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در حوالي ادبيات متن در حاشيه نگاه آخرروشنايي هاي شب

كمتر كسي اس��ت كه دل 
در گروه تاري��خ، فرهنگ و 
آباداني ايران بس��ته باشد و 
ش��يفته افكار و رفتار ميرزا 
تقي خان امير كبير نباشد. 
ش��ايد همين دلبس��تگي 
اس��ت كه باعث ش��ده وقتي هنرمنداني در عالم 
سينما يا تلويزيون به س��راغ او مي روند، كارشان 
سخت تر و مهم تر باشد؛ دشواري و اهميتي كه براي 
علي حاتمي، سعيد نيكپور و محسن مخملباف 
قابل عبور بود و هر 3 نفرش��ان توانستند روايتگر 
بخش��ي از زندگي و انديشه هاي اين سياستمدار 
پاكدس��ت و اصالح گري باشند كه ژن خوبش در 
رفتارش تجلي پيدا كرد و ثابت كرد، آشپز زاده اي 
مي تواند نماد مبارزه با فساد، اصالحات، حركت 
به سمت تمدن جديد و.... باشد؛ حركتي كه براي 
رس��يدن به آن گند زداي��ي را از آدم هاي رده باال 
و وابستگان به قدرت حاكم ش��روع كرد. اتفاقي 
كه باعث شد عمر كوتاه 3 س��ال و 3 ماهه دوران 
صدارتش به عمر چند  براب��ري صدارت و قدرت 
بسياري از سياس��تمداران نااليق كش��ور و دنيا 
بچربد و ثابت كند ب��راي خدمت به مردم و پيش 
بردن برنامه هاي خوب بيشتر از فرصت و زمان به 
خواس��ت، پاكدس��تي و اراده براي انجام كار نياز 
است. البته آمادگي براي دريافت پاداشي خونين 
هم هست. پاداش اميركبير از ناحيه قدرتمندان 
زمانه اش تيغي بود كه در بيس��تم دي  ماه 1230 
خون س��رخش را بر كف حمام فين جاري كرد. 
ام��ا از ناحيه تاري��خ و قاضيان واقع��ي كه از پس 
زمانه اش رسيدند، نام نيكي بود كه باعث ستايش 
مداومش شد؛ ستايشي كه در عالم هنر باعث شد 
تا سريال سلطان صاحبقران به خاطر او ديدني تر 
شود. سريالي كه بي ترديد اولين گام براي تصوير 
چهره اي قابل قب��ول از اميركبير بود. هر چند كه 
به روال طبيعي هنر سازنده اين سريال)زنده ياد 
علي حاتمي( در پس چهره اميركبير دغدغه هاي 
ذهني خ��ود درباره هن��ر، زندگي و سياس��ت را 
دنب��ال مي ك��رد. اميركبي��ر در حرف هايش با 
همسرش، شاعري مديحه س��را، مادر زنش)مادر 
ناصرالدين شاه( و شخص سلطان آنچه مي گويد 
بيش از اميركبير، علي حاتمي اس��ت. همان طور 
كه اميركبير سريال اميركبير بيشتر پرويز زاهدي 
و س��عيد نيكپور است. حس��اب اميركبير فيلم 
سينمايي ناصرالدين ش��اه آكتور سينما هم كه 
مشخص اس��ت. شخصيت محس��ن مخملباف 
و عب��ور فيلم از واقعيت به س��مت خيال فرصت 
اميركبير بودن داريوش ارجمند را گرفته اس��ت. 
او بيشتر روايتگر دغدغه هاي امروزي هنرمندان و 
فرهنگ دوستان است. جالب اينجاست كه در تمام 
اين آثار بازيگران نقش اميركبير به ايفاي چنين 
نقشي باليده اند. از همه بيشتر ناصر ملك مطيعي 
خرس��ند از ايفاي چنين نقشي است. او در كتاب 
خاطراتش بازي در نقش اين اسطوره سياست ايران 
را براي خودش اعتبار و افتخاري فراتر از نقش هاي 
ديگري دانسته است. نقش هاي ديگري كه براي 
خودش هر كدام ارزش ويژه اي دارند و اين بازيگر 
توانا هيچ كدام را رد نكرده اس��ت. بي شك در اين 
س��تايش ديگر نقش و موقعيتي كه براي بازيگر 
فراهم شده، مهم نيست. مهم كسي است كه بازيگر 
در جايش قرار مي گيرد و سعي مي كند تا بخشي از 
زندگي اش رنگ و بوي او را بگيرد. رنگ و بويي كه 
اين روزها نياز س��ينما، جامعه و ملت ايران است. 
گمانم بد نباشد يك  بار ديگر فيلمساز ديگري به 
سراغ اين اسطوره پاكدستي برود و به ما يادآوري 
كند، اصالحات از درون خانه ب��زرگان و افراد در 
قدرت بايد شروع شود. اگر چنين فيلمي ساخته 
شود، مهم نيست كه كمي رنگ و بوي سازنده اش 
و زمانه ما را بگيرد. خوش��بختانه براي ش��ناخت 
اميركبير و زمانه اش كتاب هاي فريدون آدميت و 

