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بزنگاه

اگر يك »كرد« بودم!

تيتر مصور|در جست و جوي نسبت حقوق و هنردر حاشيه، در متن

1-  در اعت��راف، پ��در روحاني اس��ت و 
كليسا و اعتراف و يك قاتل حرفه اي كه 
به گمان پدر براي طلب بخش��ش، اما درحقيقت براي 
اخذ پاسخ س��والش و واقعا براي تسويه حساب با پدر 

دايم الخمر ديروز وكشيش امروزش آمده. 
2-  پوس��ته تئاتر حكايت مي كند همه ما پيشينه اي 
داريم كه اصال سياه يا سفيد نيست. در اين زمانه سخت 
و پيچي��ده، با اين حجم از بحران هاي بش��ري، هرچه 
تالش كني، ميانه س��پيد و تيره اي��م وكمال مطلقي 
نيست. گذشته اي كه بي توجه به مسلك امروز ما، جايي 
مي ايس��تد و به ترميم و روتوش نياز دارد. حقيقتي كه 
در آغاز تئاتر، خالفش را باوريم. گويي كشيش، روشن 
است و تبهكار، سياه. ورقي كه در آستانه اتمام نمايش، 
برمي گردد و شمايل سفيد پدر، نه سياه؛ كه دست كم، 
خاكس��تري مي زند و فرزند معصوم گذش��ته و قاتل 

حرفه اي بامرام حاال، كدري اش، رنگ مي بازد. 
3-  اما محتواي سرراس��ت تر اعتراف اينكه، گذش��ته 
همراه ما بوده و گريزي از آن نيست. اينكه ناهنجاري ها 
و س��ياهي هايي كه مي بينيم و قض��اوت مي كنيم و با 
ژست هاي روشنفكر مآبانه از آن مي گذريم و هركسي 
جز خودمان را مسوول مي دانيم؛ اتفاقا محصول عملكرد 
ما است و جملگي در اين ديگ جوشيده ايم. گيرم، يكي 
كمت��ر و ديگري فزون تر. پدر روحاني هم ابتدا از س��ر 
موعظه و جلوه خود به عنوان نقش مثبت پيش مي رود، 
اما نهايتا درمي يابد و »اعتراف« به ما تذكر مي دهد كه 
شايد اصل خطا، جبران پذير نباشد؛ اما به هر حال مسير 
را مي توان جهت اجتناب از خسران بيشتر، اصالح كرد. 
بله. در زندگي هميش��ه خروجي اشتباهات مان مثل 
فرزند كشيش، اينقدر بلد و گل درشت، بروز نمي كند 
و صحنه زندگي، هنرمندانه تر از اين نمايش كليشه و 
نازيباست. در اعتراف، جان مايه كه قرار بوده در پوسته اي 
خرسند از هنر قرار گيرد، چنان نشده و محتوا چنان از 
فرم كم فروغ بيرون زده كه تحمل بيش از يك ساعت 
نمايش در قلب پايتخت را صعب مي كند. صد البته كه 
ديالوگ هاي مالل آور و عاري از هنر كش��يش و فرزند، 
همچون روزمّرگي زندگي، كسالت آور است؛ اما شبانه 
نشستن به نمايش، چيزي بيش��تر از زندگي را انتظار 
مي داشت كه البته برآورده نش��ده. اعتراف، محتوايي 
لخت و پندگونه است كه فالش بك ها و ذكر خاطرات 
مواجه��ه تبهكار قصه، كمي به آن ف��رم زده: خرده اي 
فرم، روي محتوايي پرحجم و فاقد زيبايي هاي هنري. 
اما فرم ها هم چنگي به دل نمي زند و نمايش به غايت، 
كليشه است: »پوال كجاس��ت جيمي؟«، »اينجا آخر 
خطه«، پدر الكلي و قمار و كتك زدن همسر و...، همه 
از فرم تكراري و بي ذوق و دور از جذابيتي است كه اگر 
ديدن عاليجناب نصيريان در 83 سالگي روي صحنه و 
تماشاي »برند شدن« شهاب نبود، بايد زودتر صندلي 
را تنها بگذاري و از پارك دانشجو لذت ببري. اما هنرش 
نيز بگوييم كه فالش بك در تئاتر صرفا از وجه شكست 
زمان، خوب در آمده و در اين راه، از مدرج كردن صحنه، 
بهره برده اند: سن، چند طبقه دارد و پرسپكتيو، كمك 
كرده تا زمان حال، همكف باشد و گذشته در رديف هاي 

باالتر و اين، از اندك وجوه هنري اعتراف است. 
4-  اما گفتيم برند ش��دن. ش��هاب حسيني مسيري 
طوالني و سنگالخي را آمده. پله پله و درست. در ابعاد 
ف��ردي و اجتماعي، از خود مراقبت ك��رده و حاال و در 
اعتراف، به فروش شدنش را از ما اعتراف مي گيرد. كارش 
از جنبه هنري، در بهترين حالت، مس��تحق س��كوت 
است؛ اما اينكه نمايش تمديد شده و حتي يك صندلي 
خالي را حسرت مي كشد، پيامد اعتراف امروز در سالن 
اصلي تئاتر شهر نيست و پاداش زحمات اين همه سال، 
هنرورزي است و بايد ستاره شدن در اين روزگار سخت 
براي طي شدن از »بودن« به »شدن« را در اين تاريخ و 

