
س��عيد عباس��پور از آن جمله آدم هايي است كه با 
هم��ان دي��دار اول جذبش مي ش��وي چ��ون ذات 
»قصه گو«يش زماني كه با طنز هاي ش��فاهي گره 
مي خورد، معجوني مي س��ازد از اميدواري پزشك 
و نويس��نده و خوانن��ده اي كه هرگز س��عي نكرده 

زندگ��ي و بازي هاي��ش را فق��ط 
با»چش��م« ببيند. هميشه به طنز 
مي گويد »نابيناي��ي اش« فابريك 
نيس��ت چون مدت كوتاهي توان 
دي��دن داش��ته ام��ا فعاليت هاي 
همه جانبه اش در دوران پس از آن 
ش��كل گرفته؛ به گونه اي كه حاال 
ديگر معتقد  اس��ت تنها راه درك 
و دي��دن زندگي و زم��ان ديدن با 

چشم نيست. 
سعيد عباس��پور نويسنده اي است 
اخالق گ��را ك��ه هيچ وقت س��عي 

نكرده رازه��اي بيماران��ش را به عنوان س��وژه اي 
ب��راي نوش��تن داس��تان انتخ��اب كن��د. گرچ��ه 
اغلب ش��خصيت هاي كاره��اي او به لح��اظ ابعاد 
روانش��ناختي قابل مطالعه اند اما مشخصا اشاره به 
بيم��اري هيچ ك��دام از مراجعه كنندگانش ندارند. 

معتقد است آنچه ميان خودش به 
عنوان پزش��ك و يك بيم��ار اتفاق 
مي افت��د هميش��ه در بخش��ي از 
حافظه ناخودآگاهش ثبت و ضبط 

مي شود و تا ابد محفوظ مي ماند. 
يكي از نكاتي كه هميش��ه رويش 
تاكيد مي كند اين است كه عاشق 
»س��عدي« اس��ت و اين عش��ق تا 
حدي اس��ت كه ق��راردادي قابل 
توجه به عنوان خوانن��ده را به اين 
دلي��ل لغو ك��رده ك��ه تهيه كننده 
اج��ازه ن��داده او در ميان اش��عار 

انتخاب شده ديگر، غزلي هم از سعدي بخواند!
توج��ه وي��ژه عباس��پور ب��ه ش��خصيت»زن« در 
داس��تان هايش نم��ود فوق الع��اده برجس��ته اي 
دارد؛ نكت��ه اي كه مي ت��وان ردپاي��ش را در اغلب 
داستان هاي اين نويس��نده پيدا كرد. پيوند تخيلي 

ناب در كنار وجه��ي موثر از انسان شناس��ي باعث 
ش��ده كه منتقدان، آثار اين نويس��نده را در رديف 
كارهاي شبه مستند قرار دهند. يعني كارهايي كه 
بر اساس زندگي ش��خصي معين نوشته مي شود و 
نويسنده گاه مجبور  اس��ت ديداري رودررو با سوژه 
داش��ته باش��د در حالي كه به گفته خود نويسنده، 
چنين تص��وري هرگز صحي��ح نيس��ت و آنچه در 
داس��تان رخ داده زايي��ده تخيل 

محض است. 
خ��ودش مي گوي��د وج��ه توجه 
ب��ه ش��خصيت زن در كارهايش 
آنقدر برجس��ته اس��ت كه خيلي 
از مخاطبان فك��ر مي كنند با يك 
نويس��نده زن مواجهن��د. آنچ��ه 
كارهاي عباس��پور را از اين منظر 
قابل مطالع��ه مي كن��د، توجه به 
عمق ش��ناخت ش��خصيت زنانه 
از نگاه��ي علم��ي و درعين حال 
واقعي اس��ت. رگه هاي��ي از ب��روز 
عواطف و احساسات يك زن ممكن است به شكلي 
ظاهري در كارهاي نويس��ندگان ديگ��ر هم يافت 
ش��ود اما آنچه به نام نويس��نده فوق ثبت شده اين 
اس��ت كه ش��خصيت هايي از اين جن��س را چنان 
مي آفريند كه نه داعيه اس��طوره ب��ودن دارند و نه 
خودكم بينند و نه نيازمند به توجه 

كاذب. 
جه��ان ادب��ي س��عيد عباس��پور 
درس��ت مانن��د جهان پزش��كي و 
موس��يقايي اش زيبابي��ن اس��ت. 
نوعي از ن��گاه زيبا ب��ه زندگي كه 
هي��چ درد و محدوديت جس��مي 
تاكن��ون نتوانس��ته مس��يرش را 
عوض كند. شور زندگي و احساس 
ش��ادي آفريني ب��راي مخاطب در 
ميان ش��خصيت هاي نابينايي كه 
در چند داس��تان از اين نويس��نده 
شاهدش��ان هس��تيم، مويد اين موضوع اس��ت كه 
يافتن راه و رس��م زندگ��ي بيش از هر م��ورد ديگر 
به »چش��م دل« نياز دارد؛ موردي كه عباس��پور به 
ش��كلي صددرصد پيامش را دريافت كرده و قصد 

دارد هر روز شاخ و برگي تازه به آن بيفزايد. 

اخبار يادداشت گفتوگونگاه
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سعيدعباسپورازآنجملهنويسندگانياستكه
باوجودكمبودامكاناتهميشگيبراينابينايان،
هيچوقتدستازكارنكشيدهوحاصلتالشهاي
اودراينزمين�هكتابهايمطرح�يچون»بوي
تلخقهوه«،»صداهايس�وخته«،»راويانروايت
نو«و»پيادهرويدرهوايآزاد«اس�ت.عباس�پور
كهتاكنونموفقبهدريافتجايزه»بيستس�ال
ادبياتداس�تاني«و»جايزهمنتقدانمطبوعات«
شده،پزشكروانكاوياستكهس�الهادركنار
اينهمهمشغوليت،دستيهمبرآتشموسيقي
دارد.دراينگفتوگوقراراستسعيدعباسپور،
همدربارهموسيقيحرفبزند،همروانكاويوهم

ادبياتكههرسهحوزهتخصصياواست.

