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سفينه ترمد، مجموعه اي معتبر و ارزشمند است 
كه محمدبن يغمور حدود س��ده هش��تم قمري 
از ميان اشعار ۱۱۵ ش��اعر متقدم در موضوعات 

متنوع تدوين كرده است.
اين س��فينه در شهر ترمد تدوين شده و تنها يك 
نسخه دارد كه آن نيز در همان حدود سده هشتم 

قمري كتابت شده است.
اين اثر را در س��ال گذشته اميد سروري تصحيح 

كرده و به هم��ت بنياد موقوف��ات دكتر محمود 
افشار منتشر شده است. 

در س��فينه ترمد نام برخي از ش��اعران آمده كه 
در مناب��ع ديگ��ري ذكري از آنها نيس��ت و طبعا 
اشعارشان هم نويافته است. همچنين از شعراي 
مشهور نيز اشعار و ابياتي نويافته ثبت شده كه در 
ديوان چاپي آنها نيست. از ديگر ويژگي هاي مهم 
اين سفينه وجود ضبط هاي خوب و مهمي است 

كه در دواوين چاپ شده اين شاعران وجود ندارد. 
نشست نقد و بررس��ي كتاب »سفينه ترمد« روز 
يكشنبه هفتم بهمن س��اعت ۱۶ با حضور دكتر 
جواد بشري، دكتر مهدي رحيم پور و دكتر اميد 
سروري )مصحح سفينه ترمد( در مركز فرهنگي 
شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان 
شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم 

برگزار مي شود.

سفينه  ترمد

تيتر مصور|107 مهاجر غيرقانوني در درياي مديترانه غرق شدند
لوكا گارونزي/ ترجمه متن طرح: دوستان عزيز، شما جاي امني هستيد؛ اينجا