جغرافيا تبريك گفت. 
5-  آموزش اهميت دارد و انسان ساز است. اما هرچه 
جلوتر مي رويم نقش زمان يادگيري و ش��كل گيري 
شخصيت، در كودكي پررنگ تر مي شود. گويي همه 
تالش هاي آموزشي در پسا كودكي، نقش بر آب است 
و طفوليت، فوندانسيون اس��ت كه اگر سست باشد، 
روبناي پس از آن، گره گش��ا نيست. لذا بسيار مشكل 
است كه بتوان از طول و عرض حيات كودكي بيرون زد 
و آثار آن را واگذاشت. امري كه اعتراف هم بر آن، صحه 
مي گذارد و بخش عمده موقعيت نامطلوب تبهكار را 
به كودكي اش مي س��پارد. ظاهرا چاره اي هم جز رضا 
نداري��م. امري كه موضوع محوري »جرم شناس��ي« 
است و به جاي مجرم و اراده اش، بر محيط و في الواقع، 
جبر محيط تكيه دارد. پس، اعتراف را مي توان به جاي 
يك جلسه از كالس جرم شناس��ي پيشنهاد داد. نيز 
اعتراف در حقوق جزا – رقيب جرم شناسي- پي رنگي 
دارد. آنجا كه در واپس��ين نماي��ش، فرزند برخالف 
ميلش، پدر خود و پدر روحاني مردم را نمي كش��د و 
البته اين نكش��تن، ترحم نيست. اتفاقا قساوت است، 
زيرا ش��ليك نمي كند تا پدر بماند و در هر دم و بازدم، 
زجر بكش��د و مداوم و همواره، مجازات شود. به جاي 
اينكه در لحظه مجازات شود و تمام. لذا اين استدالل 
هم در علم حقوق جزا براي توجيه منع مجازات سالب 
حيات، به كار مي آيد، ولو با كرامت انساني اصطكاك 

داشته باشد. 
6-  اخالق و معرفت، شغل و جايگاه نمي شناسد و حتي 
يك قاتل حرفه اي هم، درج��ه اي از عدالت و انصاف را 
نمايندگي مي كند. او هم به موضوعات هدف، فرصت 
اصالح و جب��ران مي ده��د و در صورت ي��أس از اين 
مهم، ماش��ه را مي چكاند. آموزه اي كه تاكيدي اس��ت 
بر جاودانگي و مخرج مش��ترك ب��ودن حس عدالت و 
حق طلبي آدم ها، ولو اينكه بدترين و بزرگ ترين خطاها 
و جرايم را مرتكب شوند. انگاره اي مبين اميد و توان بشر 
به اصالح و سر سپردن به آسمان. چنانكه همسر كشيش 

پيش از خودكشي فرياد زد: خدا كجايي؟
خدا همينجاست و مراقب بندگان. ما كه هيچ وقت براي 
اعتراف مان دير نيست و البته اعتراف مان در قالب تئاتر، 
چيزي بيشتر از صرف محتواي خطاها نياز دارد. رنگي از 

هنر، كه البته اعتراف شهاب حسيني نداشت. 