بهتراستاولازداستاننويسيشروعكنيمكه
بدونشكپيشنهادخودش�ماهمهميناست.
بگذاريدازپرسشيكليش�هايشروعكنيم:چرا

مينويسيد؟
روزگاري براي پاسخ به اين پرسش خيلي حرف داشتم. 
حرف هايي ك��ه گمان مي كردم حرف من اس��ت و نبود. 
حرف هايي بود كه قبول داشتم اما حرِف من نبود. يعني 
از درون من جوش نمي زد. مثال مي گفتم براي جاودانگي 
يا براي گريز از اضطراب هاي بنيادين بش��ري. يا به قول 
كوندرا براي تحمل سبكي تحمل ناپذير هستي! بله اينها 
بود؛ هنوز هم هست، شايد باشد اما اينها پاسخ شخص يا 
شخصي من نيست. پاسخ اين پرسش را روزي در خالل 
گفت وگوي كوتاهي كه با دوستي داشتم اگر بگويم كشف 
كردم زياده گوي��ي نكرده ام. هر نويس��نده اي عادت هاي 
خ��ودش را دارد. يكي از عادت هاي من اين  اس��ت كه در 
خلوت بنويسم. كمترين لباس ممكن به تنم باشد يا در ها 
را ببندم و بنويسم. يك روز مجبور شدم در حضور نازنين 
 دوستي بنشينم پشت ميز و بنويسم. از نوشتن كه دست 
كش��يدم آمد نزديك من، زل زد به چشم هايم، آن روز ها 
هنوز در جدال ديدن و نديدن بودم. گفت: موقع نوشتن 
مثل يك كودك پنج، شش ساله مي شوي! بي قرار، لجباز 
و س��ربه هوا. بي اختيار گفتم: درست مي گويي. راستش 
نوش��تن جدي ترين بازي زندگي من اس��ت. بله، گمان 
مي كنم من مي نويس��م چون بي قرارم، چون بازيگوشم، 
چون سر به هوا و لجبازم، چون كودكم. كودكي كه حاال 
نزديك به 60 سال دارد! باور مي كنيد من حاال 60 سالي 
سن دارم؟ بگير يكي دو سالي كمتر؟ خودم كه توي كتم 
نمي رود يا من 60 ساله نيس��تم يا 60 سالگي سن پيري 

نيست! 
يك�يازدغدغههايهميش�گيش�مادرآثار
داس�تاني،پرداختنبهس�ايهروش�نهايروان
آدمهاس�تكهالبتهايننوعنگاهبهحوزهجهان
مدرندرادبياتمربوطاس�ت.چرانويس�ندگان
جهانمدرنتاايناندازهنگرانمتالش�يش�دن

روانانسانهاهستند؟
تا جايي كه ما مي دانيم، انس��ان تنهاتري��ن موجود زنده 
جهان است. از هر تك درختي كه در كوير تنهاتر است و 
تا چشم كار مي كند هيچ روييدني نيست، انسان تنهاتر 
اس��ت. تنهاتر و مضطرب تر. خب تو چه روانكاو باش��ي، 
چه جهانگرد يا مهندس معمار؛ نگران سايه روشن هاي 
روان مي شوي. نه س��ايه روش��ن روان آن ديگري، سايه 
روش��ن روان خودت. تا جايي كه م��ن دريافت مي كنم 
هيچ داس��تاني، داس��تان مدرن يا امروزي نيس��ت مگر 
اينكه روايت »مِن انساني« باش��د. من نگران اضمحالل 
روان انسان نيستم. نگراني من واقعي تر و جدي تر است. 
من نگران تنهايي انسانم. تنهايي اي كه دست كم در بعد 

وجودي هيچ گريزي ندارد جز پذيرش و همراهي با آن. 
ش��ايد هنر و در اين گفت وگو به طور مشخص داستان و 
موس��يقي بتواند به تحمل اين تنهايي كمك كند. شايد 
همين است كه آدم ها در تنهايي ش��ان رويا مي بافند كه 
نوعي داستان نويسي ذهني  است و خب زمزمه مي كنند؛ 

داستان و زمزمه، ادبيات و موسيقي. 
داس�تانچگونهميتواندهراسه�ايبيپايان
انس�اندرجهانمدرنرااندكيك�مكندواصوال
ادبياتداستانيتواناييمهارچنيننابسامانيهاي

روانيرادارد؟
آرمان ه��اي ايدئولوژي��ك، فلس��فه ي��ا ادي��ان ممكن 
اس��ت بتوانن��د از هراس هاي انس��ان بكاهن��د و حتي 
ب��ا مكانيزم هاي��ي؛ هراس ه��ا را تبديل به امي��د كنند. 
ش��ايد مايوس كننده باش��د اما خب به نظرم داستان اگر 
اضطراب ه��اي ت��ازه اي روبه روي انس��ان ق��رار ندهد از 
اضطراب هاي او چيزي كم نمي كند. بله؛ ادبيات، داستان 
و اساسا هنر مي تواند درك برخي اضطراب هاي بشر را به 
تاخير بيندازد يا اضطرابي شيرين، مثال اضطراب تعليق 
را به صورت موقت جانش��ين اضطراب سنگين مرگ يا 
تنهايي يا ش��ك كند. نمي خواهم بگويم اين كم چيزي  
است. مي خواهم بگويم واقعيت تا جايي كه من مي فهمم 
بيش از اين نيست. هنر اتوپياي امروز و اكنون من است اما 

هيچ كاري از داستان براي ديروز يا فرداي من برنمي آيد. 

اغلبداستانهاييكهمربوطبهناهنجاريهاي
روانانس�انمدرنهس�تند،درفضاهايشهري
اتف�اقميافتندك�هبهعن�وانمثالميت�واناز
داستانهايآپارتمانينامبرد.شماهيچداستاني
ازگون�هآپارتمانينميبينيدكهيكش�خصيت
دارايروحوروانيبسامانباش�د.شهردرجهان
مدرنچ�رااينقدروحش�تناكنمودپي�داكرده

است؟
انس��ان با يك تعارض جانكاه بنيادين متولد مي ش��ود. 
از يكس��و ميل به آزادي مطلق. هروقت خواس��ت، هرجا 
خواست هركار خواست بكند. از س��وي ديگر نياز به آن 
ديگري. نياز به زيس��تن در جمع و با جم��ع و كنترل از 
همين جا ش��روع مي ش��ود. محدوديت از همين جا سر 
مي كش��د. به نظرم مفهومي ترين ترجمه كنترل، شهر 
اس��ت. ش��هر، خيابان هايش، برج ها و آپارتمان هايش، 
زش��تي ها و زيبايي ها، قوانين و قواعد، مدني��ت و رفتار 
شهروندي اش يك ابرسيستم كنترلي است. كنترلي كه 
پيش از تولد ما آغاز مي ش��ود. نوزاد بايد فرزند يك رابطه 
مشروع قانوني باش��د »تا پس از مرگ« انحصار ورثه و... 
كامال رسمي و قانوني وجود داشته  باش��د و شرط اجازه 
زيستن در »شهر« است. در چنين چنبره اي آيا مي توان 
انتظار »روح و روان« بساماني داشت؟ گمان نمي كنم. من 

