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علیرضا خسروانی

نوراله نصرتی

علــی زیــودار/ بانــو مهتــاب بازونــد چهــره ی خودســاخته ای بــود کــه توانســت 
ــت در  ــم توانس ــد و ه ــارج کن ــدر خ ــام پ ــنگین ن ــایه ی س ــود را از س ــم خ ه
شــلوغی بــازار شــعر ایــران، نامــی درخــور بــرای خــودش دســت و پــا کنــد. بــا همــه ی این هــا امــا پرســش ایــن اســت کــه 
ــای  ــر بن ــاب خشــتی ب ــام مهت ــتان توانســت از ن ــتان لرس ــا اس ــت شــخصی او، آی ــارغ از حرک ــاب و ف ــات مهت ــان حی در زم
»فرهنــگ« ایــن دیــار بیفزایــد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال بالدرنــگ منفــی اســت. امــا چــرا؟ دلیــل ایــن امــر نــوع نــگاه نادرســت 
ــا اهمیــت »فرهنــگ« اســت. از مســئوالن اســتان می پرســم کــه  ــه امــر بســیار ب تصمیم ســازان و مســئوالن ارشــد اســتان ب
ــا  ــت«. ام ــد »امنی ــخ بدهی ــاید پاس ــت؟ ش ــا چیس ــتان م ــرمایه گذاران در اس ــرمایه گذاری س ــی س ــع ذهن ــن مان بزرگ تری
ــن اســتان های  ــا یکــی از امن تری ــای آن شــده اســت، لرســتان م ــت و مؤلفه ه ــه از امنی ــی ک ــه تعریف ــا توجــه ب ــم ب می دانی
ــام فقــدان »احســاس امنیــت« در اذهــان  ــه ن کشــور اســت. پــس گــره کار کجاســت؟ حقیقــت ایــن اســت کــه مؤلفــه ای ب
ــه2 ــل در صفح ــن کام ــه لرســتان وجــود دارد.                                                               مت عمومــی نســبت ب
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نگاهي تاریخي و تحلیلي به عکاسي استیج
عکاسي صحنه آرایي شده - استیج - عکسبرداري 

نیست

فاروق مظلومي
 

تالش هــاي عکاســاني ماننــد پیتــر هنــري امرســون و 
هنــري پیــچ رابینســون در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم 
ــار  ــاي آث ــه فض ــا ب ــاي عکس ه ــردن فض ــك ک ــراي نزدی ب
ــط  ــس توس ــرف در عک ــل و تص ــد دخ ــث ش ــي باع نقاش
عــکاس مشــهود باشــد و بــا طــرح موضــوع عکاســي 
ــته  ــیئي آن کاس ــا ش ــو ی ــه ابژکتی ــر از وج ــوان هن ــه عن ب
ــال-  ــري پیکتوری ــه »عکاســي، هن ــا مقال ــود. امرســون ب ش
ــا چاپ هــاي ترکیبــي معروفــش  تصویرگــرا« و رابینســون ب
ــکار  ــردن اف ــك ک ــد در نزدی ــا بودن ــن فتومونتاژه ــه اولی ک
ــر نقــش  ــوان هن ــه عن ــراي شــناختن عکاســي ب ــي ب عموم
ــداي  ــا گســترش نقاشــي انتزاعــي از ابت مهمــي داشــتند. ب
قــرن بیســتم فضــاي محــو و مبهــم در عکاســي پیکتوریــال 
پررنگ تــر شــد. نمایشــگاه اخیــر ســارا رشــیدي در گالــري 
ســایه تهــران نمونه هــاي خوبــي بــراي عکاســي پیکتوریــال 
ــدم  ــا ع ــود ی ــتم وج ــرن بیس ــان در ق ــا همچن ــد.  ام بودن
وجــود یــك فاعلیــت انســاني )ســوبژکتیویته( در عکاســي، 
ــدره  ــن، آن ــر بنیامی ــد والت ــي مانن ــث متفکران ــوع بح موض
بــازن، پي یــر بوردیــو، روالن بــارت، ماریتــا اســتورکن، 
ــي  ــا ماهیت ــا عکس ه ــت. آی ــوده اس ــت و... ب ــزا کارترای لی
ــن انســان  ــت ذه ــا دخال ــد ی ــو )شــیئي( دارن ــا ابژکتی صرف
یــا   Staged Photography دارد؟   جریــان  آنهــا  در 
ــل  ــا دخ ــي ب ــه عکاس ــه ب ــده ک ــي ش ــي صحنه آرای عکاس
و تصــرف عــکاس در صحنــه عکــس گفتــه مي شــود از 
ــراع عکاســي وجــود داشــته  ــي اخت همــان دهه هــاي ابتدای
ــا سیاســت موجــب  اســت. گــره خــوردن سرنوشــت هنــر ب
ــالدي  ــن عکــس اســتیج در ســال 1855 می ــه اولی شــد ک
ــن  ــذار ای ــکاس تاثیر گ ــط ع ــه توس ــگ کریم ــه جن در میان
ــش  ــون و همکاران ــود. فنت ــه ش ــون گرفت ــر فنت ــته راج رش
تمــام گلوله هــاي تــوپ را روي جــاده و کادر عکــس چیدنــد 
تــا تاثیرگــذاري بیشــتري داشــته باشــد. اســتالین، دیکتاتــور 
ــرد در  ــوذ مي ک ــال نف ــه در نقاشــي اعم ــزرگ شــوروي ک ب
ــرده  ــدرت ک ــال ق ــم اعم ــده ه ــردازي ش ــي صحنه پ عکاس
اســت. عکــس »اهتــزاز پرچــم بــاالي رایشــس تــاگ« کــه 
توســط یوگنــي خالــدي در تاریــخ دوم مــه  1945 در نبــرد 
ــا فرمــان اســتالین عکاســي و  برلیــن گرفتــه شــده اســت ب
ــل  ــاال در تقاب ــده و احتم ــي ش ــکاس صحنه آرای ــط ع توس
بــا عکــس اســتیج »برافراشــتن پرچــم امریــکا در ایوجیمــا« 
ــه  ــت ک ــوده اس ــال ب ــان س ــه هم ــوم فوری ــت و س در بیس
ــي  ــابقه عکاس ــود.  س ــال ب ــان رزنت ــوزف ج ــش ج عکاس
ــه  ــي ب ــال هاي ورود عکاس ــن س ــه اولی ــران ب ــتیج در ای اس
کشــورمان برمي گــردد. در اواخــر دوران محمدشــاه بــه 
فاصلــه اي کوتــاه از اختــراع دوربیــن در اروپــا دوربیــن 
عکاســي وارد ایــران شــد. در ابتــدا بــه دلیــل زمــان طوالنــي 
عکاســي از اشــیاي بي جــان عکــس گرفتــه مي شــد و بعــدا 
ــا طراحــي فضــاي  ــه خصــوص در زمــان ناصرالدین شــاه ب ب
عکــس و آرایــش افــراد نمونه هایــي از عکاســي صحنه آرایــي 
 شــده بــه وجــود آمــد. از خفت بارتریــن عکس هــاي اســتیج 
ــا  ــار ب ــاهزاده هاي قاج ــران عکــس ش ــي ای ــخ عکاس در تاری
ــکار  ــد از ش ــه بع ــت ک ــي اس ــوز ایران ــل ی ــي مث حیوانات
صحنــه را بــراي عکاســي آمــاده مي کردنــد و شــاهزاده 
ــوان  ــدن حی ــا ب ــر ی ــارك روي س ــاي مب ــرار دادن پ ــا ق ب
ــه  ــا ب ــه عکاس ه ــي داد. هم ــان م ــجاعتش را نش ــرده ش م
ــن  ــد تعیی ــل در ح ــس حداق ــي عک ــوي در صحنه آرای نح
ــت  ــود گف ــد و مي ش ــت دارن ــوس دخال ــس و فوک کادر عک
ــت.  ــتیج اس ــي اس ــم عکاس ــره ه ــي و پرت ــي تبلیغات عکاس
امــا عکاس هــاي معــروف بــه صحنه آرایي شــده فضــاي 
زیســتي جدیــدي را بــراي انســان ها و اشــیاي موجــود 
در عکــس مي ســازند و از ایــن نظــر در نقطــه مقابــل 
ــد.   ــرار مي گیرن ــا ق ــا پاپاراتزي ه ــاي ژورنالیســتي ی عکاس ه
عکس هــا بــا ثبــت لحظــه اي از واقعیــت، واقعیت هــاي 
ــوزان  ــول س ــه ق ــد و ب ــده مي گیرن ــوژه را نادی ــون س پیرام
عــکاس  امــا  مي کننــد.  تکه تکــه  را  جهــان  ســانتاگ 
ــا  ــه اي ب ــان را در صحن ــي از جه ــب تکه های ــه آرا اغل صحن
نورپــردازي و چید مــان خــودش قــرار مي دهــد کــه از ایــن 
ــج عکاســي حرکــت مي کنــد، از  ــان رای نظــر برخــالف جری
ــي شــده  ــوع عکاســي، عکاســي کارگردان ــن ن ــه ای ــن رو ب ای
هــم مي گوینــد.  عکاســان اســتیج برخــالف عکاســان 
ــي  ــش توانای ــراي نمای ــادي ب ــري و مســتند فرصــت زی خب
ــوع  ــن ن ــوع در ای ــتگاهي موض ــت ایس ــد. وضعی ــود دارن خ
ــردازي  ــا نورپ ــا ب ــد ت ــت مي ده ــکاس فرص ــه ع ــي ب عکاس
و صحنه آرایــي دلخــواه کار را تمــام کنــد. گاهــي عکاســان 
اســتیج رویاهــا و جهان هــاي دســت نیافتني در واقعیــت 
ــي  ــوع عکاس ــن ن ــاي ای ــن رو فض ــد از ای ــاد مي کنن را ایج
ــوررئال و  ــاي س ــه فضاه ــي ب ــر واقع نمای ــالوه ب ــد ع مي توان
ــان  ــالل در زم ــث اخت ــد و باع ــدا کن ــم ورود پی ــي ه انتزاع
ــا  و واقعیــت شــود. از طرفــي عکاســي صحنه آرا یــي  شــده ب
امکاناتــي کــه در خلــق صحنــه دارد، مي توانــد بــا رویکــردي 
ــل  ــان مث ــط انس ــده توس ــوش ش ــق فرام ــي حقای مفهوم
ــن  ــه همی ــد. البت ــادآوري کن ــت را ی ــه طبیع ــرورزي ب مه
ــا  ــتفاده دیکتاتوره ــل سوء اس ــتیج عام ــي اس ــت عکاس قابلی
بــراي تبلیــغ مفاهیــم دلخواه شــان مي شــود.  امــروزه 
ــدن انســان و  ــه ب ــز ب ــردن لن ــا نزدیك ک عکاســي اســتیج ب
ــي از  ــا و حرکت های ــا، فرم ه ــور و فض ــق ن ــي دقی ــا طراح ب
ــم  ــه چش ــورد توج ــز م ــه هرگ ــد ک ــت مي کن ــدام را ثب ان
ــتیج  ــي اس ــي عکاس ــي کل ــت. در نگاه ــوده اس ــان نب انس
ــه  ــت ک ــا و اشیاس ــان، فض ــه انس ــه ب ــوع عامدان ــي رج نوع
ــادي باشــد.  ــوي و م ــف معن ــا انگیزه هــاي مختل ــد ب مي توان
ــاي  ــوع فضــا و ســوژه در عکاســي اســتیج آن را از ژانره تن
ــي  ــي خیابان ــا عکاس ــت ی ــي طبیع ــل عکاس ــرا مث انحصارگ
جــدا و عکاســي را از تعریــف ابتدایــي آن کــه وســیله ثبــت 
ــکاس  ــا ع ــد. در اینج ــکان را داشــت، دور مي کن ــان و م زم
ــم دارد و  ــتکاري در آن را ه ــا دس ــه ی ــق صحن ــه خل وظیف
ــاي  ــگار عکس ه ــت.  ان ــبرداري اس ــر از عکس ــي فرات عکاس
صحنه آرایــي شــده یــك پــالن از یــك فیلــم یــا زندگــي یــا 
تصویــر گمشــده در واقعیــت یــا تخیــل هســتند کــه عــکاس 
صحنــه آرا وظیفــه پیــدا کردن آن را داشــته اســت. عکاســان 
ــازند.  ــس آن را مي س ــتن عک ــاي برداش ــه ج ــه آرا ب صحن
روزنامه اعتماد

بر گی از تاریخ                  

 قسمت چهاردهم

مراد محمودی چگنی 

ــرو  ــران و ف ــاط ای ــد انحط ــر گردی ــن ذک ــش از ای پی
ــاز  ــیروان آغ ــر انوش ــز پس ــان هرم ــادن آن در زم افت
شــد. ســپس عیاشــی وبــی مباالتــی خســرو پرویــز و 
ســفاکی پســرش شــیرویه ســلطنت ساســانی  چنــان  
ضعیــف کــرد، کــه در مــدت ســه ســال   یــازده نفــر 
از دودمــان ساســانی یکــی بعــد دیگــری بتخــت 

ــد . ــی نهادن ــر م ــاج بس ــه ت نشســتند.همین ک
بعــد ازچنــدی بوســیلۀ ســردارانی کــه فقــط در فکــر 
منافــع خــود بودندکشــته مــی شــدند.   یکــی دیگــر 
بــه پادشــاهی مــی نشســت . بــرای آگاهــی خوانندگان 
ــه ایــن  تشــتت ونابســامانی و در  ــه اجمــال ب ــز ب عزی
نهایــت نابــودی ایــران مــی تــوان چنیــن اشــاره  
نمــود: پــس از شــیرویه )قبــاد دوم(پســر هفــت 
ــس  ــید. پ ــلطنت رس ــه س ــیر  ب ــام ارد ش ــاله او بن س
ــرو  ــروف خس ــردار مع ــهربراز س ــی ش ــدت کوتاه از م
پرویزکــه در زمانــه شــیرویه )قبــاددوم( از فرمــان وی 
ــاج  ــب ت ــدد تصاح ــود   در ص ــرده ب ــی  ک ــر پیچ س
وتخــت ایــران بــر آمــد .در کنــار دریــای مــر مــره بــا 
هراکلیــوس دیــدار کــرد. پــس از آنکــه دختــر خــود را 
بــه او داد وبــا دختــر او اردواج کــرد. راهــی تیســفون 
شــد.پایتخت را گرفــت .اردشــیر خــرد ســال را  کشــت 
ــلطنت  ــاه س ــت.پس از دو م ــت نشس ــه تخ ــود ب وخ
ــد اورا  ــتند وجس ــوریدند او را کش ــر او ش ــان ب ،مخالف
در کوچــه هــای تیســفون گردانیدنــد وخســرو چهــارم 
نــوۀ هرمــز چهــارم  بــر تخــت نشــاندند. امــا بــزودی او 
را  هــم بــه هالکــت رســاندند و جوانشــیر پســر خســرو 
پرویــز را بــر تخــت نشــانیدند.پس از کشــتن او پــوران 
)پوراندخت(دختــر خســرو پرویــز  را پادشــاه نمودنــد. 
از واقــع مهــم پــوران ،صلــح بــا هراکلیــوس وبــاز پــس 
ــت  ــا دول گرفتــن نصیبیــن )۶۳۰ میــالدی( اســت .ام
پــوران هــم بســیار مســتعجل بــود و گشنســب بنــده  
نــوۀ هرمــز چهــارم رابــه شــاهی نشــانیدند وآنــگاه بــا 
کشــتن وی آذر میدخــت را در ســال ۶۳1م،  بــه تخت 
نشــاندند. طولــی نکشــید ،رســتم فــرخ زاد به تیســفون 
آمــد و بــه خــون خواهــی پــدر آذرمیدخــت را کشــت.

هرمــز پنجــم نــوۀ خســرو پرویــز در نصیبیــن خــود را 
شــاه خوانــد .امــا او هــم  بــزودی بدســت ســربازانش 
ــانی  ــت ساس ــاج تخ ــروچهار ت ــد.آنگاه خس ــته ش کش
ــروز  ــزودی کشــته شــد و فی ــی ب را صاحــب شــد. ول
ــال  ــد از او س ــد  و بع ــر گزیدن ــاهی ب ــه ش دّوم را ب
۶۳۲ م، فرخــزاد خســرو را بــر تخــت بــی ثبــات ایــران 

نشــانیدند.
ــا  ــق ب ــال ۶۳۲ م،)مطاب ــران در س ــزرگان ای ــت ب عاقب
ســال دهــم هجرت(یــزد گــرد نامــی را کــه از اخــالف 
شــت وُکشــتار  ــود و از دســت ایــن ُکُ ــز ب خســرو پروی
ــی  ــه عبارت ــد وب ــود یافتن ــرده ب ــرار ک ــتخر ف ــه اس ب
اورا از نهانــگاه بیــرون آوردنــد ودر همــان شــهر ،تــاج 

ــد. ــر او نهادن ــر س خســروانی را ب
ــار  ــید.تمام آث ــاهی رس ــه ش ــرد ب ــزد گ ــه ی ــی ک زمان
ــوا و  ــود. ه ــده ب ــا ش ــانی مهی ــت ساس ــراض  دول انق
هــوس هــای مالــکان بــزرگ و فرماندهــان کــه دربــار  
را در اختیــار گرفتــه بودنــد. آن ســدی را کــه شــاهان 
بــزرگ ساســانی  بــر پــا کــرده بودنــد در هــم شکســته 
ــه علــت جنگهــای داخلــی و خارجــی  ــود و ایــران ب ب
ــده  و  ــورد ش ــنگین خ ــای س ــات ه ــن مالی وهمچنی
در امــواج رقابــت بــزرگان کشــور غــرق گردیــده 
ــای  ــت ه ــه ای در دس ــط ملعب ــاهزادگان فق ــود. ش ب
ــد. ســرداران و بــزرگان بودند.تــاج بــر ســر مــی نهادن

ــزرگان  ــدند. ب ــی ش ــته م ــد کش ــاه بع ــد م ــا چن ت
ــر  ــد وه ــاده بودن ــردم افت ــان م ــه بج ــن  حریصان دی
ــد  ــق میــل و نفــع خــود  مــی دادن ــی مطاب روز فتوای
ــربازان  ــه س ــکاء ب ــا ات ــون ب ــزرگ قش ــان ب .فرمانده
خــود یــا بــا کمــك بیزانــس در صــدد تصــرف تــاج و 
تخــت ایــران بودند.بــه ســبب همیــن قشــون تجزیــه 
مــی شــد.هر کــدام از حــکام والیــات ناحیــه حکومتــی 
ــتند.  ــی پنداش ــش م ــول خوی ــۀ تی ــه منزل ــود راب خ
باایــن  اوضــاع واحــوال دولــت عظیــم الشــأن ساســانی 
ــان  ــود. چن ــرار ب ــال برق ــار صــد س ــش از چه ــه بی ک
ــود تالشــی  ــا وج ــزد گردب ــه ی ــود ک ــده ب ــف ش ضعی
کــه مــی نمــوداز عهــده نگهــداری آن بــر نمــی آمــد تا 
اینکــه همــه چیــز بــر اثــر حملــه بدویــان غیــر متمدن 
از پــای در آمــد و یزدگــرد بــا در بــار خــود همچــون 
آخریــن پاشــاه هخامنشــی بــه ســوی مشــرق گریخــت 
ودر ســال ۶51 میــالدی در حوالــی مــرو کشــته شــد و 

ــرد. ــران ســقوط ک شاهنشــاهی ای

محمدهادی 
فروزش نیا

 
شبی در مالنئانت

کالرك اشتون اسمیت
ــی  ــت در دوران ــهر مالنئان ــم در ش اتراق
ــر  ــار و مبهم ت ــه ت ــم رخ داد ک از حیات
ــه ی  ــق مه گرفت ــهر و مناط ــود ش از خ
به طــور  نــه  نبــود.  آن  بــر  محــاط 
ــی آورم و  ــاد م ــه ی ــش را ب ــق مکان دقی
نــه اینکــه دقیقــاً چــه زمــان و چگونــه 
بدانجــا رفتــم. امــا به طــور مبهمــی 
ــر  ــی ب ــن جای ــه چنی ــودم ک ــنیده ب ش
ســر راهــم واقــع اســت؛ و چــون بــه رود 
ــش  ــك دیوارهای ــه نزدی ــه ای ک مه گرفت
ــِس رود،  ــیدم و از پ ــت رس ــاری اس ج
بســیار  ناقوس هــای  ترحیــم  زنــگ 
ــه  ــه ب ــید ک ــم رس ــه گمان ــنیدم، ب ش

ــده ام. ــك ش ــت نزدی مالنئان
ســترگی  تیــره ی  پــل  بــه  وقتــی 
کــه بــر رود معلــق اســت رســیدم، 
می توانســتم اگــر بخواهــم بــه راه هــای 
دیگــری بــروم کــه بــه شــهرهایی 
مهجورتــر راهبــر بودنــد؛ امــا بــه نظــرم 
ــوض  ــدارد به ع ــی ن ــه تفاوت ــید ک رس
ــوم. و  ــل ش ــت داخ ــه مالنئان ــا ب آن ه
ــا  ــل ب ــر آن پ ــای ب ــه پ ــود ک ــن ب چنی
طاق هــای ظلمانــی نهــادم کــه زیــرش 
آب هــای ســیاه در خفــا در چنــد شــعبه 
جریــان می یافتنــد و بــار دیگــر در 
ــه  ــرون وار ب ــتیکس و آخ ــکونی اس س

می پیوســتند. هــم 
چنانکــه گفتــم، آن دوران از حیاتــم 
تــار و مبهــم بــود: شــاید بیــش از 
هــر چیــز، از بــاب نیــازم بــه فرامــوش 
کــردن، تکاپــوی مصرانــه و گاه اندکــی 
ــدم  ــرای نســیان. و آنچــه مق مثمــرم ب
ــی اش  ــه فراموش ــاز ب ــز نی ــر چی ــر ه ب
داشــتم مــرگ بانــو ماریــل بــود، و ایــن 
ــش  ــه ی مرگ ــودم مای ــه خ ــت ک حقیق
ــه  ــن قضی ــه ای ــان ب ــودم و چن شــده ب
ایــن  باورمنــد بــودم کــه پنــداری 
ــام داده  ــودم انج ــتان خ ــا دس کار را ب
ــا مهــری دوســت  بــودم. چــه، او مــرا ب
می داشــت کــه ژرف تــر و ناب تــر و 
ــق  ــود؛ و خل ــن ب اســتوارتر از عشــق م
ــی ای  ــه بی تفاوت ــم ب ــن، عادت ــر م متغی
ــبعانه،  ــی ای س ــا زودرنج ــه ی بی رحمان
بــود.  شکســته  لطیفــش  قلــب 
این ســان بــود کــه بــرای تســکین پــی 
ــه  ــس از آنک ــت؛ و پ ــك رف ســمی مهل
ــزن آور  ــای ح ــردابه ه ــش را در س بدن
ــد، مــن  ــا بیارام ــد ت اجــدادی اش نهادن
آواره شــدم و تحــت تعقیــب و تعذیــب 
ــدم.  ــع در آم ــر موق ــی دی ــدِی ندامت اب
ــم  ــال ها، نمی دان ــا س ــا، ی ــرای ماه ه ب
کــدام، شــهرهای دنیــای قدیــم را یکــی 
پــس از دیگــری می پیمــودم و هرکجــا 
ــرم  ــتغال خاط ــا اش ــم، تنه ــه می رفت ک
ایــن بــود کــه شــراب و دیگــر اســباب 
نســیان را از بــرای خــود مهیــا کنــم... و 
چنیــن بــود کــه در یکــی از ســیاحات 
تاریــك  حومــه ی  بــه  بی پایانــم 

ــیدم. ــت رس مالنئان
خورشــید )اگــر هرگــز خورشــیدی بــر 
ــم  ــده باشــد(، نمی دان ــه تابی ــن ناحی ای
بــرای چــه مــدت از آســماِن مســتور از 
ــر بســته  ــام رخــت ب بخــارات ســرب ف
حــزن آور  و  مالل انگیــز  روزی  بــود، 
نشــانه ی  بــه  اکنــون،  ولــی  بــود. 
ــه، حــس  ــن ســایه ها و م ــی یافت انبوه
ــك  ــرگاه نزدی ــاً عص ــه حتم ــردم ک ک
اســت؛ و ناقوس هایــی کــه شــنیده 
بــودم، اگرچــه زنگــی ســنگین و حزیــن 
داشــت، امــا حداقــل ایــن نویــد را 
مــی داد کــه می شــود ســرپناهی بــرای 
شــب یافــت. پــس از پــل طویــل گــذر 
ــا  ــه ب ــر ن ــِی گام، اگ ــا چابک ــردم و ب ک
ــِب  ــان، وارد دروازه ی مهی ــاط ج نش

نیمه بــاز گشــتم.
پشــت دیوارهــای خاکســتری، هــوا 
امــا  از گرگ ومیــش داشــت  نشــان 
در  هــم  چراغ هایــی  تك وتــوك 
ــی  ــد تن ــود. چن ــن ب ــهر روش ش
بیــرون بودنــد و راه خویــش را 
ــد،  ــه می پیمودن ــتابی مؤقران ــا ش ب
ــی خــاك  ــه مأموریت ــی ب ــو گوی ت
ســپارانه اعــزام شــده بودنــد کــه 
هیــچ تأخیــری در آن جایــز 
تنــگ  خیابان هــا  نبــود. 
بــود و خانه هــا رفیــع، بــا 
ــرف  ــی مش بالکن های
پنجره هایــی  و 
یــا  پرده پــوش 
ــز  ــته. همه چی بس
سکوت  در 
ــر  ــود مگ ب
ناقوس هــا 
ــاً  ــه مرتب ک

ــف و  ــدند، گاه ضعی ــن می ش طنین افک
دور و گاه بــا طنیــن بلنــد و هول انگیــز 
ــاالی  کــه گویــی صدایــش درســت از ب

ــید.. ــوش می رس ــه گ ــر ب س
وقتــی در میــان عمــارت هــای تاریــك 
خیابان هایــی  در  می کــردم،  گــذر 
مشــهود  تاریکایــی  آن هــا  از  کــه 
می آمــد تــا در بــرم گیــرد، چنیــن 
از  دارم  گام  هــر  بــا  کــه  می نمــود 
فاصلــه  بیشــتر  و  بیشــتر  خاطراتــم 
می گیــرم. از همیــن روی نیــز هیــچ گاه 
ــه  ــم، بلک ــافرخانه نگرفت ــراغی از مس س
را  خــود  اینکــه  از  بــودم  خشــنود 
ــود  ــچ کب ــتر در پیچاپی ــتر و بیش بیش
ــان  ــه در می ــم ک ــم کن ــاختمان ها گ س
ظلمــِت هــر دم فزاینــده ی مــه، تــار تــر 
ــی  ــه گوی ــدند، چنانک ــر می ش ــار ت و ت
اضمحــالل  نســیان  در  می خواســتند 

ــد. یابن
بــه گمانــم روحــم می توانســت آرام 
یابــد اگــر نبــود زنــگ مکــرر ناقوس هــا، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــون ناقوس های ــه همچ ک
در  نوازنــد،  مــی  مــردگان  آرامــش 
آهنــگ بــود و از همیــن رو مــرا بــه یــاد 
ناقوس هایــی می انداخــت کــه بــرای 
ــا  ــد. ام ــه صــدا در آمــده بودن ــل ب ماری
هــرگاه کــه صدایشــان فــرو می خفــت، 
آور  کرختــی  ســهولتی  بــا  افــکارم 
ــه  ــد، آسایشــی بازیافت ــان می یافتن جری

ــط... ــی محی ــر ابهام در براب
در  چقــدر  کــه  نمی دانســتم  هیــچ 
نیــز  و  رفتــه ام،  پیــش  مالنئانــت 
میــان  در  مــدت  چــه  نمی دانســتم 
کــه  بــودم  زده  پرســه  منــازل  آن 
ــه  ــز ب ــاکنانش را ج ــد س ــوار می ش دش
خــواب رفتــگان یــا مــردگان پنداشــت. 
ــه بســیار خســته  ــت دانســتم ک درنهای
ــراب  ــوراك و ش ــر خ ــه فک ــده ام و ب ش
و مســکنی بــرای شــب افتــادم. امــا در 
ســر راهــم هیــچ کجــا عالمتــی از یــك 
مســافرخانه ندیــده بــودم؛ پــس بــر آن 
شــدم تــا از عابــری جویــای راهنمایــی 

ــوم. ش
ــی  ــد تن ــم، چن ــر گفت ــه پیش ت چنانک
بیــرون بودنــد. امــا اکنــون کــه تصمیــم 
ــم،  ــی کن ــان راه جوی ــتم از یکی ش داش
هیچ کــس  کــه  می نمــود  چنیــن 
ــی  ــان از پ ــن خیاب ــرون نیســت؛ و م بی
خیابــان گشــتم تــا مگــر چهــره ی 

ــم. ــی ببین ذی روح
ــس  ــوردم، ملب ــه دو زن برخ ــره ب باألخ
بــه  خاکســتری رنگ،  ردایــی  بــه 
مــه،  الیه هــای  ســردی  و  تیرگــی 
بــا همــان  و نقاب پــوش هــم، کــه 
جدیــت عزادارانــه ای کــه در دیگــر 
ــدم  ــودم ق ــده ب ــهر دی ــاکنین آن ش س
بــر می داشــتند. بــه خــود جســارت 
ــا  ــم آی ــا بپرس ــدن دادم ت ــك ش نزدی
مســافرخانه ای  بــه  مــرا  می تواننــد 

راهنمــا شــوند.
آن دو بــا انــدك مکثــی و بی آنکــه 
ــخ  ــد پاس ــود را بگردانن ــی روی خ حت
ــم.  ــو بگویی ــه ت ــم ب ــد: »نمی توانی گفتن
مــا کفــن دوزانیــم و مشــغول دوختــن 
ــم«. ــل بوده ای ــو ماری ــرای بان ــی ب کفن

ــی  ــان تمام ــام را از می ــن ن ــنیدن ای ش
نامــه ای جهــان کمتــر انتظــار داشــتم، 
دلســردی ای ناگفتنــی بــه قلبــم هجــوم 
چونــان  وحشــتناك  هراســی  و  آورد 
نفــس قبــر بــر مــن فــرود آمــد. امــری 
ــره،  ــهر تی ــن ش ــه در ای ــود ک ــب ب غری
ــکان  ــان و م ــن دور در زم شــهری چنی
ــی  ــراً زن ــود، اخی ــن ب ــزگاه م ــه گری ک
درگذشــته باشــد کــه نــام وی نیــز 
ــدان  ــامد چن ــن پیش ــد. ای ــل باش ماری
ــه ترســی  ــد ک ــه نظــرم آم بدشــگون ب
عجیــب از خیابان هایــی کــه دیــده 
بودمشــان بــه نــاگاه در جانــم جوانه زد. 
ایــن نــام بــا بدیمنــی چــاره ناپذیرتــری 
آنچــه  همــه ی  ناقوس هــا،  نــوای  از 
بیهــوده در پــی فراموشــی اش بــودم 
را بــه یــادم آورد؛ و خاطراتــم چــون 

ــیدند. ــه کش ــم زبان ــی در قلب اخگران
ــی  ــا گام های ــم، ب ــر رفت ــی پیش ت وقت
عجوالنــه و تــب آلودتــر از گامهــای 
مــردم مالنئانــت، بــه دو مــرد برخــوردم 
ــا  ــه پ ــا ب ــر ت ــز از س ــان نی ــه ایش ک
خاکســتری پــوش بودنــد؛ و از آنــان 
همــان را پرســیدم کــه از کفــن دوزان.

