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ِبْسمِ اهلل الرْحمِن الرِحيمِ 

»اللهّم اجعل ِصيامي فيِه ِصيام الصاِئمين و ِقيام�ي فيِه ِقيام القاِئمين و نبِّهني 
فيِه عن نوم�ِ］ الغاِفلين، و هب لي ُجرمي فيِه يا اهلل العالمين واعُف عّني يا عاِفيًا 

عِن الُمجِرمين«

خدايا قرار ده روزه ام را در اين ماه روزه روزه داران واقعي و ش�ب زنده داري ام 
را نيز مانند ش�ب زنده داران و بيدارم كن در آن از خواب بي خبران و گناهم را 

بر من ببخش  اي معبود جهانيان و درگذر از من  اي درگذرنده از گناهكاران.

رابطه عميق ميان تئاتر و فلسفه
رومئو كاستلوچي، يكي از تحسين شده ترين كارگردان هاي تئاتر جهان و برنده جايزه معتبر شير طاليي ونيز براي يك عمر دستاورد هنري 
است. آنچه كاستلوچي را به عنوان يكي از مهم ترين كارگردانان تئاتر دنيا برجسته و متمايز مي كند، كشف دوباره رابطه عميق ميان تئاتر و فلسفه 
است. براي كاستلوچي تئاتر، سوژه تامالت فلسفي و اخالقي است. تئاتر رافائل سانزيو كه در سال ۱۹۸۱ توسط كاستلوچي و چند نفر از اعضاي 
خانواده اش پايه گذاري شد، همواره در صف مقدم عصيان عليه شيوه هاي تئاتر مرسوم و تئاترهاي مدعي بازنمايي حقيقت بوده است. به تازگي 
كتاب »تئاتر رومئو كاستلوچي و ائتالف رافائل سانزيو« نوشته دورتا سمنويچ با ترجمه مهدي مشهور و سارا رسولي نژاد به همت انتشارات ماه 
و خورشيد منتشر شده است.  نشست هفتگي شهر كتاب در روز سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ساعت  ۱6:30 به نقد و بررسي كتاب »تئاتر رومئو 
كاستلوچي و ائتالف رافائل سانزيو« اختصاص دارد كه با حضور اصغر نوري، فارس باقري، مهدي مشهور و سارا رسولي نژاد در مركز فرهنگي 

شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم برگزار مي شود. 

تيتر مصور| خون آشام غزه
مظفر يولچيبو

روشنايي هاي شب نگاه آخر در همين حواليامروز در تاريخ

دستگيري پنجاه و سه 
نف�ر: معم��وال س��لطنت 
شانزده ساله رضاشاه را به 
دو دوره تقسيم مي كنند و 
سال ۱3۱2 را دوره گذر از 
نيمه اول به دوم مي بينند. 
خيلي ها اصطالح ديكتات��وري را براي توصيف 
آنچه در نيمه دوم س��لطنت وي بر كشور حاكم 
بود كافي و مناس��ب نمي دانند و از اين رو براي 
وصف آن س��ال ها از واژه هايي مثل اس��تبداد و 
اختناق اس��تفاده مي كنند. حكومت رضاش��اه 
همزمان كه برخي از مهم ترين مهره هاي خود 
را يكي پ��س از ديگري قرباني و حذف مي كرد، 
بيشتر و بيشتر از جامعه فاصله مي گرفت و ديگر 
حتي دغدغه ظاهرس��ازي و احترام نمايشي به 
قانون و اصول مش��روطيت نيز وجود نداش��ت. 
در اين هفت هشت س��ال بدگماني بيمارگونه 
حكوم��ت افزايش يافت، عده زيادي دس��تگير 
و زنداني شدند و بس��ياري ديگر هم در حبس 
ي��ا تبعيد ب��ه قتل رس��يدند. س��ال ۱3۱6 در 
چنين روزي، پليس پنجاه و س��ه نفر را به اتهام 
س��ازماندهي يك تش��كيالت مخف��ي و تبليغ 
آنچه آن زمان »مرام اشتراكي« خوانده مي شد 
دس��تگير كرد. چند نفر از آنه��ا خيلي زود آزاد 
شدند، اما اين جمع از بازداشتي ها »گروه پنجاه 