حاال و اينجا نمي خواهم اين فرآيند يا شهرنشيني را نفي يا 
نقد كنم. صرفا خواستم تعارض بنيادين بشري را توضيح 

دهم و توصيف كنم. 
ت�اام�روزچندينكت�ابومصاحب�هدرزمينه
داس�تانازش�مابهچاپرس�يده.نام�زدجوايز
مختل�فادب�يش�دهايد،جوايزيه�مدريافت
كردهايد،خالصهدرادبياتداس�تانيامروزايران
نامشناختهشدهايهس�تيد.اماباوجودفعاليت
زي�ادوملم�وس،درحيط�هموس�يقيچن�دان
شناختهشدهنيس�تيد.اگرمايليدكميازجنبه

فعاليتهايموسيقاييخودبگوييد.
لطف شماس��ت كه مي گوييد چندان ش��ناخته ش��ده 
نيستم! واقعيت اين است كه من به عنوان آوازخوان اصال 
شناخته شده نيستم. از وقتي كه به خاطر مي آورم دل در 
گرو ساز و آواز داشتم. خب سليقه ام تغيير كرده اما الفتم 
با موسيقي هيچ وقت قطع نشده. از همان كودكي عضو 
گروه كر مدرسه بودم. گاه تك خوان، گاه همخوان. اولين 
رفيق زندگي ام، مادرم »شهربانو«، گاه نوازندگان دوره گرد 
را صدا مي زد بيايند خانه ما كمانچه اي، تاري چيزي بزنند 
و به من مي گفت همراه شان بخوانم. پدرم هم خيلي اصرار 
داش��ت كه بيش از هر كاري تمركزم را بگذارم روي آواز. 
خب حكايت خاله سوسكه و دست و پاي بلوري هم بوده 
حتما. به هر حال زماني را ياد ندارم ك��ه از فراگيري آواز 

دست كشيده باشم. سروقت ساز هم رفتم كه چشم تان 
بد نبيند. ويولن. سه چهار تا استاد عوض كردم تا آخرش 
دستگيرم شد اش��كال از استاد ها نيست بلكه مشكل در 
ذات بي قرار من اس��ت كه با وجود تشويق هاي استادانم، 
يكجا قرار نمي گرفتم و تن به تمركز و ساز زدن نمي  دادم. 
اين بود كه س��از را بوسيدم و گذاش��تم كنار. اگر مي شد 
دور زد و تقلب كرد و دوباره به دنيا آمد، مطمئن باش��يد 
شما حاال با يك نوازنده برجسته تار گفت وگو مي كرديد! 
از كجا معلوم؟ آمديم دور زديم و ش��د! سال هاي زيادي  
است كه تار و نه ويولن، يكي از حسرت هاي هميشگي من 
است. بگذريم. خيلي محدود كنسرت هايي هم داشته ام. 
آخري اش دو سال پيش بود با دوستان هنرمندم محمد 
دارابي و خليل ملكي رفتيم تونس در فستيوالي شركت 
كرديم. چند سالي هم مي ش��ود كه افتخار همنشيني 
و ش��اگردي يكي از نوازندگان كم نظير تار نصيبم شده. 
دست كم هفته اي يك شب در آموزش��گاه آيين فاخته 
خدمت رضا موسوي زاده مي رس��م و لذت مي برم، لذتي 
كه تا نبري درنخواهي يافت و هم از او كه بس��يار توانمند 
و به همان اندازه فروتن  است مي آموزم. اگر از خلوتم هم 
بخواهيد خب بدانيد پر است از صدا ! پر است از خداوندگار 
آواز ايران »استاد ش��جريان«، همايون آوازش، داريوش 
رفيعي و طاهرزاده و خيلي هاي ديگر. باز هم ش��اگردي 

كرده ام. ش��اگردي خيلي ها را كه صاحبنام ترين ش��ان 
اس��تادم علي اصغر ش��اه زيدي بود. او نيز سخاوتمندانه 
كوشيد به من بياموزد. گرچه بي شكسته نفسي بايد اذعان 

كنم براي ايشان شاگرد خوبي نبودم. 
خبحاالبهترميتوانماينپرس�شراباشمادر
ميانبگذارم.ازآنجاييكهشمادرعالمموسيقي
همفعالهس�تيدگم�اننميكنيدك�هاينهنر
كمترازادبياتتلخبينوتلخانگاراستوحداقل
تالشميكندباريازدوشانس�انتنهاماندهدر

چنبرهخودبردارد؟
راس��تش من تا حاال از اين زاويه به داس��تان و موسيقي 
نگاه نكرده بودم. درس��ت كه موس��يقي به صورت كامال 
بدوي همزاد بشراس��ت ام��ا مي دانيد كه داس��تان و به 
خصوص داستان كوتاه در شكلي كه ما امروز مي شناسيم 
بسيار جوان تر از موسيقي اس��ت. با اين حساب به نظرم 
نمي توان انتظار ناشي از تفكر و فلسفه جاري در داستان 
را از موسيقي انتظار داشت. اين را به عنوان مزيت يكي و 
محدوديت آن ديگري نمي گويم. طعم هركدام، ويژگي 
هركدام است. اگر هر يك را از انسان بگيريم زندگي خيلي 

سخت و بي روح مي شود. 
دنب�الك�ردندورش�تهكام�المتف�اوت
يعنيداس�تاننويس�يوموس�يقيب�اتوجهبه
مش�غوليتهايزي�ادحرفهايت�انراچگون�ه
مديري�تميكني�د.گم�انم�نايناس�تكه
خس�تگيهايهركدامازاينس�هكاررابهشكل
ضربدريوپناهبردنبههركدامش�انبهش�كل

