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پيشنهاد كتاب براي نوروزپيشنهاد كتاب براي نوروز غيرقابل اعتماد

س��ال 1397 هم نسبتا به پايان رسيد و در اواخر اسفندماه 
بود كه پس از ح��دود يازده ونيم ماه انتظار، باالخره انجمن 
 ملي »كش��ف مهمالت« با هم��كاري آكادمي بين المللي

 Mozakhrafology برن��دگان تنديس معتبر »ژاژ« 
در س��ال 97 را، از ميان كانديداهاي پرشمار در رشته هاي 
مختلف، معرفي كرد. قرار است اين تنديس، طي مراسمي 
ويژه به برندگان اهدا ش��ود. براس��اس اع��الم انجمن ملي 
»كش��ف مهمالت«، اين مراس��م با حضور تن��ي چند از 
مقامات آكادمي بين المللي Mozakhrafology و جمع 
كثيري از كانديداهاي درياف��ت تنديس، 13 فروردين ماه 
1398 و هم زمان با »روز جهاني دروغ« در مركز بين المللي 
همايش هاي صداوسيما برگزار و تنديس »ژاژ« به برگزيدگان 
در رشته هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و غيره، 
اهدا خواهد شد. در ادامه، ما برندگان تنديس »ژاژ« در سال 
97 را در حد توان معرفي مي كنيم تا شما هم تا حدودي آنها را 
بشناسيد، چون ناگفته پيدا و بلكه تابلو است كه معرفي كامل 
ايشان در اين مقال، بلكه در هيچ مقاله و رساله اي نمي گنجد.

سياسي؛ خارجي
براساس بيانيه انجمن ملي »كشف مهمالت«، تنديس »ژاژ« 
در سال 97 در بخش سياسي )خارجي(، ضمن تقدير ويژه از 
»بنيامين نتانياهو«، مشتركا اهدا مي شود به: »دونالد ترامپ« 
و »مايك پمپئو« به خاطر ژاژخايي و ياوه درايي بي نظيرشان.

در بيانيه انجمن ملي »كشف مهمالت« به اين موضوع اشاره 
ش��ده كه ترامپ در يكي از س��خن پراني هاي خود در سال 
1397 ضمن اشاره به تشديد تحريم ها عليه ايران، در يك جا 
تاكيد كرده: »ما در كنار مردم ايران هستيم«، و اين سخن، 
خنده شديد حضار را در پي داشته است. لذا از آنجا كه ترامپ 
با اين جمله، مفهوم جديدي از لفظ »كنار« را ارايه كرده و 
در چند كلمه مختصر، مرزهاي مهمل بافي را درنورديده و 
پمپئو نيز با مهارت تمام، همين ها را بلغور كرده است، اين دو 
مشتركا به عنوان برندگان تنديس »ژاژ« سياسي )خارجي( 
در سال 97 برگزيده شده اند. ضمنا اينكه رييس جمهور اياالت 
متحده گفته: »دولت من بيش از هر دولت ديگري در تاريخ 
آمريكا موفقيت داشته«، در جلب نظر انجمن ملي »كشف 
 Mozakhrafology مهمالت« و آكادمي بين المللي

بي تاثير نبوده است.
اقتصادي؛ بازار

انجمن ملي »كشف مهمالت« به رغم همكاري با آكادمي 
بين الملل��ي Mozakhrafology، ب��راي تقدير از فرد 
برگزيده در حوزه اقتصادي، به مشكالت اساسي برخورده 
اس��ت. فضاي اقتصادي ايران در سال 1397 آن چنان پويا 
و فع��ال و موثر بوده كه انتخاب يك نفر به عنوان چهره برتر 
براي دريافت تنديس »ژاژ«، بس��يار دشوار به نظر رسيده 
است. خب شما خودتان را بگذاريد جاي انجمن و كاله تان 
را قاضي كني��د؛ »م. خ« را انتخاب مي كنيد يا »پ. ش« را؟ 
»ر. ذ. ل« را برمي گزينيد يا »د. ز. د« را؟ تنديس »ژاژ« را به 
»ب. ز« مي دهيد يا »س. گ«؟ قبول كنيد كه به خاطر شدت 
شفافيت، انتخاب هم خيلي خيلي سخت است. لذا انجمن 
ملي »كشف مهمالت« تصميم گرفت در حوزه اقتصادي، 
اهداي تنديس »ژاژ« را به زمان ديگري كه شرايط اقتصادي 
اين چنين منظم و مرتب نباشد، موكول كند. اما براي خالي 
نبودن عريضه، آيين نكوداش��ت براي دو نفر در اين بخش 
برگزار خواهد شد: »سلطان سكه« و »سلطان قير«. در متن 
بيانيه انجمن اشاره شده است كه سلطان سكه، يعني »وحيد 
مظلومين« كه گويا ماهانه 30 ميليارد تومان درآمد داشته 
و ضمنا گران ترين سيگار ايران را هم مي كشيده، در آخرين 
اظهارات خود پيش از اعدام گفته است: »نمي توانيد من را 
گوشه رينگ ببريد؛ چون به هيچ عنوان 700 ميليارد تومان، 
حجم پول بااليي نيست و يك چيز عادي است.« وي در اين 
سخنان گهربار، هم معناي بكر و تازه اي از »باال« و »پايين« 
عرضه ك��رده و هم در زمينه »ع��ادي« و »غيرعادي« باب 

