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تيتر مصور|نوازنده
ماري زينس

روشنايي هاي شب پرتاب  شد گي  كرگدن نامهدروازه سرخ

هشتگ روز

منتظ��ر  ف��رودگاه  در 
از  ايس��تاده ام.  دوس��تم 
ايران مي آيد. پرواز ماهان 
دقيق��ه   9:50 س��اعت 
ب��ه مس��كو رس��يد. حاال 
نس��بت به چند روز پيش 
وقتي به سطح ش��هر و ميادين اصلي مي رويم، 
پرچم هاي ايران بيش��تر ديده مي شوند. همه 
كم كم خودش��ان را مي رس��انند تا از تيم ملي 

حمايت كنند. 
س��عي ك��ردم ب��ا چندي��ن ايران��ي صحبت 
كنم. حت��ي خيل��ي اتفاقي بعضي ش��ان را در 
رس��توران ها ديدم. روسيه براي ش��ان خيلي 
گنگ اس��ت و نياز ب��ه كمك دارن��د، برخالف 
ه��واداران تيم ه��اي ديگ��ر كه بس��يار مجهز 
آمده اند ايراني ها خيلي كمتر و غريب تر به نظر 

مي رسند. 
امروز خيابان اصلي ميدان س��رخ را بس��ته اند. 
روز ۱۲ ژوئن روز ملي روس��يه اس��ت و مراسم 
ويژه اي براي اين روز ت��دارك ديده اند. معموال 
كنسرت.   اين روزها هرجايي مي روي احتمال 
اين وج��ود دارد كه ي��ك اتف��اق خاطره انگيز 

براي تان رخ دهد. 
در رس��توراني بودم. يك گروه پنج شش نفره 
اس��تراليايي هم آنجا بودند. براي شان آرزوي 
موفقي��ت ك��ردم: »گروه س��اده تري نس��بت 
 به ما داري��د، امي��دوارم كه به مرحل��ه بعدي

 برسيد.« 
وقت��ي فهميدن��د ك��ه ايران��ي ام، در چه��ره 
تك تك شان براي يك لحظه ياد چيزي افتادم: 
»خداداد عزي��زي، خداداد عزي��زي، گل، گل 

براي ايران.« 
ام��ا وقت��ي بيش��تر گ��پ زدي��م، يك��ي از 
استراليايي ها كه به نس��بت از بقيه فوتبالي تر 
بود گفت: »خيلي دوس��ت دارم ت��ا معجزه اي 
روي دهد و اي��ران از گروهش صعود كند، حق 

تيم هاي آسيايي بيشتر از اين است«. 
اما جالب اينجاست كه چندتا ميز آن طرف تر، 
سه چهارتا دختر و پس��ر ايراني نشسته بودند. 
يكي از آنها پرس��يد: »آقا فارس��ي، فارسي؟« 
حس خوبي دارد، اين اتفاق��ات. وقتي متوجه 
ش��دند كه در روس��يه زندگي مي كنم خيلي 

خوشحال شدند. 
هميش��ه دوس��ت دارم كمك كنم به خصوص 
كه ش��ايد بعضي چيزها در روسيه سخت تر از 

جاهاي ديگر باشند. 
 اينك��ه مي گويند ج��ام جهان��ي بزرگ ترين 
رويداد جهان اس��ت واقعا منطقي اس��ت. اتاق 
كناري هاستلي كه هس��تم از مكزيك آمده اند. 
بليت ب��ازي اي��ران و مراك��ش را خريده اند و 
گفتند كه قرار است به سنت پترزبورگ برويم 
براي تش��ويق اي��ران. » به نظرم اي��ران خيلي 
بهتر از مراكش است و ش��ما حتما بايد آنها را 
شكست دهيد، يعني محكوم به برد هستيد«. 

حس عجيبي دارد وقتي ملي��ت ديگري از آن 
س��مت دنيا آمده اند و مي خواهن��د »ايران« را 

تشويق كنند. 
بعضي شهرهاي روسيه همچنان سرد هستند. 
مس��كو گاه��ي اوق��ات باراني اس��ت و مجددا 

آفتابي مي شود. 
پوستر ها و پرچم هاي جام جهاني هرروز بيشتر 
و بيشتر مي شوند و البته با قيمت هاي نجومي 
از س��وي روس ها به مس��افران ج��ام جهاني 
فروخته مي ش��وند. در يكي از فروش��گاه هاي 
جام جهان��ي قيم��ت ت��وپ اورجين��ال جام 
جهاني نزديك به يك و ني��م ميليون تومان به 
فروش مي رس��د. همه چيز مهي��اي يك اتفاق 

خاطره انگيز است. 

