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تيتر مصور|اسير اليك
رودرگوئز

سيمرغ شليك از فاصله نزديك كرگدن نامهمزخرفات فارسی

هشتگ روز

هس��تیم  مردم��ی  م��ا 
ضرب المثل زده؛ همان قدر 
که جوک زده و سیاست زده 
و تاری��خ زده و فرهنگ زده 
ال��ی  دیگرچیزه��ازده.  و 
ضرب المث��ل  ماش��اءاهلل 
عامیانه و ادیبان��ه داریم که خوش��بختانه هیچ 
مرگ ش��ان ه��م نمی ش��ود. ت��ا ضرب المثلی 
می خواهد در س��کوت از حافظه ی ملت بگریزد، 
حادث��ه ای سیاس��ی ی��ا اجتماعی یق��ه اش را 
می گیرد و آن را می نش��اند س��ر جایش. در بروز 
انواع حوادث سیاسی و اجتماعی و اخیراً قضایی 
هم که هیچ کم نداریم. خبر و واقعه پش��ِت خبر 
و واقعه. ش��کر خدا یکی هم از یک��ی هول آورتر 
یا عجیب ت��ر! تا می آیی��م اس��تعفای  اجباری و 
فرارگونه ی معاون محیط زیس��ت را هضم کنیم 
و از ضرب المثل های��ش خ��اص ش��ویم، خبر 
می رس��د "دنبال س��عید مرتضوی هستند ولی 
گیرش نیاورده اند." تا می آییم از حاشیه های این 
گیرنیاوردن خاص شویم، خبر می رسد قاضی 
محبوب س��ابق را در ویایی در شمال بازداشت 
کرده اند. و تیتر اندر تیتر است که انواع شبکه های 
مجازی را می نوردد که: گهی پش��ِت زین و گهی 
زین به پش��ت. هرچند، چه س��ود که  درش��تِی 
این س��رای س��پنج را نمی توان توی چش��م هر 
پشتِ زین نشسته ای فرو کرد، به خصوص اگر ژن 
خوب داشته باشد یا پشتش گرم باشد به گونه ای 

که مپرس.
غصه ی این قصه فقط این نیست؛ این هم هست 
که این بیت منس��وب به فردوس��ی را اش��تباه 
هم می گویند و می نویس��ند. در نسبت موجود 
میان آدم و زین، آدم یا پش��ِت زین می نش��یند 
یا زین را به پش��تش می گذارد و می شود چارپا. 
این که به اشتباه یک »به« می اندازند وسِط آن و 
می گویند "گهی پشت »به« زین و گهی زین به 
پشت"« جدا از اش��کال وزنی که ایجاد می کند، 
حالت سومی را تداعی می کند که خیلی غریب 
است؛ این که کسی »به« زین پشت کند. یعنی 
برود روی چارپا و پش��تش را بچسباند به زین و 
لنگ هایش در هوا بماند. نمی شود خب! در این 
بیت، پش��ِت اول متعلق اس��ت به زین. ترکیب 
اضافی اس��ت. وقتی »به« را اضاف��ه می کنیم، 
هم وزن ش��عر را خراب می کنیم هم معنای آن 
را دگرگ��ون و خن��ده دار. مگر این ک��ه در مورد 
س��عید مرتضوی استثنا قائل ش��ویم و آن جور 
که او در همه ی این سال ها، چنین بی قید وبند 
و حیرت آور، جوالن داد و با مواد قانونی بی ربط 
کله معل��ق زد، او را در دوران س��واره بودنش به 
همین شکل عجیب تصور کنیم: آدمی که حتا 
وقتی پشت زین هم بود، مثل آدم ننشسته بود؛ 
پشتش را کرده بود به زین و لنگ درهوا خِر مراد 
می راند. ولی حاال که مورد عجیب مرتضوی با به 
زندان افتادنش، دست کم فعًا، به پایان رسیده، 
بد نیست بیت َمَثل شده ی منسوب به فردوسی 

را درست به  کار ببریم:
چنین است رسم سرای درشت

گهی پشِت زین و گهی زین به پشت
بگذریم. گفت��م این بیت منس��وب اس��ت به 
فردوسی. این بیت در برخی نسخه های معتبِر 
ش��اهنامه نیامده و فقط در برخی نس��خه ها، 
در میانه ي داس��تان رس��تم و س��هراب، ثبت 
ش��ده اس��ت. بررس��ی این موضوع بر عهده ی 
پژوهش��گران اهل. فقط بگویم که فردوس��ی 
دست کم ۱۷ بیت در کل ش��اهنامه دارد که با 
عبارت »چنین اس��ت رسِم« ش��روع می شود. 
یعنی می توان گف��ت یک��ی از تکیه کام های 
اوس��ت و انتس��اب این بیت به او ش��اید از این 
نظر هم شایان توجه باش��د. در این باره بیشتر 

خواهم نوشت.

