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نهمين نشست »سه  سرزمين، يك زبان« با حضور كريستوفر كلوبله از آلمان، روبرت پروسر از اتريش و 
رافائل اوروايدر از سوييس در روز سه شنبه سوم ارديبهشت ساعت 16:30 در مركز فرهنگي و بين الملل 
ش��هر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم 
برگزار مي شود. شهر كتاب با همكاري رايزني هاي فرهنگي اين سه كشور از سال 13۹0 در ارديبهشت 
هر سال و به مناسبت برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، ميزبان سه شاعر و نويسنده  از آلمان، 
اتريش و سوييس بوده كه عالوه بر داستان خواني به تعامل با نويسندگان، شاعران و عالقه مندان ايراني 
مي پردازد. اين نشس��ت با حضور نويسندگان و شاعران ايراني برگزار مي شود و پس از داستان خواني 

نويسندگان آلماني زبان، درباره وضعيت ادبيات معاصر در اين سه كشور بحث و گفت وگو مي شود.

سه سرزمين يك زبان
»س��تايش روز« نام كتاب مجموعه آثار گزيده محمود جوادي پور )از 
پيشگامان هنر نوگراي ايران- درگذشته آذر 13۹1( است كه توسط نشر 
نظر منتشر شده و به زودي رونمايي مي شود. همچنين نمايشگاهي با 
همين عنوان از آثار جوادي پور در گالري مميزخانه هنرمندان برپا شده 
است. كتاب »ستايش روز« دو زبانه )فارسي و انگليسي( در قطع رحلي 
در ۴۵0 صفحه گالسه با تيراژ 1۲00 نسخه و با قيمت ۴۷0 هزار تومان از 
سوي نشر نظر منتشر شده است. اين كتاب در تاريخ جمعه 30 فروردين 

ساعت 1۸ در خانه هنرمندان ايران رونمايي مي شود.