عكس نوشت 

سازمان جهاني حجاب 
واق��ع در مال��زي، م��اه 
رمضان امس��ال كمپين 
مجازي جالبي راه انداخته است. اين سازمان 
از زنان غيرمسلمان جهان درخواست كرده تا 
30 روز همراه با زنان مس��لمان حجاب داشته 
باش��ند و تجربه هاي خ��ود را از اي��ن زندگي 
متفاوت هم��راه با روس��ري، در ش��بكه هاي 
مجازي روايت كنند. برخ��الف انتظارها، اين 
كمپين بسيار مورد توجه قرار گرفته و زنان در 
نقاط مختلف جهان به اين چالش پيوستند و 
از تجربه هاي خود نوشتند. عكسي كه مي بينيد 
تجربه دخترجواني از برزيل است كه در توضيح 
پوشش خود و رفتار مردم با او نوشته: »اين كار 
چش��م هاي م��ن را باز ك��رد و متوجه ش��دم 
زنان مس��لمان در جامعه غيرمسلمان اذيت 
مي شوند. من حاال براي همه عجيب هستم؛ 
عده اي مس��خره ام مي كنند و عده اي ديگر با 
من صحبت نمي كنند. اما متوجه شدم كه از 
نگاه هاي آزاررسان و آزارهاي هميشگي ديگر 

خبري نيست«. 

حش��مت مهاجراني و علي پروين، س��تاره هاي نيمه شب 
دوشنبه برنامه »بيست هجده« ش��دند تا بعد از مدت ها، 
اهالي توييتر ب��دون انتقاد به رس��انه ملي، س��اعتي پاي 
تلويزيون بنش��ينند. عادل فردوس��ي پور مخاطبان خود 
را غافلگير كرد و اين طور ش��د كه هش��تگ »مهاجراني«، 
»پروين« و حتي »س��لطان« در توييتر ش��لوغ شد. اهالي 
توييتر هم به حضور مهاجراني بعد از 40 س��ال غيبت در 
رسانه ملي توجه كردند و هم نحوه حرف زدن علي  پروين 
و خاطره تعريف كردنش. آنچه مي خوانيد منتخبي از اين 
توييت هاست كه كنار هم دلنشين و خواندني و بامزه است: 
»مهاجراني براي اولين بار اومده تلويزيون و چقدر متين و 
خوب صحبت و آناليز مي كنه و حامي تيم  مليه. فردوسي پور 
ازش پرسيد ش��ما طرفدار كي روش هس��تيد؟ جواب داد 
من طرف حقيقت��م. خدا حفظت كنه مرد«، »حش��مت 
مهاجراني ب��راي اولين بار پس از انقالب ب��ه تلويزيون آمد 
و علي پروين براي اولين بار در يك برنامه زنده حضور پيدا 
كرد؛ سدشكني هاي تازه عادل«، »حشمت آقا مهاجراني، 
با اين سن و س��ال از نظر بيان، تحليل و اطالعات، 3 هيچ 
از كارشناس هاي صدا و سيما جلو هستن«، »سرمربي تيم  
افسانه اي ايران 78 پس از 40 سال روي آنتن زنده تلويزيون؛ 
حقي كه از ناصر ملك مطيعي براي هميش��ه دريغ شد«، 

