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اختتاميه دومين دوره جايزه داستان كوتاه بهاران در موسسه فرهنگي- هنري بهاران 
خرد و انديشه برگزار مي شود. در اين دوره حدود ۸۰۰ داستان به دست برگزاركنندگان 
رس��يده است كه از ميان آنها ۱۰ داستان برگزيده و تقدير خواهند شد و جايزه ويژه به 
سه نفر نخست تعلق مي گيرد. دومين دوره جايزه داستان كوتاه بهاران با هدف تشويق 
نوشتن و ايجاد انگيزه براي جدي گرفتن داستان نويسي با عنوان »قصه مرا نمي داني« 
آغاز به كار كرد. دبير دومين دوره جايزه داستان كوتاه بهاران، شرمين نادري و داوري 
داستان ها به عهده كيوان ارزاقي، شرمين نادري و سروش روح بخش بوده است. اختتاميه 
اين جايزه امروز، ساعت پنج بعدازظهر در موسسه بهاران خرد و انديشه برگزار مي شود. 

داستان كوتاه بهاران 

تيتر مصور|بازگشت زيدان به رئال مادريد
آسير سونز

متن در حاشيه امروز در تاريخ در ستايش جزيياتنگاه آخر

هشتگ روز

ي  مي گنج��و نظا ر  ث��ا آ
توانايي هاي منحصر به فردي 
دارد ك��ه فرات��ر از مرزهاي 
فرهنگي اي مي رود كه آن را 
توليد كرده است و مي تواند با 
مخاطبان مختلف در جهان با 
سنجه ها و سليقه هاي متفاوت گفت وگو كند و بدين 
سبب است كه نظامي يكي از پنج سخن سراي بزرگ 
ايران و يكي از سرايندگان بزرگ ادبيات جهان است. 
نظامي بزرگ ترين س��راينده  منظومه هاي عاشقانه 
است و شاعري ايران دوست و ايران ستاست و مروري 
بر آثاري كه در يك سال گذشته از نظامي و درباره او در 
ايران منتشر شده، نشان مي دهد كه نظامي پژوهي از 
نظر انتشار آثار بديع و تحليلي رشد مناسبي نداشته و 
آثاري كه منتشر مي شود، تكرار حرف هاي گذشتگان 
است. ضرورت دارد كه دانشگا ه ها و مراكز فرهنگي 

توجه بيشتري به گنجينه ادبي نظامي بكنند. 
 در س��ال ۹۷ مجموعا ۵۵ عنوان كتاب با شمارگان 
۴۶ هزار نسخه از نظامي و درباره نظامي منتشر شده 
كه ليلي ومجنون با ۱۵ بار انتشار و ۱۲۳۰۰نسخه و 
خسرو وشيرين با ۱۴ بار انتشار و شمارگان دوازده هزار 
نسخه با اقبال بيشتري روبه رو بوده است. پس از آن 
هفت پيكر ۹ بار در اين سال منتشر شده است. درباره 
انديش��ه و آراي نظامي نيز ۷ عن��وان كتاب به چاپ 