وحيد آگاه
افزايش غلط هاي اماليي در نسل جديد

سهيل محمدي

در س��ال 60 و در زم��ان تعطيل��ي 
دانش��گاه هاي كشور به واس��طه وقوع 
انقالب فرهنگي، مجالي ش��د تا در ديواندره كردستان 
مدتي را معلم باش��م و در راه اندازي مدارس آن ش��هر 
بعد از اخراج گروهك ها مش��اركت كنم. در آن زمان با 
كساني آشنا شدم كه كرد و از برادران اهل سنت بودند و 
هنوز هم اين آشنايي تداوم دارد. اخيرا با يكي از همين 
برادران باس��ابقه انقالبي همس��فر بودم و فرصتي براي 
بحث و گفت وگو درباره مسائل گوناگون كشور از جمله 
مباحث مرتبط با همه پرسي استقالل كردستان عراق 
فراهم ش��د. طبعا بنده كه مخالف اين تصميم كردهاي 
عراق هستم، نظراتم را به صراحت مطرح كردم ولي آن 
برادر كرد هم مالحظاتي داشت كه در نقد مواضع بنده 
عرضه  كرد. در حين صحبت، آن دوست كرد، اين پرسش 
را بيان داشت كه »اگر تو يك كرد بودي، چه مي كردي؟« 
و اين پرسش��ي نبود كه بشود به آساني به آن جواب داد 
و بنابراي��ن من مجبور ش��دم خودم را ج��اي يك كرد 
سني مذهب مانند همين دوستم بگذارم و واقعا به اين 
س��وال جواب بدهم كه اگر ما جاي هموطنان و برادران 
و خواه��ران كرد خودمان بودي��م، در اين موقعيت چه 
مي كرديم. جريان انقالبي و مذهبي در كردستان ايران 
از س��ال هاي قبل از پيروزي انقالب وارد عرصه فعاليت 
اس��المي و انقالبي شد. آنان تحت تاثير نهضت عمومي 
بيداري اسالمي در سراسر جهان، وارد روندي شدند كه 
احياي انديشه ديني و ايجاد اقتدار سياسي براي اسالم 
انقالبي را مدنظر داش��ت و مي خواست از ذلت و زبوني 
مسلمانان در مقابل غرب جلوگيري كند و عزت از دست 
رفته را به آنان بازگرداند. در كردس��تان ايران هم تالش 
متفكراني مانند مفتي زاده موثر واقع شد و هزاران نفر را 
به سوي اين نهضت سوق داد. هر چند روند انقالبي گري 
در كردستان از سرعت مناطق ديگر برخوردار نبود ولي 
كم نبودند برادران اهل سنتي كه در چهره امام خميني، 
نه ي��ك »مرجع ش��يعه« بلكه يك »رهبر اس��المي« 
را مي ديدن��د و از ايش��ان حمايت مي كردن��د. آنان در 
آن وضعيت يقين داش��تند كه اگر انقالب اس��المي به 
پيروزي برس��د، برادري اسالمي به معناي واقعي كلمه 
ش��كل خواهد گرفت و مظلوميت اهل س��نت از ميان 
خواهد رفت و تبعيض تاريخي مناطق كردنشين زائل 
خواهد شد و همين اميدواري بود كه آنان را به مدافعان 
نهضت سراس��ري اس��المي و انقالبي تبديل كرده بود. 
وقتي كردس��تان در چنبره حزب دموكرات و كومله و 
ديگر گروه هاي مسلح قرار گرفت، باز اينان بودند كه در 
كنار ارتش و سپاه پاسداران قرار گرفتند و »پيشمرگان 
مس��لمان كرد« را ايجاد كردند و موف��ق به دفع خطر 
تجزيه كردس��تان شدند. آنان در ش��رايطي دشوارتر از 
برادران شيعه خود يعني با تمام خانواده خود جنگيدند 
و ب��ا فداكاري هاي بيش��تر، مظلوميت هاي مضاعفي را 
در اين مس��ير تحمل كردند، اما دست از دفاع از انقالب 
نكشيدند. حتي وقتي در انتخاب ميان رهبران ديني خود 
)مانند مفتي زاده( و رهبري انقالب قرار گرفتند، بدون 
ترديد به سمت امام خميني آمدند زيرا معتقد بودند كه 
»واليت فقيه« همان »خالفت مجتهد« اس��ت كه در 
مباني فقهي اهل س��نت وجود دارد. در اين مقطع شايد 
ايرادها و اشكاالتي را هم مي ديدند اما معتقد بودند كه اين 
اقتضاي سال هاي اول انقالب است و بعدا وضعيت بهتر 
خواهد شد و بنابراين باز هم در ركاب انقالب باقي ماندند 
و از جمل��ه در جريان جنگ تحميل��ي و دفاع مقدس، 
جانفش��اني ها كردند و س��ند آن هزاران شهيد كردي 
است كه مي شناس��يم. اين جريان فكري و سياسي در 
رخدادهاي بعد از جنگ و در جريان سازندگي هم فعال 
بود اما به تدريج برايش پرسش هايي مطرح شد كه يافتن 
پاسخ قانع كننده آسان نبود. آنان احساس كردند كه هم 
در س��اختار قانوني نظام و هم در انديشه و تفكر بخشي 
از عالمان ديني شيعه و هم در جريان عمل اجتماعي و 
مديريت سياسي و اداري كشور، نسبت به كردها و اساسا 
اهل سنت يك تبعيض آش��كار وجود دارد و ديگر از آن 

برادري اوليه خبري نيست. 

علي شكوهي

امتناع رهايي از گذشته فاجعه

تاكسي توي ترافيك سنگين گير كرده بود. 
ماشين كناري در فاصله نيم متري ما ايستاده بود. مرد چهل و پنج، شش ساله اي پشت فرمان ماشين نشسته بود. 
زن سي و هفت، هشت ساله اي كه كنار مرد بود از پنجره بيرون را نگاه مي كرد و پسربچه هفت، هشت ساله اي عقب ماشين به در 
تكيه داده بود و سرش توي موبايلش بود. هيچكس در ماشين كناري حرف نمي زد. زن و مرد و بچه هر كدام به جايي خيره شده 
بودند. به راننده تاكسي گفتم چقدر اين ماشين بغلي عجيب  غريبه... هيچكدومشون كاري به كار هم ندارن. راننده به سرنشينان 
ماش��ين بغلي نگاهي كرد اما چيزي نگفت. گفتم »صحنه غم انگيزيه« راننده پرسيد: »چرا؟« گفتم: »انگار با هم قهر هستند« 

راننده گفت »مرده داره رانندگي مي كنه، خانمه بيرون رو نگاه مي كنه، بچه شون هم داره با موبايل بازي مي كنه... همين«

واقعيت...