»مهاجراني تعريف مي كنه مامان نصرت )مادر علي پروين( 
يه قابلمه كتلت درست مي كرده و مي پيچيده الي دستمال 
يزدي و تيم ملي تو هواپيما مي خوردن. بعد پول سفر تيم رو 
مي ذاشتن تو همون دستمال و پروين مي ذاشته زيرسرش 
بابت مراقبت«، »عاشق ش��رم و حيا و رودربايستي پروين 
از مهاجراني شدم، هنوز حس��اب مي بره از سرمربي اش«، 
»حش��مت مهاجراني: هيچ بزرگي بي دليل بزرگ نشده، 
مگر اينكه توانايي اش رو داش��ته باش��ه«، »آخ چقدر اين 
علي پروين خوبه، دل درد گرفتم از خنده... فردوس��ي پور: 
كاويانپور مي گفت پروين از من خوش��ش نمي اومد و بهم 
فحش مي داد. پروين: دروغ گفت��ه، البته دروغ نگفته ولي 
فحش ادبي مي دادم«،  »علي پروين رو آنتن زنده اس��ت و 
احتماال دست مسووالن هم روي دكمه قطع و پخش آماده 
است«، »عادل به پروين مي گه چندتا خاطره قابل پخش 
بگ��و«، »قلف مي كني��م... جونم علي پروي��ن«، »كاركتر 
مش��تي تر از علي  پروين هس��ت؟ خيلي كاريزماتيكه«، 
»علي پروين مي گه ميون كالم خ��ودم بگم«، »منم از اون 
كتلت هاي مامان نصرت مي خ��وام«، »پروين مي گه دهه 
شصت ما همه رو مي برديم به جز استقالل، فقط به استقالل 
مي باختيم. اعتراف شيريني بود« و »شلوار سوالخ سوالخ 

نمي پوشيديم... پروين خطاب به عادل«. 

چرخ��ه  ب��ه  ش��دن  وارد 
اجتماعي منظ��م، مي تواند 
ما را ب��ه س��وي برنامه هاي 
س��ازنده و هنجارمن��د آن 
رهنم��ون كن��د. ورود ما به 
آنجا كه همه چي��ز منظم و 
حساب شده است، ما را هم براي خودمان، هم براي 
آنچه همگان مشروع و مقبول مي دانند، شناخته و 
رسمي مي سازد. اما هميش��ه اين امر رخ نمي دهد و 
ما در بسياري از موارد، پا در راه هايي مي گذاريم كه نه 
براي خودمان و نه براي كس ديگري شناخته نيست. 
البته در اي��ن دوره و زمانه، افراد زيادي هس��تند كه 
در مسيرهاي گم شده رفته اند و از تراكم اين افراد و 
مسيرهاي گم شده، زندگي هاي پنهاني و زيرزميني 
زيادي در جامعه شكل گرفته اس��ت، به طوري كه 
مي توان گفت اين بخش يعني »زيرزمين«، همان 
جايي كه اغلب تاريك، نمور و نامنظم است، بخش 
اساسي در زندگي شهري امروزي را تشكيل مي دهد. 
هر قدر اين بخش بزرگ و بيكران باشد، هنجارهاي 
موجود سست تر مي شوند و بيم آن مي رود كه رسم و 

قول آن بخش بر قواعد زندگي معمول بچربد. 
وقت��ي قواعد زيرزمي��ن، همان جايي ك��ه به قول 
باشالر، شبيه ناخودآگاه ما است، در زندگي شهري 
فزوني يابد، جامعه، مانند پيدا كردن چاقو در خواب 
مي تواند به محل تجلي اميال نكوهيده آدمي شود. 
پنهان بودن زيرزمين ذهن��ي ما، يك چيز عجيب 
نيست. اما رس��ميت يافتن آنها در ميان فضاهاي 
شهري، موجب مي ش��ود ما ش��اهد شكل گيري 
نظام س��امان يافته اي از جرايم و مس��ائل نامرتب 
زندگي در وضع روزمره باشيم.  شايد برخي كال در 
زيرزمين به دنيا بياين��د و در آن زندگي كنند، چرا 
كه ممكن است نظم و هنجارهاي ما آن قدر سپهر 
خود را گس��ترش ندهد يا اميال و نيازهاي تاريك 
خود را جدي نگيرد. در اين صورت، ما ش��اهد يك 
نوع زندگي جديد خواهيم ب��ود كه در فرصت هاي 
مرسوم، ابراز وجود نمي كند. زندگي در اين دنياي 
غيرمرسوم، گذشته از مس��ائل مختلفي كه دارد، 

بسيار ناايمن، مشكل و مخاطره آميز است. 