رونمايي از كتاب »ستايش روز«

تيتر مصور|نتردام
لي لون

در حوالي ادبيات روشنايي هاي شب نگاه آخركمي بيشتر از يك توييت

چند شب پيش كيهان كلهر 
روي س��ن ت��االر وحدت و 
پيش از اجراي قطعه دومش 
گف��ت كه چند س��ال قبل 
دوست آهنگسازش، كالين 
جاكوبسن بيست روزي را 
در ايران س��پري كرده و در اين ميان، سفرش به 
اصفهان چنان شوري در او برانگيخته كه حاصلش 
س��اخت چند آهنگ شده اس��ت. از جمله آنكه 
در يكي از روزهاي حض��ورش در اصفهان از يك 
آتشگاه دوره ساس��اني در حوالي اين شهر بازديد 
كرده و چنان كه بعدا براي كلهر تعريف كرده بود 
ديدن اين آتشگاه بيش از هر چيزي در سفرش به 
ايران او را تحت تاثير قرار داده است. همين تاثير و 
برانگيختگي منجر به ساخت قطعه اي شد به نام 
»آتش��گاه!« قطعه اي كه در همين هفته گذشته 
بيش��تر از بقيه آهنگ ها، حتي بيش��تر از قطعه 
»شهر خاموش« من را تحت تاثير قرار داد. داشتم 
با خودم فكر مي كردم اگر كمي افسرده تر يا كمي 
غمگين تر از اين بودم بي ش��ك بعد از كنس��رت، 
»شهر خاموش« را به عنوان آهنگ به يادماندني 
كنس��رتم انتخاب مي كردم اما اگرچه آن آرش��ه 
كشيدن ها در »ش��هر خاموش« هر دلي را ريش 
مي كند اما من دل در گرو تصويرهايي به يادماندني 
ك��ه از مكان ها داش��تم، مانده ب��ودم و فرصت به 
تصويرسازي ش��هري خاطره انگيز اما خاموش و 
مرده نرسيد. در واقع تصويرسازي كه كلهر از لحظه 
زايش آهنگ كرد مرا در سفري به همه ساعت ها 
و لحظه هاي به يادماندني كه تاكنون تجربه كرده 
بودم، برد. آن بعدازظهر به يادماندني در چغازنبيل. 
آن لحظه هاي جادويي در خانه مستوفي شوشتر. 
آن نور اريب آفتاب كه در آن عصر تكرار نش��دني 
بر س��پيدارهاي ديلم��ان مي تابي��د و طرحي از 
آن را روي س��بزي نورس��ته چمن رسم مي كرد. 
تماش��اي چوپاني كه در گرگ و ميش غروب گله 
گوسفندهايش را از تپه هاي تاريخي حسنلو پايين 
مي آورد وقتي آخرين رمق هاي آفتاب سايه هاي 
گوس��فندها را اندازه يك گاو مي ك��رد. همه آن 
لحظات و س��اعت هايي كه هنوز بزرگي شان مرا 
مبهوت خودش مي كند. هم��ه آن زيبايي هايي 
كه آدم را ميخكوب مي كند. همه آن دم هايي كه 
چنان شگفت زده اي كه وسوسه مي شوي آن را با 
دوربين موبايلت ثبت و ضبط كني ولي بعدش به 
خاطرت مي آيد كه اين زيبايي بزرگ تر از آن است 
كه تصويري نادقيق از آن در گوشي موبايلت ضبط 
شود كه هيچ دوربيني نمي تواند كيفيت آن لحظه 
را ضبط كند. همه آن مكان ها و زمان هايي كه در 
من ش��عله اي را روش��ن كرد اما حيف كه من آن 
آهنگساز، نقاش، شاعر يا هنرمندي نبودم كه آن 
زيبايي را در نت موسيقي، بوم نقاشي يا كلماتي به 
بند بكشم تا به همه نشان بدهم و تنها دارايي ام از 
آن همه زيبايي تصويري ثبت شده در خاطر است. 
خيلي وقت ها صداي مكان ه��ا را ضبط مي كنم 
شايد بشود چيزي از آن لحظات را با خودم همراه 
كنم. صداي مدرسه علميه امام محمدغزالي توس. 
صداي جاده شازند به ازنا در ارديبهشت ماه. صداي 
خانه متروكه خيابان سميه بعد از هتل قناري. اما 
راس��تش هيچ كدام كيفيت جادويي آن لحظه را 
ندارند. هيچ كدام مثل قطعه »آتشگاه« شما را الي 
آجرهاي آتشگاهي دو هزار ساله در كوير مركزي 
ايران نمي گرداند و انگشت تان را روي پوست تاريخ 
نمي كشد. هميشه بعد از اين همه تقال و تالش و 
افسوس خوردن بر بي هنري خودم براي دلداري 
مي گويم: حاال ك��ه ما نبوغ به بند كش��يدن اين 
زيبايي ها را در اثري هنري نداريم همان بهتر كه 

تنها تماشاگران بستان باشيم.

عكس نوشت 

سه ش��نبه شب، ش��بي نفس گير براي ليگ فوتبال 
قهرمانان و عالقه مندانش ب��ود و در پايان تيم هاي 

بارسلون و آژاكس صعود كردند.
طرف��داران بارس��ا حي��ن ب��ازي اي��ن تي��م ب��ا 
منچستريوناتيد، خوشحال از برد تيم شان، هشتگ 
»بارسا« را داغ كردند. آنچه مي خوانيد، منتخبي از 
نوش��ته هاي طرفداران تيم فوتبال بارسا در توييتر 

فارسي است: 
»ديشب بارسا و آژاكس تو ليگ قهرمانان اروپا صعود 
كردن اما دوتاشون رو هم ديگه اندازه استقالليا بعد 
از برد س��پاهان خوش��حالي نكردن«، »اين آژاكس 
يكي از زيباترين فوتبال هاي ساليان اخير )طبعا به 
س��ليقه من( رو بازي مي كنه. به اميد فينال بارسا – 
آژاكس«، »براي نس��ل آينده بنويسيد كه هواداران 
بارس��ا هر هفته ب��ه نيوكمپ نمي رفتن ت��ا فوتبال 
ببينن. به نيوكمپ مي رفتن تا معجزه ببينن«، »بعد 
از فرگوسن منچستر نابود شد. ديگه هيچ كس مثل 
خودش نيومد بشينه رو نيمكت كه وقتي از بارسا گل 
ميخورن دستاش بلرزه«، »منچستريونايتدي هايي 
كه مي خواستن جلو بارسا كامبك بزنن چطورن«، 
»فينال بارس��ا - آژاكس باشه، بايد رسما اعالم كنن 
ك��ه »فوتبال« پيروز ش��د«، »همه ت��ون فصل بعد 
بياييد بارس��ا، مربيتون رو هم بيارين«، »كس��ايي 

