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شوكران  نوش

كرگدن نامه

 اين روزها عروسي دشمنان آقاي روحاني است. 
بيش از چهار سال است كه به اميد چنين روزي 
نشس��ته اند. به اميد اينكه چهار نف��ر از آنهايي 
كه به روحان��ي راي داده بودند ده��ان به انتقاد 
باز كنند تا آنها هلهله سر دهند و فرياد برآورند 
كه: ديديد حق با ما بود! ديديد گفتيم پشيمان 

مي شويد از راي دادن به حسن روحاني! 
احتماال خودش��ان هم خ��وب مي دانن��د اين 
ديديد گفتن ها ب��ا ديديد گفتن ه��اي آنهايي 
كه هم از ابتدا مي دانس��تند معجزه هزاره سوم 
چه بر س��ر اين س��رزمين آورد تومن��ي صنار 
تف��اوت دارد اما ب��راي آنها كه صرف��ا حكم به 
ظاهر مي كنن��د و تفاوتي بي��ن آن ديديد و اين 
ديدي��د را نمي بينن��د، ع��رض مي كن��م: همه 
آنهايي كه ب��ه آقاي روحاني راي دادند ايش��ان 
را نظر ك��رده آس��مانيان نمي دانس��تند. هيچ 
ك��س ه��م در س��تاد تبليغاتي ايش��ان مدعي 
نش��د چون ف��ان آدم متقي خ��واب ديده كه 
 بايد ب��ه ايش��ان راي بدهي��م ما هم به ايش��ان 

راي مي دهيم. 
غالب آنهاي��ي كه ب��ه ايش��ان راي دادند يقين 
داش��تند ب��ه آدم��ي راي مي دهن��د از جنس 
خودش��ان. آدمي ك��ه نه فرش��ته اس��ت و نه 
ش��يطان. آدمي كه چ��ون فك��ر مي كند پس 
خبط و خطا هم از او س��ر خواهد زد و درس��ت 
به همين دلي��ل كه آدمي��زاد اس��ت قابل نقد 
 هم هس��ت و بي��ش از آن، قاب��ل تذك��ر و گاه 

عتاب و خطاب. 
ما اص��ا رييس جمهوري انتخ��اب كرده ايم كه 
بتوانيم نقدش كنيم نه آنكه صبح تا شب قربان 
صدقه اش برويم و مخالفت با او را مخالفت با خدا 
فرض كنيم و منتقدان او را جاس��وس و معاند و 
منافق لق��ب دهيم. پس لطف فرم��وده به جاي 
ذوق مرگ ش��دن، به فكر فرداي خودتان باشيد 
و اين را از ياد نبريد كه نااميد ش��دن از معتدالن 
و اصاح طلبان لزوما به اس��تقبال از شما منجر 