دلخوشيم ش��ده ديدن آدم هاي اميدوار 
و پرانرژي اي كه انگار به دنيا آمده اند تا به 
»نمي ش��ود« و »نمي توانيم« نه بگويند. 
نمون��ه اش را چن��د روز قبل دي��دم. مرد 
مس��ني كه چند سالي اس��ت بازنشسته 
ش��ده. خودش كه مي گوي��د وارد مرحله 
دوم كار و زندگي اش شده اس��ت. اعتقادي به خانه نشيني ندارد. 
حكم بازنشستگي اش را كه گذاش��ته اند دستش، بار و بنديلش 
را برداش��ته و روانه منطقه دور افتاده اي در الموت شده. خانه آبا و 
اجدادي اش را بازسازي كرده و كنارش نانوايي و سوپري كوچكي 
راه انداخته اس��ت. مي گويد: اولش همه مي گفتند تالش بيخود 
نكن، به آب باريكه بازنشستگي ات قانع باش و دنبال دردسر نباش! 
اما او كه گمان مي كرده اگر بخواهيم، مي شود، حرف آنها را گوش 
نمي كند و آتش به تنور نانوايي اش مي اندازد و نان پخت مي كند. 
روزهاي اول كسي به سراغش نمي آيد. تصميم مي گيرد خودش 
به س��راغ آنها برود. نان ها را توي سفره مي پيچد و از اين روستا به 
آن روستا مي رود. كم كم بازارش گرم مي شود. نان هايش خريدار 
پيدا مي كند و نوبت به باال بردن كركره س��وپرماركت كوچكش 
مي رسد. روزي كه با او آشنا شدم پي راه اندازي مجتمعي رفاهي 
و تفريحي بود. كيف سنگيني دس��تش گرفته بود و از اين اداره 
ب��ه آن اداره مي رفت. مي گفت: اولش جواب همه نه اس��ت. انگار 
ناف ش��ان را با نه بريده اند. البته او آنقدر سماجت كرده كه خيلي 
از اين نه ها را به بله تبديل كرده اس��ت. از او درباره به صرفه بودن 
راه اندازي مجتمع رفاهي در آن منطقه دورافتاده سوال مي كنم. 
ش��ك و ترديدم به خنده وادارش مي كند. كيفش را باز مي كند و 
از درونش نقشه ها و عكس هايي را بيرون مي كشد كه قرار است 
تصوير امروز و فرداي محل زندگي اش باش��د. وقت توضيح دادن 
آنقدر پرشور و با حرارت صحبت مي كند كه به وجد مي آيم. دلش 
پي فردايي بهتر است. مي گويد: فرداي بهتر را مردم بايد بسازند. 
مسووالن امروز هستند فردا نيستند. فقط بايد امروز كه هستند 
پي »نمي ش��ود« و »نه گفتن« نباش��ند. به مردم اعتماد كنند. 
منظ��ورش از مردم خ��ودش و امثال خودش اس��ت. به خودش 
مي گويد: شهروند مسوول. شهروند مسوولي كه كوتاه نمي آيد و 
تا ته خط مي رود. از هم كه جدا مي شويم حس خوبي دارم. وقت 
خداحافظي دستم را طوري فش��ار مي دهد كه از مردي با سن و 
سال او بعيد است. از در بيرون نرفته برمي گردد و مي گويد: وقتي 
مجتمع رفاهي راه افتاد منتظرتان هس��تم. مي گويم چش��م و 

مي دانم دير يا زود بايد به دعوتش بله بگويم. 

بعض��ي از خوانندگان به م��ن ايراد مي گيرند ك��ه چرا در 
نوشته هايت آنچنان كه شايسته و بايس��ته است فارسي 
را پاس نمي داري و جلوي ورود بي رويه كلمات انگليسي 
و تعابير عربي را نمي گيري. همين دي��روز كه تيتر زديم 
»لوكيشن هاي اعتراض« خيلي ها به من اعتراض كردند 
»چرا لوكيش��ن؟ مگر در فارسي تعبير مناس��ب نداريم 
كه انگليسي مي نويس��ي؟« اين اعتراض ها البته مبتني 
بر رويكرد تنزيهي به زبان اس��ت. زمان رضاش��اه هم كه 
فرهنگستان متولد ش��د، اصلي ترين ماموريتش همين 
تنزيه و پااليش بود. آنها خواستند تا فارسي را عربي زدايي 
كنند، كه نتوانستند، يا نشد، ايضا از آميختگي اش با فرانسه 
و انگليسي مانع ش��وند كه اينجا هم ناكام ماندند. اعضاي 
فرهنگستان زحمت بسيار كشيدند و كلماتي به گنجينه 
فارس��ي اضافه كردند كه بايد تا ابد ممنون ش��ان باشيم. 
سعيهم مش��كور. آنها ماجورند و ما هربار كه كلماتي مثل 
هواپيما و يخچال و روزنامه را به جاي ايرپلين و فريجيدر 
و نيوزپيپر به كار مي بريم نور به قبر مبدع آنها مي بارد. اما 
آيا اگر آنها نتوانستند براي تلويزيون و راديو و تلفن و بودجه 
معادل مناسب بنشانند شايسته توبيخ و مالمتند؟ جاهل _