علي اكبر هاشمي رفسنجاني موجود است.

عكس نوشت 

چند ماه پي��ش در برلين، 
براي بررس��ي مشكلي كه 
در دس��تگاه گوارش��ي ام 
ب��ه پيش��نهاد  داش��تم 
پزش��ك عموم��ي ام رفتم 
آندوس��ونوگرافي ك��ردم. 
فرآيند كار اين  طوري بود كه بعد از نامه پزشكم 
از ش��ركت بيمه ام هم معرفي نام��ه اي گرفتم و 
بردم بيمارس��تاني كه تجهيزات مناسب داشت 
و پزشكم پيش��نهاد كرده بود. براي دو هفته بعد 
به من وقت دادند. در روز مقرر عالوه بر مشاهده، 
نمونه برداري هم كردند و يك هفته بعد جوابش 
را دادند كه »تومور مش��اهده  شده در مري شما 
بدخيم نيس��ت.« معرفي نامه اي ه��م براي يك 
جراح متخصص دادند كه او هم نتيجه را ببيند و 
نظر پاتولوژي آنها را تاييد يا رد كند. خانم جراح 
هم نتيجه را ديد و گفت كه تومورم بدخيم نيست؛ 
حتي ممكن است مادرزادي باشد و جزيي از بدنم. 
و ادامه داد: »اما چون اولين باره كه مي بينيمش، 
الزمه زير نظر داشته باشيمش. خوبه تا دو سال، 
هر سه  ماه يه بار آندوس��ونوگرافي تون رو تكرار 
كنين تا ما بتونيم تغيي��رات احتمالي تومور رو 
بررس��ي كنيم. اگه در تمام اي��ن مدت تغييري 
نك��رد، مي تونيم كام��ال مطمئن باش��يم كه نه 
خطري داره و نه جراحي مي خواد.« گفتم »من 
مي خوام مدتي برم ته��ران. نوبت دوم رو همون 
تهران انجام ب��دم يا صبر كنم تا برگردم اينجا؟« 
گفت »همون جا انجام بده. اگه هم خواستي بيا 
اينج��ا. فرقي نمي كنه. بحراني وج��ود نداره كه 
بگم وقت تنگه و حتما باي��د همون جا انجامش 
بدي. اما اگه هم تنبلي نكني و پي اش رو بگيري، 
كه چه بهتر.« در تمام اي��ن فرآيند، از روزي كه 
رفتم پيش پزش��ك عمومي تا روزي كه پزشك 
جراح نتيج��ه عكس برداري ها و نمونه برداري ها 
را ديد، من -يورو كه هيچ- حتي يك س��نت هم 
خرج نك��ردم. آنجا من و مريم بيم��ه اي دولتي 
داريم كه با پرداخت ماهيانه اندكي از س��وي ما، 
همه هزينه ه��اي درماني مان را تحت پوش��ش 
قرار مي دهد. ش��هروند هم نيستيم، صرفا كاري 
نيمه وق��ت در دانش��گاه داري��م و طب��ق قانون 
مجازي��م از بيمه دولتي اس��تفاده كنيم؛ و البته 
بيمه خصوصي اي هم كه تا يكي دو س��ال پيش 
داشتيم، هزينه هاي ماهيانه اش تفاوت معناداري 
با بيم��ه دولتي مان نداش��ت و غيرقابل پرداخت 
نبود. القصه... به تهران كه آمدم، به حرف پزشك 
جراحم گ��وش دادم و رفتم پي اش را بگيرم. بعد 
از بررسي و رفتن به دو، سه آزمايشگاه خوب در 
تهران، كاشف به عمل آمد كه هزينه همان كار، 
آندوسونوگرافي با نمونه برداري، پنج ونيم  ميليون 
تومان است و اگر بيمه تكميلي نداشته باشم، بايد 
تمام هزينه اش را خودم پرداخت كنم. اينجا من 
شهروندم؛ زاده همين سرزمين و سال هاي سال 
عمرم را در همين خيابان ها و زير همين آسمان 
گذرانده ام. و  اي بسا بس��ياري از مشكالت ريز و 
درش��ت فيزيولوژيكم، متاثر از ش��رايط مبتالبه 
همين شهر و جامعه باشد. من در نهايت تصميم 
گرفتم بار دوم آندوس��ونوگرافي را هم در همان 
آلمان انجام دهم. اما اين س��اختار درب  و داغان 
نظام بهداش��ت و درمان و اين حد از عدم تامين 
اجتماعي و عدم حمايت از ش��هروندان، توأمان 
متعجب و عصباني ام مي كند. اين روزها كه بحث 
بودجه داغ بود، من مدام به اين فكر مي كردم كه 
آيا واقعا نمي شود خيلي از پول هايي را كه به نام 
بودجه فرهنگي و تبليغ��ي به نهادهاي مختلف 
مي دهن��د، كم يا اص��ال قطع و صرف س��المت 
شهروندان كنند؟ اگر ما نتوانيم زندگي و سالمت 
ش��هروندان را حفظ و مراقبت كنيم، فرهنگ و 
تبليغ به چه دردش��ان مي خورد؟ شهروند ُمرده 

