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بزنگاه

وقتي حاشيه بر متن مي چربد!

تيتر مصور|به روايت ديگردر حاشيه، در متن

فرويد تمدن را اينگونه تعريف مي كند: 
به مجموعه دستاوردها و نهادهايي گفته 
مي ش��ود كه زندگي ما را از زندگي اسالف حيواني دور 
مي كن��د و دو مقصود دارد: يكي حفاظت از انس��ان در 
مقابل طبيعت و ديگري تنظيم روابط ميان انسان ها. او 
معتقد اس��ت، در كنار سايق جنسي كه تالش بر توليد 
دارد، س��ايق ديگري نيز وجود دارد كه در پي تخريب 
و تعرض است كه انس��ان ها بدون آن خشنود نيستند. 
پديده هاي زندگي را مي توان بر اساس تاثير متضاد اين 
دو سايق توضيح داد. فرويد اعتقاد دارد انسان براي ارضا 
كردن س��ايق هاي خود، نيازمند به »ديگري« است. به 
اين ترتيب، تنها راه رسيدن به اين ارضا، زندگي جمعي  
اس��ت. اما از آن س��و، زندگي جمعي كه منجر به ايجاد 
تمدن مي ش��ود وضعيتي را ايجاد مي كن��د كه ما را در 
ارضاي س��ايق هاي خويش محدود مي كند. در نهايت، 
كشمكش ميان اين دو عامل )تمايل به ارضاي سايق ها 
و ايجاد محدوديت توس��ط تم��دن( وضعيتي را توليد 
مي كند كه فرويد آن را تمدن و ماللت هاي آن مي نامد. 
فروش��نده را مي توان، روايت كشمكش ميان تمدن و 
سايق پرخاشگري دانست؛ مدام، اين نزاع و كشمكش 
را با ش��روع بحران اول )تخريب س��اختمان( و بحران 
دوم )تجاوز( شاهد هس��تيم. نزاعي كه سرانجام آن را، 
شخصيت عماد، »به مرور گاو ش��دن« مي نامد. غرايز 
سركوب شده، با بحران، تحريك مي شوند و بر ساختمان 

شخصيت، فشار مي آورند. 
فيلم، با تخريب س��اختمان )نمودي از زندگي جمعي 
و تم��دن( آغاز مي ش��ود ك��ه در آن، همه س��اكنين، 
آشفته حال مي دوند و ساختمان را ترك مي كنند. يك 
شروع مينياتوري و موجز از تماميت فيلمي كه قرار است 
شاهد آن باشيم؛ يعني زوال شمايل يك تمدن، تمدني 
آسيب پذير، كه در آن، ساخت وضعيت هاي جديد، قصد 

ويراني گذشته را دارند.  
شمايل متمدن عماد، در صحنه هاي مختلف بازتوليد 
مي شود، او بيش از وظيفه اش براي دانش آموزان انرژي 
مي گذارد و آنان را با سينما و ادبيات ايران آشنا  مي كند 
)نمايش فيلم گاو( . او  اعتراض زن در تاكسي  به حريم 
خصوصي بدنش را محترم مي ش��مارد و خشمگين از 
فرافكني آن زن نمي ش��ود و همچنين به تعرض زن و 
دوس��تش به وسايل مس��تاجر قبلي اعتراض مي كند. 
روند بازتوليد صعودي اين شمايل اخالقي را مي توان تا 
هنگام وقوع بحران دوم رديابي كرد؛ در زماني كه مشتري 
مستاجر قبلي، وارد حريم خانه و خصوصي ترين مكان 
آن، يعني حمامي مي شود كه رعناي خصوصي نيز در 
آن حضور دارد. بازگشت عماد به خانه، آغاز ترك خوردن 
شخصيت اوست؛ گويي صحنه آغازين فيلم، به شكلي 
تمثيلي، در درون شخصيت عماد، بازتوليد مي شود و او 
حريم خود، ملك خود و عشق خود را ناامن و خدشه دار 
شده درمي يابد. خانه اي كه بدلي براي بطن مادر و زماني 
امن ترين مكان بوده است، حال، با دو بحران متوالي، نا 
امن و ويران ش��ده است. درس��ت از همين جاست كه 
بحران ها، سازمان شخصيت را برهم مي زنند و نزاع ميان 
تمدن و غريزه پرخاشگري كليد مي خورد. غريزه اي  كه 
مدام به عماد فشار وارد مي كند تا شمايل متمدن خود 
را كنار بگذارد و ديگري ورود كرده به حريم خصوصي 
را نابود سازد. ترسيم چگونگي ورود »ديگري« از سوي 
رعنا، براي شوهرش، اضطراب زاست. او مدام از گفتنش 
طفره مي رود، زيرا ميزان اضط��راب، هنگام تداعي آن 
واقعه، بس��يار باالست. كم كم مكانيس��م هاي دفاعي 
عماد، براي فراموشي يا كنار آمدن با واقعه از كار مي افتد 
و غرايز، عنان شخصيت را به دست مي گيرند و در فقدان 
روايت آسيب زا، او جزيي از روايت تجاوز مي شود )تعرض 
به تلفن همراه ش��اگردش، وسايل خصوصي مستاجر 

