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روايت داستان

روايت كتاب

ادامه از صفحه اول

داستان

برف ريز و تند مي باريد. شاخه هاي خشك در خواب 
گرم زمستاني فرو رفته بودند. بالكن همسايه روبه رو 
پوش��يده از اليه باريك و س��فيدرنگي بود كه گاهي 
كالغ ها ردپايي رويش مي گذاش��تند ولي بالفاصله 
برف سطح ناهموار را صاف مي كرد مثل گچ كاري كه 

با وسواس چندين بار ديواري را ماله بكشد.
مادر پرده را جمع كرد و روسري نخي زردرنگش را كه 
جاي دس��ته هاي روسري لوله شده بود و از طرح بته 
جقه كوبيده شده روي آن چيزي جز طرح هاي درهم 
و برهمي نمانده بود، چند بار دور سرش پيچاند، دامن 
گلدارش را هم تا كمر باال كشيد تا پهلوهايش گرم تر 
بماند، بعد با مداد س��ياهي كه انتهايش انگار جويده 
شده باشد پشت تكه مقواي جدا شده اي از جعبه چاي 
نوشت: »مايع ظرفش��ويي، تايد، گوشت، عدس« و 
آهسته هيكل درشتش رابه سمت سهيل كشاند كه 
روي مبل لم داده و با گوشي اش ور مي رفت چند قدم 

مانده به سهيل دستش را دراز كرد وگفت: 
- اينا رو بخر..

سهيل بي اعتنا گفت: 
-    باشه حاال بعد.

زن كاغذ را با تحكم چند بارتوي آسمان ساكت اتاق 
تكان داد و گفت: 

-  پاش��و ديگه مي خوام براي ظهر ع��دس پلو بذارم 
.لباسها رو هم ريختم تو ماشين تايد نداريم. 

سهيل گوش��ي اش را پرت كرد روي قسمت انتهايي 
مبل و نشست.

-تايد نداريم؟ مگه همين ماه پيش نرفتيم فروشگاه؟ 
هنوز يك ماه از شارژكارت نمي گذره چه كار كردي 

اون همه آت و اشغال رو؟
زن ليس��ت خريدش رو انداخت روي پاهاي سهيل 
و راهش رو به طرف آش��پزخانه ك��ج كرد و من من 

كنان گفت: 
همش يك بس��ته خريده بوديم واونم مصرف ش��د 

ديگه.
بعد انگار چيزي يادش آمده باشد گفت: 

 - از اون داداش وسواس��ي ات بپ��رس ك��ه م��دام 
لباسهاش تو ماشينه .

سهيل تكه مقوا را از روي پاهاش برداشت و پشت و 
رويش را نگاه انداخت و گفت: 

اين چيه؟ مگه برات كاغذ ياداش��ت نخريدم. همون 
زردا كه چسبوندمشون رو در يخچال...

چرا رو اين نوشتي؟ 
و بعد نگاهي روي كاغذ انداخت: 
عدس، مايع ظرفشويي، گوشت.

 - مادر من مگه ماه پيش از روي بن كارت نيرو كلي 
خريد نكرديم اينا چيه باز دادي دس��ت من؟ واال به 
خدا مردم ب��ا اون پول لوازم خون��ه خريدن. همين 

ناصرشون يه جارو برقي خريدن.
زن بي اعتنا به حرف هاي س��هيل راهش را گرفت و 
خودش را س��رگرم كاري كرد. س��هيل تكه كاغذ را 

انداخت روي زمين و گفت: 
- هوا سرده نمي رم بيرون. 

 مادرگفت: خيلي خوب. پس نهار هم نداريم.
سهيل متعجب برگشت رو به مادرش كه حاال داشت 

چيزي توي هاون مي كوبيد و گفت: 
 -چرا همش عدس پلو مي دي؟ خوب مرغي چيزي 

درست كن...
صداي به هم خوردن دس��ته هاون با دانه هاي خرد 
و خمير ش��ده بلند تر ش��د. مادر با ص��داي گرفته و 

آرامي گفت: 
نداريم تموم شد.