جديدي را در تاريخ اقتصادي ايران باز كرده است.
همچنين، در متن بيانيه انجمن اشاره شده است كه سلطان 
قير، يعني »حميد باقري درمني« كه به ابربدهكار 2هزار 
ميليارد توماني معروف شده بود، در يك مصاحبه پيش از 
اعدام، در مورد تعداد امالكش گفته است: »دقيق نمي دانم، 
اما حدود 108 قطعه زمين فقط در يك جا دارم. همچنين 
تعدادي دفتر هم در ونك پارك دارم. 280 متر خانه هم در 

فرشته دارم كه وقتي 32س��الم بود آن را خريدم.« سپس 
ادامه داده: »من چيزي ندارم كه، پولي ندارم اصال.« و افزوده: 
»از نظر شما 280 متر خانه در فرشته داشتن، سرمايه داري 
اس��ت؟« وي نيز با طرح اين پرسش بنيادين، ضمن نشان 
دادن روحيه مطالبه گري، مبنايي نوين براي مفاهيم نظام 
سرمايه داري بنا كرده اس��ت. لذا در مراسم اهداي تنديس 
»ژاژ« به برترين ژاژخايان در سال 1397، آيين نكوداشت اين 
دو عزيز از دست رفته برگزار، و از اين مبتكران عرصه اقتصاد، 

به نيكي ياد خواهد شد.
فرهنگي- هنري؛ سينما

در بخش فرهنگي هنري، انجمن ملي »كشف مهمالت« 
 ،Mozakhrafology با همكاري آكادمي بين الملل��ي
هيچ يك از اهالي فرهنگ و هنر و حتي مديران و مسووالن 
فرهنگي-  هنري را شايسته دريافت تنديس »ژاژ« در سال 
1397 ندانسته است. در متن بيانيه اين انجمن آمده است: 
»خداوكيلي در كنار فرمايش هاي برخي از سياست بازان و 
افاضات شماري از اقتصادسازان، حرف هاي اهالي فرهنگ 
و هنر خيلي ضايع اس��ت، به معناي واقع��ي كلمه. لذا اين 
انجمن، ضمن توصيه اين اهالي فهيم و دقيق، به فهم بيشتر 
معناي ژاژ و دقت بيشتر در امر ژاژخايي، هيچ يك از ايشان را 
شايسته دريافت تنديس، تشخيص نداد.« اما بيانيه انجمن، 
يك »اما«ي مهم دارد كه خودت��ان در ادامه بخوانيد: »اما 
براي اينكه افراد مستعد در اين زمينه، سرخورده نشوند و 
احساس نكنند تالش آنها ناديده گرفته شده است، و ضمنا 
با هدف ترغيب و تشويق س��ايرين به امر ژاژخايي، انجمن 
ملي »كش��ف مهمالت« با مش��ورت آكادمي بين المللي 
Mozakhrafology لوح تقدير خ��ود را به يك جوان 
فيلم اولي در سينماي ايران تقديم مي كند: همايون غني زاده، 
كارگردان فيلم مسخره باز.« در بيانيه انجمن اشاره شده است 
كه غني زاده پس از به روي صحنه نيامدن و دريافت نكردن 
سيمرغ بلورين بخش نگاه نو در اختتاميه جشنواره فيلم فجر، 
براي دريافت سيمرغ بخش هنر و تجربه به روي صحنه آمده 
و گفته اس��ت: »اون جايزه رو دوست نداشتم، اما اينو دوس 
دارم و قبولش مي كنم. سيمرغ اول رو نگرفتم چون جايزه ش 
رو دوست نداشتم. معادالت جشنواره رو هم پذيرفتم، ولي 
سيمرغ نگاه نو رو دوست نداشتم؛ چون در نهايت ديدم فيلم 
من موفق نشده نگاه نويي به جشنواره تزريق كنه. اما اين جايزه 
رو دوس��ت دارم و مي گيرمش.« وي طي همين سخنراني 
كوتاه، به توفيقات زيادي نايل آمده است: بسط معنايي مفهوم 
»دوست داش��تن«، ارايه نظريه اي پسامدرنيستي در باب 
»پذيرفتن معادالت«، توجه به بينامتنيت درخصوص واژگان 
»تزريق«، هنجارگريزي و آشنايي زدايي از مفهوم »گرفتن«.