نوبتيازتنبيرونميكنيد.درستاست؟
اگر اجازه بدهيد واژه نوبتي را از پرسش تان  برداريم. بايد 
بگويم بله. گفتم داس��تان و حاال تكمي��ل مي كنم هنر، 
جدي ترين بازي زندگي من است. بازي ها هميشه براي 
من ج��دي بوده اند. حت��ي بازي هاي ورزش��ي. بگذاريد 
همين جا يك خاط��ره روش��نفكرگونه براي ت��ان نقل 
كنم. س��ال ها پيش ك��ه آقا يحيي گل محم��دي مربي 
پرس��پوليس بود، من به همراه تعدادي از دوستانم علي 
صابري، فرمين امين، سهيل معيني و يكي دو نفر ديگر 
رفتيم سر تمرين تيم. بازيكن ها به دو گروه قرمزپوش و 
سفيدپوش تقسيم شده بودند. تمرين بود. گمانم تمرين 
پاس از دو جناح و ش��وت از پش��ت هجده. هر توپي تيم 
سفيد مي آورد من نگران بودم وارد دروازه سرخ ها نشود. 
فرمين امين كه كنار من ايستاده بود خنده اش گرفته بود 
كه تمرين است دوست عزيز. تمرين! توي پسند شعر هم 
همين جور هاست. من مثال ش��اعر هاي بازيگوشي مثل 
سعدي و حافظ را خيلي بيشتر مي پسندم تا شاعر هاي 
عنق، بداخالق يا متفكر خش��ك يا الكي خوش. بگذريم 

اين جوري هاست ديگر. 
خيليوقتاس�تكاريازش�مامنتشرنشده،

چرا؟
اين پرس��ش تان كيس��ه »غر« مرا پاره ك��رد. خودتان 
خواستيد! راستش را بخواهيد، بخش بزرگي از اين مساله 
ناشي از تنبلي است. باور كنيد اما خب چيز هاي ديگري 
هم هست. عالوه بر تنبلي دو مشكل ديگر در روند نوشتن 
دارم كه يكي  خيلي قديمي اس��ت و ديگري چند سالي 
است اضافه شده. آنكه قديمي است مشكل ابزاري است. 
سخت افزار و نرم افزار هاي ويژه نابينايان گرچه دستاورد 
بزرگي اس��ت اما خب خيلي هم اذيت مي كند. گاه براي 
نوشتن ده، پانزده خط داس��تان بايد دو سه ساعت وقت 
بگذارم. اينق��در از لحاظ ابزاري اذيت مي ش��وم كه ديگر 
از دل و دماغ نوش��تن مي افتم. ش��ايد هم من بايد كمي 
پوست كلفت تر باشم. نمي دانم. مساله ديگر بيماري هاي 
همزماني اس��ت كه به جان��م ريخت��ه. درد گاه كالفه ام 
مي كند. دردي كه تقريبا هميش��گي اس��ت و ديگر يك 
جور هايي بخشي از من ش��ده. اغلب بيش از ده يا دست 

اميد صالحي هنرمند عكاسي است كه نمايشگاه اخير 
خود را با عنوان »اينجا من دو اس��م دارم« در گالري راه 
ابريشم به نمايش گذاش��ت. او موانع و دغدغه هايش را 
به شيوه  خود تصوير كرده است. نوشته ها و عكس هاي 
مستند اجتماعي او بيش��تر برپايه تنهايي و جدا شدن 
يا جدا مان��دن از جايي ي��ا گروهي را نش��ان مي دهد. 
تكس��ت ، عكس  و دو بخش ويدئو آرت مج��زا در درك 
هويت تكس��ت ها، مخاطب را متوجه نمايشي متفاوت 
از فرآيند دگرگوني هويت مي كند. صالحي مخاطبش 
را ش��ريك در روبه رويي باتجربه مهاجرت و دس��تاورد 
آن كرده اس��ت. همين نگرش در نوع خود تامل برانگيز 
است. اگرچه تجربه مهاجرت به هيچ عنوان، تازه و جديد 
نيست؛ اما چيس��تي مهاجرت، ارتباط و مناسبات بين 
ميهمان و ميزبان و بازتعريف هويت فرد مهاجر همچنين 
نقش بسيار مهم ترجمه )ادراك( بسيار موردتوجه قرار 
مي گيرد. در حقيقت نمايش��گاه خلق آثاري است كه 

دگرگون شده اند. 
نمايش��گاه »اينجا م��ن دو اس��م دارم« را ب��ا توجه به 
ويژگي ه��اي منحصربه فردش مي ت��وان در چند مورد 
صورت بندي كرد. در اين مج��ال كوتاه فقط مي توان به 

رويكرد اصلي تغييرات در مهاجر اشاره كرد. 
 وضعيت مهاجر و غريبي او در كشور ميزبان، همچنين 
وضعيت نب��ودن در خانه يا وط��ن و چگونگي بازنمايي 
آن در نمايش به گونه اي ه��م داراي تفكر و تامل اند، هم 
غم انگيز. چيدماني از غربت زدگي در كاش��ي شكسته، 
پرنده اي تنها در آس��ماني ابري و مخ��زن دريافت نامه 
مشاهده  مي كنيم. نگارگري سنتي ايران بر روي كاشي 
تكه شده و ترك  دار در يك قاب و باغ  سبز گياهان غربي 
در قابي ديگر دركنار هم چيده ش��ده اند. اين ترك هاي 
به هم پيوس��ته در پس زمينه اي از آجر با برگ هاي زرد 
پاييزي و شاخه اي سبز، تلفيقي از دگرگوني هويت و رنج 

و غم را بازنمايي مي كنند. 
 هنرمند عالوه بر فضاي بيرون��ي و محيطي خود، تاثير 
ژرفي از درون را با تفاوتي موردتوجه به تصوير مي كشد. 
صالحي، ويدئوي��ي از نماي��ش خيابان��ي را منطبق با 
پرسش هاي افسر كنترل پاسپورت مي داند. صحنه هاي 
برخورد و مش��ت هاي گره ش��ده دو مرد و تماشاچياني 
كه نظاره گرند. ولي جالب تر است بدانيم، اين رابطه بده 
بس��تان ميان دو هويت ايراني و انگليسي چگونه شكل 
مي گيرد. هويت، منفرد نيس��ت و با تغييرات بيروني و 
دروني تغيير مي كند و گاهي مشروط به موقعيت است. 
هويت در ارتباط بودن با ديگران، وابس��ته به شناخت و 
تاييد آنان نيز هس��ت. صالحي با مالكوم انگليس��ي كه 
مالك آپارتمانش است از طريق پيامك وارد دنياي غريبه 
مي شود. كسي با او گفت وگو نمي كند. مدام كنار گذاشته 
مي ش��ود؛ اما او مي كوش��د تا به عنوان يك ش��هروند، 
يك انسان، نش��ان دهد »من« وجود دارم. اين تالش را 
باارزش هاي فرهنگي آميخت��ه مي كند. گفت وگوهاي 
خود را از طريق روزنامه اي دس��تي در اتوبوس و مترو به 
افراد حاضر پخش مي كند. س��پس پيامك هاي خود و 