نه به معناي نادان، كه در اصل به معني متعصب. در قرآن و 
شعر عرب هم معني اصلي جهالت عصبيت قومي و قبيله اي 
اس��ت_ جاهل به اين معناي متعصب در ه��ر كاري وارد 
ش��ود با خودش افراط و تفريط مي آورد. عربي زدايي هم با 
تعصب درآميخت و باعث خنده حضار شد. البد شنيده ايد 
كه به جاي »از نقطه اي خطي ب��ر دايره اي مماس كنيد« 
نوشتند »از بي همه چيزي، سيخكي بر گردكي برس نرس 
كنيد«. البت��ه اين قضيه، احتماال صحت ن��دارد و جوكي 
اس��ت كه رنود براي آن بندگان خدا ساختند اما تا نباشد 
چيزكي مردم نگويند چيزها. چيزهايي ديده و ش��نيده 
بودند كه چنين مضمون هايي كوك كردن��د. در زمان ما 
هم كار بعضي پان ايرانيست هاي افراطي شبيه برس نرس 
قديمي اس��ت و به هزار زور و ضرب س��عي دارند كلمات 
را فارسيزه كنند. اما آيا س��الم و مبارك و امان و تهنيت و 
تسليت و امر و نهي كلماتي عربي اند و هويتي عربي دارند 
و »ايراني نيستي اگر پااليش شان نكني و درود و شادباش 
را جاي شان ننشاني«؟ بحث تفصيلي در اين باره را احاله 
مي دهم به هفته نامه كرگدن. به زودي پرونده پر و پيماني 
درمي آوريم و راي صاحب نظران را منعكس مي كنيم. اما 
عجالتا به عرض تان برس��انم كه كلمات هم مثل بني آدم 
هج��رت مي كنند و از اين ط��رف به آن ط��رف مي روند و 
هويت هاي جديد مي  يابند. ممكن است سالم ريشه عبري 
داشته باشد اما سالمي كه امروز ما به هم تقديم مي كنيم 
هويتي فارسي دارد و در مناسبات ايراني واجد معنا و مفهوم 
است. تلويزيون و راديو هم همين طور هستند. ريشه فرنگي 
اينها در محاورات روزمره ما موضوعيت ندارد و با توجه به 
تلفظ خاص فارس��ي، مي ش��ود با قاطعيت گفت كه اين 
كلمات امروز شناسنامه ايراني گرفته اند. اگر در گذشته به 
عيد و اتوبان و ماش��ين و فضا و فرش و بشقاب شناسنامه 
ايراني داده ايم و آنها را در دايره واژگان فارس��ي نشانده ايم 
چرا به لوكيش��ن و كامپيوتر و دموكراسي و سكوالريسم 
جا ندهيم؟ بزرگ ش��دن دايره لغات يك زبان، حتي اگر 
لغات را از بيگانه وام بگيريم نه تنها آسيبي به زبان نمي زند 
بلكه غناي آن را باعث مي ش��ود. پدران ما كه هوشمندانه 
زبان فارسي را حفظ و حراس��ت كردند انرژي خود را براي 
ممانعت از ورود كلمات تركي و عربي و مغولي و فرنگي به 
هدر ندادند. آنها هيچ عيبي نمي ديدند كه بشقاب و قابلمه 
و قاشق را از ترك ها قرض بگيرند، سفره و غذا و طعام را از 
عربي. مهم اين بود كه سر س��فره ايراني بنشينند و ايراني 
بخورند و ايراني فكر كنند. ما امروز يكديگر را خانم و آقا صدا 
مي زنيم. اين هر دو تركي/ مغولي است و حضرت و جناب 
هم عربي. اگر پ��دران ما اين كلمات را به زبان فارس��ي راه 
دادند ما چرا مستر و موسيو و س��ر و هر را راه ندهيم؟ همه 
فارسي زبانان ممنون و مديون شاعر بزرگي چون سعدي 
شيرازي اند. سعدي نسبتش با زبان طوري است كه خودش 
معيار است. هرچه آن خسرو كند شيرين كند. او نه تنها از 
لغات غريبه كهير نمي زده بلكه با ذوق و شوق آنها را در شعر 
و نثرش داخل مي كرده. كلماتي مثل يرغو، قاآن، آقچه و 
از اين قبيل در اشعار س��عدي فراوانند. عربي هم كه اصال 
استاد عالقه خاصي به آن داشته و هنرنمايي در آن را جزو 
فضيلت هاي خود برمي ش��مرده. عربي داني و عربي گويي 
قرون ماضيه را به حساب اظهار فضل نگذاريد. زبان جهان 
اسالم عربي بوده و هركس كه مي توانسته عربي حرف بزند، 
الجرم با جهان اسالم ارتباط برقرار مي كرده. درست مثل 
انگليسي امروز. انگليسي داني امروز هم اولين خاصيتش 
اين اس��ت كه مرزها را از جلوي دست و پاي تان برمي دارد 
و ش��ما را با غربي ها و ش��رقي ها پيوند مي زند. البته منكر 
اس��تفاده هاي سياسي نبايد ش��د و درجاي خودش  سوء

