بزنگاه

جهان؛ خارج از مرزها
يك پل هوايي در
ايتاليا فرو ريخته
و روزنامه «الرپوبليكا» ،روزنامه
صب��ح ايتالي��ا در گزارش��ي در
صفح��ه اول خ��ود جزييات اين
خب��ر را ش��رح داده اس��ت .اين
روزنام��ه در صبح چهارش��نبه
عكس ي��ك خود را ه��م به ترزا
ي اختص��اص داده و تيتر زده
م
و از رايگي��ري زودهنگام براي
برگزيت در انگلي��س خبر داده
است.

با عزل احمد ضيا
مس��عود ،نماينده
رييسجمهور افغانستان در امور
اصالحات اين كش��ور ،صبح روز
چهارش��نبه روزنامههاي افغان
اين خبر را در سرخط خبري خود
قرار دادند .روزنامه «افغانس��تان
ما» عكس بزرگي از ضيا مسعود
كار كرد و از ق��ول رييسجمهور
نوش��ت« :بركن��اري مقامه��اي
بلندپايه دولتي از اختيارات قانوني
رييسجمهوري است».

در حاشيه ،در متن

چسب و قيچي

ديگر دولتي به اصولگرايان
بدهكار نيستيم!

پايان دوره تاكتيك علي اصغري

علي شكوهي

در آس��تانه برگ��زاري انتخاب��ات
رياستجمهوري سال  84در يادداشتي
نوش��تم كه «ما يك دولت به طيف راست بدهكاريم!»
اس��تدالل من اين بود كه اين جريان در طول سالهاي
بعد از انقالب در قوه مجريه دست برتر را نداشت و هميشه
تحتالشعاع جريان چپ آن روز و اصالحطلبان امروز قرار
داشت .آنان به همين دليل خود را طلبكار جريانهاي
سياسي ديگر و مردم تصور ميكنند و بر اين باورند كه
قادرند كش��ور را بهتر از ديگران اداره كنند ولي تاكنون
امكان تش��كيل دولت به آنان داده نشد .دقيقا به همين
دليل خود را طلبكار ميدانند و از همه نيروهاي سياسي
ديگر ،ايراد و اشكال ميگيرند و خود را مستحق رسيدن
به رياس��تجمهوري و به دس��ت گرفتن ق��وه مجريه
ميدانن��د .در همان زمان به يك اي��راد هم جواب دادم
مبني بر اينكه امام خميني اي��ن جريان را فاقد توانايي
اداره كشور ميدانس��ت و ضمن استفاده از توان فكري
و سياس��ي آنان براي مس��ووليتهاي ديگر معتقد بود
كه غالب آنان حتي توان اداره يك نانوايي را هم ندارند.
به گمان من در آن زمان در مجموع احمدينژاد ش��هر
ته��ران را خ��وب اداره كرده بود يا دس��تكم اطالعاتي
وجود نداش��ت ك��ه از بيتدبيري او در اين مس��ووليت
حكايت داشته باش��د و به همين دليل معتقد بودم كه
االن در جريان راس��ت هم كساني هس��تند كه قادرند
كش��ور را اداره كنند و نبايد در مورد آنان مانند گذشته
قضاوت كرد .بر همين اساس در آن مقاله نوشتم كه من
از پيروزي احتمالي يك اصولگرا خيلي نگران نيستم و
فكر ميكنم آن��ان قادر به اداره كش��ور در حد متعارف
هستند و با پرداخت اين بدهي ،ديگر آنان خود را طلبكار
همه قلمداد نخواهند كرد .چند سال از آن ايام گذشت و
كار احمدينژاد در جايگاه رياستجمهوري شروع شد
و نگراني از عملكرد وي به تدريج بر جان همه نشس��ت.
در جلس��هاي برادرم بهزاد نبوي به شوخي به من گفت
كه فالني! اين هم نتيجه پرداخت بدهي مردم به طيف
راست! خيالتان راحت شد؟ آنگاه نقدهايي را عليه نوع
تصميمات و نحوه عملكرد دولت احمدينژاد و از همه
مهمتر انتقاداتي را به شيوه س��لوك فردي و حكومتي
رييسجمهوري وقت بيان كرد .طبعا بنده هم با ايشان
همنظر بودم اما از باب خالي نبودن عريضه گفتم كه من
معتقد به پرداخت اين بدهي بودم اما به خاطر عملكرد
دوستان ش��ما در جبهه اصالحات ،اين بدهي به طيفي
از اصولگرايان پرداخت شد كه حتي قادر به همزيستي
با ديگر اصولگرايان هم نيس��ت و چتري را باالي س��ر
خودش باز كرده كه تنها دوستان وفادار و سر به فرمان
او در آن جا ميشوند .اكنون سالها از آن زمان ميگذرد
و تعارضات دروني جريان اصولگرا به قدري زياد ش��ده