فیلم ویدیویي از یك اغذیه فروش��ي در مترو منتشر شده 
و از عدم رعایت بهداشت و پاكیزگي در اغذیه فروشي هاي 
مترو مي گوید. در ای��ن فیلم، موش ها از دس��تگاه غذاپز 
بی��رون مي آین��د و آن چن��ان ای��ن صحنه دلخ��راش و 
ناراحت كننده اس��ت كه منتش��ركنندگان ویدیو، مدام 
هش��دار مي دهند كه با دیدن این تصاویر ممكن اس��ت 
ناراحت ش��وید. فیلم در 48 ساعت گذش��ته در توییتر و 
كانال هاي تلگرامي دست به دس��ت شده و هنوز مدیري 
درباره آن اظهارنظر نكرده. اما هش��تگ »مترو« به بهانه 
همین فیلم كوتاه در توییتر باال آمده و متروس��واران، كه 
جمعیت اكثریت جامع��ه ایراني و البت��ه جامعه مجازي 
را تش��كیل مي دهن��د، خاطره ه��اي خ��ود را از مترو و 
داس��تان هایش تعریف مي كنند. كاربري نوش��ته است: 
»خیلي جدي خانمي از خانمي دیگه، دخترش رو ندیده 
خواستگاري كرد. بعد از كلي ردوبدل اطاعات فهمیدن 
قد پسره خیلي بلندتر از دختره است و بي خیال شدن«. 
كاربر دیگري از بازار تازه كاس��بي در واگن هاي مترو خبر 
داده، این كاربر نوش��ته: »دیروز خانمي مي گفت بیایین 
گوش��تون رو ب��دون درد س��وراخ كنم«. روای��ت جالب 
بعدي توسط كاربري نوشته ش��ده كه مردم را به خرید از 

دس��تفروش ها دعوت مي كند: »دس��تفروش مترو كلي 
تبلیغ از اجناسش كرد، اما كسي نخرید. یه دفعه با لحن 
عجیبي گفت: »منم مثل شما هس��تم، اومدم دنبال یه 
لقمه نون حال، یه چیزي بخرین دیگه«. همه خشكشون 
زد از لحن و حرفش. اما نفر اول كه خرید، بقیه هم خرید 
كردن... راس��ت مي گف��ت، این فروش��نده ها را فراموش 
نكنیم«. فعالیت جوان��ان دهه هفتادي در مت��رو هم در 
دس��ته خاطره هاي جالب مترو اس��ت. اینكه این نس��ل 
جوان ایراني تعارف ها را كنار مي گذارد و در ش��هر كسب 
و كارهایي مانند فروش صنایع دستي یا خوانندگي را در 
پیش مي گیرد، براي نسل هاي قدیمي تر ایراني عجیب و 
البته دوست داشتني است. كاربري خاطره اش از مواجهه 
با این كس��ب و كار را این طور تعریف مي كند: »دو دختر 
20 و 2۱ س��اله بودن. یكي مي خوند و اون یكي پول ها رو 
جمع مي كرد. باهم پیاده شدیم، پول ها رو شمردن. ۱50 
هزارتومن پ��ول جمع كرده بودن و مي گفت��ن اگه روزي 
دوساعت همین طوري آواز بخونن، درآمد خوبي دارن«. 
در ادامه ای��ن خاطره ها، كاربري كه روزان��ه در رفت و آمد 
بین كرج و تهران اس��ت، »مومنت« یا همان مجموعه اي 
از توییت ها درباره یك موض��وع را جمع كرد. مطلبي كه 