سهيل  اين بار از روي مبل پايين آمد و گفت: 
-تموم شد؟ چكار كردي اونهمه گوشت رو؟ 

و بعد به طرف فريزر رفت و درش را باز كرد. پالستيك 
يخ زده اي ب��ا باز ش��دن در بيرون افتادند. س��هيل 

بالفاصله جا خالي داد تا روي پايش نيفتد.
-ااااااوووووه چ��ه خبره؟ چكار مي كن��ي مادر من؟ 
اينق��در تو اين طبقه ه��ا چپوندي ك��ه چيزي پيدا 

نميشه. آدم گيج مي شه.
زن دس��ته ه��اون را ول كرد و ب��ا عصبانيت هيكل 
درش��تش را به طرف يخچال كش��اند و خواست كه 
در فريزر را ببندد كه س��هيل شروع كرد به كشيدن 

يكي يكي طبقات.
-كجا قايم مي كني گوشتات رو؟ 

و هر طبقه را با تحكم كش��يد بيرون و با دست كمي 
محتوياتش را پس و پيش كرد. لوبيا سبزهاي سرخ 
شده طبقه باال به طبقه پايين گير كرده بود. سهيل 

محكم كش��و را كش��يد 
بيرون.

- چ��ه خبره؟ ك��ي وقت 
كردي اين همه بادمجون 

رو سرخ كني؟
و بع��د طبقه يك��ي مانده 
به آخر را كش��يد و كشو با 
صداي خش خش بيرون 
آمد. كش��و پر از گوشت و 
مرغ بود. زن خواس��ت در 
فريز را ببندد كه س��هيل 

مانع شد.
-پس اينا چيه ها اينا چيه؟

را ول  فري��زر  س��هيل 
ك��رد و به ط��رف كابينت 
خوراكي ه��ا رف��ت. در 
كابينت با صداي تلقي باز 
شد. سهيل قوطي هاي رب 
را كه حاالجاي ش��ان را به 

حبوبات داده بودند باال و پايين كرد. همه ظرف ها پر 
بودند به جز عدس كه تا نيمه خالي شده بود. مادركه 

حاال عصباني شده بود داد زد: 
-چه كار مي كني؟ همه زندگي مو ريختي بهم...

سهيل ظرف عدس را محكم كوبيد روي سنگ اپن. 
- همين كارا رو مي كني هيش��كي روحرفت حساب 
نمي كنه .همي��ن كارا رو كردي باب��ا رو از اين خونه 
فراري دادي. براي چي همه چي رو جمع مي كني. بابا 
خوب استفاده كن بعد كه تموم شد دوباره مي خريم .

زن بي اعتنا به حرف هاي سهيل گفت: 
- اس��م اون نامردو نيار كه مجبور ميشم كفاره بدم.

گوشتا مال س��عيده است، فريزرش جا نداشت آورد 
اينجا.

سهيل گفت: 

- چي مي گي؟همين دو سه هفته پيش رفتيم كلي 
گوشت خريديم .چي چي مال س��عيده است؟ چرا 
هم��ه رو احمق ف��رض مي كني ؟ مي گ��ي حبوبات 

نداريم، پس اينا چيه تو كابينت؟ 
بحث كردن فايده نداشت. سهيل لباسش را پوشيد 

و بيرون رفت.
زن دوباره مشغول كوبيدن مغزها شد. بهمنش دكتر 
گياهي، گفته بود چهار مغز را آس��ياب كند و روزي 
يك قاشق بخورد. يك روز در ميان هم بادام را پوست 
بگيرد پودر كند و با شير ميل كند. براي بيماري اش 
خوب است. نمي توانست بي خيال حرف هاي سهيل 

شود. 
-كسي روي حرفت حساب نمي كنه...

راس��ت مي گفت هيچ كس براي حرفهايش ارزشي 
قائل نبود مثال وقتي به سعيده گفته بود پارچ و ليوان 
بلورت رو بيار خونه ما، تا خانواده شوهرت باز نيان به 
يه بهون��ه اي از خونت بردارن به حرفش گوش نداده 
بود و يك روز كه آمده بودند خانه اش، خواهر شوهر 
وسطي از طرح گل هاي برجسته روي پارچ خوشش 

آمده بود و گفته بود: 
- اين پارچ و ليوان رو از كجا خريدي؟

بعد در مقابل »قابل نداره« سعيده گفته بود: »دستت 
درد نكنه پ��س برش مي دارم و به ج��اش يه پارچ و 
ليوان برات مي خرم« و با 