است كه نه احمدينژاد خيلي خودش را اصولگرا ميداند
و نه جريان اصلي اصولگرا حاضر اس��ت او را از خودشان
بخواند .نسبت به عملكرد آن دوره هم غالب اصولگرايان
مسابقه گذاشتهاند كه از احمدينژاد اعالم برائت كنند
و وضعيت موجود را حاصل اقدامات ش��خصي او بنامند
و مس��ووليت آن را متوجه تمام اصولگرايان ندانند .كار
اكنون به جايي رسيده است كه مردم و نيروهاي سياسي
اصالحطلب نگران شدهاند كه نكند تعارض ميان اين دو
طيف سياسي در درون اصولگرايان به حدي حاد و تقابل
ميان آنان به ش��كلي جدي ش��ود كه زيان آن ،به همه
مردم وارد شود و جبران آن هم به آساني ممكن نباشد.
بايد اذعان كرد كه همه جريان اصولگرا در تصميمات و
عملكرد احمدينژاد شريك نيست و در همان زمان هم
بخشي از اصولگرايان از منتقدان او محسوب ميشدند.
حتي طيفي از اصولگرايان در درون مجلس بيش��ترين
مقاوم��ت را در مقابل اقدام��ات فراقانوني و تصميمات
مستبدانه او نشان دادند .در عين حال نبايد اين حقيقت
را ناديده گرفت كه مسوول به قدرت رسيدن احمدينژاد
قطعا تمام اصولگرايان هستند زيرا در مقطع تقابل ميان
او و آيتاهلل هاشميرفسنجاني و در سال  88در جريان
رقاب��ت انتخاباتي ،غال��ب اصولگراي��ان از احمدينژاد
حمايت كرده بودند و به همين دليل مس��وول اقدامات
او نيز به حساب ميآيند .تالش بعدي اصولگرايان براي
جدا كردن حساب خودش��ان از جريان احمدينژاد را
بايد تالش��ي براي تبرئه اين جريان و نپذيرفتن عواقب
راي به احمدين��ژاد تلقي كرد .اين ت�لاش را در جاي
خودمان ارج مينهيم اما يادمان نرفته اس��ت كه وقتي
پاي اصالحطلب��ان به ميان ميآمد باز همه اصولگرايان
متحدانه از دولت حمايت ميكردند زيرا باور داشتند كه
سقوط دولت احمدينژاد يعني شكست سياسي طيف
اصولگرا و همين ،بهترين دليل براي س��هيم بودن كل
جريان اصولگرا در اقدامات آن دولت است.
اكنون بر اين باورم كه جري��ان اصولگرا با اينكه يكي
از جريانهاي اصلي درون جبهه انقالب اس��ت ،هنوز
توانايي اين را ندارد كه مسووليت قوه مجريه و تشكيل
دولت را برعه��ده بگيرد و در ميان آنان ارادهاي وجود
ن��دارد كه مبتني ب��ر برنامه ،عمل و اوضاع كش��ور را
بهسامان كند .كم نيستند عناصر و افراد و چهرههايي
كه تواناي��ي انجام كاره��اي ب��زرگ را در اين جبهه
سياسي دارند اما وقتي در درون آن جغرافياي سياسي
قرار ميگيرند ،تصوير اميدواركنندهاي از خودش��ان
نميس��ازند .اكنون جريان اصولگراي��ي در مجموع
مس��اعد براي انجام كارهايي بزرگ در حد تش��كيل
دولت نيست و بعيد است حتي چهرههاي اصولگراي
توانمند داراي انديش��ه و برنامه ،بتوانند در درون اين
جبهه سياسي نقش محوري پيدا كنند و اقدامات آنان
تعيينكننده شود .نكته تلخ ديگر اين است كه همان
منطقي كه رفتار اصولگرايان را با نيروهاي دش��من و
مخالف انقالب تنظيم ميكرد بهتدريج بر مناس��بات
آنان ب��ا اصالحطلبان هم حاكم ش��د يعن��ي آنان به
تعارضات خودش��ان با نيروهاي اصالحطلب آنچنان
رنگ عقيدتي دادند كه گويي با دش��من و ضدانقالب
تعامل دارند .اين رويه اكنون بر تعارضات دروني خود
اصولگرايان هم حاكم ش��ده اس��ت به شكلي كه تاب
تحمل يكديگر را ندارند و ياران ديروز خودشان را هم
جاسوس و وابسته و ...معرفي ميكنند.

« ت��ر ز ا م�� 
ي
درخواس��ت كرد:
برگ��زاري زودهن��گام انتخابات
پارلم��ان انگلي��س» تيت��ر يك
روزنامه «گاردين» است .تيتري
ك��ه از حواش��ي ت��ازه برگزيت
در بريتاني��ا ميگوي��د و صب��ح
روز چهارش��نبه اكثر رسانههاي
اروپاي��ي را درگير كرده اس��ت.
«گاردين» در خبري ديگر هم از
رشد دو درصدي اقتصاد انگليس
نوشت.

