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تيتر مصور|ترامپ و قانون آزادي حمل سالح
الچيتكو   ريسته

پرتاب شدگي ميكروسكوپ خصوصي من مزخرفات فارسیدمي با قدما

هشتگ روز

در خبره��ا آمده بود كه اس��م 
چند خيابان، تغيير كرده. يكي 
از اين تغيير نام ها سروصدايي 
به پا كرده و بعضي روحانيون 
را ب��ه موضع گيري وا داش��ته 
اس��ت. داس��تان از اي��ن قرار 
است كه شوراي نامگذاري معابر اصفهان اسم خيابان 
»مقداد« را به »آتش« و خيابان »ابوالحسن اصفهاني« 
را به »باغ كاران« تغيير داده اند. حساسيت آقايان هم در 
همين مورد اخير بوده است. آيت اهلل »سيد ابوالحسن 
موسوي مديس��ه اي اصفهاني« از مراجع تقليد شيعه 
بوده اند و نام ايش��ان را بر خياباني گذاشتند، كه در اين 
سال ها در ميان يكي از محالت كهن اصفهان انداخته 
شد. اين اسم تا مدت ها در ميان مردم جا نيفتاد و مردم 
اينجا را به دو اس��م مي خواندند: 1. باغ كاران 2. سپنتا. 
»باغ كاران« يكي از باغ هاي مش��هور اصفهان است كه 
همگي از شعر حافظ آن را در حافظه داريم. يعني دست 
كم از قرن هشتم اينجا به اين اس��م خوانده مي شده و 
وظيفه اصلي و قطع��ي و بديهي ش��وراي نامگذاري از 
ابتدا اين بوده كه اين گذر را به همين نام كهن بخوانند. 
كما اينك��ه در آيين نامه اين ش��ورا آمده »ش��هرهاي 
جمهوري اسالمي ايران بايد در ظاهر و باطن نمايانگر 
تاريخ و جغرافياي تمدن و فرهنگ اس��المي و ايراني 
باشد، يكي از مصاديق مهم اين امر، اسامي خيابان ها، 
اماكن و موسسات عمومي در شهرهاست و اين اسامي 
در حكم شناسنامه شهرها و بيانگر ارزش هاي اعتقادي، 
تاريخي، فرهنگ��ي و ملي جامعه اس��ت.« همان طور 
كه مي بينيد اس��اس فلس��فه اين نامگذاري بر همين 
ارزش ه��اي تاريخي و جغرافياي��ي و فرهنگي و ملي و 
اسالمي است كه متاسفانه در نام گذاري قبلي اين مهم 
رعايت نشده بود و اكنون اين شورا به وظيفه اصلي خود 
عمل كرده اس��ت. در همه دنيا دربه در به دنبال چنين 
مواردي هستند كه با استناد به چيزي كهن، اسمي و 
خاطره اي را زنده كنند و حّتي براي خود تاريخ تراشي 
مي كنند، در حالي كه ما با داشتن چنين پيشينه هاي 
با ش��كوه تمّدني، هر روز دس��ت به تخريب و امحاي 
خاطرات جمعي خود مي زني��م و تازه در مقابل احياي 
آن هم مقاومت مي كنيم. نمونه ديگرش هم تغيير نام 
»خولنجان / خان لنجان« بود كه محلي  است در اطراف 
اصفهان كه نامش در س��فرنامه ناصرخسرو و حتي در 
داستان صله فردوسي از س��لطان محمود آمده است و 
چند سال پيش يك ش��به اين نام دست كم هزارساله 
را به »زيبا شهر« تغيير دادند!  اساسًا در فرهنگ ما اسم 
عوض كردن، مساله اي ناموسي تلّقي مي شده و مي شود: 
حتمًا شنيده ايد كه وقتي در جايي به اختالفي اساسي بر 
مي خوريم، مي گوييم: من اسمم را عوض مي كنم اگر 
اينطور نبود. يعني نهايت غلّو براي ما اينست كه اسمي را 