خودش برده بود .
اگر به حرف��م گوش داده 
ب��ود، االن به ج��اي يك 
دس��ت پ��ارچ و لي��وان 
بي كيفي��ت يك دس��ت 
پ��ارچ و ليوان فرانس��وي 

توي خانه اش بود.
ي��ا محس��ن ك��ه روزي 
دوب��ار حم��ام مي رفت و 
بعد از برگشتن از سر كار 
جوراب ه��ا و لباس ه��اي 
زي��رش را مي شس��ت و 
كفش ها يش را توي حمام 
تميز مي كردو تويش��ان 
پودر مي پاشيد و بعد تازه 
يادش مي آمد سالم نكرده 
اس��ت. اگر زنش را طالق 
نم��ي داد ح��اال آالخون 
واالخون نمي شد و براي خودش زندگي و برو بيايي 

داشت.
كوبيدن مغزها كه تمام ش��د زن ، شيش��ه اي از توي 
يخچال بيرون آورد كه مغزه��ا را داخلش بريزد. در 
شيش��ه را به زحمت باز كرد شيش��ه تقريبا تا لب پر 
بود. يك اليه كپك س��فيد مايل به خاكستري روي 
مغزها را پوشانده بود. با قاشق اليه نازكي از كپك ها 
را از روي مغزها برداش��ت .گوشه و كنار شيشه هنوز 
خاكستري بود. به زحمت مغزهاي پودر شده را روي 
قبلي ها چپاند. در شيشه را بست و توي يخچال جايي 
پشت س��طل ها و قابلمه هاي روحي گذاشت. جايي 

دور از دسترس پسرها .
بعد به طرف حبوبات رفت و ه��ر كدام از ظرف ها را 
توي يك پالس��تيك خالي كرد . همه پالستيك ها 

را داخل پالس��تيك مشكي گذاش��ت و برد تا داخل 
كمد بگذارد.

زن كارتني را به زحمت از كنار س��ماور بزرگ كنار 
كمد كش��يد بي��رون. درش را باز كرد و پالس��تيك 
مش��كي را داخل كارتن ج��ا داد و درش را بس��ت. 
خواست در كمد را ببندد كه ديد چيزي مانع بستن 
در كمد مي ش��ود. كارتن را به زحمت جابه جا كرد. 
آلبوم عكس كوچكي زير كارتن گير كرده بود. بازش 
كه كرد انگار زمان به عقب برگشته باشد خودش را 
بيشتر از بيست سال عقب تر ديد. بچه ها توي حياط 
بازي مي كردند. محسن شير آب را باز كرده و حامد 
را زير باران مصنوعي حسابي خيس كرده بود. حامد 

فقط لبخند مي زد كه توي عكس خوب بيفتد .
سعيده اما مدام جيغ مي كشيد.

- مامان محسن خيسم كرد.
و محسن با شرارتي كودكانه اداي قهرمان هاي توي 

فيلم ها را در مي آورد وقتي كه آتش نشان بودند .
دقيقا خاطرش بود ك��ه محمود وقتي اين تصاوير را 
ديده بود خودش را رس��انده بود توي اتاق و كمد را 
بهم ريخته بود تا دوربين را پيدا كند تا خاطره آن روز 

را تا كنج تنهاي اين اتاق كوچك برساند.
كاش عوض نمي ش��د، كاش همان شوهر سر به راه 
روزهاي اول آشنايي ش��ان مي مان��د. كاش آن روز 
نمي آمد بعد از سي س��ال زندگي مشترك با پنج تا 
بچه شناسنامه اش را بگيرد و بعد از كلي اين پا و آن 
پا كردن و واس��طه قراردادن اي��ن و آن و كلي جر و 

بحث بگويد: 
 -تو آن زني كه من مي خواستم نبودي. 

و بعد فاتحه تمام روز و شب هايي را كه با هم داشتند 
بخواند و خيلي راحت برود .