و سه نفر« لقب گرفت.
 در فهرست اس��امي آنها نام هايي مثل احسان 
طبري و ب��زرگ عل��وي و انور خام��ه اي ديده 
مي ش��ود كه اين آخري تا همين چندي پيش 
در قيد حيات بود و شخصيت محترمي محسوب 
مي ش��د. ام��ا چهره مح��وري اين جم��ع تقي 
اراني بود كه در زندان- گويا به خاطر ش��رايط 
ب��د س��لولش و اذي��ت و آزارهاي م��داوم- از 
دني��ا رفت، اما س��اير اعضا كه ش��رايط بهتري 
نس��بت ب��ه او داش��تند دوام آوردن��د و بعد از 
س��قوط رضاش��اه از زن��دان آزاد ش��دند و ب��ه 
 گفته آبراهاميان »هس��ته اولي��ه حزب توده را 

تشكيل دادند«. 
انتش�ار خوشه هاي خش�م: همچنين سال 
۱۹40 مي��الدي در اين روز، جان اش��تاين بك 
ب��راي كت��اب »خوش��ه هاي خش��م« برن��ده 
 جاي��زه پوليت��زر )در بخش ادبيات داس��تاني( 

معرفي شد. 
»خوش��ه هاي خش��م« داس��تان كوچ خانواده 
جاد از اوكالهاما تا كاليفرنيا در جس��ت وجوي 
زندگي بهتر و روايت رنج ها و پايداري انسان در 
مبارزه دايم براي بقا اس��ت. مبارزه اي كه براي 
شخصيت هاي اصلي رمان روز به روز سخت تر 
و امي��د به پيروزي در آن نيز كمتر مي ش��ود؛ و 
البته مانند همه نبرده��اي ديگر تلفاتي در پي 
دارد؛ پيرها طاقت نمي آورند و مي ميرند و يكي 
از جوان ترها، ب��دون هيچ توضي��ح يا اطالعي 
خانواده را رها مي كند و مي گريزد. داس��تان با 
نقش آفريني كشيش��ي كه از مسيحيت دست 
كشيده جدي تر مي شود و در شورش و اعتصابي 

بزرگ به اوج مي رسد.
 »خوش��ه هاي خش��م« گزارش��ي داس��تاني 
از ش��رايط نامناس��ب كارگ��ران و كش��اورزان 
بي زمي��ن در امريكا و تهاجم��ي همه جانبه به 
نظ��ام ظالمانه حاكم بر اقتصاِد كش��اورزي اين 
كش��ور بود. هرچند زمين داران نيز دست روي 
دس��ت نگذاش��تند و در مطبوعات دس��ت به 
ضدحمله گس��ترده اي زدند و اشتاين بك را به 
يك جانبه نگري و بي اطالع��ي از نقش و قدرت 
واس��طه ها و ناتوان��ي از درك پيچيدگي ه��اي 
كار توليد و پخش محصوالت كش��اورزي متهم 
كردند. اما اين رمان شهرت و اعتبار اشتاين بك 
را چن��د براب��ر و جاي��گاه وي را ب��ه عنوان يك 
نويس��نده اثرگذار و اليق احت��رام تثبيت كرد. 
احترامي كه چندين و چند سال تداوم يافت، اما 
بعدها در نيمه هاي دهه ۱۹60 با حمايت علني 

وي از جنگ ويتنام مخدوش شد.