لذا، انجمن »كشف مهمالت«، غني زاده را شايسته دريافت 
لوح تقدير مي داند و اميدوار است كه اين را هم دوست داشته 

باشد و بگيردش.
اجتماعي؛ فضاي مجازي

ماش��اءاهلل در عرص��ه اجتماع��ي، به خص��وص در فضاي 
مجازي ايران، آنقدر چهره برتر هس��ت ك��ه انجمن ملي 
 »كش��ف مهمالت« ب��ا هم��كاري آكادم��ي بين المللي

 Mozakhrafology را به دردسرهاي زيادي انداخت. 
اين انجمن اعالم ك��رده كه توان اهداي يك تنديس »ژاژ« 
را در اين حوزه ندارد و به تنديس هاي پرشماري نياز است. 
در متن بيانيه انجمن آمده است: »جاي خوشحالي و بلكه 
پايكوبي و دست افشاني است كه تعداد زيادي از جوانان اين 
مرز و بوم، بام تا شام در فضاي مجازي پالس اند و خاصه در 
عرصه اينستاگرام، تاريخ ژاژخايي و هرزه درايي را به پيش و 
پس خود تقسيم كرده اند. اين جوانان با شعور و كماالت در 
اقدامات زيبا و شگفت آور خود، مهمل و مزخرف را با بيهودگي 
و لودگي تلفيق و تركي��ب كرده اند و ماحصل فعاليت هاي 
خستگي ناپذيرشان، آنقدر متنوع و متهوع است كه حقيقتا 
انسان لذت مي برد. لذا، واقعا در اين زمينه، انجمن ما را معذور 
بداريد كه بتوانيم از ميان اين همه ش��اخ و پلنگ و جفنگ، 
فقط يك نفر را براي اهداي تنديس »ژاژ« انتخاب كنيم. پس 
بررسي هاي ما همچنان ادامه خواهد داشت تا در پايان سال 

1398، برگزيدگان دوسال را باهم معرفي كنيم.«
توصيه نهايي انجمن »كشف مهمالت«

انجمن ملي »كشف مهمالت« با همكاري آكادمي بين المللي 
Mozakhrafology در پايان بيانيه توصيه كرده است: 
»ژاژ بخاييد و هرزه بدراييد كه به قول ش��اعر: تا داد خود از 

كهتر و مهتر بستانيد!«.

 سال ۹۷ هم بيشتر از هر چيزي يك سال فوتبالي بود. 
سالي كه در آن يك جام جهاني و يك جام ملت هاي 
آسيا برگزار ش�د. در اين ميان، مسووالن و مديران 
هم كلي پاس دادن�د و گل به خودي زدند و كلي روي 
مردم خطا كردند. چندتاي شان هم از مجلس كارت 
زرد و قرمز گرفتند و حتي يكي شان حاضر نشد بعد 
از تعويض، از زمين و پشت ميزش خارج شود. خالصه 
فوتبال چهره هاي برتر زيادي داشت كه همين چند 
نفر بعد از كارشناسي هاي فراوان به عنوان چهره هاي 
شاخص فوتبالي معرفي ش�دند. البته اگر بخواهيم 
چهره هاي بيش�تري از عالم فوتبال انتخاب كنيم 

دستمان حسابي باز خواهد بود .

كارلوس خان كي روش
كارلوس كي روش دومين مربي گران قيمت جام جهاني بود 
كه نتوانست ايران را از مرحله گروهي باال ببرد. تيم ملي ايران 
در اين بازي ها يك اتوبوس جلوي دروازه اش پارك كرده بود 
و براي گل زدن به مدافعان حريف دل بس��ته بود كه لطف 
كنند و اشتباهي گلي وارد دروازه خودشان بكنند. كي روش 
بعد از جام جهاني مثل يك قهرمان به ايران برگشت و در بدو 
ورود از خجالت پروفسور درآمد و برانكو را با خاك يكي كرد. 
بعدش هم گفت كه ما در جام ملت ها جبران مي كنيم. البته 
قبل از ورود به جام ملت ها گفت، من فوقش بتوانم تيم را از 
مرحله گروهي باال ببرم، باقي اش ديگر با خودتان. بعد هم 
بعد از صعود از مرحله گروهي يك چيزهايي گفت و مترجم 
يك چيزهاي ديگر ترجمه ك��رد و مردم هم يك چيزهاي 
ديگر فهميدند و اصال شير تو شيري شد كه بيا و ببين و جواد 
خياباني هم باز بغضش روي آنتن زنده تركيد و با گريه گفت: 

خودت گشنه اي نه مردم!  
استاد تاج

تاج، رييس فدراس��يون فوتبال بود و ميز رياست را خيلي 
دوس��ت داش��ت، اما مثل رييس سابق فدراس��يون، آقاي 
كفاشيان، به شوخي و خنده عالقه چنداني نداشت و خيلي 
جدي به ميزش چس��بيده بود. بعد از تصويب قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان توسط مجلس، تاج حاضر نشد 
پستش را ترك كند. گفت: من كه ليگ شيك مي كنم برات، 
بذارم برم؟ جواب دادند: آره برو. استاد تاج كه ديد نه، قضيه 
جدي است، گفت: من اصلش ميزم رو به كسي نمي دم، اگه 
بخوايد منو بازي ندين، بازي رو به هم مي زنم و فدراسيون رو 
تعطيل مي كنم. بقيه كه ديدند تاج با كسي شوخي ندارد، 

