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نشس��ت بررس��ي جاي��گاه كاوه گلس��تان در 
فتوژورناليسم و عكاسي مستند اجتماعي، همزمان 
با چاپ چهارم كتاب »بودن با دوربين« به قلم حبيبه جعفريان 
درباره زندگي، آثار و مرگ كاوه گلس��تان، عصر روز پنجشنبه ۹ 
اسفند ماه، ساعت ۱۶ در مركز نبش��ي برگزار مي شود. هنگامه 
گلس��تان عكاس اجتماعي و همس��ر زنده ياد كاوه گلس��تان و 
هوش��نگ گلمكاني منتقد، در اين نشس��ت حضور دارند.كاوه 
گلس��تان يكي از تاثيرگذارترين عكاسان ايران در حوزه  مستند 

اجتماعي اس��ت. او قبل از انقالب با مجموعه عكس هاي »شهر 
نو«، »كارگران« و »مجنون« خود را در عكاسي مستند اجتماعي 
ثابت كرد و در دوران انق��الب و روزهاي جنگ تحميلي، با ثبت 
عكس هايي متفاوت از مهم ترين اتفاقات و رويدادهاي كشور، نام 
خود را بر س��ر زبان ها انداخت. گلستان ۱۳ فروردين ماه ۱۳۸۲ 
هنگام انجام ماموريت تصويربرداري در منطقه اي كه خط مقدم 
جنگ بود، در ۱۳۰ كيلومتري كركوك در منطقه سليمانيه در 

كشور عراق و بر اثر انفجار مين شهيد شد. 

به تازگي گروهي از عالقه مندان ميراث ارزشمند اين آب و خاك، كتاب 
و فيلم »جهان نوروز: هفت آهنگ، ي��ك فرهنگ« را تدوين كرده اند. 
به همين بهانه مراس��م ويژه اي براي رونمايي از اين اثر در س��الن رسول اكرم، مركز 
همايش هاي بين المللي رايزن برپا مي ش��ود. در آيين رونماي��ي از اين كتاب، كه با 
همكاري مجله بخارا و شركت طلوع ابتكارات تصويري برگزار مي شود، كاظم موسوي 
بجنوردي، ژاله آموزگار، محمدعلي دادخواه، فرزين رضاييان و علي دهباشي سخنراني 
مي كنند.ش��ركت در اين مراسم براي عموم آزاد اس��ت. مركزدايره المعارف بزرگ 

اسالمي در كاشانك، نرسيده به آجودانيه، شماره ۲۱۰ واقع شده است.