ــه  ــم ب ــد: »نمی توانی ــخ دادن ــان پاس آن
تــو بگوییــم، مــا تابــوت ســازانیم و 
ــو  ــرای بان ــی ب ــاختن تابوت ــغول س مش

ــم«. ــوده ای ــل ب ماری
می گفتنــد  ســخن  کــه  همین طــور 
می داشــتند،  بــر  گام  ســریع تر  و 
ــد،  ــدا درآم ــه ص ــاره ب ــا دوب ناقوس ه
بــا  نزدیك تــر،  بســیار  بــار  ایــن 
در  حزن انگیزتــری  ارعــاب  و  مــالل 
ــه  ــر آنچ ــود. و ه ــنگین خ ــگ س آهن
و  رفیــع  خانه هــای  بــودم،  دیــده 
و  تاریــك  خیابان هــای  مه گرفتــه، 
روح  و  کمیــاب  هیــاکل  و  بیکــران، 
و  هــراس  و  گیجــی  همچــون  وار، 
ســردرگمی کابوســی در نظــرم آمدنــد. 
ــه  ــه ب ــی ک ــه تصادف ــه ب لحظه به لحظ

ــر در  ــانه ت ــودم نامأنوس ــورده ب آن برخ
بــاورم تجلــی می کــرد، و اکنــون دچــار 
ایــن فکــر اهریمنــی و نامعقــول گشــته 
ــناختم  ــه می ش ــی ک ــه ماریل ــودم ک ب
ــن  ــن شــهر خیالی ــرده و ای ــی م به تازگ
بــه شــیوه ای بــه فکــر نامدنــی بــا 
ــن را  ــا ای ــت. ام ــط اس ــرگ او مرتب م
ــود  ــه خ ــس زد و ب ــگ پ ــم بی درن عقل
گفتــم: »ماریلــی کــه اینــان از او ســخن 
میگوینــد ماریلــی دیگــر اســت«. و ایــن 
ــری  ــه فک ــی داد ک ــم م ــدازه عذاب بی ان
چنیــن بــرون از عقــل و مضحــك، 
پس ازآنکــه منطقــم آن را پــس زده 
ــد. ــه ام می آم ــه مخیل ــاره ب ــود، دوب ب

در راه بــه افــراد دیگــری برنخــوردم 
ــا  ــم. ام ــه مســیرم را از ایشــان بپرس ک
ــتگی  ــا سرگش ــه ب ــره، درحالی ک باألخ
در  ســوزناکم  خاطــرات  و  ظلمانــی 
ــاکش بــودم، دریافتــم کــه زیــر  کش
مســافرخانه ای  رنگ رفتــه ی  تابلــوی 
ــش را  ــه حــروف روی ــرده ام ک ــف ک توق
ــا  ــگار ناخوان ــی زن ــان و نیم ــی زم نیم
بســیار  واضحــاً  بنــا  بــود.  ســاخته 
همــه ی  همچــون  بــود،  قدیمــی 
طبقــات  مالنئانــت؛  خانه هــای 
ــود،  ــم ب ــان گ ــه پیچ ــی اش در ِم باالی
ــه  ــان ک ــی پنه ــدود چراغ های ــر مع مگ
از جایــی نامعلــوم زمیــن را روشــن 
ــاال  ــکان ب ــی از پل ــاختند؛ و وقت می س
ــاز  ــن را ب ــیدم آن دِر وزی ــم و کش رفت
نمایــم، بــوی گنــگ و کهنــه ی ماندگــی 
ــا  ــل ی ــا در قف ــد. ام ــتقبالم آم ــه اس ب
چفــت شــده بــود؛ پــس شــروع کــردم 
ــر  ــا مگ ــدن، ت ــر آن کوبی ــت ب ــا مش ب
توجــه آنــان کــه داخــل بودنــد را جلــب 

ــم. کن
پــس از تأخیــر بســیار، در بــه آهســتگی 
و بــا اکــراه بــاز شــد و فــردی جســدوار 
ــد،  ــرا دی ــون م ــه چ ــت ک ــدار گش پدی
بــا جدیتــی ناخجســته روی در هــم 

کشــید.
ــید:  ــر پرس ــز و مؤق ــی موج ــا لحن او ب

می خواهــی؟« »چــه 
پاســخ دادم: »اتاقــی بــرای شــب، و 

شــراب«.
دهیــم.  منــزل  را  تــو  »نمی توانیــم 
ــه  ــرادی ک ــط اف ــا توس ــی اتاق ه تمام
آمده انــد تــا در ســوگ بانــو ماریــل 
شــرکت جوینــد اشــغال شــده؛ و همه ی 
شــرابی کــه داشــتیم هــم بــرای مصرف 
ایشــان اختصــاص یافتــه. بایــد بــه 

ــروی«. ــری ب ــای دیگ ج
از گفتــن آخریــن کلمــات،  و پــس 
بســت.  رویــم  بــه  به ســرعت  را  در 
هرزه گــردی خویــش از ســر گرفتــم 
مــی داد  آزارم  پیش تــر  آنچــه  و 
ــه  ــود. م ــته ب ــدان گش ــون صدچن اکن
ــای خاکســتری تر،  خاکســتری و خانه ه
سرشــار بودنــد از ارعــاب خاطــرات: 
چونــان گورهایــی خیانــت کار بودنــد که 
ــا  ــا نیش ه ــرده ب ــای م ــاد زمان ه اجس
آن هــا  از  زهرآگیــن  چنگال هایــی  و 
بــرون می جهیــد. بــه لحظــه ای کــه وارد 
مالنئانــت شــدم لعــن فرســتادم، چراکه 
ــا  ــه ب ــید ک ــرم می رس ــه نظ ــون ب اکن
ــه ی ســوگوارانه و  ــن کار، حلق انجــام ای
ــرده  ــل ک ــان تکمی ــی را در زم نامیمون
بــودم و بــه روز مــرگ ماریــل بازگشــته 
بــودم. و خاطراتــم از ماریــل، از ســکرات 
تــازه  جانــی  تدفینــش،  و  واپســین 
یافتــه بــود. امــا عقلــم هنــوز بــر آن پــا 
ــی  ــل کــه جای ــن ماری میفشــرد کــه ای
ــه ی  ــود و هم ــده ب ــت آرمی در مالنئان
ایــن آیین هــای ســوگواری از بــرای 
ــه  ــی ک ــه آن بانوی ــد، ن ــرا می ش او اج
ــر  ــه دیگ ــتم، بلک ــت می داش ــن دوس م

ــود. ــخصی ب ش
کــه  خیابان هایــی  طــی  از  پــس 
ــد کــه  ــی بودن ــر از آنان تاریــك و تنگ ت
ــودم، مســافرخانه ی  ــر پیمــوده ب پیش ت
ــا تابلــوی رنگ رفتــه ی  دومــی یافتــم، ب
مشــابهی، و از ســایر جهــات هــم بســیار 
شــبیه بــه اولــی. در بســته بــود و مــن با 
آشــفتگی بــر آن کوبیــدم و به هیــچ روی 
شــگفت زده نشــدم وقتــی فــرد دیگــری 
بــا ســیمایی جســدوار بــا لحنــی انــدوده 
ــن گفــت: ــاری ســوگوارانه چنی ــه وق ب

دهیــم.  منــزل  را  تــو  »نمی توانیــم 
ــران و  ــط خنیاگ ــا توس ــی اتاق ه تمام
ســوگوارانی کــه در ســوگ بانــو ماریــل 
شــرکت می جوینــد اشــغال شــده؛ و 
همــه ی شــرابی کــه داشــتیم هــم بــرای 
مصــرف ایشــان کنــار گذاشــته شــده«.

اکنــون بــا هراســی چنــد برابــر از شــهر 
پیرامــون خــود بیمنــاك بــودم؛ چراکــه 
ظاهــراً همــه ی اشــتغال مــردم مالنئانت 
مصــروف آییــن ســوگواری بانــو ماریــل 
ــی  ــم بدیه ــه برای ــن رفته رفت ــود. و ای ب
می نمــود کــه ناگزیــرم بــه خاطــر ایــن 
ــای  ــام شــب را در خیابان ه ــم تم مراس
شــهر پرســه بزنــم. و در یك لحظــه، 
خســتگی ای تــاب ناپذیــر بــا رعــب 
عجیــن  وارم  کابــوس  و سرگشــتگی 

گشــت.
دوم،  مســافرخانه ی  تــرك  از  پــس 

پرســه زنــی ام چنــدان طولــی نکشــیده 
بــود کــه ناقوس هــا بــار دیگــر بــه 
صــدا درآمدنــد. بــرای بــار اول توانســتم 
منبــع صــدا را مشــخص نمایــم: صــدا از 
مناره هــای کلیســای جامــع می آمــد 
کــه میــان مــه در برابــرم قــد افراشــته 
درون  بــه  مــردم  از  دســته ای  بــود. 
کنجــکاوی ام،  و  می رفتنــد  کلیســا 
و  بیمارگــون  می دانســتم  کــه 
ــت  ــرا برانگیخ ــت، م ــز اس مخاطره آمی
تــا از پی شــان بــروم. بگویی نگویــی 
چنیــن حــس می کــردم کــه در اینجــا 
خواهــم توانســت پــرده از رازی کــه 

ــرم. ــی داد برگی ــم م عذاب
ــور  ــود و ن ــك ب ــز تاری ــل همه چی داخ
چنــد شــمع  ، ســالن وســیع و محــراب 
می ســاخت.  روشــن  حــدی  تــا  را 
ــه چهره شــان  کشیشــانی ســیاه جامه ک
ببینــم،  درســت  نمی توانســتم  را 
نظــرم  در  و  می خواندنــد؛  نیایــش 
ــواب  ــوی خ ــای ت ــان حرف ه مناجاتش
نمی توانســتم  هیــچ  می مانســت؛  را 
هیچ چیــز  مــکان  کل  در  و  بشــنوم، 
ــکویی  ــر س ــود مگ ــدا نب ــتی پی به درس
ــم  ــر آن جس ــه ب ــوب ک ــوب مرغ از چ
قــرار  بی حرکــت  ســفیدی  ســاکِن 

ــت. داش
ــده  ــر ســکو افکن ــگ ب ــی رنگارن گل های
شــده بــود و شمیمشــان هــوا را از 
ــا  ــود، ب ــده ب ــواب آوری آکن ــتی خ مس
ــب و  ــی قل ــه گوی ــکینی ک ــان تس چن
چنیــن  می کــرد.  تخدیــر  را  مغــزم 
گل هایــی بــر ســکوی ماریــل قــرار 
ــم  ــا، در مراس ــی در آنج ــت؛ و حت داش
ســوگش نیــز، عطــر گل هــا موقتــاً 

حواســم را کنــد ســاخته بــود.
ــی  ــه کس ــد ک ــم ش ــی معلوم در تاریک
کنــار دســتم اســت. بــا چشــمانی هنــوز 
ــت  ــیدم: »کیس ــکو پرس ــه س ــره ب خی
کــه در آنجــا آرمیــده، کــه برایــش 
بــه  ناقــوس  و  مناجــات می خواننــد 

ــد؟« ــی آرن ــدا در م ص
و نوایی آرام و حزن انگیز پاسخم داد:

ــرد  ــروز م ــه دی ــت ک ــل اس ــو ماری »بان
هــای  ســردابه  در  فــردا  بناســت  و 
ــه خــاك ســپرده شــود.  اجــدادی اش ب
ــروی و  ــش ب ــی پی ــی می توان ــر مایل اگ

ــی«. ــر افکن ــر او نظ ب
پــس در راهــروی کلیســا بــه راه افتــادم 
و بــه جانــب ســکو شــتافتم کــه چــوب 
ــانده  ــرد پوش ــی س ــش را زنبقان مرغوب
ــر آن  ــه ب ــس ک ــره ی آن ک ــود. و چه ب
ــر  ــا لبخنــدی آســوده ب ــود، ب آرمیــده ب
ــکان  ــر پل ــف ب ــایه هایی ظری ــب و س ل
بســته اش، چهــره ی هیچ کــس نبــود 
دوســتش  مــن  کــه  ماریلــی  مگــر 
می داشــتم. امــواج زمــان از جنبــش 
رویدادهــای  همــه ی  و  فروماندنــد 
پیشــین، کل جهــان موجــود به جــز 
او، چــون ســایه هایی محــو شــونده 
گذشــته  همچــون  بــاز  و  گشــتند؛ 
)ســالیانی یــا لحظاتــی پیــش؟( روحــم 
نــدم  و  حــزن  مرمریــن  دوزخ  در 
گرانبــار خویــش گرفتــار آمــد. حرکــت 
ضجــه  نمی توانســتم  نمی توانســتم، 
ــه  ــزم، چراک ــك بری ــی اش ــا حت ــم ی زن
و  بــود.  شــده  منجمــد  اشــك هایم 
ــا یقینــی هراســناك دانســتم  ــون ب اکن
کــه ایــن پیشــامد، مــرگ بانو ماریــل، از 
همــه ی رخدادهــای دیگــر جــدا افتــاده 
ــود و  ــه ب ــان گریخت ــی زم ــود، از توال ب
ــا  ــب ب ــی متناس ــود مقام ــرای خ از ب
ــود؛  ــار خویــش یافتــه ب فســردگی و وق
ــوی  ــا شــاید حتــی گــرد خــود هزارت ی
عظیــِم آن دیــار را بنــا نمــوده بــود تــا 
در آن، در میانــه ی مه هــای نســیانی 
فریبنــده، در انتظــار بازگشــت محتومــم 

ــیند. بنش
باألخــره، بــا جدوجهد بســیار، چشــمانم 
را بــه ســویی دیگــر گردانــدم؛ و پــس از 
ــی  ــا گام های ــع ب ــای جام ــرك کلیس ت
در  ســنگین،  و  عجوالنــه  هم زمــان 
ــی از  ــا راه خروج ــدم ت ــب آن برآم طل
ــم و  ــت بیاب ــار مالنئان ــوی ماللت ب هزارت
دروازه ای را پیــدا کنــم کــه از آن داخــل 
آمــده بــودم. امــا ایــن به هیــچ روی 
در  ســاعت ها  شــاید  و  نبــود  ســاده 
کوی هایــی کــور و خفقــان آور، و در 
ــردان  ــچ و خودواگ ــاهراه هایی پیچاپی ش
ــنا  ــی آش ــه خیابان ــه ب ــا آنک ــتم ت گش
رســیدم و توانســتم از آنجــا گام هایــم را 
بــا اطمینانــی چنــد بــر زمیــن بگــذارم. 
و چــون از پــل گــذر کــردم و بــار 
ــرا  ــه م ــدم ک ــاده ای برآم ــر ج ــر ب دیگ
از آن شــهر مهلــك دور می ســاخت، 
ــت  ــور داش ــه و بی ن ــیدی گرفت خورش

ــرد. ــوع می ک ــه طل ــس م از پ
ــه  ــا پرس ــیاری جاه ــس در بس از آن پ
ــارای آن  ــچ گاه ی ــر هی ــا دیگ زده ام. ام
نیافتــم تــا دوبــاره آن ســرزمین های 
ــم، از  ــد کن ــه را بازدی ــار و م ــِن غب که
ــذرم  ــر گ ــار دیگ ــادا ب ــه مب ــرس آنک ت
بــه مالنئانــت افتــد و ببینــم مردمانــش 
هنــوز مشــغول مراســم ســوگواری بانــو 

ــد. ــل ان ماری

   

حمید خسروانی

ــان  ــت! انس ــرد، نیس ــود، نگ ــتم، نب گش
پــس  کوچــه  تمــام  می گویــم.  را 
ــوگند  ــدا س ــه خ ــتم، ب ــا را گش کوچه ه
کــه نبــود. البتــه مــن او را از زمــان 
ــی  ــا صفات ــا ب ــده ام ام ــد تاکنــون ندی تول
ــتم.  ــد، گش ــر کرده ان ــرای او ذک ــه ب ک
حتــی نشــانی های او را گفتــم. همــه 
ــن  ــا ای ــودی ب ــن موج ــد چنی می گفتن
صفــات تــا کنــون ندیده ایــم. آخــر مگــر 
می شــود چنیــن چیــزی؟ انســان! کســی 
ــت بخواهــد  ــا دل ــده باشــد؟ البتــه ت ندی
ــم.  ــدم و می بین انســان ارســطویی می دی
ــان های  ــود انس ــا را از خ ــی آدرس ه حت
ارســطویی می پرســیدم. حتــی خــود تــو 
هــم، حتــی مــن هــم انســان ارســطویی 

هســتیم.
ــت؟  ــت و کیس ــطویی چیس ــان ارس انس
یونــان  در  می دانــم، می گوینــد  چــه 
ارســطو  نــام  بــه  کســی  باســتان 
بــوده کــه خیلــی ادعــا داشــته کــه 
همــه چیــز را می دانــد، هرچنــد بــه 
ــت  ــا دل ــه ت ــوده ک ــی ب ــرم دیوانه ای نظ
ــه  ــاه انداخت ــنگ در دل چ ــد س بخواه
ــا حــاال هــزاران عاقــل تــالش  اســت و ت
بیاورنــد  در  را  کرده انــد ســنگ هایش 
ــرای خــودش خــوب  ــا نتوانســته اند. ب ام
ــم.  ــاال بگذری ــت! ح ــوده اس ــی ب دیوانه ای
ایــن آقــا در تعریــف مفهــوم انســان 
گفتــه اســت: »حیــوان بــه اضافــه ناطق«. 
خالصــه اش یعنــی یــك موجود یك ســر 
و دوپایــی کــه بلــد اســت مثــل طوطــی 
ــیله  ــودش وس ــرای خ ــد، ب ــخن بگوی س
ــد و خالصــه کار خــودش را  ــراع کن اخت
یــك جــوری راه بیانــدازد. البتــه ارســطو 
فرامــوش کــرده ایــن را اضافــه کنــد کــه 
آنقــدر ســرگرم اســباب بازی هــای ابــداع 
دســت خــودش می شــود کــه آخــر 
ــد  ــراع می کن ــی اخت ــباب بازی ــر اس س
کــه همــان، خــودش را می بلعــد یــا لــه 
مــی  کنــد یــا بــه فنــا می دهــد بــه هــر 

ــود.  ــه بش ــی ک طریق
ــان  ــر انس ــودی را اگ ــه موج ــه! اینگون بل
ــا  ــده ام. ام ــد دی ــت بخواه ــا دل ــی ت بدان
عزیــز دلــم مســئله اینجاســت کــه ایــن 
تعریــف انســان نیســت کــه ارســطوخان 
گفتــه اســت. ایــن تعریــف حیــوان 
ــرفته ی  ــوان پیش ــا حی ــل ی ــای عاق دوپ
کنجــکاو اســت. نه اینکــه زورش از ســایر 
حیوانــات بیشــتر باشــد؛ چــون زور فیــل 
ــا پلنــگ از او بیشــتر اســت،  ــا شــیر ی ی
ــه  ــش از بقی ــط زیرکــی و رندی بلکــه فق
بیشــتر اســت. بلــد اســت کــه بــه طــور 
مثــال فضاپیمــا اختــراع کنــد و بــه جای 
تخریــب یــك ســیاره مثــل زمیــن، بــرود 
ده هــا ســیاره دیگــر را هــم خــراب کنــد. 
وقتــی بــه ایــن موجــود ارســطویی فکــر 
ــم  ــودم می افت ــی خ ــاد کودک ــم ی می کن
ــی  ــه کم ــکاوی و البت ــر کنج ــه از س ک
ــباب بازی های  ــی اس ــادت و بدجنس حس
خواهــرم را می شکســتم کــه هــم او 
ــم و  ــروم کن ــازی مح ــباب ب را از آن اس
ــزی در درون  ــه چــه چی ــم بفهمــم ک ه

آخــرش  هرچنــد  هســت؛  شــی  آن 
می-دیــدم کــه هیــچ چیــزی نبــود جــز 
چنــد قطعــه ی خشــك پالســتیکی و در 
نهایــت چیــزی جــز پشــیمانی، تنهایــی 
ــد!  ــم نمی ش ــادرم نصیب ــای م و کتك ه
فــرق دیگــری کــه ایــن موجــود بــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــات دارد، ای ــایر حیوان س
ــد  ــك بازی بل ــام ماس ــه ن ــی ب ــك بازی ی
ــال  ــی مث ــك بازی؛ یعن ــه ماس ــت! بل اس
بــرای اینکــه فضــای بیشــتری بیــن 
ــره ی  ــد و دای ــدا کن ــات پی ــایر حیوان س
تیلــه بازیــش را روی کــره زمیــن بیشــتر 
کنــد، ماســك تظاهــر بــر صــورت خــود 
ــد؛  ــرفت می ده ــود را پیش ــد و خ می زن
ــك  ــك ماس ــا ی ــی. ی ــن راحت ــه همی ب
ــی آن را  ــه وقت ــنگی دارد ک ــی قش خیل
بــر صورتــش می زنــد خودبــه خــود، 
دیگــران شانه هایشــان را زیــر پــای او 
ــوردن  ــل آب خ ــد و او مث ــرار می دهن ق
از ایــن شــانه ها بــاال مــی رود و می توانــد 

ــد. ــتری ببین ــای بیش منظره ه
در  عجیبــی  قــدرت  حــال  هــر  بــه 
ــه  ــك زنی دارد. البت ــازی و ماس ماسك س
ــن  ــر توهی ــل ب ــود حم ــن موج ــر ای اگ
ــو حماقــت هــم  نکنــد، یــك ذره کوچول
دارد و آن ایــن اســت کــه وســیله هایــی 
ــت  ــر و اینترن ــن و کامپیوت ــام تلف ــه ن ب
از  را  کــه خــودش  اختــراع می کنــد 
تنهایــی درآورد و جامعــه را بــه هــم 
نزدیك تــر کنــد، امــا بــه جایــش تنهایــی 
خــود را بیشــتر کــرده اســت. فاصله هــای 
زمینــی و فیزیکــی و افقــی و ســطحی را 
کــم کــرده، امــا بــه جایــش فاصله هــای 
و  عمــودی  و  متافیزیکــی  آســمانی، 

ــت. ــرده اس ــن ب ــی را از بی عمق
ــن  ــد چنی ــت فرزن ــوِب تربی ــالك خ م
موجــودی ایــن شــده اســت کــه فرزندی 
قدرتمنــد در آینــده از نظر علمــی و مالی 
بســازد کــه بتوانــد هــم نوعــان بیشــتری 
از خــود را در زیــر اســتثمار و ســلطه  
بگیــرد؛ پــس مــالك موفقیــت در میــان 
ــلطه ی  ــتثمار و س ــودات، اس ــن موج ای
ــلطه و  ــدرت س ــه ق بیشــتر اســت. هرچ
ــری  نفــوذ بیشــتر باشــد موجــود موفق ت
خواهــی بــود. حــاال بــا همه ایــن تفاســیر 
ــه ارســطو  ــم ک ــل مــن در عجب و تفاصی
خــان یونانــی نســب، دردش  بــه کلــه ی 
مــن، چگونــه و بــا چــه توجیهــی انســان 
را اینگونــه تعریــف کــرده اســت. عزیــزم، 
ــه  ــرده بلک ــف نک ارســطو انســان را تعری
یــك حیــوان پیشــرفته را تعریــف کــرده 
ــان  ــم از انس ــی ه ــد کم ــت.  بگذاری اس
بگوییــم؛ همــو کــه هرچــه  ســخن 
ــه  ــم. البت ــش نمی کنی ــم پیدای می گردی
فقــط مــا نبوده ایــم کــه گشــته ایم، 
خیلی هــا قبــل مــا هــم گشــته اند و 
پیدایــش نکرده انــد؛ مثــال »دی شــیخ بــا 
چــراغ همی گشــت گــرد شــهر/ کــز دیــو 
و دد ملولــم و انســانم آرزوســت/ گفتنــد 
ــت  ــا/ گف ــته ایم م ــود جس ــت می نش یاف
ــم آرزوســت.«                                         ــت می نشــود آن ــك یاف آن
امــا چــه کنــم دلــم بــرای انســان تنــگ 
شــده اســت. کارهــای زیــادی بــا او دارم، 
ــا او  ــه تنه ــادی دارم ک ــای زی ــوال ه س
ــد االن در  ــد. هرچن ــان را می دان جوابش
حــال حاضــر بعــد از تالش هــای بســیار 

و انتشــار در روزنامه هــا، بــه حــرف شــیخ 
ــود  ــت نمی ش ــان یاف ــه آقاج ــیدم ک رس
کــه نمی شــود کــه نمی شــود. البتــه 
انســان  ایــن  ببینیــم  اینکــه  قبــل 
ــا  ــه ت ــم ک ــه کن ــن را اضاف ــت، ای کیس
ــده ام؛  ــان دی ــبه  انس ــد ش ــت بخواه دل
ــا؛  ــان  نماه ــان؛ انس ــای انس کاریکاتوره
ــه  ــانی ک ــان های کال، انس ــه  انس نیمچ
ــت  ــه دس ــودش ب ــا خ ــود ام ــن ب جنی
را ســقط کــرد و  خــودش، خــودش 
ــان و در  ــه انس ــود ب ــه بش ــت ک نگذاش
ــف  ــد و متوق ــدن مان ــان ش ــط  انس وس
شــد. پــس او نیــز امیــدم را ناامیدکــرد و 
رهایــش کــردم. »زیــن همرهــان سســت 

ــت...« ــم گرف ــر دل عناص
طبــق یــك قاعــده ی عقلــی و منطقــی، 
قبــل از جســت و جــوی چیــزی یــا 
ــت  ــد ماهی ــزی، بای ــود چی ــات وج اثب
ســپس  و  شــناخت  را  او  چیســتی  و 
دســت بــه اثبــات وجــودش یــا عدمــش 
ــه  ــد چ ــم خداون ــا ندانی ــا م ــال ت زد. مث
اثبــات  دارد  ویژگی هایــی  و  صفــات 
وجــود او ســالبه بــه انتفــاء موضــوع 
ــال  ــه دنب ــه ب ــك کیس ــا در ی ــت؛ ی اس
غذایــی بــه نــام شــپنکا گشــتن قبــل از 
دانســتن ویژگی هــای آن امــری بیهــوده 
ــدا  ــل از پی ــس قب ــت. پ ــه اس و احمقان
ــم  ــد بدانی ــان، بای ــرت انس ــردن حض ک
ــم هســت  ــد ببینی ــی دارد بع چــه صفات
یــا نیســت. طالبــان و جویندگانــی چــون 
بنــده در تاریــخ کــم نبوده انــد کــه 
مــالی  کرده انــد.  ذکــر  ویژگی هایــی 
ــیر  ــت: »ش ــه اس ــی گفت ــی در جای بلخ
خــدا و رســتم دســتانم آرزوســت« یــا در 
ــام  ــام احمــد ن جــای دیگــری گفتــه: »ن
ــد  ــه صــد آم ــه انبیاســت چــون ک جمل
نــود هــم پیــش ماســت.« پــس صفــات 
ــخصیت  ــت و ش ــد در زیس ــان را بای انس
ــی)ع(  کســانی  چــون محمــد)ص( و عل
ــتان  ــتم دس ــون رس ــطوره هایی چ و اس

ــرد. ــو ک ــت وج جس
ــالم  ــر اس ــه پیامب ــاب ب ــرآن، خط در ق
ــٍق  ــی ُخُل ــَك لََعل َّ گفتــه مــی  شــود: »َوإِن
ــی  ــالق بزرگ ــو دارای اخ ــٍم«)1( ت َعظی
هســتی؛ تعریــف افالطــون از اخــالق 
ــزرگ را می پســندم کــه گفــت کمــال  ب
اخالقــی انســان وقتــی اســت کــه دارای 
پنــج ویژگــی رفتــاری باشــد: )عقالنیــت، 
ــجاعت(؛  ــت و ش ــت، عف ــت، صداق عدال
ــر  ــه پیامب ــدا ب ــری خ ــه دیگ ــا در آی ی
ــت  ــت رحم ــه برک ــس ب ــد: »پ می گوی
ــان نرمخــو و پرمهــر شــدی  ــا آن الهــی ب
و اگــر تندخــو و ســختدل بــودی قطعــا از 
پیرامــون تــو پراکنــده مــی  شــدند پس از 
آنــان درگــذر و برایشــان آمــرزش بخــواه 
ــن و  ــان مشــورت ک ــا آن ــا[ ب و در کار]ه
چــون تصمیــم گرفتــی بــر خــدا تــوکل 
ــدگان را  ــوکل  کنن ــد ت ــرا خداون ــن زی ک
دوســت مــی دارد.«)۲( عدالت و ســخاوت 
ــای برجســته  ــی از ویژگی ه حضــرت عل
اوســت و آرزوی هــر انســان آرمانــی 
اســت. همچنیــن معرفــت و علــم او 
ــه راه هــای اســمان کــه گفــت  نســبت ب

ــای  ــمان را از راه  ه ــای آس ــن راه ه »م
ــر می شناســم.«)۳( از رســتم  زمیــن بهت
نیــز مبــارزه بــا نفــس و اخــالق پهلوانــی 
زبــان زد اســت. بــا جمــع ایــن ویژگی هــا 
ــن  ــال چنی ــه دنب ــا ب ــات،  قرن ه و صف
انســانی بوده انــد و مردمــان کنونــی و 
آینــده نیــز آرزوی دیــدن چنیــن انســانی 
هرچــه  امــا  می پروراننــد.  در ســر  را 
گشــتند و گشــتیم نبــود کــه نبــود کــه 
نبــود! کســی چــه می دانــد، شــاید 
مردمــان بــرای آنکــه دستشــان بــه خرما 
ــأس  ــی از ی ــرای رهای ــید و ب ــی رس نم
ناشــی از ایــن واقعیــت کــه تنها هســتند 
و چنیــن انســانی دیگــر یافــت نمی شــود 
اســطوره  دهنــد،  او  بــر  تکیــه  کــه 
ســاختند و بــه امیــد پیــدا کردنــش بــه 

ــیدند. ــون رس جن
ــود... اگــر  ــم، مــن کــه گشــتم نب نمیدان
شــما پیــدا کردیــد مردمــان را صــدا 
کنیــد. البتــه چنــد ویژگــی هــم از مــن 
بــه یــادگار داشــته باشــید: او را اگــر پیــدا 
کردیــد بدانیــد بــه همــه آدم هــا بــه یــك 
ــرش  ــایه مه ــد؛ س ــگاه می کن ــم ن چش
شــامل همــه موجــودات می شــود؛ وعــده 
دروغیــن نمی دهــد؛ بــر ســر تمــام 
ــچ کاری  ــیند؛ هی ــود می نش ــای خ عهده
نیســت کــه از او برنیایــد و هیــچ ســوالی 
ــده  ــع کنن ــخی قان ــه بی پاس ــت ک نیس

رهــا بگــذارد.
دیــروز کــه از پیــدا کــردن چنین انســانی 
عاجــز شــده بــودم و هیــچ شایســته  درد 
و دلــی پیــدا نمی شــد کــه ســر بــر 
ســینه-اش بگــذارم و زار زار گریــه کنــم، 
تصمیــم گرفتــم کــه بــه گورســتان بــروم 
ــم  ــم! گفت ــخنی بگوی ــردگان س ــا م و ب
ــی  ــگان کس ــن رفت ــان ای ــاید در می ش
ــود.  ــورم ش ــنگ صب ــی س ــدا و دقایق پی
ــا  ــنگ قبره ــار س ــه در کن ــان ک همچن
ــا  ــته های روی قبره ــدم و نوش رد می ش
ــه  ــه ب ــن نکت ــان ای ــدم، ناگه را می خوان
ذهنــم آمــد کــه اینهــا نیــز روزی مثــل 
همیــن جماعــِت حاجــب و ملــول بــوده، 
مدتــی زیســت کــرده و حــاال نیــز بدتــر 
در خــواب و حجــاب فــرو رفته انــد. پــس 
بــا کــه می خواهــی ســخن بگویــی. 
ــان  ــه می ــردم و ب ــج ک ــود را ک ــر خ س
ــتم.  ــدگان برگش ــك زن ــتان تاری غریبس
ــهر،  ــه در ش ــه ن ــت ک ــه روزگاری اس چ
نــه در کــوه، نــه در جنــگل، نــه در 
بیابــان و نــه در گورســتان انســانی پیــدا 

نمی شــود؟
انسانمان آرزوست...