بسیار قابل توجه بود و بازدید بسیار زیادي در توییتر داشت. 
مجموعه اي از این خاطره ها و یادآوري ها در این مومنت را 
در ادامه مي خوانید:  »با مادر و خواهرش فال و چسب زخم 
مي فروخت. یكي گفت چرا این بچه یه لنگه كفش داره؟ 
مادرش گف��ت اون لنگه افت��اد زیر واگن. پ��اش كثیف و 
زخمي بود و هي لگد مي شد. خواس��تم جورابم رو بهش 
بدم، مادرش نذاشت. گفت پول بده كفش بخرم... دیوانه 
نمي شیم با این چیزهایي كه هرروز مي بینیم؟!« »پیرمرد 
مشغول صحبت بود كه گل فروش اومد تو مترو. یه شاخه 
خرید و به همراه متعجبش گفت: واسه حاج خانم خریدم. 
كاري كه نتونس��تم ب��راش بكنم، حداقل خوش��حالش 
كن��م«،  »مامور گیت مت��رو با رمز مال بابام كه نیس��ت، 
اجازه داد همه بدون كارت زدن رد شن. البته خراب بودن 
دستگاه هم تاثیر داش��ت«، »خیلي كوچك است، توي 
واگن ها مي رقصد و دس��تمال كاغذي مي فروشد. آنقدر 
كوچك اس��ت كه پوال رو نش��ونت مي ده و مي پرسه این 
چندتومنیه«، »به بچه فال فروش مترو س��اندویچ دادم. 
دستاش سیاه بود. گفتم چرا دستات رو نمي شوري، گفت 
مي زنم به شیشه ماشین ها، یكي مي خره، یكي نمي خره، 

دست هاي من سیاه مي شه« و... 

پخش فایل صوتي یكي از 
شاهدان عیني دستگیري 
قاض��ي مرتض��وي هم��ه 
هیب��ت او را ف��رو ریخت. 
حتي چن��د ت��ن از آنهایي 
كه سال ها قبل صابون مهر 
و محبت س��عید مرتضوي به تن شان خورده بود 
نحوه دس��تگیري او را رقت بار خواندند. س��عید 
مرتضوي خیلي خوش ش��انس اس��ت كه اغلب 
مخالفانش نجیب ترین آدم هاي این سرزمینند. 
عباس عب��دي در مصاحبه تصوی��ري اي كه با او 
داش��تم و در آپارات قابل دیدن اس��ت مي گوید: 
هیچ كینه اي از مرتضوي به دل ن��دارم،  او بیش 
از آنكه ب��ه من بد كند ب��ه خودش بد ك��رد و به 
مردمش و به میهنش! احمد زیدآبادي هم گفته 
است با همه باهایي كه بر سرم آورده از او متنفر 
نیستم. با این حال آن یگانه بي چند و چون گاهي 
براي گوش��مالي دادن قاضي مرتضوي ها خیلي 
هم دربند آه و ناله این س��تمدیده و نفرین و لعن 
آن بي گناه نمي ماند. نقل اس��ت كه صاحبدلي را 
الت بي س��ر و پایي در حالي كه مس��ت بود پس 
گردني زد. آن هم در میان ب��ازار. عصر همان روز 
آن مرد را به جرم سرقت گرفتند و در همان بازار 
دست او را قطع كردند. دوس��تان مرد صاحبدل 
او را س��رزنش كردند كه: چ��را او را نفرین كردي 
تا به چنین روزي بیفتد؟ آیا ب��ا این همه دعوي 
بزرگي و كرام��ت نتوانس��تي از آن پس گردني 
بگذري؟ صاحبدل گفت: س��وگند مي خورم كه 
من به درگاه آن یگانه بي چن��د و چون گایه اي 
نكردم اما آنكه صاحب من است غیور است و گاه 
بي توجه به شكر و ش��كایت من ظالمان را تنبیه 
مي كند. سرنوشت مرتضوي سراسر عبرت است 
و پند. همه آنها كه در این مملكت كاره اي هستند 
و چرخ روزگار تیغ تیزي در كف آنها نهاده است 
تا دادي بس��تانند و حقي را محقق كنند باید در 
احوال ای��ن روزهاي مرتضوي ب��ا دل عبرت بین 
بنگرند كه اگر چنین كنند در این آیینه عبرت آن 

چه نادیدني است آن بینند. 