جلوي تفوق فرهنگي غرب را بايد گرفت. 
ام��ا ايس��تادگي در براب��ر هژموني سياس��ي و فرهنگي 
غربي ايس��تادن در برابر لغات و تالش براي معادل سازي 
نيست. اتفاقا ما هرچقدر دايره لغات مان را بزرگ تر كنيم 
خويشاوندي مان با ديگر فرهنگ ها عميق تر مي شود. اين 
خيلي مهم است كه ما به همان دستگاهي كه آفريقايي 
مي گويد كامپيوتر، بگوييم كامپيوتر. به همان صفحه اي كه 
عرب مي گويد سي دي، بگوييم سي دي و به همان مكاني 
كه كاربران فضاي مجازي مي گويند لوكيش��ن، بگوييم 
لوكيشن. من البته فكر مي كنم توجه زيادي به معادل يابي 
ما را از حفظ و حراس��ت از »نحو« زبان بازداشته. ساختار 
جمله را بي اعتنايي كرده ايم و در عوض به بند نقش ايوان 
گرفتار آمده اي��م. امروز چيزي كه زبان فارس��ي را تهديد 
مي كند كلمات بيگانه نيست بلكه ساختار جمله است... 
در اين زمينه يك سينه س��خن دارم كه در جاي خودش 

سرتان را درد مي آورم. 

شب ستاره هاي قديمي و خاطره كتلت هاي مامان نصرت 

خويشاوندي با دنياشهروند مسوول زندگي در زيرزمينهمه  به دنبال برد »تيم ملي«
سيد علي ميرفتاححسن   لطفيمحمد زينالي اُناريسهيل سراييان

#مهاجراني #پروين

جمعي��ت كثي��ري در جه��ان 
هستند كه دانستن موضوع شان 
دانس��تن،  ب��راي  ي��ا  نيس��ت 
آخري��ن جاي��ي كه س��راغش 
مي رون��د كت��اب اس��ت. يعني 
كتاب مش��غوليت كسر كوچكي 
از جامع��ه جهاني اس��ت. البته 
مطالعه يكس��ره منوط به كت��اب خواندن نيس��ت و 
بس��يارند كس��اني كه كل زندگي براي ش��ان عرصه 
مطالعه و داناتر ش��دن اس��ت. حت��ي در جوامعي كه 
سطح س��واد باالترس��ت باز احتماال اقليتي از جامعه 
س��روكار با كتاب دارند. اما همه كساني كه به نوعي با 
كتاب سروكار دارند را نمي توان »اهل كتاب خواندن« 
شمرد. چه بسيار كساني كه با وجود كتاب  خواندن و 
حتي بسيار كتاب خواندن، مصداق كتاب نخواندن اند 
يا بهتر اس��ت بگوييم چه فراوان كتاب نخواندن هايي 
كه در ظاهر كت��اب خوان��دن جلوه مي كن��د؛ كتاب 
خواندن هاي��ي براي پنه��ان كردن كت��اب نخواندن. 