فرهنگ مي خواهد چه كار؟

»نائوكو ساعت ش��ش و سي وچهار دقيقه 
بعدازظه��ر از كن��ار اتومبيل پارك ش��ده  
سفيدرنگي مي گذرد. بي آنكه سايه دو نفر 
را داخ��ل آن ببيند. يكي از آنها از پنجره اي 
كه شيشه اش پايين آمده صدايش مي زند 
 و س��والي مي كن��د. در حالي ك��ه نفر دوم 
بي صدا و عبوس مثل نينجاها از ماشين پياده مي شود.« گمشدگان 
ژاپني نوش��ته اريك في روزنامه نگار و جستار نويس فرانسوي با 
ترجمه محمود گودرزي در نش��ر افق منتش��ر شده است. في در 
كارنامه خود تجربيات قابل تاملي براي تحليل و توضيح برخي از 
نويسندگان و كتاب هاي داستاني مورد عالقه خود دارد كه از آن 
جمله مي  توان به گفت وگوي او با اسماعيل كاداره نويسنده مشهور 
آلبانيايي و نوشتن مقاله اي درباره آثار او اشاره كرد. همچنين كافكا 
شناس قابلي نيز هست و مقاالت و تامالتي در باب اين نويسنده 
مشهور دارد. اريك في در ايران نام ناآشنايي نيست و پيش از اين 
تا جايي كه نگارنده به ياد دارد و مراجعه به ناش��ران صحت آن را 
تاييد كرد، يك رمان از اين نويس��نده به فارسي ترجمه و منتشر 
شده اس��ت. ناگازاكي با ترجمه سعيده بوغيري در نشر گل آذين 
منتشر شد و س��پس با ترجمه محمود گودرزي در نشر هيرمند. 
رمان گمش��دگان ژاپني اثر ديگري از اين نويسنده است و گامي 
ديگر براي آشنايي خواننده فارسي زبان با جهان داستاني اوست. 
»از لحظه اي كه روزنامه نگار نوار ويديويي را روي صحنه يك ساك 
ورزشي نگه داشته بود، زندگي تازه اي براي مادر نائوكو تانابه آغاز 
شده بود. كانال هاي تلويزيوني چندين بار با او مصاحبه كردند. هر 
دفعه هم شوهر با ظاهري بي حال و تاييدكننده، لبخند به لب، اما 
بيشتر اوقات ساكت، كنارش مي ايستاد. مادر در آستانه گريستن 
پرحرف بود. هرگز درخواس��ت هاي مطبوعات را رد نمي كرد. به 
خاطر دخترشان بود. زيرورو كردن زمين و زمان و جابه جا كردن 
كوه ها كارهايي عادي به نظرش مي رس��يد. حد و حدودي براي 
خود قائل نبود. حجب و حيايي كه در زندگي آزارش داده بود حاال 
خاطره اي فراموش شده بود. دخترش زنده بود و احساس مادرانه اش 
به اين موضوع گواهي مي داد.« رمان گمش��دگان ژاپني داستان 
ژاپني هايي است كه كره اي ها مي ربودند و به پيونگ يانگ مي بردند 
تا از آنه��ا ژاپني ياد بگيرند. اريك في، متولد 1963 روزنامه نگار و 
نويسنده پركاري است. او در قالب روايت هايي موازي سرنوشت 
مشترك و اس��رار آميز آدم ها داستانش را در شرق آسيا به تصوير 
مي كشد، قربانيان سياسي رژيمي منزوي اما مخوف در دهه هشتاد 