كه بيماري قلبي دارن نبايد بازي بارس��ا منچس��تر 
رو مي ديدن«، »كاش يكي به اين داور بگه باباش��م 
بي��اره نمي تونه بارس��ا رو حذف كن��ه، ارزش نداره 
آنقدر فحش به جونش بخره«، »واس��ه اولين بار تو 
زندگيم از گل بارس��ا خوشحال ش��دم. كل كل داره 
به هويتم آس��يب مي زنه«، »شوت آروم مسي از زير 
بغل دخيا قل خ��ورد تو گل بارس��ا. خياباني: دخيا 
كه تو زندگي ش��خصي رسوايي هاي اخالقي زيادي 
داره حاال يه رسوايي فني از خودش به جا مي ذاره«، 
»واااااي حاال من كه ليورپول و بارسا رو دوست دارم 
دوتاش��ون بيان باال مي خورن به هم، نابود مي ش��م 
كه«، »در مورد بارسا منچستر فقط تو لفافه مي تونم 
بهتون بگم منچستر صعود مي كنه، اما يووه آژاكس 
رو باالخره بعد چند س��اعت جلسه موفق شديم رو 
۴-0 يوونتوس توافق كنيم«، »تنها ش��باهت بارسا 
و پرس��پوليس اينه هر دو قهرمان آس��يا نش��دن«، 
»خياباني وسط بازي بارسا- منچستريونايتد گفت 
اگر منچس��تر يك گل بزنه بازي قطعا گرم تر ميشه، 
مامان��م يهو گفت: برو بابا تو يك��ي. مامان فوتبالي و 
پيگير كي داره؟«، »بازي بارس��ا و  منچس��تر تموم 
شده، اين رو ميش��ه از كل كل هاي نرگس و فرناز تو 
گروه ب��راي مرحله بعد فهميد«، »بارس��ا و يونايتد 
اگر النگ ِرنج بازي مي كردن االن ۴-0 بود بازي.«، 

»قشنگ معلومه دخيا تباني كرده اگه ديدين فصل 
بعد تو بارس��ا داره گلري مي كن��ه تعجب نكنيد«، 
»يعن��ي اينجا راموس يادش اومد اگه توپ رو بگيره 
چكش پاس نميش��ه؟ يعني راموس فصل بعد ميره 
بارسا؟«، »دلم مي خواد بارسا هميشه پيروز ميدان 
باش��ه حتي مقابل شما منچس��تر يونايتد محبوب! 
البته اگه بر فرض محال يه روزي با پرسپوليس بازي 
كنه قضيه كامال برعكس��ه«، »از سال ۲010 تا االن 
بارس��ا در نيوكمپ فقط يك ب��ار در ليگ قهرمانان 
باخته )3-0 به بايرن در س��ال ۲013( و بعد از اون 
هم 6 س��اله به هي��چ تيم اروپاي��ي نباخته« و »گل 
بارس��ا به منچس��تر حاصل ردوبدل شدن ۵0 پاس 
متوالي توس��ط هر يازده بازيكن داخل زمين بود«. 
»قهرمان آسيا و قهرمان اروپا، اين همه قهرماني رو 
كجاي قلبم بزارم« ، »امان از دست اين داورها، آخه 
تو بازي هاي اروپا هم بايد از ناداوري بكشيم«، » چه 
مي كنه اين دخيا، آخه اين چي بود« ، » بارس��لون 
قهرمان ميشه، خدا ميدونه كه حقشه«، »منچستر، 
بارسا، پرسپوليس؟ كدومش بهترينه؟ « ، » حيف اين 
بازي نبود با صداي خياباني«، » چه بازي بشه اروپا 
رو به آتيش مي كشيم«، »انتظار ديگه اي داشتيم از 
همين االنم قهرماني معلومه اگر خواستيم همينجا 

براتون نتيجه بازياي ديگه رو هم مي گم«.

