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بزنگاه

 روحاني از پس 
همه منتقدان برمي آيد؟ 

تيتر مصور|سخن نهاندر حاشيه، در متن

طي سال هاي گذشته با جرياني خزنده 
و گس��ترش يابنده در فضاهاي مجازي 
روب��ه رو بوده ايم كه مي ت��وان آن را دنباله اي از روحيه 
خودخوارانگارانه و خودباخته  قش��ري از روشنفكران 
ايراني دهه هاي گذشته دانست. روحيه اي كه عناصر 
اصل��ي اش را مي ت��وان در س��ه عنوان خالص��ه كرد: 
نخس��ت: نكوهش هرآنچه ايراني  است و عيب تراشي 
براي عناصر هويت ايراني، در حدي كه به جعل تاريخ 
و تحريف واقعيت ها پهلو مي زند. اين نكوهش مي تواند 
هر رفتاري را در خود بگنجان��د؛ از طعنه به رفتارهاي 
عادي مردمان گرفته تا ريش��خند چهره هايي نامدار و 
اثرگذار. دوم: ستايش ساده لوحانه از مدرنيته كه آشكارا 
در غياب آشنايي با مباني تمدن مدرن درآميخته است. 
اغلب ذكر شگفتي هايي تحس��ين برانگيز از سجاياي 
»خارجي ها« هم چاش��ني اين حرف هاست كه باز با 
ناداني و سطحي نگري چاره ناپذيري درباره فرهنگ هاي 
ديگر گره خورده است. سوم: نوعي خودبرتربيني بي پايه 
و احس��اس جدايي از »ايراني ها« و خ��ود را از خميره  
ديگ��ري پنداش��تن. از آنجا كه گوين��ده  اين حرف ها 
خ��ود ايراني اس��ت و اغلب كلكس��يوني از عيب هاي 
واقعي )و نه جعل هاي تبليغاتي( را هم حمل مي كند، 
اين توهم از س��ويي متناقض مي نمايد و از سوي ديگر 
مضحك. قاعده  هم اين اس��ت كه هرچه فاصله ذهني 
اين انيراني ها از ايراني ها بيشتر باشد، عيب و نقص هاي 
خودش��ان هم بيشتر است. يعني در وضعيت خالص و 
غايي اش با فروپايه ترين اعضاي تمدن ايراني سروكار 
داريم كه بيمار و ناتوان و نادان و انباش��ته از عقده هاي 
گوناگون هس��تند و مي كوشند با خوارداشت اوج هاي 
فراوان اين تمدن و مس��تقل پنداشتن خويش از بدنه 
آن، هويتي -هرچند بي رمق و مضحك- براي خويش 
دست و پا كنند. اين سه شاخص در گفتمان طيفي از 
روشنفكران در دهه ۱۳۴۰ تثبيت شد و با دست زمانه 
بر س��رزمين مان غلبه يافت و طي دهه هاي گذش��ته 
در پيوندي عريان و رس��وا با جريان هاي ايران ستيز و 
نواستعماري به گفتمان غالب طبقه متوسط فرهنگي 
تبديل شده است. گفتمان برآمده از اين جريان امتداد 
ايران س��تيزي نيروهاي خارجي و دست نش��اندگان 
داخلي اش اس��ت و از آنجا كه هويت ديرينه و اس��توار 
ايراني��ان را مهم تري��ن مان��ع در اين راس��تا مي بيند، 
نكوهش ايران و ايراني را تبلي��غ مي كند و در كنارش 
هرآنچه غيرايراني اس��ت را مي اس��تايد و مي پرستد. 
ايران��ي به خاط��ر وفاداري به س��نني مانند ن��وروز و 
چهارشنبه  س��وري و مهرگان و... در بافت اين گفتمان 
جلوه اي واپسگرا و قديمي و مندرس و اُُمل پيدا مي كند، 
برخالف اروپايي هايي كه به خاطر دلدادگي ش��ان به 
مراس��مي كامال ديني مانند كريسمس كه هم نوپاتر 
است و هم از نظر تاريخي بي بنيادتر، »شيك و مجلسي 
و باكالس« دانس��ته مي ش��وند. از س��ويي ايرانيان به 
خاطر ستودن چهره هاي درخشان و جهاني اي مانند 
كوروش و ابن سينا و فردوس��ي نژادپرست و متعصب 
پنداشته مي شوند و از سوي ديگر تحسين اغراق آميز 
امريكايي��ان از رييس جمهوره��اي دويس��ت س��ال 
پيش شان يا هويت تراش��ي نوعثماني ها و پان عرب ها 
درباره شخصيت هايي تخيلي و ناموجود بسيار طبيعي 
مي نمايد. ترديدي نيست كه سربازان پياده اين جريان، 
ناآگاهانه به آن پيوس��ته اند و گفتمان مورد نظرمان را 
از سر ناداني و غفلت همچون امري طبيعي و عادي يا 
چه بسا مد روز تكثير مي كنند. براي مقابله با اين اتفاق 
پيشنهاد مي شود كه نخست: در گفتمان عادي و روزانه 
خود از توهين به هرآنچه با هويت ايراني پيوند خورده 
خودداري كنيد. بديهي است كه اگر بپذيريم توهين به 
اقليت هاي قومي و ديني كاري غيراخالقي و ناشايست 
اس��ت، پيش��اپيش پذيرفته ايم كه توهين به اكثريت  
مردمي كه مليتي را برمي سازند بايد بسي غيراخالقي تر 
و ناشايست تر باشد. به ويژه بايد از چسباندن صفت هايي 
منفي به »ايراني ها« و اس��تفاده از تعبير نادرس��ت و 
پرمغلطه »ايروني بازي« پرهيز كرد. دوم: از نقل و تكرار 
گفتارهايي جعلي كه چهره اي زشت و نازيبا از تاريخ و 