چه روزها و ش��ب هايي را كه با گريه به صبح رسانده 
بود. چه قدر خودش وسهيل و حامد سختي كشيده 
بودند. گاهي روزها را با يك نان خالي سر مي كردند 

تا اينكه حامد سر كار رفت و اوضاع كمي بهتر شد .
خدا را شكر كرد كه آن روزها سعيده و محسن خانه 

خودشان بودند، هرچند بعدها محسن برگشت.
دلش براي ساسانش تنگ شده بود. قطرهاي اشك 
روي صفحات نايلوني آلبوم س��رازير ش��دند. بعد از 
رفتن محمود يك روز كه ساس��ان داش��ت مي رفت 
مدرسه، يك از خدا بي خبر فرمان ماشينش درست 
نچرخيد و بچه اش را زير گرف��ت .به همين راحتي. 
محمود حتي براي تدفين ساس��ان هم نيامده بود. 
نتوانس��ته بود خودش را...انگار نه انگار موقع به دنيا 
آمدنش كل بخش زايمان را ش��يريني داده بود. در 
غربت پسركش را دفن كردند. خودش بود و حامد و 
برادرش اسماعيل. حامد توي قبر رفت و بدن نحيف 
و كوچك ساس��ان را به آغوش س��رد و فراموش��كار 

خاك سپرد.
صفحات بعدي آلبوم را نگاه نكرد. حرف هاي سهيل 

آزارش مي داد.خواست بلند شود.
خودش را روي زمين كشاند تا در كمد را ببندد ...از 
اتاق بيرون آمد. گوش��ي تلفن را برداش��ت و شماره 
حامد را گرفت. صدايي از آن طرف به گوش مي آمد 
كه مش��ترك مورد نظر در دسترس نيست.تصميم 
گرفت برايش پيام بفرس��تد. بايد مي گفت كه بعد از 

ظهر زودتر بيايد. بايد كلي خريد مي كردند.

سميه كاتبي

»عمري آب مي خوري، نفس مي كشي، راه  مي روي؛ انگار كه 
تمامش بديهي  است. انگار همين طور است و بايد باشد. اما 
زماني مي رسد كه مي داني اين آخرين قطره هاي آب است 
و آن آخرين دم و آن  يكي آخرين گام.« نفس خالقيتي كه 
محمود حسيني زاد در مجموعه  هشت  داستاني »سياهي 
چسبناك شب« دارد، نوش��تن از  همين آخرين هاست. 
جسارت او در انتخاب موضوعات داستاني، مانند ايستادن 
در جلوي آتش اس��ت؛ چاره نيس��ت، مرهم هم نيس��ت، 
فقط بيان روايتي ا ست غريب و متفاوت از آنچه تاكنون از 
كنارش به  سادگي مي گذشته ايم. خواننده در هر داستان 
با سنت شكني جديدي از سوي نويسنده مواجه است كه 
فرم تازه اي را به  لحاظ محتوا و ساختار معرفي مي كند. در 

داس��تان اول كه عنوان كت��اب هم از 
آن گرفته شده، مترجم ميانسالي كه 
همسر و پسرش خارج از ايران زندگي 
مي كنند و خودش س��ردرگم و تنها 
در آپارتماني در ته��ران ميان رفتن و 
ماندن گير كرده، با سينا، پسر جواني 
كه صاحب كتابفروش��ي كوچكي در 
خيابان انقالب اس��ت، آشنا مي شود. 
داستان شكل گيري رابطه  اين دو مرد، 
در س��ي اپيزود كوتاه با روايت خطي 
اما پيچيده و تودرتو روايت مي شود تا 
اينكه در نهايت اين  دو تسكين دهنده  

تنهايي يكديگر مي ش��وند؛ »حرارتي كه در رگ هاي مرد 
مي دويد از ش��راب نبود.« داس��تان دوم، »هرم يادها« نيز 
داستان فروپاشي يك رابطه   عاشقانه از همين جنس و در 
نهايت مرگي ديگر است. راوي داستان، مرد دل خسته اي 
اس��ت كه ماجراي ش��كل گيري رابطه اي را از آغازش در 
سال هاي نوجواني تا فرازوفرودهاي سال هاي جواني تعريف 
مي كند؛ زماني كه خود براي ادامه  تحصيل به خارج مي رود 