متن در حاشيه / ۵0 امروز در تاريخ تنها صدا مي ماند در ستايش جزييات

هشتگ روز

در سنت بودايي تمثيلي آمده 
اس��ت به اين مضمون: وقتي 
با انگش��ت تان ماه را به برخي 
كسان نش��ان مي دهيد، آنها 
به جاي توجه به ماه، نگاه شان 
به انگشت شما خيره مي شود 
و يكس��ره ماه را فراموش مي كنند. حال آنكه همواره 
بايد به هوش بود و اين دو را يكي ندانست و از »پيمانه« 
به »معنا« راه برد. )براي توضيح بيش��تر اين تمثيل 
در س��نت بودايي، نك: تيك نات هان، كليدهاي ذن،  
ترجمه ع. پاشايي، تهران، ثالث، ۱37۶، ص ۵۶-۵۵( 
گويي برخي كسان تفاوت بين »استدالل«، »استناد«، 
»استشهاد«، »تش��بيه«، »تمثيل« و مثال آوردن را 
نمي دانند. در نتيجه همين كه كسي مثالي زد، مقصود 
از آن مثال آوردن را فراموش مي كنند و به اصطالح در 
مثل مناقشه مي كنند. البته اگر كسي خواست صرفا با 
مثالي يك اصل يا مدعا را ثابت كند، مي توان در مثال 
مناقشه كرد. اما در اينجا مقصودم جايي است كه اصوال 
ذهن نباي��د در پي مثال برود و اصل قضيه را فراموش 
كند، زيرا مثال آوردن اهداف گوناگوني دارد يكي نزديك 
كردن يك ايده انتزاعي به سطح حسي است و ديگري 
نشان دادن كاربرد يك ايده.  با نقل ماجرايي اين نكته 
را روشن مي كنم. در كارگاهي مي خواستم، توضيح 
بدهم ما انسان ها نه يكسره موجودات عقالني صرف 
هستيم و نه يكسره تابع عواطف خود بلكه آميزه اي از 
اين دو هستيم. به همين سبب تصميم گيري هاي ما گاه 
تابع موقعيت هاي مختلف است. در نتيجه وحدت رويه 
نداريم. آنگاه متناسب با شركت كنندگان كارگاه مثالي 
مرتبط با كارشان زدم و گفتم تصور كنيد بعد از چند 
سال استادياري درخواست ارتقا به دانشياري داده ايد. 
پس از چند ماه از كارگزيني به شما خبر مي دهند كه 
حكم ارتقاي شما آمده است. در اين حال كه شادمان 
هستيد، دانشجويي سر مي رس��د و مي گويد كه در 
آستانه مشروط شدن است و تنها با دو نمره ارفاقي شما 
مشكلش حل مي شود. احتماال در اين شرايط شما به 
او نمره مي دهيد. اينك تصور كنيد باز در همان وضع 
قبلي هستيد با اين تفاوت كه از كارگزيني به شما خبر 
مي دهند، متاس��فانه به دليل عدم كسب امتيازهاي 
الزم با درخواست ارتقاي شما موافقت نشد. باز همين 
دانشجو مي آيد و از شما تقاضاي دو نمره دارد. احتماال 
شما در اين حال از دادن نمره خودداري مي كنيد! هدف 
من صرفا توصيف تاثير حاالت رواني شخص بر فرآيند 
تصميم گيري او بود نه صحت يا سقم چنين تصميمي. 
حاضران با گفته من موافق��ت كردند. ناگهان يكي از 
استادان معترضانه گفت كه نمره »دادني« نيست و ما 
حق نداريم به دانشجو نمره بدهيم. دانشجو خودش بايد 
نمره »بگيرد« و كلي توضيح داد كه دادن نمره اخالقي 
نيست. من سعي كردم بگويم كه اصوال بحث من درباره 
نمره دادن يا ندادن نيست. بحث آن است كه ما انسان ها 
همواره در يك وضعيت روحي نيستيم. ديدم همچنان 
آن استاد قانع نشده است. من هم مثالم را پس گرفتم 
و مثال ديگري پيش كشيدم.  به روايت او معلمي در 
حال تدريس دس��تور زبان عربي بود و براي توضيح 
ساختار جمله و عناصر آن گفت: ضرب زيد عمروا )زيد 
عمر را زد(. زيد فاعل، عمرو مفعول و ضرب فعل است. 
آن شاگرد برگشت و گفت: چرا او را بي گناه زد؟ معلم 
پاسخ داد كه مساله اصلي فهم منطق اِعراب است، نه 
دليل كتك زدن. اما شاگرد زير بار نرفت و خواستار دليل 
زدن عمرو شد. معلم ناچار توجيه بي ربطي تراشيد و 
گفت: عمرو )كه عْمر تلفظ مي ش��ود( يك واو اضافي 
دزديده بود و زيد براي همين او را تنبيه كرد. ش��اگرد 
قانع شد و گفت: حقش بود. آنگاه موالنا نتيجه مي گيرد: 
»كژ نمايد راست در پيش كژان« )مثنوي، دفتر دوم، 
تصحيح استعالمي، ص ۱۶۵( . اين نمونه اي است از 
انگشت را به جاي ماه گرفتن كه در بسياري گفت وگوها 
و مناقشات علمي رخ مي دهد و در ميانه بحثي جدي، 
ناگاه چش��م ها به يك مثال خيره مي شود و مدعيان 
مي كوشند نادرستي آن مثال را نشان دهند. در زمانه اي 
كه انگشت را به جاي ماه گرفتن رواج فزاينده اي يافته 

است، »فرخ آن كس كو سوي معني شتافت«.