رسيده است. 
 نظامي شاعري است كه شاعري را با اشعار كوتاه آغاز 
كرد و سپس در حدود چهل سالگي به منظومه سرايي 
پرداخت و از اين بابت به فردوس��ي ش��باهت دارد و 
بيش از همه از فردوسي و ش��اهنامه تاثير پذيرفته 
اس��ت، ولي پس از نظامي، س��رايندگان بس��ياري 
در هند و اي��ران و تركيه به تقلي��د از منظومه هاي 
نظامي پرداخته اند از اميرخس��رو دهلوي تا جامي، 
وحشي بافقي، مكتبي ش��يرازي، فضولي بغدادي و 
شاعران ديگر. كمتر ش��اعري در ادب فارسي مانند 
نظامي داريم كه اين تعداد مقلد داش��ته باشد و در 
ميان آثار شاعران پارسي گوي، منظومه هاي نظامي 
بيش از كتاب هاي ديگر سرمشق شاعران قرن هاي 
بعد شده و نظيره هاي بسياري براي آنها پديد آورده 
است. هنوز انديشه ها و حكمت نظامي به خوبي تبيين 
و تحليل نشده و در آثار نظامي حكمت و گرايش هاي 
فلسفي مشهود است و بي سبب نيست كه لقب حكيم 
گرفته است. ايران دوستي نظامي به همراه دين ورزي 
اوست همه آثارش سرشار از اشاره به اساطير و تاريخ و 
روايات كهن است كه هميشه با غرور و احترام از آن ياد 
مي كند و بدان مي بالد و توجه او به آموزه هاي ديني در 
تمام آثارش به ويژه ديباچه هاي او در خمسه، حكايت 
از ايمان عميق او به توحيد و ديانت اسالم و ارادت به 
پيامبر)ص( دارد و در آث��ارش بارها به اخالق زهد و 
گوشه نشيني و شب زنده داري و روزه  گرفتن و چله 
نشستن خود اشاره كرده است. با اينكه نظامي پژوهان 
جهان چون هلموت ريتر، يان ريپكا، برتلس، الساندرو 
بائوزاني، كريس��توف بورگل، كارلو س��كونه و پائوال 
اورساتي آثار نظامي را ترجمه و درباره او مقاله و كتاب 
نوش��ته اند، اما اين نظامي پژوهان بيشتر در آلمان، 
چك، روس��يه، ايتاليا، فرانس��ه،  انگليس و... به اين 
زبان ها اثر آفريده اند و آثار نظامي به بسياري از زبان ها 
ترجمه نشده و اميد است كه با تالش ايران شناسان، 
دپارتمان هاي زبان  در كشورهاي ديگر، رايزني هاي 
فرهنگي جمهوري اس��المي در ايران و مراكز ادبي 
و فرهنگي در س��ال هاي آت��ي، نظامي پژوهي رونق 
بيش��تري در داخل و خارج از كش��ور داشته باشد. 
نامگذاري روزهايي براي بزرگداش��ت مفاخر ادبي و 
فلسفي و ديني در تقويم ها فقط براي افتخار كردن به 
اين بزرگان نيست، بلكه همه ما در برابر آثاري كه اين 
بزرگان آفريده اند، مسووليت داريم و به سهم خود بايد 
با ترويج انديشه ها و آثار شاعران و فيلسوفان و بزرگان، 
اداي ديني به اين بزرگان داشته باشيم و هنرمندان، 
نويس��ندگان، متفكران تاملي در معرفي نظامي با 

قالب هاي نوين و ابتكارات هنرمندانه داشته باشند.

عكس نوشت 

در حوالي اسفند ماه و رسيدن بهار، اتفاق هاي خوبي در گوشه و كنار اين سرزمين رخ 
مي دهد؛ اتفاق هايي مثل »طرح امداد فرهنگي كانون  پرورشي كودك و نوجوان« كه 
به زاهدان رسيده و خبرگزاري ميزان در گزارشي تصويري، اين طرح را پوشش داده. 
ميزان نوش��ته اس��ت: »طرح امداد فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با حضور زمرديان 
معاون فرهنگي و قاس��م تنها، فرمانده بس��يج كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور در منطقه 
كورين از توابع شهر زاهدان با اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و ورزشي روز دوشنبه )۲۰ اسفند( برگزار 

شد.« عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است. 

طرفداران رئال مادريد دوش��نبه شب و با خبر بازگشت 
زين الدين زيدان به اين تيم خوشحال شدند. طرفداران 
رئالي توييتر فارسي هم به جمع اين خوشحاالن پيوستند 
و به اين ترتيب هش��تگ »زي��دان« داغ ش��د. البته در 
مواجه��ه با اين خب��ر، طرفداران تيم فوتبال بارس��ا هم 
ساكت نماندند و طبق معمول هميشه كل كل فوتبالي در 
توييتر فارسي شكل گرفت. آنچه مي خوانيد منتخبي از 

اين توييت هاست: 
»كسايي كه امس��ال طرفدار يووه شده بودن با بازگشت 
زيدان به رئال؛ دارن به مادريد برميگردن«، »اومدي چه 
خوب كردي اووووومدي«، »از ۳۱ مه  ۲۰۱۸ تا امروز چه بر 
رئال مادريد گذشت؟«، »شنوندگان عزيز توجه فرماييد! 
شنوندگان عزيز توجه فرماييد! زيدان، زيدان كبير به رئال 
مادريد بازگشت.«، »مافياي فلورنتينو پرس با گذاشتن 
كله اسب در تختخواب زيدان او را مجبور به قبول هدايت 
رئال مادريد كرد«، »فوري: زيدان هم به برنابئو رسيد و تا 
دقايقي ديگر رسمي خواهد شد«، »رئال مادريد آخرين 
سلسله پادشاهي است كه سقوط مي كند. در پايتختش، 
جلوي چش��م آن همه آدمي كه گمان نمي كردند پايان 
اينقدر نزديك و محتوم باش��د... بخونيدش يكم از ۲۴۰ 