عوض كنيم، چه شده كه هر روز اسم خيابان ها و امثالهم 
را عوض مي كنيم؟ از طرفي جالب اس��ت ك��ه نام اين 
مرجع بزرگ نيز هيچگاه به صورت كامل بر اين خيابان 
جا نيفتاد و بيش��تر به صورت »ابوالحسني« در ميان 
مردم رايج بود، كه اگر نگوييم وهن ايشان بود، كمكي 
به بزرگداشت و ياد معظم له نيز نمي نمود. درباره خيابان 
بعدي هم قضيه از همين قرارست و تقريبًا هيچ كس از 
اصفهاني ها آنجا را به اسم »مقداد« نمي خواْند. آقايان 
اگر بناس��ت نگران چيزي باشند، بيش��تر بايد نگران 
اين باشند كه بعضي اسماي ارزشي در ميان مردم جا 
نيفتد و ما دايم به اين دوگانه دامن بزنيم. از اين گذشته، 
قضيه خيلي ساده تر از اينها قابل حّل است. شهرداري و 
آقايان معترض مي توانند گروهي را براي آمارگيري به 
محل اعزام كنند تا دو نكته را از مردم بپرسند: 1. شما 
اين خيابان را به چه اسمي مي شناسيد؟ 2. كدام نام را 
ترجيح مي دهيد؟ به خصوص كه بعضي از معترضين، 
به »ناراحتي مردم از اين اقدامات« اش��اره كرده بودند. 
اين بنده كه س��ال ها در خيابان دومي زيسته ام، مكرر 
ديده و ش��نيده ام كه اهالي و غير اهالي آنجا را به اس��م 
آتش )كه ش��اعري بوده كه باغ��ش در آن خيابان قرار 
داشته( مي خوانند. حاال چه اصراري است كه اسمي را 
كه مبناي دقيق تاريخي و جغرافيايي و فرهنگي دارد، 
تغيير بدهيم، مردم هم هيچ اعتنايي نكنند و با وجود 
زحمت ها و دردسرهايي كه براي آدرس دادن متحّمل 
مي شوند، كماكان از همان نام قبلي استفاده كنند و ما 
همچنان مرغمان يك پا داشته باشد و متوّجه نباشيم 
كه در اين شرايط خيلي سنگين تريم كه روغن ريخته 
را نذر امام زاده كنيم و مّنتش را هم س��ر مردم بگذاريم 
كه: ما همان كرديم كه شما مي خواستيد! اصال چرا بايد 
وقتي نامي بر محلي جا افتاده را عوض كنيم و يك اسم 
ديگر بگذاريم و بر فاصله »قرائت رس��مي« و »سخن 
مردم« بيفزاييم؟ در كجاي دين و قانون و عقل چنين 
توصيه هايي شده؟ ديدم كه يكي از آقايان گفته بودند: 
اين اقدامات در راستاي امحاي تشيع است! آخر انصافا 
خودتان يك بار ديگ��ر اين جمله را بخواني��د و انصاف 
بدهيد وقتي اسمي حدود هفت قرن بر جايي بوده، چرا 
بايد اصاًل به ذهنمان برس��د كه آن را عوض كنيم؟ اين 
شورا اس��مي هفت قرنه را به جاي خود بازگردانده اند و 
در برنامه ش��ان هم هس��ت كه نام مبارك »ابولحسن 
اصفهاني« را بر گذري تازه تاسيس بگذارند كه جا بيفتد. 
اين هياهوها براي چيست؟ تازه جالب است كه تا آنجا 
كه ديده ام، همه اين مصاحبه ها از سوي يك خبرگزاري 
انجام شده بود و اين شائبه را تقويت مي كرد كه اينان با 
تحريك آقايان مقاصد ديگري را دنبال مي كنند. از همه 
عجيب تر اينكه ش��هرداري اصفهان با اين همه عرض 
و طول به جاي توضيح اين واضح��ات و دفاع از اقدام به 
جاي ش��وراي نامگذاري، س��ريعًا عقب نشيني كرده و 
وعده داده كه فعاًل كاري نكند! زه��ي هّمت و درايت و 

مديريت و شجاعت. 