صاحبخانه را در قالب يك كتاب گردآوري مي كند. 
در انديشه هومي بابا، استاد زبان انگليس��ي و ادبيات و 
زبان امريكايي: »مهاجرت نوعي ترجمه فرهنگي است. 
مهاجر فرهنگ ه��ا را ترجمه مي كن��د و از مرزبندي ها 
فراتر مي رود« بنابراين اين بده بستان بر پايه الگوسازي 

و تقليد از ميزبان شكل گرفته است. تقليد در هماهنگي، 
نزديك ش��دن و رس��يدن به زبان و فرهنگ ميزبان در 
بخشي از تكست هاي قاب شده، ملموس است. در ادامه 
تقليد وقتي درست شكل مي گيرد و نزديك به فرهنگ 
ميزبان مي شود از طرف مالكوم انگليسي ديگر پذيرفته 
نيست. هر فرهنگي متش��كل از قوانين است و حاال كه 
شخصي غريبه توانسته با اين قوانين خود را هماهنگ 
كند، مالكوم حاال يا يك كلمه يا اصال پاسخ نمي دهد. در 
حقيقت تذكر او به ميهمان يا مهاجر اين است كه بداند، 
همچنان غيرخودي است. تقليد در بيشتر موارد امري 
راهبردي محس��وب مي شود. ش��خص مهاجر با تكرار 

همراه با تغيير مي خواهد تاييد مقابل را بگيرد. 
از طرفي رفتار مالكوم حاوي اين نكته نيز هست؛ غريبه 
هيچگاه آشنا نمي شود. گويا هويت اگرچه دستخوش 
تغيير قرار مي گيرد اما خودي و ديگري هميشه بايد قابل 
تفكيك باقي بمانند؛ بنابراين مالكوم پاس��خ غريبه اي 
كه آشنا ش��ده را نمي دهد. اين رفتار بدين معني كه تو 
غريبه اي! تف��اوت خود را حفظ ك��ن، نمي خواهم مثل 

من باشي، تعريف مي شوند. شخصيت تقليدگر مهاجر، 
اين چنين در وضعي��ت دوگانه  قرار مي گي��رد. انگار كه 
سرزمين جديد هيچ وقت خانه امن مهاجر نخواهد بود. 
عملكرد و كاركرد تمامي پيام ها مربوط به فضاي كوچك 
آپارتمان است؛ يعني مكاني كه متعلق به هنرمند عكاس 
هم هست و هم نيست، در اين وضعيت مالكوم همچنان 

صاحبخانه است. 
 روابط روان ش��ناختي بين دو نفر »امي��د )ميهمان( و 
مالكوم )ميزبان( « اگرچه بر پايه  تقليد استوار است اما 
بدون شك هراس انساني و تنش را به طور غيرمستقيم 
در خ��ود پنه��ان دارد. اين جس��ت وجو اگرچ��ه امري 
آشناست، اما هرچه بيشتر مي گذرد و روبه جلو حركت 
مي كند، ناآش��ناتر مي ش��ود. برخي از چيزهاي جديد 
براي همگان ترس��ناكند، چون شناخته شده نيستند. 
همين امر هراس و تنش حزن آوري را بر شخص غالب 
مي كند. تقليد درعين حال نشانه اي از عدم تناسب هم 
هست. شخصيت دچار س��ردرگمي مي شود، زيرا براي 
تغيير بايد از خود انعطاف نش��ان دهد. فرويد در مقاله 
»uncanny« امر غريب را بازنمود چيزي آشنا مي داند 
كه پيش تر ناديده گرفته شده است. تمايل به هماهنگي 
در چارچوبي ترسناك است تا اينكه يك مركز مشترك 
براي ش��خص حس ش��ود. درواقع امري آشناست اما 

احساسي غريب در آن نهفته است. 
درنهاي��ت ويدي��وي ديگري با ص��داي آم��وزش زبان 
انگليس��ي هنرمند، منطب��ق با تصاوير رش��د كودكي 
مي شود كه تعليم را از مادرش مي آموزد و هر روز تواناتر 
مي شود. اين موارد همواره نشان از فرآيندي روبه رشد 
و در حال بازتعريف شدن هستند. موقعيتي براي فراتر 
رفتن. اينگونه اس��ت كه دس��تاورد هنرمند مهاجر در 
چندگانگي ها و تاثير مكان، خلق نمايش��ي متفاوت از 

مهاجرت شده  است. 

عالوهبرحاشيههايجش�نوارهفيلمفجركه
همچنانادامهدارد،طرحسواالتنمايندگان
ازوزي�رفرهنگوارش�اد،برگزارينشس�ت
»جادوياتابوصادقهداي�ت«وخبربرگزاري
نمايشگاهگلمردگيازجملهخبرهايهنري

است.

اع�ام وصول س�وال نماين�دگان مجلس از 
وزير فرهنگ و ارشاد 

سواالت ۲6 نماينده از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
توسط هيات رييسه مجلس اعالم وصول شد. 

در ادامه جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي 
اس��المي س��واالت ملي نماين��دگان از وزرا اعالم 
وصول شد. بر اين اساس، س��وال نصراهلل پژمان فر، 
نماينده مش��هد از وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
در خص��وص اق��دام وزارت فرهن��گ در تفكي��ك 
روزنامه ها به دو دس��ته دولتي و خصوصي برخالف 
مصوبه هيات وزي��ران اعالم وصول ش��د. عالوه بر 
اين س��وال ميرزايي نكو، نماين��ده دماوند به عالوه 
۲۳ نماينده ديگر از وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
در خص��وص انتقال مديريت بقعه امامزاده هاش��م 
از شهرس��تان دماوند به شهرس��تان آمل نيز اعالم 

وصول شد. 
هيات رييس��ه مجلس س��وال ملي نادر قاضي پور، 
نماينده اروميه از وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
در مورد علت توزيع سراس��ري روزنامه همشهري 
متعلق به ش��هرداري تهران را اع��الم وصول كرد. 
عالوه بر اين، س��وال محمدعلي ش��اعري، نماينده 
بهش��هر از وزير كش��اورزي در مورد ع��دم رعايت 
قان��ون قيمت گ��ذاري محصوالت مش��مول خريد 
تضمين��ي و همچني��ن ع��دم اج��راي قان��ون در 
خص��وص واردات محصوالت تراريخت��ه نيز اعالم 

وصول شد. مهر 

برگ�زاري نشس�ت »ج�ادو ي�ا تاب�و ص�ادق 
هدايت«

 نشس��ت »ج��ادو ي��ا تابو 
صادق هداي��ت« با حضور 
دكتر حسين پاينده، استاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي و 
منتق��د ادب��ي و محم��ود 
حس��يني زاد، مترج��م و 
نويسنده روز پنجشنبه ۲6 
 بهمن ماه س��اعت 16:۳0 
خان��ه  خي��ام  ت��االر  در 

انديشمندان علوم انساني برگزار مي شود. 
برنام��ه  هفتمي��ن  عن��وان  ب��ه  نشس��ت  اي��ن 
سلسله نشست هاي صد س��ال ادبيات ايران از سوي 

گروه هنر و ادبيات انجمن انديشه و قلم با همكاري 
خانه انديش��مندان علوم انس��اني برگزار مي ش��ود. 