شب نوروزبودن با دوربين 

تيتر مصور|اسكار
والديمير

متن در حاشيه گردون  در همين حواليبازخورد 

جناب آقاي دكتر اس��المي در يادداش��تي با عنوان: 
»آرامستان« چيست؟ توجه به نكاتي جدي پيرامون 
معناي قبرستان و تغيير اين واژه و ناپديد شدن معاني 
آن به واسطه نوسازي و ابداع واژه آرامستان را متذكر 
شدند. اما اين بار اين تفكر و تامل عالوه بر توجه به ابعاد 
علمي و كاركرد اجتماعي آن، آدمي را غوطه ور مي كند 
در حقيقت معناي مرگ، حيات و اساسي ترين سواالت 
و درگيري هاي وجودي اش .  جناب آقاي دكتر اسالمي 
در يادداشت خود چنين اظهار داشته اند كه )يكي از 
عوامل تغيير واژه »قبرستان« به »آرامستان« از سوي 
سازماني ديني، هراس از مرگ انديشي و عمال ترويج 
غفلت از معاني حقيقي آن است كه سبب گسست ما 
از فرهنگ ديني و ادبي مان مي شود و...( . و در ادامه با 
محور قرار دادن اين ادعا در پي اثبات آن هس��تند.اما 
بنده با برخي مباحث ايشان در اين يادداشت موافق 
نيستم و معتقدم واژه آرامستان، دور از معناي ضمني 
آن نيست. البته كه داليل ايشان در مورد معاني و توجه 
به حقيقت مرگ و اصل مفه��وم حيات كامال بحق و 
بجاست. اما اينكه واژه آرامستان موجب دور شدن از 
آن معاني است، قطعي نيست و دچار استحاله معناي 
ضمني آن نشده بلكه برعكس بر شدت تاثير گذاري 
آن معاني نيز افزوده .چرا كه واژه قبر و قبرستان، يك 
حالت حزن، وحشت، تاريكي، تنهايي و تنگي را به ذهن 
متبادر مي كند. گور اشاره دارد به حفره اي كه پيكري 
بي جان در گودالي از خاكي سرد قرار مي گيرد و ديگر با 
كالبد و جسم خاكي اش اتصالي با بازماندگان و دنياي 
ايشان ندارد. اين عوامل بيشتر با ابعاد مادي و فيزيكي 
و محسوسات و عالم خاك ارتباط دارد و نه افالك.و اما 
»آرامس��تان«، توجه به ابعاد روحاني و متعالي، محل 
قرار و منزلگاه حقيقي را به ذهن آدمي القا مي كند و اين 
مهم انسان را بيشتر به تفكر وامي دارد نسبت به گذرا و 
بي ثباتي دنيا با تمام تعلقاتش و بالطبع تالش و انگيزه 
انسان را بيشتر مي كند در جهت كسب فضايل و اعمال 
خير، انديشيدن و بازبيني اعمال و رفتارش، لذت بردن 
و قدردان لحظات ب��ودن و زندگي را حقيقتا زندگي 
كردن. بنابراين آرامستان در عين اينكه معناي ظاهري 
قبرس��تان و درك فضاي مادي را در بردارد، در اصل و 
معنا هم به آرامگاه حقيقي حقيقت وجود آدمي توجه 
دارد و بار ارزشي مثبت و تعديل يافته تر و گرانمايه تري 
را نسبت به قبرستان و گورستان حمل مي كند، همانند 
واژه هاي گوركن كه تبديل به خاكس��پار يا غسال كه 
به تطهيركننده تغيير يافته است. بنابراين نمي تواند 
بيانگر نوعي استحاله و تغيير نگرش به مرگ و معاني آن 
باشد.از نظر ادبي نيز اگر آن را مترادف با آرامگاه بدانيم 
در اشعار شاعراني چون سعدي، حافظ و فردوسي نيز 
وجود دارد و دور از فرهنگ و ادبيات ما نيست.بسازم بر 
اين بوم آرامگاه به مهر و وفاي تو  اي نيكخواه اي نسيم 
سحر آرامگه يار كجاست؟منزل آن مه عاشق كش عيار 
كجاست؟حافظ يا از لحاظ محتوايي نيز با سنت ديني 
و اسالمي هم مطابقت دارد.مثال سياقي از سوره فجر 
اشاره دارد بر اين امر: يا أيُّتها الّنْفُس الُْمْطمِئّنُه. اْرِجِعي 
ِِّك راِضيًه ّمْرِضّيًه. فاْدُخلِي فِي ِعباِدي . واْدُخلِي  إِلٰى رب
جّنِتي.اي روح آرام يافته. به سوي پروردگارت بازگرد در 
حالي كه تو از او خشنود و او از تو خرسند است و در جرگه 
بندگانم و بهشتم داخل شو.دعوتي به سوي بهشت و 
رضوان الهي با تعبيراتي روح نواز، دل انگيز از سر شوق 
و رضايت به سوي پروردگار جان پرور در حالي كه روح 
لبريز از آرامش و اطمينان است . در پايان اگر بخواهم 
بدبينانه يا شايد واقع بينانه نظر كنم بر چرايي تغيير اين 
واژه از سوي برخي نهادها، شايد به نوعي الهام گرفته از 
همان نظريه ماركس باشد كه معتقد بود: اين نهادها در 
پي انتشار اين قبيل واژه ها و تزريق آنها بر جامعه هستند 
تا اين فرهنگ را نهادينه كنند كه توجهي به عدالت 
اجتماعي، برابري، رفاه و بهبود كيفيت زندگي اين دنيا 
نداشته باشيم و به جاي تالش براي آباداني اين دنيا و 
رسيدن به حدي از آرامش و آرمان هاي انساني بايد تمام 
اين سختي ها و بي تدبيري ها را به جان بخريم و سكوتي 
از سر رضايت داشته باشيم، چرا كه آرامش حقيقي را در 

سرايي ديگر بايد جست.