نخواهد شد. فتامل جدا

سام و احترام و تحيت: آقاي وزير فرهنگ و آموزش 
س��ياره qx مي دانم كه زبان مرا متوجه نمي ش��ويد. 
اين زبان را روساي خودمان هم نمي فهمند، چه رسد 
به ش��ما! اما ش��ايد بعد از اينكه اين نامه به دست تان 
رس��يد، به دنبال مترجمي بگرديد كه آن را براي تان 
ترجمه كند .  مي خواستم از محضر شريفتان بپرسم: 
در سياره ش��ما هم وقتي عده زيادي نويسنده و شاعر 
به مديريت يك نف��ر اعتراض مي كنند، مس��ووالن 
باالدس��ت نه تنها به حرف ش��ان مح��ل نمي گذارند 
بلكه طوري رفتار مي كنند كه ان��گار مي خواهند لج 
انس��ان هاي فرهيخت��ه را دربياورند؟ ب��اور كنيد اگر 
رييس صنف كله پاچه پزان يك شهر دورافتاده، بفهمد 
هم صنفانش از او خوش شان نمي آيد، خودش سرش 
را زير مي اندازد و از رياس��تش كنار م��ي رود؛ اما انگار 
كساني كه خودشان را قّيم اهل فرهنگ و هنر مي دانند 
اين طوري نيس��تند. عرض كنم حضور محترم تان: 
»شما كه وزير تشريف داريد، حتما ملتفت هستيد كه 
به هيچ وجه درك و فهم ش��ما بيشتر از يك نويسنده 
در سياره خودتان نيست«. فرض كنيد وزير فرهنگ 
و ارش��اد امريكا، خيال ب��رش دارد كه بيش��تر از نوام 
چامسكي مي فهمد! خب همه به ريشش مي خندند. 
خنده دار تر اينك��ه يك مدير فرهنگ��ي گمان كند، 
نويسندگان و شاعران محصول تربيت ايشانند. تصور 
بفرماييد، وزير ارشاد انگليس مدعي شود: كازئو ايشي 
گورو را بنده تربيت كرده ام كه توانسته رمان هاي به اين 
خوبي بنويسد. خاصه اينكه؛ آقاي وزير: همين چند 
روز پيش مي خواس��تند براي كان��ون پرورش فكري 
مدير جديد تعيين كنند. تعدادي از نويسندگان كودك 
و نوجوان معتقد بودند كه فاني مدير نباش��د، بهتر 
است؛ اما مديران باالدس��ت، عدل رفتند سراغ همان 
آدم! اين كار يعني چي؟ مي خواستند بگويند: ما بيشتر 
از مي فهميم؟! يا نه خواستند زورشان را به آنها نشان 
دهند؟ مي دانم كه شما اخاق تان اين طوري نيست 
وگرنه صفت نام خوش شما به زمين نمي رسيد!اينها 
را نوشتم كه بگويم: شما شفيع ما؛ اگر روزي گذرتان 
به اين طرف ها افتاد، حتما اي��ن حرف ها را به مديران 
فرهنگي مملكت ما منتقل كنيد. پايان تماس؛ فرررت!

»من هنوز بي��دارم« مجموعه داس��تاني از مريم ايلخان اس��ت كه 
انتشارات مرواريد منتش��ر كرده است. »امروز مي ش��ود چهار سال 
و هشت ماه و ش��انزده روز؛ از روزي ك�ه مام�ان پرده را از روي همين 
پنجره كنار زد ت��ا نور ص�بح بيفت���د روي ص�ورتم و افس��ردگي ام 
درمان شود! گفته بود »آفتاب دواي افس��ردگيه«. از آن روز، تا همين 
چهل وپ�نج روز پ�يش، ه�ر صبح كه آفتاب مي افتاد اينجا روي تخت، 
اين جمله فراموش  نش��دني اش توي س��رم زنگ مي زد. آفتاب دواي 
افسردگي. و من چشم ها را مي بس�تم. آفتاب صورتم را گرم مي كرد. 
يك دست را مي گذاشتم روي ش��كمم و دس�ت ديگر را مي كشيدم 
روي تخت و هر صبح به ه�ر دو ج�اي خ�الي، ص�بح به خير مي گفتم. 
دواي افسردگِي مامان براي من كاري نكرد، تا روزي كه براي نخستين 
بار بعد از آن شِب سياه، با شنيدن يك جمل�ه از كس�ي ك�ه هميشه 
كنارم بود و نبود، دلم تكان خورد... « عنوان مجموعه شايد تلميحي 
به آن ترانه معروف باش��د. محس��ن حكيم معاني مجموعه داستان 
كوتاهي »افشار بندان« را در انتشارات ثالث منتشر كرده است. روزه 
سكوت، نذر جمعه تنهايي، تو نمي فهمي اينارو، شرجي متروك، ما، 
مهتاب هاي سنگي، تابستان كابوس هاي داغ، مسووليت تك نفره آقاي 
نويسنده يا به كس��ي برنخورد اين فقط يك داستان است، كوچه اي 
كه شاهد عشق سال هاس��ت، مثل يك بچه خوش��بخت، وقتي كه 
نيستي مي شود، افشاربندان و يادبود باستاني نيايش. » ديروز صبح 
كه از خواب بيدار ش��دم، ديدم باال س��رم ايس��تاده. من هم پشتم را 
كردم بهش و خوابيدم. يكدفعه گفت: »پاشو نره خر، بايد حرف بزنم 
باهات.« من هم بلند شدم، اما رفتم توالت. نگاهش هم نكردم. تا آنجا 
كه راه داشت لفتش دادم. بعد كه آمدم بيرون ديدم نشسته روي مبل 
و ناخن هايش را مي جود. فهميدم امروز اين وري ام يا به كل آن وري.« 
استاد ش��فيعي كدكني درباره نزار قباني گفته است: چه بخواهيم و 
چه نخواهيم، چه از شعرش خوش مان بيايد يا نه، قباني پرنفوذترين 
شاعر عرب است. نزار متولد دمشق اس��ت و سال ها در بيروت زيسته 
است. در جلسات ش��عرخواني او ده ها هزار نفر گرد مي آمدند و چنان 
كه خودش مي گويد، مي توانس��ت انواع آدم ه��ا را دور خودش جمع 
كند چون با آنها عاش��قانه و دموكراتيك رفتار مي كرد. »در بندر آبي 
چشمانت« منتخبي از شعرهاي نزار قباني كه با ترجمه احمد پوري 
در نشر چشمه منتشر شده اس��ت و در زمانه اي كه از اطراف و اكناف 
فرياد كتاب نخواندن مردم بلند است به چاپ دهم رسيده و اين امر تنها 
يك معني دارد؛ خواننده اي كه كتاب مي شناسد اگر كتاب خوب گير 
بياورد حتما مي خواند؛ سادگي و صميميت دو عنصر اساسي است كه 