ايسنا
 

گل مردگي در تهران 
نمايش��گاه   س��ومين 
عكس هاي نيكي كريمي؛ 
و  بازيگ��ر  كارگ��ردان، 
تهيه كنن��ده س��ينماي 
ايران روز جمعه ٢٧ بهمن 
ماه در گال��ري اعتماد باغ 
نگارستان افتتاح مي شود. 
 نيكي كريم��ي كه پيش 
نمايش��گاه  دو  اي��ن  از 
عكس از عكس هاي خود، يكي در گالري گلس��تان 
در اي��ران و ديگري در گالري كورت ي��ارد امارات به 
نمايش گذاشته تا امروز سبك هاي مختلف عكاسي 
را تجرب��ه كرده ام��ا عكاس��ي از طبيع��ت در آثار او 

چشمگيرتر است. 
 اولين نمايش��گاه عكس هاي نيكي كريمي، با عنوان 
»افق ها« در سال ٨٨ در گالري گلستان برگزار شد 
كه مجموعه عكس ها از س��فري بوده كه از كاشان و 
اصفهان شروع ش��د و تا لرس��تان و بعد از آن هم به 
طرف بندر انزلي و رشت تا الهيجان و ماسوله ادامه 
داشت؛ طبيعت هايي بدون انسان، افق هاي گسترده 
و تپه ماهورهاي چش��م نواز. همان مجموعه بود كه 
در س��ال 1۳89 در گالري كورت يارد امارات نيز به 

نمايش گذاشته شد. 
 به گفته او، عكاس��ي مجموع��ه »گل مردگي« در 
سال نود و چهار شروع شده و براي او فراز و نشيب 
بس��ياري داش��ته تا به تصوي��ر نهايي برس��د.  اين 
اولين ب��ار بود ك��ه از طبيعت و خياب��ان و دوربين 
روي دس��ت به اس��توديو مي رفت��م و صحنه ها را 
مي چيدم. احساس يك فيلمس��از/نقاش را داشتم 
كه بايد قابي ابدي از تصويرش مي س��اخت. مردن 
و به اس��تعاره از آن، پژمردن جهان��م را به هم زده 
بود چرا كه مرش��د هميش��گي ام را از دست داده 
بودم و درگير ذهني به تصوير كشيدن اين فقدان 
بودم. همزمان اخب��ار نابس��اماني هاي خاورميانه 
من را بيش��تر به مفهوم نيس��تي و فق��دان درگير 
مي ك��رد. احس��اس ت��ك افتادگ��ي و تنهايي در 
جهاني بي نور و بي امنيت. همه اينها من را رس��اند 
ب��ه »گل مردگي«.اين نمايش��گاه از روز جمعه ٢٧ 
بهمن در گالري اعتماد واقع در ميدان بهارس��تان، 
خيابان دانشسرا، باغ نگارس��تان  تا ١٥ اسفند ماه از 
ساعت ١١ تا ٢٠ براي بازديد عموم داير خواهد بود. 
)گالري دوشنبه ها تعطيل اس��ت.( روابطعمومي

نمايشگاه

از مش��كالت ج��دي گروه��ي 
از روزنامه ه��اي منتق��د دولت 
و ب��ه اعتب��اري اصولگ��را اي��ن 
است كه متاس��فانه هيچگاه در 
فض��اي هن��ري كش��ور حضور 
جدي ندارند، وقاي��ع را به دقت 
پوش��ش نمي دهن��د، خبرنگار 
فعال تخصصي حوزه هنر ندارن��د و غالبا در بزنگاه هاي 
مختلف با نگاهي سلبي و آكنده از سوءتفاهم به قضاوت 
قلم مي زنند. اين ضعف رسانه هاي اصولگرا در پرداخت 
تخصصي و ب��ه دور از حب و بغ��ض در عرصه فرهنگ، 
ش��رايط را براي افراد فرصت طلب فراهم مي كند تا با 
انتشار موس��مي مطالبي به ظاهر دلس��وزانه، فضايي 
مش��وش ضد كليت جامعه هنري رق��م زنند.  چندي 
پيش يادداشتي با عنوان »منشا كج روي تئاتر ايران« 
در يك��ي از روزنامه ها منتش��ر ش��د كه ج��ز حمله به 
مديركل اداره هنرهاي نمايش��ي هدفي ديگر نداشت. 
حال آنكه كارنامه مديريتي مهدي شفيعي بعد از دوران 
متالطم حس��ين طاهري )با توجه به محدوديت هاي 
موجود آن زمان( آنقدري گويا هس��ت كه نياز به دفاع 
راقم اين سطور نداش��ته باش��د. چنان كه مي گويند: 
مشك آن اس��ت كه خود ببويد. دس��ت بر قضا توصيه 
نگارنده به مدير كل هنرهاي نمايش��ي اين اس��ت كه 
همين حاال از مسووليت كناره گيري كند. چراكه فضاي 
عمومي كشور حتي در سطوح باالي مديريتي، پر است 
از تالش براي ايجاد بحران و زمين زدن مديراني كه نوع 
نگاه يا عملكردش��ان به مذاق صاحب تريبون ها خوش 
نمي آيد. مديراني كه منافع شخصي  را تامين نمي كنند 
يا از گروه و دس��ته و باند خاصي نيستند. كافي است به 
س��خنان يكي از وزراي مش��غول به كار در نظام اداري 
كشور توجه كنيم: »جرات نمي كنيم اسم شركت طرف 
قراردادي را كه نزديك به نتيجه است اعالم كنيم، چون 
مي ترس��يم كاري كنند كه قرارداد امضا نشود!« وقتي 
بيژن زنگنه )وزير نفت( ك��ه قراردادهاي وزارتخانه اش 
با بهب��ود وضعيت اقتصادي كش��ور و معيش��ت مردم 
نسبت مس��تقيم دارد، چنين نگران باشد واي به حال 
سطوح پايين تر آن هم در جايگاهي غيراقتصادي! اول؛ 
جالب است تمسك به اتفاقي در جشنواره ايران زمين، 
مربوط به سال1۳8۳ يعني بيش از يك دهه قبل بهانه 
حمله به مدير كل هنرهاي نمايش��ي مي شود. به ويژه 
در زمانه اي كه كوچك ترين تخل��ف مالي و اخالقي در 
پايين ترين سطوح مديريتي از نظر نهادهاي نظارتي و 
حتي افكار عمومي دور نمي ماند. اتفاقي كه در بدترين 
حالت ممكن تنها مي توان از آن به كوتاهي در برگزاري 
يك رويداد ي��اد كرد. دوم اينكه؛ تمس��ك نويس��نده 
يادداشت به عنوان حلقه خوزستان! كه جمعي از اضداد 
را در بازه زماني 1۳س��اله! كنار هم مي نش��اند تا به اين 