منابع
1. قرآن کریم سوره مبارکه قلم آیه4

آل  مبارکــه  ســوره  کریــم  قــرآن   .۲
159 عمــران 

۳. کشــف الیقیــن5۶- نهج الحــق، ۲4۰- 
ــه،  ــج البالغ ــق، ص ۳4۶- نه ــج الح نه

ــه 5/189. خطب
 مثنوی معنوی

/http://hkhosravani.blog.ir

 مجتبی مقدم

»شنیدن کی بود مانند دیدن«.
»نگو! نشان بده!«.

»آنچــه یك دیــدن کنــد ادراك آن     با 
هزاران گفت ناید در بیان.    موالنا«.

»یــك تصویر بــه انــدازه ی صــد رمان 
گویاست«.

نقــل قول هــای باال کــه ُمشــت نمونه ی 
خروارند در بســیاری مــوارد به جای بیان 
ویژگی هنر مورد نظر – ســینما، عکاسی 
و نقاشــی- با نگاِه از باال به پایین به قصد 
تحقیر هنرهای مکتوب – رمان و داســتان 
و شعر- به کار می روند. گویی بگویند حاال 
که این ها هســتند چه نیازی به آنها وجود 
دارد. مرز بین بیان ویژگِی هنر و اشــاره به 
حسن آن و بین نفی هنرهای دیگر در نقل 
قول های این چنینی باریك و مغشوش اند. 
همه ی نقل قول های بــاال و نظرگاه هایی 
شــبیه آن بدیهی و قابل تاییدند اگر مطلق 
گرایانه نباشند و مستمسکی برای سرکوب 
نشــوند. و اگر به همان قصــد و منظوری 
به کار روند که بایــد بروند و دقیقا همانی 
باشــند که می نمایند. دیدگاه های افراطی 
با وجوِد تصویر نوشــتن را زائد می بینند یا 
مشروط به اینکه نوشــته به تصویر تبدیل 
منحصر  تصویرسازی  می پذیرندش.  شــود 
به فرد، چه و چگونه نشــان دادن درست، 
مغایر است با کاهَشگری ایده و صرفه جویی 
و ســودجویی اقتصادی در هنر. اگر ُمراد از 
نقل قول های باال کاســتن و کاهش دادن 
ایــده تا حد یك تصویر باشــد، خود نقض 
غــرِض ارزشــمندی و توانایــی هنرهای 
دیداری ست. اینکه گفته شود همه چیز را 
تصویر یا یك تصویر بگوید یعنی از دســت 
رفتن بســیاری از ظرایــف و دقایق. یعنی 

کشتن کیفیت و زیبایی.
عصر کنونی عصر ســیطره ی تصویر است. 
ســینما، عکاســی و نقاشــی بی وقفــه به 
مخاطب هــا یورش می برنــد و همه جا را 
در بر گرفته اند. این روند به گونه ای شــده 
که آدمی از طریق شبکه های اجتماعی هر 
لحظــه در حال ثبت تصویری خود اســت 
و تصویرســازی از خود و روزمره اش حکم 
هویت و وجود داشــتن برایش یافته است. 
این تکثــر بیمارگونه ی تصاویــر و قدرت 
یافتن روزافزون رسانه های تصویری متضاد 
اســت با پرگویی ای که تصویــر قرار بود 
نقیض آن باشد. تصویر قرار بود نه کم باشد 
و نه بیش و اکنون هم کم است و هم بیش. 
مخاطب امروزی مثل مخاطب هر عصری از 
خصایص زمانه اش وام می گیرد. مخاطب در 
عصری که ویژگی بارزش ســرعت سرسام 
آور و فشرده ســازی مراحــل هــر فرایند 
مادی، عاطفی، معنوی و هنری ست تربیتی 
می یابد که درنگ و تامل و ریتم کند از نوع 
خواندن مکتوب )رمان و داستان کوتاه( را 
بیمــاِر تصویر  نمــی آورد. مخاطــب  تاب 
می شود و در این بین حتی تصاویر را فقط 

می بیند و نگاه نمی کند. 
نویســنده، کســی که ابــزارش کلمات اند 
خواسته و ناخواســته برای یافتن مخاطب 
– با در نظــر گرفتن اینکه خود او هم یك 
مخاطب اســت -در نوشــته اش مختصات 
این ویژگــی را لحاظ می کنــد. از هر چه 
تصویری تــر نوشــتن - تصویری نوشــتِن 
نوشــتن   کم حجم  تا  سینمایی/عکاســی- 
-داســتانك و داستانك تك جمله ای و...- و 

تــا انتخاب ریتمــی تند برای ســر نرفتن 
حوصلــه ی مخاطب. در نظــر گرفتن این 
مختصات در ایده ای که مناسب شان نیست 
یا زیاده روی در آنها جز شکســتی بیشــتر 

برای مکتوب در برابر تصویر نیست. 
نویســنده که ذاتا خــود را درگیِر نفرین و 
شــرم نوشتن می بیند این غلبه ی تصویر بر 
شرمگینی او می افزاید. او پس از عرق ریزان 
روح و جان کندن و نوشتن چندهزار کلمه 
بایــد با پوزخنــدی مواجه شــود که به او 
می گوید این عکس یا آن فیلم همه ی آنچه 
او زور زده بگویــد را در کم ترین زمان و با 
بیشترین وضوح گفته است. واکنش هایی از 
این دست نویســنده را به فکر وا می دارد 
که هنرش درجه چندم اســت و کاری که 
مَیکند غیر الزم اســت. این را که بگذارید 
در کنــار همه ی آنچه کــه از صدر تا ذیل 
نویسنده و نوشتن را ســرکوب می کنند و 
انــگ بیماری و زائد بودن بــه آن می زنند 
ابعاد نفرین و شــرم نوشــتن بیشتر قابل 

لمس است.
در ارجــح دانســتن تصویر بایــد نکته ی 
ظریفی را در نظر داشــت. گاهی این اشاره 
به ارجحیت بر اشــاره به ضعف یك نوشته 
- چون پرگویی و مالل و...- اشــاره دارد و 
قابل پذیرش اســت. زمانی این اشاره محل 
اختالف می شود که این ارجحیت و برتری 
بــه کل نوشــتن تعمیم داده شــود. نباید 
فرامــوش کرد که تصویر و نشــان دادن از 
ویژگی های یك نوشــته اســت و آدمی در 
روند تفکر و خلق و آفرینش گاها از نوشتن 
و گفتن است که به تصویر می رسد. و اینکه 
ظرایف یك تصویر گاها از طریق نوشــتن 
و گفتن اند که آشکار می شوند. پس تصویر 
خود جزئی از یك نوشــته است و ماهیت 
و کیفیت اش توسط نوشته نمایان می شود.  
هنرهای امــروزی بیش از هر وقت دیگری 
التقاطی انــد. همــه ی هنرهــا از ابزارها و 
ویژگی هــای هنرهای دیگــر بهره می برند. 
ســینما ســرآمد این بهره وری ست. هنر 
نوشــتن هــم از این بهــره وری همان طور 
که گفته شــده بی نصیب نیست. نویسنده 
بایــد بداند که از هر ایده ای یك نســخه ی 
نوشــتاری آن هم می تواند باشد. نویسنده 
ناگزیــر بــه کشــف چگونگی به نوشــتار 
درآوردن هر ایده ای ســت بی آنکه در مقابل 
هر هنر دیگری کم بیاورد و شکست بخورد 
و نســخه ی دســته چندمی از آن باشــد.  
مســیر و فرایند این کشــف و شهود مرز 
بین نوشــته ی خوب با نوشــته ی بد است. 
نوشته ای که مخاطب را چنان غرق شگفتی 
و لذت می کند که در عین احضار هنرهای 

دیگر یگانه و منحصربه فرد باقی می ماند. 
نوشــته، خواه با ضرب آهنــگ تند یا کند، 
محل درنگ و تامل است. نوشته ی امروزی 
خالی از رسالت ها و جایگاه پیشین همچنان 
محــل درنــگ و تامل اســت. هــر چقدر 
تصاویر- نه هر تصویری- مصرف می شــود 
و به مصرف گرایی دامن می زند. نوشته -نو.

شــته ی غنی و اصیل - بــر تفکر و تامل و 
درنگ تاکید دارد تا تعمدا ســرعت زیست 
امروز را کــم کند تا به انســان خودش را 
یادآوری کند. یادآوری ای که آدمی بیشتر 

از هر وقت دیگری به آن نیازمند است. 

علی زیودار

چهــره ی  بازونــد  مهتــاب  بانــو 
ــود کــه توانســت هــم  خودســاخته ای ب
ــدر  ــام پ خــود را از ســایه ی ســنگین ن
خــارج کنــد و هــم توانســت در شــلوغی 
بــازار شــعر ایــران، نامــی درخــور بــرای 
خــودش دســت و پــا کنــد. بــا همــه ی 
این هــا امــا پرســش ایــن اســت کــه در 
زمــان حیــات مهتــاب و فــارغ از حرکت 
لرســتان  اســتان  آیــا  او،  شــخصی 
ــر  ــتی ب ــاب خش ــام مهت ــت از ن توانس
بنــای »فرهنــگ« ایــن دیــار بیفزایــد؟ 
پاســخ بــه ایــن ســؤال بالدرنــگ منفــی 
اســت. امــا چــرا؟ دلیــل ایــن امــر 
تصمیم ســازان  نادرســت  نــگاه  نــوع 
و مســئوالن ارشــد اســتان بــه امــر 
ــت.  ــگ« اس ــت »فرهن ــا اهمی ــیار ب بس
می پرســم  اســتان  مســئوالن  از 
ذهنــی  مانــع  بزرگ تریــن  کــه 
در  ســرمایه گذاران  ســرمایه گذاری 
اســتان مــا چیســت؟ شــاید پاســخ 
ــا  ــم ب ــا می دانی ــت«. ام ــد »امنی بدهی
ــت و  ــه از امنی ــی ک ــه تعریف ــه ب توج
ــتان  ــت، لرس ــده اس ــای آن ش مؤلفه ه
اســتان های  امن تریــن  از  یکــی  مــا 
کشــور اســت. پــس گــره کار کجاســت؟ 
حقیقــت ایــن اســت کــه مؤلفــه ای بــه 
نــام فقــدان »احســاس امنیــت« در 
ــتان  ــه لرس ــبت ب ــی نس ــان عموم اذه

وجــود دارد. 
 ایــن نقیصــه ی بــزرگ و تأثیرگــذار 
در  فرهنگــی  کار  ضعــف  برآینــد 
ــت.  ــتان اس ــاره ی لرس ــتان و درب لرس
یعنــی مــا بــا اســتفاده از ابزارهــا و 
ــاس«  ــن »احس ــی ای ــدات فرهنگ تولی
ــبت  ــی نس ــان عموم ــت را در اذه امنی
ــن  ــم. ای ــاد نکرده ای ــتان ایج ــه لرس ب
می توانیــم  کــه  اســت  حالــی  در 
زیرســاخت  مهم تریــن  کنیــم  ادعــا 
زمانــه ی  در  مــا  لرســتان  تولیــدات 
حاضــر، زیرســاخت تولیــدات فرهنگــی 
ــا  ــر. لرســتان م ــز دیگ ــه چی اســت و ن
ــان  ــزی و اصفه ــتان مرک ــه چــون اس ن
یــك اســتان صنعتــی اســت، نــه چــون 
اســتان فــارس یــك اســتان کشــاورزی 
ــالن  ــتان های گی ــون اس ــه چ ــت، ن اس
و مازنــدران و ... اقتصــادش مبتنــی بــر 

اســت.  گردش گــری 
ــل  ــه دلی ــن اســت ک ــن ای اســتدالل م
امنیــت  احســاس  فقــدان  اصلــی 
در رابطــه بــا لرســتان همــان نــگاه 
نادرســت تصمیم ســازان و مســئوالن 
ــگ« در  ــر »فرهن ــه ام ــتان ب ــد اس ارش
ادوار مختلــف تــا بــه امــروز اســت. 
یکــی از مســتندات ایــن اســتدالل، 
نهــاد  مدیــران  گزینــش  شــیوه ی 
اصلــی فرهنــگ اســتان یعنــی اداره کل 
ــت.  ــالمی« اس ــاد اس ــگ و ارش »فرهن
ــاد  ــن نه ــران ای ــت مدی ــی فهرس بررس
در ســه دهــه ی اخیــر ایــن موضــوع را 
بــر مــا آشــکار می ســازد. به راســتی 
هنرمنــدان  میــان  از  تاکنــون  چــرا 
ــر  ــا یك نف ــتان حت ــرده ی اس تحصیل ک
در ایــن مســئولیت مــورد آزمایــش 
ــن  ــرا در همی ــت؟ چ ــه اس ــرار نگرفت ق
ــت  ــی اس ــی خال ــن کرس ــه ای ــام ک ای
بیــن  در  هنرمنــدی  هیــچ  از  نامــی 
ایــن مســئولیت  گزینه هــای جــدی 

نیســت؟ آیــا بــاز هــم می خواهنــد 
ســکان هدایــت فرهنــگ اســتان را بــه 
ــاً  ــی صرف ــك آدم غیرفرهنگ ــت ی دس
مدیــران  آیــا  بســپارند؟   سیاســی 
ارشــد اســتان پاســخی بــه ایــن ســؤال 

ــد؟ دارن
 بــه مســئله ی مهتــاب برمی گــردم. 
مــا بــرای بهــره بــردن از ظرفیــت نــام 
ــگ و  ــع فرهن ــه نف ــد ب ــاب بازون مهت
اقتصــاد اســتان چــه کرده ایــم؟ آیــا بــا 
ــن ظرفیــت و ظرفیت هــای  مــرگ او ای
ــم؟  ــی کنی ــده تلق ــام ش ــابه را تم مش
اشــاره  بزرگ داشــتی  مراســم  بــه 
ــا  ــاه 97 ب ــفند م ــه در اس ــم ک می کن
کمــك بخــش خصوصــی بــرای مهتــاب 
ــه  ــا ب ــه بن ــمی ک ــد. مراس ــزار ش برگ
خواســت حامــی مالــی برنامــه، بــه 
چنــد ســخن رانی و اجــرای متعــدد 
قطعــات موســیقی محــدود گردیــد. 
تجربــه ثابــت کــرده اســت چنیــن 
مکتــوب  صــورِت  اگــر  برنامه هایــی 
پیــدا نکننــد تأثیرشــان در همان ســالن 
مراســم پایــان می پذیــرد و نهایتــاً یــك 
گــزارش از آن هــا در مطبوعــات منتشــر 
خواهــد شــد. مگــر از همایــش مشــابه 
ــی  ــرج کاظم ــاد ای ــت زنده ی بزرگ داش
ــتان  ــگ اس ــل فرهن ــزی حاص ــه چی چ
شــد؟ آیــا هیــچ مکتــوب مانــدگاری از 
آن همایــش تولیــد شــد؟ خیــر. چنیــن 
و  مانــدگاری  بــرای  همایش هایــی 
ــی  ــد مبتن ــدت بای ــر بلندم ــتن اث داش
بــر شــاخص های علمــی و پژوهشــی 
باشــد و مجموعــه مقــاالت آن همایــش 
در  تحقیقــی  منابــع  بــه  تبدیــل 
ــر  پژوهش هــای دانشــگاهی گــردد. بناب
آن چــه گفتــه شــد پیشــنهاد می کنــم:

ــت  ــالگرد درگذش ــن س ــرای اولی اوالً: ب
مهتــاب، یــك همایــش علمــی تــدارك 
ــود و از افــراد صاحب نــام و  دیــده ش
ــر  ــات معاص ــوزه ی ادبی ــم ح صاحب قل
دعــوت بــه نــگارش مقالــه در نقــد 
مهتــاب  معرفــی شــعر  و  بررســی  و 
مجموعــه ی  کتــاب  و  آیــد  به عمــل 
رونمایــی  همایــش  آن  در  مقــاالت 
آن  از  تعــدادی  و  گــردد  منتشــر  و 
نویســندگان نیــز بــه ارائــه ی حضــوری 
چنیــن  بپردازنــد.  خــود  مقــاالت 
مهتــاب  نــام  می توانــد  برنامــه ای 
درســی  کتاب هــای  بــه  حتــا  را 

بکشــاند. دانش آمــوزان 
ثانیــاً: کمیتــه ای از افــراد متخصــص 
ــك  ــا کم ــود و ب ــکیل ش ــدی تش و ج
ــعار،  ــاب اش ــه  مهت ــواده ی فرهیخت خان
او  یادداشــت های  و  دست نوشــته ها 
ــا حمایــت اســتانداری  را گردآورنــد و ب
ــورت  ــته ها را به ص ــعار و نوش ــن اش ای
کتــاب منتشــر کــرده و تــوأم بــا همــان 
مراســم از ایــن کتــاب یــا کتاب هــا 

ــود. ــی ش رونمای
ــدام  ــه اق ــه هرگون ــم ک ــد می کن  تأکی
ــت،  ــزاری بزرگ داش ــتاب زده در برگ ش
ــفند 97  ــد مراســم اس ــش همانن حاصل
ــرگ  ــود. م ــد ب ــور نخواه ــزی درخ چی
ــتان  ــرای اس ــش ب ــك آزمای ــاب ی مهت
ــازان  ــد و تصمیم س ــران ارش ــا و مدی م

ــت. ــتان ماس اس
ــاز اصــالح  ــد آغ ــن موضــوع می توان  ای
راه هــای بــه خطــا رفتــه ی گذشــته 
ــش و  ــاب آرام ــرای روح مهت ــد. ب باش
ــری آرزو  ــزان آینده نگ ــن عزی ــرای ای ب

. می کنــم
منبع/ هفته نامه سیمره

تصویر علیه مکتوب
نگاهی به داستان از زاویه ای دیگر

نگذاریم مهتاب تمام شود

داستانیادوارهخبـــر جمهدرباره  تر یادداشتیادداشت

         انسان کیست؟ آیا انسانی وجود دارد؟

سه شنبه  10 تیرماه 1399
 سـال پنجم/شمـاره 116



علیرضا خسروانی

ــن اســامی و  ــه ای ب
ــه  ــا توج ــر آنه نظ

ــد: کنی
لــوك  ژان 
گــودار نماینــده ســینمایی مــوج نــو 
فرانســه: ســینما بــا گریفیــث آغــاز و بــا 

می شــود. تمــام  کیارســتمی 
آکیــرا کوروســاوا ) کارگــردان شــهیر 
فیلم هــای  نظــرم  بــه  ژاپنــی(: 
هســتند.  خارق العــاده  کیارســتمی 
کلمــات نمی تواننــد احساســات مــرا 
پیشــنهاد  کننــد.  بیــان  او  دربــاره 
ــد  ــد و بع ــش را ببینی ــم فیلم های می کن
می گویــم. چــه  می شــوید  متوجــه 

اسکورســیزی)کارگرداِن  مارتیــن 
معتبــر  جوایــز  تمامــی  عنــوان دار 
ســینمایی در دنیــا(: کیارســتمی نماینده 
ــر در سینماســت. ــن ســطح هن عالی تری

ــتمی  ــناخت کیارس ــرای ش ــه ب صدالبت
ــران نیســت و  ــول دیگ ــل ق ــه نق ــاز ب نی
ــط  ــاوا )فق ــول کوروس ــت بق ــی اس کاف
متوجــه  تــا  ببینیــد(  را  فیلم هایــش 
شــوید چــه کســی در دنیــای امــروز 
آنهایــی  هرچنــد  نمی کشــد.  نفــس 
دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت کــه 
چــون اویــی ندارنــد و حســرت نبودنــش 
ــای او را  ــه فیلم ه ــت ک ــانی اس ــا کس ب

چندیــن و چندبــار دیده انــد. 
اگــر نشــان دادن مــرگ بــر روی صحنــه 
نمایــش یــا جلــوی دوربیــن توســط 
نشــانه ی  کارگردان هــا  و  بازیگــران 
هنرمنــد بــودن اســت و همــواره بــه 
ــام  ــخت از آن ن ــش س ــك چال ــوان ی عن
برده انــد دلیــل آن خــرق عــادت و ضدیت 
بــا مفهومــی بــوده بنــام زندگــی و البتــه 
ــیدن  ــر کش ــه تصوی ــت ب ــوان گف می ت
ایــن مفهــوم )زندگــی( چالشــی عظیم تــر 
ــل  ــد مث ــه می توان ــت چراک ــرگ اس از م
توصیــِف اکســیژن، ســخت و دور از تصور 
باشــد؛ از بــس کــه انســان در آن غوطه ور 
اســت، نمی توانــد وجــودش را بفهمــد یــا 
ــدارد  ــا تلنگــری ن ــه ی لمــس کنــد. ضرب
کــه ماننــد دردی شــدید یــادآور لحظه ی 

مــردن باشــد. ســاده اســت و همیشــگی 
مثــل هــوا یــا آســمان؛ و کار کیارســتمی 
در فیلم هایــش همیــن اســت؛ نشــان 
دادن زندگــی. نشــان دادِن اکســیژن، 
محیطــی از خــأ کــه اگر نباشــد هســتی 
ــی  ــوند. یعن ــی می ش ــت بی معن و ماهی
در  معانــی  عمیق تریــن  دادن  نشــان 
ــی در  ــن زیبای ــا، یافت ــی از عادت ه انبوه
دل کلماتــی مثــِل )عــادی(، )ســاده(، 
پشــت  از  زندگــی  یعنــی  )روزمــره(. 
ــور  ــر: ن ــین و مناظ ــك ماش ــه ی ی شیش
ــی  ــاه، رود و صدای ــت، گی ــاب، درخ آفت

ــد. ــا می دم ــاد در آنه ــه ب ک
نــه  فیلم هایــش  در  کیارســتمی 
بــه مــرگ کار دارد و نــه بــه عمــق 
ــر. او  ــای دیگ ــه دنی ــه ب ــان ها و ن کهکش
حلقــه ی گمشــده ی انســان پســت مدرن 
را بــه تصویــر می کشــد؛ زندگــی بــه 
ــه  ــی ب ــه زندگ ــه. ن ــی کلم ــای واقع معن

معنــای مادیــات و آنچــه در مالکیــت 
ــچ  ــت در هی ــن جه ــد. از ای ــان باش انس
نــگاه  هیچــگاه  فیلم هایــش  از  یــك 
جنســیتی وجــود نــدارد. انســان را فقــط 
انســان معرفــی می کنــد و نــه یــك 
ــن و  ــن ناب تری ــك زن. و ای ــا ی ــرد ی م
ــا  ــات ب ــتر اوق ــوم را بیش ــن مفه بکرتری
ــه  ــد ک ــان می ده ــودکان نش ــای ک دنی
ــك  ــرای ی ــده ای ب ــوز نماین ــد و هن بکرن
ــر را  ــه گانه کوک ــده اند )س ــیت نش جنس
اگــر ندیده ایــد ببینیــد یــا اگــر دیده ایــد 

ــد(. ــا کنی ــر تماش ــار دیگ یکب
و  کالفگــی  از  می خواهــد  هــرگاه  و 
ــه  ــبت ب ــخص، نس ــك ش ــتگِی ی خس
ــاورد،  ــان بی ــه می ــخن ب ــی س روزمرگ
ــگاه  ــدون ن ــان را -ب ــی انس ــور کل بط
ــر  ــه تصوی ــه جنســیت آن- خســته ب ب
ــش  ــا اکســیِر درمان می کشــد و در انته
ــی  ــده یعن ــم ش ــوم گ ــان مفه را هم

مثــال  می کنــد؛  معرفــی  زندگــی 
در )طعــم گیــالس( آقــای بدیعــی 
ــه ای در  ــادی( در منطق ــون ارش )همای
ــا کســی  حاشــیه ی شــهر می چرخــد ت
ــل  ــول قاب ــال پ ــه در قب ــد -ک را بیاب
توجهــی- بعــد از خودکشــی روی او 
ــزد امــا در کمــال شــگفتی،  خــاك بری
در میــان فقیرتریــن آدم هــا هــم کســی 
ــود و  ــن کاری نمی ش ــه چنی ــر ب حاض
منصــرف  را  او  شــخصی  آخــر  در 
می کنــد کــه مســئول تاکســیدرمی 
طبیعــی  مــوزه  یــك  در  پرنــدگان 
ــرای  ــردن ماج ــف ک ــا تعری اســت. او ب
ــی  ــد خودکش ــودش قص ــه خ روزی ک
داشــته و چطــور طعــم یــك تــوت 
مانــع خودکشــی او شــده، پیشــنهادش 

امــا... می پذیــرد  را 
ــده  ــم ش ــه ی گ ــن حلق ــر در ای ــا اگ ی
یعنــی زندگــی انســان حلقــه ی دیگری 
را گــم کنــد و یــا بــدان احســاس نیــاز 
ــق  ــز عش ــت ج ــزی نیس ــد آن چی کن
ــا  ــر ب ــی براب ــوم را در )کپ ــن مفه و ای
ــد.  ــان می ده ــی نش ــه زیبای ــل( ب اص
فروشــنده ی  فرانســوِی  یــك خانــم 
بــه  بینــوش(  )ژولیــت  عتیقه جــات 
یــك کارشــناس آثــار تاریخــی )ویلیــام 
در  و  می شــود  عالقه منــد  شــیمل( 
نشــان دادن ایــن حــس و نیــاز بــه آن 
ــه  ــود ک ــم می ش ــان گ ــق(،   چن )عش
ــال  ــرز خی ــم م ــب ه ــان، مخاط در پای
ــت  ــد، درس ــم می کن ــت را گ و حقیق
مثــل کپــی از یــك اثــر هنــری کــه بــا 

ــد.  ــری می کن ــِل آن براب اص
عبــاس  جهان بینــِی  کلــی  بطــور 
کیارســتمی خیلــی ســاده امــا بــه 
ــن  ــاده از ای ــت. س ــق اس ــدت عمی ش
یافتــِن  بــرای  انســان  کــه  جهــت 
اطرافــش  بــه  اگــر  دلیــِل زیســتن 
ــد  ــگاه کن ــه ن ــر از همیش ــی ژرف ت کم
ــه  ــد ک ــی می یاب ــاد و زیبای ــل زی دالی
ــه زندگــی  ــه تنهایــی او را ب هرکــدام ب
اگــر  بیــن  ایــن  در  و  می چســبانند 
مفهومــی گــم شــده باشــد آن مفهــوم 
عشــق اســت؛ چــه عشــق بــه زندگــی و 

چــه عشــق بــه یــك هم نــوع.