جغرافياي ايران ترسيم مي كند بپرهيزيم. 
مي توان با قطعيتي باال ادعا كرد كه تقريبا همه آنچه در 
قالب نكات تاريخي منفي درباره ايرانيان صورتبندي 
شده و همچون سيلي سازمان يافته فضاي مجازي را 
در خود غرقه كرده، از نظر علمي و با استناد به مدارك 
تاريخي نادرس��ت و دروغ است. بياييد از بازپخش اين 
دروغ ها خودداري كنيم. س��وم: مردم ايران زمين طي 
نيم قرن گذش��ته زنجيره اي از جنگ ه��ا، انقالب ها، 
مداخله ه��اي خارجي، بحران هاي زيس��ت محيطي، 
فروپاشي هاي اجتماعي و فاجعه هاي طبيعي و مصنوعي 
را از سر گذرانده اند و با اين همه هنوز مردماني متمدن 
و نيك��وكار و ارجمند باقي مانده ان��د. نمودهاي رفتار 
متمدنانه و درس��ت و اخالقي هموطنان مان را فراوان 
مي توان در گوش��ه و كنار بازجس��ت. چهارم: تاريخ و 
ادبيات و فرهنگ ايران زمين انباشته از معناهاي بلند 
و رخدادهاي ارجمند و كردارهاي تحس��ين برانگيز و 
چهره هاي درخشان است. الزم است كه در اين زمينه ها 
بيشتر بدانيم و سرمشق ها و الگوهاي كامياب و جذاب را 
در اين ميان برگزينيم و ضمن آنكه خود از آموزه هاي آن 
برخوردار مي شويم، اين داده ها را با ديگران نيز سهيم 
شويم. بديهي است كه تاريخ ايران زمين نيز مانند تاريخ 
هر جاي ديگر دنيا فراز و نشيب هايي داشته و نكات تيره 
و روشني در آن مي توان يافت و آشكار است كه ايراني ها 
هم مثل اعضاي همه تمدن هاي ديگر دنيا آميخته اي از 
ويژگي هايي نيك و بد دارند كه بايد به هر دو سويه اش 
نگريس��ت و به ويژه  سويه هاي ناپس��ند و ضعيفش را 
شناس��ايي و نقد كرد و ريشه كن س��اخت. با اين همه 
هركس به قدر كافي با تاريخ ايران آش��نا باشد مي داند 
كه بخش هاي روشن اين فرهنگ از لكه هاي تاريكش 
بسي درخش��ان تر است. ما ش��هروندان ايران زمين از 
منابع مالي شيخ نشين هاي نفتي يا سازماندهي نظامي 
و دولت��ي تنفرپراكنان قوم گرا برخوردار نيس��تيم، اما 
شمارمان از مستخدمان اداره دروغ فراوان تر و خالقيت 