كاراكترخوني فاصله بگيريد.«، »سرما خورده بودم عين 
سگ افتاده بودم يه گوشه اما همين كه خبر اومدن زيدان 
اومد اصن مريضيم خوب ش��د، چيه اي��ن رئال مادريد و 
زيدان اصن. »، »زيدان سرمربي رئال مادريد شد؛ خوش 
آمدي مرد بزرگ!«، »تنها خبر خوشحال كننده اين روزا 
برگشتن زيدان به رئال مادريد بود.«، »زيدان در دو راهي 
سخت انتخاب بين سرمربيگري تيم ملي ايران و باشگاه 
رئال مادريد، متاس��فانه رئال مادريد رو انتخاب كرد.«، 
»هنوز نگفتيم زيدان پرافتخار ترين سرمربي تاريخ رئال 
مادريد شد. بعدش از كاري كه به عنوان بازيكن و مربي 
كردي اينجوري ياد ميشه كه تو كل تاريخ هيچ كس مثلت 
نبود خداي فوتب��ال. ميراث تو مثل بعضي امپراتوري ها 
كه بعد چند هزار س��ال هنوز مثلشون و به عظمتشون 
نيومده خواهد ش��د.«، »توييتر بارسا اين عكسه رو زده 
نوشته راه خيلي راحت تر براي گرفتن لباس مسي اينه 
كه به فروش��گاه آنالين ما بريد«، »دوران سختي داريم 
سپري مي كنيم اما همه اينها به زودي به دست فراموشي 
س��پرده ميش��ه و همه  چيز تغيير ميكنه. رئال مادريد 
هميشه برميگرده هميشه.«، »من ميگم اينا همش زير 
سِر ماتراتزيه داره انتقام اون ضربه سر زيدان رو ميگيره«، 

»زين الدين زيدان فقط اسم بازيكن نيست. اسطوره س«، 
» دو چيز انتها ندارد يكي جهان هس��تي و ديگري بازي 
دادن زيدان به »كريم بنزما« البته در مورد اولي مطمئن 
نيستم!«، »ولي »زين الدين زيدان« بيشتر بهش ميخوره 
تخلص ناصرالدين شاه باش��ه«، »بازگشت قريب الوقوع 
زيدان به رئال مادريد؛ منابع معتبر خبري در اس��پانيا و 
فرانسه تاييد كرده اند كه امشب سوالري از هدايت رئال 
مادريد اخراج و زي��دان دوباره هدايت اين تيم را برعهده 
مي گيرد، زيدان فردا بر س��ر تمرين رئال مادريد حاضر 
مي شود«، »زيزو برگشت. زين الدين زيدان ۱۰ ماه پس 
از ترك رئال مادريد قرار است به اين تيم باز گردد و از فردا 
در تمرين شركت مي كند. او جانشين سانتياگو سوالري 
مي شود كه كمتر از ۵ ماه مربي رئال بود. رئال االن با ۱۲ 
امتياز اختالف نسبت به بارسلوناي صدرنشين، در رتبه 
سوم الليگا است« و »زيدان طي سه سال حضور در رئال 
مادريد به عنوان مربي سه بار فاتح چمپيونز ليگ شد و با 
كوله باري از افتخار در بهترين شرايط )در اوج( اين تيم را 
ترك كرد. بازگشت اسطوره فرانسوي به مادريد اما اين بار 
در بدترين شرايط صورت مي گيرد، هيچ تضميني براي 