عكس نوشت 

يكي از جذابيت هاي هميشگي مسابقات فوتبال حواشي 
آن است. اين دوره از بازي هاي جام ملت هاي آسيا هم از اين 
دست جذابيت ها خالي نيست. بعد از جنجال هاي برنامه 
علي انصاريان، حاال جواد خياباني در برنامه اي خواسته يا 
ناخواسته به تماشاگران عماني توهين مي كند. اتفاقي كه 
باعث خشم بسياري از بينندگان و البته كاربران توييتر 
فارسي ش��ده است. روز سه ش��نبه اهالي توييتر فارسي 
هشتگ »خياباني« را داغ كردند. آنچه مي خوانيد منتخبي 

از اين توييت هاست: 
»جواد خياباني در مقايسه تماشاگران ايراني و عماني: »شور 
ايراني ها هميشه بيش��تره و شعورشون هم!« حتي براي 
صدم ثانيه به معناي جمله اش فكر نكرد و تنها خواست 
مسجع حرف بزند؛ چه تاسفبار كه اين قدر اديبانه تالش 
كرد تا به چيزي افتخار  كند كه ندارد؛ ش��عور!«، »ا-جواد 
خياباني: »...شور ايراني ها بيشتره و شعورشون هم!« اين 
را در آغاز مقابله با تيم ملي عمان در م��ورد مردم ايران و 
مردم كشور عمان در برنامه زنده فوتبال آسيايي 20۱9 
در رسانه ملي!-صدا وسيما- به زبان مي آورد.«، »سخنان 
عجيب جواد خياباني در تلويزي��ون: »ما از عماني ها هم 

شورمون بيشتره و هم ش��عورمون!« بعد اين آدم از عزت 
نفس حرف ميزنه همين قدر خنده دار«، »جواد خياباني 
كه تو تلويزيون عليه كي روش نوحه ميخونه و با استناد به 
يك سخن تحريف شده ميگه آقاي كي روش به مردم ايران 
توهين نكن، خودش امروز در تلويزيون به مردم عمان اهانت 
كرده. رسانه هاي پرشمار مخالف كي روش هم از كنار ماجرا 
به سادگي گذشتند. باالخره آقا جواد تو تيم شونه ديگه...«، 
»جواد خياباني در يك برنامه تلويزيوني گفته شعور ما از 
عماني  ها بيش��تره . قبال هم در مورد عربستان سعودي و 
قطر حرف هاي عرب ستيزانه مشابهي گفته بود«، »جواد 
خياباني كه مثال گزارش��گر ورزشي است در يك توهين 
آش��كار به مردم عمان مي گويد كه ما شور و شعورمون از 
عماني ها بيشتره. من به عنوان يك ايراني از مردم شريف 
عمان به خاطر توهين معذرت خواهي مي كنم«، »استاد 
جواد خياباني: ما هم از عماني ها ش��ورمون بيشتره و هم 
ش��عورمون. تبليغ خود برتر بيني در صدا و سيماي ملي 
به اين واضحي«، »چرا حال مان از سخنان سخيف جواد 
خياباني درباره فزوني شور و شعور ايراني به هم مي خورد؟! 
ولي بيان نظري تر همين س��خنان در مكتب ايرانش��هر 

حال م��ان را به هم نمي زن��د ؟ در بي پايگ��ي و بي مايگي 
ايرانشهر همين بس كه كساني چون خياباني سخنگوي 
آن شده اند.«، »جواد خياباني كه مثال گزارشگره در يك 
توهين آشكار به مردم عمان مي گويد كه ما شور و شعورمون 
از عماني ها بيشتره«، »فقط اگر شعور ايراني رو بشه از نوع 
حرف زدن فردي مثل جواد خياباني درك كرد؟!«، »جواد 
خياباني نميشه در اوج خداحافظي كنه؟ آقا جان برو خونه 
استراحت هم براي خودت خوبه هم براي بقيه. چيه اين قدر 
داستان درست مي كني«، »عرب ها از اصلي ترين قربانيان 
نژادگراي ايراني بوده اند و هستند. براي همين واكنش به 
حرف هاي نژادپرستانه جواد خياباني واكنش چنداني در پي 
ندارد. او مي گويد شور و شعور ايراني ها از عماني ها بيشتر 
است و به نظر مي رسد غالب مخاطبانش با او همدلند.«، 
»چرا توهين مي كنيم؟! چرا حواسمون نيست كه خياباني 
حرف بدي زده، اما ما هم نبايد براي مخالفت و انتقاد بهش، 
فحش بديم« و »ش��ور ايراني ها از عمان بيش��تر است و 
شعورشان؟! بعد از اظهارات علي انصاريان كه با تمسخر 
افغان ها همراه بود، اين بار نوبت به جواد خياباني رسيد كه 