وس��يله، هدفي ناثواب را توجيه كند. در اين ماجرا هم 
نهايتا قصه خيالي  را مشابه پي رنگ فيلم هاي جاسوسي 
اين طور پيش مي ب��رد كه تم��ام آمال اف��راد نام برده 
رس��يدن به رياس��ت اداره كل هنرهاي نمايشي بوده؛ 
تش��كيالتي كوچك كه در نظام اداري كش��ور چيزي 
بيش از يك اداره كل نيس��ت! ريشه چنين كژ انديشي 
را بايد در اطالعات نيم بند نويس��نده از جايگاه ساختار 
هنرهاي نمايشي يا خصومت شخصي وي جست وجو 
كرد. اينكه اداره كل هنرهاي نمايش��ي يا حتي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي را فعال مايش��اء تئاتر ايران 
بدانيم از اساس فرضيه  اي غلط است. چراكه نهادهاي 
تصميم گير و تصميم س��از در تئاتر ايران كم نيستند. 
نهادهاي��ي كه از بودج��ه عمومي بهره مي برن��د اما در 
سايه اند و غالبا متناسب با امكانات و بودجه  شان در مقام 
پاس��خگويي قرار نمي گيرند. خطاي بزرگ در چنين 
مواقعي آن است كه به س��ادگي از كنار درج مشكوك 
برخي مطالب موسمي در نشريات بگذريم؛ مطالبي كه 
غالبا حاصل سوءاس��تفاده از فقدان دانش گردانندگان 
اي��ن روزنامه ها به نظر مي رس��د. امروزه ج��اي ترديد 
نيس��ت كه تقريبا همه نويس��ندگان اينگونه مطالب 
جزئي از بدنه تئاتر كشور هستند؛ برخي با اسم و برخي 
بي اسم )نام محفوظ( ! بي نام هايي كه از قضا خيلي هم 
مشهورند و چهره هاي شناخته  شده اي كه در سال هاي 
اخير از مواهب مادي و معن��وي خوان وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، شهرداري تهران و حوزه هنري بهره ها 

برده اند.
اگر پرسش اين است كه چرا نبايد از كنار انتشار مطالب 
موس��مي به س��ادگي عبور كنيم؟ باي��د گفت هدف 
نويسندگان چنين يادداشت ها عموما ايجاد تنش بين 
اصحاب هنر و مديران است تا با استفاده از بلبشوي به 
وجود آمده، از آب گل آل��ود ماهي بگيرند و از رانت هاي 
زيرمجموع��ه ش��هرداري و وزارت فرهن��گ و ارش��اد 

اسالمي استفاده كنند. 
در نهايت مي ماند ابراز تعجب از بي واكنشي اهالي تئاتر 
به ويژه آنها كه يادداشت مورد نظر از نمايش هاي ايشان 
به عنوان آثار ضد ارزش��ي و... نام برده است؛ آن هم در 
دوراني ك��ه ماجراي توقيف يك نمايش در جش��نواره 
فجر، اهالي تئاتر را تا حدي متح��د و هم نظر كرده بود. 
اين تعجب را مي توان به عملكرد برخي رسانه ها تعميم 
داد ك��ه در حين برگ��زاري جش��نواره، از جزيي ترين 

حواشي هم در نمي ماندند. 
ساده انگارانه اس��ت كه تصور كنيم موضع گيري عليه 
مطالبي چون يادداشت هاي موسمي، دفاع از مديركل 
هنرهاي نمايش��ي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا 
دولت است. درك اين موضوع و واكنش منطقي نسبت 
به آن، مالكي براي پاسخ به اين پرس��ش است كه: آيا 

اهالي تئاتر منافع جمعي خود را مي شناسند؟

اهالي تئاتر و بحران تشخيص منافع جمعي كوتاه درباره نويسنده هميشه زيبابين

نقدي كوتاه بر نمايشگاه عكس »اميد صالحي«

تصويرهاي بيروني و دروني

سواالت از وزير فرهنگ و آغاز نمايشگاه گل مردگي

باال پانزده دقيقه امكان نشستن پشت ميز و نوشتن ندارم. 
بااينحالكنجكاومبدانمازكارهايداس�تانيو
موسيقاييتازهتانچهخبرهاييبرايمانداريد؟

در زمينه موس��يقي راس��تش قرار اس��ت احتماال سال 
آينده دوستي س��رمايه گذاري كند. شايد بتوانيم كاري 
بدهيم بيرون. اميدوارم شدني باشد و بشود. اما داستان؛ 

بابكاحمدي
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كندوكاو درروان انسان

تجسمي

گفت وگو با سعيد عباسپور، نويسنده و روانكاو

 بگذاريد شهرزاد
 بازهم قصه بگويد
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ماشينپالكثبتيآدرسملكنامملکشناسهرديف
عرصهنوعملكآالت