ميالدي، ماجراي چندين فقره آدم ربايي. 

دكتر سيدجواد طباطبايي 
در تازه ترين مقاله خويش به 
جامعه شناسي در دانشكده 
عل��وم اجتماع��ي پرداخته 
است. مقاله شامل 5 صفحه 
اس��ت و دال اصلي س��خن 
ايش��ان »هجمه به ش��ريعتي و آل احمد« است و 
طباطباي��ي از اين موضوع عصباني اس��ت كه چرا 
نوعي »برگشت« به شريعتي و آل احمد در حال رخ 
دادن است. در مقاله »حلقه بي خردي« طباطبايي 
به »اباذري و همسرايان دانشكده علوم اجتماعي« 
اشاره مي كند ولي در هر 5 صفحه از مقاله خود هر 
گاه اباذري را مي خواهد مورد خطاب قرار دهد از واژه 
»ابا+زر« استفاده مي كند. اولين بار كه اين مقاله را 
خواندم، فكر كردم كه اين تبديل »ذ« به »ز« سهوا 
روي داده است ولي تكرار 19 بار آن در متن و تبيين 
»بيان« به عنوان حرف معقول و س��خن اباذري به 
عنوان سخن ياوه نشان مي دهد كه آقاي طباطبايي 
كس��اني را كه با او مخالفت فكري دارند »ابا+ِزري« 