هم شاعر دارد و هم مترجمش. 

قبل از اينك��ه حرف خودم را ش��روع كنم اجازه 
بدهيد از زبان شيخنا س��عدي، داستان كوتاهي 
از طغرل بگويم. داس��تان را س��عدي در نهايت 
ايجاز و اختصار بيان فرموده، من هم به ضرورت 
تنگناي صفح��ه كوتاه ترش مي كنم: »ش��نيدم 
كه طغرل ش��بي در خزان/ گذر كرد بر هندوي 
پاس��بان«. اينجا منظور از هندو س��ياه اس��ت. 
يعني يك نگهبان س��ياه چرده الغر. »ز باريدن 
برف و باران و سيل/ به لرزش درافتاده همچون 
سهيل«. سهيل ستاره اي اس��ت كه وقتي طالع 
شود، فصل گرما هم به پايان مي رسد. »دلش بر 
وي از رحمت آورد جوش/ كه اينك قبا پوستينم 
بپوش.« طغرل علي رغم آنكه طبق باور عمومي 
بي رحم و بي شفقت بوده دلش براي آن پاسبان 
س��وخته و به او گفته االن اين قباي پشمينم را 
مي فرس��تم كه بر دوش بيندازي. »دمي منتظر 
باش بر طرف بام/ كه بيرون فرس��تم به دس��ت 
غام.« ام��ا متاس��فانه كارهاي مه��م مملكتي 
پيش آمد، اعتبار نرسيد، بودجه عمومي گرفتار 
كسري شد، منابع تامين بودجه گم و گور شدند 
و اتفاقات��ي از اين دس��ت افتاد و طغ��رل يادش 
رفت. بدتر از فراموشي، يك »وشاقي پري چهره 
در خيل داش��ت/ ك��ه طبعش ب��دو اندكي ميل 
داش��ت.« وش��اق يعني غام بچه. فكرتان جاي 
بد نرود، طغرل به جه��ت زحمات بي دريغي كه 
مي كشيد، جس��ما و روحا نياز داشت با وشاقش 
خلوت كند و از ش��ر و ش��ور دنيا دمي بياسايد. 
»تماشاي تركش چنان خوش فتاد/ كه هندوي 
مس��كين برفتش ز ياد.« ما هم بودي��م هندو را 
از ي��اد مي برديم... »قبا پوس��تيني گذش��تش 
ب��ه گ��وش/ ز بدبخت��ي اش درنيامد ب��ه دوش/ 
مگر رنج س��رما ب��ر او بس نبود/ كه جور س��پهر 
انتظارش ف��زود/ نگه كن چو س��لطان به غفلت 
بخف��ت/ كه چوبك زن��ش بام��دادان چه گفت/ 
مگر نيك بختت فراموش ش��د/ چو دس��تت در 
آغوش آغوش شد...« س��رتان را درد نياورم. آن 
شب هندوي پاسبان از س��رما مرد و صبح جسد 
خشك ش��ده اش را كن��ار ايوان ش��اهي يافتند. 
طغرل عجب��ش آم��د. احتم��اال مختصري هم 
عذاب وجدان گرفت. گفت مگر اين بنده خدا هر 
شب با همين يك تا پيرهنش پاسباني نمي داد؟ 
چه ش��د كه مرد؟ گفتن��د او را وع��ده بي اعتبار 
كشت. »تو را ش��ب به عيش و طرب مي رود/ چه 