تاكسي نوشت
سروش صحت

ت��ي  آ ر  ا ي��د د
روساي  سه جانبه 
اي��ران، جمه��وري  جمه��وري 
آذربايجان و روسيه، ديدار مسوول 
دفتر نمايندگ��ي اتحادي��ه اروپا 
در باكو با الهام عل��ي اف و امضاي 
قرارداد تحويل س��امانه موشكي 
اس- 400 از سوي روسيه به تركيه، 
خبرهاي روزنامه هاي آذربايجان 
است. روزنامه »يني مساوات« هم 
گ��زارش داده: »وضع تحريم هاي 

شديد عليه كره شمالي«. 

واكنش منفي افكار 
عمومي انگليس با 
تصميم دولت به افزايش دستمزد 
نيروه��اي پليس، توف��ان ايلين با 
س��رعت 120 كيلومتر در ساعت 
ب��ه انگليس رس��يد و يك س��وم 
مردم انگليس يهودستيز هستند، 
س��رخط خبرهاي انگليس است. 
روزنام��ه »گاردي��ن« هم گزارش 
داده: »افزاي��ش فش��ارها بر بانك 
مركزي انگليس براي افزايش نرخ 

بهره بين بانكي«. 

از روس��يه  تركيه 
موشك خريداري 
مي كن��د، پيونگ يان��گ اع��الم 
ك��رد برنام��ه اتمي  خ��ود را پس 
از تحريم ه��ا تس��ريع مي كند و 
براس��اس آمار س��ازمان ملل در 
دو هفت��ه 370 هزار روهينگيايي 
به بنگالدش گريخته اند؛ سرخط 
خبرهاي اسپانيا اس��ت. روزنامه 
»ال پايي��س« هم گ��زارش داده: 
»ع��راق برگ��زاري همه پرس��ي  

استقالل كردستان را رد كرد«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

يكي، دو هفته پي��ش در كرگدن پرونده »گربه« 
درآورديم و هر آنچه درباره اين مسكين خياباني 
به عقل مان رسيد گفتيم و نوشتيم. چند روز پيش، جوان نسبتا 
عجي��ب و غريبي – با عينك و كاله و ت��وي اين گرما اوركت - به 
دفتر مجله آمد و گفت اس��راري درباره گربه هاي خياباني تهران 

مي داند كه فكر مي كند بايد به ما بگويد. 
چايي اش داديم و زير باد كولر نشانديم و گفتيم بگو. واقعا اسراري 
گفت كه گفتنش به ش��ما خالي از لطف نيس��ت... گفت: ش��اه 
اي��ران و خانواده اش عالقه عجيبي به حيوانات خانگي داش��تند 
و علي الخصوص گربه ها را عزيز مي ش��مردند. از شاهان و اربابان 
دنيا نيز گربه هاي گران قيمت هديه گرفته بودند. در كاخ سعدآباد 
گربه هايي اشرافي زندگي مي كردند كه هر كدام به قيمت آن روز، 
صدها هزار تومان قيمت داشتند. عالوه بر اين گربه هاي اشرافي 
نوه، نتيجه هاي ببري خان ه��م در كاخ زندگي مي كردند و نژاد 
خوب خود را تكثير مي كردند. درواقع دربار آخرين شاه ايران، از 
حيث سگ و گربه – يعني از حيث خون اشرافي كه در رگ سگ 
و گربه ه��ا بود – در جهان بي نظير بود و ارزش مادي اين پت ها را 
كمتر كسي مي توانست تعيين كند. العهده علي  الراوي. درست 
و غلط اين حرف ها پاي همان جواني كه گشته بود و در اين شهر 
ش��لوغ ما را پيدا كرده بود. كور كور را پي��دا مي كند و دور از جان 
ديوانه ديوانه را. درواقع سوته دالني بوديم كه گرد هم آمده بوديم 
و براي يكديگر داستان هاي علمي – تخيلي تعريف مي كرديم. 
رفيق جوان ما فصل دوم داس��تانش جذاب ت��ر از فصل اول بود. 
گفت وقتي انقالب ش��د و همه بزرگان كاخ فرار كردند، كسي به 
فكر اين حيوانات – علي الخصوص اين گربه هاي اشرافي - نبود. 
وقتي مردم انقالبي و كميته ها به كاخ هجوم آوردند، آنقدري كه 
دنبال اسناد خيانت پهلوي ها مي گش��تند با سگ و گربه ها كار 
نداشتند. مردم انقالبي حتي در مخيله شان هم نمي آمد كه يك 
گربه مي تواند صدهزار تومان آن ايام قيمت داشته باشد. تابلوها و 
فرش ها و مجسمه ها و از اين قبيل را كمابيش سر در مي آوردند، 
اما از پت چيزي نمي دانستند. سگ ها را احتماال بردند به چوپاني 