مي خواند. 
با نگاهي به صورت بندي مفهومي بحث طباطبايي 
مشخص مي شود كه او بين دو مفهوم »برگشت« 
و »بازگش��ت« تمايز مفهومي قائل نيس��ت و اين 
دو كلم��ه را ب��ه مثاب��ه دو واژه مت��رادف در زب��ان 
فارس��ي مورد اس��تفاده قرار مي دهد در حالي كه 
در س��نت جامعه شناسي و سوش��يال تئوري بين 
»برگش��ت« به متن و »بازگشت« به متن تمايزي 
بنيادين وج��ود دارد. در رويكرد برگش��تي نوعي 
»ليتراليسم«)ظاهرگرايي ارتجاعي( به وجود مي آيد، 
حال آنكه در رويكرد باز-گشتي نوعي دوباره يافتن 
و باز جستن مطرح است ولي پرسش اينجاست كه 
چه چيزي را مي خواهيم دوباره بيابيم؟  آيا برگشت 
به مع��ادالت عصر ماضي در گفتم��ان آل احمد و 
شريعتي مطرح است يا نوعي باز- جست سوژه ايراني 
در بستر معاصرت؟ طباطبايي به دليل عدم اهتمام 
به بحث هاي هرمنوتيكي و بي التفاتي به منطق فهم 
متن در گفتمان شريعتي و آل احمد دچار سوءفهم 
شده و اين عدم فهم درس��ت در ال به الي سطور او 
آشكار است و دايما بين برگشت و بازگشت ترادف 
ايجاد مي كند در حالي كه يكي از مهم ترين گام ها 
در فهم س��نت پسا-اس��تعماري »فاصله گذاري« 
است كه طباطبايي به آنها اش��راف ندارد و در برابر 
موج باز-گشت به ش��ريعتي و آل احمد در جامعه 
آكادميك دچار وحشت شده است و آن را كژ تفسير 
مي كند. طباطبايي بين »وضع موجود« و »گفتمان 
آل احمد- شريعتي« نسبت مستقيمي مي بيند و 
بر اين باور اس��ت كه براي تبيين وضع موجود بايد 
ريشه هاي فكري آن را باز-ش��ناخت و براي عبور 
از وضع موجود به س��مت »وضعيت مطلوب« اين 
گفتمان را نقد كرد و با آن »تسويه حساب« نمود واال 
»در چنين چاه ويلي« كه هبوط كرده ايم بيشتر فرو 
خواهيم رفت. البته بسياري كه آل احمد- شريعتي را 
به مثابه »نقشه راه« و »الگوي فكري« مي دانند بر اين 
باورند كه بين وضع موجود و »گفتمان آل احمد- 
ش��ريعتي« هيچ نس��بتي وجود ندارد و براي فهم 
وضع موجود ما نيازمند »منطق ديگري« هستيم. 
به نظر من اين استدالل قابل قبول نيست و خوانش 
سيستماتيك شريعتي و آل احمد نشان مي دهد 
كه وضع موجود نسبت وثيقي با گفتمان آل احمد- 
شريعتي دارد ولي آنچه مي تواند محل مناقشه باشد 
»درصد« چنين نسبتي است نه اصل خود نسبت.  
اين ش��اه بيت طاليي طباطبايي اس��ت كه تالش 
مي كند، روايت خويش از تاريخ ايران و مولفه هاي 
هويت ايراني و نسبت ايران در جهان اسالم با ديگر 
كشورهاي اسالمي را به عنوان نه يك »روايت در بين 
روايت هاي ممكن« بل تنها سخن مطابق با واقعيت 
به جامعه القا مي كند. اما نكته اينجاست كه بحث 
طباطبايي مبتني بر يك مفروض سترگ در فلسفه 
 علم است و آن اين است كه او بر »نظريه مطابقت« 
)Correspondence Theory( ناخ��ود آگاه 
تكيه كرده است و چنين مي پندارد كه ذهنيات و 
خوانشش از تاريخ و هويت ايراني مطابق با واقع كما 
هو وّقّع است ولي اين نظريه در فلسفه علوم نقد و رد 
شده است و در بستر آكادمي امروزه از نظريه هاي 
مبتني ب��ر چش��م انداز و رواي��ت و هرمنوتيك و 
منطق هاي تفسير و تاويل سخن گفته مي شود؛ به 
عبارت ديگر تصويري كه طباطبايي از »بي خردي 
جامعه شناس��ي« و امنيت س��رزميني ايران ارايه 
مي دهد، مبتني بر يك مدل علمي مردود و منقضي 
اس��ت كه اصرار او بر تكرار اين رويك��رد مي تواند 
استفاده سياسي آن براي تهييج افكار و بسيج نيروها 
باش��د كه بحث هاي آكادميك را تبديل به »پيكار 
سياسي« نمايد و همانطور كه در ادبياتش مشهود 
است، تالش مي كند ديگري را منكوب كند و نه اينكه 
باب گفت وگو را باز كند و به شاگردانش بياموزد كه 
تنها راه حفظ ايران باب كردن گفت وگوي همدالنه 
بين نخبگان است نه اينكه دايما تالش كنيم »مرتبه 
علم ]ديگران را كه همچو ما نمي انديشند را[ معلوم 
]كنيم[ ...« )طباطبايي، 139۷. ۸(. به سخن ديگر، 
اين عين بي خردي است كه به جاي بحث و مناظره 
با اس��اتيد ديگر به دانش��جويان خود ياد دهيم كه 
گفت وگو نكنيد و درشت سخن بگوييد و تازه انتظار 
داشته باشيم با اين بي خردي ها پيام آور ايران بزرگ 

فرهنگي هم قلمداد گرديم.

هشتگ روز

لحن بد و تمسخرآميز علي انصاريان در مخاطب قرار 
دادن افغان ها در يك برنامه تلويزيوني باعث عصبانيت 
و خشم بس��ياري از هموطنان ايراني شد. بسياري از 
كاربران در توييتر اين گونه تمسخر و لحن نژادپرستانه 
را محكوم و با عزيزان افغان همراهي و از آنها به خاطر 
رفتار ناشايس��ت اين مجري عذرخواهي كردند كه 
در ادامه نگاهي به برخي از اين توييت ها مي اندازيم: 