داني كه بر ما چه شب مي رود؟«
حاال عرض خ��ودم: زمان نمايش��گاه مطبوعات 
ب��ه  فارس��ي«  ادب  »فرهنگس��تان  گفتن��د 
مطبوعاتي كه فارس��ي را پاس داشته اند جايزه 
مي دهد. اقبال ما بلند بود، اس��م كرگدن را هم 
اعام كردند و گفتند 25 س��كه طا جايزه مان 
مي دهند... كور از خدا چه مي خواهد؟ دو چشم 
بينا. نمي دانيد چقدر خوشحال شدم و در خيال 
خامم چه س��وراخ هايي را با آن پر كردم. بخشي 
از بده��ي چاپخان��ه را دادم، حق التاليف ه��اي 
سنگين شده را س��بك كردم، به ويراستارانم كه 
فارسي را پاس داش��ته اند، دست الف بخشيدم 
و... دقيق��ا هم��ان قصه ك��ور و ك��وزه و عصا را 
بازسازي كردم. اما اگر شما سكه ديديد، من هم 
ديدم. در اين بين باور كنيد جرات نكردم كفش 
نو پا كنم يا كاه جديد سر بگذارم. گفتم رفقايم 
مي بينند و گمان مي كنند س��كه ها را فروخته ام 
و مال خود ك��رده ام... خبر جايزه م��ال اول آبان 
اس��ت و االن اواخر آذريم و »وعده از حد بشد و 
ما نه دو ديديم و نه يك«... اگر من هم به عاقبت 
پاسبان هندو مبتا شوم، عجيب نيست. انتظار، 
چيز بدي است و به قول س��عدي مگر رنج سرما 
بر او بس نبود/ كه جور س��پهر انتظارش فزود؟ 
هفتاد ش��ماره مجله را بي وعده سكه سر كردم، 
هيچ اتفاق��ي نيفتاد، ام��ا اين يكي ، دو ش��ماره 
اخير بي خود و بي جهت چش��م به دست طغرل 

دوخته ام... .

داستان دشمنان روحاني 

كنون روياي ما باغي است
بن هر جاده اش ميعادگاهي خرم و خوش بو

سر هر شاخه اش گلبرگ هاي نازك لبخند
به ساق هر درختش يادگاري ها

و با هر يادگاري نقش يك سوگند
كنون روياي ما باغي است

زمين اما فراوان دارد اين سان باغ
كه برگ هر درختش صدمه ديدارها برده است

كه ساق هر درختش نشتر سوگند ها خورده است
منوچهر آتشي

روياي ما باغي است... 

qx وعده از حد بشد و...من هنوز بيدارم نامه اي به  وزير فرهنگ سياره

چسب و قيچي

در هفته اي ك��ه گذش��ت، دولت اليح��ه بودجه را 
تقدي��م مجلس كرد ت��ا بحث و تصويب آن توس��ط 
نماين��دگان مردم ش��روع ش��ود و طبيعت��ا موارد 
متعددي از اين اليح��ه مورد توجه م��ردم نيز قرار 
گرفت و بخش هايي از آن وارد گفت وگوهاي روزانه 
مردم ش��د. نكات مختلفي از اين اليح��ه توجه ها را 
به خود جلب ك��رد ولي يكي از مواردي كه بيش��تر 
از همه و حتي چند براب��ر نكات ديگر اليحه، بحث و 
اظهار نظر را باعث ش��د، عوارض خروجي مسافرين 
براي نوبت ه��اي اول و بعدي بود. دليل��ي را هم كه 
دولت ب��راي اين افزايش اع��ام كرد، واري��ز مبالغ 
دريافت ش��ده به حس��ابي مش��خص براي مصرف 
در س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري اس��ت. 
طيف مخالفيني كه در اين م��ورد در فضاي واقعي 
و مجازي دي��دم آنقدر متن��وع و گس��ترده بود كه 
قطعا توجه به آن ضروري اس��ت. آنچه در اين ميان 
براي من جالب بود اين اس��ت كه بيش��تر كساني را 
ك��ه مخالف افزايش اي��ن عوارض دي��دم، هواداران 
ميراث فرهنگي كش��ور ي��ا حداق��ل از مدعيان اين 
هواداري اند. يعني آنهايي كه بيش��تر از همه نگراني 
خود را از تخريب آثار تاريخي و ميراث فرهنگي اين 
كش��ور ابراز مي كنند، بيش��ترين مخالفان افزايش 