عكس نوشت 

روز يكشنبه دادستان كل كشور خبر داد كه وزير ارتباطات 
ش��اكي مدعي العموم دارد و دو هزار نفر از مردم اهواز از او 
شكايت كرده اند. صبح روز دوش��نبه حسن روحاني در 
واكنش به اين صحبت ها از وزير ج��وان خود دفاع كرد. 
همين اخبار بهانه اي شد تا هشتگ »وزيرجوان« داغ شود 
و اهالي توييتر فارسي درباره آن بنويسند. به اين ترتيب 
محمدجواد آذري جهرمي كه در توييتر هم حسابي فعال 
است، چهره مهم توييتر فارسي در روز دوشنبه شد. آنچه 

مي خوانيد منتخبي از اين توييت هاست. 
»به نظرم خود روحاني و بقيه دولت، جدا از بقيه مسائل، يه 
حس عطوفتي نسبت به وزير جوان دارن. از اون حس ها 
كه وقتي يه جوان وارد جمع پيرها مي شه، به همه پيرها 
دست مي ده.«، »سال گذشته وزير ارتباطات شركت هاي 
زيرمجموعه را مكلف كردن��د كه هزينه هداياي نوروز را 
صرف زلزله زدگان كنند. از تصميمات خوب وزير جوان 
كشورمان تشكر مي كنم و اميدوارم همه با هم براي مردم 
قدم  برداريم«، »بياييد ما هم از آقاياني كه از عملكردشان 
راضي نيستيم ش��كايت كنيم ببينيم چند امضا جمع 
مي شود؛ آنوقت خيلي ها بايد چمدان ببندند و بروند نه 
وزير جوان«، »يه عده هم هس��تن فيلترشكن ها رو راه 

انداختن اومدن توييتر كه از مدعي العموم به خاطر شكايت 
از وزير جوان دفاع كنن خس��ته نباشي هموطن«، »اين 
توييت صرفا در حمايت از وزير جوان نيست؛ حمايت از 
تمام كساني است كه دلسوزانه تالش مي كنند و عده اي 
نه تنها حامي نيس��تند كه از هيچ حركتي براي مقابله با 
آنان كم نمي گذارند؛ حمايت كنيم از آنان كه فضاي انتقاد 
را باز مي گذارند، خود را برابر مردم پاسخگو مي دانند و از 
عملكردشان گزارش مي دهند«، »كار وزير جوان خيلي 
درس��ته چندتا از اين وزيرها داش��تيم وضع كشورمون 
خيلي بهتر از االن ب��ود«، »آقاي رييس جمهور مملكت 
براي حال بهتر مردم ب��راي ديدن نور اميد به امثال وزير 
جوان ني��از دارد«، »منم يك اه��وازي ديگرم كه از وزير 
جوان عذرخواهي مي كنم«، »خب شكايت بكنيد. وزير 
جواني كه به نفع مردم كار مي كند و به دستورهاي بي ربط 
اعتنا نمي كند اين مي شود وزير«، »وزير جوان كه از كار 
بركنار بشه اينستاگرام هم فيلتر ميشه!«، »اهوازي نيستم 
ولي اصالت از خوزستان دارم. به عنوان يك خوزستاني، 
شكايتي از آقاي آذري  جهرمي ندارم«، »در ديدار اخيري 
كه با آذري جهرمي داشتم نكته اي جالب، توجهم را جلب 
كرد. وزير جوان كابينه دستانم را به گرمي فشرد و من با 

لبخندي به ايشان گفتم پشت سر شما دو نسل ايستاده 
است. به همين محكمي و گرمي حاال هم پشت سرتان 
ايستاده ايم آقاي وزير!«، »جسارت و پر انگيزگي اين وزير 
جوان س��تودنيه«، »عادت داريم هركس كه يك مقدار 
بخواد براي مردم كار كنه خيلي زود براش پرونده سازي 
مي كن��ن، آذري جهرمي در همين م��دت فقط و فقط 
تالش��ش خدمت در ح��وزه تخصصي خ��ودش بود كه 
حسودان و تنگ نظران نتوانستند اين محبوبيت ناشي 
از خدمت رساني را ببينند«، »حاال چرا ما اهوازي ها بايد 
بدنام بشيم نمي دونم كاش ما هم جمع مي شديم از آقايان 
ش��كايت مي كرديم ببينيم تعداد كدام شكايت بيشتر 
مي شود؟«، »۱- مردم اهواز به كمبود آب و هوا اعتراض 
نكردند اما دوهزار نفر از آذري جهرمي به خاطر اينترنت 
شكايت كردن. واقعيت دوم: در بين كاربران سايت هاي 
فروش آنالين و ش��بكه هاي اجتماع��ي، اهوازي  ها رتبه  
بااليي دارند« و »آذري جهرمي سياس��ي نيست و تنها 
نماينده نسلي شده است كه چسبندگان به صندلي هاي 
قدرت آنها را در ۴۰ سال گذشته حذف كرده اند. موفقيت 
او در كارش، مقاومت او براي حفظ شبكه هاي اجتماعي 