»آقاي انصاريان، پدرب��زرگ من هم قبل انقالب، دو 
كارگر از كره جنوبي داشت. آيا جرات مي كني بگي تا 
ديروز كره اي ها ميومدن ايران كارگري مي كردن؟«، 
»افغانس��تان را دوس��ت دارم، با فرهنگ و موسيقي 
زيبايش. با احمد شاه مسعودش )شير دره پنجشير(، 
با ش��اعران  و الياس علوي هايش ... حس��اب ايرانيان 
راستين از سلبريتي هاي پوشالي اش جداست«، »يك 
دنيا حرف پشت اين پالكارد عزيزان افغاني هست كه 
بعد از حادثه پالسكو نوش��ته بودند جان ايران، جان 
افغانستان اس��ت. يعني حتي اگه نژادپرستم باشي، 
طبيعتا بايد افغان ها رو هم نژاد بدوني«، »حرف هاي 
زش��ت علي انصاريان دقيقا همان تفكري اس��ت كه 
در خيلي از م��ا ايرانيان وجود دارد. هر كس��ي كه از 

ما پي��ش مي افتد، به او توهي��ن مي كنيم! مي بينيم 
امارات پيش��رفت كرده، مي گوييم عرب آدم نيست! 
مي ش��نويم افغانس��تان به ما رس��يده، مي گوييم تا 
ديروز كارگر ما بودند!«، »به س��هم هيچ خود، بابت 
اي��ن ادبيات و لحن، از دوس��تان افغ��ان و همزبانان 
نازنين و هم نوعان رنج كش��يده در كش��ور همسايه، 
افغانس��تان عزيز، عذرخواهي مي كنم.«، »افغان ها 
محترم هستن«، »نه يه گزارشگر نماينده  افغانستانه 
نه يه مج��ري نماينده  ايران. نذاريم دو تا س��لبريتي 
بين دو مل��ت رو خراب كنن!«، »ب��ه مراجعه كننده 
ميگم: اتباع هستي؟ ميگه: يعني چي؟ ميگم: افغاني 
هس��تي؟ ميگه: افغاني خودتي و هفت جد و آبادت و 
از دفت��رم رفت بيرون. اگه تفكر س��خيف امثال علي 
انصاريان نبود، مليت يك كش��ور ت��وي مملكت ما 
فحش محسوب نمي شد«، »من از مردم افغانستان 
براي لحن بد مجري عذرخواهي مي كنم.«، » حقيقت 
اينه كه ما سال ها ميزبان مردم افغان بوديم و هستيم 
و س��ال ها صداوسيما به ش��عور ميليون ها مخاطب 
خودش توهين كرده«، »سندروِم خود بزرگ بيني: 
اينكه ما عرب ها رو مسخره مي كنيم، اما نگاه كن به 

مديريت استثنايي و پيشرفت شون. اينكه ما افغان ها 
رو مس��خره مي كني��م، اما ميدونيم ك��ه 10 برابر ما 
سختكوش و كاري هستن. هنر غيرت و جوانمردي 
نزد ايرانيان بود، ديگه نيس��ت«، »شايد ملت افغان 
بسياري از آنچه ما ديده ايم را نديده باشند، اما برخورد 
تحقيرآمي��ز و توهين آميز را از ما ف��راوان ديده اند.« 
»دقيقا درسته. سطحي نگري و جهل غوغا ميكنه ...! 
مگه چند تا كشور تو دنيا داريم كه همزبان ما باشن؟ 
مگه چند تا همسايه داريم؟ بايد عشق كنيم و افتخار 
به وجود همديگه«، »مي رسد روزي كه بفهميم افغان 
يعني ايراني، تاجيك يعني ايراني، ارمني يعني ايراني، 
پاكستاني يعني ايراني، ايزدي يعني ايراني، بحريني 
يعني ايراني، بغدادي يعني ايراني. مي رسد روزي كه 
علي انصاريان ها زبان ايران نباشند؟!«، »بدترين  نوع 
خودبرتربيني نوع نژاديشه اونجايي كه فكر ميكني به 
دليل زاده شدن تو يه مرز خاص يا از يك نژاد خاص، 
انس��ان بهتر و باالتري هستي« و »از همه افغان هاي 
عزي��ز معذرت ميخ��وام كه نه تنها تو اي��ران بلكه تو 
كشور خودشونم از گزند دس��ت و زبان احمق ها در 

امان نيستند!«

سندروم خودبزرگ بيني 

درشت نگوييممعلم ربايي در خاور دور روزگار برزخي شهرونداناميركبيِر جاودانه
سيد جواد ميرياسداهلل امراييكاوه فوالدي نسبحسن لطفي

#افغانستان

پارك ملي دريايي نايبند واقع در اس��تان بوشهر زيستگاه بس��ياري از جانوران و مناظر 
شگفت انگيزي از درختان نادر، مجتمع هاي مرجاني است و مناظر طبيعي بي نظيري دارد. 
اين خليج زيبا به بهشت پرندگان مهاجر شهرت دارد. خبرگزاري مهر مجموعه عكسي از 

اين زيستگاه كم نظير منتشر كرده و عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است. 