اينگونه كه بنگريم كتاب نخواندن اطواري دارد: 
۱. وقتي ب��راي آس��ودن از كت��اب خوان��دن، كتاب 
مي خواني��م. كتاب هايي همچون رازه��اي موفقيت، 
چگونه ش��اد زندگي كني��م و... ي��ا كتاب هايي كه در 
بساط كتابفروش��ان كنار خيابان مكرر ديده مي شود 
مث��ل دو قرن س��كوت، خواج��ه تاج��دار، دايي جان 
ناپلئ��ون و... من را عجي��ب ياد رژيم ه��اي الغري اي 

مي اندازد ك��ه وعده الغ��ري را با خ��وردن مي دهند. 
بس��ته هاي مطالعاتي اي كه قصد عرضه شان نه ايجاد 
عط��ش دانس��تن در مخاطب بلك��ه آس��وده كردن 
خيال او از اين بابت است كه منش��ا همه گرفتاري ها 
را فهمي��ده و ديگ��ر نيازي ب��ه مطالعه ن��دارد. كتاب  
خواندن هايي كه اش��تهاي دانس��تن را كور مي كند. 
اي بسا نويس��ندگان اين آثار كتاب ش��ان را به چنين 
قصدي ننوشته باشند ولي متاسفانه شيوه عرضه شان 
چنين سرنوشتي براي ش��ان رقم مي زند. اين بسته ها 
هر كجا كه باش��د در قفس��ه كتابخانه هاي شخصي، 
در قفس��ه هاي كافه ها و... به س��راب ش��باهت دارد و 
همچون راهزنان بر س��ر راه كس��اني كه ممكن است 
زمينه كتاب خواندن داش��ته باشند، قرار گرفته و آنها 

را گمراه مي كنند. 
۲. وقتي از روي تكليف و ناچ��اري كتاب مي خوانيم. 
ش��ايد س��خت ترين طوِر كتاب نخوان��دن نيز همين 
باشد؛ مثل وقتي كه تشنه نيس��تيم و آب مي نوشيم. 
كسي در گوارايي آب ش��كي ندارد ولي عدم تشنگي 
اي��ن آب زندگي بخ��ش را نامطلوب مي كن��د. عموم 
كتاب هاي درس��ي و دانش��گاهي كه بخش مهمي از 
بازار نشر و فروش كتاب در ايران را به خود اختصاص 
داده متاس��فانه موض��وع چني��ن مطالع��ه اي ق��رار 
مي گيرد. اين كتاب ها مثل غذايي اس��ت كه ش��خص 
مي خورد و در ب��دن او به جاي آنك��ه تبديل به عضله 
ش��ود، در ش��كل چربي زيرپوست انباش��ته مي شود. 

هرقدر كس��ي به اقتضاي ارتقا در س��طح تحصيالت 
بيش��تر گرفتار چنين مطالعه اي ش��ده باشد، به جاي 
آنكه ورزيده تر شود، چاق تر ش��ده و البته بيشتر بايد 
نگرانش ب��ود. در عين اينك��ه خالص��ي از اين چاقي 

دشوار است. 
3. وقت��ي براي پ��ر كردن وق��ت كت��اب مي خوانيم، 
كتاب هايي كه سرس��ري خوانده ايم يا به تورق ش��ان 
بس��نده كرده اي��م. چني��ن مطالع��ه اي همچ��ون 
جويدن آدامس رفع گرس��نگي نمي كند و اي بس��ا به 
هاضمه بينجامد. اگر خيل��ي بخواهيم به كتاب  س��وء
احترام بگذاري��م آن را رفيق تنهايي مان مي ش��مريم 
ولي تلويحا اش��اره داريم كه آن چيزي كه مهم است 
تنهايي ما اس��ت و به محض مرتفع شدن اين تنهايي 

كتاب نيز اهميتش را از دست مي دهد. 
4. وقت��ي س��وداگرانه كت��اب مي خواني��م؛ همچون 
تاجري كه قصدش از سفر به س��رزمين هاي ديگر نه 
مالقات و آش��نايي حقيقي با آنجا و اه��ل آنجا، بلكه 
همراه آوردن تحفه هايي س��ودآور براي فروش است. 
چنين تاج��ري هرقدر كه آورده اش ذي قيمت باش��د 
باز س��ودي به حال خ��ودش نخواهد داش��ت. چنين 
كس��اني مصداق بارز اين بيت خيام اند: من در عجبم 
ز مي فروشان كايشان/ زان به كه فروشند چه خواهند 