تكرار موفقيت هاي رئال با زيدان وجود ندارد.«

مرگ هاوارد فاست: از ميان 
نويسندگان سرشناسي كه 
تاري��خ را زمينه مناس��بي 
ب��راي داس��تان گويي و 
بيان حرف هاي خودشان 
مي ديدن��د، ن��ام ه��اوارد 
فاست امريكايي نامي درخور اعتناست. زندگي 
او آن قدر جالب و غني اس��ت كه حتي اشاره به 
مهم ترين رويدادهاي آن ه��م در اينجا ممكن 
نيس��ت. او پس از س��ير و س��ياحت در گوشه و 
كنار دنيا به ماركسيس��م دل بست، با چپ هاي 
كشورش همراه شد و همكاري ثابت و مستمري 
را با روزنامه ديلي وركر آغاز ك��رد. اين روزنامه 
ارگان حزب كمونيست امريكا محسوب مي شد 
و نوش��تن براي��ش در آن دوره )نيمه هاي قرن 
بيستم( دردسرهاي فراواني را به همراه داشت. 
فاس��ت نه براي همكاري با اي��ن روزنامه كه به 
جرم توهي��ن به كنگره امريكا مدت��ي به زندان 
افت��اد و حتي در دوره اي براي انتش��ار آثارش با 
مش��كالت زيادي مواجه شد. البته با سرسختي 
و صبوري از همه موانع گذشت، به نوشتن ادامه 
داد و از همين مس��ير به شهرت و ثروت فراواني 
دست يافت. وي انس��اني آرمانگرا بود و همين 
آرمانگرايي سرانجام به دلزدگي او از استالين و 
حكومت شوروي منجر شد. اين سرخوردگي آن 
قدر زياد بود كه او جايي در مس��ير زندگي خود 
راهش را از راه رفقاي قديمي جدا كرد و رسما از 
جمع اعضاي حزب كمونيست خارج شد. حدود 
نود اثر از فاست به جاي مانده است كه چندتايي 
از آنها نسبت به س��اير آثار او شناخته  شده ترند. 
مث��ل »راه آزادي« ك��ه داس��تان نقش آفريني 
سياهان دوشادوش سفيدپوس��تان در توسعه 
امريكاست يا »اسپارتاكوس« كه ماجراي مهيج 
و خونين شورش بزرگ بردگان در دوران باستان 
و جنگ هاي آن��ان با رومي ها را روايت مي كند و 
بعدها فيلم مهم و جريان سازي به همين نام به 
كارگرداني استنلي كوبريك از روي آن ساخته 
شد يا »شهروند تام پين« كه زندگينامه داستاني 
انقالبي مش��هور امريكا و نقش او در جنگ هاي 
استقالل اين كش��ور اس��ت و »امريكايي« كه 
داستان كوشش هاي يك سياستمدار فسادناپذير 
و خودساخته به نام جان پيتر آلتگلد براي احياي 
جمهوريت حقيقي در امريكاست. بسياري از آثار 
فاست به فارسي هم ترجمه ش��ده اند و در بازار 
كتاب كش��ور ما موجودند و خوان��دن آنها براي 
آش��نايي بيشتر با گوش��ه هايي از تاريخ جهان، 
به ويژه گذش��ته اي��االت متحده امريكا بس��يار 
سودمند اس��ت. فاس��ت دوازدهم مارس سال 

۲۰۰۳ از دنيا رفت.
همچنين اعالم رسمي دستگيري دكتر حسين 
فاطمي از سوي فرمانداري نظامي تهران؛ فاطمي 
در ماه هاي آخر نخست وزيري مصدق، وزير امور 
خارجه بود و بي پروا از خلع محمدرضاشاه و تغيير 
نظام ايران از مش��روطه س��لطنتي به جمهوري 
سخن مي گفت. او بعد از كودتا گريخت و چند ماه 
در خفا زندگي كرد )۱۳۳۲(؛ نمايش »اش��باح« 
نوشته هنريك ايبس��ن در لندن به روي صحنه 
رفت. »اش��باح« يكي از جنجالي ترين و بهترين 
آثار اين نمايشنامه نويس نروژي محسوب مي شود 
و در زمان خود به خاطر بي اعتنايي به اخالقيات 
آن روزگار، سروصداي زيادي به پا كرد )۱۸۹۱(؛ 
كشتار مدرسه ابتدايي دانبلين اسكاتلند؛ در اين 
حادثه تلخ، مرد چهل و سه ساله اي به نام توماس 
هميلتون وارد مدرسه ش��د و كودكان خردسال 
را به رگبار بس��ت و ش��انزده بچه و معلم شان را 
كش��ت. دوازده بچه ديگر و چند بزرگسال نيز در 
اين تيراندازي زخمي ش��دند. هميلتون همانجا 
خودكشي كرد و انگيزه واقعي او هرگز به درستي 

معلوم نشد )۱۹۹۶(.