عكس نوشت 

افطار دسته جمعي 
در ش��هر و پ��اي 
افطاري  سفره هاي 
بزرگ، از آن دس��ت از تجربه هايي است 
كه در شهرهاي مختلف ايران كمتر ديده 
مي شود. ما ايراني ها عادت نداريم كه ماه 
رمضان و افطار را در ش��هر سپري كنيم و 
بيشتر خانه نشين هس��تيم. اما در گوشه 
گوشه كشورهاي جهان اس��الم يا حتي 
كشورهايي كه جمعيت مسلمان نشين 
دارد، افطار در ش��هر و همراه شهروندان 
رس��م رايجي اس��ت. رس��مي كه دوسه 
سالي است به تهران هم رسيده و عده اي 
با برپايي ايستگاه هاي صلواتي روزه داران 
را به افطاري مختصري مهمان مي كنند. 
امس��ال و در ميدان امام حسين، تداركي 
ديده ش��ده تا قبل از افطار، روزه داران دور 
هم جمع شوند و عالوه بر جزءخواني قرآن 
كريم، روزه خود را با بقيه شهروندان افطار 
كنند. عكسي كه مي بينيد، از خبرگزاري 

ايرنا انتخاب شده است. 

حتما قرار نيست اتفاق خارق العاده اي بيفتد كه رگ غيرت 
ايراني  جماعت باد كند و همه ب��راي حفاظت از مام ميهن 
قد علم كنند. اصال خاصيت ايراني بودن همين است. كافي 
اس��ت تنها چند كلمه نامربوط درباره اي��ران و مردمش از 
دهان كسي بيرون بيايد تا همه  به پا خيزند و براي حمايت 
از وطن آستين باال بزنند. سخنراني پمپئو، وزير امور خارجه 
امريكا از آن دس��ت حرف هايي بود كه ايراني ها را عصباني 
كرد. او كه س��عي كرده بود بدون رعاي��ت هيچ گونه قاعده 
ديپلماتيكي هرچه دلش مي خواهد درباره ايران و مردمش 
بگويد، با چنان واكنش تندي از سوي ايراني ها مواجه شد 
كه شايد هيچ وقت خودش و هيچ كدام از دولتمردان امريكا 
هم فكرش را نمي كردند. ميانه هاي سخنراني پمپئو بود كه 
 »ShutUpPompeo« كاربران ايراني در توييتر هشتگ
را راه انداختند. اين بار ديگر بحث تفاوت  ديدگاه هاي سياسي 
نبود، اصولگرا و اصالح طلب همه با هم نسبت به حرف هاي 
پمپئو واكنش نشان دادند؛ كاربري نوش��ته: »خواست ما 
خيلي ساده است. تو كاري كه به تو مربوط نميشه فضولي 
و دخالت نكن«، كاربر ديگري توييت كرده: » خدا را ش��كر 
كه دشمنان ما را از احمق ها آفريد«، كاربر ديگري نوشته: 
» چشماتو كه باز كني مي بيني كارتر رفت، كلينتون رفت، 
تو و اون رييس جمهورت هم رفتني هستين اما ما مي مانيم؛ 

محكم و پابرجا مي مانيم«، كاربر ديگري نوشته: » مي دونيد 
بعد از بمب باران اتمي هيروشيما و ناكازاكي و كشته شدن 
صد هزار نفر فقط پنج درصد م��ردم امريكا مخالف اين كار 
بودن؟ پس م��ردم امريكا مردم امريكا نكني��د. ترامپ هم 
زاييده راي همين هاست. پمپئو هم زاييده راي نمايندگان 
همين هاست«، كاربري نوشته: »استراتژي تكراري امريكا: 
به مردم ايران فشار بياوريم و زندگي ش��ان را سياه كنيم تا 
عليه حكومت شان شورش كنند. اين عوعو سگان ترامپ نيز 
بگذرد اما اسامي آن فعاالن حقوق بشر كه با حمايت از پمپئو 
و ترامپ دنبال ويراني ايران هستند را از ياد نبريد«، كاربري 
توييت كرده: » مطمئنم اگر همين االن فيلتر پيام رسان ها و 
شبكه هاي اجتماعي منتفي شود، اگر همين االن اعالم شود 
مطبوعات ديگر براي انتشار نياز به مجوز ندارند، اگر همين 
االن مميزي قبل از انتش��ار كتاب و فيلم لغو شود، پمپئو و 
ترامپ مجبور مي شوند تا جان دارند حرص بخورند و قدم 
بزنند«، كاربري توييت كرده: »گستاخي و وقاحت پمپئو، 
فرزند نامش��روع اين جمله اس��ت كه: هر توافق��ي، بهتر از 
عدم توافق اس��ت« و در نهايت كاربري با انتشار تصويري از 
راهپيمايي ميليوني مردم در بيست و دوم بهمن ماه سالي 
كه گذش��ته نوش��ته: »وقتي مي گوييد ما در كن��ار مردم 