و باغباني، گربه ها را هم يك لگد زدند و در شهر رهاي شان كردند. 
اين گربه ها كه در ناز و نعمت باليده بودند يك شبه از اسب افتادند 
و خياباني شدند. از اس��ب افتادند، اما از اصل نيفتادند و باالجبار 
در ب��االي ديوار و زير پل و داخل ج��وي آب با گربه هاي خياباني 
وصلت كردند و نژاد خوب ش��ان را پراكنده كردند... رازي كه اين 
رفيق ما پرده از آن برداشت همين بود كه اگر همه شهرهاي دنيا 
را بگردي، در هيچ شهري گربه هايي به اين زيبايي كه در تهران 
يافت مي ش��وند نمي تواني پيدا كني. گربه هاي پاريس الغرند، 
گربه هاي لندن بي پشم يا كم پشمند و گربه هاي قاهره و طرابلس 
زرد و موكشيده و بدبختند. اما گربه هاي تهران، صدي نودشان، 
عين ببر زيبا و باوقارند و چشمان شان تاللويي دارد كه هوش از سر 
مردمان مي پراند. گربه هاي تهران را خوب برانداز كني مي بيني 
خوي اش��رافي هم دارند. درست است كه در زباله ها مي لولند اما 
اوال تميزند ثانيا همين كه سير شوند ديگر نگاهي به سطل هاي 
آشغال نمي كنند. يك دليل اينكه مردم امروز تهران با گربه هاي 
خياباني مهربان تر شده اند همين است كه اين گربه ها با گربه هاي 
قبلي توفير دارند و از حيث زيبايي و خلق و خو نسب از گربه هاي 
نژاده مي برند... من نمي دانم حرف اين دوست مان چقدر درست 
اس��ت، اما خاطرم هس��ت كه چند س��ال پيش يك گروه شياد 
گربه هاي خياباني را رنگ مي كردند و به اسم پرشين به خارجي ها 
مي فروختند. باالخره يك قابليتي در اين گربه ها بايد باشد كه بشود 
به اسم پرشين قالب شان كرد. نكته ديگري كه يادم آمد اين است 
كه غير از گربه باقي اصناف و اشخاص نيز انحصار طبقاتي خود را 
شكستند و در شهر پراكنده شدند و خون خود را در قوالب جديد 
تكثير كردند. يعني بعد از انقالب مسير تكثير و توليد مثل تغيير 

كرد و زيرها و زبرها درهم آميخته شدند... 
اما بايد برگرديم و رد س��گ هاي دوبرمن و شين لو و ژرمن شيپر 
دربار را پي بگيريم. بعضي وقت ها در دهات ، پاي گله يا دم باغ آدم 
سگي مي بيند كه معلوم است پدربزرگي كاخ نشين داشته و خون 
اعياني در رگ هايش مي دود. اينها را اگر مطالعه دي  ان اي كنيم 

فكر كنم بتوانيم به قيمت گزاف به دنيا بفروشيم... 

خون اعياني

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

»اول گفتم خودم را حلبی ساز معرفی كنم اما نامی 
به خود داده بودم كه هر حلبی سازی نمی توانست 
داشته باشد؛ به عالوه، من عينك به چشم داشتم... باشكوه گفتم: 
روزنامه نگار... من با عظمت مثل وزيری بدون مسكن جلوی نرده 
ايستاده بودم... روزنامه نگاری بدون آتش و سرپناه در بازداشتگاه 
)گرمخانه( به چه می توانس��ت شباهت داش��ته باشد. گفتم: از 
روزنامه مورگن بالدت. اين مصيبت را داشتم كه امشب كمی تا 
ديروقت گردش ... حرفم را قطع كرد...، مودبانه در برابرم سر فرود 
آورد و...« رمان »گرسنگی« نوش��ته كنوت  هامسون، نويسنده 
نروژی برنده جايزه نوبل ادبيات در انتش��ارات گل آذين به چاپ 
دوم رسيده اس��ت. كنوت پدرسن با نام مستعار كنوت  هامسون 
در 4 آگوست 185۹ در خانواده  فقير روستايی در شمال نروژ به 
دنيا آمد. در بيست و دو سالگی نروژ را ترك كرد و به امريكا رفت. 
او در سال 1۹20 جايزه نوبل ادبيات را گرفت. مجموعه داستان 
»دشت سوزان« نوشته خوان رولفو، نويسنده مكزيكی است كه 
با ترجمه فرشته مولوی در انتشارات ققنوس منتشر شده است. 
كتاب 15 داس��تان كوتاه دارد. ماكاريو، عاقبت زميندار شديم، 
تپه كومادرس، بس كه آس و پاس��يم، مرد، در سپيده دم دشت 
س��وزان، تالپا، به آنها بگو مرا نكش��ند، لووينا، شبی كه تنهايش 
گذاشتند، پارس نمی كند. پاسو دل آناكلتو مورونس خوان رولفو 
از بزرگ ترين نويسندگان مكزيكی است كه دو كتاب دشت سوزان 
و رمان معروف پدرو پارامو از او به فارسی ترجمه كرده است. رولفو 
درسال 1۹70 برنده جايزه ادبيات مكزيك شد. »قدرت برای امروز، 
لعنت به اين قدرت! اون ها از ما دزدی می كنند، اما يه گوس��فند 
می تونه دندان هاش را تغيير بدهد، تو معموال داستان می نوشتی 
برای مجله هايی مربوط به بچه ها، داستان های تو كودكانه برای 
جهان كودكان، اما ديگه نبايد داس��تان گرگ در لباس ميش را 