و نماد شدنش براي جوانان ديگر قابل تحمل نيست!«

كش��ف انبار بزرگ قاچاق 
كت��اب ه��م از آن دس��ت 
خبر هايي اس��ت ك��ه نياز 
ب��ه كم��ي تام��ل و تعمق 
بيشتر دارد. قاچاق تعريف 
مش��خصي دارد و هر يك از 
ما فراخور سطح دانش و آگاهي متمم هايي بدان 
مي افزاييم تا در معنادهي  به س��رفصل مناسبي 
برسيم.پديده قاچاق به طور خالصه يعني كاال و 
جنسي غير از راه قانوني وارد چرخه بازار و اقتصاد 
شود. حال از راه خارج يا در داخل به واسطه برخي 
شگردهاي خاص. وقتي كااليي برچسب قاچاق 
بدان مي خورد، يعن��ي نياز آن در ب��ازار عرضه و 
تقاضا حس ش��ده و عده اي به واسطه سود بااليي 
ك��ه كاالي مورد نظر دارد مب��ادرت به پخش آن 
مي كنند تا هم گره از كمبود آن بگش��ايند و هم 
سودي سرشار نصيب شان شود. در برخي مواقع 
و زمان ه��اي خاص هم قاچ��اق به نوعي تقديس 
مي شود و فقط نامي بد دارد كه بحث اين وجيزه 
نيست و ساختاري سياسي اجتماعي دارد و انواع آن 
را حاليه در شؤون مختلف زندگي روزانه مشاهده 
مي كني��م ... و اما بحث قاچاق كت��اب؛ هم در نوع 
خود امري است نه آنچنان بديع و نه آنچنان كهنه. 
قاچاق كتاب چيزي هم رديف قاچاق فيلم است. 
با اين تفاوت كه در فيلم مخاطب بيشتري درگير 
ماجراست و به واسطه قيمت و بهاي كمتر، مورد 
استقبال افزون تري قرار مي گيرد. ولي در قاچاق 
كتاب، هرچند هنوز نمي توان تعريف درس��تي از 
اين واژه در اين حوزه ارايه داد؛ ميزان دسترس��ي 
مخاطب آنچنان مشخص نيست. در قاچاق فيلم 
بر فرض مث��ال، فيلمي از كارگ��ردان و بازيگران 
معروف، معلوم مي شود كه قشر وسيعي از جامعه 
به تماش��ايش نشس��تندولي در كتاب كه گفته 
مي ش��ود ميزان گردش قاچاق كشف شده اخير 
پانزده تا بيست ميليارد است؛ آشكار نيست كه اين 
عدد بزرگ )در مقايسه با شمارگان زير هزار تايي 
ما( خروجي اش چيس��ت؟ در فيلم درست است 
كه تهيه كننده و سينما دار متضرر مي شوند ولي 
الاقل، امري فرهنگي در ذات خود، انجام مي شود 
)البته به معناي تاييد آن نيست( ولي در حوزه نشر 
و كتاب، آيا مي توان مش��خص كرد قاچاق كتابي 
خاص بر كتاب خواني و تاثيرش بر خوانش بيشتر، 
چه اندازه اس��ت؟ و آيا مي ت��وان همه كتاب هاي 
قاچاق شده را ذيل كتاب خواني گنجاند؟ يا بيشتر 
آنها مربوط به كتاب هاي آموزشي و درسي مقاطع 
مختلف است كه آمار را چنين باال مي برد كه بحث و 
مدخل ورودي آن، براي خود مقال و مجال ديگري 
مي طلبد. پرواضح است خبر هايي از اين دست در 
جامعه فرهنگي نحيف و ضعيف ما كه شمارگان 
خجالت آوري دارد؛ بيشتر جنبه برهان خلف دارد 
و مقصودي كه حاصل مي ش��ود براي مسوو الن و 
مجريان، مد نظر است و واقعيت هايي قلب مي شود 
به حتم. و گرنه در اين اوضاع كم خواني و كم داني، 
قاچاق كدام كتاب مطرح در حوزه ادبيات و تاريخ 
و سياست و اجتماع، ضربه به بنگاه هاي نشر وارد 
كرده كه آنان را از هستي ساقط كرده باشد؟ كدام 
كتاب ما در تيراژ باال، قاچاقي اش، بيرون آمده كه 
صاحب آن، ره به شكايت برده باشد؟ و پرسش هايي 
از اين دست كه هيچگاه جوابي براي آن نيست. به 
باورم عنوان قاچاق براي كتاب بيشتر بزرگ كردن 
موضوعات درون نشر برخي بنگاه هاي خاص چاپ 
كتاب هاي خاص اس��ت كه در باال ذكر شد وگرنه 
هر اهل كتابي مي داند داس��تان از چه قرار است و 
به طريق اولي اگر كتابي قرار بر قاچاقش باش��د و 
خواننده اش هم موجود؛ هر دو طرف قضيه راضي 
هستند. قاچاق هميشه هم به ضرر نيست؛ بگذار 
كتابي در سطح ميليوني قاچاق شود ولي ميليوني 
هم خواننده داشته باشد؛ دست كم حركتي حاصل 