با نگاهي خود برتر بين به عماني ها، آنها را تحقير كند.« 

س��ال ۱972 در چني��ن 
روزي، چن��د روس��تايي 
از اهالي گ��وام در يكي از 
جنگل هاي اين جزيره به 
مردي عجي��ب برخوردند 
كه س��ال ها بود ب��ه دور از 
چش��م ديگران، ميان درختان در انزوا زندگي 

مي كرد.
ن��ام اين مرد ش��ويچي ي��وكاي ب��ود � يكي از 
نظاميان ژاپني در جن��گ دوم جهاني؛ مردي 
با سرگذشتي عجيب. چنان كه مي دانيد گوام 
جزيره اي است كوچك در اقيانوس آرام كه در 
جري��ان جنگ دوم جهاني به اش��غال ژاپني ها 
درآمد و براي سه س��ال، از ۱94۱ تا ۱944 در 

دست آنها باقي ماند.
تا اينكه امريكايي ها در يك عمليات س��ريع و 
حمله پيروزمندانه به اين جزيره ريختند، تلفات 
سنگيني به ژاپني ها وارد و آنها را به ترك جزيره 
مجبور كردند. اما سرجوخه شويچي يوكاي و 9 
س��رباز ديگر در بحبوحه درگيري ها از ديگران 
جا ماندند و به درون جنگلي گريختند و همان 
جا پنهان شدند؛ گويا مي پنداشتند كه برتري 
امريكايي ها موقتي اس��ت و همرزمان شان به 
زودي برمي گردند و شكست را جبران مي كنند. 
اما چنين نش��د. ژاپني ها براي هميشه از گوام 
رفتند و ش��ويچي و همراهان��ش در آن جزيره 

تنها ماندند.
آنها دو انتخاب پيش روي خودشان مي ديدند: 
خروج از جنگل و اس��ارت احتمالي به دس��ت 
دش��من، يا ماندن در مي��ان درختان و زندگي 
پنهان در انزوا. هفت نفر از آنها گزينه نخست را 
برگزيدند و از جنگل بيرون رفتند و سرنوشت 

آنها معلوم نشد.
اما ش��ويچي و دو نفر ديگ��ر در ميان درختان 
ماندند و غاري در همان نزديكي را براي اقامت 
برگزيدن��د. رفته رفت��ه روش بق��ا در جنگل را 
آموختند و به راه و رس��م زندگي خارج از حوزه 

تمدن خو گرفتند.
چند سال بعد، يكي از دو همراه شويچي از دنيا 
رفت و عمر آن دومي هم چندان به درازا نكشيد. 
شويچي هشت سال بعدي را به تنهايي گذراند 
و در اوج تنهايي هم از جنگل خارج نشد. بعدها 
ك��ه او را يافتند، در مصاحبه اي گفت كه به من 
دستور داده بودند در جزيره بمانم و تا زماني كه 
دس��تور خروج را دريافت نمي كردم، از جزيره 
خارج نمي ش��دم. او همچنين در مصاحبه اي 
ديگر گفت كه به ما سربازان ژاپني آموخته اند 
كه به هيچ قيمتي ننگ اسارت به دست دشمن 
را نپذيريم و با تسليم، باعث شرمندگي خود و 