ساده و عمیق مثِل زندگی
به بهانه تولد عباس کیارستمی
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فاطمه دریکوند
خــورده  خــون 
از  اثــر  ســومین 
ــدی  ــوژی مه تریل
خــرم  یزدانــی 
ــتر  ــی در بس ــوع زندگ ــا موض ــت ب اس
ــران  ــی ای ــی و اجتماع ــی سیاس تاریخ
در دهــه هــای اخیــر. روایــت یــك 
ــه  ــز دان ک ــه چی ــای کل هم راوی دان
ــر ذهــن شخصیتهاســت  هــم مســلط ب
و هــم بســیار جزیــی پــرداز در توصیف 
مکانهــا اشــیاء و پدیــده هــا. امــری کــه 
حضــور نویســنده را بااطالعــات فــراوان 
ــگ  ــر رن ــان پ ــتی اش در رم ژورنالیس
تــر مــی کنــد. مســتند انــگاری کــه بــا 
عکســها و تکــه هــای خبــری روزنامــه 
هــا در متــن رمــان تقویــت مــی شــود. 
ــا القــا نوعــی جبــر تاریخــی و نوعــی  ب
ــر گرایــی در سرنوشــت انســانها ،  تقدی
البتــه در الیــه هــای زیریــن داســتان. 
رمــان بــه نوعــی هجــو تاریــخ سراســر 
مبــارزه و خــون و ناکامــی ماســت. 
آرمانخواهــی  و  شــعارها  همــه  بــا 
هایــی کــه بهایــش جــان فرزنــدان 
شــعارهایی  اســت.  ســرزمین  ایــن 
ــی  ــی م ــان منقض ــی تاریخش ــه وقت ک
مــی شــوند شــبیه،  شــود چیــزی 
ــزی  ــه. چی ــارودی و نقیض ــا پ ــز ی طن
ــتان و  ــه ی داس ــد مای ــی توان ــه م ک
ســرگرمی باشــد؛ فرقــی هــم نمــی 
کنــد کجــای ایــن تاریــخ ایســتاده 
ــن  ــالح الدی ــه ی ص ــه زمان ــی چ باش
ایوبــی باشــد در قــرن 1۲ میــالدی 
کشــور  و  گســتری  دیــن  آرمــان  و 
ــونش  ــربازی از قش ــو س ــاییش و ت گش
ــرای اندکــی تمــرد خفــه  باشــی کــه ب
ــالها  ــت س ــند و و روح ــرده باش ات ک
ــد و  ــام باش ــر انتق ــرگردان و منتظ س
چــه هنگامــه ی انقــالب 57 باشــد یــا 
ــون  ــال ۶۰ و از انقالبی ــاب س ــب و ت ت
مذهبــی باشــی و رزمنــدگان و چــه از 
مجاهدیــن و تــوده ایهــا و فداییــان و ... 
ــر اســت  ــخ پ ــه معترضــه » و تاری جمل
از . .. » کــه ترجیــع بنــد وار بــر پایــان 
ــاب  ــف کت ــان مختل ــای قهرمان ماجراه
افــزوده مــی شــود اندیشــه ی برابــری 
همــه در برابــر تاریــخ و نفــی قهرمــان 
ــراه دارد؛  ــه هم ــر را ب ــروری و تفاخ پ
ــر  ــرار ب ــرار و اص ــی تک ــد گاه ــر چن ه
ــده  ــل کنن ــاب کس ــه در کت ــن جمل ای
ــا اندیشــه  و آزار دهنــده مــی شــود ام
ــدن  ــر آم ــی و س ــی و بیهودگ ی پوچ
را  شــعارها  و  ســازی  قهرمــان  دوره 
خــوب القــا مــی کنــد. روایــت مرکــزی 
ــد  ــا پشــت بن ــر روایته ــه اکث ــان ک رم
ــر گــور هــای  آن مــی آینــد زار زدن ب
ــی و  ــرآن خوان ــت و ق ــرده اس ــی م ب
طلــب آمــرزش بــرای گورهــا و تبدیــل 

حــرف و کلمــه و دعــا و آیــه بــه پــول؛ 
ــن بســت رســیدن  ــه ب ــن کار ب ــا ای آی
ــخ  مبــارزه و شــعار اســت در ایــن تاری
جنــون زده و پیــروزی حــرف و کلمــه 
بــر پراگماتیســم؟ تــم بــه هجــو و 
ــه ی  ــن مای ــخ ب ــیدن تاری ــز کش طن
ــد را  ــتر یونایت ــن منچس ــان م ــه رم س
ــون  ــفید و خ ــرخ س ــت دارم ، س دوس
ــخصیتها و  ــا ش ــت ب ــم هس ــورده ه خ
مکانهایــی کــه گاهــی در کارهــا تکــرار 
مــی شــوند. خیابــان شــانزده آذر و 
خشــك شــویی و ســیگار فروشــی اش 
ــالب  ــان انق ــران و خیاب ــگاه ته ، دانش
ــه همــراه کیــو  و کتابفروشــیهایش ... ب
ــه  ــاله ک ــد س ــی و چن ــن کای س کوش
مکــرر در ایــن رمانهــا تکــرار مــی 
شــوند. در ایــن رمانهــا نویســنده بــرای 
ــا  پیونــد دادن بیشــتر شــخصیتهایش ب
تاریــخ ، از شــخصیتهای واقعــی اســتفاد 
مــی کنــد. از چمــران و محمــد جهــان 
آرا و مهنــدس موســوی تــا کیــا نــوری 
ــه  ــایگان و... ک ــی و ش ــرام صادق و به
ــا  ــخصیتهای رمانه ــا ش ــا ب ــا ج ــا ت ج
ــر زندگــی و  بــر خــورد مــی کننــد و ب
گاه مرگشــان تاثیــر مــی گذارنــد. هــر 
ــه  ــیاری از مولف ــا بس ــن رمانه ــه ای س
هــای رمانهــای پســت مــدرن را دارنــد 
از نداشــتن قهرمــان و شــخصیتهای 
ــف و در  ــق مختل ــا عالی ــتری ب خاکس
نهایــت هــم پایــه شدنشــان بــا هــم در 
مرگهــای مرمــوز و اســتفاده از هجــو و 
ــانه و  ــتعاره و نش ــه و اس ــز و کنای طن
ایجــاز فــروان در زبــان و حتــی روایــت 
ماجراهــا، البتــه منهــای دانــای کل 

ــان  ــن رم ــه در ای ــز دان ک ــه چی هم
ــخص را  ــا اول ش ــت عموم ــای روای ج
در رمانهــای پســت مــدرن مــی گیــرد. 
ــه  ــل ب ــه تبدی ــا ک ــرده روایته ــا خ ب
روایتهــای مــوازی مــی شــوند کمابیش 
بــا نتیجــه ای برابــر   و زنانــی کــه همــه 
هســتند  معشــوقکانی  یکســان  جــا 
ــود  ــدم وج ــی . ع ــه زوال و ناکام رو ب
هســته ی مرکــزی و روایــت اصلــی در 
ــن  ــات ای ــر خصوصی ــم از دیگ رمانهاه
ــدودی  ــا ح ــم ت ــان ه ــت . زب رمانهاس
ــالح  ــان ص ــدرن دارد، زب ــردی م کارک
قــرن  جنگجــوی  ایوبــی  الدیــن 
ــای  ــه ه ــی چیزیســت در مای دوازدهم
ــی و  ــبهه لمپن ــی ش ــبهه بوم ــز؛ ش طن
ــان ســرداری کــه عــرب  ــه فاخــر، زب ن
ــت و  ــراب اس ــت اع ــت و در خدم نیس
ــك  ــان ی ــه زب ــد ب ــی زن ــه م ــی تن وقت
ــل  ــا فع ــر ب ــی معاص ــخصیت سیاس ش
ــز  ــد » طن هــای خــاص« بشــند و بگن
ســازد  مــی  ای  زیرکانــه  و  ظریــف 
. تکــرار اصطــالح خــون خــورده و 
ردیابــی جنبــه هــای گوناگــون آن 
در ماجراهــای مختلــف رمــان هــم 
ــه  ــا جنب ــت ب ــتانی اس ــت داس خالقی
هــای روانشناســی و قــرار دادهــای 
ذهنــی مفاهیــم و کلمــات ، هــم گاهــی 
بــازی بــا نمادهــا و نشــانه هاســت 
کــردن  همپایــه  و  همانــی  ایــن  و 
منظــر  از  خــرد،  و  کالن  روایتهــای 
ــه  ــا ب ــای ی ــرده روایته ــی. خ تاریخ
ــوازی  ــای م ــت ه ــر روای ــارت بهت عب
ــن  ــام محس ــه ن ــی ب ــا لوالی ــان ب رم
ــد.  ــی خورن ــره م ــم گ ــه ه ــاح ب مفت

محســن مفتــاح مثــل پــدرش شــغلش 
ــا  ــن روزه قض ــاز و گرفت ــدن نم خوان
ــا و  ــر گوره ــی ب ــرآن خوان ــت وق اس
ــد،  ــی گذران ــه روزگار م ــن گون ــه ای ب
ــای تحصیــل  ــد و روی درس مــی خوان
ــی در بیــروت در ســر مــی  ــان عرب زب
پروارنــد بــا ایمانــی کــه میــان ســنت 
ــوالت  ــا تح ــی اش ب ــد موروث و عقای
دنیــای معاصــر و آنچــه مــی بینــد در 
ــی  ــخصیتهای اصل ــت. ش ــارض اس تع
ــت  ــوخته نف ــم س ــران کری ــان پس رم
فــروش هســتند از نســل یــك شــاعر 
ــه  ــزی از آن روحی ــه چی ــوخته، ک س
در  خواهیــش  آزادی  و  شــاعری 
ــم  ــواده اش کری ــده، ن ــالفش نمان اس
مــی  نفــت   ۶۰ ســال  در  ســوخته 
ــد  ــی ده ــه م ــه کرای ــند و حجل فروش
و در تجــارت مــرگ ســهیم اســت. از 
ــث  ــان روح خبی ــر شــخصیتها رم دیگ
خالــدار و روح شــاعر آزادی خــواه 
هســتند ناظرانــی بــی تاثیــری بــر 
اتفاقــات و بــرای بــه رخ کشــیدن 
تکــرار تاریــخ ) روح خبیــث و روح 
ــد واژه  ــرگردان و آزاده کلی ــاعر س ش
ــا  ــر باره ــای معاص ــه در رمانه ای ک
تکــرار شــده انــد. ( نویســنده امــا 
از  بــرادر  پنــج  روایــت  میــان  در 
ــده  ــر آم ــرد ب ــك م ــر دو زن و ی قب
ــز  ــم رم ــر، ه ــتانی دیگ ــن داس از مت
ــا  ــرای آنه ــد و ماج ــی کن ــایی م گش
آورد.  مــی  را  مرگشــان  و  زندگــی 
ــه  ــای متفرق ــن روایته ــد ای ــر چن ه
کمــی از رمــان بیــرون مــی زننــد 
ــوند  ــی ش ــور م ــه ناج ــبیه وصل و ش
ــا  ــوخته ام ــرادران س ــت ب ــان روای می
بــه نظــر مــی رســد بــا ایــن کار 
تــالش مــی شــود ناکامــی و نامــرادی 
را در کل قبرســتان و بــه تبــع آن 
در کل تاریــخ گســترش بدهــد و از 
بــرادران ســوخته  بــه  اختصاصــش 
از  حتــی  کــه  ناکامــی  بپرهیــزد، 
شــخصیت  بــه  واقعــی  آدمهــای 
کنــد. مــی  ســرایت  هــم  رمانهــا 

تهــران،  ارامنــه  مــوازی  حکایــت 
آبــادان ، مشــهد ، اصفهــان و بیــروت 
الی روایتهــای بــرادارن ســوخته الیــه 
ــده شــده شــاید  الیــه در متــن گنجان
ــوازی  ــخ م ــك تاری ــق ی ــا هــدف خل ب
ــران  ــخ ای ــات اصلــی در تاری ــا جریان ب
ــذار  ــر گ ــگرف و تاثی ــی ش ــه روایت ک
ــور  ــان حض ــود جری ــن خ ــد، عی دارن
ــگ  ــم رن ــران ک ــخ ای ــه در تاری ارامن
امــا  اســت  شــده  دیــده  کمتــر  و 
ــان  ــر گــذار اســت. زب ملمــوس و تاثی
ــگ  ــرب آهن ــا ض ــز ب ــاص و موج خ
تنــد کلمــات کوتــاه نثــری موفــق 
و  آورده  ارمغــان  بــه  رمــان  بــرای 

ــاص. ــا و خ ــی گوی زبان

زبــان  بــه  عبدالملکیــان  گــروس  شــعر  گزیــده 
نشــر  در  کتــاب  ایــن  شــد.  منتشــر  انگلیســی 
معتبرتریــن  و  مهمتریــن  از  یکــی  پنگوئــن، 
ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــان ب ــات جه ــران ادبی ناش

 Lean against ــوان ــا عن ــعر ب ــه ش ــن مجموع ای
دیروقــت(،  بــه  دادن  )تکیــه   this late hour
ــان«،  ــده پنه ــای »پرن ــده ای از کتاب ه ــامل گزی ش
ــی  ــطرها در تاریک ــا«، »س ــه ی دنی ــای رفت »رنگ  ه
ــن«  ــا« و »پذیرفت ــد«، »حفره ه ــوض می کنن ــا ع ج

ــت. اس
نادعلــی زاده،  احمــد  ســوی  از  مجموعــه  ایــن 
ــگاه  ــتاد دانش ــری و اس ــع دکت ــل مقط فارغ التحصی
ــم  ــنده و مترج ــاعر، نویس ــووی، ش ــدرا ن اورگان و ای
امریکایــی بــه انگلیســی ترجمــه شــده اســت. کتــاب 
»تکیــه دادن بــه دیروقــت« شــامل 5۳ شــعر از 
ــه  ــه در 148 صفح ــت ک ــان اس ــروس عبدالملکی گ

ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ب
ــاب،  ــن کت ــار ای ــا انتش ــان ب ــن هم زم ــر پنگوئ نش
نســخه صوتــی آن را نیــز منتشــر کــرده  اســت. ایــن 
ــکا،  ــعر امری ــه ش ــار در خان ــن ب ــرای اولی ــاب ب کت
ــن  ــی همی ــد و ط ــی ش ــورك رونمای ــع در نیوی واق
ــریات  ــرف نش ــی از ط ــتقبال فراوان ــا اس ــد روز ب چن

ــت. ــده اس ــه ش ــعر مواج ــی ش تخصص

در ادامــه فرازهایــی از مقــاالت و یادداشــت هایی 
را کــه دربــاره ایــن کتــاب نوشــته شــده اســت 

: نیــد ا می خو
مجموعــه شــعر شــاعر مطــرح ایرانــی کــه بایــد روی 
ــیالبس های  ــواب، در س ــر تختخ ــار ه ــز، کن ــر می ه
جوایــز  نهایــی  نامزدهــای  لیســت  و  دانشــگاهی 

ــد. ــته باش ــور داش ــی حض جهان
ــکا  ــی در امری ــاعر ایران ــذار ش ــر تاثیرگ ــتین اث نخس

ــد. ــی می طلب ــدی جهان ــعارش تایی ــه اش ک
ــاید در  ــاده ش ــاعر فوق الع ــن ش ــد ای صــدای قدرتمن
دنیــای امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری شــنیدنی 

باشــد.
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت، پیــش از ایــن 
بــه  تنهــا  فارســی،  از شــعر  پنگوئــن  انتشــارات 
انتشــار آثــار کالســیك از جملــه ترجمــه ی شــاهنامه 
ــا و عطــار پرداختــه  فردوســی، دیــوان حافــظ، موالن
ــی  ــار اســت کــه کتاب ــرای نخســتین ب ــن ب ــود و ای ب
ــه و  ــی ترجم ــه انگلیس ــران ب ــر ای ــاعران معاص از ش

ــود. ــر می ش ــر منتش ــن نش در ای

آریایی سجاد 

هزار و یک شب

دختــر پشــت در، انــگار که داشــت بــه چیزی 
ــم  ــاعتش نی ــه س ــی ب ــرد، گاه ــر می ک فک
نگاهــی می انداخــت و همزمــان پنجــه ی پــای 
راســتش را تنــد تنــد بــه کــف زمیــن میــزد. 
بعــد نگاهــش را می دزدیــد و بــه ســقف 
لبــاس عروســی  دامــن  خیــره می مانــد. 
ــور  ــود خیلــی پــف نداشــت و ت کــه تنــش ب
ســفیدش تنهــا روی شــانه های نحیفــش 
رهــا شــده بــود. زن چــاق ســن باالیــی کــه 
ــر دیگــر  ــد نف ــا چن ــز حــرف مــی زد ب یك ری
رفتنــد کــه بــه مهمان هــا برســند. کمــی آن 
ــاوت  ــی ای بی تف ــز، منش ــت می ــر پش طرف ت
داشــت ورقه هایــی را از نــگاه  می گذرانــد 
و روی بعضــی از آن هــا چیــزی را یادداشــت 
ــم هایی وق زده  ــا چش ــود ب ــر ب ــرد. الغ می ک
ــتش.  ــودکار دس ــی خ ــه باریک ــتانی ب و انگش
بــه  انــگار   ، طوســی اش  شــلوار  و  کــت 
ــم هایی وق زده و  ــا چش ــی زد . ب ــش زار م تن
ــی نــا  ــاد و بی قــواره ، جای لباس هــای گش
ــالن را  ــکوت س ــرد . س ــگاه می ک ــوم را ن معل
ــم  ــی ه ــت و گاه ــا می شکس ــدای برگه ه ص
صــدای زنــگ روی میــز. بایــد زنــگ بــه صــدا 
ــرود.  ــاق ب ــل ات ــی داخ ــا منش ــد ت در می آم
ــا را از  ــن عروســش آرام پاه ــر از زیردام دخت
ــد.  ــدا ش ــا بی ص ــرب پ ــش درآورد و ض کف
ــه خاطــر  ــه داد و ب ــوار تکی ــه دی ســرش را ب
ــم  ــه ه ــش ب ــت موهای ــردی پش ــه گ آورد ک
می ریــزد . ولــی چــه اهمیتــی داشــت. دامــاد 
کــه آن جــا نبــود ببینــد. ایــن همــه قیــل و 

ــچ. ــرای هی ــو ب ــال و هیاه ق
هــوس کــرد انگشــتش را ببــرد الی موهــا و 
ــه هــم را بگــذارد روی  ــار چســبیده ب یــك ت
صورتــش  تــا بــازی کنــد. چشــم هاش را روی 
هــم گذاشــت امــا صــدای قدم هایــی از پشــت 

دیــوار ، یك هــو دختــر را  بــه خــودش آورد. 
ــی  ــه آرام ــد. در ب آرام نشســت و منتظــر مان
بــاز شــد و مــردی بــا موهــا و ابروهایــی 
کامــاًل ســفید در آســتانه در بــا لبخنــدی بــر 
لــب دختــر را برانــداز کــرد. دختــر امــا بیــش 
از هــر چیــز دیگــری بــا پاهــای گیــج ، دنبــال  
ــرد  ــه م ــی ب ــت و نگاه ــش می گش کفش های
می انداخــت . در حالــت عــادی بــه آن هیبــت 
و وجنــات احتمــاالً از جــا می پریــد امــا حــاال 
ــوز روی  ــیندرال هن ــای س ــف کفش ه ــه لط ب
ــود. انگشــتش را  ــوب شــده ب ــی میخ ک صندل
ــم  ــی خ ــت. کم ــاال گرف ــازه ب ــانه اج ــه نش ب
شــد و لبخنــدی زد. دســت زیــر دامنــش بــرد 

و باالخــره کفش هــا را پیــدا کــرد و پوشــید. 
گفت : عذر می خوام پدر جان .

و  داد  تحویلــش  لبخنــدی  پیرهــم  مــرد 
را  کفش هایــش  دختــر  مانــد  منتظــر 
ــا چهــره ای  ــر ب بپوشــد و داخــل شــود. دخت
از رضایــت و گونه هــای ســرخ شــده ، دســت 
ــه  ــش ب ــه دنبال ــم ب ــد ه ــرد بع ــرد را فش م

ــت.  ــاق کار رف ــل ات داخ
هجمــه صــدای مهمان هــا ، بــا بســته شــدن 

در بــه کلــی محــو شــد. 
لبــاس عــروس ،  میــان فضــای جــدی و 
عمیــق اتــاق  ، مضحــك بــه نظــر می رســید. 
مــرد مــو ســفید روی مبــل تــك نفــره 

ــر و  ــت س ــا حرک ــت و ب ــاق نشس ــط ات وس
کــرد.  تعارفــی  دختــر  بــه  دســت هایش 
دختــر مبــل بــزرگ را انتخــاب کــرد. روی آن 

خــودش و دامنــش راحت تــر بودنــد. 
-توچند سالته دخترم؟ 

-بیست و چهار 
- نمی خوره اصال و این خیلی خوبه. 

- بله 
ــن  ــت. در ای ــن انداخ ــرش را پایی ــر س دخت
ــم  ــد، ه ــر کن ــم فک ــه ه ــد ک ــه نمی ش لحظ
ــح داد  ــد. ترجی ــد و هــم حــرف بزن ــگاه کن ن

ــد.  ــوش کن بیشــتر گ
-می دونی چرا این جایی؟

-بله 
-حتما می دونی که قرار چیه ؟ 

-بله 
-مــن خواســته بــودم متــن قــرارداد را آمــاده 

ــی؟  ــی کــه بخون کننــد. می تون
-بله 

ــه  ــی ب ــی بزن ــم می تون ــه ای ه ــرف دیگ -ح
ــه؟  جــز بل

-البته! 
-و به جز البته !

داریــد  دوســت  رو  حرفــی  جــور  -چــه 
؟  ید بشــنو

ــه دقــت بخــون و  -هرچــی، قــرارداد اینــه؛ ب
امضــاش کــن. پســرم همــه  کار رو کــرده. 

-اون االن کجاست ؟ 
-هیچ کس نمی دونه . 

-من امضاء می کنم. 
-ولی نخونده؟ 

-ایــن آخــه یــازده صفحــه اســت و راستشــو 
ــا  ــن چیزه ــه بدتری ــی اگ ــن حت ــد م بخوای
ــم.  ــاش می کن ــید امض ــته باش ــم نوش رو ه
مــادرم حتــی بــدون امضــای یــه متــن 
یــازده صفحــه ای هــم بــا بــد و خــوب پــدرم 

ــاخت.  س
فقط می خوام بدونم پسرتون کجاست ؟

-باید می رفت. 
-ولی درست شب عروسیش؟ 

-بله 
-بدون اطالع؟ 

-بله 
بــودن  مضحــك  بــه  پــی  شــوهر  پــدر 
ــد،  ــد ش ــل بلن ــرد و از روی مب ــا ب جواب ه
ــر  ــت دخت ــه دس ــودکاری ب ــی زد و خ چرخ

داد و بــاالی ســرش منتظــر مانــد. 
-تك تك این صفحات باید امضاء بشه؟ 

 -بله 
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــات را یک ــر صفح -دخت
امضــاء زد و بــا لبخنــدی از گوشــه لــب گفــت 

: همــه رو امضــاء زدم قربــان. 
-بسیار خوب 

بعــد از آن مــرد پیــر دختــر را تــا دم در 
ــی  ــرزن وراج روی صندل ــرد. پی ــی ک همراه
ــه محــض رســیدن  ــود . ب ســالن  ، منتظــر ب
ــر  ــد زد. دخت ــا لبخن ــل عجوزه ه ــر، مث دخت
ــان  ــت سرش ــپرد و پش ــه او س ــش را ب بازوی

ــد.  ــته ش ،  در بس
-بایــد بریــم برقصیــم دختــرم، آخــه مهمونــا 

منتظرنــد. 
-نمیشه قبلش چیزی بخورم ؟ 

-چی ؟ 
-من خیلی گشنمه 

-آرایشت پاك میشه عزیزم 
-امشب نمیاد؟ 

-نه 
-مطمئنید ؟ 

ــه  ــو چی ــن م ــزم. ای ــه عزی ــی نمیدون -کس
کنــار صورتــت افتــاده، بــذار درســتش کنــم. 

-عروسی کی تموم میشه؟ 
-هیچ وقت تموم نمیشه. 

-چی ؟ 
-تو اون برگه ها رو نخوندی؟ 

-نه. 
-واقعا؟!

-یــه بنــدش راجــع بــه ایــن موضــوع هســت. 
تــو هــر شــب بایــد عــروس بشــی و برقصــی. 

-که چی بشه؟ 
بــرای  داره  کمــی  زمــان  -پدرشــوهرت 

عــادی.  زندگــی 
-و شوهر؟ 

-بله  و پسرم. 
-حاال می تونم کفشامو دربیارم ؟ 

 امین رجبیان

 این شعر توست
می توانی از هر جاش بلند شوی

باال      پایین 
عقب    جلو

می توانی تلفن ات را نصفه نیمه...

غذات را...

می توانی روح ات 
می تواند

از آن سوی شمایل تنهات 
همه ی وجودم را 

لبت می تواند سریعتر از اسب های مسابقه 
تند تر از آخرین بوگاتی

می توانی یك لحظه 
ران ات 

دهن ات 
نفس ات

درگیر این شعر نشو اگرچه مال توست
درگیر این چشم های حاضر ، نفِس َخش دار

در بی جایِی ممکن 
پی گیر این بوسه ی از دهن افتاده
که تا کجای ناکجای مان سفر کرد

در خط آخِر کنار صورتم
که راه داده به تو

صدات می زند
در گیروداِر این پایاِن باز

که از شعور خوانش ما می رهد

 راهبه خشنود

به گردنه های برف گیر فکر می کنم 
این ساك دستی 

وخودم
که با این چشم های تاتاری وموهای موج دار 

دوباره میان دسته ی غازهای وحشی جاخواهم گرفت؟!
وکوچ را
دشت را

اخبار و روزنامه های عصر را
واین چندمین قرص ُمَسِکن ست

که خواب را به چشمانم نمی آورد؟
باید بخوابم 

تاکسی مرامیان قوطی سیگارهایش پنهان کند
از اخبار چیزی نگوید

نگوید فردا سونامی ست
نگوید بغض های تو برای بارورسازی ابرها کافی نیست

نگوید این خشکسالی ارتباط مستقیمی دارد 
به آن روز که ساکت وغمزده از کنار هم گذشتیم

نگوید ما 
مثل یك گونه ی نادر منقرض شده 

الی سنگ ها این گونه فسیل شده ایم
که زندگی کنیم

و دست ها 
در دوردست

خواستنی ترند.
خون باال می آورم

سال های رفته
روزهای مانده را 

خون باال می آورم 
و مثل آهو 

یك آهو
آخرین تقالی یك آهو

میان آرواره ی تمساح ها 
دست وپا می زنم

وکوچ را
دشت را

غازهای وحشی را
از چشم های تاتاری ام می گذارنم.

 علیرضا خسروانی

 همه ی روز ها می گذرند
جز آن روز

که برف باریده بود
آفتاب پشــِت هم منشور می ریخت

و جــاده تِلو تِلو می خورد

باهــم از تِه دیافراگم َقهَقه زدیم
باهم تا آخرین نُِت شــور، هق هق گریستیم

و دست هات
تعبیِر جدیدی بود از ابریشــم

می میرند همه 
جزتو

که در هوا حل شدی
در آن ظهِر جاویدان 

که جاده تا گلو نوشــیده بود

تو به ســینوس های من چسبیدی
به حفره های انگورِی ریه هام چســبیدی

سالبوتامول
ریزگردها و سمج تریِن 

تو را نخواهند کشت

گــذار، زمان و تَلی از واژه 
در برابرت عاجزند

بعد هزارسال 
مادربزرگی، برای نوه اش

تراشه ی مرا
به نمایش خواهد گذاشــت

و تو
که با بافت های من تلفیق شــده ای

خواب را از ســر دختربچه ها 
پراند خواهی 

.

 سعدی 

 بوستان سعدی/ باب ششم/ در قناعت

 یکی گربه در خانه ی زال بود    
 که برگشته احوال و بدحال بود

 دوان شد به مهمان سرای امیر    
 غالمان سلطان زدندش به تیر

 چکان خونش از استخوان می دوید    
 همــی گفت و از هول جان می دوید

 اگر َجستم از دست این تیرزن    
 من و موش و ویرانه ی پیرزن

 نیرزد عسل جان من زخم نیش    
 قناعت نکوتر به دوشاب خویش

 خداوند از آن بنده خرسند نیست    
 که راضی به ِقسم خداوند نیست

زال: پیرزن    دوشاب: شیره انگور

 نوراله نصرتی

عبدی پور  احسان 
و  نویســنده 
و  جوان  کارگردانی 
آینده دار  و  مستعد 
جنوب  خطــه  از 
ایران زمین است و فیلم های  تلویزیونی و 
سینمایی موفق او گواه این مدعاست. طبعا 
داستان هم می نویسد و »رساله ی مموسیاه« 
او یکی از داســتان هایی است که پس از 
انتشار در فضای مجازی و ماهنامه همشهری 
داستان، در همین فضاها با استقبال و تعریف 
و تمجید مواجه شده است. این یادداشت 
انتقادی می کوشد ضمن اذعان به نقاط قوت 
این داستان کوتاه، با نگاهی دیگر به این 

داستان بنگرد. 
»رساله یُ مموسیاه« از همان سطرهای اولیه خود 
را داستانی شخصیت محور و برخوردار از روایتی 
تصویرگرانه با زبانی پر طراوت و کنایه آمیز نشان 
می دهد. اولین معرفی از چهره و خصوصیت های 
فیزیکی و نوعی جهان بینــی خاص ممو-با آن 
تکیه کالم »ارزشش نداره!...«- و گذران زندگی پر 
مشــقت و ملتهب و پر حرارت او کنار تنور داغ 
نانوایی شهری جنوبی هم نوید داستانی جذاب با 
شخصیتی تازه را به خواننده می دهد؛ شخصیتی 
که از اعماق جامعه برگزیده شده و راوی)نویسنده( 
با آن که داستانش را از زاویه دید دانای کل روایت 
می کند، شــیفتگی اش را نسبت به ممو پنهان 
نمی کند و با زبانی پر احساس و گاه تغزلی چونان 

»قهرمان« یك داستان از او می نویسد.   
اما انتظاری که با این نوع شروع داستان و معرفی 
ممو در خواننده بر انگیخته می شود، در ادامه و تا 
پایان داستان برآورده نمی شود. نویسنده تا به انتها 
اسیر به رخ کشیدن بازی های زبانی روایت خود- 
مثل »دنیا ترمز غریبی می کشد... و«- و فضاسازی 
البته موفق اش از محیط زندگی شخصیت داستان 
می ماند و به جای »پرداخت« شخصیت ممو، به 
توصیف شیفته وار خود از انگیزه ها و اعمال کامال 

طبیعی و نه چندان ویژه او ادامه می دهد.  
 بــا وجــود نــگاه ستایشــگرانه ی نویســنده به 
ــا »لحــن«  ــه ب ــی ک ــی فراوان ــو و همدل مم
روایــت خــود نســبت بــه او نشــان می دهــد، 
ــو  ــه مم ــه ای ک ــز در آن صحن ــده ج خوانن
ــان  ــاب مزاحم ــود حس ــت های خ ــا مش ب
ــش  ــد، کن ــردم را می رس ــس م ــه نوامی ب
ــی اش  ــه همدل ــد ک ــژه ای در او نمی بین وی
را برانگیــزد. ممــو نوجــوان یــا جوانــی 
ــه عاشــق  ــوغ اســت و این ک ــتانه ی بل درآس
ــا »زیبایــی  »کتــی« دختــر ارمنــی شــهر ب
بی کــم و کاســت و بی حــد و حصــر« در 
صــف نانوایــی شــود و »ژن هــای تــازه تــوی 
بدنــش« بالیــی ســرش آورنــد اتفــاق غریبی 
ــد  ــو می کن ــه مم ــام کاری ک ــت! تم نیس
ــش را  ــی روی بدن ــه خالکوب ــت ک ــن اس ای
نشــان کتــی بدهــد! حتــی وقتــی ماجــرای 
شــیفتگی اش بــه »دنیــای کلویــن« پیــش 
می آیــد تــا حــدی کــه » می خواســت 
خانــه اش آن جــا باشــد« یعنــی در ســرمای 
منفــی ۲7۳ درجــه زیــر صفــر تــا جایــی که 
ممــو کلویــن صدایــش می زننــد! بــا وجــود 
مشــخص نبــودن دلیــل ایــن گرایــش ممــو 
بــه دنیــای کلویــن یــا همــان معلــوم نبودن 
»انگیــزه«ی شــخصیت- احیانــا دســت 
آخــرش همــان گرایــش طبیعــی و غریــزی 
ــر!  ــی خنك ت ــه جای ــوا ب ــاگرد نان ــك ش ی
ــاز انتظــار ایــن اســت او حرکتــی  اســت- ب
ــرای عملــی کــردن ایــن خواســته انجــام  ب
دهــد، حرکتــی هــر چنــد کودکانــه و منجر 
بــه شکســت یــا ناامیــدی، چــون نفــس این 
ــی  حرکــت می توانســت نشــانه ای از قهرمان
ــه  ــورد توج ــدت م ــه ش ــت ب ــا موجودی ی
ســتایش آمیز راوی)نویســنده( به او ببخشــد؛ 
امــا ایــن ماجــرا نیــز رهــا می شــود و پــس از 
ردیــف شــدن نام هایــی چــون علــی صــراف 
ــه  ــوا ک ــم نان ــوفر و عموکاظ ــین ش و حس
کارفرماهــا یــا صاحــب کارهــای ممو بــوده یا 
هســتند- اساســا نویســنده به ردیــف کردن 
ــا شــهرت های بومــی و مکان هــای  ــا ی نامه
جغرافیایــی محیــط داســتان خــود بــا 
کارکــرد یــا بــدون کارکــرد داســتانی عالقــه 
ــو  ــیفتگی مم ــرای ش ــه، ماج دارد- در ادام
بــه محمدعلــی کلــی و وصــف آن مســابقه 
تاریخــی بوکــس داســتان را پیــش می بــرد. 
عالقــه ناگهانــی ممو به بوکــس و محمدعلی 
هــم بــا طنینــی حماســی و گاه اســطوره ای 
ــکل  ــای ش ــگار نطفه ه ــود. ان ــت می ش روای
گرفتــن قهرمــان یــا ضدقهرمــان یــا همــان 
ــده« در داســتان، در حــال  آدم اصلــی و »زن
بســته شــدن اســت. از نقــاط قــوت داســتان 
هــم همیــن مرحلــه از زندگــی ممــو اســت 
و همــان حرکتــی اســت کــه در مقابــل دو 
ــی انجــام می دهــد.  درجــه دار نیــروی دریای
ــا آلــت دســت شــدن ممــو  امــا در ادامــه ب
ــی و  ــگاه ورزش ــالن باش ــواداران  ف ــرای ه ب
ــاد  ــد اعتی ــی و بع ــری و نقال بعــد معرکه گی
و ملعبــه شــدنش در معرکه هــای سیاســی 
ــا وجــود لحــن و  ــه چپ هــا و... ب متمایــل ب
زبــان و فضاســازی شــاعرانه و شبه حماســی  
نویســنده، در می یابیــم کــه ممــو قــرار 

نیســت قهرمــان باشــد. خصوصــا 
بــا تاکیــد چندبــاره بــر این کــه 
مشــخص نیســت پــدر ممــو 
کیســت؟ تیــر خــالص در 
ــر  ــا ه ــی ی ــوص قهرمان خص
ــه او   ــل توج ــور قاب ــوع حض ن

ــتان  ــز داس ــه مغ ــتان ب در داس
و خواننــده اش شــلیك می شــود. 