شده است. 

مغازه غرق نور اس��ت و كفپوش از تميزي برق 
مي زند. ايستاده ام به تماشا كه فروشنده جوان 
با سرطاس مي آيد سراغم. فكرم هنوز درگير 
بس��ته هاي كوچك آجيلي است كه روي ميز 
وس��ط مغازه چيده  ش��ده اند. رويم نمي شود 
درباره شان س��وال كنم. مي  گويم: »كدوم اينا 
بهتره؟« توضيحكي درباره هر كدام شان مي دهد. يكي از خام ها را نشان 
مي دهم و مي گويم يك كيلو برايم بكشد. سال هاست هر وقت مي خواهم 
خشكبار بخرم، به نصيحت دوستي عمل مي كنم كه گفت آجيل شور 
نخرم. هيچ  وقت دنبالش را نگرفتم كه مطمئن شوم درست مي گويد يا 
نه. به تجربه اش اعتماد كردم. دو پسربچه مي آيند توي مغازه؛ يكي شان 
تمپو مي زند و ديگري با صدايي فالش »گل اومد، بهار اومد« مي خواند. 
بي اراده به پاهاي شان نگاه مي كنم. انگشت شست خواننده از سر كفشش 
زده بيرون و نوازنده دمپايي پالس��تيكي آبي چرك مرده اي به پا دارد. 
فروشنده نگاه شان مي كند؛ فكر مي كنم عصباني است. سريع پسته هاي 
من را مي دهد دست صندوقدار و مي رود سمت آنها كه همان جا جلوي 
در معذب ايستاده اند و بي ضرب و بي كوك مي نوازند و مي خوانند. بعد 
هم رو مي كند به من و مي گويد: »مي بينين؟ گرفتار شديم به خدا...« 
و س��ري تكان مي ده��د و بعد با لبخندي به پهناي ص��ورت، انگار كه 
هيچ اتفاقي نيفتاده، ادامه مي دهد: »خب... ديگه چه امري داشتين.« 
مي خواهم چيزي بگويم، وساطتي كنم كه فروشنده مسيرش را كج 
مي كند سمت همان ميز وس��ط مغازه. روي ميز پر است از بسته هاي 
آجيل؛ پس��ته و بادام و فندق و تخمه ژاپني. از هر كدام دوتا برمي دارد، 
توي كيسه هايي مي اندازد، به هر كدام شان يكي مي دهد و روانه شان 
مي كند. حاال من، هم معذب��م، هم خيلي كنجكاوتر. اول عذرخواهي 
مي كنم و بعد س��وال. صندوقدار كه به نظر مي رسد صاحب مغازه هم 
باشد، مي گويد: »بعضي از مش��تري ها ميان و براي كمك به ديگران، 
آجيل مي خرن مي ذارن همين جا. مام تو بس��ته بندي هاي كوچيك، 
دويست  گرمي، دويست وپنجاه گرمي، آماده شون مي كنيم، مي ذاريم 
روي اون ميز وسط مغازه كه...« فروشنده مي پرد وسط حرفش: »البته مام 
روي اين جور خريداي مشترياي خيرمون، سي درصد تخفيف...« اين بار 
صاحب مغازه است كه مي پرد وسط حرف شاگرد: »خب حاال...« در مغازه 
باز مي شود و همراه سروصداي خيابان، دختركي با روسري سفيد و سبز 
و قرمز مي آيد تو. هرسه برمي گرديم، نگاهش مي كنيم. در پشت سرش 
بسته مي شود و مغازه دوباره ساكت مي شود. دختر سرش را كج مي كند 
و مي گويد: »به منم آجيل مي دين؟« فروشنده عصباني نيست. مي رود 

سمت ميز وسط مغازه و بسته هاي محبتي كه رويش چيده شده اند.