قبلي و گوش دادن به پيغام گير تلفنش(. 
س��رانجام، آن»ديگري« ورود كرده به »من« و خانه به 
دام مي افتد. او بر خالف انتظار كليشه اي، يك ديگري 
هولناك و بي رحم نيست. تصوير كليشه اي كه مدام آن 
را مي توان در گفتمان رس��انه ها مشاهده كرد شكسته 
مي ش��ود، تصويري كه محصولش فاصله گذاري ميان 
افراد جامعه با جرم ش��ده اس��ت. حال، اين ديگري در 
شمايل انساني و واقعي اش، مشاهده مي شود. عماد حتي 
با رويت اين ديگري فرسوده و ترحم برانگيز، نمي تواند 
از س��يالن غرايز خود جلوگيري كند، زيرا كه شمايل 
تمدني اش، همچون خانه پر از شكاف، خدشه دار شده 
است. او، اين ديگري را به رغم داشتن مشكالت قلبي اش 
حبس مي كند و بعد قصد دارد او را در جلوي خانواده اش 
ترور ش��خصيتي كند كه با مخالفت ش��ديد رعنا از آن 
دست مي كش��د و سرانجام، به رغم س��كته كردن اين 
ديگري، سيلي محكمي از خشم هايي كه پشت تمدنش 
پنهان شده بودند، به صورت پيرمرد مي زند كه موجب 

بدتر شدن حال او تا پاي مرگ مي شود. 
در صحنه هاي پاياني فيلم، عماد، اين ش��مايل تمدن 
ترك خورده، در س��اختمان درحال ويراني مي ايستد 
و از پنجره، جان دادن ديگري را مشاهده مي كند؛ يك 
همجواري همگون و هم جنس با س��اختمان، برعكس 
همجواري اي كه ابت��داي فيلم، با همين س��اختمان 

داشته است. 
در مجموع، فروش��نده را مي ت��وان، طعنه اي به منيت 
اخالقي متمدن طبقه متوسط ايران دانست. منيتي كه 
با ضربه هاي »ديگري«، ترك مي خورد و آماده مي شود 
براي فروپاش��ي و غلبه غرايز بر اشكال مختلف تمدن. 
منيتي كه با نااميدي از رسيدگي صحيح مراجع قانون 

به جرم، خودش تصميم به رسيدگي مي گيرد. 
فروشنده، فروش تدريجي تمدني است كه بر پايه هاي 
مس��تحكمي بنا نش��ده اس��ت. تمدني كه نسبت به 
گفتمان هاي هر حكومت و ملتي، محدوديت هاي درست 
و نادرستي براي ارضاي تمايالت غريزي آدمي به وجود 
مي آورد كه سرانجامي جز مالل و رخوت ندارد. در بستر 
چنين گفتماني است كه پيرمرد ايراني همچون پيرمرد 
امريكايي نمايشنامه مرگ فروشنده، در كشمكش ميان 
تمدن و غرايز، به شكلي ظاهري در پشت شمايل تمدن 
پنهان، و به ارضاي حقيرانه غرايزشان راضي مي شوند. 