طبق عادت، پيش از آماده شدن و بيرون رفتن 
از خانه مي روم سمت پنجره ببينم آب وهوا در 
چه وضعي اس��ت. چتر الزم است بردارم يا نه. 
آسمان آفتابي اس��ت. اما يك چيزي عجيب 
است؛ اينكه آبي هم هست. انگار مدت هاست 
تعطيالت عيد شروع شده و ترافيك كم و هوا 
تميزاس��ت. چيزهاي عجيب، اگر بر وفق مراد آدم باشند، دليل شان 
چندان اهميتي ندارد. مگر تمام سال و تمام اين سال ها براي داشتن 
آسمان آبي گلوي مان را پاره نكرده ايم؟ و حاال آسمان آبي است؛ درست 
وقتي كه هيچ توقعش را ندارم. البته كه اين دومي هيچ مهم نيس��ت. 
مي زنم بيرون. توي كوچه بقال مح��ل را مي بينم كه دارد ركاب زنان 
مي رود س��مت دكانش. وقتي دس��تش را از روي فرم��ان دوچرخه 
برمي دارد تا با زبان بدن سالم وعليكي با من بكند، دوچرخه اش قيقاژ 
مي رود و چيزي نمانده برود توي آخرين درختي كه در كوچه باقي مانده. 
دودستي و محكم فرمان را مي گيرد و پيش از آنكه باليي سر خودش 
يا دوچرخه اش يا تك چنار كوچه بياورد، تعادلش را بازمي يابد. سكوت 
غريبي در فضا حكمفرماس��ت. اما كم كم دارم فكري مي ش��وم. يك 
چيزي عادي نيست. چي؟ نمي دانم. كوچه را تا ته مي روم و به خيابان 
كه مي رسم، دوتا شاخ روي سرم جوانه مي زنند. خيابان خلوت است. 
خلوت كه نه؛ خالي. گردن مي كشم؛ تا دوردست ها. خبري نيست. نه 
ماشيني مي آيد و نه ماشيني مي رود. دستفروش ها كنار پياده رو بساط 
كرده اند و برعكس خيابان ها كه خالي و متروكند، پياده روها حسابي 
رونق دارند. چند دختر و پسر چهار ، پنج ساله دارند توي خيابان لي لي 
مي كنند. ناخودآگاه نگاهي به پشت سر مي اندازم، ببينم ماشيني در راه 
نباشد و خطري بچه ها را تهديد نكند. ديلينگ ديلينگ بوق دوچرخه اي 
حواس��م را سرجا مي آورد. مي كش��م كنار. مرد بقال است. اسمش را 
نمي دانم. چيزي به ذهنم مي رسد. برايش دست تكان مي دهم. مي رسد 
كنارم و ترمز مي كند. لبخند پهني نشسته روي صورتش. نفس نفس 
مي زند. مي گويم: »مي دونين امروز چه خبر شده؟« با شيطنت مي گويد: 
»خبر خاصي كه نشده. همه  چيز عاديه.« اشاره اي به خيابان مي كنم و 
مي گويم: »اين عاديه؟ االن بايد جاي سوزن انداختن هم نباشه اينجا.« 
نگاهش را از خيابان مي گيرد و همراه لبخندي كه دوباره پخش مي كند 
توي صورتم، مي گويد: »همه با هم قرار گذاشته يم اين روزاي آخر سالي، 
جز براي كاراي خيلي مهم و ضروري، ماشينامون رو راه نندازيم توي 
خيابون. اين طوري، هم آسمون پاك تر مي شه، هم نفس ماها وازتر، هم 
سروصدا كمتر و هم شهر امن تر... نيست؟« منتظر جوابم نمي ماند. انگار 

با خودش مي گويد: »ديرم شد. برم كه مشتري منتظره.«

تص��ور كنيد خان��واده اي 
سه نفره هس��تيد و بعد از 
مدت ه��ا وارد رس��توراني 
مي شويد و پش��ت ميزي 
مي نشينيد تا سفارش غذا 
بدهيد. براي ت��ان منو، يا 
ليست خوردني ها را مي آورند. گارسون مي آيد 
س��فارش بگيرد. نگاهي به منوي پ��ر و پيمان 
مي اندازيد. صفحه اول به پيش غذا و انواع ساالد 
اختص��اص دارد. نگاهي مي كني��د و مي گوييد 
س��االد فصل براي تان بي��اورد. بع��د مي رويد 
صفحه بعدي كه مربوط به غذاي اصلي اس��ت. 
به آن هم، البته با دقت بيشتر، نگاهي مي كنيد 
و يك پيتزاي س��بزيجات س��فارش مي دهيد. 
گارسون مي پرس��د ديگر امري نداريد؟ نگاهي 
به صفحه س��وم مي كنيد و بدت��ان نمي آيد كه 
دسرهاي آن را امتحاني كنيد و يكي را با انگشت 
نشان مي دهيد! البته هنوز نوشيدني را انتخاب 
نكرده اي��د و چند ثانيه اي ص��رف آن مي كنيد. 
خب، انتخاب شما تمام شد. اما همسرتان هنوز 
تصميم نگرفته اس��ت و كمي نياز به مش��ورت 
دارد. از اين مرحله كه بگذريد، تازه نوبت فرزند 
دلبندتان است كه هم قادر به خواندن نيست و 
شما بايد برايش تصميم بگيريد و هم مي خواهد 
خودش انتخاب كند و ش��ما فقط بايد كمكش 
كنيد. خب، بخش��ي از وقت من و شما اينگونه 