آيا مي توان يك انس��ان، يك 
زمانه، يك تاريخ، يك مردم، 
ي��ك روزگار و ي��ك رس��م و 
شيوه زندگي را جاودانه كرد؟ 
بدون ترديد ويكتور هوگو در 
»بينوايان« چنين كرده است. 
چگونه؟ امروز دويست و هفدهمين سالروز تولد اين 
نويسنده بزرگ فرانسوي است. مدتي است مشغول 
مطالعه شاهكار او، »بينوايان« هستم. تقريبا از هر ده 
كتاب خوان يا عالقه مند به كتابي بپرسيد آيا »بينوايان 
را خوانده؟« سه- چهار نفر پاسخ مي دهند، بله. حتي 
برخي ادعا مي كنند دو يا س��ه ب��ار! نگارنده اولين بار 
اس��ت، خواندن »بينوايان« را ش��روع ك��رده و البته 
بعيد مي داند كه بسياري از كساني كه مدعي اند اين 
كتاب را خوانده اند، به راستي آن را از سر تا ته خوانده 
باش��ند. البته غرض دروغگو خطاب كردن ديگران 
نيست، بلكه فكر مي كنم تقريبا همه آدم ها آنقدر با 
داستان »بينوايان« به واسطه برداشت هاي سينمايي 
و س��ريال ها و كارتون هاي تلويزيوني و اقتباس هاي 
نمايشي و نقل هاي افواهي مواجه شده اند كه اين تصور 
در ايشان پديد آمده كه اين كتاب را خوانده اند يا اگر 
هم نخوانده اند، نيازي به مطالعه اش ندارند، زيرا سير 
تا پياز ماجراي ژان والژان و فانتين و كوزت و خانواده 
تنارديه و ماريوس و گاوروش و بازرس ژاور را مي دانند. 
برخي هم كه خود را زيادي »مدرن« مي دانند، چنين 
ادعا مي كنند كه زمان مطالعه رمان هايي با اين حجم و 
اندازه با آن ادبيات »رمانتيك« و »سانتي مانتال« به سر 
آمده و بهتر است وقت مان را صرف خواندن كتاب هاي 
جديدتر با موضوعات تازه  و شيوه هاي بيان نو و البته 

مختصر و مفيد كنيم.
واقع امر آن است كه خواندن »بينوايان« كار ساده اي 
نيست. بيش از دو هزار صفحه كتاب كه به هيچ وجه 
نمي توان آن را در داس��تان س��اده و صد البته جذاب 
شناخته شده افرادي كه ذكر شد، خالصه كرد. راستش 
را بخواهيد، خط داستاني مذكور در اين اثر عظيم را 
مي توان صرف يك بهانه خواند، مثل يك نخ تسبيح 
كه قطعات مختل��ف آن را به يكديگر پيوند مي دهد، 
يا به تعبير شيرين تر موالنا براي داستان هاي مثنوي، 
همچون نخي در يك شاخ نبات. البته با تاكيد بر اين 
نكته كه نخ مذكور در بينوايان، براي همه مخاطبان 
شيرين تر و گواراتر از خود نبات شده است! اما شكي 
نيست كه اثر جاودانه ويكتور هوگو را نمي توان و نبايد 

به اين خط داستاني منحصر دانست. 
كس��اني كه به واقع اين كتاب را به دست گرفته اند و 
روزها و شب هايي متمادي را صرف مطالعه از اول تا آخر 
آن كرده اند، مي دانند كه ويكتور هوگو در »بينوايان« 
فقط داستان نمي گويد، او تاريخ سياسي و اجتماعي 
و فرهنگي يك نسل، يك زمانه، يك مردم و يك ملت 
را روايت مي كند. اشاره ام صرفا به فصل هاي مفصل و 
بخش هاي طوالني كتاب نيست كه به روايت جنگ 
واترلو يا تاريخ صومعه ها در اروپا يا تاريخ شهر پاريس 
يا ... اختصاص دارد. در البه الي توصيف هاي جزيي و 
ريز و دقيق هوگو از گروه ها و طبقات اجتماعي و رسم 
و رسوم آنها، مي توان به حجم عظيم و شگفت انگيزي 
از اطالع��ات درب��اره زندگي ف��ردي و جمعي مردم 
فرانسه در س��ده نوزدهم پي برد، دوران متالطم و پر 
فراز و نش��يب بعد از انقالب كبير فرانسه كه نه فقط 
فرانس��ه و اروپا، بلكه جهان را زير و زبر كرد. هوگو در 
»بينوايان« در مقام يك مورخ اجتماعي و فرهنگي، 
يك جامعه شناس، يك مردم شناس، يك روان شناس 
و حتي يك فيلس��وف ن��ه فقط خ��ودش و جامعه 
فرانسه قرن نوزدهم را از جنبه هاي گوناگون روايت 
مي كند، بلكه فراتر از اينها، امكانات هس��تي انساني 
در يك محدوده زماني و مكاني را آش��كار مي سازد و 
فراروي ه��اي او را از اين چارچوب تنگ و محصور به 
نمايش مي گذارد. به همين دليل اس��ت كه كتاب 
او پس از دويست س��ال چنين جاودانه شده و حتي 
كساني كه حوصله و وقت كتاب خواندن هم ندارند، با 