مصطفي رياحي 
روانشناس

 راهکار آلودگی هوا
رضا جنگي

هميش��ه معتقد بوديم ك��ه اطالعات 
حكومت��ي و نهادهاي عموم��ي بايد به 
صورت شفاف در اختيار مردم و افكارعمومي گذاشته 
ش��ود و عالوه بر نهاده��اي نظارتي بايد رس��انه ها نيز 
دسترس��ي به اين اطالعات و اخبار داش��ته باشند. در 
برخي از كشورهاي داراي نظام سياسي مستقر و نظام 
اداري جاافتاده به گونه اي عمل مي ش��ود كه دولت ها 
در كنار خودش��ان »دولت سايه« داشته باشند و همه 
تصميمات دولتي از طريق اين دولت سايه در معرض 
قضاوت و ارزيابي و در صورت ني��از نقادي قرار بگيرد. 
اعضاي دولت س��ايه را وابس��تگان حزب رقيب حزب 
حاكم تش��كيل مي دهند تا از قبل همه مديران دولتي 
بدانند كه جريان رقيب رس��ما بر كارشان نظارت دارد 
و هر گونه تخلف احتمالي را ه��م به نهادهاي نظارتي 
گ��زارش مي كند و هم ب��ا مطرح ك��ردن آن در ميان 
م��ردم و افكار عموم��ي، به پايگاه ح��زب حاكم ضربه 
وارد مي كن��د. با اين س��ازوكار، هم��ه حواس ها جمع 
اس��ت تا تخلفي ص��ورت نگيرد و اين خ��ودش گامي 
براي شفاف سازي همه تصميمات سياسي و مديريتي 
دولت و نهادهاي حاكم است. در واقع مديران دولت و 
حكومت در يك جامعه داراي سازوكار شفاف، خود را 
در »خانه شيشه اي« احساس مي كنند كه هيچ چيزي 
را نمي توانند پنهان كنند و همگان از بيرون بر كارشان 
در درون اين خانه شيشه اي اشراف و نظارت دارند. اين 
امر از وقوع فس��اد در حكومت تا حد زيادي جلوگيري 
مي كند و اعتماد مردم به مسووالن را افزايش مي دهد. 
در كش��ور ما نيز ظاهرا اين امر پذيرفته ش��ده است و 
همگان قبول دارن��د كه مردم ولي نعمت مس��ووالن 
و حاكمان هس��تند و بايد همه چي��ز را به اطالع مردم 
رس��اند. در همين راستا در قانون اساسي اصولي مورد 
توجه قرار گرفته و قانون آزادي اطالعات هم در مجلس 
تصويب شده و حتي تالش براي پنهان كردن اطالعات 
مورد نياز مردم را جرم تلقي كرده  اس��ت. با وجود اين 
تمهيدات، مس��ووالن ما عادت كرده اند كه خود را در 
»برج عاج« احساس كنند كه از چشم اغيار پنهان است 
و مردم و رسانه ها و نهادهاي نظارتي در آن راهي ندارند. 
اين نگرش موجب شده است كه در بسياري از امور ما 
شفافيت الزم را شاهد نيستيم و پنهان كاري رواج دارد. 
به همين دليل مردم باور كرده اند كه هميشه »كاسه اي 
زير نيم كاسه است« و »پشت پرده خبرهايي هست« 
و به همين دليل ه��ر روز منتظرند تا »خبرهاي تازه« 
بشنوند. ش��ايد مردم ما از نادر مردمي در جهان باشند 
كه در احوال پرسي خود پرسش هايي مانند »تازه چه 
خبر؟« يا »ديگه چه خب��ر؟« را تكرار مي كنند و اتفاقا 
هم خبرهاي تازه براي ردوبدل كردن در اختيار دارند. 
براي درمان اين رويه غيرش��فاف، ب��ه تقويت جايگاه 
اح��زاب سياس��ي و نهاده��اي مدني در اداره كش��ور 
و تدوي��ن قوانين مورد ني��از براي افزايش ش��فافيت 
عملك��رد مديران و حمايت از رس��انه ها براي انتش��ار 
اخبار و اطالعات نياز داريم. در بس��ياري از كش��ورها 
اين رويه جاري است و نقش بازدارنده در ارتكاب فساد 
مالي و اداري دارد اما در كش��ور ما هنوز نهادينه نشده 
است. البته ما هم در مواردي شاهد عملكرد افشاگرانه 
رسانه ها و دستگاه هاي ناظر هستيم ولي »غلبه حاشيه 
بر متن« نش��ان مي دهد كه ما هنوز در ابتداي كاريم. 
منظور من از غلبه حاشيه بر متن نوع برخوردي است 
كه با افش��اكنندگان مي شود به جاي آنكه با متخلفان 
و مجرمان برخورد ش��ود. اين واقعيت تلخ را نمي توان 
ان��كار كرد كه عموم افش��اكنندگان و شفاف س��ازان، 
سروكارش��ان به دس��تگاه قضا و دادگاه مي افتد و بايد 
پاس��خگوي كاري باش��ند كه قانونا مجاز به انجام آن 
هس��تند و در درازمدت به اص��الح اجتماعي و تقويت 