عوارض خروجي هم هستند. 
س��والي كه براي من پيش مي آيد اين است كه اگر 
بر اي��ن اعتقاديم كه بايد آنچه از ميراث اين كش��ور 
با هم��ه باهايي ك��ه طي ق��رون بر آن وارد ش��ده 

محافظت كرد، هزين��ه اين محافظت باي��د از كجا 
بيايد؟ بيش��تر جواب هايي كه مي ش��نوم داللت بر 
اين دارد كه ما كش��وري ثروتمنديم و دولت موظف 
اس��ت از اين ثروت براي حف��ظ اين آثار اس��تفاده 
كند، نه اينكه انتظار داش��ته باش��د كه مردم بهاي 
آن را بپردازن��د. از طرف ديگر بر اي��ن موضوع پاي 
مي فشرند كه از كجا معلوم اين پول دريافتي، حتما 
براي حفظ اين ميراث صرف ش��ود يا حتي اگر هم 
در اختيار س��ازمان ميراث فرهنگي ق��رار گرفت، با 
تغييرات مديريتي كه شاهد آنيم، به بليه مديريتي 
آن هشت سال كذايي دچار نشود؟ به گمان من اما، 
اوال اگر معتقديم دولت ها وقتي پاس��خگو خواهند 
شد كه گذران ش��ان به پول مردم بس��ته باشد و نه 
مس��تقل از مردم، اينكه چنين عوارضي گرفته شود 
و به حساب مش��خصي براي مصرف مشخص واريز 
شود، امكان مطالبه و پرس��ش مقدار و هزينه كرد را 

نيز فراهم مي كند. 
در ثاني اگر اصل بر بي اعتمادي به دولت در مصرف 
بودجه و درآمد است، در همه جاي بودجه مي توان 
همين نگاه را داش��ت، چ��را همين جا ك��ه مي توان 
درآمد و هزينه ه��ا را پيگيري كرد، بيش��تر از همه 
موارد ديگر فريادمان بلند ش��ده اس��ت؟ حفظ اين 
ميراث اگر دغدغه ما است، بايد برايش هزينه كنيم. 
اگر معتقديم اين هزينه نباي��د از جيب ما پرداخت 
شود، بگوييد از كجا تامينش كنيم؟ پولش را از كجا 

بياوريم؟ از نفت؟

پولش را از كجا بياوريم؟

آخر خط...
تاكسي پر بود. من جلو نشسته بودم و سه نفر مسافر هم عقب تاكس��ي بودند. غروب دلگيري بود و سرما و ترافيك، دلگيري 
غروب را بيشتر مي كرد. مردي كه عقب تاكسي نشسته بود، گفت: »فكر كنم هيچ وقت نرسيم.« جواني كه كنار مرد نشسته 
بود، پرسيد: »چرا؟« مرد گفت: »از بس ترافيكه...تمومي نداره.« زني كه پش��ت سر راننده نشسته بود، گفت: »واقعا تمومي 
نداره... عمرمون داره همينجوري مي ره.« راننده گفت: »تموم مي شه...« مرد گفت: »ماشاء اهلل... چه حوصله اي داري شما.« 

جوان گفت: »حوصله نداشت كه نمي تونست راننده تاكسي بشه.« 
مدتي بعد از شلوغي جستيم و ترافيك را رد كرديم. مرد جوان كمي جلوتر و زني كه عقب تاكسي نشسته بودند، از تاكسي پياده 
شدند. به راننده گفتم: »همه رسيدند جز من.« راننده گفت: »تو هم مي رسي، تو هم پياده مي شي... هيچ مسافري تا حاال توي 