كشورمان نشويم.
در چند گ��زارش مربوط به ماجراي ش��ويچي 
يوكاي آمده اس��ت كه او حتي نمي دانست كه 
جنگ دوم جهاني تمام و به تس��ليم كشورش 
منتهي ش��ده اس��ت. اما گويا چنين نبود و او و 
همراهانش از ختم جنگ باخبر بودند. مشهور 
اس��ت � و ش��ايد هم حقيقت داش��ته باشد � 
ك��ه براي اقن��اع او به ترك جنگل و بازگش��ت 
به ژاپن، مجبور شدند دس��تور نظامي تازه اي 
صادر و وي را با حكم رس��مي از خدمت نظامي 

مرخص كنند.
شويچي يوكاي س��رانجام به كش��ورش ژاپن 
برگش��ت و در آنجا از او همچ��ون يك قهرمان 
ملي تقدير ش��د.چندي بعد ازدواج كرد و براي 
ماه عسل به گوام برگشت. 82 سال عمر كرد و 
پس از مرگ )س��ال ۱997(، براي تدفينش از 
همان سنگي اس��تفاده شد كه مادرش سال ها 
پيش، ناامي��د از بازگش��ت وي برايش در نظر 
گرفت��ه بود. همچنين ابزارهاي��ي كه وي براي 
شكار و بقا س��اخته بود و نيز يونيفرم نظامي او 

اكنون در موزه ملي گوام نگهداري مي شوند.

جالل آل احمد در روش��نفكري معاصر ايران 
آدم ويژه اي است؛ روحي عصيانگر، شخصيتي 
سركش و شهروندي منتقد كه به هر گوشه اي 
سرك مي كشد و در هر راهي هم كه مي رود.اين 
را از متن هايش مي شود فهميد؛ چه متن هاي 
نظري اش، چه داس��تان هايش و چه نامه ها و 
س��فرنامه هايش. جايي مي گويد فالن كاري كه مي كرده، از نظر پدر 
معممش المذهبي بوده و ادامه مي دهد؛ »وقتي المذهبي به اين آساني 
به چنگ آمد، به  خاطر آزمايش هم شده، آدميزاد به خود حق مي دهد 
كه تا به آخ��ر براندش.« زندگي او روي همين گزاره بنا ش��ده. او آدم 
تجربه گرايي است و البته همين خصلت او را تبديل كرده به شخصيتي 
پر از تناقض و  اي بسا پر از اشتباه و روشنفكري چالش برانگيز؛ توامان 
دوست داشتني و بدآمدني. محتواي انديشه آل احمد يك بحث است، 
فرم زيست روشنفكرانه اش بحثي ديگر. آل احمد را بايد به  تمامي خواند، 
گرچه نمي شود او را به  تمامي قبول داشت. هر كسي، حتي اگر با يكي از 
وجوه انديشه  او همراه باشد، حتما با وجه ديگري از جهان انديشه اي اش 
مخالف يا دست كم ناهمدل است و اين بحث درازدامني است. منش و 
روش او اما، از جالل آدمي ساخته كه مي توانم از گزارشگران فوتبال وام 
و الهام بگيرم و اسمش را بگذارم »روشنفكر خاص«. او هميشه و مدام 
روحيه اي خودانتقادگر دارد -در تمام زندگي اش- و تا آنجا در اين مسير 
پيش مي رود كه به خودويرانگري درخشاني به اسم »سنگي بر گوري« 
مي رسد؛ متن وحشي و تاثيرگذاري كه هنوز هم بعد از پنجاه وپنج سال 
هيچ متني نتوانسته راديكاليسم آن را -گامي به جلو بردن پيشكش، 
حتي- تكرار كند. وقتي آدم مي بيند جالل مدام مشغول تجربه زندگي و 
انديشه در ساحت هاي مختلف و گاه متضاد است و در عين حال هميشه 
نگاه منتقدانه به خودش دارد -آن هم به اين شكل و شيوه تند- برخورد 
راديكال او با ساير موضوعات و پديده ها هم برايش قابل درك مي شود. 
او آدم بي خيالي نيست، در قبال مسائل زمينه و زمانه اش موضع دارد و 
اصال اين را »وظيفه« خودش مي داند. اين مهم ترين وجه آقاي خاص 
و -اگر بخواه��م حرفم را كامل كنم- ارزش��مندترين ميراث او براي 
ماس��ت. در اين روزگاري كه روشنفكري ايران سرخورده به كافه ها و 
آموزشگاه هاي خصوصي و نشريات سرمايه ساالر يا اصال به كنج انزوا 
پناه برده، بازخواني آل احمد خالي از لطف و معنا نيست؛ بخصوص كه 
امسال شصتمين سال تولد »مدير مدرسه« هم هست؛ داستان بلندي 
كه حاال ديگر شش نسل از ايرانيان آن را خوانده اند... همين - با وجود 
همه نقدهايي كه به نويسنده اش وارد است- براي كالسيك شدن اين 