ــهرهای  ــه در ش ــم از این ک بگذری
ــوع کــه ممــو در  کوچکــی از آن ن
آن زیســت و نــه زندگــی می کنــد،

ــی در  ــس- حت ــه هیچ ک ــاور این ک ب

آن آخــر داســتان کــه بایــد دفنــش کننــد و 
ــام پــدرش  تلقیــن میــت را بخواننــد و از ن
می پرســند- پــدر و مــادر او را نمی شناســد 
ــخص  ــت. مش ــان نیس ــده آس ــرای خوانن ب
نیســت نویســنده خواســته چه ویژگــی ای- 
اگرنــه فضیلتــی- بــه ممو ببخشــد کــه او را 
ــا در  ــد، آی ــادر می دان ــدر و م ــت و پ بی هوی
شــهری کوچــك ایــن بی هویتــی معنایــی 
ــی  ــا حرامزادگ ــودن ی ــی ب ــر راه ــز س ج

می دهــد؟! 
ــان«  ــد قهرم ــا »ض ــو اصطالح ــر مم   اگ
اســت و آدم اول یــك داســتان مــدرن- 
یــا قصــه نــو یــا هــر چــه اســمش را 
می گذاریــد کــه قصــه اســت ولــی قهرمــان 
حرکــت  و  حــس  واجــد  شــخصیت  و 
ــان  ــدارد- جــز هم ــادار انســانی الزم ن معن
ــری  ــداره« چیزدیگ ــش ن ــفه ی »ارزش فلس
در افــکار و اعمــال او مبنــی بــر این کــه بــر 
ــا چیــزی  ــا ب چیــزی مشــخص شــوریده ی
سیاســی(  مشــخص)اجتماعی،اعتقادی، 
ــی  ــم. حت ــازگاری دارد نمی بینی ــر ناس س
ــت و  ــی اس ــو قربان ــت مم ــوان گف نمی ت
نوعــی ضدقهرمــان/ قهرمــان شکســت 
ــنا  ــت ش ــالف جه ــه خ ــت ک ــورده اس خ
کردنــش قربانــی اش کــرده، چــون در یــك 
رابطــه علــت و معلولــی کــه جــزو منطــق 
داســتانی اســت، بایــد عوامــل زندگــی 
فالکت بــار و فناشــده ی او مشــخص باشــند. 
در ایــن داســتان امــا اشــاره و ارجاعــی بــه 
هیــچ واقعیــت انضمامــی خــاص اجتماعــی 
ــود.  ــده نمی ش ــفی و ... دی ــی و فلس سیاس
ممــو در خال سیاســی اجتماعــی کامل مثل 
یــك موجــود ویــژه »توصیــف« شــده و نــه 
آن کــه در دل موقعیتــی اجتماعــی پرداخت 
شــود. منظــور از پرداخــت، برســاختن آدم 
اصلــی یــا همان شــخصیت داســتان اســت 
چنــان کــه بــا رفتــار و کنــش خــاص خــود 
ــه  ــده را ب ــرد و خوانن ــش بب ــتان را پی داس
ــاند.  ــت خــود برس ــد از وضعی ــی جدی درک
»مضمــون« یــك داســتان هــم اینطــوری 
شــکل می گیــرد. مضمــون همــان عنصــری 
اســت کــه بــه ایــن ســوال خواننــده از یــك 
داســتان جــواب می دهــد: کــه چــی؟! 
یعنــی بــا وجــود تمــام بازی هــای زبانــی و 
فضاســازی خــوب و حتــی افــت و خیزهــای 
حادثه محــور کــه بیــرون از شــخصیت 
ممــو رخ می دهنــد و نهایتــا او را بازیچــه ی 
کوتاه مــدت خــود قــرار می دهنــد، کــه 
چــی کــه یــك آدمــی بــا ایــن خصوصیــات 
ظاهــری و روانــی و رفتــاری در ناکجاآبــادی 
ــون  ــی دور- و اکن ــوب و در زمان شــبیه جن
کهنــه- می پلکیــده؟ مموهــای ایــن زمانــه 
ــی  ــر زمان ــتند؟! و در ه ــا هس ــون کج اکن
باشــند چــه چیــزی آن هــا را بــه ایــن وضــع 
انداختــه و اگــر وضع شــان ایــرادی نــدارد و 
اســطوره ها یــا آدم هــای ویــژه ی ناشــناخته 
ــد  ــی ای دارن ــه ویژگ و کشــف نشــده اند چ
جــز ســیکل زندگــی طبیعــی یــك نوجوان 
یــا جــوان بــدون پــدر و خانــواده که عاشــق 
می شــود و معتــاد می شــود و بازیچــه 
شــخصیت  می میرد؟اگــر  و  می شــود 
یــك داســتان درســت بنــا نشــود و انگیــزه 
رفتارهایــش مشــخص نشــود، بــا یــك 
شــبح ســرگردان نهایتــا قابــل ترحــم چــون 
ممــو ســیاه ســر و کار داریــم. شــبحی 
ــا او  ــی ســوزناك نویســنده ب ــا همدل کــه ب
شــاید دل مخاطــب داســتان بــه بیچارگــی 
و آوارگــی او بســوزد. امــا چــون تعمــدا 
ــی  ــث و بان ــانه ای از باع ــان و نش ــچ نش هی
اجتماعــی و غیــره ی ایــن موجــود مفلــوك 
آواره در داســتان بــه دســت داده نمی شــود، 
متــن نهایــی داســتان داللــت معنایــی 
ــی  ــا سیاس ــی ی ــم از اجتماع ــی- اع خاص
یــا فلســفی یــا هــر چیــز- پیــدا نمی کنــد. 
بــه زبــان ســاده، داســتان مضمــون نــدارد. 
ــك آدم  ــال و روز ی ــف ح ــوری وص همینط
نســبتا فراموش شــده در حاشــیه ی اجتمــاع 
ــر  ــاب ه ــتن در ب ــاله« نگاش ــت. »رس اس
ــام  ــرار اســت حــاوی پی موجــود انســانی ق
و رســالت و مضمــون و معنایــی ویــژه 
ــا  ــون« دقیق ــا و مضم ــن »معن ــد. و ای باش
ــاله در  ــت.. رس ــتانی اس ــر داس ــك عنص ی
بــاب موجــودی انســانی بــه نــام  مموســیاه، 
ــی  ــذران معمول ــیاهه ی گ ــز س ــزی ج چی
یــك حاشیه نشــین فقیــر و بی کــس و جــز 
ــه ای  ــاق جامع ــرت در اعم ــان و حس حرم
فقیــر و حرمــان زده نیســت. هــر چه باشــد، 
ــت!   ــی در کار نیس ــچ باب ــاله ای در هی رس
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ادامه از صفحه  4:
البتــه پرداخــت شــخصیت و توصیــف و 
ترســیم وضعیــت یــك آدم/شــخصیت 
یــك  نهایتــا  و  »مضمــون«  می توانــد 
ــری فیــن«  ــد. از »هاکلب »داســتان« بیافرین
ــواری«  ــا ب ــا »ام ــه ت ــایر« گرفت ــام س و »ت
ــه  ــتان هایی ک ــا و داس ــه رمانه ــر و هم فلوب
مثــل رســاله ی ممــو نــام شــخصیت را 
ــتان  ــل داس ــد- مث ــاده ان ــتان نه ــر داس ب
ــا داســتان های  ــن ی ــه آذی ــی« ب ــی گاب »عل
ــت  ــم« هدای ــی خان ــا« و »آبج ــی آق »حاج
و نمونه هــای دیگــر- روایــت زندگــی آن 
ــتند  ــتان« هس ــك »داس ــخصیت ها و ی ش
چــرا کــه شخصیت هایشــان در خــال زیســت 
نمی کننــد. داســتان یــا روایــت زندگــی پــر 
ــت   ــخصیت ها  روای ــن ش ــز ای ــت و خی اف
افت وخیزهــای یــك جامعــه یــا یــك 

تفکــر یــا یــك موقعیــت ویــژه ی اجتماعــی 
و فرهنگــی و سیاســی و... اســت. احمــد 
محمــود داســتان هایی بــا همیــن فضاهــای 
ــم  ــتان ه ــم گلس ــته و ابراهی ــی نوش جنوب
ــن شــاعرانه ی نیمه فلســفی  ــر پرطنی ــا نث ب
ــن  ــود در عی ــوش خ ــز و گاه بازیگ کنایه آمی
فخامــت، داســتان هایی نوشــته امــا راز 
ــه  ــان ب ــان توجه ش ــودن آثارش ــتان ب داس
ایــن نکتــه هســت کــه تــالش بــرای معرفی 
ــا  ــالت و انگیزه ه ــر تمای ــف و تصوی و توصی
رازهــای درونــی یــا کنش هــای بیرونــی آدم 
ــا موقعیــت و  ــا شــخصیت داستانشــان،  ب ی
وضعیــت اجتماعــی آن هــا ارتبــاط تنگاتنگ 
دارد و رابطــه و تعامــل ایــن دو وضعیــت بــا 
ــتان  ــك داس ــی ی ــره ی اصل ــر، جوه یکدیگ
ــی  ــه اساس ــد. نکت ــکل می ده ــوب را ش خ

ــن اســت. همی
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زخم شیر، زخم بی پناهی، 
زخم ناآگاهی چیره شده بر هستی ما
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تاریخ به روایت رمان

کتابیادداشتادبی ادبیمعرفی  شعریادداشت

جادوي خیام
هادي تقي زاده

ــتان  ــافك انگلس ــارس 18۰9 در س ــد در ۳9 م ــز جرال فیت
ــوادگان  ــدرش جــان پرســل از ن ــا آمــد. پ ــه دنی ــه اســم ب ب
ــري فرانســیس  ــادرش م ــود و م ــروف ب ــول مع ــور کرام اولی
اشــراف زاده اي از ارل هــاي کیلــدر. خانــواده ادوارد فیتــز 
ــت. در  ــرادر داش ــر و ب ــود و 7 خواه ــت ب ــد پرجمعی جرال
اســتعدادترین  بــا  و  هفتمیــن  او  نوشــته اند:  تذکره هــا 
ــي  ــي و نوجوان ــت. ادوارد در کودک ــوده اس ــواده ب ــه خان بچ
ــه  ــل ب ــه تحصی ــراي ادام ــپس ب ــت س ــد یاف ــاه رش در رف
دانشــگاه کمبریــج رفــت. در ایــن دانشــگاه اســتادش ادوارد 
ــرد  ــنا ک ــام آش ــعار خی ــا اش ــوان را ب ــز کاول، ادوارد ج بایل
ــن  ــه انجم ــه در کتابخان ــام ک ــات خی ــخه اي از رباعی و نس
ــتاد. ادوارد  ــراي او فرس ــدن ب ــه لن ــود ب ــه ب ــیایي یافت آس
فیتــز جرالــد چنــان از خوانــش اشــعار خیــام لــذت بــرد کــه 
ــي گوي زد.  ــاعر پارس ــن ش ــات ای ــه رباعی ــه ترجم ــت ب دس
اندیشــه دهــري و دیونیزوســي خیــام و شــیوه مواجهــه اش 
ــرعت  ــه س ــه ب ــود ک ــده ب ــان فریبن ــان چن ــا و زم ــا دنی ب
گرفــت.  قــرار  اقبــال  مــورد  انگلیســي زبانان  میــان  در 
ــس  ــو و کوتاه نوی ــاعري گزیده گ ــه ش ــر آنک ــالوه ب ــام ع خی
ــد  ــمار مي آی ــه ش ــزرگ ب ــي ب ــمند و ریاضیدان ــت، دانش اس
ــع دارد. شــاید درك  ــوم جایگاهــي رفی ــه در قلمــروي عل ک
ــد جــوان  ــز جرال ــه فیت ــود ک ــات ب و فهــم همیــن خصوصی
ــه  ــرد. البت ــي ک ــاعر ایران ــم و ش ــن حکی ــیفته ای ــم ش را ه
ــت،  ــادق هدای ــان ص ــام را در می ــه خی ــه اي ب ــن عالق چنی
ــب اینکــه بیــن  ــوان یافــت. جال ــي هــم مي ت نویســنده ایران
ــود  ــي وج ــل توجه ــباهت هاي قاب ــام ش ــد و خی ــز جرال فیت
ــي  ــه نوع ــته اند و ب ــي نوش ــام کتاب ــاره خی ــر دو درب دارد. ه
ــواده اي  ــر دو در خان ــتوده اند، ه ــام را س ــري خی ــیوه فک ش
اشــرافي بــه دنیــا آمده انــد. یکــي نــواده ارل هــاي کیلــدر و 
اولیــور کرامــول اســت و دیگــري از خانــدان رضــا قلي خــان 
ــك  ــد اعتضادالمل ــري و فرزن ــار ناص ــال درب ــت از رج هدای
ــم  ــد و ه ــز جرال ــم فیت ــه ه ــر اینک ــوك. جالب ت و نیرالمل
ــد آن هــم در دوره اي کــه  صــادق هدایــت گیاه خــوار بوده ان
ــر  ــده و کمت ــوب مي ش ــادر محس ــري ن ــواري ام گیاهي خ
ــه  ــا خراف ــر دو ب ــر آن ه ــالوه ب ــود. ع ــوار ب ــي گیاه خ کس
ســر جنــگ داشــتند، نمونــه اش کتــاب تــوپ مــرواي صــادق 
ــرادرش  ــا ب ــد ب ــز جرال ــاي ادوارد فیت ــا مجادله ه ــت ی هدای
جــان کــه واعظــي مســیحي بــود. شــاید نتــوان مســتنداتي 
پیــدا کــرد کــه فیتــز جرالــد و هدایــت هــم را مي شــناخته 
ــه شــباهت  ــوان ب ــد، تنهــا مي ت ــر گرفته ان و از یکدیگــر تاثی
در افــکار و نحــوه زیســتن ایــن دو ادیــب ایرانــي و انگلیســي 
ــه  ــي وجــود دارد ک ــام جادوی ــرد، بي شــك در خی اشــاره ک

ــزرگ را مســحور خــود کــرده اســت. ــن دو نویســنده ب ای

شعِر گروس جهانی شد
گزیده اشعار گروس عبدالملکیان توسط نشر پنگوئن به زبان انگلیسی منتشر شد

داستان

خانهکتاب

عشــق نامــه ی ایرانــی مجموعــه ی 
ــدام  ــر ک ــه ه ــت ک ــتان اس دوازده داس
شــان در یکــی از تکــه هــای خــاِك 
ایــران رقــم مــی خورنــد. خانجانــی 
روایتــی ســاخته از دوازده شــکل عشــق. 
ــی  ــدام ویژگ ــر ک ــه ه ــی ک ــق های عش
ــاق  ــا اتف ــد ب ــای خــاص خــود را دارن ه
ــی  ــاوت. او حت ــای متف ــام ه ــا و فرج ه
از نظــِر لحــن و زبــاِن روایــی نیــز شــکل 
را در داســتان هــا  هــای گوناگونــی 
ــرای  ــت و ب ــرده اس ــرا ک ــان و اج امتح

ــتیم  ــه رو هس ــی رو ب ــا کتاب ــن ب همی
از وضعیــت هــای عاشــقیت  آکنــده 
ــاوت  ــای متف ــکان ه ــا و م ــان ه در زم
ــا شــباهتی  ــدام از داســتان ه ــچ ک . هی
ــِف عشــق  ــا موتی ــه دیگــری ام ــدارد ب ن
ــی  ــل م ــم متص ــه ه ــا را ب ــاِم آن ه تم
ــاب  ــاًل در کت ــه قب ــی ک ــد. خانجان کن
ــی و  ــِر س ــپیدرود زی ــِد س ــی مانن های
ســه پــل و یحیــای زاینــده رود توانایــی 
ــه  ــاه ب ــتان کوت ــتِن داس اش را در نوش
مخاطبانــش اثبــات کــرده بــود، در ایــن 
کتــاب بعــِد ســال هــا ادبیــاِت ایــران را 
صاحــِب داســتان هایــی عاشــقانه کــرده 
ــت و  ــه زیس ــد ب ــورده ان ــره خ ــه گ ک
ــی  ــت. کتاب ــم شکس ــی ه ــخ و گاه تاری
ــِر  ــد تصاوی ــی کن ــر م ــدام تکثی ــه م ک

ــق را. عش

عشق نامه ی ایرانی
مجموعه داستان

 نشر: چشمه
نویسنده: کیهان خانجانی

تیراژ: ۱000جلد
چاپ اول

ابوالقاسم مبرهن

 زخــم شــیر را دوســت نــدارم یــك 
و  بدانــم  ســیاه  و  خــام  رئالیســم 
یــا  جملــه  ســادگی  بــه  نمی توانــم 
عبارتــی کلیشــه ای بــرای ایــن مجموعــه 
ــرم.  ــام بب ــوان رئالیســم خطــی ن ــا عن ب
ــا تنــوع در بنیان هــای  گرچــه امــروزه ب
داســتانی و تلــون فرم هــای پیچیــده 
متــن  گاه  کــه  پرگــو  متن هــای  در 
ــیان  ــه نس ــز ب ــتانی اش نی ــالت داس رس
ــد   ــه ای مانن ــود، مجموع ــپرده می ش س
ــی آورد  ــا م ــاد م ــه ی ــیر« ب ــم ش »زخ
ــم  ــد مفاهی ــوز می توان ــتان هن ــه داس ک
ــان  ــادگی نش ــه س ــی را ب ــام اجتماع ع
دهــد بــه گونــه ای کــه در ایــن پروســه 
ــتانیت  ــاص از داس ــم خ ــام و ه ــم ع ه

ــد.  ــذت ببرن ــتان ل داس
در زخــم شــیر فــرم بــا زندگــی معاصــر 
پیونــد خــورده اســت آدم هــای موجــود 
»ســنت«  بــه   هنــوز  داســتان  در 
وفــادار  داســتانی  روایــت  تاریخــی 
و  مانده انــد، گرچــه ســیالیت ذهــن 
زمــان در ایــن مجموعــه کمرنــگ اســت. 
ــای  ــه کبوتره ــردی ک ــتان  »م در داس
می کشــت«  ســنگ  بــا  را  باغــی 
می شناســند  کــه  را  پیرمــردی  راوی 
ــاد آوردن  ــه ی ــا ب ــرد ب ــد و پیرم می بین
نمــودن  زنــده  در  ســعی  خاطــرات 
دارد.  زندگــی  گذشــته ی  روزهــای 
دامن گســتر  جنــگ  کــه  روزهایــی 
شــده بــود و بــرای به دســت آوردن 
ــد دفترچــه بســیج  پاکــت ســیگاری بای
همــراه داشــت و در صفــی طوالنــی 
زخــم  کــه  »خاطره هایــی  ایســتاد:  
روزمــان  نمی گذاشــتند  و  می زدنــد 
خاطــرات  از  راوی  کنیــم.«  شــب  را 
و یادهــای گذشــته طفــره مــی رود و 
ــه  ــت ک ــکاوی آدمی س ــزد. درون می گری
آورد.  به یــاد  را  گذشــته  نمی خواهــد 
ــوم   ــا« مفه ــوش خرم ــتان  »م در داس
وقتــی   آدمــی  نهــاد  در  »شــر« 
ــر  ــی، جب ــی، زمان ــت« جغرافیای »موقعی
ــره می شــود.  ــی چی ــر آدم ــی ب و ناآگاه
در داســتان  »در دام مانــده مرغــی« 
ــتند.  ــم هس ــس ه ــه از جن ــا هم آدم ه
ــای  ــای کشــت صنعــت، کارگره کارگره
ــان های  ــزارع، انس ــران م ــزد، کارگ روزم
رنــج،  و  بی خوابــی  خســتگی،  و  کار 
ــذران  ــرای گ ــه ب ــی ک ــب و ناآگاه تعص

روزمــره زندگــی بــه همــه ســو می رونــد. 
ــا  ــج و کار، ب ــان رن ــه در می ــی ک مردان
دیــدن دختــری محرومیت هــای دوره 
کودکــی و نوجوانی شــان آنــان را بــه 
عصیــان می کشــاند.  »بلقیــس« دختــری 
شــانزده ســاله کــه میــان مــردان پرســه 
ــتان  ــرو دس ــتش در گ ــد، سرنوش می زن
سرنوشــت  خــود  کــه  مردانی ســت 
بلقیــس  نمی تابنــد.  بــاز  را  خویــش 
هنــوز بــا بلبــل خرمایــی بــازی می کنــد. 
هیکلــش  فقــط  کــه  کودکی ســت 
درشــت شــده اســت:  »خــودش را پشــت 
مــن قایــم می کــرد امــا هیکلــش گنــده 
بــود، باالخــره دســتی، پایــی یــا گوشــه ی 

روســری ای بیــرون می مانــد.«
 بلقیــس سرنوشــت زن معاصــر محــروم 
در  کــه  ماســت  زیســتی  جغرافیــای 
ــا«  ــن  »ج ــد و ای ــا« می مان ــت  »ج نهای
گذاشــتن از نــگاه  »اکبــر« بهترســت 
قانونــی باشــد کــه  »ســید موســی« 
بــا خوانــدن خطبــه ای سرنوشــتش را 
ــور  ــد و مغف ــره می زن ــور« گ ــه  »مغف ب
بــر  ناراضــی منتــی هــم  و  طلبــکار 
زورت  »تــو  می گــذارد:   گردن شــان 
ــراش  ــش ب ــه کف ــن و ی ــه پیره ــد ی اوم
بخــری حــاال میگــی وجــدان؟« و در 
نهایــت اکبــر زخــم بــه خویــش می زنــد. 
ــت  ــیر« محوری ــم ش ــتان  »زخ  در داس
داســتان روی  »بــزی« اســت کــه حــاال 
ــه  ــه هم ــی ک ــده و جنگ ــرگردان مان س

ــت.  ــده اس ــود بلعی ــز را در خ چی
اگرچــه در داســتان های  »نــی زن«،  »نام 
ــود«،  »ســگ ولگــرد«  ــده چــه ب آن پرن
توصیــِف شــرایط داســتان را بــه صفحات 
ــان  ــت انس ــا موقعی ــرد، ام ــی می ب اضاف
معاصــر شــهری به خوبــی پیداســت و 
ــالن  ــز و ف ــخ  »چی ــز تل ــتان طن در داس
و بهمــان و اینــا« تناقــض حرف هــای 
پرســتاری کــه ســگ دو می زنــد، بــا 
برابــر مــردی زورگــو  او در  عملکــرد 

ــی دارد.  ــر وام ــه تفک ــب را ب مخاط
ــره  ــر چه   »زخــم شــیر« زخمی ســت ب
ــتِی  ــم هس ــا، زخ ــای م ــان جغرافی انس

ــا.  ــده در م ــده ش تنی
در زخــم شــیر فرادســتان جامعــه در 
فرودســتان  ایــن  و  مانده انــد  ســایه 
زخــم  خــود  بــر  کــه  جامعه انــد 
ــه درازای  ــی ب ــی تاریخ ــد، زخم می زنن
چندیــن نســل کــه همچنــان اثــرش بــر 

ــت.  ــته اس ــش بس ــره نق چه
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رمــان  »شــکار کبــك« نوشــته ی  »رضا 
ــات اول،  ــان صفح ــادی« از هم زنگی آب
گذشــته ی  بــه  بازگشــت  اولیــن  و 
اوج  نقطــه  به نظــرم  »قدرت«-کــه 
را  مخاطــب  اســت-چنان  داســتان 
ــا چنــدروز بعــد  درگیــر می کنــد کــه ت
از پایــان کتــاب رهایــش نمی کنــد. 
بایــد  از آن دســت کتاب هایــی کــه 
ــه در خــواب  الجرعــه ســر کشــید وگرن
ــتن  ــع دانس ــویش و ول ــداری، تش و بی
روح  خــوره  »قــدرت«  سرگذشــت  

 . می شــود
ــدم  ــك روز خوان ــر از ی ــاب را در کمت کت
ــوازش قــدرت ِ کــودك،  و در حســرت ن
ــه  ــی ک ــدرت نوجــوان وقت ــِت ق و حمای
اســیر دســت مــراد در اتــاق نمــور شــده 
ــه  ــد ک ــزی باش ــگار عزی ــودم. ان ــود، ب ب
ــه گوشــم می رســد  ــش ب فقــط خبرهای

ــد.  ــه او نمی رس ــتم ب و دس
ایــن  تــا  قــدرت  شــخصیت  چــرا 
به نظــرم  اســت؟  درگیرکننــده  حــد 
ــود را  ــتان خ نویســنده، شــخصیت داس
بخوبــی می شناســد. بــا او زیســته و 
ــودآگاه و  ــته ی ناخ ــه زیس ــن تجرب همی
ــات مکانیکــی و علمــی و  ــدون توجیه ب
روانشناســی، و بــاز هــم تاکیــد می کنــم: 
ناخــودآگاه و بصــورت ارگانیــك، بــه 
شــخصیت عمــق بخشــیده و به داســتان 
و  اســت.  داده  روان شــناختانه  بُعــد 
تاثیربخشــی  ســبب  مســاله  همیــن 
دو چنــدان بــر روح و روان خواننــده 

 . می شــود
ــر  ــت در ه ــرای بازگش ــت آویزها ب  دس

ــیار  ــی، بس ــای زمان ــد از جابجایی ه بن
ظریــف انتخــاب شــده. طــوری کــه هــم 
ــدون  ــا ب ــر و خرده روایت ه ــام تصاوی تم
قــرار  داســتان  در خدمــت  اضافــات 
گرفتــه و هــم خواننــده خــط داســتانی 

را گــم نمی کنــد. 
ــرم  ــك و ف ــه تکنی ــنده ب ــلط نویس تس
داســتان، و نیــز توجــه او بــه قصه گویــی 

ــد.  ــند می کن ــاب را همه پس ــن کت ای
پســری کــه در کودکــی بــا شاشــیدن در 
ــی ها  ــخر هم کالس ــورد تمس ــه م مدرس
در  می گیــرد،  قــرار  پــدر  خشــم  و 
آینــده مــورد تجــاوز جنســی واقــع 
می شــود. در چنیــن مواقعــی غالبــا 
ــر  ــورد تحقی ــدن و م ــرد ش ــرس ط از ت
واقــع شــدن، فــرد قربانــی ســکوت 
می کنــد و حتــی جــرات بازگــو کــردن 
ــد  ــه برس ــدارد. چ ــکان ن ــه نزدی آن را ب
ــدر حــال  ــه مهــر پ ــی کــه ن ــه نوجوان ب
و روزش را شــامل شــده نــه مــادری 
ــج  ــد. درد و رن ــش کن ــه حمایت دارد ک
روانــی  عقده هــای  حــاال  و  کودکــی 
ناشــی از تجــاوز، آتــش خشــم درون 

ــد  ــعله ورتر می کن ــروز ش ــدرت را روزب ق
و قــدرت عمــال ضعیــف و ضعیف تــر 
می شــود. تجــاوز و ســکس یکــی از 
ــی  ــر تنانگ ــدرت ب ــال ق ــای اعم روش ه
ــدرت  ــل ق ــن دلی ــت. به همی ــان اس انس
اعتمــاد  هیچ وقــت  مــراد  مقابــل  در 
بنفــس الزم را نــدارد، حتــی زمانــی 
ــد شــده  ــی قدبلن ــه جوان ــل ب ــه تبدی ک
ــاند و  ــم می ترس ــراد را ه ــی م ــه گاه ک
ــاوز  ــان تج ــه زن ــر ب ــن خاط ــا به همی ی
ــه او احســاس قــدرت  می کنــد. چــون ب
ــا او  ــراه ب ــه هم ــده ای ک ــد، عق می ده
رشــد کــرده از طریــق تجــاوز بــه زنــان 
بیشــتر از لــذت جنســی، ارضــای روانــی 

ــی آورد.  ــرای وی م ب
قــدرت  زندگــی  در  زنــان  عاقبــِت 
ــو« اســت.  تحــت تاثیــر رفتارهــای »فال
ــی  ــق کودک ــت و عش ــا دوس ــو تنه فال
ــرد  ــاره می گی ــم از او کن ــدرت، کم ک ق
فالــو  ازدواج مــراد درمی آیــد.  بــه  و 
و  یــك خطــا  ازای  بــه  در کودکــی 
را  گیســوانش  دوســتی،  در  خیانــت 
  : قــرار می دهــد  قــدرت  اختیــار  در 

»بیــا، بکــش...« و قــدرت تمــام نفــرت 
و خشــمش را از مــردم و آبــادی در 
ــدرت  ــام ق ــا تم ــزد و ب دســتانش می ری
ــو را می پیچــد و می کشــد،  ــای فال موه
و ایــن کار بارهــا و بارهــا در مــورد زنــان 

دیگــر تکــرار می شــود.
ــدرت  ــان دادن ق ــرای نش ــدرت« ب   »ق
ــراد  و پوشــاندن ضعــف خــود ســراغ اف
پیرزنــی  مــی رود:  زنــان  و  ضعیــف 
کــه مثــل فرزنــد بــه او می رســید، 
در  حتــی  کــه  صبــور  نامــادری  و 
صدایــش  قــدرت  آزارهــای  مقابــل 
و  تحریــك  بیشــتر  را  او  درنمی آیــد 
و  واقــع ضعــف  در  جــری می کنــد. 
و  خــودش  از  را  او  نفــرت  ســکوت، 
زِن  برمی انگیزانــد.  بیشــتر  اطرافیــان 
»طلعــت«  قــدرت  زندگــی  بعــدی 
حــس شــهوانی او را بیــدار می کنــد. 
ــر  ــا مه ــادر ب ــی اش )م ــه زن زندگ س
بــا  فالــو  و بی شــایبه،  حمایت گرانــه 
عشــق پــاك کودکــی و نوجوانــی و 
ــا برانگیختــن حــس جنســی(  طلعــت ب
را از دســت می دهــد. بــرای حفــظ 
بیشــتری  تــالش  )طلعــت(  آخــری 
آینــده  تامیــن   خیــال  و  می کنــد 
ــت در  ــی طلع ــت مال ــا حمای ــود را ب خ
ــه  ــش راه ب ــا تالش ــد. ام ــر می پروران س
جایــی نمی بــرد و حتــی در مقابــل 
ــز( چــاره ای  ــد خــود )پروی رقیــب جدی

جــز فرمانبــرداری نــدارد. 
 و در نهایــت، ایــن قربانــِی قاتــل بــه دار 
آویختــه می شــود و مجرمــان اصلــی 
بــه تماشــای صحنــه کشــته شــدن 
او می رونــد. فالــو و دختــرش، عمــه 
ــی  ــراد، همگ ــا و م ــا دوقلوه ــراه ب هم
حلقــه  »قــدرت«  دار   حلقــه ی  دور 
ــی  ــا بی تفاوت ــر ب ــار دیگ ــد و ب می زنن
شــاهد قربانــی شــدنش می شــوند. 