نمي دان��م از كج��ا خب��ردار 
مي ش��دند. بعضي روزها پشت 
درهاي فيلم سيتي غلغله بود. 
مردم عاشق ستاره هاي سينما 
صف مي كشيدند و روي پنجه پا 
بين ميله هاي سراسري گردن 
دراز مي كردند شايد لحظه اي 
بازيگري را ببينند. آن وقت ها بايد راهي باز مي كرديم 
از بين مردم و به نگهبان ها كارت دانش��جويي نشان 
مي داديم و رد مي شديم. اين شور همين اندازه بود. 
مثل جمع ش��دن آدم ها س��ر فيلمبرداري در ايران، 
وقتي بازيگر محبوب ش��ان را مي ديدند. من در هند 
س��ينما مي خوان��دم و روزهاي زي��ادي در محوطه  
دانش��گاه گروه هاي فيلمبرداري را مي ديدم كه در 
حال ضبط بودن��د. معمول بود و گذرا. اما داس��تان 
در آنجا خيلي بيش��تر از اينها بود. اولين بار كه رفتم 
سينما گمان كردم اش��تباه بليت خريده ام. سالن به 
سالن هاي اپرا مي مانست. سه طبقه روي هم در برابر 
پرده اي عظيم. سالن س��ينمايي كه 50 سال پيش 
ساخته شده بود. من طبقه پايين بودم وسط سالن. 
چند دقيقه مانده به شروع فيلم سر چرخاندم و حيرت 
كردم. صندلي ها پر بود. بچه و بزرگ و پير همه انگار 
دور س��فره هفت سين نشسته باش��ند، آماده بودند 
توپ سال نو صدا كند و اتفاق بيفتد. فيلم شروع شد. 
ناگهان همهمه خوابيد و سكوت افتاد در سالن و نور 
و موس��يقي بود كه از پرده مي تابيد روي چشم هاي 
هيجان زده و پرشوِر آدم ها. نفسم حبس بود و شكوه 

همبستگي آدم ها حرارت تنم را باال برده بود. بيست 
دقيقه بعد از ش��روع فيلم آهنگي ش��روع شد و آن 
سكوت و دلدادگي آدم ها يك نفس صدا شد. آنها تمام 
آهنگ را با بازيگران و رقصنده ها خواندند. من ناظر 
بودم. فيلم را مي دي��دم و در دل يك اجراي مردمي 
بودم. ريتم از در و ديوار س��ه  طبقه سالن در تاريكي 
تاب مي خورد و ش��يرجه مي زد در روشنايي پرده و 
نقره اي پودر مي شد روي سر همه ما كه نشسته بوديم 
آنجا. سر يك س��اعت چراغ ها روشن شد و درها باز. 
بعضي نشسته بودند و بعضي رفتند. نمي دانستم چه 
خبر است. از دخترك هندي كه با ساري و كوم كوم 
)خالكوبي روي پيشاني( قشنگ بود و دو صندلي آن 
 طرف تر نشسته بود، پرسيدم چه خبر است؟ گفت در 
هند دو تا سه بار استراحت مي دهند. مردم مي روند 
بيرون پاپ كرن و نوشابه مي خرند و برمي گردند. حتي 
سينما رفتن شكل مردمان آن خطه مي شود. وقتي 
فيلم از دل مردم مي آيد و حكايت از زندگي آنها دارد. 
سينما در هند آيين است. راهي براي امتداد روزهاي 
خوش و خواندن آهنگ هاي جمعي، راهي براي زيباتر 

زيستن. خوش بودن.