درب��اره ماه مب��ارك رمضان، 
چهار نكته كوتاه و موجز كافي 
اس��ت تا اعج��از و بزرگي آن 

يادآوري شود: 
نكته اول اينكه ماه رمضان ماه 
رياضت است، رياضت در لغت 
عرب به معناي ورزش است . در حقيقت در ماه رمضان ما 
نوعي ورزش روحي انجام مي دهيم كه ثمره آن، سالمت 
روح است. بنابراين بايد به روزه داري به عنوان يك تمرين 

و ورزش روحي نگاه كنيم. 
نكته دوم اين اس��ت كه ماه رمضان، ماهي اس��ت كه 
انسان معده خود را از خوردن و آشاميدن در طول روز 
باز مي دارد و توجه خود را از ماديات كم مي كند تا توجه 
معنوي او به خداوند بيشتر شود. البته اين توجه معنوي 
بايد ثمره و اثر عيني در رفتار و كردار انسان داشته باشد 

كه اثر عيني او عبوديت و بندگي خداوند است. 
نكته س��وم اين اس��ت كه بايد آثار روزه داري در رفتار 
اجتماعي انسان ظهور و بروز داشته باشد. ماه رمضان 
ماهي اس��ت كه مي بيني��م بزهكاري هاي اجتماعي 
درصدي كمتر مي ش��ود و اين خود نشان دهنده اين 
است كه آثار روزه داري مي تواند در حل مسائل اجتماعي 
بسيار كمك كننده باشد. االن جامعه ما، جامعه اي است 
كه نياز به همدلي، ايمان، اعتماد، مهرباني و عاطفه دارد. 
ماه مبارك مي تواند اين اوصاف را تقويت كند و از اين 

جهت بايد اين فرصت را مغتنم بشماريم.
نكته چهارم، يكي از فلس��فه روزه داري اين است كه 
انسان مقداري گرسنگي را بچشد تا به ياد فقراي جامعه 
و تهيدستان بيفتد؛ كساني كه در طول سال هميشه 
گرفتار فقر و تنگدستي هستند. اين ماه مبارك زمان 
دستگيري و احسان نس��بت به فقرا است. ان شاءاهلل 
كساني كه ثروتمندند و توانايي مالي خوبي دارند، بتوانند 
در اين ماه فاصله فقر و غنا را كمتر كنند، آنها مي توانند 
سفره پهن كرده و افطاري بدهند. باالترين عبادت اين 
است كه انسان در ماه مبارك رمضان شكم گرسنه اي را 
سير كند، غذا به درب منزل كساني ببرد كه آبرومندند، 
گدايي نمي كنند اما محتاجند. اين كارها مي تواند در 

ايجاد فضاي اخالق اسالمي در جامعه موثر باشد.

نمي دانم براي ش��ما قدم زدن در راهروهاي 
نمايشگاه كتاب يا پاساژهاي خيابان انقالب 
كه پر از كتابفروشي است چقدر لذت بخش 
اس��ت اما مي دانم براي عده اي اين بهترين و 
لذت بخش ترين مكان هايي است كه در آن 
مي توانند ضمن قدم زدن به ويترين هاي پر 
كتابش نگاه كنند. البته تعداد اين آدم ها زياد هم نيست. منظورم حاال 
نيست كه كتاب ها گران است و بيشتر مردم درآمدشان كفاف مخارج 
اوليه زندگي را هم نمي دهد. در زمانه هاي ديگر هم همين طور بوده. 
يادم نمي رود چند سال قبل )شايد سال ۱364 يا ۱365( جلد چهارم 
كتاب خاطرات سيمون دوبوار را باحدود هشتصد صفحه به قيمت 
۱۱00 ريال يا بهتر بگويم صد و ده تومان خريداري كردم. دوس��ت 
همراهم كه بيش��تر از كتاب اهل هله هوله و ساندويچ بود با ديدن 
قيمت كتاب با تعجب نگاهم كرد و گفت: تو پول چند تا ساندويچ را 
دادي و اينو خريدي؟ اگر چه آن دوست بعدها اهل كتاب شد و حاال 
پشت پيشخوان مغازه لوازم عكاسيش مدام در حال مطالعه است اما 
هنوز هم هر وقت كتابي را با قصد خريد به دست مي گيرم توي ذهنم 
با قيمت انواع خوراكي ها مقايسه مي كنم. در اينكه ارزش كتاب ها به 
قيمتي كه پشتش مي زنند نيست نبايد شك كرد. بعضي از كتاب ها 
ارزشي بيش از حد دارند اما از آنجايي كه هيچ انساني ظاهرا با نخريدن 
و نخواندن كتاب بيمار نمي شود و نمي ميرد، كتاب در رديف كاالهاي 
لوكسي است كه با كمترين فشار اقتصادي به راحتي از سبد خريد 
خيلي ها خارج مي شود )شايد براي خيلي ها لوكس ترين كاال ها باشد( 
.به خاطر همين، وقتي امسال هنگام قدم زدن در غرفه هاي نمايشگاه 
كتاب و نگاه كردن به پشت جلد كتاب ها )براي ديدن قيمت( متوجه 
خط خوردن قيمت هاي قديم و چسبيدن برچسب قيمت هاي جديد 
شدم بيشتر نگران شدم. به هركس هم كه اعتراض كردم خودش را 
مقصر نمي دانست و باال رفتن قيمت كاغذ و... را دليل اين خط زدگي 
و برچسب زني مي دانس��ت. در اينكه كاغذ گران شده و هزينه هاي 
چاپ و نشر باال رفته است شكي نيست. اما گمانم درست تر اين بود 
كه قيمت هاي قديم سرجايش مي ماند و در چاپ هاي جديد بدون 
چسباندن برچسب قيمت ها باال مي رفت. خصوصا در دنياي فرهنگ 
و كتاب كه تا پيش از اين فكر مي كردم قيمت ها را كساني باال مي برند 
كه اهل كتاب نيستند )مطالعه نمي كنند و به دانايي بها نمي دهندو...( 
البته شايد در نمايشگاه كساني هم بودند كه اهل خط زدگي و برچسب 
زني نبودند. اگر بودند و من نديدم ش��ان خدا عمرشان و تعدادشان 