مهرداد احمدي شيخاني

يك موقعي در اين ته��ران يك عالمه
«زمين خاك��ي» بود .منظورم از زمين
خاكي اي��ن زمينهاي بين محالت ب��ود كه جوانها
در آن فوتب��ال بازي ميكردند و ه��ر كدام براي خود
اسم و رسمي داش��ت و كلي بازيكن فوتبال از همين
زمينهاي خاكي به تيم مل��ي هم راه پيدا كردند و از
صاحبنامان شدند.
اگ��ر آن روزها ميتوانس��تي از باال به ته��ران نگاهي
بيندازي ،ش��هر را يكپارچه نميديدي ،بلكه ش��هر
مجموعهاي از فضاهاي جدا از هم بود كه بين فضاها،
زمينهاي بايري وجود داشت و در هر كدام عدهاي به
دنبال توپ ميدويدند و هركس ميرسيد «زيرش»
ميزد و براي اين زيرش زدن اصطالحي هم س��اخته
بودند كه معروف ب��ود به «علياصغ��ري» ،كه البته
تاكتيكي بود براي خودش.
هن��وز هم در خيل��ي از شهرس��تانها از اين «زمين
خاكي»ها وجود دارد ولي در تهران ديگر نيست .پاي
صحبت بازيكنان قديمي فوتبال كه مينشيني ،يك
دنيا خاطره دارند از اين «زمين خاكي»ها .بعضي از نام
زمينها كه هنوز يادم هست يكي زمين خاكي قيايي
بود و چهارصددس��تگاه و س��نگباران و بعضي ديگر.
امروز اما ديگر خبري از اين زمين خاكيها نيست و به
جايش ساختمان ساخته شده و آن شه ِر تكه تكه ،به
يك بافت به هم پيوسته تبديل شده است و ديگر نه از
بازي فوتبال در زمينهاي خاكي خبري هست و نه از
خاكيبازان و نه بازيكنان خودرو كه از همين زمينها
به شهرتي رسيدند.
خيليها هم هس��تند كه با حس��رت از آن دوران ياد
ميكنن��د .من خ��ودم در اين زمي��ن خاكيها بازي
كردهام و با تاكتيك «علي اصغري» زير توپ هم زدهام.
خاطره هم بس��يار دارم از آن ايام .چه آن موقع كه در
خرمشهر به دنبال توپ ميدويدم و چه آن موقع كه در
زمين بين محلههاي «خانيآباد نو» و «ياخچيآباد»
س��ر همديگر فرياد ميزديم «بزن زيرش» .ولي خب
آن روزها گذش��ت و نه ديگ��ر از زمين خاكي خبري
هس��ت و نه حتي از هياه��وي «گل كوچك» در هر
كوچهپسكوچ��هاي .آن نس��ل خاكيب��ازان و گل
كوچكبازان هم ديگر تمام ش��ده ،حداقل در تهران
كه ديگر تمام شده است .حسرت و ناله و نفرين كردن
هم نه كمكي به كس��ي ميكند نه آن روزها را دوباره
برميگرداند.
اما فقط «زمي��ن خاكي» و خاكيبازان نيس��تند كه
دورانش��ان تمام شده باش��د .خيلي چيزها اينطور
است .مثال يادتان هس��ت دندانپزشكان تجربي؟ در
همين خيابان كارگر تهران ،از ميدان راهآهن تا باالتر
از ميدان گمرك ،كلي دندانپزش��كان تجربي بودند
كه آن سالهاي اول انقالب قرار شد جمعشان كنند
كه بعد قرار ش��د يك سر و س��اماني به كارشان داده
ش��ود و به مرور كنار گذاشته شوند .اسمشان هم شد
«كمك دندانپزش��ك تجربي» هنوز هم شايد تك و
توك تابلويي از اينها بر ساختماني فرسوده در گوشه
كنار شهر باشد.
من كه نديدهام ولي ش��نيدهام كه آن موقعها ،بعضي
بيماران
از اينها آنقدر مهارت داشتند كه براي بعضي
ِ
پزشكان معروف ،دندان مصنوعي درست ميكردند.
ول��ي خب اين هم گذش��ت ،مثل هم��ان زمينهاي
خاكي ،مثل همان خاكيبازان و مثل خيلي چيزهاي
ديگر كه ديگر نيس��ت و مربوط به ي��ك دورهاي بود
كه گذشت.
دوس��تي دارم كه اس��تعداد ش��گرفي در س��اختن
تعبيرات انديشهسوز دارد .مثال با وام گرفتن از همين
عبارت «كمك دندانپزش��ك تجربي» ،آن سالهاي
اول انقالب ،عب��ارت «كمك سياس��تمدار تجربي»
را س��اخته بود و ميگفت ما در ايران سياس��تمدار به
آن معنايي كه در بيش��تر كش��ورهاي جهان هست،
نداريم و سياستمداران ما ،بيشتر از آنكه سياستمدار
باشند« ،كمك سياستمدار تجربي» هستند و عموما
بر حسب آزمون و خطا يك چيزهايي به اسم سياست
ياد گرفتهاند.
من به اين اضافه ميكنم كه اين سياستمداري تجربي
آن زمان ،نه به معناي «يكي بده يكي بگير» و تعامل و
مدارا و مذاكره ،براي رساندن شرايط به وضعيتي بهتر
(حتي فقط يك گام) اس��ت ،كه سياس��ت برايشان
«بيرون زدن رگ گردن» و «يا من يا تو» معنا ميداد.
اصال آن موقعها اين نبود كه با آن كسي كه مخالف تو
است به تعامل برسي و آخرش دست همديگر را فشار
بدهيد و هر دو راضي برويد.
يادم هس��ت آن س��الهاي قبل از انقالب به كس��ي
سياس��ي ميگفتند كه تا آخرين نفس پاي حرفش
بماند و اگر هم نش��د ،كپسول س��يانور زير دندانش
بش��كند و خالص و كار سياس��ي هم يعني چريك و
زندان و اينها.
خيلي س��ال بايد ميگذش��ت تا آن سيس��تم «علي
اصغري» در فوتبال و سياس��ت جايش را به وضعيت
امروز بدهد .به اين تفكر كه تاكتيكهاي ديگري هم
هست و اين تاكتيكها يادگرفتني است.
محلهها ك��ه به هم چس��بيدند و فضاه��اي خالي و
باير بينش��ان كه از بين رفت و تماس محلهها كه به
ناچار كوچه به كوچه ش��د و درهم شدند ،آن «يا من
يا تو» و «بگ��رد تا بگرديم» به ناچار تمام ش��د .مثل
همين وضعي��ت جامعه كه باالخ��ره و ناچار ،فضاي
بين گروهها كم ميش��ود و از آن حالت هياتي بيرون
ميآيد.
اينطوري ديگر نميش��ود با تاكتيك «بزن زيرش»
به سياس��ت پرداخت .بايد ياد گرفت .بايد يك عده را
فرس��تاد تا ياد بگيرند .كار كردن با ه��م را ياد بگيرند.
م��درن و امروزي��ش را هم بايد ياد بگيرن��د و مدرنش
يعني همي��ن كه يك عده را با انتخابات بفرس��تيم به
شوراي شهر و روس��تا تا به مرور از بين اين  150هزار
نفر كه بايد با هم كار كنند 150 ،نف ِر درست درمان باال
بيايند كه بلد باشند با هم كار كنند .نميشود تا ابد زد
زير توپ.
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تيتر مصور| بدون شرح