ايستاده ايم، دقيقا از كدام مردم حرف مي زنيد؟ اين مردم!«

تفاوت��ي اساس��ي وجود 
دارد مي��ان كار و نق��ش 
ما ب��ه عن��وان منتقد به 
معن��اي كس��ي ك��ه اثر 
و  ارزياب��ي  را  هن��ري 
ارزش��گذاري مي كن��د با 
آنكه فراتر از اين، ش��رايط فرهنگي عصر خود 
را رص��د و گاه نق��د مي كند تا ب��ه آزادي هاي 
طبيع��ي هنرمند و مردم، ارج��اع دهد. درك 
اين نكت��ه، دش��وار نيس��ت. اما بس��ياري از 
ياد مي برند ك��ه اين دو نقش منتق��د، بايد از 
يكديگر تفكيك شوند. مهم تر اينكه گاه حتي 

در تقابل با هم قرار مي گيرند. 
ممكن است بنده در فيلم »عصباني نيستم« 
رضا درميش��يان به وجود ايرادهاي بنيادين 
س��اختاري و لحن��ي معتقد باش��م و اين باور 
از دو باري كه در جش��نواره فجر همان س��ال 
تا نوبت س��وم و نس��خه مجروح اكران ش��ده 
آن را تماش��ا كردم، تغييري نكرده باش��د. اما 
برش��مردن اين كاس��تي ها كه در ساحت نقد 
اث��ر هنري ص��ورت مي پذي��رد، تنه��ا بخش 
كوچكي از وظايف ما اس��ت )كه در اين مورد 
به خصوص، تحليل و داليلم را در شماره هفته 
آينده نش��ريه »كرگدن« طي يك گفت وگو، 

آورده ام(. 
بخش مهم ت��ر، اين احس��اس مس��ووليت و 
وسعت نظر اس��ت كه هر چند دوستدار تمام 
اج��زاي فيلم��ي نيس��تيم، از ح��ق فرهنگي 
و انساني آن و س��ازنده اش براي ديده شدن، 
دف��اع كنيم. حت��ي اگ��ر دقيق باش��يم، بايد 
بدانيم كه توقيف درازم��دت و لجاجت آميز، 
»عصباني نيس��تم« را در هاله اي از تقدس به 
معناي نقدناپذيري ق��رار داد. تا جايي كه هر 
گونه انتقادي به فيلم، مي توانس��ت همسويي 
با مواضع رس��مي و مترادف با »آب به آسياب 

نظارت ريختن« به حساب  آيد. 
پ��س در تم��ام آن م��دت انتظار ب��راي رفع 
س��وءتفاهم ها، وق��ت نق��د فيلم نب��ود؛ وقت 
نقد سيس��تم بود. حاال هم حت��ي بايد توجه 
داشت كه اكران نسخه اي با فلو شدن تصاوير 
روزنامه هاي روي دي��وار اتاق خان��ه نويد )با 
بازي نويد محمدزاده(، لزوم��ا موفقيت فيلم 
در گذر از س��د نظارت نيس��ت؛ بلكه صرفا از 
اكران نشدن، بهتر است؛ درست در ابعاد مثل 

قديمي »كاچي به از هيچي«. 
در روياروي��ي با فيلم تازه جعفر پناهي »س��ه 
رخ«، درست همين گونه است. توضيح اينكه 
مرز بين واقع نمايي و دس��تكاري واقعيات در 
يكي، دو فيل��م اخير او بس��يار مخدوش بوده 
و آرزوي اينك��ه اي��ن فيل��م اينگونه نباش��د، 