را زياد كند. آمين 

اس��تاد ب��زرگ و نامدار و 
شايس��ته اي مانند استاد 
كلنل علينق��ي وزيري در 
موس��يقي ايران ب��ود كه 
از س��ال ۱302 ب��ه بعد با 
افتتاح مدرس��ه موسيقي، 
براي موس��يقي ملي ايران راه رش��د نوين را در 
موسيقي ايران گشود و با نبوع آميخته با كوشش 
و ممارس��ت فراوان زمينه ساز ظهور چهره هاي 
بزرگ موس��يقي ايراني ش��د. البته كه در اين 
راه مثل هميش��ه، خشك انديش��اني بودند كه 
تاب چنين حضوري را نداشتند و با او مخالفت 
كردند و سنگ اندازي هايي هم داشتند اما اين 
دش��مني ها با بزرگمرد موسيقي ايران من را به 

ياد اين دو بيت از اخوان مي اندازد: 
 از آنچه جستني است نجويند غير عيب/ از آنچه 

خوردنيست فقط غبطه مي خورند 
بيكارگان عاطل و باطل نشسته اي /كز كار كردن 

دگران رنج مي برند
 با اين حال حضور استاد وزيري و ساخته شدن 
آهنگ هاي بسيار نو و زيبايي كه نياز به مهارت 
خاص��ي در نواختن و خواندن داش��ت موجب 
پديدار شدن هنرمنداني با نگاهي نو در موسيقي 
ايران ش��د كه شكفتگي و ش��وري شيدايي در 
موس��يقي ايران را در پي داشت؛ موسيقي اي با 
ويژگي هاي متفاوت از نوازندگان و خوانندگان 
پيشين خود. در ميان اين هنرمندان، استاد بنان 
در ميان آوازخوانان شايد يكي از شاخص ترين 
هنرمن��دان در عرصه  خوانندگ��ي و آواز تاريخ 

موسيقي ايران بود و هست. 
در مصاحبه كوتاهي كه با اس��تاد بنان در زمان 
حيات ايش��ان صورت گرفت از ايشان خواسته 
بودند پاره اي از آوازها و آثاري كه براي خودشان 
هم هنوز درخشان و گيرا بود را نام ببرند. ايشان 
اش��اره داش��تند به دوره اي كه اس��تاد وزيري 
آهنگسازي مي كردند و استاد بنان هم به همراه 