كرگدننامه

حميدرضا مسيبي

سيد علي ميرفتاح

مريد عليه مراد

نامزدهاي رياستجمهوري ستادي را به استخدام
درميآورند و كارهاي تبليغي و رسانهاي را به آنها
محول ميكنند .اما خواسته و ناخواسته نسبتي كه بين «ستاد»
و «نامزد» برقرار ميش��ود ،نسبت مريدان اس��ت با مراد .گاهي
مريدان باعث اعتبار و آبروي مراد خود ميشوند ،گاهي هم –بلكه
اغلب اوقات  -آبرويش را ميبرند و در ميان مردم سكه يك پولش
ميكنند .ستادهاي انتخاباتي مناس��باتي پيچيده دارند و اداره
كردنشان سختتر از چيزي است كه بشود تصور كرد .مثال ستاد
به اين نتيجه ميرسد كه براي تبليغ كانديداي مورد نظرش ترانه
بسازد .با شناختي كه از خود كانديدا داريم ميتوانيم حدس بزنيم
كه اين رجل سياسي محترم اين قرطي بازيها را خوش نميدارد
و هيچ نميپس��ندد كه نامش مثل ترجيعبند توس��ط خواننده
ترانه تكرار ش��ود .اما مريدان قيافه كارشناسي به خود ميگيرند
و از او ميخواهند كه به س��تاد اعتماد كن��د و مدام توي برنامه و
كارش��ان انقلت نياورد .اينكه ميگويم مناسبات داخل ستادها
پيچيده اس��ت ناظر به همين گردن نهادن ب��ه اقتضائات دوره و
زمانه و راضي نگه داشتن خيل مريدان است .خيلي وقتها مراد
بيچاره سر گيجه ميگيرد كه آيا بايد با اعضاي ستادش مخالفت
كند و آنها را از خود برنجاند يا با وجود ميل باطنياش با ميل آنها
راه بيايد و عرض خودش را ببرد .كانديدايي را ميش��ناختم كه
عبوس بود و خنده روي لبانش نمينشس��ت .ستادش عين روز
برايشانمسجلبودكهبااينچهره،راهبهجايينميبرند.مشاوره
ميدادند ،خواهش ميكردند ،تحكم ميكردند كه الاقل جلوي
دوربين بخندد و مهرباني كند كه نميكرد و نميخنديد .گويي
اصال بلد نبود بخندد .شب آخر اعضاي اصلي ستاد سنگهايشان
را با او وا كندند كه «بايد پا روي نفس��ت بگذاري و الاقل به خاطر
اهدافعاليه،بخندي».حتيميخواستندمعلمخندهبگيرندتابه
كانديدايشان تبسم ياد بدهد .آنقدر بحث كردند و دليل آوردند و
حجت كارشناسانه رو كردند كه باالخره كانديداي گرامي پذيرفت
در آن ده ،بيست دقيقه جلوي دوربين بخندد و خوش خلقي كند.
اما حاصل كار چنان مشمئزكننده شد كه حتي فاميل نزديكش
هم از او منصرف ش��دند و رو به س��وي ديگري كردند .بعضيها