بنويس��ی، بلكه بايد درباره گوسفندی بنويس��ی كه دندان های 
گرگ را يك دندانپزشك در آرواره هاش نصب می كنه و بنابراين 
می تونه در ميان گرگ ها ب��ه زندگی اش ادامه بدهد.« رمان »باد 
سهمگين« اثر ميگوئل آنخل آستورياس، ترجمه زنده ياد حميد 
يزدان پناه است كه نشر افراز منتشر كرده. آستورياس برنده جايزه 
نوبل ادبيات سال 1۹67 است. ميگوئل آنخل آستورياس، شاعر، 
داستان نويس، روزنامه نگار و نمايشنامه نويس گواتمااليی نقش 
بسزايی در تثبيت جايگاه امريكای التين در جهان ادبيات داشت. 
رمان های پاپ سبر، چشمان بازمانده در گور و آقای رئيس جمهور 
از ديگر آثار او است كه به فارسی ترجمه شده. »وقتی هوا روشن تر 
شد، سرهنگ تصوير را ديد. احتماال با همان سرعتی كه آدم های 
شهرنشين فرم هايی را كه قبول ندارند می خوانند و امضا می كنند و 
به محض اينكه سر و كله چيزی پيدا می شود متوجه آن می شوند. 
به خودش گفت چش��م دارم و شعور و همه چيز را زود می گيرم. 
آدم های خودم را هدايت می كنم تا آخر خط. حاال از دويس��ت و 
پنجاه تای آنها سه نفر زنده اند و مشغول گدايی در آن سر شهر.« 
رمان »آن سوی رودخانه زير درختان« يكی از بهترين رمان های  
ارنست همينگوی، نويسنده امريكايی برنده جايزه نوبل ادبيات 
سال 1۹54 است كه احمد كسايی پور در انتشارات هرمس منتشر 
كرده است. داستان اين كتاب، به زندگی يك سرهنگ امريكايی 
زخم خورده از جنگ به نام ريچارد كنتول می پردازد كه در دوران 
پايانی جنگ جهانی دوم، در ايتالي��ا انجام وظيفه می كند. او در 
آنجا يك زن جوان اشرافی ايتاليايی را مالقات می كند و شيفته 
او می ش��ود. گابريل گارس��يا ماركز معتقد است كه همينگوي 
در»آن سوی رودخانه، زير درختان«، انعطاف پذيری روح بشر و 
زيبايی و شكوه ونيز را به زيبايی به تصوير كشيده و آن را  يكی از 

مهم ترين های قرن می داند.

باز هم گرسنگی

در حوالي ادبيات
اسداهلل امرايی

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

دقيقا در لحظاتي كه خبرها را مي خوانيم و روزبه روز بيشتر درگير جنگ ها، بحران هاي مختلف و 
بالها و مشكالتي مي شويم كه انسان ها براي يكديگر يا طبيعت و حيوانات به وجود مي آورند با خود 
فكر مي كنيم كه ديگر عجيب تر از اين خبر نمي خوانيم و نمي شنويم، ناگهان خبري ديگر منتشر 
مي ش��ود يا گزارش��ي مي رس��د كه همه عجايب قبلي را از ذهن پاك مي كند و باز »عجيب ترين« 
مي شود. گزارش��ي مانند گزارش عكس��ي كه به تازگي در خبرگزاري مهر منتشر شده و از رسم و 
رس��وم عجيب قبيله اي در اندونزي مي گويد كه يك روز در س��ال مرده هاي خود را از خاك بيرون 
مي آورند و به آنها لباس مي پوش��انند. عكس��ي كه مي بينيد، از اين مجموعه و رسم عجيب مردم 

اندونزي منتشر شده است. 

عكس نوشت

سيانور- بهروز شعيبي 
گنجشكي كه از مترسك بترسه، مي ميره... 

فالش بك

طي سفري كه به يكي از شهرهاي مرزي داشتم، 
قرار بود فرم هاي تحقيقي را براي موسس��ه اي 
كه كار مي ك��ردم، تكميل كن��م. تجربه س��فرهاي متفاوت، 
تجربه هاي انسان شناختي و آگاهي است. آدم مي تواند با ديدن 
فرهنگ هاي متفاوت، كدها و رمزهاي زندگي را دريابد. فرقي 
نمي كند كه به ش��هري مرزي با مردمي ك��ه در به در به دنبال 
منفذهاي قاچاق هستند، برويد يا به كالنشهري عظيم الجثه 
با مردمي كه در به در به دنبال خالقيت و كسب بيشترين سود 
در بازارهاي تجاري هس��تند، برويد. ام��كان دارد در اين ميان 
كدهاي مشتركي دريافت كنيد كه به شما خبر از فرهنگ ها يا 

رفتارهاي مشترك مي دهد. 
يك��ي از اين رفتارها، ش��يوه هاي پرداخت ك��ردن هزينه بود. 
يكي از بومي ها در ش��هر مرزي مي گفت كه وقتي در فصل درو 
و كسب سود محصول ها قرار داريم، زمان ميوه چيني يا ثروت 
اندوزي مغازه ها هم فرارسيده اس��ت. مردم اين منطقه كه به 
حس��ابگري و عقالنيت زياد خو ندارند، بيشتر دوست دارند در 
ازاي خريدهاي ش��ان بگويند »به اين چي بدم؟« و در نتيجه، 
هيچ وقت حس��اب نمي كنند كه ريزهزينه چقدر اس��ت. تازه 
حتي اگر كسي بخواهد براي آنها از ريزهزينه ها بگويد، ناراحت 
مي شوند و دوست دارند به س��بك آدم هاي بزرگ هزينه ها را 
پرداخت كنند. از اين رو فروش��گاه هايي كه اين جا باز شده اند، 
حتي اگر مهاجرهايي كه از شهرهاي بزرگ آمده اند، هيچ وقت 
دوست ندارند برگردند، چون شيوه كسب و درآمد در اينجا به 