اركستر آن قطعات را اجرا مي كرد. 
صداي بنان صدايي بسيار گرم، مخملي و گيرا 
بود كه هنوز هم هر ش��نونده اي را در نخستين 
لحظات آواز تحت تاثير خود قرار مي دهد. به اين 
ترتيب آواز بنان رنگ و عطر ويژه اي به موسيقي 

ايراني و بيان شعر داد.
عالوه بر حضور موثر استاد وزيري كه باعث شد 
آهنگ هاي متفاوتي س��اخته ش��ود كه نياز به 
ويژگي ها و مهارت هاي خاصي در آواز داش��ت 
و تنها از عهده كساني چون استاد بنان و اندك 
خوانندگان ديگر برمي آمد، دس��تاورد ديگري 
كه تاريخ نوازندگي و آواز را تحت تاثير قرار داد 
و موجب رش��د و دگرگوني در اجراي آن ش��د، 
اختراع دستگاه ضبط و ميكروفن بود. از اين پس 
نيازي نبود كه خوانندگان براي اينكه تمام سالن 
يا مخاطبين صداي آنان را بشنوند با تمام قوا و 
قدرتي كه بسياري از لحظات نياز نبود بخوانند. 
ضبط و ميكروفن ب��ه لطافت در خواندن كمك 
كرد و جاي فشارهاي اضافي به حنجره را گرفت. 
از ويژگي هاي ديگر استاد بنان به عنوان چهره  
كم نظير آواز در طول چند دهه اخير، درست ادا 
كردن شعر همزمان با حالت هاي بسيار ظريف 
و لطيف و نوآنس هاي بس��يار پيچيده بود. اين 
تس��لط به قدري بود كه آوازهاي بي بديلش را 
چنان ب��ه راحتي و لطاف��ت مي خواند كه براي 
شنونده هرگز اين دش��واري در نگاه نمي آمد و 

متوجه سختي كار او نمي شد. 
در انتها تنه��ا نكته اي كه درب��اره اين هنرمند 
بزرگ مي ماند اين اس��ت كه ويژگي مهم بنان 
در احساس شرافتمندي و تقدسي است كه به 
هنگام شنيدن به انسان دست مي دهد. چنين 
ويژگ��ي در كنار آث��ار بزرگاني چ��ون وزيري و 
خالقي و محجوبي شايد مهم ترين رمز جاودانگي 
آواز بنان است كه براي بسياري دست نيافتني 
است و مانند او در عرصه موس��يقي ايران پيدا 

نمي شود.

بنان؛ مهارت و ظرافت چه كسي قيمت ها را باال مي برد رمضان، ماه دستگيري و احسانداستان رنج و اعتراض
كيوان ساكت حسن لطفيمحسن غرويانمرتضي ميرحسيني
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مشاوره 
تلفني 

رايگان از 
ساعت 

15 الي 20

مشاوران حقوقي سفير عدالت 

رونمايي از سرديس مرحوم جمشيد مشايخي خيلي ها را 
غافلگير كرد. سرديسي كه شباهت چنداني به چهره او ندارد 
و اين موضوع باعث اعتراض اعضاي ش��وراي شهر نيز شد. 
كاربران توييتر اما اين موضوع را بهانه نوشتن توييت هاي طنز 
در هشتگ »سرديس« كردند. آنچه مي خوانيد منتخبي از 

اين توييت هاست: 
»جمشيد مشايخي اگر زنده بود بابت ساخت سرديسي كه 
اصال به خودش شبيه نيست از مردم عذرخواهي مي كرد«، 
»يه ته چهره اي از داريوش شايگان داره«، »تركيبي از خسرو 

شكيبايي، محمدعلي كشاورز و شايد، شايد مشايخي«، 
»اين رو دادن كسي ساخته يا از تو جمعه بازار يه مشابه پيدا 
كردن و گذاشتن«، »بيشتر شبيه محمدعلي كشاورزه«، 
»به نظر من شبيه ارشميدسه!«، »بي شباهت به مجسمه 
مرحوم نداستارك در سرداب وينترفل نيس!«، »مرتضي 
مميز مي تونه باشه. گابريل گارس��يا ماركز مي تونه باشه. 
محمدعلي كشاورز مي تونه باش��ه. جمشيد مشايخي؟! 
خب نمي تونه باشه.«، »چرا مجسمه محمدعلي كشاورز 
رو گذاش��تن به جاي جمشيد مشايخي؟«، »اسم خيابان 