اينطورند و نميتوانند همانطوري كه لبخند به چهره دارند حرف
بزنند .او هم چند دقيقه حرف زده ،بعد به اشاره اعضاي ستادش
شروع كرده به تبسم زوركي .براي همين ناخواسته حرفش را از ياد
ميبرده .موقع حرف ،خنده فراموشش ميشده ،موقع تبسم حرف
از يادش ميرفته .اما برخالف نظر كارشناس��ان ستاد تبليغات،
خندهبهبعضيصورتهامطلقانميآيد.بعضيهاوقتيميخندند،
نه تنها دوست داشتني نميشوند بلكه ترسناك هم ميشوند...
من اين مثال را خيلي سر بسته زدم اما فكر كنم توانستم منظورم
را بيان كنم كه گاهي عيب از كانديداها نيست بلكه به هر دليلي
اينها با طناب مريدان سينه چاك به چاه ميافتند .شما را به خدا
عِرض كانديداهاي مورد نظر خود را نبريد و آنها را مضحكه عام
و خاص نكنيد .هر نامزدي مناس��ب نيست كه شعر بخواند .هر
اس��مي در ترانه و سرود خوش نمينش��يند .هر دهاني مناسب
شعر خواندن نيس��ت .هر آدمي را نميشود كارگرداني كرد .هر
كسي را نميشود محبوبش كرد ...رحماهلل من عرف قدره .واقعاً
خوشا به سعادت مرادهايي كه تحتالحنكشان را دست مريدان
نميدهند و براي كس��ب چند راي بيشتر خود را خوار و خفيف
نميكنند .به خدا اگر همي��ن كانديداهاي موجود ،هميني كه
هس��تند هيچ كار نكنند بيشتر راي ميآورند تا اينكه برايشان
ترانه بسازيد ،كرامت بتراشيد ،به عمليات محيرالعقول وادارشان
كنيد ،به ژانگولرشان بكشيد و ...خوب وقتي اينها عمري در حال
و هواي شاعرانه نبودهاند و انس��ي با مقوله شعر نداشتهاند ،چه
اصراري است كه برايشان شعر بنويسيم و بدهيم دستشان كه
بخوانند؟ وقتي هيچ نسبتي با نقاشي و تئاتر و سينما نداشتهاند،
چه اصراري اس��ت كه هنرشناسش��ان جا بزني��م؟ اينها افراد
ناشناخته كه نيستند .سي سال است كه در تلويزيون و روزنامه
و پشت تريبون مالقاتش��ان كردهايم و ميدانيم در چه حال و
هوايي هستند .آيا به نظر شما اين تغييرات يك شبه را نبايد به
حس��اب «خالف واقع» بگذاريم؟ تاكيد ميكن��م كه در اغلب
ن نانهاي بيات تغيير و مقبوليت را س��تادها توي دامن
موارد اي 
اين بندگان خدا ميگذارند .ميآيند سرمه به چشم بكشند بدتر
باعث شوخي و مسخره ميشوند.

تاكسينوشت

سروش صحت

قدر زندگي

فالشبك
من فقط خاطرات خوب را نگه میدارم .رمز موفقیت همین است.