گفتند: تو هم بمان.
رييس جمهور محبوب كرواسي

يكي ديگر از شخصيت هاي فوتبالي امسال، رييس جمهور 
كرواسي خانم كوليندا بود كه قبل و بعد هر بازي كرواسي 
به رختكن اين تيم مي رفت و بازيكنان را در خفا در آغوش 
مي كشيد. اين خانم خيلي نتوانست عشق خود به فوتبال و 
بازيكنان كشورش را در خفا پنهان كند و در پايان بازي فينال 
همه بازيكنان تيم خودش را در مألعام در آغوش كش��يد 
و حتي از بغل كردن بازيكنان تيم مقابل يعني فرانسه هم 
نگذشت و در انتها مي خواست داور و كمك داور را هم بغل كند 
كه مسووالن فيفا پادرمياني كردند و خانم را راضي كردند كه 
بي خيال شود. البته تلويزيون هم همه اين صحنه ها را براي 
مردم پخش كرد و علي مطهري هم گفت كه درست است 
كه آغوش رييس جمهور كرواسي مادرانه و غيرجنسي بوده، 
اما نبايد تلويزيون اين صحنه ها را پخش مي كرد. مادر چاوز 
هم در اعتراض گفت: فقط آغوش من غيرمادرانه بود ديگه؟!

سرجوخه سردار آزمون
سردار آنقدر در جام جهاني كله اش داخل اينستاگرام بود كه 
گل زدن يادش رفت و بعد از جام جهاني هم تحت تاثير فضاي 
مجازي از تيم ملي خداحافظي كرد، اما مدتي بعد دوباره به 
تيم ملي برگشت. در جام ملت ها هم وقتي گل زد به سمت 
دوربين رفت و انگشت اشاره اش را با حرص براي تماشاگران 
تلويزيون تكان داد. خيلي ها اين كارهاي سردار را به حساب 
جواني و سن پايينش گذاشتند و خيلي هاي ديگر هم كه 
منتظر ظهور يك علي دايي ديگر در تيم ملي بودند، نااميد 
شدند. درست است كه س��ردار آزمون، علي دايي نشد اما 
توانست به شخصيت نارنجي در مدرسه موش ها نزديك شود. 
سرداري كه در تيم ملي در حد يك سرجوخه هم ظاهر نشد.

جناب كريستيانو رونالدو
رونالدو در جام جهاني دوباره به تيم ايران خورد و مي خواست 
اين بار هم به تيم ملي ايران گل بزند، اما قبل از آغاز بازي ها 
با تهديد داعش��ي بيرو حساب كار دستش آمد. وقتي علي 
بيرانوند كل��ه اش را به دوربين چس��باند و گفت: چطوري 
كريس؟! رونالدو برگ هايش ريخت. شب قبل از بازي هم 
وقتي همه تماش��اگران ايراني مقابل هتلش جمع شدند و 
با هم شعار دادند: رونالدو حيا كن، جام جهاني را رها كن، به 
روي بالكن آمد و گفت: بريد خونه تون، نصفه شبه. رونالدو 
اما نمي دانست كه فرداي آن روز چه فاجعه اي انتظارش را 
مي كشد، وقتي بيرو پنالتي اش را گرفت، ديگر كريس، آن 
كريس سابق نشد و ديگر رويش نشد توي چشم طرفداران 
رئال نگاه كند. از همان جا بليت ايتاليا را گرفت و رفت در تيم 

يوونتوس يك گوشه اي بنشيند و نان و ماستش را بخورد.
ملت هميشه در صفحه

مردم هميش��ه در صفحه امسال پشت س��ر هم در فضاي 
مجازي حماسه آفريدند تا به شخصيت سال فوتبالي تبديل 
شوند. تيم ملي باخت، رفتند روي ديوار بازيكنان تيم حريف 
فحش نوشتند. تيم ملي مساوي كرد، رفتند روي ديوار داور 
فحش نوش��تند. تيم ملي برد، رفتند روي ديوار همديگر 
فحش نوشتند. خالصه هر اتفاقي افتاد، در كميت و كيفيت 
فحش ها تغييري حاصل نشد. شاهكار فحش دادن ها هم 
وقتي بود كه تيم ملي به ژاپن باخت و رفتند روي صفحه يك 
دونده ژاپني فحش و بدوبيراه نوشتند. سوگورو اوساكا دونده 
ژاپني، صبح كه از خواب بيدار شد، ديد كه يك شبه چقدر در 
ايران محبوبيت و معروفيت پيدا كرده و كلي عرض ارادت به 
زبان فارسي برايش نوشته اند. بنده خدا يك مترجم استخدام 
كرد تا از محتويات پيام ها سر دربياورد. تازه فهميد كه مردم او 
را با بازيكن تيم ملي فوتبال ژاپن كه به ايران گل زده، اشتباه 
گرفته اند. يك متن فارسي روي صفحه اش منتشر كرد كه 
به خدا من اشتباهي شده ام؛ خودم هم اگر آن بازيكن را در ژاپن 
گير بياورم، حالش را مي گيرم. اين بار مردم هميشه در صفحه، 
دوباره به او فحش دادند كه چرا ما را سر كار گذاشته اي؟ خب 