داستان بلند و خواندني كافي است.

در ده��ه چه��ل و پنج��اه 
خورش��يدي، نق��د ادبي و 
هنري، با حضور چهره هاي 
ش��اخص، آش��كارا هويت 
پيدا ك��رد. اگرچ��ه گاه به 
كجراهه مي رف��ت و صرفا 
برگ��ردان نقده��اي غريب��ان در مطبوعات آن 
هنگام بود كه گاه با كمي دستكاري، به نام منتقد 
وطن��ي، به چ��اپ مي رفت. در اين مي��ان البته 
بودند چهره هايي كه در عرصه نقد س��ينمايي، 
خوش درخشيدند كه شاخص ترين آنها، پرويز 

دوايي بود. 
پروي��ز دواي��ي، ترفندي خاص براي ش��ناخت 
مخاطبانش زده بود. او در هفته نامه سپيد و سياه، 
كه نشريه عوام گرايانه اي بود، در صفحه آخر آن، 
نقدهاي اثرگذار سينمايي اش را به چاپ مي داد. 
بسياري از روشنفكران مخاطب او، سپيد و سياه 
را به خاطر آن نقد خريده و نگاهي از گوشه چشم 

هم حتي، به ديگر صفحات آن نمي انداختند.
برخي حتي مجله را تا مي زدند كه كس��ي نبيند 
آنه��ا دارند يك نش��ريه زرد، به ب��اور برخي ها، 
مي خوانند. در اين ميان دكتر هوشنگ كاووسي 
بود، كه با پشتوانه تحصيل در »ايدك« فرانسه، 
با نقدهايش عليه سينماي ايران شمشير كشيده 
و همه آثار را قلع و قمع مي كرد. او حتي، موج نوي 
سينماي ايران را با مسعود كيميايي يا داريوش 
مهرجوي��ي و... باور نداش��ت و آنه��ا را از قماش 

فيلمفارسي مي دانست.
مش��خصه برجس��ته نقدهاي دكتر هوش��نگ 
كاووسي   نقد تند و بي مهابا و حتي درشت گويي  
و گاه هتاكي به همه سازندگان آثار سينمايي بود. 
همپاي او، در نقد شعر و ادبيات رضا براهني بود 

كه به ريز و درشت خالقان آثار ادبي مي تاخت.
مي��دان تاخ��ت و تاز اي��ن دو، صفح��ات مجله 
فردوسي بود، كه نش��ريه اي به گونه اي پرهياهو 
و جنجال س��از ب��ود، برخ��ي از اهال��ي جامعه 
روش��نفكران آن هنگام، آن را زرد روشنفكران 
مي خواندن��د. در اي��ن مي��ان دكتر هوش��نگ 
كاووسي، خود مرتكب س��اخت فيلم شد. اثري 
با نام »هفده روز به اعدام« س��اخت كه يكي، دو 
روز بيشتر بر پرده سينما نماند. نه عام، نه خاص، 
آن را نپس��نديد. اثري پر از غلط هاي س��اخت 
س��ينمايي. البته چهل، پنجاه س��ال بعد خود 
سازنده مدعي شد، اثر را كسي نفهميد! سال ها 
پس از آن دكتر »هوش��نگ كاووسي« دست به 