خريد. 
5. ام��ا متداول تري��ن طوِر كت��اب نخوان��دن، كتاب 
نخواندن از روي بي دردي اس��ت. كس��اني كه معموال 

بهانه ش��ان براي كتاب نخواندن كمبود وقت است و با 
اين بهانه تلويحا بيان مي كنند كه وجود مبارك ش��ان 
مس��تغني از دانس��تن اس��ت. كس��اني كه هيچ وقت 
گرس��نه و تش��نه نمي ش��وند و الجرم لذت خوردن 
و آش��اميدن را نيز درك نخواهند كرد. مس��لما لذت 

نبردن از زندگي آن را به زنده بودن فرومي كاهد. 
همه اط��وار كتاب خوان��دن فوق، همچ��ون خواندن 
نامه اي است كه اش��تباهي به دس��ت ما افتاده. البته 
نام��ه را مي خوانيم ول��ي خواندنش اثري ب��ر ما ندارد 
و احساس��ي در م��ا برنمي انگي��زد چون ما خ��ود را 
»مخاط��ب« واقع��ي آن نمي داني��م، بلكه مش��غول 
استراق سمع شده ايم. اي بس��ا در نامه مطالب بسيار 
حياتي اي نوشته ش��ده باش��د ولي از همه اينها آنچه 
دس��تگيرمان مي ش��ود چندان س��ودي به حال مان 
نخواهد داشت و دير يا زود هم فراموش خواهيم كرد. 
احس��اس مخاطب نبودن تبعاتي دارد؛ وقتي خود را 
مخاطب ش��خصيتي نمي دانيم، هرقدر هم او محترم 
و متنف��ذ باش��د لزومي ب��ه رعاي��ت ادب نمي بينيم. 
به جا نياوردن ادب البته از ش��أن او نخواهد كاس��ت 
وليكن س��بب مي ش��ود ما توفيق تقرب به آن را پيدا 
نكنيم، ضمن اينكه نزد كس��اني كه متوجه اين شأن 
مي ش��وند احمق جلوه خواهيم كرد. ب��ه عبارت ديگر 
در اين حالت ما با گوهر كتاب مالقات نمي كنيم. اين 
كتاب خواندني است كه به جاي رفع حجاب، حجابي 

ضخيم تر ميان ما و دانستن ايجاد مي كند. 

اطوار كتاب نخواندن

سيد   محمد بهشتي

نگاه آخر

نشست روزحركات موزون دعاي روز بيست و هشتم  ماه رمضان 

مي شود جام جهاني آه فرداشب شروع/ مي شود ايام حس التهاب و تب شروع
مي شود در سطح دنيا كار مردم جست و جامپ/ مي رود از ياد مردم كيم جونگ اون و ترامپ

كل عالم فارغ از بحث سياسي مي شود/ در پي يك توپ فكر و ذكر مردم مي دود
مدتي از التهابات سياسي راحتيم/  چند هفته وقت داريم و اساسي راحتيم
تا شود شيريني اين استراحت بيشتر/ تيم ملي جان من لطفا مراكش را ببر

تيم ملي جان من لطفا مراكش را ببر
بيست وششمين نشست از مجموعه درسگفتارهايي 
درباره سنايي به »تلقي س��نايي از دين و دينداري« 
اختصاص دارد. اين نشست امروز ساعت چهار و نيم 
بعدازظهر با س��خنراني دكتر ايرج شهبازي در مركز 
فرهنگي شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، 
خيابان ش��هيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه 

سوم برگزار مي شود. 

سنايي، دين و دينداري  بسم اهلل    الرحمن الرحيم
اللهّم وّفر حّظي فيِه من الّنواِفِل واْكِرْمني فيِه بإْحضاِر 
المساِئِل وقّرِب فيِه وسيلتي اليك من بيِن الوسائل يا 

من ال يْشغُلُه الحاُح الُمِلّحين. 

خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به مس�تحبات 
و گرامي دار در آن به حاضر كردن )يا داش�تن( مسائل 
و نزديك گردان در آن وسيله ام را به سويت از مي�ان 
وسيله ها اي آنكه سرگرمش نكند اصرار )و سماجت (

اصراركنندگان. 

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