تاكسي نمونده... همه پياده مي شن. يكي، يكي...«

سروش صحت

داستان كوتاه

تاكسي نوشت

اسداهلل امرايي سيد عبدالجواد موسوي سيدعلي ميرفتاحسيداكبر ميرجعفري

مهرداد احمدي شيخاني

هشتگ روز

هفته گذش��ته و ب��ا ماج��راي اراي��ه بودجه 97 
ب��ه مجل��س، كارب��ران فض��اي مج��ازي بعد از 
اعتراضات گسترده به تقس��يمات مالي در كشور 
به يكي از مباحث قديمي بازگش��تند و هش��تگ 

»#روحاني« را دوباره داغ كردند. 
هش��تگي كه اگر بهار امس��ال به بهانه انتخابات 
داغ شد و تابس��تان هم در امتداد خبرها استفاده 
مي ش��د، اين بار روي تايم الين آم��د تا كاركردي 
انتقادي داش��ته باش��د. حاال درس��ت اس��ت كه 
ش��خص رييس جمهور در توييتر اكانت رس��مي 
دارد و در خوش بينانه تري��ن پيش بين��ي اي��ن 
انتقادها را در هش��تگي ب��ه نام��ش مي خواند و 
مي بيند، اما امروز نگاهي عميق تر به اين هشتگ 
و انتقادهاي��ي ك��ه در اطرافش جمع ش��ده اند، 

داريم: 
 كاربري تويي��ت كرده: »من اعت��راف مي كنم به 
منجي راي ن��داده ام، به يك انس��ان راي داده ام 
كه مي تونه انس��اني با علم به اشتباهات احتمالي  

باشه. 
مي كن��م«،  مخالف��ت  اش��تباهاتش  ب��ا  م��ن 
 كارب��ر ديگ��ري نوش��ته: »وقتي به ش��وخي هم 
مي گي��ن ص��د رحمت ب��ه پ��در احمدي ن��ژاد، 

مي ترسم. 
روحان��ي بخواد ه��م نمي تونه مثل اول باش��ه«، 
كاربري نوش��ته: »با چش��مان باز پاي راي خود 
بياستين، مطالبه و انتقاد كنين«، كاربري توييت 
كرده: »اگر مي��زان عاقه ش��ما ب��ه روحاني در 
اين مدت تغييري نكرده، ب��ه تعصب دچارين«، 
كارب��ري نوش��ته: »پا پ��س كش��يدن و روحاني 

باي باي گفتن و قهر كردن اشتباهه. 
همه تاش كردين و راي دادي��ن. پاي راي خود 
بايس��تين و مطالبات تون رو بيان و طلب كنين. 
دولت و رييس آن بايد پاس��خگو باش��ن و بدانن 
همين مردم كه به آنه��ا راي دادند مي تونن براي 
سرنوش��ت خود تصميم مجدد بگي��رن«، كاربر 
ديگري تويي��ت كرده: »م��ن از راي ام به روحاني 

پشيمون نيستم. 
اعتقاد دارم كار خ��اص ديگه اي تو اون ش��رايط 
نمي تونس��تم بكن��م ول��ي از عملك��رد روحاني 
ش��اكي ام، دلگيرم، عصباني ام«، كاربري نوشته: 
»قرار نبود اين طور ش��ود.« كاربر ديگري توييت 
كرده: »با ش��مايي ك��ه از راي دادن ب��ه روحاني 
پش��يمانيد يا به هر بهان��ه يا اتفاق غي��ر دلخواه، 
نفس راي دادن را زير سوال مي بريد اختاف نظر 

جدي درباره تصورمان از انتخاب دارم. 
از نظ��ر ش��ما  انتخاب ايس��تگاه آخر مش��اركت 
سياسي است، از نظر من نقطه ش��روع. تمام اين 
داد و فرياده��ا و انتقاده��ا وظيفه ش��هروندي ما 
است«  و در نهايت كاربري با اشاره به اعام برائت 
برخي از س��لبريتي ها درباره حماي��ت از روحاني 
توييت ك��رده: »كاش ش��ما به عن��وان الگوهاي 
جامعه اي��ن را مي دانس��تيد كه هيچ ج��اي دنيا 
حمايت به معناي عدم انتقاد نيست و انتقاد بجا، 

حمايت  را زير سوال نمي برد.«

با چشمان باز پاي راي خود بايستيد
#  روحاني