فیلم ه��اي »ای��ن اس��ت قانون«، س��اخته 
س��الواتوره فیكارا و ولنتینو پیكونه و مارموز 
به كارگرداني كم��ال تبری��زي را در یك روز 
تماش��ا مي كنم. روزي كه در پردیس چارسو 
صحنه اي مي بینم كه برایم ش��بیه نمایي از 
فیلمي سینمایي است. عكاس��ان زیادي به 
دنبال تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران حركت مي كنند و عكس 
مي گیرند. كمي جلوتر اولیور اس��تون، فیلمساز كهنه كار و سیاسي 
آمریكا با همراهانش پیداشان مي شود. عكاسان لنز دوربین هاشان 
را از اعضاي شورا به س��مت او مي چرخانند و وي را دنبال مي كنند. 
تا جایي همراهي اش مي كنند تا او وارد بازار فیلم ش��ود و نگهبانان از 
ورودشان جلوگیري كنند. حرف گوش كن ها و اهل قانون مي پذیرند 
و به سراغ سوژه هاي دیگر مي روند. اما تعداداندكي به دنبال راه هایي 
براي ورود به محل اس��تقرار اولیور استون مي گردند. از همان لحظه 
دلم پي عكس هایي است كه آنها گرفته اند. نه اینكه قانون گریز باشم. 
نیستم. اگر بودم از تماشاي فیلم، »این است قانون«، لذت نمي بردم 
آن هم در روزي كه جشنواره را با تماشاي فیلم كمدي مارموز شروع 
كرده ام. فیلمي كه ش��باهت هاي زیادي به دارند. ه��ر دو فیلم بوي 
سیاست مي دهند، كمدي هستند و مخاطب را جذب مي كنند. البته 
در بولتن جش��نواره فیلم كمال تبریزي فقط كمدي است. سیاسي 
نیست. هنگام تماشاي فیلم مارموز احساس مي كني كمال تبریزي، 
یكي به نعل مي زند، یكي به میخ، یكجا سرخ ها را قرمز مي كند یكجا 
آبي ها را. البته این سرخ و آبي در این فیلم ربطي به ورزش ندارد. رنگ 
احزاب سیاسي است . برخاف كارگردانان فیلم »این است قانون« كه 
خیلي سرراست تر حرف ش��ان را مي زند. از اینكه مردم هم مورد نقد 
قرار گیرند وحش��ت ندارند. آخرش هم آدم بدها را سربراه نمي كنند 
تا فاتحه نقد اجتماعي شان را بخوانند. البته هر دو فیلم از نظر ارزش 
سینمایي و هنري هم شبیه هم هس��تند. قرار نیست چیزي به هنر 
سینما اضافه كنند. مهم هم نیست. بعضي از فیلم ها  همین كه بتوانند 
بر مخاطبان ش��ان تاثیر بگذارند هن��ر كرده اند. كاش در جش��نواره 
بخشي یا س��الني به نمایش فیلم هایي اختصاص یابد كه مدیران، 
سیاستمداران، دلواپس��ان، خطیبان و... باید تماش��ا كنند. مي دانم 
وقت شان كم است اما بعضي فیلم ها مثل »این است قانون« حتي اگر 
ارزش هنري هم نداشته باشند، به درد اعضاي شوراي شهر و دیگران 
مي خورد. خدا را چه دیدید، ش��اید در جشنواره سي و هفتم جهاني 
فیلم فجر بخشي داشته باش��یم تحت عنوان كدام مدیر كدام فیلم! 
البته اگر چنین بخشي راه اندازي شود امیدوارم مصلحت اندیشي رایج 

و فیلترهاي تكراري مانع حذف بعضي فیلم ها نشود. 