و ديگري نمي تواند همراهي اش كند، تا اينكه باالخره رابطه 
گسسته مي شود؛ »دو نفر سال ها به هم نگفته اند دوستت 
دارم. همه رابطه دوستت دارم بوده. حاال كه دير شده، چه؟« 
راوي بي نام داستان بعد از سال ها دوباره از كسي كه رهايش 
كرده، مي ش��نود و با او قرار مي گذارد. ديگري اما هرگز به 
قرار نمي رس��د؛ »مي داني، دلم مي س��وزد كه نيست و آن  
همه سال بي صاحب مانده اند. آن  همه ياد، آن  همه كلمه، 
بي صاحب مانده اند.« اين مجموعه  داستان نه  تنها خواننده 
را به ش��ناختن موقعيت ها و شخصيت هاي نامتعارف فرا 
مي خواند، بلكه با زبان درخشان و تصويرسازي هاي بي بديل 
شاعرانه، مرز بين خيال و واقعيت را هم كمرنگ مي كند. تبحر 
قلم نويسنده زماني آشكار مي شود كه گاه با جابه جايي و 
تكرار كلمات در طول متن، تصاوير درخش��اني را در ذهن 
خواننده ثبت مي كند. محمود حس��يني زاد مترجم بنام 
ادبيات آلماني است، كه تاكنون چندين 
ترجمه، نمايشنامه، مجموعه  داستان و 
رمان تاليفي از او خوانده ايم. »سياهي 
چسبناك شب« تازه ترين اثر داستاني 
اوست كه نش��ر چش��مه در بهار 96 
منتشر كرده است. مترجم بودن يكي از 
داليلي است كه او را در استفاده از زبان 
و انتخاب واژه ها و فضاسازي ها متبحر 
كرده است. البته اين نيست كه هميشه 
از زبان معيار استفاده كند؛ گاهي هم 
شكسته و بي اصول مي نويسد، زمان 
فعل را نمي گذارد و روي مفعول  تاكيد 
مي كند. »سياهي چسبناك شب« مي تواند الگوي مناسبي 
براي نويس��ندگان خالق و جواني باشد كه سعي در خلق 
آثار متفاوت دارند و به خالقيت در فرم و محتوا نيازمندند. 
به عنوان يك مخاطب عام هم، اين كتاب مي تواند انتخاب 
مناسبي باشد تا هرازگاهي به خودمان يادآوري كنيم كه 
»قلم بردار و روي تكه كاغذي بنويس هزار سال دو سانتي متر 

هم جا نمي گيرد. اما هزار سال است.«

 
در ابت��دا به نظر مي آيد كه كتاب ه��اي مجموعه »رهبران 
سرخ« نشر ثالث حتما بايد با ترجمه روان بيژن اشتري باشد 
و اگر جز اين باشد، ممكن است اين نگراني در خواننده پديد 
آيد كه با ترجمه اي خش��ك روبه روست اما برگردان ميثم 
مهرمتين نيز همانند اشتري روان و لذت بخش است. البته 
خواننده اگر به تاريخ معاصر چين باالخص پس از جنبش 
و انقالب كمونيستي عالقه مند باشد، بهتر است قبل از اين 
كتاب، »زندگينامه مائو« را از همين نش��ر به ترجمه بيژن 
اشتري مطالعه كند. فوگل در اين كتاب، زندگينامه دنگ 
را به دو بخش تقس��يم كرده اس��ت؛ اول از ابتداي تولد و به 
پيروزي رسيدن انقالب كمونيستي به رهبري مائو و صاحب 
منصب شدن دنگ در آن رژيم و مورد بي مهري قرار گرفتن و 
تبعيد وي در دوران انقالب فرهنگي و بخش دوم پس از مرگ 

مائو و به رهبري رسيدن دنگ در چين 
كمونيست. دنگ، سابقه اي طوالني در 
جنبش كمونيستي داشت. از شركت 
در راهپيماي��ي طوالن��ي و مس��وول 
فرمان��ده نظام��ي در جنبش تا نقش 
عمده در پيروزي انقالب كمونيستي 
به رهبري مائو. دنگ فرماندهي نظامي 
يكي از مناطق مهم چي��ن را برعهده 
داش��ت و پس از تش��كيل حكومت 
كمونيس��تي به يكي از مقامات اصلي 
رژيم جديد مبدل شد، جزو مهم ترين 
پس��ت هاي وي معاونت نخست وزير 