صرف تصميم گيري مي شود. 
البته ممكن است كسي اعتراض كند كه ما اهل 
اين رستوران ها نيستيم و دخل مان به خرج مان 
نمي خورد و... اش��كالي ندارد. مي توانيم سريع 
سناريو را عوض كنيم. به مناسبت ايام عيد فالن 
فروشگاه زنجيره اي معروف همه اجناس خود را 
با تخفيف قابل توجهي براي فروش عرضه كرده 
است. فرصت محدود اس��ت و جنس فراوان. از 
اين ديگر نمي توان گذش��ت و مي خواهيد »ما 
يحتاج« خود را فقط بخريد. در اين فروشگاه از 
ش��ير مرغ تا جان آدمي زاد يافت مي شود. وارد 
قسمت شوينده ها مي شويد، با انواع آنها مواجه 
هستيد و اين قدر خوب است كه نمي دانيد كدام 
ي��ك را انتخاب كنيد. همين فرصت انتخاب در 
بخش لبنيات و حبوبات و خالصه همه جا ديده 
مي شود. گاه راحت مي شود تصميم گرفت. اما 
زمان��ي اينقدر تفاوت ان��دك و گزينه ها فراوان 
است كه ش��ما ديگر گيج مي شويد. اينجاست 

كه فلج انتخاب رخ مي دهد.
 اي��ن بخش��ي از زندگي مصرفي ما را تش��كيل 
مي دهد كه همواره در حال انتخاب هستيم چه 
براي خوردن ناهار و چه براي ديدن فيلم و چه 

براي رفتن به جايي. 
البته خوب اس��ت ك��ه قدرت انتخ��اب ما باال و 
گزينه هاي پيش روي مان متعدد باشد، اما اين 
قدرت از حدي كه گذش��ت و همه زندگي ما را 
فراگرف��ت، دچار نوعي درماندگ��ي در انتخاب 

مي شويم. 
آنگاه بايد بخش قابل توجهي از زندگي خود را 

صرف اين نوع انتخاب ها كنيم. 
بري شوارتز در كتاب »پارادكس انتخاب« اين 
معضل را به تفصيل توضيح داده، پيامدهاي آن 
را برشمرده و ش��يوه رويارويي با آن را بازگفته 
اس��ت. وي روزي ب��راي خري��د ش��لوار جين 
رفته بود. فروش��نده پرسيد: چس��بان يا آزاد؟ 
سنگشور يا اسيدشور؟ فالن يا بهمان؟ وي گفت 
»معمولي«. فروشنده نمي دانست »معمولي« 
يعني چه. با ارش��دش صحبت كرد تا سرانجام 

برايش شلواري آورد.
 توجه شوارتز به اين جلب شد كه در گذشته با 
پنج دقيقه مي شد يك شلوار خريد اما االن بيش 

از آن وقت مي گيرد. 
همي��ن تجرب��ه، دس��تمايه او ش��د ت��ا كتاب 
»پارادكس انتخاب: چرا بيش��تر كمتر اس��ت« 
را بنويسد و ادعا كند افزايش گزينه ها به ظاهر 
آزادي ما را بيشتر مي كنند و ارزنده اند، اما عمال 
چنين نيست. زيرا با افزايش گزينه ها معضالتي 

رخ مي دهد. از جمله آنكه: 
۱- دچار فلج انتخاب مي شويم.