نیازي نیس��ت پلیس گزارش بدهد یا امامان جمعه 
شكایت كنند یا فیلم هایي از سطح شهر در گوشي هاي 
موبایل جنجال بیافرینند تا بفهمیم مساله »حجاب« 
پیچیده ش��ده و كار به خن��س خ��ورده. همین كه 
در خیاب��ان بچرخید مي فهمید كه نس��ل جدید به 
س��ربزیري و به ح��رف گوش كني نس��ل هاي قبلي 
نیست و نه تنها با امر و نهي متش��رعین كه با توپ و 
تشر پلیس هم ظاهر خود را تغییر نمي دهد. انقاب 
كه ش��د، حال و هواي عموم مردم هم عوض ش��د و 
تحت تاثیر جو حاك��م زن ها و مردهاي بس��یاري به 
آغوش اس��ام پناه آوردند و قیافه مومن و متدین به 
خود گرفتند. آنهایي هم كه به هر دلیلي تغییر نكردند 
یا گریختند ی��ا بنا بر ماحظات��ي همرنگ جماعت 
ش��دند و مقاومت ویژه اي از خود نشان ندادند. یكي، 
دو روز اول البته به خیاب��ان آمدند قدري صداي خود 
را ب��اال بردند و روس��ري را مغایر تمدن و پیش��رفت 
عنوان كردند. حتي ش��عار دادند »ما انقاب نكردیم 
تا به عقب برگردیم.« اما خی��ل زود فهمیدند این تو 
بمیري از آن تو بمیري ها نیست و سنبه پرزور است 
و حكومت انقابي قصد كوتاه آمدن ندارد. حتي مردم 
به صحنه آمدند و اول با لح��ن لین و بعد با تهدید »یا 
روس��ري یا توس��ري« مخالف ها را منهزم كردند. در 
این میان پادرمیاني مشایخ و علماي وجیه المله نیز 
موثر افتاد و خیلي زود یونیفرم »روپوش روس��ري« 
فراگیر شد و شهر رنگ دیني و انقابي گرفت. باالخره 
انقاب ش��ده بود، حكومتي رفته ب��ود و حكمرانان 
جدیدي آمده بودند طبیعي بود كه چنین تقابل هایي 
به چشم بیاید. در آن ایام هرچیزي كه با متر و معیار 
انقاب سازگار نبود مهر طاغوتي مي خورد و محكوم 
به فنا بود. اما آیا كسي و چیزي هست كه در برابر فنا 
مقاومت نكند؟ انقابي هایي ك��ه فرهنگي تر بودند 
مي گفتند این تقابل ها و گی��ر و گرفتاري ها مختص 
دوره گذار است و همین كه بتوانیم به سامت از این 
دوره بگذریم، با ملت و كشور دیگري روبرو مي شویم. 
مي گفتند زن ها و مردهایي كه در مدارس ش��اهي و 
زیر بمباران تبلیغاتي رس��انه هاي غربي بار آمده اند 
طبیعي اس��ت كه از آموزه هاي دیني طفره بروند و از 
عادت هاي ستم شاهي دس��ت برندارند، اما به زودي 
در یك سیس��تم هوش��مند و اخاقي نسلي تربیت 
مي ش��ود كه هیچكدام از مش��كات نس��ل قبل را 
ندارد. آنها وع��ده مي دادند كه دول��ت از مهدكودك 
تا دانش��گاه برنامه  دارد و با كنترل مس��تمر سینما و 
تلویزیون جلوي رواج فرهن��گ طاغوتي را مي گیرد 
و حتي نمي گذارد یك حرف بد و یك عكس زشت و 
یك الگوي ناجور مقابل دید آینده سازان قرار بگیرد. 
ما براي آینده سازان كم نگذاشتیم. معلم ها و استادان 
طاغوتي را، الاقل آنهایي را كه قابل شناس��ایي بودند 
ازسیستم تربیتي پاكس��ازي كردیم و تعداد زیادي 
از بچه هاي انقابي و صافي دل و س��اعي را به عنوان 
معلم امورتربیتي باالي سر بچه ها گذاشتیم. حراست 
نهادهاي فرهنگي را تقویت كردیم و بر سرراه انتشار 
كتاب و تولید فیلم و نمایش تئاتر و پخش تلویزیون 
فیلترهاي سختگیر و دقیقي گذاشتیم. به درس هاي 
دیني و اخاقي مدرس��ه و دانش��گاه اكتفا نكردیم و 
گفتیم نه فقط رس��انه ها كه خود جامعه هم مدرسه 
است و اگر حواس مان نباشد ممكن است معلم هاي 
ناباب پیدا شوند و درس بي اخاقي بدهند. جاهایي كه 
مي شد حراست گذاشت حراست گذاشتیم. در جایي 
كه كار با گشت راه مي افتاد گشت گذاشتیم و جاهایي 
كه مي ش��د كنترل و نظارت كرد كنترل چي و ناظر 
گماشتیم. در این میان هیچ اهمالي صورت نگرفت و 
هیچ تساهل و تسامحي در نظر گرفته نشد. حتي لغات 
زش��ت را در كتاب هاي لغت از دسترس عموم خارج 
كردیم كه یك وقت خدایي نكرده ش��یطان در جلد 
بچه ها نرود و آنها را وادار به جست وجوي پلیدي ها و 
پلشتي ها نكند. فیلم هاي خارجي را تا آنجا كه مي شد 
جلوي ش��ان دیوار كش��یدیم و آنجا هم كه نمي شد 
دست در صدا و تصویر بردیم و آب توبه بر سر بدكاران 
غربي ریختی��م و هم��ه را از دم با هم خواه��ر و برادر 
كردیم كه خدایي نكرده یك وقت خاطر س��اده دلي 
پي نشود و به وسوسه هاي ابلیسي نیفتد. متخصصان 
تربیت مي گویند بچه ها نقش پذیرن��د و خیلي زود 
ممكن است به تصرف اشرار دربیایند. لذا كتاب هاي 
كودكان را نیز دست بردیم و جلوي سرلختي حیوانات 
جنگل را گرفتیم... ما خیلي زحمت كشیدیم و براي 
آن نظام تربیت��ي هزینه هاي هنگفت��ي را متحمل 
شدیم مع االس��ف امروز به اینجا رسیده ایم كه دختر 
تازه بالغ ش��ده حرف گوش نمي كند، روس��ري اش 
را جلو نمي كش��د و صاف صاف توي چش��م ما نگاه 
مي كند و مي گوید »مگه من چمه؟« ما خیلي زحمت 
كش��یدیم و برادران و خواهران ما ش��بانه روزي براي 
تربیت نس��ل ها بعد از انقاب مایه گذاشتند و خون 
دل خوردند مع ذلك شهر به وضعي درآمده كه نه ائمه 
جمعه راضي اند، نه انقابي ها توقع شان برآورده شده 
و نه حراس��تي ها بیش از این زورشان مي رسد. البته 
مي شود گناه را به گردن توطئه گران غربي انداخت و 
تهاجم فرهنگي را به عنوان متهم ردیف اول معرفي 
كرد. به قول خیلي از دوس��تان انقابي گناه اصلي به 
گردن مدیران میاني مملكت است كه به اندازه كافي 
انقابي نبودند بلكه لیبرال و غربزده بودند و همین ها 
بودند كه رشته هاي ما را پنبه كردند. نظریه دیگري 
هم هس��ت كه مي گوید چون وادادیم این با سرمان 
آمد. اگر كم��اكان مثل روز اول س��خت مي گرفتیم 
و قهرآمیز برخ��ورد مي كردیم ام��روز وضع بهتري 