بود. البته مناصب مختلف در حكومت كمونيس��تي چين 
به نوعي تشريفاتي محسوب و تحت زعامت مطلق مائو بود. 
خود مائو داراي مقام رهبري كشور و حزب كمونيست بود 
و به نام صدر مائو شناخته مي شد.  در دهه پنجاه ميالدي، 
ليوشايوچي داراي مقام نخست وزيري و رهبري پوليت بورو 
)دفتر سياسي حزب كمونيست و به نوعي نقش پارلماني 
اين كش��ور را دارا بود( و دنگ پست معاونت نخست وزير را 
بر عهده داشت. دنگ از ابتدا همواره سوداي چين پيشرفته 
و مردمي تامين  شده از حداقل هاي زندگي را داشت اما در 
ذهن مائو فقط يك چيز وجود داش��ت. چين كامال نظامي 
 شده به هر قيمتي. در برنامه بلندپروازانه جهش رو به جلو 
مائو و به علت خريدهاي سنگين نظامي از اتحاد جماهير 
شوروي، كشاورزان و روستاييان تحت برنامه رياضتي مزارع 
اشتراكي مجبور به توليد بسيار زياد محصوالت كشاورزي 
به جهت تامين منابع خريدهاي نظامي قرار داش��تند و در 

اين رهگذر حدود ده ميليون روس��تايي به علت كار شديد 
بدني و گرسنگي تلف شدند. دنگ و ليوشايوچي و تعدادي 
از مقامات همواره مخالف اين بلندپروازي هاي مائو بودند و 
لذا مائو تا حدي از اين برنامه جهش به جلو، عقب نشست. اما 
مائو كين توز بود و به دنبال تالفي. در اوائل دهه شصت، مائو 
كارزار انقالب فرهنگي را به راه انداخت و طي آن ميليون ها 
مقام چيني از كار بركنار و توسط اراذل و دانش آموزان تحقير 
و به كار يدي در روستاها فرستاده شدند. ليوشايوچي تحقير 
و زنداني شد و در زندان درگذشت. دنگ هم به همراه خانواده 
به روستا تبعيد و مشغول به كار يدي و تعمير تراكتور شد. 
پسر ارشد دنگ هم به علت پرتاب از پنجره توسط گاردهاي 
سرخ فلج شد. دنگ اما ايمانش را از دست نداد و همواره يك 
كمونيست معتقد باقي ماند. باالخره با كشته شدن لين بيايو 
)معمار انقالب فرهنگي تح��ت زعامت مائو( و فوت مائو در 
سال 1976، دنگ دوباره با پست معاونت نخست وزير به كار 
برگشت. در آن زمان هوئاگوفنگ صدر 
حزب بود اما به مرور توسط دنگ حذف 
و به حاش��يه رانده شد. باند چهارنفره 
محافظه كاران به رهب��ري مادام مائو، 
بيوه مائو، بازداشت و زنداني شدند. دنگ 
در آن مقطع به آرامي به مقام اول چين 
مبدل شد و سياست درهاي باز و ارتباط 
با جه��ان را آغاز كرد. دنگ، اين معمار 
چين نوين، به چيزي جز پيش��رفت و 
تعالي كش��ور فكر نمي كرد و ارتباط با 
امريكا كه از اواخر دوران مائو ش��روع 
شده بود با قدرت زياد ادامه پيدا كرد. 
در چين به رهبري دنگ كسب وكارهاي كوچك خصوصي 
مجاز دانسته شد و نوعي دموكراسي محدود و محافظت شده 
در چارچوب حزب كمونيست ترويج شد. )بگذاريد صد گل 
شكوفه دهد( . دنگ با روساي جمهور مختلف امريكا از جمله 
نيكسون، فورد، كارتر و ريگان ارتباط گسترده گرفت و به بهانه 
مبارزه با شوروي درخواست تسليحات و امكانات فراوان كرد. 
دنگ همچنين با روانه كردن هزاران نخبه جوان به امريكا 
جهت تحصيل و كارآموزي موافقت كرد. دنگ در ادامه به 
عادي سازي روابط با تايوان و هنگ كنگ پرداخت و نوعي 
خودمختاري را به آنان اعطا كرد. دنگ در اواخر دهه نود، خود 
را بازنشسته كرد و قدرت را به جانشين خود جيانگ سپرد. در 
اين كتاب به نقش دنگ در سركوب قيام ميدان تيانانمن پكن 
هم پرداخته شده است. به هر تقدير، ميراث آزادسازي كامل 
اقتصاد كه توسط دنگ پايه گذاشته شد، چين را به اقتصاد 

دوم جهان و يكي از ابرقدرت هاي فعلي تبديل كرده است.