ضرورت چنداني ندارد. 
بحثي اس��ت مربوط به س��احت نقد و موكول 
به زماني ك��ه فيل��م در ايران به هر ش��كلي، 
قابل ديدن و ديده ش��ود. اما مهم اين اس��ت 
كه او به ج��اي مهاجرت، به ج��اي تبديل به 
بلندگوي سياس��ي اي��ن و آن و ب��ه جاي هر 
كار جدا از جه��ان هنر و نزديك ب��ه قاموس 
پروپاگانديس��ت هاي سياس��ي كه از بسياري 
فيلمسازان ديگر سر زده، همچنان بي آسيب 
و آزار به كسي، فيلم ساخته و فيلم خودش را 

نيز ساخته است. 
ب��ه اي��ن مفه��وم ك��ه س��ينما و س��اختار و 
دغدغه ه��اي ج��اري در آن، براي��ش كليدي 
بوده؛ نه موضع گيري ها و افتخار به ممنوعيت 
و حاش��يه پردازي هايي از اين دست. اميد كه 
آن س��وي ماجرا نيز ب��ه ت��داوم ممنوعيت او 
افتخار نكند و لجاجت هاي امنيتي/سياسي از 

رفتار مديريت فرهنگي، منها شود. 

هر كس��ي در درون يك واقعي��ت به دنيا 
مي آيد. ما معموال به داستان افسانه گون 
»رستم« و »شاهنامه فردوسي« مي نازيم 
و احس��اس مي كنيم كه براي ما قهرمان 
آييني همان رستم اس��ت كه برخاسته و 
به جنگ به ديوان و س��اير حريفان رفته 
اس��ت. اين واقعيت روزگاران پيش و افسانه آن روزگاران است. 
شايد بسياري از قهرمانان س��ده هاي گذشته ما، در جنگاوري 
و مبارزه، الگويي ذهني ش��بيه رستم داش��تند، اما فقط به آن 
صورت شعر نشده اند. رس��تم نماينده و نمونه مثالي قهرماني 

ديرزماني است كه ما از طريق ادبيات با آن آشنا مي شويم. 
اما زندگي در جهان معاصر، يك دنياي قهرماني واقعي جديدي 
ه��م در خ��ود دارد. قهرمان هايي كه ن��ه مانند زمان رس��تم، 
جهان گش��ا و پهلوان هس��تند، قهرمان هايي كه حرفه ايشان، 
ورزش و توانمندي جسماني و رقابت هايي به قصد شناساندن 
هويت ها اس��ت. اس��طوره ها ديگر آرماني و ازلي نيستند و اين 
زميني و شايد در مواجهه با امثال رستم، تا حدي مصنوعي هم 
مي نمايند. اما واقعيت آنها خود را در هندس��ه زندگي امروزي 
قرار داده اس��ت، زندگي اي كه ب��راي ما واقعي ت��ر و معنادارتر 
مي نمايد. اگر براي ما در دوره هاي نادري و قاجاري، تنها ميراث 
اسطوره اي قابل بازآفريني مان رس��تم، سهراب و قهرمان هاي 
ديگ��ر اين داس��تان ادبي ب��ود، ام��روز تلويزيون، س��ريالي از 
قهرماني هاي متنوع، به خص��وص در ورزش پيش روي ما قرار 

مي دهد. 
»فوتبال«، براي ما ايراني ها، يك دنياي قهرماني اسطوره اي، اما 
واقعي  تر از داستان رستم و سهراب است، از كوچه هاي خاكي و 
حياط مدرسه ها تا ميدان هاي اجاره اي شبانه اي كه براي تفريح 
و ورزش خود تدارك مي بينيم. ما اگرچه ام��روز باور داريم كه 
كار رستم را نمي توانيم مش��ابه وي اجرا كنيم، اما بلديم كه به 
مانند »دايي«، »آقاي گل« جام هاي رمضان محله و شهرستان 
خود ش��ويم. دوران فردوس��ي و محمود غزنوي تمام شده كه 
در آن قهرم��ان ازلي يك رويا و زندگ��ي آن آيينه پهلواني هاي 
مردم بود. اما براي ما چه بسا، همان ورزش پهلواني كه از طرح 
قدرت، و مرام اخالقي رس��تم به ياد داريم، مي تواند شعر باشد. 
اما ورزش هاي قهرماني مانند فوتبال، واليبال و... كه به ويژه به 
زندگي تيمي روزمره ما شباهت دارد، كنه فهم ما از تجربه هاي 

جسماني و اندام وار شخصي و اجتماعي را تشكيل مي دهند. 