مي داشتیم... نمي دانم. 

من هم مثل شما هستم 

چه شد كه اين طور شديكي به نعل، يكي به ميخ قاضي مرتضوي، آيينه عبرتپشت زين يا پشت به زين؟
سيد علي ميرفتاححسن لطفيسيد عبدالجواد موسويرضا   شکراللهی

#   مترو

روايت يك گسيخت تاريخي
امروز مسلم اس��ت كه هوشنگ  

گلش��یري تمام تاش خ��ود را 
صرف داس��تان كوتاه مي كرد و 
شاید به نوعي رمان نویسي برایش 
كاري بود كنار حیطه مورد عاقه 
و محبوبش، یعني داستان كوتاه. 
اما در همین روند و روال هم از او 
آثار درخشاني مي بینیم كه یكي ش��ان، یعني »شازده 
احتجاب« هنوز هم صدرنش��ین س��یاهه هاي برترین 
رمان هاي تاریخ ادبیات داستاني ایران است. اینكه چرا 
این اثر مختصر از منظر كمیت و مفصل و عمیق از منظر 
كیفیت به چنین مرتبه اي رسیده بارها مورد بحث قرار 
گرفته اس��ت. اگر بخواهیم به طور مختص��ر اما همان 
دقایق و ظرایف را مورد بازبیني قرار دهیم به اجمال باید 
بگوییم اهمیت این اثر گلشیري در همان صفتي است 
كه اكثر شاهكارهاي تاریخ ادبیات جهان از آن برخوردار 
هستند: به تصویر كشیدن یك موقعیت انساني. بگذریم 
از اینكه داس��تان در هر ش��یوه كیفیتي تاش دارد تا 
موقعیتي انساني را به تصویر بكش��د. اما نكته اصلي در 
این اس��ت كه این موقعیت چه رابطه ه��اي معنایي و 
بینامتني اي با گس��تره تاریخي و اجتماعي و فرهنگي 
برقرار مي كند. شازده احتجاب گلشیري با آن استفاده 
هوشمندانه و درست از نظرگاه س��یال ذهن در بزنگاه 
فروپاش��ي و انحطاط به گذش��ته و حال خود مي نگرد. 
گلشیري توانس��ته به بهترین نحو ممكن چشم اندازي 
برآمده از ناخودآگاه كاراكت��رش را جایگزین خودآگاه 