۲- حتي اگر بهترين انتخاب را انجام بدهيم، باز 
بعدا فكر مي كنيم مي توانستيم گزينه ديگري 

انتخاب كنيم.
۳-  هزينه فرصتي  را متحمل مي شويم و هميشه 
وقتي را به انتخاب هاي خود اختصاص مي دهيم 

و بدين ترتيب، فرصت هايي از كف مان مي رود.
۴- به ميزاني كه امكان انتخاب ما زياد باش��د، 
عمال سطح انتظاراتمان باال مي رود و اين به جاي 

تامين شادي زندگي، مايه بدبختي مي شود.
۵- وقتي امكان انتخاب گس��ترده داريم و بعد 
پشيمان شويم، چه كسي مقصر است؟ طبيعتا 
خودم��ان و همواره به خودم��ان مي گوييم كه 
نبايد اين انتخ��اب را مي كردم و خود را مالمت 
مي كنيم و در درازمدت افسرده مي شويم. پس 
خوب اس��ت هنگامي كه پاي در فروش��گاهي 
ب��زرگ مي گذاريم يا ليس��تي بلند ب��اال مرور 
مي كنيم، مراقب پارادكس انتخاب باش��يم. در 
يادداشت ديگري به برخي شيوه هاي غلبه بر فلج 

انتخاب مي پردازم.

زيدان كبير به رئال مادريد بازگشت

فلج انتخاب پرده اي در خيال، براي اسفند  زندگي و آثار هاوارد فاستمسووليتي كه در قبال نظامي داريم 
سيد حسن اسالمي اردكانيكاوه فوالدي نسبمرتضي ميرحسيني علي اصغر محمدخاني 

#زيدان

پژوهشگر ارشد؛ شارالتاِن بزرگ
زمانه برخورد

چهار شنبه ۲۲  اسفند  ۱۳۹۷،  ۶   رجب ۱۴۴۰،  ۱۳  مارس  ۲۰۱۹،  سال شانزد                        هم، شماره ۴۳۲۹

۲۲ اسفند، ۱۳ مارس، ۶ رجب در آستانه  روز بزرگداشت نظامي

مراسم بزرگداشت ليليت تريان هنرمند مجسمه ساز روز شنبه ۲۵ اسفند از 
سوي انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران در خانه هنرمندان برگزار مي شود. 
ليليت تريان از هنرمندان پيش��تاز مجسمه س��ازي اي��ران و ملقب به مادر 
مجسمه سازي ايران روز ۱۶ اسفندماه ۹۷ در سن ۸۸ سالگي درگذشت. او عضو 
كميسيون نصب مجسمه و بناهاي يادبود ايران در وزارت فرهنگ و هنر قبل از 
انقالب اسالمي، عضو هيات داوري نخستين دوساالنه مجسمه سازي تهران و 
عضو هيأت موسس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران بود كه نمايشگاه هاي 

انفرادي و گروهي بسياري را نيز در زمينه مجسمه سازي برگزار كرده بود.

بزرگداشت ليليت تريان

اولين بار نام مهدي خلجي را ۹ سال 
پي��ش روي جلد داس��تاني ديدم 
كه آن را يك نف��س در عرض چند 
س��اعت خواندم. داس��تان فضاي 
جذاب��ي داش��ت، قلمش ب��ه دلم 
نشسته بود و نام نويسنده اش ذهنم 
را مشغول كرد. حسب حالم در اين 
باره را به استادم گفتم كه از قضا خلجي همزماني شاگرد 
او بوده اس��ت. از هوش و استعدادش گفت و از اينكه زباِن 
عربي جديد را بس��يار خوب بلد اس��ت. زندگينامه اش را 
خواندم و با س��ير تحوالتش از قم تا اروپا آش��نا ش��دم. با 
تعريف هايي كه از او شنيده بودم و مطالِب خوبي كه از او 
ديده بودم، گمان مي كردم فارغ از هر رويكرد سياسي اي 
كه دارد آخراالمر با يك روشنفكر قوي مواجه خواهيم شد. 
هرچه گذشت اما گمانم به خيال باطل نزديك تر مي شد 
تا حقيقت. به خصوص وقتي مي ديدم در مقام تحليل گر 
سياس��ي و پژوهش��گر ديني در ش��بكه هاي ماهواره اي 
فارسي زبان حاضر مي ش��ود و با آن دانشي كه از او سراغ 
داش��تم، همان چيزي را بيان مي كند ك��ه بچه ننرهاي 
بي سواد پهلوي پرس��ت مي گويند. فقط او سخن ورانه تر 
همان حرف ها را بيان و از فش��ار بيش��تر ب��ه مردم ايران 
حمايت مي كرد. خالِف آن بچ��ه ننرها، خلجي منطق و 
فلسفه خوانده بود و مي دانس��ت كه چطور سخنش را با 
رنگ و لعاِب شيك تر، در مقام يك كارشناس باسواد بيان 
كند، آن هم جوري كه خ��ود را به عنوان فردي بي طرف 
نش��ان دهد. اوج اين رياكاري و مغلطه بازي خلجي را در 