ژان والژان و كوزت و فانتين و ژاور آشنا هستند.

هشتگ روز

حمايت از وزيري كه براي مردم كار مي كند 

راز جاودانگي »بينوايان«پرده اي در خيال، براي اسفند قاچاق هميشه هم به ضرر نيست توضيحي درباره آرامستان چيست؟
محسن آزمودهكاوه فوالدي نسبابراهيم عمران سيده ليال فاطمي

#وزير جوان

ي  ر ا گ��ز خبر
ايرنا با گزارش 
تصويري خبر 
داده ك��ه دو خانواده در خوزس��تان 
در غار زندگي مي كنند و درباره آنها 
نوش��ته اس��ت: »»كنده هاي كُتك 
س��وخته« در ۸۰ كيلومتري ش��هر 
اندي��كا مح��ل زندگ��ي دو خانواده 
غارنشين اس��ت. غارهايي كه حدود 
۷۰س��ال قبل براي سكونت توسط 
جنجال قاسمي جد همين خانواده ها 
در دل ارتفاعات حفر ش��د و سال ها 
بعد از آنكه بر اثر احداث جاده منتهي 
به روس��تا حك��م م��رگ خانه هاي 
اهالي پايين دس��ت صادر شد دولت 
با دستاويز حفظ محيط زيست اجازه 
ساخت و ساز جديد را ممنوع كرد. اين 
خانواده ها از طريق دامپروري و شكار 
زندگي مي گذرانند و ابزار موجود در 
داخل غارها فقط ب��راي گذران يك 

زندگي ساده كفاف مي دهد«. 

هوشنگ ابتهاج شاعری استثنايی و 
برترين غزلسرای کالسيک عصر ما 
است. هرچند از نوآوری و اوج گرفتن 
در ش��عر نيمايی نيز نهراسيده است 
اما تا جايی ک��ه از زندگ��ی اش آگاه 
هستيم، آن هم بيشتر به روايت »پير 
پرنيان انديش« می ت��وان گفت که 
سير آن همراه با تضادهای شگفت انگيز، بر خالف انديشه و 
شعرش، چندان پرنيانی هم نبوده است. بچه درس نخوانی 
که در شعر و ادبيات و موسيقی سرآمد ديگران می شود، اعيان 
زاده ای رشتی که در سرکشی سياسی به حزب توده می گرود؛ 
آن ه��م صميمانه و در اعتقاد به عدال��ت اجتماعی و برابری 
حقوق انسان ها و شايد هنوز خيال می کند که در اين زمينه 
هم برترين است!  خانه اش و آن  درخت ارغوانی که خوشه های 
گل بر تنه و ش��اخه هايش می رويد و سايه ياد و خاطره اش را 
روحی جاودانی و نوستالژيک می بخشيد، در خيابان کوشک 
پايين تر از ميدان فردوس��ی بود. خانه ای که آن همه شعر و 
موسيقی و هنر در آن تراويد. چرا در خيابان کوشک؟ شايد 
بتوان آن را حاصل نوعی تنبلی ناميد. از همان تنبلی هايی که 
نوابغ را به آفرينش بسيار وا می دارد. دليلش فکر می کنم اين 
بود که نزديک محل کارش باشد، يعنی برای رفتن بر سر کار 
و برگشتن به خانه وقتش تلف نشود! آخر محل کارش دفتر 
شرکت س��يمان تهران در همان خيابان کوشک بود. سايه 
پرنيان انديش و شرکت سيمان؟ شايد منظور همان اداره راديو 
و برنامه گلچين است که شجريان و شهرام ناظری و لطفی و 
عليزاده و قوامی را گرد هم آورده بود، شايد منظور دفتر ناشران 
و مجالت ادبی يا محافل اديبان و هنرمندان باشد؟ نه خير، 