تالقی روایت ادبی و فلســفی

شــرق:  »همه جــا را نــگاه می کنــم. ســعی می کنــم بفهمــم. 
ســعی می کنــم چیــزی کــه بــه ســرم آمــده را بــه دیگــری بدهــم 
و نمی دانــم چه کســی امــا نمی خواهــم بــا آن تجربــه تنهــا باشــم. 
ــم چــه کارش کنــم، از آن به هم ریختگــی عمیــق حســابی  نمی دان
وحشــت کــرده ام. حتــی مطمئن نیســتم اتفاقــی کــه برایم افتــاد را 
بــاور دارم یــا نــه. اصــال اتفاقــی افتــاد یــا چــون نمی دانســتم چه طور 
تجربــه اش کنــم به یــك تجربه دیگــر رســیدم؟« »مصائب جــی. اچ« 
کالریــس لیســپکتور این طــور آغــاز می شــود؛ کتابــی که بــه تازگی 
بــا ترجمــه نیلوفــر خســروی باللمی در نشــر حکمت  کلمه منتشــر 
ــب  ــد، »مصائ ــطور برمی آی ــن س ــه از همی ــت.آن طور ک ــده اس ش
جــی .اچ« بــا روایــت بحــران آغــاز می شــود. بحرانــی کــه راوی بــه آن 
دچــار اســت و انــگار خــودش هم هنــوز ابعــاد این بحــران را بــه طور 
کامــل درك نکــرده و ســعی دارد تــا هــم تجربــه  ای کــه پشت ســر 
ــه دیگــری منتقــل کنــد. در  گذاشــته را درك کنــد و هــم آن را ب
»مصائــب جــی. اچ« از همــان ابتــدا و بی  آنکــه بدانیــم چــه بــر راوی 
گذشــته، بــه میانــه بحــران او پرتــاب می شــویم و بــا روایتی کــه گاه 
برآمــده از ناخــودآگاه راوی انــد پیــش می رویــم. هرچــه هســت، راوی 
ــن  ــی و ازبین رفت ــی از به هم ریختگ ــن ناش ــت و ای ــت زده اس وحش
نظــم پیشــین و معمــول زندگــی اش رخ داده اســت: »همــان چیــز 
ــذارم و  ــی بگ ــش را به هم ریختگ ــم نام ــه می خواه ــر اســت ک دیگ
ــا  ــی اعتماد به نفــس خواهــم داشــت کــه ب ــدازه کاف ــه ان ســپس ب
شــهامت پیــش بــروم چــون می دانــم زمانــی کــه ایــن پیشــروی 
تمــام شــد بایــد بــه کجــا برگــردم: بــه همان نظــم پیشــین. ترجیح 
ــم  ــون نمی خواه ــذارم چ ــی بگ ــش را به هم ریختگ ــم نام می ده
خــودم را در چیــزی کــه تجربــه کــردم غــرق کنــم- اگــر در آن غرق 
شــوم دنیــای پیشــینم را از دســت خواهــم داد و می دانــم که تحمل 
یــك دنیــای دیگــر را نــدارم«.راوی در وضعیتــی قــرار دارد کــه نظــم 
پیشــین از بیــن رفتــه و فکــر می کنــد چیــزی را گــم کــرده کــه تــا 
پیــش از ایــن برایــش ضــروری بــوده امــا حــاال دیگــر بــه آن نیــازی 
ــا  ــدارد. او حــاال کســی اســت کــه پیــش از ایــن هرگــز نبــوده ی ن
دســت کم این طــور نبــوده اســت. او می گویــد »مــن دوبــاره کســی 
ــس لیســپکتور  ــز نبوده ام«.کالری ــن هرگ ــش از ای ــه پی هســتم ک
ــد  ــت می ده ــه دس ــك زن ب ــی از ی ــی .اچ«، روایت ــب ج در »مصائ
ــه و او تــالش می کنــد کــه هویتــش را  کــه هویتــش از بیــن رفت
بازســازی کنــد و روایــت شــرح ازبین رفتــن و ساخته شــدن مــدام 
ــال 19۲4 در  ــس لیســپکتور، در س ــن زن اســت. کالری ــت ای هوی
اوکرایــن متولــد شــد اما تنها چنــد ماه بعــد از تولــدش، خانــواده  اش 
ــن  ــه در اوکرای ــی ک ــه پاك ســازی قوم ــار و به خاطــر برنام ــه اجب ب
جریــان داشــت، کشورشــان را تــرك کردنــد و بــه برزیــل رفتنــد. 
لیســپکتور، به عنــوان روزنامه نــگار و نویســنده در برزیــل با اســتقبال 
ادبــی روبــه رو شــد. توجــه هلــن سیســو بــه آثــار لیســپکتور نقــش 
عمــده ای در شــهرت او در بیــرون از برزیــل داشــت.»مصائب جــی .

اچ« از روی ترجمــه انگلیســی کتــاب بــه فارســی برگردانــده شــده 
اســت.  دونالــد دابلیــو سوســا مترجــم انگلیســی اثــر، در بخشــی از 
مقدمــه  اش بــا عنــوان »روزی روزگاری در یــك اتــاق«، دربــاره ایــن 
اثر لیســپکتور نوشــته: »آیــا باید داســتان جــی.اچ را تخیلــی در نظر 
بگیریم یا تعمقی روی مشــکالت فلســفی؟ مشــکالتی کــه در طول 
ــم  ــه آن می گویی ــه صــورت ســنتی ب ــد و ب ــاق می افتن ــت اتف روای
طــرح داســتان. کجــا ادبیــات تمــام شــده و فلســفه آغــاز می شــود؟ 
پاســخ منطقــی بــه ایــن پرســش ســاده اســت: هــر دو  آنهــا در زبان 
ــرای لیســپکتور وســیله ای  تمــام می شــوند. همــان چیــزی کــه ب
بــرای ســاختن نام هایــی ماننــد ادبیــات و فلســفه اســت می توانــد 
وســیله ای باشــد کــه بــا آن و در آن دسترســی بــه هــر آنچــه نازبانی 
اســت هــم امــکان می یابــد. مشــکل اینجاســت کــه بــه نظــر او زبان 
سفســطه آمیز هــم هســت مگــر اینکــه بتــوان از محدودیت هــای 
آن فراتــر رفــت و بدین وســیله چیــزی را آشــکار کــرد کــه ســاختار 
ظرف ماننــد زبــان ســعی در پنهان کــردن آن دارد. به خاطــر همیــن 
ماجراجویی هــای زبانــی اســت کــه مصائــب جــی .اچ مجموعــه ای از 
ــی  ــود دارد و از بخش های ــان را در خ ــنتی زب ــای ناس به کارگیری ه
تشــکیل شــده اســت کــه تــا حــدودی بــه صــورت خطــی چیــده 
ــت  ــول روای ــه در ط ــی هســتند ک ــع تکرارهای ــا درواق ــده اند. ام ش
بخش هــای دیگــری بــه آنهــا افــزوده یــا حــذف می شــوند- بنابراین 
هــم حرکــت وجــود دارد و هــم بازگشــت و در هــر حرکــت متوالــی 
ــت  ــا دق ــاره و ب ــر گفته شــده دوب ــای پیش ت ــی از موضوع ه جزئیات
شــرح داده می شــوند امــا بــه صورتــی کامــال متفــاوت«.در »مصائب 
جــی .اچ«، ابهام هــای زبانــی و مفهومــی هــم وجــود دارد و یکــی از 
نمونه هــای ایــن ویژگــی، در همیــن عنــوان کتــاب دیــده می شــود. 
آن طــور کــه مترجم انگلیســی اثر توضیــح داده، مصائــب در پرتغالی 
اصطالحــی محــاوره ای بــرای عشــق و عاشــق اســت و به جــز ایــن، 
مصائــب امــری انتزاعــی اســت کــه بــه مصائــب مســیح هــم اشــاره 
ــام  ــه راحتــی ن دارد. ازاین روســت کــه سوســا می گویــد می تــوان ب
کتــاب را »عشــق از نــگاه جــی.اچ« گذاشــت.       روزنامــه شــرق

رفیعــی   علــی 
وردنجانی

بــه  »گناهــکار«  ســینمایی    
کارگردانــی گوســتاو مولــر دســتاورد 
تکنیکــی باالیــی در فــرم ســینمایی 
و تولیــد مفهــوم ارائــه کــرده اســت. 
ــن  ــک لوکیش ــه در ی ــر ک ــن اث ای
ــیفت  ــر ش ــد روایت گ ــاق می افت اتف
خدمــات  اپراتــور  پرتنــش  کاری 
اورژانســی منطقــه اســت کــه از 
قضــا بــه اشــتباه پســری ۱۹ ســاله را 
ــا شــلیک گلولــه کشــته و فــردای  ب
ــب  ــی دارد؛ در آن ش آن روز دادرس
پرکنــش زنــی بــا احــواالت پریشــان 
تلفنچــی  و  می گیــرد  تمــاس 
ــاق  ــی اتف ــود آدم ربای ــه می ش متوج

ــا ... .  ــت ام ــاده اس افت
 *چگونه فیلم را ببینیم 

 ســاخت ایــن فیلــم تمامــا تکیــه بــر فــرم 
ــر  ــر تصوی ــدا ب ــه ص ــه ای ک ــه گون دارد. ب
ــرای درك  ــب ب ــود و مخاط ــب می ش غال
ــتفاده  ــون اس ــت از هدف ــتان می بایس داس
کنــد تــا بــر دیالوگ هایــی کــه بیــن 
بــدل  و  رد  تماس گیرنــدگان  و  اپراتــور 
می شــود تمرکــز داشــته باشــد. فــرم کــه 
بــه شــدت وابســته بــه صــدا اســت گاهــی 
ــود و  ــراه می ش ــان هم ــك قهرم ــا میمی ب
پریشــانی وی از اتفاقــی کــه فــردا ممکــن 
ــدا  ــروز پی ــره ب ــد در چه ــت روی ده اس
می کنــد. مفهــوم و فــرم هــر دو در جبهــه 
ــش  ــتان گرای ــد و داس ــرار گرفته ان حــق ق
بــه قضــاوت و انگیــزه یــاری رســاندن 
مامــور وظیفه شــناس را بــه خوبــی بــا 
واکنش هــای  و  دیالوگ هــا  از  اســتفاده 
ــان  ــی نش ــت گوش ــات پش ــه اتفاق وی ب
ایــن  تصویر بــرداری  بــرای  می دهــد. 
اثــر نیــازی بــه تکنیــك و اســتفاده از 
ابــزارات پیچیــده نبــوده و بــا هوشــمندی 
مولــف آنچــه را کــه بطــن داســتان اســت 
ــه  ــب ارائ ــه مخاط ــه ب ــن هزین ــا کمتری ب
دیالوگ هــا  ایــن  واقــع  در  می دهــد. 
مخاطــب  ذهــن  در  کــه  هســتند 
ــد.  ــای داســتانی را شــکل مَیدهن رویداده
از  و  می گیــرد  تمــاس  کــه  دختــری 
می کنــد  شــکایت  زانــو  آســیب دیدگی 
ــی،  ــه آدم ربای ــه ب ــکوکی ک ــورد مش ــا م ت
ــود،  ــم می ش ــی خت ــاری روان ــل و بیم قت
مولــف  کــه  اســت  ذهنیتــی  حاصــل 
و  اوپراتــور  بیــن  گفت وگوهــای  از 
مــی آورد.  وجــود  بــه  تماس گیرنــده 
ــا چنیــن فرمــی در  مســئله اصلــی مــن ب
ــن  ــه از ای ــای حاصل ــه معن ــن اســت ک ای
ــی دارد  ــه ادبیات ــه شــدت جنب داســتان ب
و مدیــوم مابیــن ســینما، کتــاب صوتــی، 
و ادبیــات داســتانی معلــق خواهــد مانــد. 

شنیداری *بینامتنیت 

مفهــوم در ایــن اثــر مدیــون فرمــی ادبــی 
ــه ســینمایی  اســت کــه گرایــش کمــی ب
شــدن دارد. ارتبــاط اپراتــور بــا همــکارش 
کــه در یــك آن تصمیــم بــه عذرخواهــی 
ــا عصبانیــت او از کشــف  ــرد ت از او می گی
ابــزار  کــردن  خــرد  و  داســتان  گــره 
اپراتــوری دغدغــه ســینمایی مولــف اســت 
ــق  ــا تعلی ــا انته ــدا ت ــه از ابت ــی ک و روایت
داســتانی قدرتمنــدی را ایجــاد میشــکند 
ــار فیلمنامــه ای اثــر را  و در عیــن حــال ب
بــه دوش می کشــد ابژه هــای داســتانی 
هیچ کــدام  می شــوند.  محســوب  اثــر 
ــت  ــه بینامتنی ــی ب ــوع ربط ــن دو موض ای
در  اثــر  زمــان  ایــن کــه  تــا  ندارنــد 
ــد. در  ــد ش ــف خواه ــژه کش ــن دو اب ای
ــزی  ــر معنا گری ــه ب ــا تکی ــم ب ــع فیل واق
ســینمایی و تولیــد معنــای شــنیداری 
ــراش  ــتان ت ــان داس ــمه ای از قهرم مجس
داده کــه شــکل کمیــِك ســکون یافتــه ای 
قهرمــان  اســت.  امــروزی  انســان  از 
داســتان تبــر خــود را بلنــد نمی کنــد 
ــه  ــی آورد بلک ــرود نم ــو ف ــر دی ــر س و ب
بــا درك و آرامــش دادن بــه انســانی 
ــود از  ــدان خ ــردن وج ــه آرام ک ــر ب دیگ
گنــاه مرتکــب شــده کمــك می کنــد. 
آدم هایــی کــه قــرار اســت بــرای شــهادت 
ــردای  ــتان ف ــور داس ــع اپرات ــه نف دادن ب
آن روز در دادگاه حاضــر شــوند آدم هایــی 
ــرس  هســتند کــه همگــی از وجــدان و ت
کــه  را  آتچــه  و  برخوردارنــد  انســانی 
ــن  ــر همی ــد و ب ــان نمی کنن ــد کتم دیدن
ــن  ــتان از ای ــان داس ــرس قهرم ــاس ت اس
ــهادت ها  ــت ش ــن اس ــه ممک ــوع ک موض
بــر علیــه او باشــند در گفت وگوهــای 
او بــا تماس گیرنــدگان تعلیقــی اســت 
روانشناســانه کــه از بینامتنیــت شــنیداری 
می خــورد.  گــره  وی  پیشــینه  بــه 
ــوادث  ــا و ح ــه از گفت و گوه ــری ک تصوی
در ارتبــاط صوتــی بــه وجــود امــده بیــن 
ذهــن  در  تماس گیرنــدگان  و  اپراتــور 
ــا  ــر یکت ــود تصوی ــاد می ش ــب ایج مخاط
و غیــر قابــل تغییــری اســت. بدیــن معنــا 
کــه هــر مخاطبــی در ذهــن خــود تصویــر 
تصویرهــا  بلکــه  نمی ســازد  خــور  در 
همگــی ســهل و ســاده بــه خــودی خــود 
در ذهــن مخاطــب شــکل می گیرنــد و 
ــه  ــود ب ــه خ ــه وظیف ــم ب ــن فیل این چنی
خوبــی عمــل می کنــد. یعنــی آنچــه 
ــه  ــا آنچ ــد ب ــازی می کن ــف تصویرس مول
فرقــی  کــرده  تصویرســازی  مخاطــب 
ــان ها  ــه انس ــی ک ــر در ذهنیت ــدارد مگ ن
ــری  ــکار« اث ــازند. »گناه ــر می س از یکدیگ
اســت قدرتمنــد در حیطــه روانشناســی و 
اســتفاده درســت از فــرم )نــه لزومــا فــرم 
ســینمایی(. چنیــن آثــاری می تواننــد 
بــرای عالقه منــدان بــه ســینما کالس 
درســی رایــگان و پربــار باشــند چــرا کــه 
مفاهیــم  مهمتریــن  ادعایــی  بی هیــچ 
مخاطــب  بــه  را  انســانی  و  ســینمایی 

می دهنــد.   امــوزش 

احسان رضایي
پاي صحبت اهالي فرهنگ که بنشیني، همه 
از پایین آمدن تیراژ کتاب و ســرانه مطالعه 
گالیــه دارند کــه خب حرف درســتي هم 
هست، اما چیزي که در این بحث مورد توجه 
قرار نمي گیرد، کیفیت تولیدات نشر ماست. 
متاســفانه تمام کتاب هاي تولیدي کیفیت 
یکساني ندارند و چه بسا، بعضي هاي شان هم 

مصداق کتاب سازي هستند. 
بعضي هاي دیگر هم با آســان گیري ناشرها 
امکان انتشار پیدا مي کنند. آثاري که باعث 
شلوغ شــدن پیشخوان نشــر و کمتر دیده 

شدن کتاب هاي خوب و خواندني مي شوند.
 مي خواهم یك تجربه شخصي را خدمت تان 
عرض کنم. هفته گذشــته در کتابفروشي، 
اثري دیدم کــه موضوعش برایم جالب بود. 
نگاه کردم و دیدم ناشــر هم اســم آشنایي 
اســت. اعتماد کردم و ۶5 هزار تومان وجه 
رایج مملکت دادم و کتاب را خریدم و آوردم 
خانه، اما وقتي ســراغ کتاب رفتم، با چنان 
متن مغشوش و آشــفته اي مواجه شدم که 
مصداق شعر خواجه شدم: »که چنانم من از 

این کرده پشیمان که مپرس!«
 مــن اینجا فقط چهار پاراگــراف ابتدایي از 
فصل اول این کتاب با عنوان »ایران خاستگاه 
علوم خفیــه و مهد تمدن هــا« را براي تان 
رونویسي مي کنم و توضیحاتي هم مي آورم 

تا خودتان قضاوت کنید. مرقوم فرموده اند: 
»بر پایه یافته هاي باستان شناســي و متون 
باستاني، بدون شــك خاستگاه بیشتر علوم 
قدیم و جدید، سرزمین مقدس ایران زمین 
بوده اســت. علت این کار وجود انسان هاي 
خالق و اندیشــمندي بوده که علوم جهاني 
را در ادوار مختلف به وجود آورده و مردمان 
زمیــن را با تکنولوژي و پیشــرفت آشــنا 

کرده اند.
 متوني در دست است که ثابت مي کند اقوام 
مایایي و اهالي قاره آتالنتیس ایراني و از نژاد 
آریــا بوده اند. ]کاري به صحت ادعاي شــان 
نــدارم و اینکــه چرا مــدارك ایــن ادعا را 
نیاورده اند، اما اسناد باستان شناسي حداکثر 
مي تواند در مــورد علوم قدیم نظر دهند، نه 

دانش جدید.[
در پژوهش هــاي خود ما اســناد و مدارکي 
آورده و به تحلیل و بررسي آنها پرداخته ایم. 
]در ۳۰۰ صفحــه بعدي کتاب چنین بحثي 
نیســت.[ علــم مغانه یکــي از علومي بوده 
که تعــداد محدودي از مغــان مهري آن را 
مي آموختند و به عده معدودي مي آموختند. 
]اشکاالت ویرایشي واضح را بي خیال شوید.[ 
تنها کســاني که مي توانســتند این علوم را 

بیاموزند که رازدار باشند. به قول مولوي: 

هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و زبانش دوختند

]اصل شعر »دهانش دوختند« است. یعني دو 
لب فرد را به هــم دوختند تا صدایي بیرون 

نیاید.[
علم مغانه، امروز به علوم خفیه مشهور است 
که مشــهورترین این علوم، علم جفر یا ژرف 
)ژفر( مي باشــد. ]معموال اشتقاق جفر را از 
لغت عربي »جفر« مي دانند، به معناي پوست 
بزغاله، چون قبل از رواج کاغذ روي پوســت 
نوشته مي شــد.[ در متون مذهبي آمده که 
اهل  بیــت )ع( این علم را به پیروان نزدیك 
خود یاد مي دادند و اهل  بیت )ع( داراي علوم 
خفیه بوده اند. ]یك باره از مغ هاي پارسي به 
اهل بیت رســیدیم![ علم جفــر بر پایه علم 
االعداد بنیان نهاده شده و کالم جزیي از علم 
االعداد است. ]علم جفر، علم حروف است و 

ربطي به علم االعداد یا ریاضي ندارد. 
در تقســیم بندي قدیمي علوم، جفر از علوم 
خفیه اســت، نقطه مقابل علوم جلیه شامل 
طب و منطق و هندســه و ریاضي و ســایر 

علومي که آموزش رسمي داشت.[
علوم ســیمیا و ریمیا و کیمیا و هیمیا جزو 
علم جفر جامع است. ]جفر پنج شاخه دارد 
که اینجا لیمیا ذکر نشــده.[ هر کدام از این 
علــوم داراي مباحثي مهــم در علم ریاضي 

مي باشد و علم نجوم و ستاره شناسي 
بر پایــه همین علوم به وجود آمده اســت. 
]کیمیا همان علم اکســیر است که هدفش 
تبدیل اجسام و فلزات به چیزهاي دیگر، مثل 
طالست. سیمیا علم خیاالت است و هدفش 
ایجاد صورت هاي خیالي و توهمات در افراد. 
لیمیا یا »علم طلســمات« بــراي به خدمت 
گرفتن قواي ماوراءالطبیعه است. ریمیا علم 
شعبده است و هدف آن شناختن پدیده ها و 
نیروهاي زمیني و به دســت آوردن نیرویي 
تازه از ترکیب آنها. هیمیا با احوال ستارگان 
و حیوانات وابســته به آنها مرتبط است و به 
آن »علم تسخیرات« گفته مي شد. یعني فقط 
این آخري به نجوم قدیم مرتبط است و باقي 

ربطي به ریاضیات ندارند.[«
را  نویســنده محترم  نمي خواهم زحمــات 
بي ارج کنم. نه، ایشان متني نوشته و دوست 
داشــته آن را در معرض دیــد دیگران قرار 
دهــد. حق هم دارد که چنیــن کند. اما ما 
خوانندگان هم حــق و حقوقي داریم. اینجا 
وظیفه ناشــر اســت که با ســختگیري در 
پذیرش کتاب و ویراستاري حرفه اي متون، 
هم باعث به ثمر نشستن کار نویسنده شود 
و هم به خوانندگانش احترام بگذارد. شــك 
ندارم که اگر این طــوري بود، در مورد تیراژ 
و سرانه مطالعه هم اتفاقات بهتري مي افتاد.

روزنامه اعتماد

فاروق مظلومي
واژه  بــراي  معصــوم  ترجمــه  احتمــاال   
Innocent وقتــي در کنــار واژه Art قرار 
مي گیرد، مناسب تر از بي گناه باشد و خواهیم 
دید این به توضیحات مربوط به این وضعیت 

هنري هم مربوط مي شود.
ویرایش کتاب »هنر معصوم« سال 1974 با 
 Ballantine -و Pan مشارکت بنگاه هاي
در اخــذ مالکیــت معنــوي و انتشــار- با 
ویراستاري دیوید الرکین به بازار آمده است. 
مقدمه کتاب را مارتین گرین نوشته و آنچه 
از آن تحت ترجمه آزاد برداشت مي شود این 
اســت که اغلب هنر اولیه یا بدوي با کلمات 
معصوم و ســاده توضیح داده مي شود و در 
اصل چیزي غیر از سبك است. هنر معصوم 
به گذشته و آینده مربوط نیست بلکه لحظه 
را درمي یابــد و براي همیشــه نگه مي دارد. 

این هنــر از زمان اولین 
انســان وجود داشــته و 
از  تصاویري  اولیه  انسان 
محیط زندگــي اش را یا 
دنیاي تصوراتش را بدون 
خلق  آموزش  سد  وجود 
به همین  مي کرده است 
دلیــل در هنــر معصوم 
تصاویري ســاده و لذیذ 
به وجود مي آید. شــاید 
معصومیت  معصوم  هنر 
تقلید کند ولي هرگز  را 

نقاشــي کود ك نیست بلکه شــبیه نقاشي 
کودك است. مارتین گرین در ادامه مي گوید 
که نقاشان هنر معصوم مي توانند، هنرمندان 
بسیار پیچیده  یا حتي یك دهقان یا صنعتگر 
باشند و باید هنر معصوم از faux naive که 
مشخصات سادگي و غیرپیچیده بودن را دارد 
و مي تواند در مکان هاي عمومي مثل پارك ها 
و ایستگاه هاي قطار و اماکن توریستي آویزان 
باشد، تمییز داده شود چراکه هنر معصوم در 
فکر فایده و بهره برداري نیست و از احساس 
لذت و شگفتي مشــاهده محیط سرچشمه 
مي گیرد و یك هیجان وجودي بدوي دارد. 

گریــن تاکید مي کند که نقاشــي هاي هنر 
معصــوم امري جــدي هســتند و کامال با 
 Sunday و  غیرحرفــه اي  نقاشــي هاي 
Painting- نقاشــي هاي تفننــي روزهاي 
تعطیل- فرق دارد. گریــن در مثالي واضح 

مي گوید: نقــاش آماتوري مثل وینســتون 
چرچیــل ســعي مي کــرد از تکنیك ها و 
شیوه هاي یك ارایه هنري تقلید کند. او قصد 
بازنمایي طبیعت را نداشــت بلکه شیوه ها را 
بازنمایــي مي کرد در صورتي که آرتیســت 
معصوم تکنیك و شــیوه شخصي خودش را 
دارد و ذهنش اســیر هیــچ توصیه و قانوني 
نمي شود. وقتي چشــم هاي معصوم نقاشي 
مي کنند. هر چیزي که روبه روي هنرمند یا 
در تصوراتش وجود دارند به شکل مستقیم و 
بدون هر گونه صافي گذاري روي بستر کار، 
کانواس یا کاغذ آبرنگ انتقال داده مي شود. 
الرکین اشاره مي کند که هنر معصوم حامل 
پیام نیست و اساسنامه اش شادماني است و 
ما را به باغ بهشت که توسط دانش از ما ربوده 
شده است، برمي گرداند جایي که همه مان در 
آنجا به دنیا آمده ایم. این استیتمنت قوي از 
هنر  روح  گرین  مارتین 
معصــوم را بــه زیبایي 
ثابت  و  توصیف مي کند 
معصوم  هنــر  مي کند، 
بیشــتر یك وضعیت و 
اســت.  هنري  موقعیت 
این  هنرمنــدان  اگرچه 
تکنیك هــاي  حــوزه 
شــخصي خودشــان را 
مي توان  ولــي  دارنــد 
در آثــار هنــر معصوم 
ویژگي هــاي کلــي هم 
دیــد.  خطوط محیطي فرم هــا در این آثار 
مشــخص بوده و دوبعــدي  نمایي حتي در 
صورت وجود پرســپکتیو خیلي بارز است. 
هیجان نمایي اغراق آمیز در فیگورهاي انساني 
خیلي به ندرت دیده مي شود. آبستراکسیون 
خفیفــي در فرم ها وجود دارد که گرایش به 
اشکال اصلي را در این آثار بیشتر مي کند. از 
سوررئالیسم حاکم بر بعضي آثار هنر معصوم 
هم نباید غافل شد. این مشخصات را در آثار 
هنري روســو )191۰-1844( نقاش پست 
از هنرمندان  فرانســوي که  امپرسیونیست 
سبك هنر ساده و بدوي بود، مي توان دید. به 
هر صورت تعلق خاطر هنر معصوم به لحظه 
و حال باعث شــده که هنرمندان این عرصه 
در هر زماني حضور داشته باشند و شاید در 

هنر معاصر حضورشان ضروري تر باشد.
روزنامه اعتماد

 رهایی  
یادداشتی بر سینمایی »گناهکار« محصول ۲۰18 دانمارك

درباره کتاب هایي که آدم را از کتاب خریدن و کتاب خواندن سیر مي کنند

كه چنانم من از این كرده پشیمان كه مپرس

فیلمهنری یادداشتنقد 

یادداشت

هنری نگاهنقد

مریم امیری

ــه  ــالن افتتاحی پ
ــای  ــا نم ــم ب فیل
النــگ شــات از 
کارکتــر اصلــی 
ــه  ــده ک ــاز ش آغ
شــناختی  از کارکتــر بــه مخاطــب 
ارائــه می دهــد.  بــا طــرز نــگاه کارکتــر 
و همچنیــن نحــوه ایســتادن او در کادر 
بــه معرفــی کلــی از شــخصیت پرداختــه 
ــالن  ــن پ ــد از ای ــه بع ــت و بالفاصل اس
نمایــی از اور شــولدر کارکتــر  کــه 
ــه  ــدن ب ــری از عمــق درحــال دوی دخت
ســمت آنساســور نمایــش  داده کــه 
در ارائــه ایدئولــوژی کارکتــر ونحــوه 
ومحیــط  جامعــه   بــا  برخــوردش 
ــت.  در  ــاب اس ــن انتخ ــش بهتری اطراف
ــالن اول  ــار پ ــاز در چه ــم س ــع فیل واق
ــر  ــل از کارکت ــناختی کام ــته ش توانس
اصلــی وفیلــم ارائــه بدهــد. فیلمســاز بــا 
ــوز آپ  ــوم کل ــای مدی ــتفاده از نماه اس
ــاالت  ــاب ح ــرای بازت ــات ب ــوم ش ومدی
روانــی کارکترهــا فیلــم اســتفاده کامــل 

ــت. ــرده اس را ب
  در پــالن  بعــدی بــا  ارائــه نمــای 
ــش  ــر در جیب ــتان کارکت ــته از دس بس
کــه  نشــان می دهــد  بــه مخاطــب 
ــوط  ــر مرب ــتان کارکت ــه دس ــتان ب داس
ــخصیت  ــی ش ــن طراح ــت. همچنی اس
بلنــد  قــد  و   » بی تفــاوت  »آقــای 
ــه  ــاال ب ــد ب ــه دی ــه زاوی ــر در ارائ کارکت
پاییــن و از بــاال دیــدن کارکترهــای 
بیــان  بــه  اســت  اطــراف  محیــط 
شــایانی  کمــك  داســتان  تصویــری 

ــت. ــرده اس ک

ــالن  ــه ی دوم پ درصحن
مدیــوم  کادر  ســوم 
ــا  ــه ب ــات  کارکترک ش
کامــل  بی تفاوتــی 
ابتــدا از  کنــار بادبــادك 
رد می شــود و بعــد از 
رد  دوربیــن   کنــار 
ــی  ــا بی تفاوت ــده و ب ش
خــارج  کادر  از 
می شــود ایــن پــالن 
ــه یکــی از بهتریــن  را ب
فیلــم  پالن هــای 

نمایــش  هماهنگــی  راســتای  در 
ــت  ــرده اس ــل ک ــوا تبدی ــر ومحت تصوی
بی تفــاوت«  آقــای   « فیلمنامــه؛    .
ــا  ــه ب ــیك دارد. ک ــه ای  کالس فیلمنام
توجــه بــه این کــه قالــب ایــن اثــر 
ــن  ــه ای آغازی ــل ثانی ــت چه ــاه اس کوت
فیلــم بــه معرفــی کارکتــر اصلــی فیلــم 
و کشــمکش های کارکتــر وهمچنیــن  
ــه  ــش پرداخت ــط پیرامون ــی محی معرف
ــم در  ــی فیل ــر اصل ــت. کارکت ــده اس ش
ــود  ــه خ ــن و روزان ــادات روتی ــه ع ادام
ــرار  ــن تک ــه ای ــبت ب ــی نس و بی تفاوت
ــرای تشــدید حــس  اســت کارگــردان ب
بــا  بی تفــاوت«  »آقــای  بی تفاوتــی  
ــرای  ــه کارگیــری رنــگ خاکســتری ب ب
لبــاس کارکتــر وحالت هــای صــورت 
ــیکل راه  ــن س ــر و همچنی ــن کارکت ای
رفتــن کارکتــر بهتریــن اســتفاده را 

ــت. ــرده  اس ب
ایــن  دادن  نشــان  بی تفــاوت  بــرای 
جنبه هــای  بــه  نســبت  کارکتــر 

زندگــی  مختلــف 
نمونــه ای  انتخــاب، 
مختلــف  ازجنبه هــای 
بــه  کــردن  کمــك 
و  جامعــه  و  دیگــران 
خیریــه  امــور  حتــی 
ــی  ــورت گزینش ــه ص ب
انتخــاب درســتی اســت 
در پــرده اول فیلمنامــه 
را  الزم  اطالعــات  مــا 
کارکتــر  بــه  نســبت 
ــر  و  وکشــمکش کارکت
دریافــت می کنیــم. کشــمکش کارکتــر 
بــه  یــه  اســت  درونــی  کشــمکش 
کارکتــر  کشــمکش  دیگــر  عبــارت 

می باشــد.  باخــودش 
نمــای  بــا  فیلــم  دوم  پــرده  آغــاز 
ــدش  ــرزن و لبخن ــات از پی ــوم ش مدی
ــود.  ــاز می ش ــاوت آغ ــای بی تف ــه آق ب
ــا  ــه ی ــالش جامع ــن ت ــن اولی ــاید ای ش
بی تفــاوت  آقــای  پیرامــون،  محیــط 
بــرای تغییــر در شــرایط فعلــی اوســت. 
ــوم  ــالن دوم و س ــم پ ــه پنج در صحن
ــت  ــرت دس ــای اینس ــتفاده از نماه اس
مدیــوم  نمــای  وهمچنیــن  کارکتــر 
ــا  ــراه ب ــر هم ــورت کارکت ــوزآپ ص کل
بــازی خــوب صــورت کارکتــر مخاطــب 
خــودرا آمــاده رخ   دادن اتفاقــی در 
پــالن بعــدی می کند.همچنیــن مدیــوم 
شــات صــورت پیــرزن مهربــان در تقابل 
بــا کلــوز آپ صــورت پیــرزن کنتراســت 
زیبــای تصویــری را بــه نمایــش درآورده 
اســت. کــه در پــالن جلوتــر تقابــل 

ــر ماشــین  نمــای اینســرت حرکــت تای
بــا حرکــت بســیار آهســته مردبــی 
ــان  ــط خیاب ــه وس ــرزن  ب ــاوت و پی تف
مجــددا شــاهد کنتراســت جالبــی بیــن 
مــرد  روتیــن  و  یکنواخــت  زندگــی 
کــه  اطرافــش  محیــط  و  بی تفــاوت 
البتــه پــالن اینســرت چــرخ ســعی 
از  خبــر  بــرای  اطالعاتــی  ارائــه  در 
حادثــه ای اســت کــه البتــه ایــن نمــا بــه 
ــی کــه از ماشــین نمایــش  همــراه نمای
داده شــده ایــن اطالعــات را کامــل 
می کنــد. و مخاطــب رامنتظــر تصــادف 
ــذارد  ــین می گ ــاوت و  ماش ــرد بی تف م
پــالن  در  مخاطــب  دادن  بــازی  در 
ــی او وی  ــای پ ــدی و اســتفاده از نم بع
بــه درســتی فیلمســاز نهایــت اســتفاده 
ــه  ــدی ک ــالن بع ــه پ ــت ب ــرده اس را ک
نمایــی مدیــوم شــات از کارکتــر کــه در 
حــال واکنــش نســبت بــه تصــادف و یــا 
ــی  ــراف  منته ــط اط ــه محی ــش ب واکن
می شــود در واقــع آقــای بی تفــاوت 
ــور  ــفر عب ــردن س ــی ک ــگام ط در هن
از)خویشــتن( خیابــان بــرای مقابلــه 
ــتش را از  ــادف دس ــر تص ــر خط در براب
ــی  ــدان درون جیبــش کــه نمــادی از زن
ــه  ــن لحظ ــی آورد و ای ــرون م ــت بی اس
ســفر  بــرای  سازاســت  سرنوشــت 
ــی از  ــر اصل ــش کارکت ــی و چرخ دورن
ــر  ــه س ــه در آن ب ــی ک ــت منف وضعی

ــرد اســت.   ــی ب م
مــرد  از  پیــرزن  تشــکر  پــالن  در 
ــن  ــه  دوربی ــتفاده از زاوی ــاوت اس بی تف
لوانــگل اســتفاده ای معنایــی خــودرا 
ــر درکمــك  ــرای حــس خــوب کارکت ب
ــه او داده  ــه ب ــی ک ــرزن و قدرت ــه پی ب

اســت بــرده..