و هوشمندي مان بسي افزون تر است. 

شروين وكيلي
حفظ محيط زيست

حميدرضا مسيبي

قبال نوش��تم كه برخ��ي اصالح طلبان 
معتقدن��د ني��ازي ب��ه معرف��ي نامزد 
پوششي در كنار روحاني نيس��ت و ايشان به تنهايي 
از پس هم��ه منتق��دان برمي آيد و مي تواند پاس��خ 
قانع كننده به همه انتقادها و اش��كاالت اصولگرايان 
بدهد. بد نيس��ت كمي اندر جوانب اين مس��اله تامل 
كنيم تا معلوم ش��ود كه منظور دوستان از اين سخن 
چيس��ت و جناب دكتر روحاني چگونه مي خواهد از 

پس همه منتقدان برآيد؟
اول- نخس��تين دلي��ل مخالفان حض��ور يك نامزد 
پوششي اين اس��ت كه »احتمال ردصالحيت دكتر 
روحاني به كلي منتفي اس��ت چ��ون انجام آن فاجعه 
به بار مي آورد و بنابراين بزرگان كشور جلوي چنين 
اتفاق��ي را مي گيرن��د«. اين بحث از جهاتي درس��ت 
است و نبايد تصور كرد كه شوراي نگهبان به تنهايي 
قادر است در اين باره تصميم بگيرد و نظرات بزرگان 
نظام از جمله رهبري را در اين زمينه نشنيده بگيرد. 
معلوم است كه ردصالحيت رييس جمهوري مستقر 
در كش��ور ما س��ابقه نداش��ته و پيامدهاي آن بسيار 
زياد اس��ت. دس��ت كم انگيزه مردم براي مشاركت را 
كامال از ميان مي ب��رد و خيل عظيم طرفداران دولت 
و حاميان اصالح طلب را به صف مخالفان و منتقدان 
نظام مي افزاي��د و بحران هاي ناخواس��ته اي را براي 
همه كشور موجب مي ش��ود. در عين حال نبايد اين 
احتمال را كامال منتفي دانس��ت و ب��راي آن تداركي 
نديد. ش��وراي نگهبان در گذش��ته ب��ا ردصالحيت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نشان داد كه قادر به اتخاذ 
تصميمات پرهزينه براي كشور هم خواهد بود و كافي 
اس��ت به داليلي به اين نتيجه برسد كه ردصالحيت 
دكتر روحاني هم ضرورت دارد. ما هم قبول داريم كه 
اين احتمال زياد نيست ولي حتي با تصور ذهني و تنها 
با فرض مس��اله بايد به آن توجه نش��ان داد و نامزدي 
را در نظ��ر گرفت تا در صورت وق��وع اين رخداد تلخ، 
كسي باقي بماند كه اصالح طلبان و طرفداران روحاني 
به او راي بدهند. يادمان باش��د در دوره گذشته بعد از 
ثبت نام آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، جناب حس��ن 
روحاني قصد كنار كش��يدن از انتخابات را داشت اما 
به توصيه آن مرحوم در صحن��ه ماند و قرار بود حتي 
ب��ا تاييد صالحيت آيت اهلل هاش��مي ه��م در جريان 
رقابت بماند و پس از حمايت تبليغاتي از ايش��ان، در 
نهاي��ت اعالم كناره گيري كند. اي��ن تدبير به معناي 
اين است كه بايد بدترين رخدادهاي احتمالي را هم 
در نظام تصميم گيري خودمان مدنظر قرار بدهيم تا 
در صورت وقوع، كامال غافلگير نش��ويم. در اين دوره 
هم در نظر گرفتن اين احتمال، ش��رط عقل و نشانه 