متفقین  -رابرت زمکیس

نگاه آخر

جواد طوسي

حقوقدان ومنتقد سينمايي

كه ياد ياران خوش است

در حوالي ادبيات

*

سالگرد تولد و مرگ افراد فرصت و بهانه خوبي
اس��ت براي مرور ي��ك زندگي با هم��ه ابعاد و
خوب و بدش .خوشا به حال آن آدمي كه با نيكنامي و پشتوانه
فرهنگي و ياد و خاطره خوش از اين دنياي فاني برود .بعضيها
رفتنشان اندوه و حسرت و دلتنگي ايجاد ميكند و عدهاي ديگر
آنقدر بدطينت و پردافعه بودهاند كه پشت سرشان ميگويند
«خوب شد شر ش��و كم كرد» .مثال مرگ غافلگيركننده علي
معلم و افش��ين يداللهي و عارف لرستاني در اين يك ماه اخير
براي ياران و دوستدارانشان بسيار تلخ و ناگوار بود .اما به قتل
رسيدن صدام حسين و ديگر ديكتاتورهاي تاريخ يا فالن رهبر
داعش و يك قاتل س��ريالي و افراد ش��روري كه براي ارتكاب
اعمال مجرمانه و غيرانس��اني اصرار دارند؛ باعث خوش��حالي
خيليها ش��ده اس��ت .ميتوان در مورد خوب و بد آدمها و به
درد بخور بودن يا نبودنش��ان بحثهاي مختلف روانشناسانه
و جامعهشناختي كرد و به علل و انگيزهها در چارچوب مبحث
جرمشناسي پرداخت .قديميها ميگفتند «آدم هرچي داره از
پر قنداقشه» .اين ريشههاي خانوادگي و تبارشناسي فرهنگي
يك وجه قضيه است ولي شرايط عمومي جامعه و رفتار و منش
خردورزان و سياس��تمداران و دولتمردان و فرهنگسازان در
رشد و پويايي اقشار و طبقات اصلي و مطرح جامعه نقش بسزا
و تعيينكننده دارد .اصوال اين گونه افراد كه از جايگاه اجتماعي
برخوردارند ،الگوهاي يك جامعه هستند كه همواره (به ويژه در
وضعيت كنوني كه با رشد فضاي رسانهاي و مجازي مواجهيم)
زير ذرهبين قرار دارند .تجربههاي تاريخي دور و نزديك نشان
داده كه هرچه جامعه زيربناي فرهنگيتر داشته باشد و عدالت
را در حوزههاي مختلف بهتر پوشش دهد ،با شرايط بهنجارتر
و متوازنتري روبهرو هس��تيم .طبيعتا رشد فرهنگي ميتواند
زمينهس��از مطالبات به موقع و خودجوش از ناحيه طيفهاي
اصلي جامعه شود .اما به عكس ،فقر فرهنگي و نيازهاي شديد
اقتصادي و به اجرا درنيامدن صحيح عدالت ،عامل «عوامگرايي»
و تزلزل آسيبپذيري شخصيتي و پريشانحالي و سردرگمي
و كنار آمدن با ناهنجاريها و خواس��تههاي نامش��روع و دور

مردي كه جلوي تاكس��ي نشسته بود ،گفت« :چه هواي تميزي ...آدم كيف ميكنه ».راننده گفت« :مال اينه
كه هرشب باران ميياد ».مرد گفت« :قدر اين هوا را بايد دانست» راننده گفت« :قدر زندگي را بايد دانست».
زني كه عقب تاكس��ي نشسته بود ،پرسيد« :چطوري بايد قدر زندگي را دانست؟» زن ميانسال بود و چروكهاي ريزي دور
چشمهايش را گرفته بود .راننده كه حدودا  60سالي داشت و بيشتر موهايش سفيد بود توي آينه نگاهي به زن كرد بعد آهي
كشيد و گفت« :نميدونم ...همين جوري يه چيزي گفتم ».ديگر كسي چيزي نگفت .هوا تميز بود و كوههاي دوردست ،حتي
آنهايي كه آن ته ته بودند هم ديده ميشدند .راننده شيشه را پايين داد و چند تا نفس عميق كشيد.

افتادن از مس��ير صواب و منزلت انساني و آزادگي خواهد بود.
هرچقدر نهاد انس��ان ،بكرتر و اصيلتر و ريش��هدارتر باشد و با
فرهنگ بيش��تر عجين ش��ود ،هويتمندي و استقالل راي و
ثبات شخصيتي را عينيتر و دستيافتنيتر خواهيم ديد .بايد
صادقانه بپذيريم كه آدم بودن و شريف و پاكنهاد باقي ماندن
در تندباد حوادث و ناماليمات زندگي و مناسبات ناكارآمد دنياي
پرتالطم معاصر ،بسيار سخت و دشوار است .اما اگر بدون تظاهر
و رنگ و ريا بخواهيم تصويري مقبول و آبرومندانه و زيبا از خود
ب��ه جا بگذاريم و مورد طعنه و لعن و نفرين اين و آن و آيندگان
قرار نگيريم ،بايد در اين آش��فتهبازاري كه از دس��ترفتگي و
هويتباختگي و سقوط و انحطاط سير فزاينده پيدا كرده ،خيلي
حواسمان جمع باشد كه به هرز نرويم و آلوده نشويم و ساحت
انسانيمان را حفظ كنيم.
همين دو سه روز پيش سالگرد تولد چارلي چاپلين بود .بازيگر
و كارگردان��ي كه در گذر از آن همه رنج و فقر و تلخي در دوران
كودكي و نوجوانياش ،به جايگاهي هنرمندانه رسيد .او آنقدر
با خودش روراس��ت بود و عدالتخواهي برايش اهميت داشت
كه به گذشتهاش پشت نكند ،با همان نشانههاي تجربه كرده
تصويري از يك انس��ان تنها و فقير و عاشقپيشه و بيستاره را
در اغلب فيلمهايش ارايه داد كه ظلم و س��تم و قدرت و زور را
برنميتابد و به موقع در موقعيتهاي انساني سروكلهاش پيدا
ميشود و بعد دوباره ميرود پي كارش و ميشود همان انسان
قلندر تنها و آزاده و پاكباخته .اين شمايل دلخواه و ماندگار بعد
از اين همه مدت كه از مرگش ميگذرد هنوز عزيز و گرامي است
و نزد دوس��تدارانش آنقدر ارج و قرب دارد كه كاله معروفش را
به س��ر كنند و مثل او سبيل باريك بگذارند و عصايي به دست
بگيرند و به يادش دستهجمعي عكس يادگاري بگيرند .آيا هر
كسي ميتواند مثل چاپلين ،چنين حضور پرشور انساني داشته
باشد؟ اصال به اين فكر كردهايد كه چرا در اين روزگار ،همچون او
جاودانه و پرخاطره باقي ماندن چقدر كيميا شده است؟
* قطعهاي از تصنيف «به ياد عارف» ،س��روده هوشنگ ابتهاج
(هـ  .ا .سايه)