حلقه ی مجرمین دور حلقه ی دار 

شورش تسلیمي
ــت؛  ــروت اس ــر روزگار بي م ــب ب  عج
خــوش  و  هنرمنــدي  عمــر  یــك 
پاپاســي  بــه  را  جهــان  در  رقصــي 
کافــي  مي فروشــد.  بــازدم  آخریــن 
ــام محمدعلــي کشــاورز  اســت حــاال ن
را جســت وجوي سرانگشــتي کنیــد، 
ــا  ــام خبره ــر تم ــر روي س ــك خب ی
مي ایســتد.  یادگارهــا  و  عکس هــا  و 
اصفهــان ســال  باغ هــاي  از کوچــه 
ــد  ــن ش ــراغ روش ــن چ ــه ای 1۳۰9 ک
ــه چشــم  ــرم 1۳99 ک ــا تابســتان گ ت
ــیاري از  ــت در بس ــان فروبس ــر جه ب
آثــار تئاتــري، ســینمایي و تلویزیونــي 
ــش  ــت. نمای ــش پرداخ ــاي نق ــه ایف ب
»اشــباح« نوشــته هنریــك ایبســن 
قدیمي تریــن  و  نخســتین  از  یکــي 
محمدعلــي  تئاتــري  همکاري هــاي 
حمیــد  زنده یــاد  بــا  کشــاورز 
ســمندریان بــه شــمار مــي رود. جایــي 
ــاس  ــیخي، عب ــه ش ــا جمیل ــه او ب ک
مغفوریــان، اســماعیل داورفــر و عــزت 
ــه ایفــاي نقــش پرداخــت. او  ــان ب پری
بي کفــن  »مرده هــاي  در  همچنیــن 
از تجربه هــاي  و دفــن« کــه یکــي 
تاثیرگــذار و مهــم در کارنامــه تئاتــري 
مي رفــت  شــمار  بــه  ســمندریان 
نیــز همــکاري داشــت. چهره هــاي 
حاضــر در ایــن نمایــش نــه فقــط 
ــن  ــا همی ــه ت همــان دوران)1۳4۲( ک
ــاي  ــد هنره ــامي بلن ــز اس ــروز نی ام
ــد؛  ــمار مي رون ــه ش ــران ب ــي ای نمایش
خــود  راه  بعدهــا  کــه  چهره هایــي 
آنجــا  و  بــاز کــرده  بــه ســینما  را 
فریــد،  منوچهــر  درخشــیدند.  نیــز 
ــي،  ــي زاده، اســماعیل محراب ــز فن پروی
ــایخي و  ــید مش ــري، جمش ــري صاب پ
بي کفــن  »مرده هــاي  در  راد  ایــرج 
ســمندریان  حمیــد  بــا  دفــن«  و 
ــه  ــد کشــاورز ب ــراه شــدند و محم هم
ــي از  ــش یک ــارات همکاران ــواه اظه گ
ــه  ــود را ب ــاي خ ــن هنرنمایي ه بهتری

نمایــش گذاشــت.
اکثــر ایــن افــراد دانش آموختــگان 
بودنــد،  هنرپیشــگي«  »هنرســتان 
امــري کــه موجــب شــد بعدهــا از 
فضــاي  کننــد  تقاضــا  مســووالن 
ــاي  ــه علمــي و تخصصــي هنره مطالع
ــود. خــودش  ــم ش ــز فراه نمایشــي نی
هنرســتان  در  آمــوزش  دوران  از 
بــه عنــوان مهم تریــن  هنرپیشــگي 
یــاد  ایــران  هنــري  دوره هــاي 
در  اســتاد ها  مي کند:»بهتریــن 
آن دوره ۳ ســاله بــه مــا آمــوزش 
و  نوشــین  عبدالحســین  مي دادنــد. 
ــادي  هم دوره هــاي ایشــان زحمــت زی
ــه در  ــم ک ــا ه ــد. بعده ــیده بودن کش
دوران دکتــر مهــدي فــروغ بــه وزارت 
ــم  ــد بگوی ــم و بای ــابق رفت ــر س و هن
ــد  ــي مانن ــیار مهم ــدان بس ــا هنرمن ب
ــي،  ــزت اهلل انتظام ــان، ع ــي نصیری عل
ــمندریان،  ــد س ــیدي، حمی داوود رش
اســماعیل  آقــاي  و  صابــري  پــري 
دوران  همــان  کــردم.  کار  شــنگله 
ــر  ــه اداره تئات ــدان ب ــه هنرمن ــود ک ب
ــکده  ــن دانش ــا اولی ــد ت ــار آوردن فش
ــکده  ــي دانش ــري یعن ــي تئات تخصص
ریاســت  بــه  دراماتیــك  هنرهــاي 

دکتــر فــروغ در ایــران تاســیس شــد. 
دکتــر  ماننــد  فوق العــاده  اســاتید 
آریان پــور، دکتــر محجــوب، اســتاد 
دیگــر  بســیاري  و  باســتاني پاریزي 
ــد.«  ــس مي کردن ــا تدری ــه م ــا ب آنج
مجموعــه اش  کــه  آموخته هایــي 
توانایــي  کشــاورز  شــد،  موجــب 
ــا ســالیق بســیار متفــاوت  همــکاري ب
کارگردانــان  بعضــي  کارگردانــي  در 
ــب  ــري را داشــته باشــد. از »طبی تئات
ــر، »نگاهــي از  ــاري« نوشــته مولی اجب
ــات  ــر، »مالق ــور میل ــل« نوشــته آرت پ
فردریــش  ســالخورده«  بانــوي 
حمیــد  کارگردانــي  بــه  دورنمــات 
ــا  ــکاري ب ــا هم ــه ت ــمندریان گرفت س
عبــاس جوانمــرد و علــي نصیریــان 
خصوصــي  تلویزیــون  تئاترهــاي  در 
ــش از  ــاورز پی ــال«. کش ــت پاس »ثاب
ــده اي در  ــناخته  ش ــردان ش ــر کارگ ه
ــي  ــا عل ــکاري ب ــه هم ــران ب ــر ای تئات
 1۳۳9 ســال  پرداخــت.  نصیریــان 
ــي«  ــرده اي »خودکش ــك پ ــش ت نمای
نمایــش درآمــد.  بــه  تلویزیــون  در 
پیــش  چنــدي  نصیریــان  علــي 
دوســت  بــا  همــکاري  دوران 
تشــریح  چنیــن  را  خــود  قدیمــي 
ــال  ــاورز را از س ــي کش کرد:»محمدعل
هنرهــاي  اداره  کار  شــروع  و   1۳۳۶
جمعــي  مي شناســم.  دراماتیــك 
هنرســتان  فارغ التحصیــالن  از 
هنــر  عالقه منــدان  و  هنرپیشــگي 
ــك  ــاي دراماتی ــش در اداره هنره نمای
ــون-  ــم. تلویزی ــده بودی ــم آم ــرد ه گ
ــون  ــه تلویزی ــي بلک ــون مل ــه تلویزی ن
ــب  ــه صاح ــق ب ــه متعل ــي ک خصوص
تــازه  بــود-  پپســي کوال  کارخانــه 
بــود.  کــرده  فعالیــت  بــه  آغــاز 
چهارشــنبه  شــب،  یــك  هفتــه اي 
ــاي  ــتیم و گروه ه ــرا داش ــب ها اج ش
متعــدد یــك تــا یــك مــاه و نیــم 
ــاده  ــش آم ــه نمای ــتند ک فرصــت داش
کننــد. از کســاني کــه در آن ایــام 
ــي  ــاي محمدعل ــتند آق ــا پیوس ــه م ب
مشــایخي،  جمشــید  کشــاورز، 
عــزت اهلل  و  خــوروش  فخــري 
انتظامــي بودنــد. آقــاي کشــاورز از 
همــکاران و دوســتان بســیار خــوب و 
ــان  ــان زم ــد. از هم ــن ش ــي م صمیم
داشــتم و  را دوســت  هــم هنــرش 
هــم منــش و رفتــار و اخالقــش را. 
را  نقش هــا  بــود.  هنرمنــدي  مــرد 

بــه زیبایــي اجــرا مي کــرد. عــالوه 
صحنــه اي  متعــدد  کارهــاي  بــر 
کــه بعدهــا بــا آقــاي ســمندریان 
تلویزیونــي  کارهــاي  در  کــرد  کار 
تــا  ناپلئــون«  »دایي جــان  از 
ــید.  ــوش درخش ــم خ ــاالر« ه »پدرس
در  خوبــي  نقش هــاي  کشــاورز 
خصــوص  بــه  مختلــف  عرصه هــاي 
در تلویزیــون خلــق کــرده کــه گرچــه 
همــه آنهــا دیدنــي اســت امــا بــه 
در»پدرســاالر«  کــه  نقشــي  نظــرم 
ــي دلنشــین اســت.  ــرده خیل ــازي ک ب
ــده  ــیار برازن ــواده بس ــدر خان ــش پ نق
ایشــان بــود و همیــن  طــور خانــم 
حمیــده خیرآبــادي مقابــل ایشــان 

ــي از  ــرد. یک ــازي ک ــوب ب ــي خ خیل
ــي مهــم در بازیگــري  مولفه هــاي خیل
شــناخت  اســت.  پارتنــر  شــناخت 
همبــازي  کــه  کســي  روحیــات  از 
ــا اعتمــاد  شماســت، کمــك مي کنــد ب
ــد.  ــم کار کنی ــل ه ــتري در مقاب بیش
چــون کار مــا نوعــي بــده بســتان 
ــل  ــر مقاب ــه پارتن ــم ب ــي ه اســت یعن
ــك  ــم از او کم ــم و ه ــك مي کنی کم
مي گیریــم. مــن آقــاي انتظامــي را 
روابــط  چــون  مي شــناختم  خــوب 
خانوادگــي و رفــت و آمــد پیــدا کــرده 
ــن  ــم همی ــاورز ه ــاي کش ــم. آق بودی
ــت،  ــر روز حــدود هف ــا ه  طــور. تقریب
ــم و در  ــم بودی ــا ه ــاعتي ب ــت س هش
ــنا  ــات ایشــان آش ــا خصوصی نتیجــه ب
ســالمتي  مــرد  مي دانســتم  بــودم، 
اســت، صــادق اســت، از هنرســتان 
هنرســتان  تــا  گرفتــه  هنرپیشــگي 
کــرده،  تحصیــل  تئاتــر  دراماتیــك 
ــي اســت  ــه و کتابخوان ــا مطالع ــرد ب م
ــود  ــس خ ــر از جن ــارت بهت ــه عب و ب
ــود. بســیار خــوب همدیگــر را  ماهــا ب
مي فهمیدیــم و داد و ســتد روحــي 
ــتیم.« ــا داش ــاره نقش ه ــري درب و فک

ــکار  ــل ان ــز قاب ــك چی ــت ی  در نهای
نیســت، صحنــه  ســالن هایي مثــل 
ســال ها  »ســنگلج«  و  »مولــوي« 
محمدعلــي  ابــدي  ســفر  از  پیــش 
کشــاورز دلتنــگ حضــورش بــود. 
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مــاه هــای رومــی
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- خیــس
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1۰- ذره بــاردار - اثــری از ژان ژاك روســو - 
شــطرنج بــاز معــروف هنــد و قهرمــان جهــان

11- کارآمــوز پزشــکی - یکــی از گنــج هــای 
خســرو پرویــز - گوشــت آذری

و  دلتنگــی   - یونــان  در  شــهری   -1۲
افســردگی - انــگاره و نظریــه اثبــات نشــده

حمــص  اســتان  در  شــهری  بحــر-   -1۳
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عبور از خیابان خویشتن
نقد فیلم کوتاه آقای بی تفاوت

            آلبرتو موراویا

 وجوه منفی طبقه ی بورژوا

یــك بازیگــر مشــهور، هنــگام بــازی در نمایش)الکتــرا(
ناگهــان روی صحنــه  قــدرت تکلم را از دســت می دهد. 
عصبــی  می دانیم-اختاللــی   زبان پریشــی-چنان که 
ــه نظــر  ــی دارد.در این جــا ب ــل گوناگون ــه عل اســت ک
ــان  ــی در می ــه دنیای ــر علی ــراض  ب ــای اعت می رســد پ
ــای   ــور اردوگاه ه ــش ظه ــال پی ــه بیســت س اســت ک
ــروز  ــر ســاخت و ام آدم ســوزی نازیســتی را امکان پذی
جنــگ ویتنــام را. ســکوت- یــا بــه عبارتــی رد هرگونــه 
ــق  ــا تعل ــراض، ضمن ــانه ی اعت ــه نش ــکان ارتباط-ب ام
ــع  ــه در واق ــد ک ــی را نشــان می ده ــه دنیای ــر ب بازیگ
ــی  ــی  واقع ــان زندگ ــه زب ــراض دارد:او ب ــه آن اعت علی
قــادر بــه بیــان حــال نیســت و فقــط بــه زبــان خیالــی 
ــع  ــد. در واق ــود کن ــراز وج ــد اب ــه می توان روی صحن
ــم دســت رد  ــل فیل ــم و منفع بازیگــر خودخــواه، عقی
بــه  ســینه ی دنیایــی می زنــد کــه بــه قامــت و نقــش 

خــودش دوختــه شــده اســت.
او را در بیمارســتان بســتری می کننــد و بــه زودی 
ــاده  ــتاری  دوست داشتنی،س ــای پرس ــت مراقبت ه تح
و کامــال معمولــی قــرار می گیــرد. دو زن بــرای اقامــت 
ــا  ــد، ب ــا می رون ــاحل دری ــی در س ــه ی کوچک ــه  خان ب
ایــن امیــد کــه تنهایــی، هــوای آزاد و خورشــید 
ــه  ــتار ک ــن پرس ــا ای ــند. ام ــود ببخش ــر را بهب بازیگ
ــرار  ــار ق ــد زن بیم تحــت الشــعاع  شــخصیت قدرتمن
می گیــرد، بــا او همذات پنــداری می کنــد خالصــه 
ــوچ  ــر پ ــك ظاه ــا او عاشــق ی ــدد. ام ــه او دل می بن ب
ــه  ــی ک ــق کس ــت؛ عاش ــده  اس ــانی ش ــرده ی انس و م
چیــزی نیســت جــز یك»پرســونا«-واژه ای التیــن بــه  
معنای»نقاب«-کــه امروزه)بــا تفســیری یونگی(بخــش 
ــان  ــش را نش ــی  زن روان پری ــب نمایش ــری و اغل ظاه
ــان و ژرف   ــش پنه ــه بخ ــد)در مقابل»آنیما«ک می ده
وجــود انسانی ســت(.بازیگر کــه نشــانی از حیــات 
زندگــی  کــه  خون آشامی ســت  حکــم   نــدارد،در 
ــا بی پروایــی رابطــه ی جســمی  دیگــران را می مکــد؛ ب
ــد.  ــس می زن ــی را پ ــه ی عاطف ــا رابط ــرد ام را می پذی
ــه شــب  ــه پرســتار ب ــی را ک ــد هنگام ــاد بیاوری ــه ی ب
ــه  ــر ب ــر تظاه ــد و بازیگ ــاره می کن ــان اش اول عشق ش

فراموشــی می کنــد.
ــه ی  ــودن لجوجان پرســتار در اوج نومیــدی از بســته ب
خشــونت  بــه  را  ارتباطی،خــود  راه هــای  تمامــی 
بازیگــر  دادن  تــکان  بــا  می کوشــد  و  می ســپارد 
رعشــه ای از زندگــی  را بــه کالبــد معشــوق خــود 
ــد  ــان نمی ده ــی نش ــار واکنش ــا بیم ــل کند.ام منتق
و دو زن  از یکدیگــر جــدا می شــوند.پس از آن کــه 
بازیگــر یــك بــار دیگــر در بیمارســتان  بســتری 
اولیــن)و  می گیــرد  تصمیــم  ســرانجام  می شــود، 
ــد.  ــوس بگوی ــتار مأی ــه  پرس ــود را ب ــرف خ آخرین(ح

حــرف او ایــن اســت:»هیچ«.
ــان  ــار برگم ــاخته ی اینگم ــونا س ــتان پرس ــن داس ای
ایــن  آثــار  ســایر  که-هم چــون  فیلمــی  اســت. 
در  فلســفه باف-می تواند  و  فرهیختــه  فیلم ســاز 
ــطح  ــرار بگیرد.س ــی ق ــورد بررس ــی م ــطوح مختلف س
روان شــناختی و واقع گرایانــه ی فیلــم بــر ســطوح دیگر 
ــی- ــدازه ی کاف ــه ان ــی و-ب مقــدم است:داســتان حیات

ــت  ــی اهمی ــه  )هم جنس گرای ــنتی عشــقی یك طرف س
چندانــی در آن ندارد(بیــن آدم ضعیف تــری کــه عشــق  
مــی ورزد و آدم قوی تــری کــه عشــق نمی ورزد.ســطح 
ــد  ــت:بازیگر می توان ــن اس ــی و نمادی دوم ایدئولوژیک
از  کــه دســت خوش  غــرب  تمــدن  از  تجساســت 
ــده  ــش نمان ــی برای ــر راه ــت و دیگ ــی اس خودبیگانگ
جــز ایــن کــه نقشــی فاقــد محتــوا را بــازی کنــد یــا 
ســکوت اختیــار کنــد. ســطحی فلســفی نیــز در فیلــم 
ــه تفکــر کی یرکــه  هســت کــه  احتمــاال برمی گــردد ب
ــاه کــه اضطــراب و درماندگــی  گارد:همــان حــس گن
را بــه دنبــال دارد. ســرانجام ســطح جامعــه  شــناختی 
ــی  ــوان کارگردان ــه عن ــان ب ــت: برگم ــن اس ــم ای فیل
بــورژوا وجــوه منفــی طبقــه ی خویــش را بــه تحلیــل  
و  جســت وجو  پــی  در  آن کــه  بــدون  می کشــد، 
تبییــن علت هــا باشــد. امــا اگــر تمامــی  ایــن ســطوح 
ــی  ــاز هم پوش ــن فیلمس ــر ای ــین و برت ــار پیش در آث
ــتین  ــاب و راس ــار ن ــی آث ــتند-چنان که در تمام داش
خالقــه مشــاهده می شــود-در این جــا هم زیســتی 
ــن  ــعر دام ــاص ش ــام خ ــه ابه ــه ب ــدون آن ک ــد ب دارن
بزننــد. از ایــن نقطه نظــر پرســونا بیش تــر اثــری 
کاربــردی می نمایــد تــا الهام بخش؛کمــا ایــن کــه 
ــناختی  ــای روان ش ــم  فصل ه ــای فیل ــن بخش ه بهتری
و واقع گرایانــه ی ایــن رابطــه ی عاشــقانه اســت:از 
ــتار  ــر از پرس ــبانه ی بازیگ ــدار ش ــکانس دی ــه  س جمل
در اتاقش؛یــا سکانســی کــه پرســتار خشــمگین و 
ــی شکســته را روی  مستأصل،شیشــه  خرده هــای لیوان
ــه روی  ــر پابرهن ــی بازیگ ــا وقت ــذارد ت ــن  می گ زمی
آن هــا قــدم بزند،زخمــی شــود.این ها دو تــا از بهتریــن 
ــر  ــه اث ــان اســت:چرا ک ــینمای برگم ــکانس های س س
فــوق العــاده  ســاده  ای روی تماشــاگر می گــذارد و 
ــازی  ــوز دارد. ب ــی ژرف و مرم ــال معنای ــن ح در عی
ــن در  ــو اولم ــتار و لی ــش پرس ــن در نق ــی اندرس بی ب
نقــش بازیگــر عالی ســت. بــرای فیلمــی مثــل پرســونا 
کــه سرشــار از نماهــای درشــت و بــه عبارتــی کم تــر 
ســینمایی و بیش تــر متکــی بــه گفت وگوهاســت، 
ــای ســون  نیکویســت،درخور  ــرداری بســیار زیب فیلم ب

توجــه اســت.
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راضیه موسوی

صبر قهوه ای

نزدیــك ظهــر اســت. بــه خاطــر جلســه، 
ــل  ــر تعطی ــاعت زودت ــك س ــه ی مدرس
پیــش  و  ابتدایی هــا  اســت.  شــده 
ــده اند.  ــل ش ــم تعطی ــا ه ــتانی ها ب دبس
ــاران پاییــزی چنــد  ــز اســت. ب زمیــن لی
ــا  ــارد. ب ــه می ب ــه بی وقف ــت ک روزی اس
ــغ و  ــوی جی ــز جل ــچ چی ــن همــه، هی ای
ــم  ــا ه ــه ب ــرد. هم ــا را نمی گی داد بچه ه
بــه ســمت در می دونــد. کفش هــای 
ژالــه بــا هــر قــدم مشــتی آب بــه داخــل 
ــی رود. اشــکان  ــه آرام آرام م ــد. ژال می برن
پشــت ســرش دو بنــد کولــه اش را گرفتــه 
و بــه جلــو می کشــد. تقــالی ژالــه را نــگاه 
می کنــد. موهــای ســیاه و لختــش از زیــر 
مقنعــه بیــرون زده انــد. بــا، دســت پاچه ی 
شــلوارش را بــاال کشــیده. ســاق های 
ــه  ــده اند. ب ــس ش ــفید و باریکــش خی س
ــردد  ــر می گ ــه می رســد، ب در مدرســه ک
ــه  ــد. ژال ــی می کن ــکان خداحافظ و از اش
ــاز راه  ــی ب ــد قدم ــکان چن ــی رود و اش م
ــگاه می کنــد بعــد  رفتنــش را از پشــت ن

ــی رود. ــه م ــه کاف ــد و ب راه می افت
ــز  ــه -چهار می ــت، س ــزرگ نیس ــه ب کاف
ــز  ــد. آوی ــاز می کن ــدارد. در را ب ــتر ن بیش
بــاالی در کافــه دیلینــگ دیلینــگ صــدا 
ــز  ــه می ــکان همیش ــز اش ــد. می می ده
کنــار در اســت و همیشــه روی یــك 
صندلــی پشــت بــه پیــاده رو می نشــیند. 
بــه آقــای مدیــری کــه پشــت پیشــخوان 
ــه  ــدون این ک ــد و ب ــالم می کن ــت س اس
روی صندلــی  بیــاورد  در  را  کولــه اش 
فاصلــه ی  در  را  پاهایــش  می نشــیند. 
صندلــی و زمیــن تــکان تــکان می دهــد. 
ــای  ــد. آق ــه خالی ان ــای کاف ــه میزه هم
مدیــری از پشــت پیشــخوان بــه اشــکان 
ــه،  ــاب لقم ــون کب ــر ج ــد: »پس می گوی
ــا  ــو ی ــرغ، شــیر کاکائ ــاندویچ تخــم م س
ــم؟« ــرم کن ــرات گ ــذا داری ب ــه غ این ک

اشــکان کبــاب لقمــه ســفارش می دهــد. 
آویــز بــاالی در دوبــاره بــه صــدا در 
یــك  بعــد  و  خانــم  یــك  می آیــد. 
آقــا داخــل می شــوند و پشــت میــز 
ــه  ــا ب ــینند. آق ــکان می نش ــروی اش روب
ــد: »چــه خــوب شــد کــه  ــم می گوی خان
ــم  ــه.« خان ــك دفترمون ــه نزدی ــن کاف ای
اگــه همیشــه  امــا  می گویــد: »بلــه، 
مثــل امــروز دفترمــون خلــوت باشــه 
چــی؟« و منــو را نــگاه می کنــد. آقــا 
می خواهــد جــواب بدهــد کــه آقــای 
مدیــری بــرای گرفتــن ســفارش می آیــد. 
ــد.  ــفارش می دهن ــوه س ــا قه ــم و آق خان
ــاندویچ  ــردد و س ــر م گ ــری ب ــای مدی آق
اشــکان را مــی آورد. اشــکان ســاندویچ 
ــه  ــت آزادش در را ب ــا دس ــرد. ب را می گی
ــاالی در  ــز ب ــد و آوی ــاز می کن ــت ب زحم
ــه  ــروب، خال ــك غ ــد. نزدی ــدا می ده ص
ــل  ــی قب ــردد. کم ــر می گ ــگاه ب از دانش
ــش  ــازی تکلیف های ــه ن ــتن خال از برگش
تمــام می شــود و دفتــر نقاشــی اش را 
ــد  ــد. بع ــی می کش ــد و نقاش ــاز می کن ب
دفتــر مشــقش را بــاز می کنــد، یــك 
ــن عطــری  ــوی پاك ک ــه ب ــه از آن ک برگ
ــد. وســایلش  ــو می کن ــد ب ــه را می ده ژال
ــی  ــد. کم ــع می کن ــد جم ــد و تن را تن
ــد کــه چــرا ناخــن انگشــت  فکــر می کن

ــد  ــادش می آی ــد؛ ی ــصتش درد می کن ش
ــا دســت  ــد را ب ــن امی ــه پاك ک ــح ک صب
تکه تکــه کــرده گوشــت زیــر ناخنــش بــه 
عقــب برگشــته و بعــد فکــر می کنــد کــه 
ــخره  ــه را مس ــای ژال ــد کفش ه ــر امی اگ
نمی کــرد... ادامــه ی فکــرش را بلنــد بلنــد 
ــش  ــم خوب ــی ه ــالً خیل ــد: »اص می گوی
ــوی  ــد ت ــدن کلی ــردم« صــدای چرخان ک
ــی دود  ــوی در م ــنود جل ــه می ش در را ک

ــد. ــت می ده ــه اش دس ــه خال و ب
- سالم نازی جون. خوبی؟

-سالم پسری، خوبی؟
ــه  ــرد و ب ــه را می گی ــف خال ــکان کی اش
روی  و  می گــردد  بــر  می بــرد.  اتــاق 

کاناپــه کنــار خالــه می نشــیند.
-نــازی جــون چــرا چشــمات ایــن جوری 

؟ شده
چشم ها را کوچك می کند.

-چجوری عزیزم؟
-این جوری.

کوچــك  را  چشــم هایش  هــم  بــاز 
می گویــد: و  می کنــد 
-انگار کف رفته تو چشمات.

ــه، امــروز عینکمــو  ــد نیســتم خال ــه ب -ن
جــا گذاشــتم. ایــن قــدر حــرف زدم کــه 

ــدارم. دیگــه جــون ن
و روی کاناپه کنار او دراز می کشد.

-نازی جون یه چیزی بگم؟
-دو تا چیز بگو.

-اگــه فــردا غــذا نداشــتم کــه گــرم کنــم 
ــه  ــاندویچ ی ــای س ــه ج ــدی ب ــازه می اج

چیــز دیگــه بخــورم؟
-ببیــن اشــکان جــان مــا قبــاًل راجــع بــه 
ــا هــم  پیتــزا و سوســیس و ایــن چیــزا ب
حــرف زدیــم،  نــه؟ االنــم خیلی خســته م، 

حوصلــه نــدارم دوبــاره بگــم.
ــزا و  ــه خــدا پیت ــه جــون ب ــه خال ــه ن -ن

ــت. ــوش نیس ــیس ت سوس
- پس چی؟

-باور کن توش از این چیزا نیست.
ــم اشــکان، اگــه فکــر می کنــی  -نمی دون
ــتت  ــن از دس ــت و م ــدی نیس ــز ب چی

ــداره. ــکال ن ــم اش ــت نمی ش ناراح
صورت خاله را می بوسد.

-مرسی نازی جون.
ــرم و  ــای ن ــوی موه ــتش را ت ــه دس خال
ــه هــم  ــرد و آن هــا را ب ــر پشــتش می ب پ

می ریــزد.
اشــکان کنــار میــز ژاله ســر پــا ایســتاده و 

دو ســیب را تــوی دســتانش گرفته.
االن  می نویســی،  یــواش  چقــد  -اه 
ــی  ــاط و ه ــو حی ــزن ت ــا می ری ابتدایی ه
ــه  ــاش دیگ ــن. زود ب ــخرمون می کن مس

ــده. ــوم نش ــح تم ــگ تفری ــا زن ت
ژالــه تختــه را نــگاه می کنــد، بعــد تــوی 
دفتــر یــك مربــع کــج و کولــه را بــا عجله 

ــد. می کش
-خب بریم، تموم شد.