اعتماد مردم منجر مي شود. 
مدتي قبل ياشار سلطاني به عنوان يك فرد رسانه اي 
به انتشار يك سند از تخلفات شهرداري تهران مبادرت 
كرد. طبعا مهم ترين موضوعي كه بايد مورد رسيدگي 
قرار مي گرفت محتواي اين اس��ناد بود تا اگر كساني 
تخلف كردن��د مورد مواخ��ذه قرار بگيرن��د و اگر در 
معرض تهمت قرار گرفتند از آنان دفاع شود. در حالي 
كه هنوز كساني به صورت جدي وارد رسيدگي به اين 
ماجراي متن نشده بودند، يكباره شاهد وقوع چندين 
و چند ماجراي حاش��يه اي شديم كه اصل ماجرا را به 
فراموشي برده اس��ت. اكنون ياشار سلطاني در زندان 
اس��ت و ش��اكيان هم خود را پنهان مي كنند. صدها 
روزنامه نگار در دفاع از وي به مس��ووالن قضايي نامه 
مي نويسند. بر اساس اعترافات سلطاني پاي يك عضو 
شورا هم به بازجويي باز مي شود تا معلوم شود كه آن 
اسناد از چه طريقي در اختيار سلطاني قرار گرفته است. 
مس��ووالن قضايي اجازه آزاد شدن سلطاني را حتي با 
توديع وثيقه نمي دهند و بازداشت وي ادامه مي يابد. 
برخي سازمان هاي مردم نهاد وارد ماجرا مي شوند تا از 
ماجراي امالك نجومي گزارش تهيه كنند ولي اين كار 
هنوز نتيجه نداده است. صدها مقاله در دفاع از سلطاني 
نوشته مي شود و... اما اصل ماجراي افشاشده همچنان 
در هاله اي از ابهام قرار دارد و كس��ي آن را براي مردم 
روشن نمي كند. اين همان غلبه حاشيه بر متن است. 
يك معلم قرآن در ارتباطاتش با ش��اگردان كم س��ن و 
س��ال متهم به تخلف اخالقي مي شود و خانواده هايي 
ش��كايت مي كنند و بعد از گذشت حدود 5 سال هنوز 
هيچ حكمي عليه متخلف به اجرا در نمي آيد. با گذشت 
زمان و عدم اجراي عدالت، برخي از ش��اكيان دست به 
افش��اگري مي زنند و به تدريج ماجرا ب��اال مي گيرد و 
همه مجبور به اعالم نظر مي شوند. اصل ماجراي متن 
همان اس��ت كه گفتيم يعني بايد ب��ه اقدامات خالف 
آن فرد رسيدگي شود اما اكنون ماجراهاي حاشيه اي 
متعددي در اين باره مطرح شده كه اصل را به فراموشي 
برده اس��ت. اكنون اقدام قضايي عليه شاكيان به دليل 
مصاحبه با رس��انه هاي آن س��وي مرز مطرح اس��ت 
موضوع پيگيري نكردن و دفاع از جامعه قرآني كشور و 

موضوعات حاشيه اي. 
به اميد روزي كه حاشيه بر متن نچربد و اصل ماجراها 

در اين جنجال ها فراموش نشود. 

علي شکوهي

تمدن، مالمت  و ماللت هاي آن

ش

راننده تاكس��ي مسن بود. توي ترافيك گير 
كرده بودم ام��ا راننده آرام ب��ود و عجله اي 
نداشت، پرس��يدم: »چند ساله تاكس��ي داريد؟« راننده 
گفت: »29 س��ال.« پرسيدم: »خسته نش��ديد؟« راننده 
گفت: »يه روزهايي خسته مي شم ولي همينه ديگه... هر 
شغلي داشته باشي يه روزهايي خسته مي شي.« پرسيدم: 

»كارتون براتون تكراري نشده؟« 
رانن��ده گفت: »ه��م آره، هم نه... ولي بيش��تر نه.« گفتم: 
»يعني چي؟« راننده گفت: »29 س��اله هر روز ميام پشت 

اين فرمون مي شينم، گاهي فكر مي كنم اين چه زندگي ايه 
كه من دارم، هر روز عين هم، ولي راستش را بخواهي هيچ 

روزي مثل يه روز ديگه نيست.« 
بعد لبخندي زد و پرسيد: »مي فهميد چي مي گم؟« گفتم: 
»نه زياد.« راننده گفت: »چه جوري بگم... همه روزها مثل 
هم هس��تند ولي هيچ كدوم روزها هم مثل هم نيس��تند. 

خنديدم و گفتم: »باالخره اين يا اون؟« 
راننده گفت: »هم اين، ه��م اون... اصال زندگي اينجوريه، 

هم اينه... هم اون.«

هم اين و هم آن 

تاكسي نوشت
سروش صحت 

اگ��ر از عالقه مندان به حوزه ادبيات هس��تيد، 
دوازدهمين ش��ماره ماهنامه »ش��هركتاب« 
را از دس��ت ندهيد. اهالي اين نش��ريه در ش��ماره تازه خود، 
پرونده هاي به ش��دت جذاب و خواندن��ي را تهيه كرده اند. در 
اين شماره »شهركتاب« تجديد چاپ نمايشنامه هاي بهمن 
فرسي، بهانه اي شده تا در بخش »تئاتر« اين مجله، يادداشتي 
از محمد چرمشير درباره فرسي چاپ شود و اين نمايشنامه ها 
هم مورد مرور و بررس��ي قرار بگيرند. در اين بخش همچنين 
گزارشي درباره اسناد منتشر نشده ساواك و وزارت فرهنگ 
و هنر وقت درباره مميزي در سال هاي پيش از انقالب، چاپ 
شده است. مطلب بعدي، گفت وگو با مراد فرهادپور با عنوان 
»مضحكه نيهيليسم ايراني« در بخش »علوم انساني« است. 
در اين بخش همچني��ن گفت وگوهايي با تورج اتابكي و كاوه 
بيات منتشر شده و »س��وء نيت روشنفكر راديكال« )نقد دو 
نكته از متن و ترجمه كتاب تجربه مدرنيته، نوش��ته مارشال 
برمن( هم از ديگر مطالب اين بخش اس��ت. مرور كتاب هاي 
چاپ شده درباره محمدرضا ش��جريان به مناسبت تولد او و 