اسداهلل امرايي

شنل پربركت گوگول

فروغ فرخزاد كه قرباني تصادم اتومبيل ش��د به
مركز توجه بسياري از نويسندگان و محققان بدل
شد .خيليها خاطره نوشتند از او .خيليها براي آنكه خودشان را
مطرحكنندخاطرهجعلكردندوتحريفكردند.بسياريازكسان
زير و باالي زندگي خصوصي او را كاويدند .دو تن از نويسندگان ما
هستند كه بيشترين كاوش در زندگيشان صورت گرفت .يكي
فروغ فرخزاد است و ديگري صادق هدايت .آيههاي آه :ناگفتههايي
از زندگي و كار فروغ فرخزاد؛ نوش��ته ناصر صفاريان؛ در نش��ر نو
منتشر شده است« .نخستين س��الهاي دهه شصت بود .دوره
دبيرس��تان را ميگذراند .دلش ميخواست هرچه زودتر بزرگ
ش��ود .هرچند كه بعدها پشيمان شد و فهميد دنياي بزرگترها
چه اندازه تلخ و تيره و بيرحم است .دفترچهاي داشت كه در آن
چيزهايي مينوشت .چيزهايي كه فكر ميكرد مهم است و بايد از
بزرگترها بپرسد .يكبار به عبارتي برخورد كه نام فروغ فرخزاد
بر خود داشت« :افق عمودي است و حركت ،فوارهوار ».خيلي با
خودش كلنجار رف��ت .نميفهميد افق چگونه ميتواند عمودي
باش��د .فروغ از همانجا برايش سوال شد و همهچيز از همانجا
ش��روع .از همان كودكي ،از همان دبس��تان ،از همان نخستين
سالهاي دهه شصت» مجموعه داس��تان رفتيم بيرون سيگار
بكشيم ،هفده سال طول كشيد ،مجموعهاي از نه داستان كوتاه از
نويسندگان امروز روسيه است .نويسندگان كالسيك روس مانند
چخوف ،گوگول ،تولستوي و داستايفسكي و ايوان گنچارف براي
خواننده ايراني نامهاي آشنا هستند .از معاصرهاي ادبيات روسيه
هم ماكسيم گوركي ،ميخاييل شولوخف و نامهاي ديگر چنين
وضعي دارند ،هرچند حاال ديگر چندان توجهي به ادبيات رئاليسم
سوسياليستي نميشود مگر در مواردي كه برخي از هموطنان
در قالب س��ينما و داس��تان به رونويس��ي و تغيي��ر ماهيت آنها

ميپردازند .مجموعه حاضر از نويسندگان امروز روسزبان كمتر
شناخته شده هس��تند .دينا روبينا ،لودميال اوليتسكايا ،لودميال
پتروشفس��كايا ،آندري گالس��يموف ،ويكتور پِل ِوين ،ميخاييل
يليزاروف و زاخار پريل ِپين جملگي نويسندگاني هستند كه يا تازه
در اين دوران مطرح شدهاند يا پيش از اين اجازه نشر آثار خود را
نداشتند .داستانهاي اين مجموعه همگي در يك سبك هستند.
مشخصات داستانها همه به سمت ادبيات سوررئال و در بعضي
حتي به سمت رئاليسم جادويي ميل ميكنند .فضاي داستانها
بيش از هرچيز ناش��ي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است.
مترجم اين مجموعه آبتين گلكار با اشرافي كه به ادبيات روسيه
دارد نيز بسيار دقيق بوده اس��ت .شايد همانطور كه ادبيات پوچ
پس از دو جنگ جهاني مش��خصاتي از اثرات جنگ را با خود به
همراه دارد .ادبيات اين داستانها نيز به نظر كامال اثرات فروپاشي
شوروي و حتي انقالب  ۱۹۱۷را با خود به همراه دارد .اما تمامي
داستانها در دوره زماني بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
اتفاق ميافتد و بيشتر هم بر مسائل امروز روسيه تمركز دارند تا
نگاهبهگذشته.بيشترنويسندگانروسهمچناندورهكمونيستي
و اتحاد جماهير ش��وروي را در داستانهايشان به نقد ،بحث و
روايت ميكش��ند اما اين داس��تانها موضوعات و اتفاقات امروز
جامعه روس��يه را مدنظر قرار دادهاند .خشونت در داستانهاي
زن آدمكش و ون گ��وگ ،تنهايي و روزمرگ��ي در دختر بخارا و
حتي حيوان وحشي همگي مشخصاتي هستند كه به نظر ميآيد
از اثرات جنگ همراه داس��تانها ماندهاند .گرچه حتي تنهايي و
خشونت داستانها رنگي فراي واقعيت به خود گرفتهاند .البته به
مانند همه نويسندگان روس داس��تانها اكثرا پركاراكتر است
و به نظر ميرس��د ،حتي نويس��ندگان معاصر روس نيز به قول
داستايفسكي از زير شنل گوگول بيرون آمدهاند.