منظور همان شرکت سهامی سيمان تهران يکی از نخستين و 
بزرگ ترين شرکت های توليدی بخش خصوصی است که پير 
پرنيان انديش ما مدير جوان امور اداری آن بود! آن خانه را هم از 
محل حقوق و وام همان شرکت خريده بود. اعيان زاده انقالبی 
ما به همراه تيم هنری اش در اوج انقالب به نش��ان اعتراض 
از راديو اس��تعفا می کند. پس از انقالب به دليل افکار آرمانی 
متفاوتش به زندان می افتد و چه غم انگيز است که در تنهايی 
سلول زندان هنگامی که بلندگوها سرودی انقالبی، البد برای 
عبرت زندانيان پخش می کنند، پير پرنيان انديش ما از شنيدن 
»ايران ای سرای اميد / ب���ر ب�ام���ت سپي���ده دم��ي�����د/ 
بنگ�ر ك���زين ره پ�������ر خ�����ون خ�ورش��ي��دی 
خجس��ت����ه رس��ي��د« در کمال نا اميدی در آن تنهايی 
می گريد. زمانی که زندانبان دليل گريستنش را می پرسد، 
می گويد »آخر اين سروده خودم است.« و زندانبان می پرسد 
»مگر تو شاعری!« و سايه نمی گويد که اگر شاعر نبودم اکنون 
در اينجا نمی بودم! پرنيان انديشی سايه در شعرهايش است که 
کارشناسان ادبی به آن می پردازند، اما در پس آن چهره آراسته 
اما پرهيبت و گاهی بد اخم، دلی پرنيانی و طبعی شوخ نهفته 
است. در خاطرات کمتر از خود و بيشتر از دوستان و محيط و 
پيرامونش می گويد، شايد يکی از تضادهای رفتاری او دوستی 
پايدار و صميمانه اش با شهريار غزلسرای نامدار است که ظاهرا 
جز شاعری تشابه ديگری ميان آنها وجود ندارد. نه در ظواهر 
و نه در رفتار و خلقيات. ولی اين دوستی با قهر و آشتی های 
شهريار ادامه دارد. ماجرای عشق شهريار نسبت به قمر و دعوت 
از شهريار جوان به بزم تيمورتاش که قلم و کاغذی به دست 
شهريار می دهد و در را به روی او می بندد تا شعری در وصف 
قمر بسرايد و او شعر معروفش را می سرايد:  از کوری چشم فلک 

امشب قمر اينجاست/آری قمر امشب به خدا تا سحر اينجاست/ 
آهسته به گوش فلک از بنده بگوئيد/چشمت ندود اين همه يک 
شب قمر اينجاست/ آری قمر آن قمری خوشخوان طبيعت/آن 
نغمه سرا بلبل باغ هنر اينجاست. . . و قمر او را در باالی مجلس 
در کنار خودش می نشاند. باز خاطره از ديداری با شهريار نقل 
می کند که حکايت از طبع شوخ و طنزآميز سايه دارد؛ به اين 
مضمون که روزی به ديدار شهريار می رود و ضمن صحبت ها 
ش��هريار می گويد امروز خيال داشتم بروم پنير بخرم. سايه 
پيشنهاد می کند که به اتفاق بروند و شهريار می پذيرد. اتوبوسی 
سوار می شوند و پس از مسافتی پياده و به اتوبوسی ديگر سوار 
می شوند تا به محله منيريه يا اميريه می رسند و وارد کوچه 
پس کوچه های آنجا می شوند. سايه تصور می کند که شهريار 
در واقع دنبال زغال خوب است که به آن الفتی داشت و پنير نام 
رمز آن است. سر انجام به يک بقالی کوچک می رسند و شهريار 
با بقال خوش و بشی می کند و چند سير پنير واقعی می خرد و 
می گويد برگرديم. سايه حيرت زده از اينکه اين همه راه آمدن 
و سپس بازگشتن فقط به خاطر چند سير پنير يعنی چه؟ 
وقتی موضوع را از شهريار می پرسد، او می گويد که سابقا مقيم 
اين محله و مشتری اين بقال بوده و پنيرش را دوست دارد و 

هميشه پنيرش را از او می خرد! عمرش دراز باد. 

بچه درس نخواني كه در شعر و ادبيات سرآمد شد
به بهانه تولد هوشنگ ابتهاجنگاه آخر
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