قصه يك ليست خريد بلندباال از يك خانواده محترم عجيب و غريب

مورچه هاي فصل ديگر
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نگاهي به  »سياهي چسبناك شب«، نوشته محمود حسيني زاد
هزارسال در دو سانتي متر

درباره كتاب دنگ شيائوپنگ نوشته ازرااف فوگل 
بنيانگذار چين پساكمونيستي

سرنوشت باغ هاي تهران
آن اكثريت خاموش هم كه تا به حال راهي نجس��ته اند كه 
بخواهند فريادي بكش��ند! فعال فرياد را ديروز اعضاي يك 
تعاوني شهرداري در جلوي ش��وراي شهر تهران، خيابان 
بهش��ت، مي كش��يدند كه از قرار مي خواس��تند در باغي 
در منطقه 18 خانه بس��ازند و دنبال مج��وز قطعي بودند! 
واقعيت اين است جامعه اي كه برخي مسوولينش جز رانت 
و رانت خواري و تجارت كاري نمي شناسد و سرمايه هايش 
راه بهتري جز رفتن به داخل جس��م مستغالت، آن هم از 
نوع مس��كن لوكس و مال و آپارتمان نمي شناس��ند،  آش 
سال هاست همين بوده و كاسه همان! پولي كه با باد بيايد، 
بهتر است فورا جايي در آجر و سنگ و بتن آرام گيرد! تا بعد 
هم خدا بزرگ است!  البته هنوز هم راه حل هايي وجود دارد 
براي نجات آن چهار تا درختي كه مانده اند! ولي كو عزم جزمي 
كه بخواهد جلودار اين نابودي باشد! شورايي هاي قديم رسما 
مي گويند از 15هزار هكتار باغ در تهران 30 سال پيش، هزار 
و 500 تايش باقي مانده! يعني 9 دهم آن از بين رفته است.  ما 
بارها چاره هايي را روي ميز گذاشتيم، كه به آنها توجهي نشد. 
حتي در گيرو دار كشمكش هاي قبل از عيد، رييس جامعه 

مش��اوران ايران هم كه آدم آگاه و فرهيخته اي  است، براي 
ش��هردار تهران نامه سرگشاده اي نوشت كه در آن به دكتر 
حناچي توصيه كرده بود الاقل در تركيب آن كميته كذايي 
تجديدنظر كند! اما معلوم نيست آيا پاسخي گرفت يا خير؟ 
حال دوستان شورا دارند كوشش مي كنند الاقل ظاهر كار را 
برق بيندازند و از تنش ها كم كنند. اما واقعيت اين است كه نه 
خاني آمد و نه خاني رفت! در طول تعطيالت عيد همه با سيل 
سرگرم شديم و االن هم زندگي به روال سابق در شهرداري 
ادامه دارد! حرف آخر اينكه نگهداشتن چند باغ براي شهر 
يك كاري نيست كه مسووليتش را از سر دل سيري به گردن 
صاحبان باغ ها بيندازيم. در دوراني كه قنات ها خشك شده اند 
و آب و زمين محدود است، اين شهرداري و شورا هستند كه 
بايد به فكر خريد و آباد كردن باغ هاي ش��هر تهران باشند! 
اين سهل انگاري  است كه راه حل هاي درستي براي مالكان 
انديشيده نشود و بعد بهشان گفته شود، خانه باغ بسازيد! 
هيچ كس زير بار اين نخواهد رفت كه سرمايه اش را راكد نگه 
دارد! بايد راه حل ها را هر چه زودتر و با عزمي كه واقعا بخواهد 
اين روال نابودگر فعلي را تغيير دهد، يافت و به آن عمل كرد!

اشكان  مجللي

راس�ت مي گفت هيچ كس براي حرفهايش 
ارزشي قائل نبود مثال وقتي به سعيده گفته 
بود پ�ارچ و ليوان بلورت رو بي�ار خونه ما، تا 
خانواده ش�وهرت باز نيان به ي�ه بهونه اي از 
خونت ب�ردارن به حرفش گوش ن�داده بود 
و ي�ك روز كه آمده بودن�د خانه اش، خواهر 
شوهر وسطي از طرح گل هاي برجسته روي 
پارچ خوشش آمده بود و گفته بود:      اين پارچ 

و ليوان رو از كجا خريدي؟

ليدا قهرمانلو