را چرا گذاش��تند اس��تاد؟ جناب آقاي اس��تاد جمشيد 
مشايخي بهتر نبود؟«، »همه پيرمردهاي ايرانيه«، »ايشون 
مرحوم جمشيد مشايخي هستند؟!«، »سرديس جمشيد 
مشايخي بيشتر شبيه پدربزرگ هايدي شده تا خودش«، 
»يعني يكي تو شهرداري نبود كه يه صبح تا ظهر وقت بذاره 
بره چهار تا كار از چهار تا مجسمه ساز بدرد بخور ببينه و از 
بين آدم حسابي هاي اين رش��ته يكي رو انتخاب كنه؟!«، 
»فردريش انگلسه«، »سرديس جمشيد مشايخي رو  دادن 
منيژه 5 ساله از تهران درست كرده«، »شوراي شهر تهران 

اومده از سرديس جمشيد مشايخي رونمايي كرده بعد تازه 
فهميده از روي عكس پرسنلي ساخته شده و خيلي ضايعه!«، 
»قشنگ معلومه از مرحوم جمشيد مشايخي يه چيز شنيده 
طرف«، »انتخاب مجسمه ساز هم رانتي شده«، »نكنه اين 
برداشت آزادي بوده از مرحوم جمشيد مشايخي؟«، »احمد 
مسجدجامعي صبح امروز در تذكري پيش از دستور خود 
با انتقاد از س��رديس مرحوم جمشيد مشايخي گفت: اين 
سرديس نه تنها هيچ شباهتي به او ندارد بلكه درخور او نيست 
و بهتر اس��ت از شهرداري بخواهيم كه در مورد چهره هاي 

ملي فكر ملي كنند و به نحوي نيز سرديس او اصالح شود.«، 
»به خدا هنرمند خوب تو اين مملكت كم نداشتيم!«، »اين 
سرديس جمشيد مشايخي شبيه هر كسي هست اال خود 
مرحوم!«، »جمش��يد مشايخي اگه مي دونست همچين 
سرديس��ي براش مي س��ازن هيچ وقت فوت نمي كرد.«، 
»سرديس جمشيد مشايخي چرا شبيه خسرو شكيباييه؟«، 
»من مجسمه جمشيد مشايخي رو كه ديدم، ياد شوخي 
جيمزكوردن با ديويد بكام افتادم! با اين تفاوت كه اون دوربين 
مخفي بود اين واقعيه! خدايا ما بميريم، ما چجوري قراره 

سوژه مردم بشيم؟«، »هنرمندي كه سرديس مشايخي را 
طراحي كرده، احتماال عكس مشايخي به دستش نرسيده 
از حفظ كشيده! آخه اين چه شباهتي با جمشيد مشايخي 
داره؟ تورو خدا شما نظر بديد!«، »سرديس درست كردن 
بيشتر شبيه رستم شاهنامه است تا جمشيد مشايخي«،  
»داشته محمدعلي كش��اورز رو ميساخته يهو جمشيد 
مش��ايخي فوت كرده و تغيير كاربري داده«، »آلياژ ايرج 
قادري، محمدعلي كشاورز و جمشيد مشايخي« و »آقا يكي 
نبود يه عكسي چيزي براي مجسمه سازش فوروارد كنه؟«. 