ره  جش��نوا ينك��ه  ا در 
جهاني فيلم فجر به دليل 
قواني��ن دس��ت و پاگير و 
ش��رايط خاص كشورمان 
محدوديت هاي زيادي در 
پذيرش فيلم ها دارد شكي 
نيست اما اين امر مانع از ايجاد تنوع و جذابيتش 
 نس��بت به جش��نواره فيل��م فجر ملي نش��ده

است.
با اين حساب و با توجه به اينكه تيم برگزار كننده 
جش��نواره تغيير چنداني نكرده است با شروع 
سي و هفتمين دوره جشنواره مي توان منتظر 
برنامه هاي نس��بتا خوبي در پرديس سينمايي 

چارسو و سينما فلسطين بود.
 البته به شرط آنكه ش��رايط خاص اقتصادي و 
تحريم هاي تحميلي از يكسو و عادي شدن اين 
رويداد براي برگزار كنندگان جشنواره را نسبت 

به سال هاي پيش ضعيف تر نكرده باشد.
جشنواره هايي كه در آن نمايش فيلم همراه با 

برنامه هاي جانبي متنوعي بود.
برنامه هايي كه با راه اندازي هوشمندانه باشگاه 
مخاطب��ان و مركز آموزش��ي دارالفنون باعث 
شده تا جشنواره مش��تريان ثابت و وفادار خود 

را جذب كند.
مش��ترياني كه گويا ق��رار اس��ت زمينه ورود 
تعدادي از آنها به س��ينما با جش��نواره جهاني 
گره بخورد. با اين حساب جنبه هاي آموزشي و 
تربيت مخاطب در جشنواره جهاني فيلم فجر 

اهميت زيادي دارد
اهميتي كه در بخش آثار نيز بيشتر از سينماي 
امري��كا و اروپ��ا متوجه فيلم هاي كش��ورهاي 

شرقي و جهان سومي مي شود.
اين امر اگرچه ممكن است سطح كيفي فيلم ها 
 را تحت تاثي��ر ق��رار دهد اما ي��ك ويژگي مهم

دارد.
از آنجايي ك��ه فيلم ه��اي مط��رح امريكايي و 
اروپايي روز دنيا با امكان��ات موجود به راحتي 
در دس��ترس اس��ت؛ به نظر مي رسد تماشاي 
فيلم هاي��ي از چي��ن، گرجس��تان، آذربايجان 
و.... خالي از لطف نباش��د )بگذري��م از آنكه در 
س��ال هاي گذشته س��الن هاي نمايش دهنده 
فيلم هاي اين كش��ورها با تماش��اگران اندكي 
روب��رو ب��ود و تماش��اگران ترجي��ح مي دادند 
فيلم هاي ايران��ي يا خارجي صاح��ب نام تر را 

تماشا كنند(.
گذش��ته از اين فيلم ه��اي كمتر ديده ش��ده، 
نمايش فيلم هاي كالس��يك مرمت ش��ده نيز 
فرصت مغتنم ديگري است كه براي بينندگان 

حرفه اي تر سينما فراهم مي شود.
بگذريم از آنك��ه انگار انتخاب فيل��م براي اين 
بخش هم نياز ب��ه تغيير در نگ��رش و ديدگاه 
است؛ ديدگاهي كه اگر تغيير كند باعث نمايش 
فيلم هاي خوبي از سينماي قبل از سال 13۵۷ 
خواهد شد )فيلم هايي نظير سوته دالن، آرامش 
در حضور ديگران، پستچي، دايره مينا، قيصر، 
تنگنا و...( فيلم هاي كه باعث تغيير در سينماي 

كشورمان شده اند.
البته بخش��ي از تغيي��ر اين نگرش مس��تلزم 
پذيرش ش��رايط جدي��د جامعه )تع��داد زياد 
بينندگان ش��بكه هاي تلويزيوني ماهواره اي، 
با وجود ممنوعيت اس��تفاده از ماهواره، امكان 
 تماشاي هر نوع فيلم اعم از مجاز و غيرمجاز و...(

 است.
ش��رايطي كه باعث تفاوت فاحش ميان قوانين 
جاري و برنامه هاي خصوصي مردم كشورمان 

شده است. 