عكسنوشت

چهره روز

مردي كه نميخواست رييسجمهور شود

يكنف��ر در آن ايامي كه درهاي وزارت كش��ور
باز بود و هر آدمي با هر شكل و شمايلي به ستاد
ثبتنام انتخابات رياس��تجمهوري ميآمد يادآوري كرد؛ ياد
ثبتنام ناصر حجازي هم به خير .آن يكنفر نوش��تهاي كوتاه
و ساده در توييتر گذاشت ،از ناصر حجازي نوشت و اينكه يك
روزيبا شناسنامهبه ستادانتخاباتآمدوبرايرياستجمهوري
ثبتنام كرد و وقتي رد صالحيت ش��د ،پيام داد« :همانطور كه
ش��ما سياستمدارها دوس��ت نداريد كه ورزشيها به سياست
بيايند ،ما هم دوست نداريم كه ورزش سياسي شود» .اين روايت
و يادآوري س��اده ،بارها و بارها در شبكههاي مجازي مختلف
همخوان ش��د و بارديگر نام مردي را به سرزبانها انداخت كه
يك ورزشكار ساده نبود و بيشتر از آنچه سنگربان تيمملي باشد
از روزگار جواني تا ايام پيري و حتي بعد از مرگ ،محبوب مردم
شد .ناصر حجازي كه سالهاي سال زبان به ريا نگرفت و هرآنچه
در دل داشت و منتقدش بود را به زبان ميآورد ،حتي در ثبتنام
انتخابات رياستجمهوري و در روزهايي كه حضور چهرههاي
مختلف در وزارت كش��ور براي مردم تبديل به كمدي خبري
شده بود ،چهرهاي براي يادآوري اتفاقهاي درست و واقعي بود.
حاال بعد از چند سال دخترش آتوسا حجازي ،در گفتوگويي با

خبرآنالين دربارهاين
حركت پ��در روايت
ميكن��د « :ناگهان
شناس��نامهاش را
دستش گرفت ،كت
و شلوارش را پوشيد و
به راه افتاد .پرسيدم
بابا كجا؟ گفت ميروم ثبت نام كنم تا رييسجمهور شوم .مگر
ما ورزش��يها نميتوانيم سياسي شويم؟ چطور آنها ميآيند و
ورزشي ميشوند ،ما نميتوانيم؟پدرم دوست داشت ورزشيها
همهكاره ورزش باشند و براي ورزش تصميم بگيرند .ميگفت
همانطور كه سياسىها وارد ورزش شدند من هم ميروم وارد
سياست شوم ببينم چه حالى به آنها دست ميدهد .هر كسى
بايد سر جاى خودش فعاليت كند و در آن چيزى كه سررشته
دارد ،ولى نيس��ت ديگر» .اين روايت مربوط به  12سال پيش
است ،روايتي كه شايد كهنه شده باشد ،اما اگر نگاهي به منطق
پشتاينحضورداشتهباشيم،همچنانميبينيمكهدرخواست
س��اده حجازي ،درخواست مهمي اس��ت كه در اين  12سال
گذشته امتداد داشته است.

قرار نيست ديوار همه مدرسهها شبيه به يكديگر باشد .بلكه قرار است معماري مدرسه با فرهنگ همان
منطقه منطبق باشد تا بچهها محيطي كه در آن درس ميخوانند را دوست داشته باشند .اين ايده اعضاي
گروه «نهال سپيد» است .گروهي كه براي ساخت مدرسه دور هم جمع شدهاند .از بچهها ميخواهند كه
در مورد عالقههايش��ان صحبت كنند .بعد بر اساس عالق ه بچهها مدرسهها را آنطور كه از ايدهها الهام
گرفتهاند طراحي ميكنند .اين گروه با نقد معماري مدارس در بهبود طراحي آنها تالش ميكند .به لبخند
اين پس��ر بچه در عكس نگاه كنيد كه «ايسنا» آن را منتشر كرده است؛ قلم و قوطي رنگ در دست دارد.
ايدهاي كه براي طراحي ديوار مدرسهاش داشته فيل كتاب شازده كوچولو بوده است .كتابي كه روباه در
آن به شازده كوچولو ميگويد« :فقط با چشم دل ميتوان خوب ديد .اصل چيزها از چشم سر پنهان است».