انديش��ه  س��يمون دوبوار با تار و پود معناي 
آزادي بافته ش��ده و طرح��ي رهايي بخش 
در انداخته اس��ت. از نظر دوب��وار اضطرابي 
ك��ه در انس��ان در دوران پختگ��ي پدي��د 
مي آيد ناش��ي از اولين موقعيتي اس��ت كه 
 او ب��ا آزادي و انتخ��اب مواجه مي ش��ود. اما 
هر قدر اولين تجربه آزادي لذت بخش باشد 
با سردرگمي  نيز آميخته شده كه ناشي از مواجهه با جهاني است كه 
ديگر حاضر و آماده و توي دستي نيست و اين خوِد فرد است كه زين 
پس بايد عنان به دس��ت گيرد و معناي خود و زندگي اش را بسازد. 
او در كتاب اخالقيات مبهم به انتقاداتي كه سنت اگزيستنسياليسم 
را تهي از معنا و جهان را جمله بر هيچ مي دانند، پاس��خ مي دهد و 
تحليل مي كند كه ابهام در معنا، فقدان معنا نيست بلكه مراد اين 
اس��ت كه معناي از پيش معين شده قابل كشفي وجود ندارد و در 
مقابل، معنا ساخته مي شود و ما بسان بازيگراني معنا را از درون متن 
و موقعيت خود آشكار مي كنيم. از نظر او، ما نيز به سهم خود در مقابل 
جهان مسووليم. تحليل او در كتاب جنس دوم بنا به ادعاي برخي 
پژوهشگران معاصر  تحليلي پديدارشناسانه نسبت به موقعيت زن 
است . در نگاه دوبوار ديگري هم مانع است و هم رهايي بخش، ديگري 
از اين جهت مانع ايجاد مي كند كه به معاني از پيش معين ش��ده 
معتقد است و فرديت من را در چارچوب هاي از پيش داده شده فهم 
مي كند، اما همين ديگري مي تواند رهايي بخِش من باشد . از نظر 
دوبوار زن در جامعه پدرساالرانه از پذيرش آزادي و مسووليت همراه 
با آن سر باز مي زند چراكه تصميم مي گيرد در معناي ساخته شده 
ديگري باش��د. از نظر دوبوار، زن ها در جوامع مردساالرانه انتخابي 
عليه خود مي كنند  و آن انتخاب به نظر تنها گزينه آنهاست. دوبوار 

انتخاب كرد كه نه از جنس اول يا دوم كه از جنس انسانيت باشد.

»دوبوار« فراتر از جنس اول و دوم آيين فيلم ديدن
در حوالي سالگرد سيمون دوبواردر همين حواليرنگ بازي
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روژين مازوجيگل بو  فيوضي

مردي كه جلوي تاكسي نشسته بود، گفت: »سعي كن نوشته هات بهتر بشه.« پرسيدم: »بده؟« مرد گفت: »تكراري شده.« گفتم: 
»واقعا؟« مرد گفت: »بله به شدت، مثال مطمئنم كه اين هفته مي خواي درباره جام ملت هاي آسيا و تيم  فوتبال بنويسي.« گفتم: 
»من همون چيزهايي را مي نويسم كه شما و بقيه توي تاكسي مي گيد.« مرد گفت: »پس بنويس كه من بهت گفتم نوشته هات تكراري شده.« 
پسر جواني كه كنارم نشسته بود، گفت: »اين هفته بايد از تيم ملي بنويسه، همه جا صحبت تيم مليه.« به مرد گفتم: »چي كار كنم؟« مرد گفت: 
»اگر هم خواستي درباره فوتبال بنويسي، حتما بگو كه يك نفر بهت گفته نوشته هات تكراري و لوس شده.« مرد اين را گفت و از تاكسي پياده شد. 
مستاصل شده بودم. با صداي بلند پرسيدم: »حاال چي كار كنم؟« راننده گفت: »سعي خودت را بكن، هرچند كه زندگي همينه ديگه... خيلي 

چيزها تكرار ميشه... خيلي چيزها هم تكرار نميشه.«

شب ميدان بهارستان، از مجموعه نشست هاي »شب هاي بخارا«، شنبه 
22 دي ماه برگزار مي شود. ناصر تكميل همايون، سيداحمد محيط 
 طباطبايي و علي دهباشي سخنرانان اين مراسم هستند و فيلم مستند 
»ميدان بهارستان« به كارگرداني بابك بهداد نيز اكران مي شود. ميدان 
بهارستان يكي از قديمي ترين ميدان هاي پايتخت است كه تاريخچه 
سياسي و فرهنگي ش��هر را در خود جاي داده. اين برنامه ساعت پنج 

بعدازظهر در خانه انديشمندان علوم انساني آغاز مي شود.

شب ميدان بهارستان جام ملت ها 
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