بودجه 
عده اي توييترباز دو ميليارد دالر هس��ت و س��اعتي 
۱۰۰ دالر براي توييت هاش��ون مي گيرند« و »زمان 
آش��فتگي اقتصادي در چند ماه گذشته به دوستان 
مي گفتم كه عالوه بر مديريت و سياس��ت هاي غلط 
دولت نقش دولت هاي متخاصم در اين قضايا كليدي 
و مشخصه. اما دوستان ترجيح مي دادند دولت را تنها 

مقصر معرفي كنند«.

بي شرمي دولت عربستان و حمايت هاي امريكا 
هشتگ روز

سه شنبه  ۲۲ آبان  ۱۳۹۷، ۵  ربيع االول ۱۴۴۰، ۱۳   نوامبر  ۲۰۱8،  سال شانزد                        هم، شماره ۴۲۳۰

۱۱ نوامبر س��الروز تولد فئودور 
داستايفسكي بود؛ نويسنده اي كه 
جهان تخيلي و زنده آثارش روي 
دو احساس حقارت و شرم بنا شده 
و شايد يكي از اسرار ماندگاري اش 

همين باشد. 
ش��خصيت هاي داس��تاني او 
–همان ط��ور كه راوي اول ش��خص »يادداش��ت هاي 
زيرزميني« يا راسكولنيكِف »جنايت و مكافات«- آدم هاي 
 ناقص، درمانده و سردرگمي هستند كه چندان راه نجاتي 
پيش روي شان نيس��ت، اما چون به ذات زندگي ايمان 
دارند، به جاي خودكشي -كه به قول كامو، يگانه مساله 
راستين فلسفي است- به زندگي شان ادامه مي دهند و 
سعي مي كنند سهم شان را از هستي طلب كنند؛ حتي 
اگر در اين مطالبه گري، الزم باشد دست به تبر ببرند و 
پيرزني را به شكلي فجيع به قتل برسانند و حتي اگر بعد 

از اين جنايت گرفتار مكافاتي عظيم شوند. 
داستايفس��كي اس��تاد اين نمايش تاثيرگذار است؛ 
چنان ك��ه زم��ان را درمي ن��وردد و ۱8۲ س��ال بعد 
از تول��دش، در س��ال ۲۰۰۳، دبورا مارتينس��ن در 
مقال��ه تحليلي مه��م و جذاب��ش، »مبهوِت ش��رم: 
ش��خصيت هاي كذاب داستايفس��كي و افش��اگري 
روايت«، مي گويد »ترفند روايي داستايفس��كي اين 
اس��ت كه خواننده هاي��ش را وادار مي كن��د تمام قد 
در تجربه ش��رم سهيم ش��وند.« و چه مش��اركتي... 
داستايفس��كي، براي آنهايي كه ج��دي و عميق با او 
مواجه شده و صرفا براي سرگرمي سراغش نرفته اند، 
به يكي از آن نقاط عطفي تبديل مي شود كه زندگي 

آدم را به پيش و پس از خودش تبديل مي كند.
 آدم ه��اي عاص��ي داستايفس��كي ريش��ه در جه��ان 
س��نت دارند، اما تماي��الت انس��ان گرايانه و تعامالت 
اراده گرايانه ش��ان باعث مي ش��ود ميوه هايي مدرن بر 
شاخه هاي شان برويد و از همين روست كه انسان مدرن 
و معاصري كه بسياري از خود ما باشيم -در همه  جاي 
اين كره خاكي- هنوز او را مي خواند و با شخصيت هاي 
داستاني اش همذات پنداري مي كند و حاضر است حتي 
در جنايت هايي كه از حقارت و ش��رم آنها برمي خيزد 
و فرديت انساني ش��ان را خدش��ه دار مي كن��د، با آنها 

همدستي كند.
 داستايفسكي انسان و اجتماع زمانه انحطاط را به تصوير 
مي كشد؛ انساني سرخورده و فاسد و جامعه اي لجاره و 
متعفن، انس��اني كه چنان گرفتار فساد شده و عفونت 
سراسر وجودش را گرفته كه حتي داروي انقالب هم به 
بدنش كارگر نمي افتد و پنج سال بعد از انقالب، خود را به 
دامن استاليني مي اندازد كه در فساد و آدمكشي و بستن 
فضاي گفت وگو و خفه كردن صداهاي غيرهمدست، 

چيزي از هيتلر كم ندارد.
 حاال ۱۳۷ س��ال از مرگ داستايفس��كي مي گذرد، 
اما مدار نامرادي در جهان كماكان بر همان پاش��نه 
مي چرخد و شرم برخاس��ته از حقارتي نهادينه شده 
كماكان انس��ان طاغي را وادار به اعمالي مي كند كه 
سايه تاريك ش��ان هيچ وقت دست از سر زندگي اش 

برنمي دارند. 
همين است كه هنوز مي شود داستايفسكي را خواند 
و كمي كمتر احساس تنهايي كرد. از من مي شنويد، 

با »برادران كارامازوف« شروع كنيد.

مبهوت شرم
متن در حاشيه 

كاوه فوالدي نسب

#عربستان و خرابكاري اقتصادي