و  واژه ه��ا  حض��ور  ب��ا 
در  عرب��ی  اصطالح��ات 
نه تنه��ا مخالف  فارس��ی 
نيس��تم که، بارها گفته ام، 
خيلی از اين موارد را ديگر 
نمی توان گف��ت که عربی 
اس��ت. در همين جمله که خوانديد، »مخالف« 
و »حضور« کلمه های عربِی فارسی ش��ده اند و 
فقط سره نويس��ان و س��ره گويان اند که آن ها را 
هم چنان عربی برمی ش��مارند. در ميان س��اير 
زبان های همس��ايه و حتا غيرهمس��ايه نيز اين 
نسبت کمابيش برقرار اس��ت. اما برخی واژه ها 
و اصطالحات عربی يا اصالتًا عربی هس��تند که 
معادل فارسی آن ها به راستی زيباتر و رساترند 
و رايج. در اين موارد، استفاده از واژه ی عربی، با 
همه ي تشخص ساختگی ای که به متن و کالم 
می دهد، به نظرم هم کج س��ليقگی اس��ت و هم 

گاهی مايه ی دردسر.
مثاًل کلمه های »َس��ُبعيَّت« و »َس��ُبعانه« را در 
نظر بگيريد. ماش��اءاهلل خوب دهان پرکن است 
و پرطمطراق، خصوص��ًا با آن ترتي��ب اِعرابش 
که بيانش برای فارسی زبانان به کشتی گرفتن 
با کلم��ه می ماند. ام��ا خودت��ان داوری کنيد؛ 
»ددمنش��ی« و »ددمنش��انه« زيباتر اس��ت و 
رس��اتر و رايج يا آن دو؟ گيرم که حاال يک نفر، 
آن هم فقط يک  بار، اين کلمه ی »ددمنش��انه« 
در دهان��ش نچرخ��د و آن را مث��اًل بگوي��د 
»ددمنش��يانه«؛ ديگران که ش��کرخدا چنين 

مشکلی ندارند. 
با اين حال، کلمه ی دهان صاف کِن »َسُبعيَّت« 
مايه ي دردس��ر هم هس��ت. چون، احتمااًل به 
دليل همان خونداش��تن ما با قواعد آوايی زبان 
عربی، به اشتباه »َسبوعيَّت« هم گفته و نوشته 
می شود، بس��يار. چند تا تيتر از خبرگزاری ها و 
روزنامه ها می آورم تا ببينيد که فراوانی استفاده 
از »َسبوعيَّت« به جای »َسُبعيَّت« چه قدر است.

تيتر مهر: آل سعود تبعات رفتار سبوعانه ی خود 
را در نظر بگيرد

تيتر ايلنا: روی کار آمدن ترامپ اثبات سبوعيت 
آمريکا را آسان کرد

تيت��ر ف��ارس: اوج س��بوعيت شهرک نش��ين 
صهيونيست

تيتر پيام مدي��ر کل آموزش و پ��رورش تهران: 
سند محکمی از ددمنشی و سبوعيت دشمنان

َس��ُبع در عربی يعن��ی حيوان درن��ده يا همان 
دد، و َس��ُبعيَّت مصدر جعلی آن است به معنای 
دّرندگی ي��ا همان ددمنش��ِی خودم��ان که با 
همه ی زش��تی در معنا، کلمه اش قشنگ است. 