نقد سينمايي نزد.
در پهن��ه تئاتر دكت��ر پرويز ممن��ون، نقدهاي 
ش��اخص و ماندگار با پرهيز از جنجال و هتاكي 
بر آثار نمايشي زد. البته كه قلمش، تند و صريح 
و قاطع و همخوان با معيارهاي نقد ش��اخص در 
جهان بود. سيلي تند نقدهاي هنرهاي نمايشي، 
از هنر »گونه« آن، چه مستدل، چه هتاكانه، گاه 
سرنوشت آثار را تعيين مي كرد و بدين سان، هنر، 

ميدانگاه تاخت و تاز منتقدان وطني شد.
و البته در الب��ي هتل ها و بارها، چ��ه آثاري كه 
قلع و قمع ش��دند، چه چهره هاي نشكفته، كه 
با تي��غ بده- بس��تان برخي، پرپر ش��دند و چه 
كس��اني جرقه ن��زده، خاموش ش��دند. آنهايي 
ك��ه در آن هنگامه ها ماندند، چش��م و گوش به 
اين هيابانگ ها بس��ته بودند. راز ماندگاري شان 
ش��د آنچه »احمد ش��املو«، در كسوت سردبير 
هفته نامه خوش��ه، بش��ارت مي داد؛ كار كنيد و 
گوش ت��ان بدهكار اي��ن هياهوه��ا و جنجال ها 
نباشد. فقط كار و فقط كار. بگذاريد، همان آتشي 

باشيد كه از كاروان به جا مي ماند.
»هيوا مسيح« از نسل تازه شاعران از جمله آنها 
بود كه اين پند »احمد ش��املو« را آويزه گوش 

خود كرد و تا به امروز پاييد.
بس��ياري تيغ تن��د و تيز كاووس��ي و براهني را 
چشيدند و از پاي درآمدند. كجايند كاروانيان؟

به فوتبال برسيد، جنجال درست نكنيد

سيلي نقد هنريمدير مدرسه شصت ساله شد ماجراي جالب سرجوخه يوكايانگشت و ماه
آلبرت كوچوييكاوه فوالدي نسبمرتضي ميرحسينيسيد حسن اسالمي اردكاني

#خياباني

خ���ب���رگ��زاري 
مي��زان در گزارش 
تصوي��ري ب��ه نام 
»پمپ بنزين هاي جدي��د در تهران« از 
اتفاقي عجيب و تازه در پايتخت خبر داد 
و نوشت: »از چندي پيش پديده ناهنجار 
بنزين فروشي در سطح خيابان ها و كنار 
بزرگراه هاي تهران به چشم مي خورد. 
فروشندگان متخلف با خريد بنزين آزاد 
از جايگاه هاي س��وخت و فروش آن در 
ظرف هاي پالستيكي با قيمتي باالتر به 
خودرو ها و موتور هاي گذري در معابر نه 
تنها چهره ناهنجاري به شهر مي دهند 
بلكه محيطي ناايمن براي ش��هروندان 
به وجود مي آورند. ديده ش��ده است كه 
باند هاي بنزين فروشي خياباني بار ها با 
ماموران سد معبر كه سعي در بازداشتن 
افراد از اين كار پرخطر داشته اند درگير 
شده اند.« عكس��ي كه مي بينيد از اين 

مجموعه انتخاب شده است.

كولبر ان در برف زمستاني كردستان 
نماز مي خوانند. ش��ايد در ديد اوليه 
مذهبي، خواندن نماز براي هر گروهي 
و در هر جايي يك امر طبيعي باشد. 
مس��لمانند و برپايي نماز را وظيفه 
ديني خود مي دانند. اما به داليلي اين 
عكس جلب توجه مي كند؛ توجه ويژه. 