آينده نگري است. 
دوم- دليل ديگري كه مخالف��ان حضور يك نامزد 
پوششي مطرح مي كنند اين اس��ت كه »انتقادهاي 
مخالفان دولت ن��اوارد و غيرموجه اس��ت و بنابراين 
آقاي روحاني يك تنه و به راحتي مي تواند از پس اين 
انتقادهاي رقباي اصولگراي خود برآيد.« اين سخن 
نيز از منظري درست است اما نافي حضور يك نامزد 
همفكر ديگر در صحنه انتخابات نيست. اصولگراياني 
كه كمي انصاف دارند اعت��راف مي كنند كه عملكرد 
دولت روحاني در حوزه سياس��ت خارجي و سياست 
داخل��ي و اقتص��اد از دولت قبل بهتر بوده اس��ت اما 
بخش��ي از اصولگرايان در كار بهانه گيري هس��تند و 
در اين امر ترديدي نيس��ت. هدف آنان كسب قدرت 
به هر ش��كل و صورتي است و حاضرند با  تغيير آمار و 
برجس��ته كردن نقاط ضعف دولت روحاني و با تكيه 
بر شعارهاي عامه پسند براي نامزد مورد حمايت خود 
راي درست كنند. بنابراين سستي منطق و استدالل 
اين طيف از اصولگرايان تنها براي كساني مورد توجه 
قرار خواهد گرفت كه اهل منطق و اس��تدالل و آمار و 
ارقام هستند و توان مقايسه عملكرد دولت ها را دارند. 
مردم عادي كه گراني و بيكاري و ركود و فقر و ناداري 
را تجربه مي كنند كاري به ريشه اين مسائل ندارند و 
جلب توجه آنان با نشان دادن مقصر بدلي كار سختي 
نيس��ت و همين امر موجب امي��دواري اين جريان از 
اصولگرايان شده است تا در صحنه تبليغات انتخاباتي 
به س��بد راي دكتر روحاني لطم��ه وارد كنند. آقاي 
روحاني مي تواند با منطق براي غالب نخبگان جامعه 
اثبات كند كه دولت او در مجموع موفق بوده است اما 
قانع كردن كس��اني كه در معرض تبليغات قرار دارند 