خاطر روحيه بخشايشگري خريداران بسيار به صرفه است. 
اين فروشنده ها، آدم هاي طبقه متوس��ط شهرها را كه بسيار 
ريزهزينه را در نظر دارند، دوست نداشته و نمي خواهند اصال با 
آنها معامله كنند، چون مدام مي پرسند كه »اين چقدر ميشه« 
و »اون چقدر ميشه« و هزاران س��وال فراوان كه »چرا فاكتور 
نمي ديد؟« و »فيش خريد چي شد؟« در حالي كه مشتري هاي 
»آقا نفس« اصال قرار نيست از اين سوال ها بپرسند و آنها مي آيند 
و با هيات و منش بزرگانه خريد مي كنند و پول مي دهند. نظير 
همين رفت��ار، در ميان طبق��ات باالتر كالنش��هرها هم ديده 
مي شود. اقتصاد زمين و تمركز ثروت، موجب مي شود نقاطي 
از شهر، مختص آدم هايي باشد كه به شيوه بزرگ منشانه خريد 
مي كنند و از ريز و بم قيمت سوال نمي كنند. همين جا هم اين 

عادت رواج دارد كه همه مي گويند »چقدر بايد بدم؟«
شهرهاي امروزي ما پرند از س��رزمين هايي كه محاسبه گري 
و دقت اقتصادي در آنها نيس��ت و اغل��ب رفتارهاي اقتصادي 
بزرگ منش��انه است. از ش��هرهاي مرزي كه كشاورزي آنها در 
پاييز دهقانان تازه به دوران رسيده را به مقلدهاي اربابان تبديل 
كرده تا بزرگ منش��ي را در دادن پول هاي بي حس��اب و كتاب 

بدانند، تا شهرنشينان باال دستي كه در مكان هاي گران قيمت 
حاضر شده و براي يك چايي كيسه اي ارزان قيمت، هزينه اي 
چندين برابر مي پردازند. اين مكان ها بهشت هاي رويايي است 
كه در آنجا آدم ها احساس بزرگي و مالكيت مي كنند و اگرچه 
همين احساس نيز وجود خارجي دارد، اما عنصر مهم در حس 
مالكيت و بزرگي، در پرداخت هاي پولي است كه فروشندگان را 

به دريافت قيمت هاي غيرعادي عادت مي دهد. 
روزي از همي��ن روزها از يك قن��ادي در مركز خريدي قيمت 
شيريني خامه اي را پرسيدم و اول قصد ناپلئوني كرده و سپس 
شيريني رولتي ساده اي را انتخاب كردم تا حدود يك كيلو در 
قوطي بريزند. اما در حين پرداخت تفاوت قيمتي سي درصدي 
مشاهده كردم كه در پاسخ به نوعي مجابم كردند، اما قيمتي كه 
شفاهي هم گفته بودند، در روي ميز نوشته شده بود: »شيريني 
 تر و خامه اي فالن تومن«. به ناچ��ار به چهره هاي عادت كرده 
فروشنده ها تماش��ا كردم. آنها عادت كرده بودند كه از ايشان 
قيمت پرسيده نشود و مطابق ش��أن خريداران با آنها حساب 
كنند. در اين مكان هايي كه براي فروش��نده ها سرزمين هاي 
بهشتي محسوب مي ش��ود، خريدار، بازتوليدي از ارباب است، 
هر كه مي خواهد باشد و فروش��نده، رعيتي است كه از صدقه 

سر ارباب قرار است »حال حسابي به زندگي خودش بدهد.« 
رفتارهاي اقتصادي، نتيجه بازسازي فرهنگ هاي آرماني و 
خلق مكان هاي آرماني از يك قاعده مفهومي ديرين اس��ت. 
ارباب منشي، بزرگ منش��ي و... سرزمين هاي بهشتي براي 
فروش��ندگان و براي خريداران ايجاد مي كن��د كه در آنجا 
فارغ از حسابگري هاي زندگي شهري به پرداختن پول هايي 
بپردازند كه از كشاورزي يا نقل و انتقال هاي زمين و مالكيت 
شهري براي آنها بر جاي مانده است. اما ماحصل اين نوع ارباب 
منشي ها، توليد بازارهايي است كه با آدم هاي طبقه متوسطي 
ساز و كاري ندارند و بيش��تر به دنبال مشتري ها و ساخت و 
ساز فضاهايي هستند كه به ارباب منشي و... فرصت بدهد. 