 »تمايل فيزيولوژيك به واقعي��ات و ماديات 
تقريبا از زماني در توروسوف به وجود آمد كه 
او از معاش��رت با دوستان مرتاض، بوديست و 
تاتوئيستش سير ش��د كه البته قبال با نيروي 
فوق العاده اي به س��وي آنها كشيده مي شد، 
درس��ت مانند نيرويي كه اينك او را به سوي 
واقعيات و ماديات مي كشاند و حتي مي شود گفت نمي كشاند، بلكه 
مي راند، با تازيانه اميال به پشت عريانش مي كوبيد و نوارهايي سرخ بر آن 
به جا مي گذاشت و او را از انتزاع به سوي واقعيت مي راند، از نيروانا به سوي 
سمساره. او هم راضي بود: بگذار تهوع داشته باشد، بگذار بو منزجركننده 
باشد، بگذار واقعيات در همه  موارد هم عطش زيبايي شناسانه او را سيراب 
نكند، ولي مگر اين را مي توان مصيبتي بزرگ براي انساني دانست كه 
انبوهي واقعيات زندگي را براي انتخاب دراختيار دارد و مي تواند از قطار 
به آنها بنگرد. رمان »مرا به كنگاراكس نبر!« نوشته آندري كوركوف با 
ترجمه آبتين گلكار منتشر شده است. اين نويسنده در رمان هايش به 
اتفاقات و واقعيت هاي بلوك شرق پس از فروپاشي شوروي مي پردازد. 
»سرما ش��دت گرفته بود. باد هر از گاهي تكاني به برف روي درختان 
كاج م��ي داد و آن را پايي��ن مي ريخت. رادتس��كي در حالي كه باال و 
پايين مي پريد تا خود را گرم كند، گفت: »ما كه اين طوري نمي توانيم 
برگرديم.« توروسوف روي جعبه نشست و فارغ از دنيا به ريل ها خيره 
شد كه به شكل دو خط موازي از برف بيرون زده بودند. آهسته گفت: 
»البد مي آيد.« - بله، باالخره كه مطمئنا يك چيزي به سراغ مان مي آيد، 
ولي شكم را هم بايد سير كرد. آتش بده سيگارم را روشن كنم، پروفسور! 
وقتي همه چيز سهل و ساده است، تو به مشكل مي خوري و وقتي بايد 
به فكر اين باشي كه چطور از مخمصه جان سالم به در ببري، انگار كه 
دندان عقلت را كشيده باشند، اصال عين خيالت نيست! - چرا عين خيالم 
نيست؟ عين خيالم هست! ولي جعبه سنگين است. رادتسكي متفكرانه 
نفسش را بيرون داد: »جعبه... بايد كوله را وارسي كنيم. شايد خوردني 
تويش باش��د.« گرچه كتاب تاريخ نيست اما اثري خواندني از دوراني 
سپري شده است. بسته هاي اسناد سري از گذشته اي كه حاال كارايي 
چنداني ندارد و سند خيانت و جنايت مسووالن وقت عليه ملت بوده، 
مهر و موم شده است. كساني كه براي انتقال محموله استخدام شده اند 
در ميانه مس��ير در نقاطي توقف مي كنند كه يادآور آرمان شهرهاي 
انتزاعي است. از جمله مهمانخانه مشعل و كنگاراكس كه ساكنان شان 
ظاهرا هيچ غم و گرفتاري ندارند و به منتهاي درجه از زندگي ش��ان 
راضي هس��تند، ولي زندگي آنان براي قهرمان داس��تان، توروسوف، 
رضايت بخش نيست و به همين علت مي گويد »مرا به كنگاراكس نبر!« 

در تغيي��ر و تحوالت��ي كه 
بش��ر در دهه ه��اي اخير 
تجربه ك��رده، م��ردم در 
مناطق مختلف جهان در 
وجوه مختل��ف فرهنگي و 
اطالعاتي به هم نزديك تر 
و از فاصله ها كاسته شده است. در چنين فضايي 
آنچه از گذشته بشر به جا مانده، تنها به يك قوم 
يا فرهنگ خاص تعلق ندارد و ميراثي مشترك 

قلمداد مي شود. 
يونسكو به اشكال مختلف از اين ميراث حفاظت 
مي كند، در يكي از دسته بندي ها، ما سايت هاي 
ميراث جهاني يونس��كو را داري��م كه برمبناي 
مجموعه اي از ش��اخص ها از سوي كارشناسان 