همچنين آلبوم شناس��ي آثارش و 
گفت وگويي با محمدرضا درويشي 
مطالب بخ��ش »موس��يقي« اين 
شماره ماهنامه شهر كتاب هستند. 
درس گفت��اري از روالن ب��ارت با 
عنوان »چگونه مارس��ل پروس��ت 
نويس��نده بزرگي ش��د؟« و رمان 
»درجس��ت وجوي زمان از دست 

رفته« با ترجمه احمد اخوت، مطالبي هس��تند كه در بخش 
ادبيات اين شماره مجله» شهركتاب« چاپ شده اند. گفت وگو 
با خالدالصباح عكاس فلسطيني هم مطلب بعدي است كه در 
بخش »هنرهاي تجسمي« اين شماره شهر كتاب چاپ شده 
است. كالس هاي بي رمق آموزش ويرايش در ايران يادداشت 
تخصصي اين شماره »شهركتاب« است و در نهايت فصلي از 
رمان منتشر نش��ده »گفتن در عين نگفتن« از جواد مجابي 
و شعرهايي از محمود درويش در دوازدهمين »شهركتاب« 

منتشر شده است. 

شهر كتاب 
مجله روز 

چهار ميليون ليره 
ترك جاي��زه براي 
دس��تگيري عادل اوكسوز، اولين 
ادعانامه در مورد عامالن كودتاي 
نافرجام آماده شد، شهردار منتخب 
مردم دياربكر دستگير شد و دولت 
مهلت صل��ح ماليات��ي را تمديد 
كرد، سرتيتر مهم روزنامه تركيه 
در صبح چهارش��نبه بود. روزنامه 
»حريت« از قول وزير دادگستري 
نوشت: »بن الدن هر چه بود، گولن 

نيز همان است«. 

در  »ال مون��دو« 
جالب  گزارش��ي 
خب��ر مي ده��د: »براب��ري زنان 
و م��ردان ت��ا 170 س��ال ديگر 
ممك��ن نيس��ت«. اي��ن روزنامه 
اسپانيايي بعد از انتشار اين خبر 
به اين دو موض��وع مهم در اروپا و 
خاورميانه توجه كرد: »بروكسل 
خواس��تار رياض��ت پن��ج و نيم 
ميليارد يورويي اس��پانيا شد« و 
»دس��ت كم 30 كشته در حمله 

داعش در افغانستان.«

دول��ت چي��ن ب��ا 
مفسدان اقتصادي 
اي��ن كش��ور برخ��ورد مي كن��د. 
س��وژه اي كه روزنامه ه��اي صبح 
اين كش��ور آن را م��ورد توجه قرار 
دادند و »چاينا ديل��ي« درباره آن 
نوشت: »تالش هاي گسترده براي 
بازگرداندن مفس��دان اقتصادي.« 
»س��فر نماينده عالي چين به كره  
ش��مالي« و »چين آماده برگزاري 
نمايشگاه هوايي مي شود« تيترهاي 

ديگر اين روزنامه است. 

جهان؛ خارج از مرزها 

يكي از مشكالت جدي امروز دنيا اين است كه 
داعش��ي ها را بعد از شكس��ت و اضمحالل چه 
باليي سرشان بياورد. شبيه به همين مشكل را قبال با منافق ها 
هم داشتيم. بعد از اينكه شكست مي خورند و عقب مي نشينند 
چه باليي بايد سرش��ان آورد كه باعث زحمت مجدد نشوند. 
خوبي ارتش هاي درس��ت و حس��ابي دنيا اين است كه بعد از 

جنگ برمي گردند سرجاي اولشان. 
سال هاي سال بين ايران و يونان يا ايران و روم يا هردو كشور 
ديگري جن��گ و جدال بوده كه يك ط��رف مي برده و طرف 
ديگر مي باخت��ه. آنكه مي ب��رده فاتح و س��ربلند به مملكت 
خودش برمي گش��ته و آنك��ه مي باخته مغموم و افس��رده به 
كش��ورش برمي گش��ته. تصاوير بعد از جنگ جهاني دوم را 
ببينيد. متفقين شادمان و مفتخر از راهروهايي رد مي شوند 
ك��ه دوطرفش ملت ايس��تاده اند ب��ه هورا كش��يدن و پرچم 
ت��كان دادن و خنديدن. جنايت��كاران جنگي هم هركدام در 
سوراخي مي چپند و انتظار مي كش��ند تاهرچه زودتر آب ها 