او كند و به این ترتیب تمام درونی��ات او را در یك توفان 
روحي مخمصه وار براي خواننده برما كند: از عقده ها، 
خاطره ها، كابوس ها، هذیان ها، آرزوها و شكست هاي این 
شازده از تخت افتاده براي مان روایت مي كند تا نماینده 
نسل و تفكري باش��د كه زماني قدرت در كف داشت و 
مهاري ب��ر اراده اش نبود. حاال اما ش��ازده در خودكاوي 
خویش��تن فاش مي س��ازد كه تا چه حد روابط فاسد و 
بیمارگونه اي بر زندگیش حاكم بوده است و بیگانه و آشنا 
چه اندازه از قدرت لجام گس��یخته اش ع��ذاب دیده اند. 
او حاال در عمارت انزواي خود زنداني اس��ت و امیدي به 
رستگاري ندارد. تمامي كابوس هایش به شكلي تمثیلي 
جلوه اي حقیقي یافته اند و او در اوج تنش هاي ناشي از 
یك گس��یخت تاریخي در زمان و م��كان معلق مانده 
است و انگار به نظاره س��قوط خویش نشسته است. به 
این ترتیب است كه از یك س��و در اعماق معنایي متن 
نشانه هایي از فلسفه تاریخ، فلس��فه اخاق و روانكاوي 
را مي توان رصد كرد. به گمان م��ن اما با وجود این همه 
غناي معنایي مستتر در شازده احتجاب، هنوز هم بیش 
از هر چیز باید به تكنیك هنرمندانه روایت آن نگاه كرد و 
از آن آموخت. اینكه فرم تا چه حد مي تواند درست و بجا 
انتخاب شود و ریخت وپاش هاي فني باید در درون متن 
توجیه و الزامي داشته باش��د. وگرنه كه مشتي تزیین و 
صناعت بي كاركرد خواهد بود. سام كنیم به گلشیري 
كه همیشه آثارش پر از آموزه است و هنوز كه هنوز است 
چند نسل نویسنده در آرزوي خلق اثري هستند نه برتر 

از شازده احتجاب او، كه همپا و هماورد آن. 

علي مسعودي نيا

در همين حوالي

مهیار رشیدیان مجموعه داستان 
»دو پله گودتر« را در نشر قصه به 
مدیریت بابك تختي منتشر كرد، 
نش��ري كه هر چند خیل��ي دوام 
نی��اورد و بع��د از مهاجرت تختي 
عما تعطیل ش��د، ام��ا كارهاي 
خوب وماندگاري به بازار داد. تك 
داستان حاج لطف ا  هلل دبلنا داستان درخشاني از او بود كه 
برنده جایزه گلشیري شد. انتشارات نیلوفر داستان بلند 
او با عنوان »آقارضا وصله كار« را منتش��ر كرده است. آقا 
رضا وصله كار داس��تان یك بازجو یي اس��ت. بازجویي از 
رضا خواننده اي كه حاال حنجره زخمي اش مجال سخن 
گفتن را هم از او گرفته است. واگویه هایي از جنس ادبیات 
اعترافي و ادبیات زندان. آدم هایي كه زنده یاد احمد شاملو 
بچه هاي اعماق مي خواند. »اي هي... س��ي ئي كن... ّچه 
بُِگم خو... هه؟ م��و كه همه اینها رو گفُتمت كه!... از س��ر 
چرا؟... بفرما...، هآآآ!... برآ ِصدام؟...، آخ از دست ئي درد ته 
حلِقم...، ... به هر كي كه بگي رو آُورِدم... به زمین و ِزمون!... 
به خود ئو خ��دا...، ... البّته گپ عادي ِم��ه مي تانم راحت 
بگم... ولي ُخ... ِصدام... نفِسم یعني... یه دفعه بي هوا... ُتف 
چجوري مي ش��كنه ته حلق؛ اوجوري ها... ب��ه وقت آواز، 
ِصدام مي ش��كنه ته حلِقم...؟... چه فرمودي؟!... اي ِهي... 
پس نه؟... اینقدر دوا و دكتر كردم...، از ئي دكتر علفیا بگیر 
تا او دكتر مطبیا...، هیچي، چي مي خواستي بگن... البت 
یه عكسایي از ته توي حلقُّ حنجره م انداختن دكترا... ولي 
ُخُخو چه فایده!... « آقارضا وصله كار، شاگرد خیاط خانه اي 

است كه اغلب مشتري هایش خانم هاي اعیان شهرند، از 
جمله خانم سرهنگ. خانم سرهنگ كه استعداد و صداي 
خوش او را كشف كرده، همراه زلفي ضربي كمانچه كش 
ش��هر، به مهماني هاي خانم سرهنگ و عیش ونوش هاي 
اعیان ش��هر مي كش��اند. انق��اب 5۷ دامن او و دس��ت 
مطرب ها را هم مي گی��رد و جنایت و خیان��ت از پي هم 
رقم مي خورد. آقارضا حنجره اش زخمي است و گوشش 
هم سنگین و با زبان شكسته و حلق بسته اش به سواالت 