برو فاميلت را عوض كن تا وقت يك ملتي را نگيري.
سلطان علي پروين

شخصيت آخر فوتبالي سال، سلطان علي پروين است. البته 
سلطان به خاطر پاطاليي بودنش به عنوان شخصيت سال 
انتخاب نشده، بلكه به خاطر حمايتش از حسين هدايتي به 
اين عنوان نايل آمده است. بعد از اينكه حسين هدايتي در 
دادگاه محكوم شد و دادگاه گفت تمام پول هايي كه ايشان به 
افراد داده، بايد پس بدهند، علي آقاي پروين گفت: ايشان اين 
پول ها را هديه و هبه كرده و كسي هديه را پس نمي فرستد. 
البته ايشان تاكيد كردند كه هديه را امكان داشت كه وانكرده 
پس بفرستند، اما ناغافل بچه ها هديه را باز كرده بودند و زشت 

بود كه هديه را بازكرده، پس بفرستند.
جواد آقا خياباني

آقا جواد خياباني ديگر سوتي هايش و بغض هايش معروف 
خاص و عام شده است و ديگر آنقدر سوتي هايش عادي شده 
كه ديگر حتي كسي متوجه سوتي هاي استاد وسط گزارش 
زنده نمي شود. اما گذشته از سوتي هاي آقاجواد، ايشان يد 
طواليي هم در زبان هاي خارجي دارند. وقتي ايشان از مربي 
بوليوي با اعتماد به نفس پرسيد: واي يور تيم اين ورد كاپ 
نو؟ پرهاي مربي بوليوي و همه مخاطبان تلويزيون ريخت و 
چلنگر فرياد زد: آخ برگام. البته اين تنها برگ زرين استاد در 
تاريخ ترجمه و زبان هاي خارجي فوتبال كشور نبود. استاد 
وقتي شفر مربي آلماني استقالل را به برنامه اش دعوت كرد، 
با ايش��ان هم چند جمله اي آلماني صحبت كرد و مترجم 
آقاي شفر مجبور ش��د جمالت آلماني استاد خياباني را به 
آلماني ترجمه كند. يكي ديگر از س��وتي هاي استاد جواد 
در حين گ��زارش بازي يمن اتفاق افتاد كه وقتي از برد تيم 
ملي سرمست شده بود و س��ر از پا نمي شناخت به تصوير 
كودكي كه در ورزشگاه چيپس مي خورد گفت: كوچولو از 
آن چيپست به ما هم بده. استاد خياباني با يك جمله ديگر 
در بازي عمان سوتي هاي خود را تكميل كرد و گفت: درسته 
كه شايد عماني ها در ورزشگاه بيشتر از ايراني ها باشند، اما 
ايراني ها هميشه هم شورشان بيشتر بوده و هم شعورشان. 
عده اي بعد از شنيدن اين جمله، به استاد خياباني تاختند كه 
ايشان حرف نژادپرستانه زده و چه  و چه. البته همه مردم كه 
جواد خياباني را مي شناختند، گفتند: اين هم يكي ديگه از 

سوتي هاي آقاجواد بوده.

 به خستگان از مرارت هاي زمانه 
پيشنهاد مي شود!

»ي��ك روز س��رد زمس��تان، دقيقا 
بيست و ششم دي، حدود ساعت سه و 
ربع كم بعد از ظهر، توي جاده، وسط 

برف و بوران، ناغافل به دنيا آمدم«.
اينكه به گذش��ته چنگ بزني و از دل 
آن روايتي بگويي كه غبار غم ببرد، راوي ذاتا قصه گويي 
مي خواهد كه بلد باشد از گذشته، آن خاطره اي را بگويد 
كه خوشايند مخاطب باشد؛ خاطره هايي كه به وقت 
دلتنگي آدم به آن  پناه مي برد تا غمش را تسكين دهد. 
»من رعنا هستم« نوشته مريم سميع زادگان، واگويي 
همان خاطره هاي آش��نا براي هر خانواده ايراني است 
كه دلش براي قديم ترها غنج مي زند و قصه اي خوش 