از آسياب  بيفتد... 
بگذريم از اينكه سران ارتش آلمان هركدام به نقطه نامعلومي 
گريختند و خود را به صورت ناشناس در دنيا جا زدند اما مهم 
اين اس��ت كه ارتش آلمان روي دست دنيا نماند و خيلي زود 
برگشت به كشورش و به س��ر كار و بار خود. اما بعد از مرصاد 
يك مش��كل جدي عراق و اروپا و امريكا اين بود كه چطور با 
اين همه تروريست تعليم ديده خطرناك خشن كنار بيايند. 
اينها يكي دونفر كه نيستند، چند هزار نفرند و هرجا كه بروند 
مايه فتنه و دردسرند و حتي اگر سرشكن شوند و در كل عالم 
پخش و پال ش��وند باز مايه گرفتاري اند. خيلي ها را هم البته 
عقي��ده بر اين بود كه اينها را از دم توي دريا بريزند و دنيا را از 

شرشان پاك كنند. 
حاال قضيه داعش هم همين اس��ت. چندين هزارنفر از اروپا 
و آسيا و آفريقا و امريكا جمع ش��ده اند در بيابان هاي موصل 
و شرق حلب. ش��ايد جاهاي ديگر هم باش��ند. درست است 
كه صاحب جغرافيا نيس��تند اما براي خود كش��وري هستند 
و قوانيني دارند و حس��اب و كتابي. حاال كه عراق و س��وريه 
دارند پيش��روي مي كنند و منطقه را از لوث وجود اينها پاك 
مي كنند، اينها چاره اي ندارند جز اينكه عقب بنش��ينند، اما 
تا كجا و كجا بايد عقب بنش��ينند؟ همه شان را كه نمي شود 

كشت. همه شان را هم كه نمي شود انداخت زندان. كدام كشور 
حاضر است مسووليت اين همه آدمكش بي كله را قبول كند؟ 
عراق كه خوب هم دارد پيش م��ي رود مي خواهد با اينها چه 
كند؟ بريزدش��ان توي دريا؟ سمپاش��ي كند و همه شان را به 
هالكت برساند. اس��يد روي شان بريزد؟ ديپورت شان كند به 

اروپا و امريكا و آسيا و... 
االن مزدوران داعش��ي كجا دارند كه بروند؟ يك دليل اينكه 
اينها تا پاي جان مي ايستند و مقاومت مي كنند همين است 
كه بدبخت ها بي دركجا شده اند. نه كسي حاضر است اينها را 
بپذيرد و نه روي در وطن دارند. ش��ايد اگر يك آپشن درست 
و حسابي جلوي شان بگذارند تسليم ش��وند و اسلحه شان را 
زمين بگذارند. اما چه آپش��ني؟ ديوانه ها يك س��نگي به چاه 
انداخته اند كه صدتا عاقل هم نمي توانند درش بياورند. بدتر 
از اين ديوانه ها، اربابان اينها هس��تند كه با پول و تباني، اينها 
را تاس��يس كردند و به ج��ان مردم بي دف��اع انداختند. حاال 
همه خود را كنار كش��يده اند و با كي بود، كي بود، من نبودم، 

تنزه طلبي مي كنند. 
قصه داعش باالخره تمام مي شود. همان اولش هم معلوم بود 
كه اينها آمده اند كه دنيا را به خصوص عراق و سوريه را زحمت 
بدهند و بروند. اما از همان موقع اين سوال جدي مطرح بود كه 
اينها كجا مي خواهند بروند. سوداي دولت اسالمي عراق و شام 
كه از اول معلوم بود ياوه اي بيش نيست. دولت بي جغرافيا كه 
نداريم. هنوز هستند البته طرفداران دولت بي جغرافيا. خيلي 
هم خوب. شايد روي كاغذ و كتاب امكان تحقق داشته باشد. 
اما آدم ها هرچقدر هم كه شر و پليد و خطرناك و خشن باشند 
باز احتياج به وطن دارند و بايد كه چراغ ش��ان زير سقفي در 
يك  جايي در عالم بسوزد. مشكل اساسي داعشي ها بي وطني 
است و همين باعث مي شود كه خطرناك تر و خشن تر باشند. 
بي وطني بد اس��ت، براي اشرار بدتر اس��ت. يك دليل اينكه 
داعشي ها هيچ رحم و مروتي ندارند و حتي طالبان و القاعده 
حساب ش��ان را از اينها سوا مي كنند اين است كه هيچ جوري 
نمي توانند اين موج��ودات بي دركجاي خطرناك را بفهمند. 
ريشه در خاك را دست كم نگيريد. كمترين حسنش اين است 
كه آدم را محتاط تر مي كند. كس��ي كه وطن دارد هموطن و 
همشهري و همسايه و رفيق هم دارد و ناگزير از مالحظه است. 

اما آنكه وطن ندارد هيچ مالحظه اي هم ندارد. 