اين بيت از هاتف اصفهانی است:
دي��و و دد آن جا به ج��وش، وحش و َس��ُبع در 

خروش
من چو ِسباع و وحوش، طفره زن و رهسپر 

ِسباع جمع َس��ُبع اس��ت. نکته اين است که در 
عربی س��بوع هم داريم، اما با ضمه روی سين و 
به معنای هفته، که وقتی تنوين بگيرد، معنايش 
می شود هفت بار. يا خود »َس��ْبع« با فتحه روی 
سين و نون ساکن که همان هفت است و در قرآن 
به معنای »هفت آسمان« به کار رفته است، مثل 
آيه ی 12 سوره ي نبأ: َو َبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا 

)و بر فراز شما هفت ]آسمان[ استوار بنا كرديم(.
نتيج��ه آن ک��ه اگ��ر می خواهي��م »َس��ُبع« و 
»َس��ُبعيَّت« و »َس��ُبعانه« را ب��ه  کار ببريم، يا 
مثل ملک الش��عرای بهار باش��يم و درس��ت و 
بجا استفاده اش کنيم: چيس��ت گناهم که مرا 

می خوری / چون َسُبعانم ز چه رو می دری
يا اگر مثل او نيس��تيم، که خب نيس��تيم، بهتر 
است برويم س��روقت همان »دد« و »ددمنشی« 
و »ددمنشانه«ی خودمان، به شرط آن که مراقب 

باشيم »ددمنشانه« را »ددمنشيانه« نگوييم.

ما مي مانيم؛ محكم و استوار 

سبعيت و ددمنشیافسانه هاي امروزي براي پناهي كه عصباني نيست... زنده رود و باِغ كاران ياد باد
رضا شکراللهیمحمد زينالي ُاناريامير پوريارضا ضيا 

#ShutUpPompeo

در ميان نويس��ندگان سنت رئاليسم 
سوسياليستي ادبيات شوروي، نه فقط 
نزد ما ايرانيان، كه براي تمام جهانيان 
ميخاييل شولوخف يكي از مهم ترين ها 
وشن�اخته ش��ده ت�رين  هاس��ت. 
نويس��نده اي ك��ه اگ��ر بخواهيم به 
موجزترين ش��كل ممكن هنرش را 
توصيف كنيم، شايد بتوانيم به چنين عبارتي برسيم: »استاد 
خلق كاراكترهاي قهرمان از ميان مردم رنج كشيده معمولي 
طبقه فرودس��ت اجتماع.« اگر اش��تباه نكنم بي��ش از همه 
شناختن شولوخف را مديون م. به آذين هستيم كه زماني هم 
»دن آرام« را ترجمه كرد و هم رمان دوجلدي »زمين نوآباد« 
را و چند داستان كوتاه اين نويسنده برنده جايزه نوبل را به ما 
معرفي و عرضه كرد. ش��ولوخف يك تاريخي نويس ماهر بود 
كه البته ماجراهاي مبتني بر واقعيت خود را طبق مقتضيات 
سبك رئاليسم با جزييات و تفاصيل بسيار مي نوشت. چنين 
اس��ت كه ش��ايد امروزه خواندن آثارش حتي به مدد ترجمه 
خوشايند احمد شاملو از »دن آرام« حوصله و اشتياق مضاعفي 
مي خواهد. در پرداختن به جزييات و وسواس��ش در گزارش 
مس��تند تمام وقايع در يك بازه زماني گسترده، گاه سبكش 
به نويسندگان ناتوراليستي چون زوال پهلو مي زند. اما وقتي 
قلق و مكانيسم زيبايي شناسانه قلمش را درمي يابي همه چيز 
برايت آس��ان مي ش��ود: اقليم داس��تان را به عينه مي بيني، 
شخصيت ها را با تمام وجودت باور مي كني و با سرنوشت شان 
همراه مي ش��وي و در طول خواندن آثارش، فارغ از هر منش 
ايدئولوژيكي كه داري، خير و شر داستان هايش بدل به خير 