مي خواهد.
رمان از سر ارادتي كه نويسنده  به دايي   جان ناپلئون و 
ايرج پزشكزاد داشته، به ايشان تقديم شده است. از همان 
ابتدا - وقتي كه داستان با يك تاريخ تولد شروع  مي شود 
- آغازي آشنا و جذاب، مانند جمله آغازين دايي جان 
ناپلئون، ق��الب را در ذهن خواننده مي اندازد. همانند 
شيوه اي كه پزشكزاد براي روايت دايي جان ناپلئون در 
پيش  گرفت��ه، اين رمان هم پر از اتفاق و متكي بر قصه 
اس��ت. ماجراهاي خانوادگي ساده، پرطمطراق گفته 
مي شوند و حوادث بي اهميت خانوادگي با آب و رنگي 
كه سميع زادگان به آن مي دهد، جذاب و خنده آور به 
نظر مي آيند. شخصيت هاي كتاب - نغمه، طاهره خانم، 
مامانجي، مامان عاطفه، باباپرويز و عمه زري - براي هر 
كسي كه دايي جان ناپلئون را خوانده، مابه ازايي با سبك 
متفاوت، دقتي ظريف و زنانه و روايتي مستقل دارند. 
مكان وقوع داستان، يك آپارتمان چند طبقه در تهران 
قديم است كه اين بار مامانجي طبقه متوسط شهري اش 
را رهبري مي كند. گره داستان نه با عشق و سياست كه 
با شيطنت بچگانه راوي آغاز مي شود. سميع زادگان با 
تسلسل موقعيت هايي مضحك و شوخي هاي كالمي، 
بدون آنكه روايت را به هجو آلوده كند، با طنزي ظريف 
و نكته بين ش��خصيت هاي رمانش را به خوبي تصوير 
كرده است؛ شخصيت هايي كه يك نماينده اي هستند 
از آدم هايي كه هر ايراني در ميان اطرافيانش سراغ دارد.

داستانِ  فارسي امروز از كمبود طنز و طنازي سرخورده 
 اس��ت. در برهه اي از تاريخ كه مردمش از هر موقعيتي 
براي خنديدن و شادي بهره مي برند، چهره ادبيات ما 
بيش از حد غم گرفته و تلخ مي نمايد. در شرايطي كه 
هر روز گفتار، ضرب المثل ها و رسوم قديم سرزمين مان 
فراموش مي ش��وند و فاصله از خويش��اوندان بيشتر، 
»من رعنا هس��تم« صميميت دور هم زيس��تن را به 
ياد مي آورد؛ حتي اگ��ر بهانه اش نمايش يك جنجال 
خانوادگي باشد. نويسنده با ايجاد صحنه هايي شادي آور 
توانسته پرده ماتم را كنار بزند و لبخندي بر لبان خواننده 

خسته از مرارت هاي زمانه اش بياورد.

اين ناقوس مرگ توست 

كتاب »زنگ ه��ا براي ك��ه به صدا 
درمي آيند« يا »اي��ن ناقوس مرگ 
كيست؟« كه ترجمه اول بيشتر به 
گوش مان آشناست، رماني است از 

ارنست همينگوي. 
مه��م نيس��ت ن��ام كت��اب را چ��ه ترجم��ه كنيم، 
الاق��ل ن��ه ب��راي م��ا ك��ه مي خواهي��م در س��يل 
توصيف��ات همينگوي، ب��ا آن كلمات موج��ز و بجا و 
 تكان دهنده غرق ش��ويم. نام اصلي كتاب اين است:

 For Whom The Bell Tolls  و جمل��ه اي 
اس��ت برگرفته از شعر جان دان كه كم و بيش سيصد 
سال پيش از انتش��ار كتاب مرده بود: »هر مرگي مرا 
مي كاهد/ چرا ك��ه من تمام بش��ريتم/ پس هيچ گاه 
مپرس كين ناقوس مرگ كيست؟/ اين ناقوس مرگ 
توست« رمان همينگوي نيز مانند شعر جان دان درباره 
مرگ است، درباره فداكاري و جنگ و عشق. داستان 
با صحنه اي آغاز مي ش��ود كه دو نفر، رابرت جردن و 
آنِسلمو، روي زمين ِگلي و پر از برگ هاي سوزني كاج، 
روي تپه اي پوش��يده از درخت خوابيده اند و مشغول 

وارسي پلي هستند كه قرار است منفجرش كنند. 
تمام داس��تان همين اس��ت: خراب ك��ردن يك پل 
به دس��ت رابرت جردن در زمان جنگ هاي داخلي 
اس��پانيا. اما در اين كتاب هيچ چيز به اندازه عش��ق 
و آن پيون��د عميِق بي نام كه فق��ط از طريق تحمل 
كردن دردي كم و بيش مش��ترك ايجاد مي ش��ود، 
مهم نيس��ت. انگيزه ش��خصيت ها در طول داستان 

عوض مي شود. 
آنها سست و خسته و بي تاب مي شوند. رازهاي خود 
را برمال مي كنند. دست به كارهايي مي زنند كه هرگز 
نمي دانس��تند از پس آن برمي آيند. آدم ها در طول 
اين داس��تان مي ميرند اما در تمام لحظات مي دانند 
كه زندگي پوچ و زيباست و ارزش جنگيدن دارد و به 
همين سبب است كه وسوسه مي شويم، بگوييم اين 