اين نهاد انتخاب مي شوند. 
كليس��اي نوتردام يكي از بناهاي تاريخي ثبت 
شده در يونسكو است. اما فراتر از وجوه تاريخي 
و هنري، اين كليس��ا در ادبيات، شعر و سينما و 
ابعاد مختلف هنري بازنمود داش��ته و بخشي از 

حافظه انسان امروزي قلمداد مي شود.
 چني��ن جايگاه��ي را در تابلو »مونالي��زا« اثر 
لئوناردو داوينچي ه��م مي بينيم، به طوري كه 
براي برخي انگيزه رفتن به موزه لوور ديدن اين 

تابلو است. 
كليس��اي نوت��ردام تنه��ا ميراث��ي متعل��ق به 
پاريس��ي ها، فرانس��وي ها، اروپايي ه��ا ي��ا 
فرانس��وي زبانان جهان نيست، اين كليسا براي 
كل جامعه فرهنگي جهان اثري ارزشمند است. 
اينكه كليساي نوتردام از ميراث تاريخي پاريس 
و فرانسه فراتر است و در فهرست ميراث بشري 
ق��رار دارد، از آن روس��ت كه اين كليس��ا حتي 
براي آنك��ه هرگز پاريس را نديده نيز خاطره اي 
دارد، كافي است گوژپش��ت نوتردام را خوانده 
باش��د يا روي پرده س��ينما يك��ي از فيلم هاي 
 مربوط ب��ه جنگ دوم را كه در پاريس مي گذرد 

ديده باشد. 
اين گونه اس��ت كه نوت��ردام از خاط��ره مردم 
يك شهر وسيع تر مي ش��ود و تبديل به خاطره 
مش��ترك همه اهالي فرهنگ و هنر در سراسر 
دنيا مي شود و به اين ترتيب مي توان گفت آنچه 
در شامگاه غم انگيز دوشنبه گذشته در پاريس 
س��وخت، بخش��ي از ميراث ناملموس بشريت 
اس��ت زماني كه نوتردام دچار حريق شد، خبر 
آتش سوزي در س��رتيتر همه خبرگزاري هاي 
جهان قرار گرفت و همگان را در بهت و ناراحتي 
فرو ب��رد. در ايران م��ا در قالب ايك��وم مراتب 
همدردي خود را با جامعه فرهنگي فرانسه بيان 
و تمايل خود را به همكاري با آنها در صورت نياز 

اعالم كرديم.
 ما در ايران تجربه س��وختن يك اثر تاريخي را 
در سده هاي گذشته داشته ايم، كاخ چهلستون 
كه در زمان شاه عباس اول و دوم ساخته شد، در 
دوران شاه سلطان حسين آخرين پادشاه صفويه 
طعمه حريق شد و بخش هايي از آن از بين رفت. 
خوش��بختانه قدرت اقتصادي و هنري در اين 

دوران به بازسازي كامل اين بنا كمك كرد.
 ما بسيار خوش شانس هستيم كه كاخ چهلستون 
را در كنار خود داريم و  اميدواريم كه اين اتفاق 
ب��راي آث��ار تاريخي م��ا و به ويژه س��ايت هاي 
 ثبت ش��ده در مي��راث جهاني يونس��كو پيش 

نيايد.
 البت��ه در زلزله بم يكي از س��ايت هاي ما يعني 
ارگ بم با چالش جدي مواجه شد اما كمك هاي 
جهاني به واس��طه همين حساسيت جهاني در 
ابعاد مختلف كارشناس��ي و... به ايران س��رازير 

شد تا دنيا از اين ارگ محروم نشود. 

هشتگ روز

شباهت بارسا و پرسپوليس؟! هر دو قهرمان آسيا نشدند

نوتردام و جان سوخته فرهنگ من از كنگاراكس خوشم نمي   آيد فيلم هاي جهانيما تماشاگران بستانيم…
محيط طباطبايياسداهلل امراييحسن لطفيسامان موحدي راد