به نظر مي رسد، فضاهاي شهري ما روزبه روز به ارباب منشي 
دست بلند مي كند و از حسابگري هاي طبقه متوسطي دوري 
مي گزيند. حال آنكه همين حسابگري است كه موتور محركه 
زندگي ش��هري و عقالنيت اقتصادي است. هر قدر خيزش 
سرزمين هاي بهشتي براي متصديان خدمات شهري بيشتر 
شود، ش��هر از وجوه عقالنيت و حسابگري دوري مي گزيند 
و برعكس هر قدر س��رزمين هاي جهنمي عقالنيت افزوده 
شوند تا متصديان خدمات خود را به انواع و اقسام نرم افزارها 
و برچسب هاي قيمت و... مجهز كنند، احتمال اينكه شهرها 
رو به سوي رشد و برساختن زندگي عادالنه و سالم بياورند، 

بيشتر است. 

فرهنگس��راي بهمن در روزهاي پنجش��نبه 
برنام��ه اي ويژه ب��راي ك��ودكان و نوجوانان 
دارد؛ برنام��ه اي كه »پات��وق كتاب« ن��ام دارد و هرهفته به 
معرفي كتابي در حوزه ادبيات كودك و نوجوانان مي پردازد. 
دربرنام��ه اي��ن هفته »پات��وق كت��اب« قرار اس��ت كتاب 
 »قصه هاي تصويري از الهي نامه« به روايت مژگان ش��يخي

 معرفي شود. 
اي��ن كتاب مجموعه اي از 12 داس��تان ش��يرين و آموزنده 
از كتاب ارزش��مند »الهي نامه« عطار نيش��ابوري است و به 
تازگي توس��ط واحد كودك و خردس��ال موسسه انتشارات 

قدياني )كتاب هاي بنفشه( منتشر شده است. داستان هاي 
اين مجموعه كتاب به نثر س��اده و رواني برگردانده شده و با 
تصوير گري حس��ن عامه كن براي كودكان بازآفريني شده 
اس��ت. 12 جلد »قصه هاي تصويري از الهي نامه« به ترتيب 
شامل داستان هاي »گربه اي با جوراب هاي چرمي«، »پسرك 
و دختر شاه پريان«، »عارف و نانوا«، »سفر به هندوستان«، 
»بهلول و بچه ها«، »مرد حريص و فرشته مرگ«، »زنبور و 
مورچه«، »اسكندر و آب حيات«، »روباهي كه مي ترسيد«، 
»انگشتر سليمان«، »ابراهيم و س��ه امتحان« و »اردشير و 
سه پسرش« است. اين برنامه ساعت 11 صبح آغاز مي شود. 

چقدر ميشه؟

قصه تصويري از الهي نامه 

شهرنگار
محمد زينالي اُناري

 پژوهشگر فرهنگ عامه

نشست روز

ايس�نا | علي  اس��دي، سرپرست تيم 
كاوش آبراهه ه��اي تخت جمش��يد از 
كشف و شناسايي 6 اسكلت در مسير اين كاوش ها به 
عنوان مهم ترين دستاورد اين فعاليت علمي پژوهشي 
ياد كرد. از نظر باستان شناس��ي و شناخت تاريخچه 
تخت جمش��يد اين اس��كلت ها اهميت زيادي دارند. 
اسكلت ها پس از انجام مطالعات اوليه، براي مطالعات 
تكميلي به آزمايشگاهي در تهران منتقل مي شوند. در 
فصل سوم كاوش، بررسي در يك محدوده 40 متري 
به سمت ش��مال اين آبراهه انجام ش��د كه از ويژگي 
آن مي ت��وان به ارتفاع زياد و بي��ش از 6 متر اثر كه در 
صخره هاي تراشيده قرار گرفته اند، اشاره كرد. اسدي 
ايجاد يك مس��ير بازديد براي سنگ نوشته هاي مهم 
داريوش بزرگ در ديواره جنوبي تختگاه تخت جمشيد 
را از ديگر اه��داف كاوش در اين محوطه برش��مرد و 
گفت: اين سنگ نوشته ها مهم ترين سنگ نوشته دوره 
هخامنشي در تخت جمشيد است كه اطالعات مهمي 
درباره وضعيت تخت جمشيد و اينكه داريوش بر چه 
اساس��ي و اهدافي اين بنا را بنيان گذاري كرده، ارايه 
مي دهد. با توجه به پوش��يده بودن اين بخِش جنوبي 
تختگاه تخت جمش��يد با خاك كاوش هاي گذش��ته 
مس��ير بازديدي براي اين نوش��ته ها وجود نداشت. 
رييس تيم باستان شناسي آبراهه هاي تخت جمشيد 
همچنين كشف ديواره جنوبي تخت جمشيد را عاملي 
براي نمودار شدن منظر تخت جمشيد به صورت واقعي 
دانس��ت و گفت: اين منظر امروزه قدري دستخوش 
تغيير شده اس��ت، بنابراين با برداشت اين خاك، دره 
جنوبي تخت جمش��يد كه در گذر زمان تغيير شكل 
پيدا كرده، بار ديگر به صورت طبيعي و به احتمال زياد 
با چهره اي شبيه به دوره هخامنشي، نمايان مي شود. 

خبر آخر

 كشف اسكلت هايي 
در آبراهه هاي تخت جمشيد