هشتگ روز

برداشتي آزاد از جمشيد مشايخي 

در ميان عكس ها و فيلم هايي كه از 
حادثه تلخ سيل -سيل هاي- امسال 
منتش��ر ش��د و در فضاي مجازي 
دست به دس��ت چرخيد، يكي هم 
بود كه كاش تلويزيون البه الي انبوه 
برنامه هاي تبليغاتي و... وقتي براي 
پخش كردن آن هم پيدا مي كرد. آن 
فيلم پسربچه اي را نشان مي داد كه دنبال اتومبيلي -كه البد 
اتومبيل امدادگران بود- مي دويد؛ در يك دستش كيسه اي 
داش��ت و دس��ت ديگرش را براي جلب توجه و نگه داشتن 
اتومبيل تكان مي  داد. سرنشينان اول محل نمي گذاشتند. اما 
وقتي سماجت پسربچه را مي ديدند، شل مي كردند و كم كم 
مي ايستادند. پسربچه مي رسيد به اتومبيل. شيشه سمت 
شاگرد مي رفت پايين. پسربچه نفس نفس مي زد. البه الي 
نفس هايي كه به زور باال مي آمدند، دستش را مي آورد باال و 
كيسه را نشان سرنشينان مي داد. چنان كه افتد و داني و گويا 
رس��م اين روزهاي جامعه ايراني است، منتظر بودي بگويد 
-مثال- »اين كيسه ناقصه. بقيه شير دارن، من ندارم« يا چيزي 
در همين حدود. اما پس��رك مي گفت »اين يكي زياديه. ما 
همه مون داريم. اين رو ببرين براي روستاي بعدي.« خانمي از 
اين طرف دوربين مهربانانه مي گفت »خب حاال باشه. استفاده 
مي كنينش.« پسرك مي گفت »نه، ممكنه كم بياد. ببرينش 
براي اونا.« و مصرانه كيسه را مي كرد توي ماشين. اين يك 
فيلم ساختگي نبود. رخدادي مستند و واقعي بود كه دوربين 
موبايلي آن را ثبت و ضبط كرده بود. اين چند روز اخير دوباره 
رفتم سراغش. چندين بار تماشايش كردم تا دلم را تسكين 
بدهم، تا درد و عصبانيت ايستادن صاحبان خودروهاي پنجاه ، 
شصت،  هفتاد ميليون  توماني توي صف پمپ بنزين براي يك 
باك چندهزارتوماني ارزان تر را فرو بنشانم. همين پارسال 

كه همين جماعت ريخته بودند توي فردوسي و استانبول 
يا توي سايت س��ايپا، ارز و سكه يا پرايد بخرند، وقتي امثال 
من اين ح��رص زدن را، اين دلگي مفرط را، اين گداصفتي 
شهري را، نقد مي كرديم، متهم مي شديم به اينكه »شماها 
متوجه نيستيد، اين مردم مجبورند، آنها نمي خواهند ارزش 
دارايي ش��ان افت كند و وقتي ارزش پول ملي مدام در حال 
سقوط است، چاره اي جز اين ندارند كه اندوخته شان را به ارز 
يا طال يا اتومبيل تبديل كنند.« اين حرف از وجهي درست 
است- كيست كه نداند اقتصاد ما بيمار و فاسد است و حاال 
كه بالي تحريم هم به جانش افتاده و كارش واويالست- اما 
وقتي سرپوشي مي شود براي پنهان كردن و ابزاري مي شود 
براي توجيه بي اخالقي و طمع ورزي و فساد فردي شهروندان، 
از هزارتا سياست ناكارآمد و مدير فاسد و تحريم بين المللي 
براي اقتصاد و جامعه خطرناك تر است. نتيجه اش هم مي شود 
همين كه شايعه گراني، ساكنان پايتخت و بسياري شهرهاي 
بزرگ ديگر را مي كش��اند توي صف هاي طويل پمپ هاي 
بنزين. كاله م��ان را بايد بگذاريم باالت��ر. كاش حاال كه راه 
نمي دانيم، دست كم نامه مي خوانديم. مگر نگفت محتاج و 
غني بنده اين خاك درند، آنان كه غني ترند، محتاج ترند؟ مگر 
نه اينكه ثروت و فقر به سيم و زر نيست، به جان و دل است؟ 
راستي هم كه آن پسرك روستايي سيل زده از بسياري از اين 

شهرنشينان سيودازده ثروتمندتر است.