اشرار بي دركجا

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

لئوناردو دي كاپريو در اعماق اقيانوس، عكسي است كه نشنال جئوگرافي منتشر كرده تا خبر دهد اين 
سوپراستار بزرگ هاليوودي همراه يكي از مهم ترين كارشناسان محيط زيست جهان، جرمي جكسون، 
در مستندي براي محيط زيس��ت حضور داشتند. دي كاپريو در س��ال هاي گذشته يكي از سفيرهاي 
محيط زيست سازمان ملل شده و فعاليت هاي بسيار جدي در اين زمينه دارد. اين بازيگر كه بنيادي براي 
حفاظت از محيط زيست راه اندازي كرده، ماه گذشته رودرروي باراك اوباما نشست و در مناظره اي درباره 
محيط زيست رييس جمهور امريكا را متهم كرد: »اگر شما به تغييرات آب و هوايي كره زمين باور نداريد 
پس واقعيت ها، علم يا حقايق تجربي را نيز باور نداريد. سياستمداران چگونه مي توانند با كمپاني هاي 

بزرگ براي كم كردن سياست هاي منفعت طلبانه خود به نزاع برخيزند؟«

عكس نوشت

گي يرمو مارتينس، نويسنده  جوان آرژانتيني 
اس��ت كه رمان»جنايات نامحس��وس« او با 
ترجمه ونداد جليلي در نش��ر چش��مه منتش��ر شده است. 
جليل��ي از مترجمان ج��وان چند زبانه اس��ت و آثار خوبي 
را از امريكاي التين و اس��پانيا ترجمه كرده كه كمتر ديده 
ش��ده: »خودش گفت اگه اومدن و خواستن به هر بهانه اي 
يه طبقه ببرنش پايين تر هرجور ش��ده نذاره. باالخره دكتر 
اومد. دكتر فالني نبود، دكتر بهماني مشاور بيمارستان بود. 
ايتاليايي اش خيلي ضعيف ب��ود و بعضي كتاباي بوتزاتيو را 
خونده بود. سرسري نتيجه  آزمايشا و عكس هاي اشعه  ايكسو 
نگاه كرد و تعجب كرد كه چرا همكار جوونش، دكتر فالني، 

گفته موهاي بوتزاتيو بچينن. 
دكتر بهماني گفت البد مي خواس��ته جراحي پيش��گيرانه 
بكنه، ك��ه البته الزم نب��ود چون بوتزاتي كامال س��الم بود. 
دكت��ره عذرخواهي كرد و گفت ايش��اال داد و فرياداي مرد 
طبقه  پاييني زياد بوتزاتيو نترسونده باشه. گفت مرده تنها 
كس��يه كه از يه تصادف اتومبيل باق��ي مونده. گفت گاهي 
طبقه  س��وم خيلي پرس��روصداس، خيلي از پرستاراي اون 
طبقه گوش بند مي بن��دن. اما احتماال خيلي زود مرد بي نوا 
رو مي برن طبق��ه  دوم و دوباره آرامش برقرار مي ش��ه.« از 
همين مترجم »صداي افتادن اش��يا« نوشته  خوآن گابريل 
واس��كس نيز با ترجمه جليلي در نشر چشمه منتشر شده 
است. »تپانچه ش��ان، بي تعارف و بي تشريفات مثل دستي 
فلزي، ما را نشانه گرفت و دو تير شليك شد. صداي شليك 
را ش��نيدم و لرزه يي آني در هوا احساس كردم. يادم هست 
قبل اينكه ناگهان وزن تمام بدن ام را احساس كنم دستام را 
باال بردم كه سپر س��رم باشد. پاهام سست شده بود و نگه ام 
نمي داش��ت. الورده بر زمين افتاد و من با او افتادم. دو بدن 

بي صدا بر زمين افتاد و مردم فرياد كش��يدند و صداي زنگ 
و همهمه در گوش ام بلند ش��د. مردي كنار بدن الورده آمد 
بلكه او را بلند كند و يادم هست وقتي ديگري سراغ من آمد 
كه به من كمك كند غافلگير ش��دم. گفت��م يا يادم مي آيد 
گفتم من خوب ام! چيزي ام نش��ده است! خوابيده بر زمين 
ديدم كسي ميان خيابان پريد، مثل كشتي شكسته ها دست 
تكان داد و جلو وانتي س��فيد كه به كنج خيابان مي پيچيد 
ايس��تاد. چندبار نام ريكاردو را به زب��ان آوردم. گرمايي در 
شكم ام احساس كردم و به خودم گفتم نكند خودم را خيس 
كرده ام، اما بي درنگ فهميدم آنچه تك پوش خاكستري ام 