كار دشواري است. 
سوم- يك تنه به جنگ رسانه اي و تبليغاتي چند نفر 
رفتن و پيروز ش��دن يعني چه؟ پي��روزي در انتخابات 
يعني راي آوردن و نه اس��تدالل بهتر داشتن. به همين 
دليل اگر كس��ي منطقي ترين پاس��خ ها را به انتقادات 
ديگران بدهد اما منجر به راي مردم نش��ود، انتخابات 
را مي بازد. دقيق��ا به همين دليل باي��د در فرصت كم 
باقيمانده تا انتخابات به فك��ر اقناع افكار عمومي بود و 
فرصت انتخابات و تبليغ��ات تلويزيوني بهترين امكان 
براي رسيدن به اين هدف است. اين فرصت در اختيار 
هر نامزد به صورت برابر قرار مي گيرد و اين به معناي آن 
اس��ت كه اگر اصولگرايان با 5 نامزد وارد رقابت با آقاي 
روحاني ش��وند دس��ت كم پنج برابر او فرصت از طريق 
راديو و تلويزيون خواهند داشت. نامزدهاي اصالح طلب 
و مدافع دولت اگر در صحنه رقابت حضور پيدا كنند به 
آنان نيز اين امكان داده مي شود و آنها هم مي توانند در 
دفاع از دولت روحاني از فرصت ايجاد شده بهره ببرند. 
طبعا اين امر در هنگام برگزاري مناظره بيش��تر براي 
روحاني مفيد است زيرا فرصت اظهارنظر چند برابر براي 
اصولگرايان بدون تاثير منفي نيست و براي جبران آن 
راهي جز اين وجود ندارد كه اصالح طلبان هم فرصت 
كافي در اختيار داشته باشند تا هم به اتهامات مخالفان 
دول��ت جواب بدهن��د، هم مطالب��ات اصالح طلبانه را 
مطرح كنند و هم كارنامه اصولگرايان در دولت قبل را با 
شفافيت كامل براي مردم ورق بزنند تا معلوم شود كه 
كشور با چه وضعيتي به دولت روحاني رسيد و كدامين 

محدوديت ها اجازه كار بيشتر را به او نداده است. 

علي شكوهي

در رفتار خود تجديدنظر كنيم

»نه ن��ه! اين يكي را ديگر اص��ال باور نمي كنم. 
اصال ب��اور نمي كنم كه به هي��چ عنوان جناب 
سرهنگ و گروهباني وجود نداشته اند. اينكه وحشتناك است. 
يعني من افسر آگاهي، بازپرس ويژه قتل نيستم؟ تو را به هرچه 
مي پرس��تيد، نگوييد كه اصال من نمي خواسته ام به بهانه يك 
گزارش پليس��ي به مقامات باال، داستاني بنويسم؟« تقديم به 
چند داس��تان كوتاه نيز مجموعه اي است از دو داستان بلند و 
دو داستان كوتاه كه محمدحسن شهسواري نوشته و نشر افق 
ناشر آن است. محمدحسن شهسواري، عالوه بر داستان نويسي 
و تدريس داس��تان نويس در زمينه نقد ادبي و مطبوعات هم 
فعال اس��ت. از آثار او مي توان به مجموعه داستان »كلمه ها و 
تركيب هاي كهنه« و رمان »پاگرد« اشاره كرد. »حميد! قول 
بده تو ه��م دردهايت را به من بگويي. منظورم فقط اين روزها 
نيست. مي دانم كه ورزشكاري و چهار ستون بدن ات سالم است. 
منظورم خداي نكرده صد و بيست سال بعد است. مي داني با 
خودم فكر مي كنم حميد حاال كه سالم است و دردي ندارد، به 
درد دل عادت نمي كند، نكند بعد از صد و بيست سال، تو پيري، 
دردي سراغش بياد و به من نگويد. به نظر من كه تو دنيا حداقل 
يك نفر يا حتي يك چيز بايد باش��د كه آدم عادت كرده باشد 
دردهايش را بهش بگويد. تو بگو حتي يك سنگ.« شب ممكن 
رمان ديگر محمدحسن شهس��واري است كه در نشر چشمه 