بازجو پاسخ مي دهد. 
»... همون پیاله فروش��ي، معروف شد به بقوس ارمني…، 
… المّصب عوض او پیاله فروشي با چهارتا نیمكت شكسته، 
چهار برابر كاسب بود… ئوووه…؟… یك خسیسي بود 
بقوس… صدا پوكیدن س��رش تو آتش دكه ش هنوز تو 
سرمه المصب… ز شانسش، دقیق ش��نبه روزي بود كه 
آتش زدن به دكه ش… كاش هیچ وقت صداي سرش رو 
نمي شُنفِتم… كاش كر و كور بودم و او روزها رو به چشم 
نمي دیدم…، … كي؟!… آخ آخ… نگو كه ِجگِرم كبابه 
براي زلف��ي …، … او دقیقه آخر زلفي دو تخته س��نگ 
سینه تخت به قاعده كف دس��ت آورده بود براي مو كه؛ بیا 
رفیق، بیا انگشت هام رو، پنجه هام رو با ئي دو تیكه سنگ و 
ئي پارچه ها سفت ببند كه هر كجام تیر خورد، بخوره، فقط 
و فقط به پنجه و انگش��تانم نخوره… مي گفت اگر سالم 
ماندم، بتانم باز هم كمانچه بِنواُزم براتان… اگر هم ُمردم، 
بتانم او دنیا برا خدا كمانچه بنوازم… مي گفت و مي خندید 
چه جور… اي داد بي داد سي او صدا ساز كمانچه ش… اي 

داد بي داد… 

دوپله گودتر از آقارضا وصله كار

اسداهلل  امرايي

در حوالي ادبيات

عكس نوشت 

عصر روز چهارش��نبه، خبر درگذش��ت عباس عطار روي خروجي سایت »مگنوم« 
آمد. عكاس��ي كه در جهان به عكاس انقاب معروف بود و میان عكاس��ان جهاني به 
»عباس« یا »عباس مگنوم« معروف بود. آژانس مگنوم در خبر مربوط به درگذشت 
این هنرمند نوش��ت: »عباس عطار عصر روز چهارش��نبه و در ۷4 س��الگي در پاریس درگذشت. عطار 
س عكاسي كرد و عكاسي از انقاب و جنگ در بنگادش، ایرلند ش��مالي، كوبا، شیلي، آفریقا جنوبي و 
خاورمیانه در كارنامه كاري او ثبت شده است. عطار سال هاي متوالي زندگي در مكزیك را مستند كرد. 
او عكاسي اجتماعي بود كه براي عكاسان جوان منبعي از الهام شد و آژانس مگنوم در غم از دست دادن 

او، عزادار است«. 

روي صندلي جلو، كنار راننده نشسته بودم. به محض اینكه 
سوار تاكسي شدم احس��اس كردم راننده را مي شناسم. بله، 
خودش بود »صادقي«. با صادقي در دبستان همكاس بودم. 
كاس سوم و چهارم دبس��تان، شاید هم دوم و سوم. درسش 
خوب بود و فوتبالش هم خوب بود و زورش هم از من بیشتر 
بود و من همیشه دلم مي خواس��ت مثل صادقي باشم. حاال 
كنار هم نشس��ته بودی��م، صادقي داش��ت رانندگي مي كرد 

و من داش��تم خاطرات قدیمي ام را مرور مي كردم. موهایش 
سفید ش��ده بود و چروك هاي روي پیش��اني اش عمیق بود 
ولي چشم هایش هنوز همان چش��م ها بود. خواستم بگویم: 
»چطوري صادق��ي؟... تا دیدم ش��ناختمت.« ولي دیدم این 
حرف چه فایده اي دارد، فوق فوقش سام و علیكي مي كنیم 
و كمي خاطرات قدیمي را مرور مي كنیم و سراغ بقیه را از هم 
مي گیریم و بعد پیاده مي شویم و دوباره گم مي شویم و تمام. 

بعد فكر كردم كه ش��اید اصا صادقي من را ی��ادش نیاید. 
چقدر كاس س��وم دلم مي خواس��ت جاي صادقي باش��م. 
صادقي داش��ت روبه رو را ن��گاه مي كرد، ب��ه صورتش نگاه 
كردم، خس��ته به نظر مي رسید. خیلي شكس��ته شده بود. 
چیزي نگفتم. به مقصد كه رس��یدیم و كرایه را دادم، گفت: 
»كرای��ه نمي خ��واد.« گفتم: »چ��را؟« گفت: »ب��ه یاد اون 

روزها...« سروش صحت

به ياد اون روزها ...
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