)مترمربع(
اعيان

)مترمربع(
قيمتپايهمزايده
)مبالغبهريال(

شرايط
پرداخت

زمينمسکوني16466
صفائيه

يزد،صفائيه،خيابانمنتظرفرج،
روبرويپارکپرستار

فرعي1165
1229/64.36,397,344,000زمين.اصلي6526

05%نقدو
05%اقساط
يکساله

زمينمسکوني26757
صفائيه

يزد،صفائيه،خيابانمنتظرفرج،
خيابانبوستان

فرعي1175
900.23,760,000,000زمين.اصلي6526

05%نقدو
05%اقساط
يکساله

زمينمسکوني36756
صفائيه

يزد،صفائيه،خيابانمنتظرفرج،
خيابانبوستان

فرعي1176
823/89.21,750,696,000زمين.اصلي6526

05%نقدو
05%اقساط
يکساله

شعبهقديم429
خيابانکرمان

يزد،خياباندهمفروردين،شعبه
قديمخيابانکرمان

فرعي11اصلي
نقدواقساط7313812,222,000,000ساختمان.3572

شعبهقديم5842
نعيمآباد

يزد،نعيمآباد،شعبهقديم
نقدواقساط379/5457/56,092,325,000ساختمان.اصلي7198نعيمآباد

يزد،زارچ،ميدانبسيج،شعبهشعبهقديمزارچ66644
ساختمان.اصلي4493قديمزارچ

نقدواقساط202414/13,075,696,000)زميناوقافي(

شعبهقديم72310
سخويد

يزد،تفت،روستايسخويد،شعبه
نقدواقساط2164671,710,360,000ساختمان.اصلي10430قديمسخويد

شعبهقديم82450
خورميزسفلي

يزد،مهريز
ساختمان.اصلي1361شعبهقديمخورميزسفلي

نقدواقساط292/5420/51,384,672,500)زميناوقافي(

مغازه98670
فرعي17434يزد،ميدانصنعتميدانصنعت

نقدواقساط231/26512/528,193,159,000ساختمان.اصلي6556

مغازهنيمهساز106468
فرعي17433يزد،ميدانصنعتميدانصنعت

ساختمان.اصلي6556
نقدواقساط204/416636,781,747,500نيمهساز

ساختمان116465
صنعتي

يزد،شهرکصنعتي،بلواراقاقيا،
سالنتوليدقندحبهوسنتي

فرعي1706
الي1710اصلي

6646
کارخانهودارد

نقدواقساط1704/46242417,651,826,000ماشينآالت

ساختمان128675
صنعتي

يزد،شهرکصنعتي،بلواراقاقيا،
سالنتوليدقندسنتي

فرعي1711
سالنسولهودارداصلي6646

نقدواقساط330420/303,877,750,000ماشينآالت

ساختمان136464
صنعتي

يزد،شهرکصنعتي،ميدانرز،
ارغوان3

فرعي1237
نقدواقساط577607/703,649,500,000سالنسوله.اصلي6646

ساختمان146467
صنعتي

يزد،مهريز،شهرکصنعتي
هرفته،شرکتآلکوپالسابق

فرعي733
نقدواقساط2211936/54,281,795,000سالنسوله.اصلي4682
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اول بگويم داستان ناتمام و نيمه تمام كم ندارم. چندتايي 
هم داس��تان تمام دارم كه خب همت نكرده ام بنشينم 
دستي به سر و گوش شان بكشم و به ناشر بسپارم. گمانم 
بيست تايي داستان قابل انتشار داش��ته باشم. اميدوارم 

سال نود و هفت مجموعه داستاني هم از من بيايد بيرون. 
آدمهايداس�تانهايتانراازكجاميآوريد؟از
دوس�تان،فاميل،مراجعهها،كوچ�ه،خيابانيااز
كجا؟ماجراهاچطور؟ازكجاواردداستانهايشما

ميشوند؟
ببينيد! بين نويسنده و جهان پيراموني اش يك بده بستان 
جاري در زمان وجود دارد. فرآيندي كه چندان هوشيار 
و حساب ش��ده نيس��ت. دس��ت كم براي من از اين قرار 
است. هرگز در تعاملم با انسان ها موضوع نوشتن مطرح 
نبوده. هيچ وقت من با ديدن كسي به خودم نگفته  ام كه 
حواس��ت باش��د! فالن آدم جان مي دهد ب��راي تبديل 
شدن به يك شخصيت داس��تاني. راستش اصال چنين 
نگاهي را چندان انس��اني نمي دانم. من ب��ه عنوان يك 
انسان مايل نيستم هيچ جا ابزار يا س��وژه ديگري باشم. 
گمان نمي كنم هيچ كس��ي همچنين تمايلي داش��ته 
باش��د. در مورد ماجرا هم همين طور هاست. فقط گاه در 
مورد بعض��ي از واژه ها و زيبايي ها ي��ا ويژگي هاي لحن و 
زبان جز اين بوده، مثال چند وقت پيش دوستي كه اهل 
كرمان اس��ت در حرف ه��اش گفت »فالن كار را از س��ر 
سربزرگي نكرده ام« من اولين بار بود كه به جاي كله شقي 
يا يكدندگي، سربزرگي مي شنيدم. به ايشان كه خودشان 
هم داستان نويس خوبي است گفتم. چقدر اين سربزرگي 
كه تو گفتي به درد گفت وگوي داستاني مي خورد. ايشان 
هم لطف كردند چند تايي ديگر گفتند. مي پذيرم؛ ما در 
يك تعامل دايمي با جهانيم و مِن نويسنده سعي مي كنم 
عناصري را از جهان برون افكني كن��م. زمان مي برد يك 
سال يا 50 سال زمان الزم است كه يك نويسنده جهان 
دروني ش��ده را برون افكني كند. بر آن حس دروني شده 
چه گذشته نمي دانم. چگونه تبديل شده به تجربه زيسته 
هم چيزي نمي دانم. فقط مي دانم آن پرت��اب از درون به 
بيرون مي شود داستان، آواز، نقاش��ي يا هر آفريده ديگر. 
فرآيند خلق و خيال بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان 
برايش يك تعريف روش��ن دو دو تا چه��ار تاي منطقي 
و مكانيكي ارايه كرد. ببينيد! عناصر بوف كور يا ش��ازده 
احتجاب از بيرون وارد جهان نويسنده مي شود اما وقتي 
به بيرون باز گردانده مي ش��ود ديگر هماني نيس��ت كه 
بوده. يا مثال به اين بيت سعدي توجه كنيد: »سخني كه 
با تو دارم به نسيم صبح گفتم، دگري نمي شناسم تو ببر 
كه آش��نايي«. خوب يك بار قرن ها پيش صبح و نسيم و 
سخن از جهان بيرون به جهان س��عدي وارد مي شوند و 
بعد از جهان سعدي به جهان بيرون بازگردانده مي شوند 
و حاال ما با يك بيت ناب طرفيم. قرن ها بعد ش��جرياني 
پيدا مي ش��ود دوباره اين بيت را دروني مي كند. مي پزد و 
مي دهد بيرون. ديگر آوازي كه او مي خواند چيزي بيش از 
تك بيتي  است كه از جهان دروني كرده. اميدوارم توانسته 

باشم چرخه مدنظرم را روشن بيان كنم. 
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