نه راه مي دانيم و نه نامه مي خوانيم
متن در حاشيه 

كاوه فوالدي نسب

نمي دانم دقيق��ا از كدام پالن و 
س��كانس بود كه وقت��ي بازيگر 
نقش تختي در فيلم »غالمرضا 
تختي« به طرف دوربين برگشت 
به جاي چهره او حسين منزوي 
را ديدم. بعد ت��ا پايان فيلم هي 
تختي و من��زوي را مي ديدم كه 
صورت شان به نوبت عوض مي شد. اين يكي مي رفت 
و آن يك��ي مي آمد. باز به خاطر نمي آورم كه در كدام 
صحنه اولين قطره هاي اش��ك از چشم هايم سرازير 
شد. فقط يادم مانده كه وقتي تختي از سينما بيرون 
آمد و بعد از رد كردن پيش��نهاد مربي اش در پياده رو 
قدم زد غربتش ص��داي گري��ه ام را بلندتر كرد. من 
»حسين منزوي« را دقيقا در چنين موقعيتي ديده 
بودم. غمش را و در عين حال سربلندي عيارانه اش را. 
در صحنه اي كه او را به اس��تاديوم راه ندادند دوباره 
چهره تختي به منزوي تبديل شد و رفت به روزي كه 
او را به سالن شعرخواني راه نداده بودند. بعد هم غربت 
و نداري و عياري و س��ر خم نكردن. منزوي تا پايان 
فيلم روي پرده بود تا وقتي كه صداي محمد معتمدي 
پيچيد در س��الن و من تا چند دقيقه بعد قدرت بلند 

شدن از جايم را نداشتم.
راس��تش را بخواهيد گاهي در اين ميان اخوان را هم 
ديدم. اما براي من حضور منزوي پررنگ تر بود. چون 

از نزديك ديده بودم سيل غربت و اندوهش را.
نه تختي ش��اعر بود و نه منزوي پهلوان كش��تي. اما 
غم شان غم مش��تركي بود. سرشت و سرنوشت شان 
باهم نسبت دقيق و عميقي داش��ت. رفتارهاي ما با 

آنان نيز بدجور به هم شبيه بود.

 »بهرام توكلي« انگار آينه اي گذاش��ته بود روبه روي 
ما تا ببينيم تصويرهايي را ك��ه بارها و بارها ديده ايم 

و تكرار كرده ايم. 
ما هميش��ه با نبوغ بد تاكرده ايم. اول تالش كرده ايم 
كه اتفاقي نيفتد. بعد هم كه نبوغ به نتيجه رس��يده 
تا توانس��ته ايم سنگ زده ايم. بعد هم كه ناچار شديم 
نابغه را بپذيريم او را زير فش��ار خواست هاي بي ربط 
و باربط مان برده ايم و بعد ك��ه كارش مطابق ميل ما 
پيش نرفت س��نگش زده ايم. تنهايش گذاش��ته ايم. 
غريب كش��ش كرده ايم. حاال چه فرق��ي مي كند كه 
سرنوش��ت ماجرا خودكش��ي بوده يا قت��ل يا مرگ 
طبيعي. تختي اگ��ر آن روز آن تصميم را نمي گرفت 
شايد روزي در بيمارستان قلب آمبولي ريوي مي كرد 
و مي رفت. يا منزوي اگر در روزگار جواني پناه ش��عر 
را نداش��ت در اتاق يك هتل تصميمش را مي گرفت 

و مي رفت. 
به قول منزوي: »هدف چو رفتن از اينجاس��ت هر دو 

يكسانند/ سفر به شيوه فرهادي و سياووشي« 
مهم اين اس��ت كه م��ا قهرمان ه��اي قدبلندمان را 
زجرك��ش مي كنيم. م��ا با نخبه هاي م��ان يك جور 
رفتار مي كنيم؛ چه اين نخبه قهرمان كش��تي باشد 

چه شاعر.

غالمرضا منزوي، حسين تختي
عارضم به محضرتان

غالمرضا طريقي

16 ارديبهشت، 6 مي، 1 رمضان
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