#بارسا

خبرگ��زاري مه��ر با انتش��ار 
مجموع��ه عك��س تصويري 
ب��ا عن��وان »زخم تب��ر بر تن 
درختان ارس��باران« گزارش 
داده اس��ت: » ب��ا توج��ه ب��ه 
افزاي��ش قابل توج��ه قيمت 
چ��وب باغ��داران منطق��ه 
ارسباران اقدام به قطع كردن 
درخت��ان كرده ان��د ك��ه اين 
اقدام با انتقادات ش��ديد افكار 
عمومي روبه رو ش��ده اس��ت. 
خبرنگاران جهت مطلع شدن 
از وضعي��ت اي��ن درختان از 
باغات منطق��ه بازديد كردند. 
به اعتق��اد كارشناس��ان امر 
قطع بي رويه درختان، كاهش 
پوش��ش گياهي و فرس��ايش 
خاك از عوامل اصلي در جاري 
ش��دن سيل اس��ت«. عكسي 
كه مي بيني��د از اين مجموعه 

انتخاب شده است.
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ابراهيم گلستان زباني تند و تيز دارد 
و ديدگاه هايي تن��د و تيزتر. در نامه  
مفصلي ك��ه در فروردين 136۹ به 
سيمين دانشور نوشته - چنان مفصل 
كه حاال به هيات كتابي درآمده: »نامه 
به سيمين« )انتشارات بازتاب نگار( - 
چيزهايي به او مي گويد  درباره تقابل 
سنت و مدرنيته و مفهوم وطن و به ويژه درباره زندگي و آراي 
جاللي كه موقع نوشتن نامه ۲1 سال از مرگش مي گذشته 
كه سيمين براي هميشه نامه را بي جواب مي گذارد. حاال 
هم كه ديگر هيچ... جواب مانده براي دنيايي ديگر؛ خواننده 
»نامه به س��يمين« ممكن اس��ت با نظرات و ديدگاه هاي 
گلس��تان- بخش هايي يا تمامش- موافق باشد يا نباشد؛ 

اين مهم نيست.
اما خواندن اين نامه را نبايد از دست داد. با وجود همه  چيز، 
اين نامه سندي تاريخي است كه رويدادهاي دوره اي از تاريخ 
ادبيات مدرن ايران و ريشه هاي آنها را مي شود در آن رصد 
و واكاوي كرد. فقط هم اين نيس��ت؛ مي توان نگاه نحله اي 
از روشنفكران متجدد ايراني را هم در آن جست وجو كرد 
فارغ از اينكه با چنين ديدگاه هايي - يا با همه آنچه در اين 
نامه نوشته ش��ده - موافق باشيم يا نه، خواندن اين نامه را 
نبايد از دست بدهيم. اساسا اين روش عقب مانده اي است 
كه براي موافق��ت يا مخالفت كتاب بخوانيم. كتاب را بايد 
براي كشف و تامل خواند؛ نه له يا عليهش بودن. جايي از اين 

نامه، گلستان روايتي از مرگ فروغ ارايه مي دهد كه مو را به 
تن آدم سيخ مي كند؛ جايي كه دارد درباره خرافات و جادو 
و كيفيت غريب آنها حرف مي زند )نقل به تخليص(: »دو 
شب پيش از مرگ فروغ با هم رفتيم قهوه خانه كاسپين در 
خيابان تخت جمشيد. آنجا يك زن ارمني بود كه كه فال 

قهوه مي گرفت.
براي تفريح صدايش زديم كه بيا فال قهوه ما را بگير. آمد؛ تا 
قهوه فروغ را ديد، گفت من االن حال ندارم و تند بلند شد 
رفت. دو روز بعد جالل مقدم رفته بود همان جا قهوه بخورد. 

زن از آشنايي با مقدم مي دانست، چون ما را بي آنكه اسم مان 
را بداند، با هم ديده بود. مي رود سراغ جالل مي پرسد از آن 
زن و مرد دوستت چه خبر؟ جالل مي گويد كدام؟ زن نشانه 
مي دهد. جالل مي گويد چرا مي پرسي؟ زن مي گويد در فال 
آن زن حادثه خطرناكي ديدم، دلواپس��م. جالل مي گويد 
ديروز مرد.« ميالني بي راه نمي گويد كه »گلس��تان به هر 
نوع ادبي و روايي كه رو مي كند، بدعت ها به  جا مي گذارد و 
آن نوع روايت به اعتبار مداخله او اعتال مي يابد.« »نامه به 
سيمين« فقط يك نامه نيست، خواندنش را از دست ندهيد.

از گلستان او ببر ورقي
متن در حاشيه 

كاوه فوالدي نسب