و شر تو مي ش��وند. به نظر من بزرگ ترين شاخصه شولوخف 
همين است: برخالف بسياري از نويس��ندگان ايدئولوژي زده 
رئاليس��م سوسياليس��تي و رئاليس��م انتقادي كه يا مشغول 
پيچيدن نسخه هاي مبارزاتي تحريف شده هستند يا انتقادشان 
بدل به غرولن��دي مالل آور و بي تاثير مي ش��ود، ش��ولوخف 
هرگز داستانگويي را فداي شعار و آرمان و سياست نمي كند. 
انديشه انتقادي و آرماني حاكم بر آثار او، بيش از آنكه سياسي 
و تحت سيطره ايسم خاصي باشند، به شدت انسان دوستانه، 
صلح خواهانه و ش��ريف هس��تند. تعريف رنج در كار او به يك 
مفهوم تعميم پذير منجر مي شود كه بسيار فراتر از بحث هاي 
ارباب و رعيتي و بلشويكي و منشويكي است. آدم هاي او در يك 
بس��تر تاريخي بحراني كار مي كنند، مبارزه مي كنند، عاشق 

مي شوند، انتقام مي گيرند و نهايتا كورس��وي رستگاري را در 
سرنوشت خود رصد مي كنند. او به عنوان يكي از اعضاي ارتش 
سرخ در نبرد عليه ارتش سفيد جنگ را به معناي واقعي تجربه 
كرد و هم زشتي هاي آن و هم روح حماس��ي آن را به درستي 
در نوش��ته هايش بازتاب داد. اگر دنبال يك اثر حماسي درجه 
يك هستيد، هنوز هم »دن آرام« انتخاب مطمئن و درخشاني 
است. او در داس��تان هاي كوتاهش هم تقريبا همين منطق و 
روند رمان نويس��ي را دنبال مي كند و حتي موضوع بسياري از 
داستان هاي كوتاهش نيز بر جنگ هاي داخلي روسيه و جنگ 
جهاني اول تمركز دارد. نمي دانم در اين روزگار آيا نسل جوان 
دل و دماغ خواندن آثارش را دارند يا نه، ام��ا روزگاري را به ياد 

دارم كه نمي شد شولوخف نخواند و ادعاي باسوادي كرد!

داستانگويي فارغ از ايسم ها

علي مسعودي نيا

در همين حوالي

تخته سياهحركات موزون دعاي روز هفتم ماه رمضان 

امتياز ويژه اي كردند عطا/ ديدن جام جهاني... سينما
توي بيت قبلي ام »در« جا نشد/ بس كه غرق شادي ام جان شما

بنده دارم مي تركم از خوشي/ واي اي مردم چه خوشبختيم ما
مي نگنجد اين خبر در باورم/ آه   اي مسوول هاي باصفا

سينما را كامال پر مي كنيم / از شما رسما تشكر مي كنيم

من و اين همه خوشبختي 
آخرين روز ارديبهش��ت ماه روز اهداي عضو اس��ت و اگ��ر در خبرها خوانده 
باشيد، جشن اهداي عضو »نفس« امس��ال در بوستان نفس منطقه گالبدره 
برگزار شد. صبح روز سه شنبه و بعد از اينكه خبر اين جشن و عكس هايش به 
خبرگزاري ها رسيد، بارديگر بحث اهداي عضو در شبكه هاي مجازي داغ شد 
و اكثريت اهالي اين جامعه مجازي، از درس��تي و عالقه خود به اهداي عضو و 
كمك به انسان هاي ديگر حرف ها زدند؛ اتفاقي كه تا دير نشده همه ما بايد براي 
آن فكري كنيم و براي اهداي اعضاي خود پس از مرگ و زندگي بخشيدن به 

ديگران تصميم درستي بگيريم. 

هميشه مي شود زندگي بخشيد
الله�ّم اعّني في�ِه عل�ي ِصياِم�ِه وقياِمِه 
وجّنبني فيِه من هفواِت�ِه وآثاِمِه واْرُزْقني 
في�ِه ِذْكرك ِبدواِم�ِه بتوفيِق�ك يا هادي 

الُمِضّلين. 
خدايا ياري كن مرا در اي��ن روز بر روزه گرفتن 
و عب���ادت و بركن��ارم دار در آن از بيهودگي و 
گناهان و روزيم كن در آن يادت را براي هميشه 

به توفيق خودت اي راهنماي گمراهان. 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