معرفي اي كه در س��ايت خودش داش��ته است مي توان 
ديد. آنجا كه نوشته است: »از سال ۲۰۰۵ تاكنون، عضو 
ارشد موسسه سياس��ِت خاور نزديك واشنگتن هستم. 
همچنين، مديريت مركز فرهنگ و هنر آي ديا را به عهده 
دارم؛ سازماني خصوصي و نوبنياد در شهر واشنگتن كه 
به مش��اوره فرهنگي- اجتماعي، نش��ر كتاب و برگزاري 

كنفرانس، نمايشگاه و فستيوال مي پردازد.«
 خلجي خوب مي داند كه نظام س��رمايه داري در هيچ جا 
و به خصوص در امريكا يك س��نت هم براي توسعه علم 
خرج نمي كند مگر آنكه آن دانش سر آخر چندين برابر 
برايش عايدي داشته باش��د. اما او مخاطبانش را چنان 
جاهل فرض مي كند كه گويي وقتي صفت »خصوصي« 
را پس��وند اين انستيتو قرار دهد از تمام مسووليتي كه از 
پس كار در آنجا بر او تحميل مي شود شانه خالي مي كند. 
كافي است نام اين موسسه را به انگليسي يا فارسي سرچ 
كنيد و از ربط مستقيم آن با البي »آيپك«، البي اسراييل 
در امريكا و از مهم ترين البي هاي اين كشور آگاه شويد. 
اين موضوع را »مرشايمر« و »والت« دو استاد برجسته 
روابط  بين الملل كه براي تمامي دانش آموختگان علوم 
سياسي و روابط بين الملل در ايران هم نام آشنا هستند 
ابت��دا در مقاله اي و بعدت��ر در كتابي بي��ان مي كنند. با 
فهميدن اين موضوع س��طح تحلي��ل و نظريات خلجي 
قابل هضم بود، باالخره هركسي از جايي ارتزاق مي كند. 
وقت��ي صاحب س��فره اي نتانياهو باش��د ك��ه صراحتا 
كودك كش��ي مي كند و تو بر آن سفره بنشيني طبيعي 
است بس��ان يك ماش��ين تحليل گر، هيچ به فكر درد و 

رنج هم وطنانت نباشي. اما قصه خلجي در همين جا هم 
نماند و در درنورديدن مرزهاي فرصت طلبي ركوردهاي 
جديدي ثبت كرد. رسوايي اخير او و همسرش را همگي 
ش��نيده ايم. ديروز متني از او منتش��ر ش��د كه در ادامه 
مردرندبازي هايش، در مق��ام قرباني مظلومي كه مورد 
آماِج روزنامه نگاران ستمگر قرار گرفته است، چنان خود 
را نش��ان مي دهد كه گويي جز حقيق��ت در زندگي اش 
چيزي نگفته و جز به دنبال حق رفتن كاري نكرده است. 
گويي خلجي »عطار نيش��ابوري« است و »ره مسجد و 

ميخانه هر دو بر او حرام شده«!
 مورد خلجي فارغ از همه پيچيدگي هايي كه دارد در يك 
تصوير كلي قابل فهم تر است؛ هنگامي كه او مشغول كار 
روزانه اش و پژوهش بر چگونگي سيطره بيشتر امريكا بر 
منطقه اس��ت )در اين ميان بيش از همه بايد به اسراييل 
هم فكر كند( و هنگامي كه او مشغوِل توجيه تحريم هايي 
است كه تنها و تنها مردم را نش��انه مي رود، پدري مانند 
خودش در داروخانه هاي وي��ژه دربه در داروهاي خاصي 
است كه از س��ر تحريم ناياب و بس��يار گران شده است. 
اين عجب تر كه او از پس كار روزانه اش به پيش كسي باز 
مي گردد كه پول همين مردمان را از پس فضاي تحريم و 
دور زدن آن باال كشيده است. نه جناب خلجي، اين بار ديگر 
ژس��ت تكنوكراِت محقق گرفتن به شما نمي آيد، حتي 
خواندن قلم زيباي تان هم ديگر مشمئز كننده است. شايد 
براي ما قابل تحمل تر باشد كه عكست از كازينو و زمين 
گلف بيرون بيايد تا اينكه هم چنان ژس��ت روشنفكري و 

حقيقت طلبي بگيري و الطائالت ببافي.

علي وراميني