-اشکان؟
-هوم؟

- ســیبو بشــورم یــا دوبــاره دســت کردی 
ــو دماغت؟ ت

ــا حــاال دســت  ــه خــدا از صبــح ت ــه ب -ن
ــم نکــردم. ــوی دماغ ت

-ژاله؟ ژالــه؟
-هوم؟

ژاله گاز کوچکی به سیب می زند.
-میای با هم همکار شیم؟

-همکار بشیم؟
-اوهــوم، باشــه؟ همــکار شــیم؟ می دونــی 

همــکارا چیــکار می کنــن؟
و  می کنــد  ریــزی  خنــده ی  ژالــه 

: یــد می گو
-خب معلومه با هم کار می کنن.

-دیگه به جز کار کردن؟
-خب اِ، خب اِ، نمی دونم.

ــوی  ــا هــم ت ــن ب ــن همــکارا می تون -ببی
کافــه قهــوه بخــورن. ژالــه میــای بــا هــم 

قهــوه بخوریــم؟
-ولی من تا حاال قهوه نخوردم که.

ــوردم.  ــم نخ ــب من ــداره، خ ــکال ن -اش
ــکار  ــا هم ــدم دو ت ــه دی ــو کاف ــروز ت دی
داشــتن بــا هــم قهــوه می خــوردن. خیلی 
ــت  ــروز از مامان ــم ام ــو ه ــود. ت ــوب ب خ
اجــازه بگیــر اگــه اجــازه داد فــردا کــه از 
مدرســه تعطیــل شــدیم می ریــم بــا هــم 

ــه؟ ــم. باش ــوه می خوری قه
ژالــه بــاال و پاییــن می پــرد و لی لــی 
می کنــد کــه اشــکان کفش هــای نــو 
ــاره می پرســد: ــد. اشــکان دوب اش را ببین

-باشه؟
ــم  ــی فکــر نکن ــی خــب، باشــه. ول -خیل

ــده. اجــازه ب
-حاال تو بگو، شاید اجازه داد.

هــم  بــا  و  شــد  تعطیــل  مدرســه 
خداحافظــی کردنــد. اشــکان تنــد و تنــد 
ــش  ــوی کیف ــوان ت ــت. لی ــه رف ــه کاف ب
بــه کتاب هایــش می خــورد و تلق تلــق 
صــدا مــی داد. داخــل کافــه کــه شــد بــه 

ــت. ــخوان رف ــمت پیش س
-سالم آقای مدیری.

بی آن که جواب سالم را بگیرد گفت:
- آقــای مدیــری ببخشــید مــن می تونــم 
ــا  ــا دو ت ــو ب ــرغ فردام ــاندویچ تخــم م س

قهــوه عــوض کنــم؟
آقای مدیری گفت:

-پسرم حالت خوبه؟
ــم  ــم. میشــه؟ پــس می تون -مرســی خوب
ــا  ــا دو ت ــو ب ــرغ فردام ــاندویچ تخــم م س

قهــوه عــوض کنــم؟
-تا فردا پسرم.

-تا فردا یعنی چی؟
ــردا  ــا ف ــم ت ــد ببین ــه بای ــی این ک -یعن

ــاد. ــش می ــی پی چ
ــش  ــش را جمــع کــرد و ابروهای و لب های
را بــاال داد. چیــزی نفهمیــد، منتظــر ماند 

و ســاندویچش را گرفــت و رفــت.
روز بعــد ژالــه گفــت کــه مــادرش اجــازه 

ــت: ــکان گف ــد. اش نمی ده
-حاال چیکار کنیم؟

ــم  ــه نمی تونی ــی دیگ ــی؟ یعن ــاال چ -ح
همــکار باشــیم؟

-نمی دونم، شاید بعداً.
در راه برگشــتن از مدرســه مثــل همیشــه 
بــه کافــه رفــت و ســاندویچش را گرفــت. 
آقــای مدیــری وقتــی ســاندویچش را 

ــت: ــرد گف ــاده می ک آم
ــرار  ــه ق ــون؟ مگ ــر ج ــد پس ــی ش -چ
نبــود ســاندویچ امــروز رو بــا قهــوه عــوض 

ــی؟ کن
-نمی دونم.

با صدای پایین گفت: دیگه نمی خوام.
در مســیر خانــه هوا پــر بــود از مورچه های 
بــال دار. یکــی از آن هــا لبــه ی یــك بلــوار 
ــا تقــال  ــود و ب بال هایــش خیــس شــده ب
خــودش را از لبــه ی بلــوار بــاال می کشــید. 
اشــکان بــا چــوب نازکــی مورچــه را 
برداشــت و جلــوی صورتــش گرفــت. آرام 
آرام فوتــش کــرد کــه بال هایــش خشــك 
شــوند. دوبــاره یــاد همــکار بودنشــان افتاد. 
نتوانســت جلــوی حلقــه ی باریك اشــکش 
ــرد و گوشــه ی چشــمش داغ شــد.  را بگی
نفهمید کــی مورچــه از روی چــوب افتاده. 
ــت.  ــه برگش ــه خان ــت و ب ــوب را انداخ چ
ــادی را  ــچ زی ــپزخانه هوی ــوی آش ــه ت خال
ــه  ــا را ک ــه و هویچ ه ــرد. خال ــده می ک رن
دیــد همــه چیــز یــادش رفــت. ســالم کرد 

و دســت بــرد و از هویچ هــا تــوی دهانــش 
گذاشــت. دســتش را بــاال بــرد.

-هورا، مربای هویچ.
خاله گفت:

-واســه مربــا نیســت کــه، می خــوام 
فریزشــون کنــم.

ــچ رو هــم  -فریزشــون؟ مگــه میشــه هوی
فریــز کــرد؟

- بلــه، خیلــی چیــزا رو میشــه فریــز کــرد. 
دوبــاره خواســت از هویچ هــای رنــده شــده 

ــه گفت: ــردارد. خال ب
ــتم  ــرو لباس ــدو ب ــته، اِ اِ، ب ــت نشس -دس

ــن. ــوض ک ع
بــه  کفــی  دســت های  بــا  و  رفــت 
ــه  ــت هایش را ب ــت. دس ــپزخانه برگش آش

پرســید: می مالیــد.  هــم 
ــرم  ــم ب ــی می تون ــن ک ــون م ــازی ج - ن

ــر کار؟ س
-واسه چی؟

-همین جوری.
-اگــه پســر درس خونــی باشــی زود، خیلی 
بشــی  زود. حــاال می خــوای چیــکاره 

پســری؟
مکثی کرد.

-اوم، می خوام همکار بشم.
خاله پوزخندی زد و گفت:

-همکار بشی؟ با کی همکار بشی؟
-می خوام با ژاله همکار بشم.

با دست کفی سرش را خاراند.
-میشه خاله؟ میشه؟

ــی  ــرتو کف ــر؟ س ــی پس ــکار می کن -اِ چی
ــت. ــده از آشــپزخانه رف ــا خن کردی.ب

-آخ جــون یعنــی می تونیــم بــا هــم قهــوه 
بخوریم.

خاله گفت:
-چیزی گفتی اشکان؟

اشــکان جلوی مدرســه از ژالــه خداحافظی 
کــرد و تنــد تنــد بــه کافــه رفــت. ســالم 
کــرد و بــه ســمت پیشــخوان رفــت. بنــد 
کولــه اش را هــی دور انگشــتش می پیچیــد 

و بــاز می کــرد. بــا شــك گفــت:
-آقــای مدیری میشــه مــن ســاندویچم رو 

بــا دو تــا قهــوه عــوض کنــم؟ می تونــم؟
-میشــه ولــی پســر جــون از خالــه ت اجازه 
گرفتی؟-بلــه بــه خــدا اجــازه گرفتــم. حاال 
ــوه  ــا قه ــا دو ت ــاندویچمو ب ــم س می تون

عــوض کنــم؟
-آره میشه ولی فقط با یه قهوه.

-مرســی اشــکال نــداره، فقــط فــردام یکی 
دیگــه می خــوام. میشــه؟

-چرا که نه؟ حتماً.
قهــوه اش کــه آمــاده شــد آن را تــوی لیوان 
پالســتیکی اش کــه از قبــل آمــاده کــرده 
بــود ریخــت. قهــوه را از روی میز برداشــت، 
یــك چشــمش مــدام تــوی لیــوان را نــگاه 
ــزد و  ــوه را نری ــه ذره ای از قه ــرد ک می ک
چشــم دیگــر جلــوی پایــش. لیــوان و قهوه 
را بــا فاصلــه از خــودش و بــا احتیــاط توی 

دو دســتش گرفتــه بــود.
ــپزخانه  ــوی آش ــید ت ــه رس ــه ک ــه خان ب
دنبــال  یکــی  یکــی  را  کابینت هــا 
ــا پیــدا کــرد.  پالســتیك فریــزر گشــت ت
قهــوه را تــوی پالســتیك ریخــت. بــا دقت 
تمــام ســعی کــرد آن را گــره بزند. ســخت 
بــود ولــی از پســش برآمــد. یخچــال فریزر 
ــی از  ــه یک ــتیك را ت ــرد. پالس ــاز ک را ب
قفســه های فریــزر گذاشــت و در یخچــال 

ــت.  را بس

یادي از روزگاري که محمدعلي کشاورز بر صحنه نمایش مي درخشید

هنر معصوم چیست و چه مختصاتي دارد
معصومیت از دست رفته در هنر
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ابر آمد و زار بر ســر ســبزه گریست
 بی باده ی گلرنگ نمی شــاید زیســت

این ســبزه که امروز تماشــاگه تست
تا ســبزه ی خاك ما تماشــاگه کیست

شاه دامادی به روش نوین!

اسدفرهمند

 این پسره، حدود بیست و هشته
بسه دیگه، خیلی جاها رو گشته

اینور و اونور و زیادی دیده
مزه ی خیلی چیزها رو چشیده

وقتشه با زور که زن بگیره
طبق مرام »داش حسن« بگیره

این کت و شلوار و تنش کن عمو
یه دختر و فوری زنش کن عمو 

با این شراب زور مستش کنید
حلقه بیارید و تو دستش کنید

جون خودت، جون همه بچه هام
یللری تللری تمومه، بابام 

بند و بزن به دور دست و پاشون
عسل بدین به خورد هر دوتاشون

سریع و فی الفور تاهل کنید
توپتون و تو دروازه گل کنید

نباید این موضوع و نقدش کنید
قند و بسابونید و عقدش کنید 
کافیه یك لحظه هم و ببینید
رو صندلی، کنار هم بشینید

از این به بعد هر کسی زن نگیره
باید سرش رو بذاره، بمیره

یقه اش رو وصل خرخره می کنیم
اموالش و مصادره می کنیم

زنش می دیم به زور ضرب و شالق
به جون»ادریسی« و جون»اسحاق«

صاحب این طرحی که احتیاجه 
سر دبیر نشریه ی »سراجه!«

یه طرح عالی پر از محبت
فرستاده شده برای دولت 

بررسی می کنن، میگن عالیه 
جای دو تا سیب این وسط خالیه 

شروع زندگی، دو تا سیب شد
به اتفاق آرا تصویب شد

صفا کنین تا بیست و هش سالگی
بعد بیاین برین سر زندگی

ازدواج آی کیو باالها

  حسام حیدری

در ابتــدای ســخن الزم دانســتم کــه به عنــوان 
ــرای  ــم اخبــار کشــور را ب یــك طنزنویــس کــه دای
پاییــن  و  بــاال  جدیــد  ســوژه های  پیداکــردن 
ــته و  ــورد آن نوش ــزی در م ــن طن ــا مت ــد ت می کن
ــر  ــیده و س ــرون کش ــل آن بی ــی از داخ ــه نان لقم
نماینــدگان  از  ببــرد؛  ســفره زن و بچــه خــود 
جدیــد کــه هنــوز دوهفتــه از سرکارآمدن شــان 
ــد  ــت تولی ــان را در جه ــام تالش ش ــته، تم نگذش
ــرده و  ــد، تشــکر ک ــه کار می گیرن ــذاب ب ــار ج اخب
از همیــن جــا مراتــب قدردانــی و ســپاس خــودم را 
بــه خاطــر روح بلنــد و مهربان شــان ابــراز کنــم. در 
ــا  ــد: ب ــدگان گفته ان ــی از نماین ــه یک ــن رابط همی
ــد کاهــش جمعیــت در کشــور، درحــال  ادامــه رون
ــو از  ــا آی کی ــی ی ــب هوش ــن ضری ــر میانگی حاض
ــن اســت  ــم ای ــل آن ه ــه ۶8 رســیده و دلی 1۰4 ب

کــه نخبــگان و تحصیلکــردگان مــا یــا ازدواج نکــرده 
ــتند.  ــد هس ــا تك فرزن ــد، ی ــر ازدواج کرده ان ــا دی ی
ــش اســت. ــال کاه ــا درح ــی م ــره ژنتیک ــذا ذخی ل

ــردن  ــد از گوش ک ــه بع ــوالی ک ــن س ــه مهم تری البت
ــن ایجــاد  ــز در ذه ــده عزی ــن نماین ــض ای ــه عرای ب
ــن  ــه ای ــد ک ــی ش ــه: »چ ــت ک ــن اس ــود ای می ش
طــوری شــد؟ و چــه اتفاقــات و تصمیماتــی گرفتــه 
ــد؟«  ــی ش ــب هوش ــش ضری ــث کاه ــه باع ــد ک ش
ــی  ــب هوش ــل ضری ــه دلی ــفانه ب ــده متأس ــه بن ک
پایینــم قــادر بــه پاســخگویی ایــن ســوال و ســواالت 
مشــابه متعــددی کــه بــه ذهــن می رســد، نیســتم. 
ــه:  ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــن س ــم ای ــه ه در ادام
ــا و  ــه انتخاب ه ــث چ ــی باع ــب هوش ــن ضری »ای
ــل  ــب عق ــه خ ــود؟« ک ــی می ش تصمیم گیری های
مــن بــه جــواب آن هــم نمی رســد امــا فکــر 
ــد،  ــته باش ــه داش ــد ادام ــن رون ــر همی ــم اگ می کن
در آینــده نزدیــك شــاهد چنیــن دیالوگ هایــی در 

ــیم:   ــتگاری باش ــم خواس مراس
ــم  ــد دیگــه بری ــه اجــازه بدی ــاد: خــب اگ ــدر دام پ
ســر اصــل مطلــب... همــون طــوری کــه می دونیــد، 
مــا خدمت تــون رســیدیم بــرای خواســتگاری... ایــن 
ــره  ــودش ذخی ــرای خ ــه ب ــاال دیگ ــا ماش ــر م پس
ــا  ــم ت ــا ه ــش م ــده... حقیقت ــی ش ــی خوب ژنتیک
جایــی کــه در توانمــون بــود، بــه او کمــك کردیــم... 
ــتم تقدیمــش  ــی داش ــو 1۰۰ ناقابل ــه آی کی ــن ی م
ــال  ــه  هرح ــور... ب ــم همین ط ــش ه ــردم... مامان ک
ــود.  ــر ب ــون قوی ت ــم آی کیوهام ــای قدی ــا بچه ه م
ــی  ــه... خیل ــد دیگ ــن نباتی ان ــای روغ ــا بچه ه این

ــرد. ــاب ک ــون حس ــه رو آی کیوش نمیش
ــور  ــد. این ج ــت می فرمایی ــه درس ــروس: بل ــدر ع پ
کــه بــه نظــر می رســه هیچــی از ذخیــره ژنتیکــش 

رو هــدر نــداده باشــه.
ــدید  ــارت ش ــودم نظ ــن خ ــا م ــه آق ــاد: ن ــدر دام پ
ــار  ــن کن ــم م ــوی چش ــه از جل ــه لحظ ــتم. ی داش

ــه. نرفت
مــادر عــروس: البتــه مــن اینــو بگــم کــه دختــر مــا 

هــم کــم ضریــب هوشــی نــداره.
ــون  ــدا حفظش ــاال... خ ــاال ماش ــاد: ماش ــادر دام م

ــه کن
ــد  ــه ح ــوش ب ــی آی کی ــه،. حت ــروس: بل ــادر ع م
ــا  ــد ت ــه چن ــی ی ــود ول ــیده ب ــم رس ــرت ه مهاج
ــه.  ــا بمون ــد همین ج ــور ش ــم آورد مجب ــره ک نم
ــه  ــم. ی ــی ندادی ــته ول ــاد داش ــم زی ــتگار ه خواس
ــود.  ــوب ب ــش مغل ــه ژن ــد ک ــو هشــتادی اوم آی کی
اصــال چیــزی از توشــون درنمی اومــد.. خالصــه 
ــس وکاره. ــا بی ک ــر م ــد دخت ــر نکنی ــه فک ــم ک بگ

ــا  ــه؟ م ــه حرفی ــن چ ــم ای ــه خان ــاد: ن ــادر دام م
ــه دو  ــن و ی ــه ایشــاال ازدواج کن ــه ک ــون این هدفم
تــا نــوه حــدود نــود از توشــون دربیــاد کــه مــا هــم 
بــه نوبــه خودمــون مســئولیت اجتماعــی خودمــون 

ــرده باشــیم. رو عمــل ک
پــدر عــروس: بلــه همین طــوره... ایشــاال مــن 

بشــم. باهوشــم  نوه هــای  فــدای 
ــیرین  ــون رو ش ــه... دهنت ــس مبارک ــاد: پ ــدر دام پ

ــد. ــد... بفرمایی کنی
/ روزنامه شهروند

شماره تلفن

شهریار قنبری
کیــف و چمدانــش رو یــك طــرف گرفتــه بــود و 
ــوه  ــك پالســتیك می ــش در دســت دیگــر . ی کتاب های
ــا گوشــی  ــرد. ب ــم در دســت چپــش ســنگینی می ک ه
دم گوشــش بــا کســی حــرف مــی زد. جوانکــی از پشــت 

ــر داد زد س
-خانم...خانم...

ــش  ــتش داد و نیش ــه دس ــذی ب ــوان کاغ ــت . ج برگش
بــاز شــد. دختــر اول چمدانــش را زمیــن گذاشــت بعــد 
کیفــش را. وقتــی مــی خواســت میوه هــا را زمیــن 
بگــذارد کتاب هــا از دســتش افتادنــد.  بــه کتاب هایــش 
نــگاه کــرد. کاغــذ دســت جــوان را گرفــت و آن را ریــز 

ریــز کــرد. همــه برایــش دســت زدنــد

ته خیار

هوشنگ 
مرادي 

کرماني

یــك روز 
د  مــر
ــي  نابینای
ب  کبــا
 ، یــد خر
فــت  ر

ي  تــو
ي  عــه ا ر مز

نشســت کنــار 
آبــي،  جــوي 
بنــا کــرد بــه 
کبــاب خــوردن. 
پونــه،  بــوي 
زمزمــه جویبــار، 
پرنــدگان،  آواز 
نــرم،  نســیم 
و  داغ  کبــاب 
و  نــرم  نــان 
کیــف  گــرم، 
مــرد  داشــت. 
از  اي  تکــه 

ــان مي َکنــد و لقمــه اي از کبــاب  ن
تــا  نــان،  روي  مي گذاشــت 
مي گذاشــت  و  مي کــرد 
ــد و  ــان، میجوی ــوي ده ت
قــورت مــي داد. یــك 
لقمــه اي  کــه  بــار 
و  کــرد  درســت 
دهــان  بــه  خواســت 
بگــذارد، لقمــه جنبیــد 
ــرد.  ــدا ک ــور ص ــور ق و ق
مــرد نابینــا گفــت »قــور 
دارم  نمي شــنوم،  را  قــورت 
همیــن.«  مي خــورم.  کبــاب 
را  جنبــان  لقمــه 
تــوي  گذاشــت 
ــرد  ــا ک ــش و بن دهان
ــه  ــدن. لقم ــه جوی ب
دندان هــاي  زیــر 
ــد و  ــلیم ش ــرد تس م
ــز  ــه هیــچ چی مــرد ب
جــز کبــاب و نــاِن 
نکــرد.  فکــر  تــازه 
ــن. ــي ای ــي یعن زندگ

ش
کیــف و چمدانــش رو یــك طــرف گرفتــه بــود و 
میــوه پالســتیك  یــك   . دیگــر  در دســت  کتاب هایــش 
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زهرا سپهوند
-بریــد زودتــر ماســك 
ــی  ــراره  قطح ــد ق بخری

ــد. بیای
ــده ی  ــه را رانن ــن جمل ای
تاکســی کــه ماســك اســپرت مشــکی روی 
ــه ای  ــچ مقدم ــدون هی ــش داشــت ب صورت
بــه زبــان آورد. زن میان ســالی کــه همــراه 
پســرش روی صندلــی عقــب نشســته بــود 
انــگار منتظــر همیــن جملــه بــود تــا ســر 

درد و دلــش بــاز شــود.
مــا  ماســك های  شــکر  رو  -خــدا 
شستشــویند. قابــل  و  پارچه ایــه 

راننــده ی تاکســی بــه زن پوزخنــدی زد و 
گفــت: -منظــورم اینــه وضعیــت خرم آبــاد 
ــاد،  ــی می ــن قطح ــای کاریی ــزه کج قرم

ــیم. ــه می ش قرنطین
الــکل  همه جــا  گفــت:  میان ســال  زن 

ــده ــرون ش گ
آقــا  گفــت:  خیابــان  جلــوی  پیرمــرد 

اســدآبادی؟ ســه راه 
راننــده تاکســی ســکوت چندثانیــه ای بعــد 

از ورود پیرمــرد را شکســت و ادامــه داد:
ــاد  ــت خرم آب ــه وضعی ــنیدم ک ــودم ش -خ
ــوی بیســت و  ــت، ت ــزه، نیکبخــت گف قرم

ســی دیشــب
ــده  ــم و رانن ــه ماســك روی صورت  از اینک
نمی دیــد  را  بلوفــش  بــه  لبخنــدم 

بــودم. خوشــحال 
 پیرمــردی کــه صندلــی عقــب بــود گفــت: 

نــه وضعیــت کردســتان قرمزه
ــت.  ــاال رف ــی ب ــده تاکس ــدای رانن ــن ص ت
ــا  ــن. مــن صبح ه ــا شــما کجــای کاریی آق
تــوی  می زنــم.  بیــرون  ازخونــه   5-4
ــب رو  ــه ش ــه ک ــر از عرب ــاو پ ــارك کی پ

اونجــا چــادر زدن و خوابیــدن.
عقــب  صندلــی  کــه  میان ســالی  زن 
ــتن  ــا هس ــت: -همین ه ــود گف ــته ب نشس

کــه وبــا آوردن برامــون
ــه  ــا باش ــت: کاش وب ــی گف ــده تاکس  رانن

ــم. خان
 خانــم را باحالــت کشــیده کنایــه وار 

تلفــظ کــرد.
- وبــا کــه دارو دارد درمــان دارد. ایــن 

ــه  ــم ک ــا را می گوی ــمانی کرون ــالی آس ب
ــان. ــه درم ــه دوا دارد ن ن

پیرمــرد صندلــی عقــب کــه انــگار از بحــث 
کمــی جامانــده بــود گفــت: -همــش 
ــزا و  ــمات ع ــن مراس ــزاری ای ــر برگ تقصی

ــیه عروس
 راننــده تاکســی گفــت: آخــر آقــا عــزا کــه 
ــی آد. می شــه  ــه م دســت آدم نیســت اجل
ــر؟  ــزا نگی ــا ع ــت آق ــزا گف ــه صاحــب ع ب
ایــن عروســی ها بایــد تعطیــل بشــن. 
ــوی  ــا ت ــی م ــه  بغل ــروز کوچ ــن پری همی
ــود  ــه ب ــی گرفت ــرف عروس ــت، ط گلدش
ــت  ــود ریخ ــرد آورده ب ــر از بروج 15۰ نف
بــود اونجــا بیاوببیــن چــه محشــری بــه پــا 

ــود. شــده ب
ــت  ــزا نگرف ــرد گفــت: چــرا نشــود ع پیرم
ــگان  ــدا رفت ــش خ ــد روز پی ــن چن همی
ــم  ــر عموم ــوهر دخت ــرزد ش ــمارا بیام ش
ــدم  ــگ زدی ــا زن ــما م ــه ش ــرش داد ب عم

ــم. ــلیت گفتی ــان و تس اصفه
چراغ قرمــز  پشــت  رســید  تاکســی 
چهــارراه بیمارســتان. راننــده تاکســی 
دســتش را طــرف بیمارســتان عشــایر دراز 

ــت ــرد و گف ک
-همین طبقه ی باالرو می بینید.

 همــه ی مســافرها نگاهشــان رفــت طــرف 
دســت راننــده تاکســی.

-هفتــه قبــل پســرم پــاش شکســت. 
آوردیمــش اینجــا. همیــن دکتــر کهــزادی 
ــاد  گفــت هفتــه ای دیگــر وضعیــت خرم آب
ــردم. ــاور نک ــن ب ــی م ــه. ول ــز می ش قرم

هــم  بــه  چیــزی  خــوردن  صــدای 
را  تاکســی  راننــده  حــرف  یك لحظــه 
ــا  ــت: آق ــی گف ــده تاکس ــرد. رانن ــع ک قط
ــی رانندگــی  ــوی افســر راهنمای ــا جل بفرم
ــا  ــرد ب ــد رو ب ــب پرای ــپر عق ــی زد س وانت
و صحنــه ی  برگشــتن  همــه  خــودش. 
تصــادف را نــگاه می کــردن راننــده کــه از 
برخــورد تــو ماشــین حســابی هیجــان زده 
باآب وتــاب  کــرد  شــروع  بــود  شــده 
ــش  ــه ی قبل ــردن تصــادف هفت ــف ک تعری
ــا  ــای اول کرون ــن به روزه ــن م ــی ذه ول
نیســت  موجــود  خالــی  ویترین هــای 

ــت. رف

مونامحمدنژاد
در ادامــه مکاشــفات بنــده 
ــی  ــر آریای ــل ه ــه مث ک
دستشــویی  در  اصیــل 
صــورت می گیــرد، بــه 
ــا در  ــرا ایرانی ه ــه چ ــرد ک ــور ک ــم خط ذهن
زمینــه بومــی کــردن گوشــِی موبایل، خــودرو 
ــد و  ــق نبوده ان ــه موف ــای بیگان ــی واژه ه و حت
از آنجــا کــه حــال و هــوای دستشــویی غالــب 
بــود و توهــم ناشــی از ن باعــث شــد خــودم را 
یــك جامعه شــناس بپنــدارم، دالیلــی یافتــم 
ــد  ــی دویده ان ــا کل ــه نســل های م ــل اینک مث
تــا تکامــل یافتنــد، بعــد بــه جــای اســتراحت، 
ــه جنــگ  ــد ب ــه شــروع کردن خســته و کوفت
بــا تکامل نیافته هــا و اینقــدر کار کرده ایــم 
و یابــو خــورده اســت کــه رد داده ایم...مــا یــك 
خســتگی تاریخــی را بــا خود حمــل می کنیم 
و بایــد یکــی، دو نســل به کمــا برویم تــا بعد از 
انقــراض ایــن پلنگ هــای خســته، موجــودات 
تــازه ای بیاینــد کــه بتواننــد چیــزی بســازند 
ــند و  ــاورده باش ــن نی ــش را از چی ــه پیچ ک
باتــری اش را از کــره... دیگــران کاشــتند و 
ــد، مــا هــم نمی کاریــم، کوفــت  ــه مــا ندادن ب
بخورنــد. تحــوالت جهانــی تــا آنجــا پیشــرفت 
ــزوده  ــدارس اف ــالت م ــه تعطی ــه ب ــته ک داش

شــده اســت. زمــان دایناســورها کــه یــك
ــود، رفتــن  دایناســور گوشــتخوار معلــم مــا ب
پــای تخته ســیاه، خیلــی خیلــی ســیاه بــود و 
داوطلــب شــدن در ایــن مســیر ماننــد انتخاِب 
ســیم آبــی و قرمــِز یــك بمــب ســاعتی بــود 

کــه هرکــس رنــگ درســت را پــاره می کــرد، 
ــکنجۀ  ــید؛ ش ــر می رس ــگ آخ ــه زن ــده ب زن
ــر یــك  ــود کــه ب ــا آنجــا ب ایــن ســاواکی ها ت
ــح  ــتی و اول صب ــه نفره می نشس ــت س نیمک
ــا آخــر، آنقــدر چــرت مــی زدی  ــا ظهــر و ت ی
تــا ایــن چــرت بــا یــك ســؤال بیجــا از ســوی 
معلــم پــاره شــود. حــاال ذکــر مصیبــت 
همین قــدر کافــی اســت. کــه بچه هــای ایــن 
ــر  ــل هســتند و ه روزگار، پنج شــنبه ها تعطی
روز بــرای آلودگــی، بــرف و هــزاران کوفتــه ی 
ــه  ــوند. البت ــل می ش ــی تعطی ــت  ضلع هش
ــاًل  ــا شــایعه های دلچســب، مث گاهــی هــم ب
همیــن کرونــا )علیــه الرحمــه( کــه توانســت 
ــی نقطــه عطفــی در ذهــن کــودکان  به تنهای
مــا شــود و تعطیــالت قســطی را بــه تعطیالت 
ــی  ــرده و دهن کج ــل ک ــه تبدی ــد ماهیان نق
ــل  ــد. نس ــی کن ــام آموزش ــه نظ ــه ای ب جانان
بعــد حتمــاً نســل شــادی خواهــد بــود چراکه 
ــوی مــاه مهــر را استشــمام کــرده و  کمتــر ب
کهیــر زده اســت...  نســل مانــده در زرورق مــا، 
حــاال بــا سیســتم و امکانــات اروپایــی و فضای 
می خواننــد  درس  آرام  و  امــن  خانوادگــِی 
و معلــم بــرای تنبیــه  بدن هــای نــازك و 
ــن اشــراف زاده ها اخــراج می شــود.  ــارك ای مب
دســت آخر بــا راندمــان ذهنــی و تربیتــی 
یــك کــودك آفریقایــی در ســطح تحصیــالت 
می خواهنــد پــا بــر چشــم بــازار کار بگذارنــد؛ 
البتــه جــز میــز ریاســت شایســته ایــن همــه 
اســتعدادهای شــکوفا شــده در نظام آموزشــی 

مــا نخواهــد بــود. وســالم
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حمید خسروانی

ــهور  ــد مش ــد بیرانون ــز بازون عزی
در  )زاده ی1۳۲1  ســالك  بــه 
ــرا  ــی س ــاعر دوبیت ــرد( ش بروج
ــی  ــان ایران ــك زب ــنده ل و نویس

ــت. اس
ــبب  ــه س ــهرت وی ب ــده ش عم
ــت. وی  ــی اوس ــای لک دوبیتی ه
ــه  ــت ک ــاعری اس ــتین ش نخس
غــزل، دوبیتــی و مثنــوی را وارد 
ــن رو او  ــرده، از ای شــعر لکــی ک
را پــدر دوبیتــی لکــی نیــز لقــب 

می دهنــد

َگرین َخم ِمنم، یخچال سردم 
سنگینه چوی دماون بار دردم

مگر اَلون بِنین اَر َسر ُشترکو 
که شاید هم ترازی بوو َوه َگردم

استاد عزیز بیرانوند در خانه ی مهر خرم آباد

عکس: علی بیرانوند

 پرویــز پرســتویی هنرمنــد نامــی و محبــوب ایرانــی در روزهــای 
ســخت کرونــا بــا تعــدادی از دوســتانش بــه مناطــق محــروم ســفر 
کــرده و  از آنــان حمایــت کــرد. در ایــن پســت پرویــز پرســتویی از 
تــالش هــای رســول خــادم ورزشــکار محبــوب مردمــی در جهــت 

کمــك بــه مــردم تشــکر کــرده اســت.

 دوم تیرماه سالروز تولد این هنرمند ارزنده ی کشور است.