را خيس كرده ادرار نيست. 
كمي بعد بي هوش ش��دم اما آخرين تصويري كه به روشني 
در ذهن ام مانده است تصوير بدن ام است كه به هوا بلند شد 
و تصوي��ر مرداني كه جهدكنان من را، مثل س��ايه يي كنار 
سايه  ديگر، كنار الورده پش��ت وانت گذاشتند و لكه  خوني 
كف وانت ماند كه در آن س��اعت، با آن نور كم، به س��ياهي 
آسمان ش��ب بود.« ونداد جليلي »شبانه ش��يلي« را هم از 
روبرتو بوالنيو نويس��نده ش��يليايي ترجمه كرده اين كتاب 
هم در نش��ر خارپشت منتشر شده اس��ت: »شبي فهميدم 
نرودا مرده اس��ت. به فرول زنگ زدم و گفتم پا لو مرد. فرول 
گفت سرطان كشت اش، سرطان. گفتم بله سرطان. برويم 
مراس��م ختم اش؟ فرول گفت من كه مي روم. گفتم من هم 
بات مي آيم. گوش��ي را كه گذاش��تم انگار كل گفت وگو را 
خواب ديده بودم. روز بعد به گورس��تان رفتيم. فرول خيلي 
باسليقه و ش��يك لباس پوش��يده بود. مثل ارواح شده بود 
اما ش��يك بود. تو گوش ام زمزمه كرد مل��ك ام را به ام پس 
مي دهند. جمعيت انبوهي آمده بودند و هنگام راه رفتنمان 

مردم به مان مي پيوستند و بيشتر هم مي شديم.«

تعطيالت سومين هفته پاييز، فرصت خوبي 
براي س��فر بود. اما اگر با تورهاي گردشگري 
تماس مي گرفتيد و قيمت تورهاي استانبول را مي پرسيديد، 
رقم ها متعجب تان مي كرد. ش��نبه قبل از شروع تعطيالت، 
بليط هواپيمايي هاي داخلي به مقصد استانبول از يك و نيم 
ميليون تومان بيش��تر بود و يك تور 5 روزه به مقصد تركيه 
در هتلي مناسب، نزديك به سه ميليون تومان خرج داشت. 
قبل از تعطيالت، خبري از بمب گذاري و حمالت دوباره در 
استانبول نبود و تورهاي گردشگري به مقصد تركيه هم اجازه 
كار دوباره گرفته بودند. اما مسافران ايراني كه در سال هاي 
گذش��ته ركورد گردشگري به تركيه را شكستند و رقم هاي 
چند هزارميليارد دالري در كشور همسايه خرج كردند، حاال 
ديگر براي سفر به اين كشور در شك و گمان به سر مي برند. 
اين ش��ك و ترديدها را مي ش��ود از اس ام اس هاي تبليغاتي 
هرروزه هم پيدا كرد. اس ام اس هايي كه يك هفته بعد از آن 
تعطيالت مناسب و در زماني كه خبر از ناامني دوباره تركيه 
مي رسد، قيمت تورهاي استانبول با هتل هاي پنج ستاره را 
نزديك به يك ميليون تومان اعالم مي كند و از كاهش نزديك 
ب��ه دوميليون توماني هزينه س��فر به اين كش��ور مي گويد. 
ايراني ه��ا در فاصله امني��ت تا ناامن��ي در تركيه، همچنان 
اين كش��ور را به عنوان مقصد گردشگري اول خود انتخاب 

مي كنند و همين روند صعودي و نزولي باعث شده تا امسال، 
سال خوبي براي گردشگري تركيه نباشد و سفير تركيه در 
ايران هم صبح روز چهارشنبه به اين اتفاق اعتراف كند و به 
خبرنگاران ايراني بگويد: »ميزان گردش��گري كه از ايران به 
تركيه مي آمد، نسبت به سال گذشته 30 درصد كاهش يافته 
است. طبيعي است برخي به خاطر شرايط شان سفر را كنسل 
كنند«. سفير تركيه آمار داده است كه در سال هاي گذشته 
و به صورت ميانگين يك و نيم ميليون ايراني به تركيه سفر 
مي كردند، اما امسال اين رقم كم شده است. اتفاقي كه بخش 
مهم آن به دليل ناامني اين كشور است و بخش ديگر هم به 
همان ممنوعيت دوماهه تورهاي گردش��گري بازمي گردد. 
حاال ديگر مسافران ايراني براي س��فر به كشور همسايه در 
شك و ترديد به سر مي برند و كاهش مسافرت به اين كشور 
در ش��رايطي كه ناامني در آن روزبه روز بيشتر مي شود، نه 
تنها براساس تالش هاي تبليغاتي تورهاي گردشگري ايراني 
كه براساس صحبت هاي سفير تركيه در ايران، اتفاقي رسمي 
اس��ت. مس��افران ايراني در سال هاي گذش��ته به هشدارها 
براي خروج ارز از كش��ور و به مقصد كش��ور همسايه توجه 
نمي كردند، اما وقتي پاي هشدارهاي جاني و امنيتي به ميان 
مي آيد، حداقل 30  درصد از مسافران به اين هشدارها توجه 

مي كنند و همين، نكته اي اميدواركننده است. 

جنايات نامحسوس با آثار محسوس

سفير تركيه از آمار تازه مسافران ايراني گفت 
كاهش 30  درصدي مسافرت به كشور همسايه

راه كارليتو- دي پالما

در زندگي هرآدمي خط هايي هس��ت كه وقتي از آن عبور مي كند، ديگر هيچ وقت نمي تواند برگردد و آدم قبل شود. خط هايي 
كه به آن خط بي بازگشت مي گويند. 
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