منتشر ش��ده اس��ت. رمان در پنج بخش و با عنوان شب هاي 
مختلف روايت مي شود. شب بوف، شب ش��روع، شب واقعه، 
شب كوچك و شب شيان. كلمه ها و تركيب هاي كهنه نخستين 
مجموعه  داس��تان و نخستين كتاب محمدحسِن شهسواري 
است، هشت داستان كوتاه دارد براي نخستين بار ساِل ۱۳79 
در نشر آسا منتشر شد و بعد در نشر چشمه تجديد چاپ شد. 
برخي از داستان هاي اين مجموعه از بهترين داستان هاي كوتاه 
شهسواري هستند، مانند داستان تربيت صحيح پسرم كه در 
دهه  هفتاد موجب شهرت او ش��د. رمان »شهربانو« كه چاپ 
چهارم آن در نش��ر چشمه منتشر شده اس��ت روايت زندگي 
زني ميانسال اس��ت كه با همسر جانبازش زندگي مي كند. او 
شخصيتي تاثير گذار و قوي دارد، مستقل و خودساخته است و 
مسووليت پذير. گذشته از شخصيت شهربانو، باقي شخصيت ها 
هم در حد تيپ مانده اند. حميد، جانبازي شرمگين كه از وبال 
بودن خسته شده است، مادر شوهر و پدرشوهرش آدم هاي قانع 
و مهربان و راضي به رضاي خداوند هستند كه با نگراني به جواني 
عروس شان نگاه مي كنند و پدرومادر شهربانو نگران دخترشان 
و از خودگذشتگي او را درس��ت درك كنند. »مسووليتي كه 
آزادي براي آدم مي آورد بيش��تر وقت ها استخوان هاي آدم را 
خرد مي كند.« گاهي وقت ها يك جمله در كتاب، حضور چنان 

سنگيني دارد كه نمي توان از آن خالص شد. 

چاكريم جناب سروان

در حوالي ادبيات 
اسداهلل امرايي

اين جمعه كه بيايد، هفده س��ال از درگذش��ت 
محمدعلي فردين مي گذرد. ستاره سينماي قبل 
از انقالب كه در اين روزگار و س��ينماي امروزي هيچ ستاره اي به 
پاي محبوبيت او در سينماي ايران نرسيده و خوش بينانه  است 
اگر فكر كنيم كه مي رسد. فردين چهره ثبت شده روزگاري است 
كه مردم هنوز به دنبال خيال و رويا و قصه بودند و جذابيت تصوير 
نه براي هزار و يك دغدغه سياسي و اجتماعي و فرهنگي، كه فقط 
پيدا كردن روياهايي تازه و خيال هايي ديگر بود. اينچنين شد كه در 
روزگار تصاوير سياه و سفيد، در روزگاري كه دسترسي و داشتن ها 
آنقدر زياد نبود، فردين نماينده و نشانه كارخانه روياسازي ايراني 
بود و مردم براي ديدن او و داستان هاي تازه اش به سينما مي رفتند 
و دنبال قصه  مي گش��تند.بازيگري كه هنوز كه هنوز است نسل 
قديمي تر ايراني از ديدن فيلم هايش در س��ينما خاطره دارند اما 
همان طور كه همه چيز تغيير كرد، زندگي فردين و سينما هم با 
تلخي تمام شد. بازيگر محبوب، سال هاي آخر زندگي اش را دور از 
سينما و قصه ها گذراند و هر تالشي براي بازگشتش هم نافرجام 

ماند. اين طور ش��د كه فردين نه 
تنها نمايش��ي از يك روزگار دور 
و پرقدرت قصه سازي و خيالبافي 
ش��د كه در انتهاي زندگي خود، 
نمايش��ي از پاي��ان ي��ك دوره و 
روزگار تازه شد؛ روزگاري كه در 
آن آدم ه��ا ديگر چندان به دنبال 
قصه و خي��ال و رويا نمي گردند و 

سينما را رس��انه مي نامند و صفحه اي براي نمايش دغدغه ها و 
پيام هاي مختلف. روزگاري ك��ه حاال ديگر پيدا كردن يك قصه 
شبيه آنچه فردين نقش اولش را بازي مي كرد سخت است و تنها 
فيلمنامه اي كه حاال بازيگر ثابتش است، چهره محبوبي است كه 
همچنان طرفدارانش در قطعه هنرمندان بهش��ت زهرا، اطراف 
س��نگ قبر او را خالي نمي گذارند و در هر س��اعتي كه سراغش 
بروي، هواداران را ايستاده در همان حوالي مي بيني تا حتي جاي 

خالي ۱7 ساله هم بهانه اي براي فراموشي نباشد. 