اصلي ترين دليل آن كولبر بودن آنهاست. 
كولبران در افكار عمومي و در واقعيت مجموعه اي مرزنشين 
هستند كه كار اصلي آنها عبور از مرز است تا از آن سوي مرز 
براي امرار معاش اجناسي را بر كول خود بگذارند و به اين سوي 
مرز بياورند و به دست واسطه هايي بدهند كه اتفاقا عمده سود 
را هم واس��طه ها مي كنند و آن را در اقصا نقاط كشور توزيع 

مي نمايند. اين كار در اصطالح قاچاق ناميده مي شود. 
به صورت طبيعي بايد همه مخالف اين كار باشند كه به ظاهر 
خالف قانون است. اما طرفه اينكه نه افكار عمومي و نه مردم 

منطقه آن را امر ناپسندي نمي دانند. 
از وقتي فضاي مجازي فراگير شده است و نمي توان خبري 
را پنهان كرد، بدترين عكس العمل منفي در جايي بوده است 
كه كولبران مورد حمله ماموران قرار مي گيرند و در مواردي 

كشته مي شوند. 
اين براي جامعه دردناك است. اصلي ترين دليل دردناكي 
آن مقايسه شدن با قاچاق هاي كالني است كه خبر آنها هم 
به گوش مردم مي رسد. اينكه قاچاق به اقتصاد سالم ضربه 
مي زند، مورد ترديد نيست. دولت هاي گوناگون هم اين را 

اذعان كرده اند و مي خواسته اند با آن مبارزه كنند. 
اما حتي رهبري انقالب هم وقتي از مبارزه با قاچاق صحبت 
مي كردند بر اين نكته اش��اره داشتند كه منظور از مبارزه با 

قاچاق مبازه با كولبرها نيست.  آمار قاچاق هاي كالن چنان 
وحشتناك است كه هر اقتصادداني آن را نقطه آسيب زني به 
نظام اقتصادي كشور مي داند؛ قاچاق هاي سازمان يافته اي 
كه از اس��كله هاي مرئي و نامرئي وارد كشور مي شود. بنا به 
خبر خبرگزاري رس��مي صداوسيما و به نقل از سخنگوي 
كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي آمده است، بنا بر گزارش 
آمار دولتي ميزان قاچاق بر اساس محاسبه نرخ ارز در بازار 

ثانويه به صد و هشت هزار ميليارد تومان مي رسد.
وقتي در كشور اين اتفاقات مي افتد و روساي جمهور متعدد 
در ايران اعالم كرده اند كه اس��كله هاي عمدتا غير رسمي 
مدخل ورود قاچاق هستند، باعث مي شود كه همگرايي با 

كولبرها افزايش يابد. 
اين عكس نشانه اي از آرامش وجدان كولبران است. به راحتي 
در مسير كولبري خود به نماز ايستاده اند. رابطه معنوي با خدا 

در فضاي آرامش وجداني امكان پذير است. آنها نه تنها وجدان 
آرامي دارند كه طلبكار قاچاقچيان سازمان يافته اند كه در اين 
سختي بايد با شغل تاريخي خود براي خانواده شان كار كنند. 
نكته جالب ديگر اين عكس پايبندي آنان به اعتقادات شان 
است. در شرايط راحت هم كسان زيادي هستند كه مسلمان 
هس��تند اما به وظايف ديني خود عمل نمي كنند. داليل 
مختلفي دارد كه يكي از آنها متاث��ر از رفتارهاي حكومت 
ديني اس��ت. اما به عكس دقت كنيد. برف انبوه و طبيعتا 
سرماي وحشتناك كردستان و مهم تر ستم هميشگي به 
آنها و كش��ته شدن گاهانه همكاران ش��ان، آنها را از اعمال 
عبادي شان و برپايي نماز جماعت كولبرانه باز نداشته است. 
اين نشانه بلوغ غريبي است كه حكايت از انجام وظايف ديني 

بدون اجبار دارد. 
خدا قبول كند كولبر.

بلوغ غريب كولبران
حرف تو حرف
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