كتاب درباره چيزي نيست جز زندگي.
توصيفات همينگوي پر از تصوير اس��ت. خودتان را 
در كوهس��تان هاي سرد اس��پانيا، در يك غار تصور 
مي كنيد كه بوي عرق انسان و تن اسب مي دهد. زير 
آسماِن شب در كيسه خواب مرغوبي مي خوابيد در 
حالي  كه باد خنك صبحگاهي به پوست صورت تان 
مي خورد. صداي جيغ زني را مي شنويد كه از بالكن 
خانه اي در دهكده اي كوچك و غم زده ش��وهرش را 
صدا مي زند كه در صف محكومين به مرگي دردناك 
است. مرگ را مي بينيد و قساوت بي حد انسان هاي 

ظلم ديده در قدرت را.
به خاطر همين توصيف هاست كه هيچ  وقت دوست 
ندارم فيلمي را ك��ه از اين رمان اقتب��اس كرده اند، 
ببين��م. هر چيزي كه الزم باش��د، ببيني��د در خود 
كتاب هس��ت و چيزهايي بيش��تر از آن؛ بخصوص 
آن قس��مت هاي درخش��اني از داس��تان كه يكي از 
شخصيت ها ماجرايي را در گذشته تعريف مي كند؛ 

گذشته اي كه اغلب سياه و گاهي هولناك است.

اندر باب چند چهره خيلي مهم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره

برندگان تنديس »ژاژ« 
اندر باب چند چهره خيلي مهم فوتبالي در سال 1397

گل  به  خودي
عليرضا  لبشمجتبي احمدي

در باب عشق

قريب به يك هزاره است كه رمان نويسي 
در دنيا رواج دارد. گفته مي شود اولين 
رمان تاريخ را موراس��اكي شيكيبو در 
ژاپن و به سال 1001 ميالدي نوشته 
است. تا امروز پيرامون اكثر دغدغه هاي 
انس��اني رمان نگاش��ته شده اس��ت و يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي انس��اني كه همه فرم هاي هنري را درگير 
خودش كرده مساله عشق است. نويسنده در فرم رمان 
براي خل��ق »هنر« بايد به معني واقعي  كلمه ش��اهكار 
بنويسد و شاهكار چيزي نيست جز بيان مساله مهمي كه 
گفته نشده يا روايتي متفاوت از شكل معمول. شايد هيچ 
ابژه اي به اندازه عشق در ادبيات داستاني نوشته و تكرار 
نشده اس��ت، بنابراين بيراه نيست بگوييم كه نوشتن از 
عشق براي نويسنده مدرن نوعي قماربازي است. امروز ما 
با رماني سر و كار داريم كه نگاهي رئال به عشق دارد و اين 
عشق نه عشقي سنتي به مثابه كليشه كه عشقي مدرن 
و از دل تجربه امروز است. نويسنده رمان »روزها و روياها«، 
پيام يزدانجو، داس��تان را به زبان سوم شخص براي مان 
روايت مي كند، شبيه آنچه در رمان هاي كوندرا خوانده ايم؛ 
به ويژه »س��بكي تحمل ناپذير هس��تي« يا همان »بار 
هستي«. در ادبيات امروز ما شباهت سبك غالبا تقليد 
است و اين تقليد خالق موجودي عقيم و بي دست و پاست. 
جالب تر اينكه مقلدان كوندرا همان موقع كه از داستان 
جدا مي شوند و توصيفات شان را بيان مي كنند، به واقع لو 
مي روند، چرا كه وقتي حرفي براي گفتن نباش��د، مقلد 
باالجبار دست به گنده گويي  مي زند و اين گنده گويي هيچ 
نمي پذيرد جز نگاهي عاقل اندر سفيه! شباهت سبك و 
نوش��تار يزدانجو با كوندرا در اين رمان اما نه يك تقليد 
سطحي، بل نشان از تاثير كوندرا در نويسندگي و ساختار 
رمان »روزها و روياها« دارد. به واقع هنگامي كه راوي از 
داستان جدا مي شود، سخن از عشق و مفاهيمي عميق 
مي زند. مفاهيمي كه خاستگاه شان نشان از سال ها مطالعه  
و پژوهش يزدانجو از عشق در آثار بزرگان و مكاتب مختلف 
ادبي دارد. موضوعي ديگر كه جانمايه محتواي رمان شده، 
تسلط نويسنده به فلسفه شرق، به ويژه مفاهيم بوديسم و 
هندوييسم است كه نه تنها در روايت داستان آمده، بلكه 
جانمايه مضامين رمان نيز شده و اثر را به لحاظ مفهوم و 
غنا چند سطح ارتقا داده است. موضوع مهمي كه بايد در 
نظرش گرفت مساله راوي رمان است. واضحا راوي رمان 
آرش اس��ت، اما او تنها راوي داستان نيست. نويسنده با 
شيطنت هايي بجا و ريزبينانه گاهي داستان را از نگاه ديگر 
شخصيت هاي اصلي داس��تان روايت مي كند؛ مثال در 
قسمت هفتم فصل سفر، ما از شنيده هاي جسته و گريخته 
هاناي نه ساله از اتفاقات رمان اطالع پيدا مي كنيم. در اين 
ن��وع روايت نه تنه��ا توصيف صورت  مي پذي��رد، بلكه 
احساسات خواننده نيز بر انگيخته مي شود. نويسنده اما 
اين س��ياليت راوي را بكر مي گذارد و با تكرار آن را لوث 
نمي كند كه نشان از تجربه  و تبحر وي در داستان نويسي 
دارد. ب��ر خالف آنچه پش��ت جلد رمان آم��ده، نه راوي 
ستايشگر است و نه رمان سراسر حسرت بار! راوي عشق 
را با نگاهي مدرن و امروزي توصيف مي كند و فصول كتاب 
به نوعي مراحل زايش و ميرايي عشق هستند كه با صحه 
گذاشتن بر پيچيدگي هاي روابط انساني - اجتماعي اثري 
عاشقانه و اميدبخش مي سازد. نكته مهم ديگر رمان، پايان 
لوليتايي - الكترايي آن است. هانا كه در پايان رمان بزرگ 
شده اس��ت، از آرش مي خواهد همسفر او شود. آرش با 
وجود نپذيرفتن اين پيشنهاد، حسي لوليتايي به خواننده 
منتقل مي كند كه به شدت بوي عقده الكترا مي دهد. اين 
هم آميختگي چنان جالب توجه از آب درآمده كه احساس 
خواننده، بي نياز از آنكه از مفاهيم و پشته آن اطالع داشته 
باشد، برانگيخته مي شود و با آن هم حسي مي كند. به نگاه 
من، رم��ان »روزه��ا و روياها«ي پي��ام يزدانجو يكي از 
خاص ترين رمان هايي است كه با هدف توصيف عشق - نه 
صرف نوشتن رماني عاشقانه - نوشته شده است؛ رماني 
كه ن��ه تنها ارزش نق��د دارد، بلك��ه در جايگاه خودش 
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گ��ي دو موپاس��ان را با داس��تان هاي 
كوتاهش مي شناس��يم؛ داستان هاي 
كوتاه ُپر كششي كه بيش از آنكه بخواهند 
حكايت كنن��د و درس زندگي بدهند، 
توصيف��ي هس��تند و داس��تان محور. 
جس��ت وجوهاي مداوم موپاس��ان و نوآوري ه��اي او در 
داستان نويسي، تحولي عظيم در ساختار داستان كوتاه 
پديد  آورد. فلوبر كه به نوعي استاد او بود با اعتقاد به عدم 
كارايي شيوه كهنه رمان نويسي، با زاويه ديد اول شخص كه 
معموال خود نويسنده است، در اين باره مي نويسد: »هنرمند 
در اثر هنري اش باي��د به مثابه خدا در آفرينش، نامرئي و 
قدرت مطلق باشد؛ طوري كه همه جا احساس شود اما به 
چشم نيايد«. موپاس��اِن بزرگ از آن شاگرداني بود كه به 
سخن استاد گوش مي سپارد. قهرمان رمان »يكشنبه هاي 
پاريسي«، آقاي پاتسيو، كارمند است و پنجاه و اندي ساله. 
او پس از اينكه از ترس س��كته به دكتر مراجعه مي كند، 
تصميم مي گيرد يكشنبه ها را بيرون از پاريس سپري كند. 
اين داستان كوتاه، روايت آخر هفته هاي آقاي پاتسيو است 
كه هر كدام شان مملو از اتفاقاتي جذاب و در عين حال طنز 
است. يكشنبه هاي پاريسي را از چند منظر مي توان مورد 
بحث قرار داد. مهم ترين اينها اما بحث از منظر رئاليس��م 
است. زبان موپاسان در اين داستان همچون بسياري ديگر 
از داس��تان هايش، در عين طنز بودن به ش��دت نيشدار، 
كنايه آميز و انتقادي است. او در عين باور به محتوم بودن 
سرنوش��ت آدمي، نگاهي واقع گرايانه به ش��خصيت ها و 
اتفاقات داستان دارد و از اين منظر رمان او بسيار شبيه به 
آثار همتايش، اميل زوال اس��ت كه خود از پيشگامان اين 
مكتب يا به زباني ديگر پدر ناتوراليسم است. در مجموع 
»يكشنبه هاي پاريسي« اثري روان، دوست داشتني و در 
عين حال قوي و غني از موپاسان است كه مي تواند قدمي 
به سوي مطالعه بيشتر و عميق تر از او باشد؛ مثال در شيراز 
به جاي اينكه جمعه ها به باغ و بوس��تان برويم، موپاسان 
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