در حوالي سالگرد درگذشت محمدعلي فردين
نشانه اي كه هيچ وقت فراموش نمي شود

چهره روز

روزنامه »نيويورك 
تايم��ز« در صبح 
چهارشنبه دو نسخه محلي و ملي 
خود را با عكس يك دلخراش��ي از 
حمله شيميايي در سوريه منتشر 
كرده است. اين روزنامه در نسخه 
بين المللي گ��زارش و عكس يك 
خود را به سرويس آنالين تاكسي 
»اوبر« اختصاص داده اس��ت. در 
ستون سمت راس��ت اين روزنامه 
هم گزارش��ي درباره فعاليت هاي 

هسته اي كره شمالي است. 

روزنامه »8 صبح« 
فغانس��تان،  ا در 
صبح روزچهارشنبه  از نقشه هاي 
تازه روس��يه براي افغانستان خبر 
داده و تيت��ر زده: »روس��يه در 
تالش سقوط افغانستان به  دست 
طالب��ان«. واكنش رييس جمهور 
افغانس��تان به حمله تروريس��تي 
در س��ن پترزبورگ خبر ديگر اين 
روزنامه است كه براي آن تيتر زده: 
»با گروه هاي تروريس��تي مبارزه 

بدون تفكيك صورت گيرد«. 

عكس يك روزنامه 
حمله  »گاردين« 
شيميايي در  ادلب سوريه است. 
عكس دردناك و تكان دهنده اي 
با اين تيتر: »حداق��ل 6۰ نفر در 
حمله شيميايي در سوريه كشته 
شدند«. اين روزنامه در گزارشي 
ديگر از ديدار ترزا مي  با پادش��اه 
عربس��تان خبر داده است. »سفر 
وزير تج��ارت بين الملل انگليس 
ب��ه فيليپي��ن« تيتر ديگ��ر اين 

روزنامه است. 

جهان؛ خارج از مرزها 

دي��روز خدمتتان ع��رض كردم س��عدي به كار 
همه مي آيد، به كار حاكمان بيشتر. گفتم به كار 
حاكمان مي آيد، به كار حاكمان مسلمان و خيرخواه و نيك محضر 
بيشتر. نوشتم به كار حاكمان مسلمان و خيرخواه و نيك محضر 
مي آي��د، به كار حاكمان مس��لمان و خيرخ��واه و نيك محضر 
ايراني و اهل صالح بيش��تر... تِه حرفم اين بود كه بايد س��عدي 
بخوانيم، اما رييس جمهورمان از نان ش��ب هم برايش واجب تر 
است كه پاي درس سعدي بنش��يند و راه و رسم ملكداري را از 
او بياموزد. عرض بنده را به حساب تعارف نگذاريد. براي ترميم 
اعتماد ب��ه نفس يا افتخار به گذش��ته تاريخي مان نيس��ت كه 
»سعدي، سعدي« مي كنم و خواندنش را ضروري مي شمرم. ما 
متون بسياري داريم كه خواندن و نخواندن شان بالسويه است؛ 
واقع بينانه كه نگاه كنيم تحفه اي هم نيستند. خيلي ها در طول 
تاريخ سياستنامه نوشته اند و براي حاكمان نسخه پيچيده اند اما 
ضرورتا به درد امروز نمي خورن��د، به كار امروز هم نمي آيند. در 
كتابخانه ام تعدادي كتاب قطور و قديمي دارم كه بيش��تر حكم 
غش��گير دارند تا كتاب. بعضي  هاي ش��ان خواندني اند و چه بسا 
حال آدم را خوش كنند، اما آنقدر ارزش ندارند كه رييس مملكت 
وقت بگذارد و بخواندشان. با توجه به وقت ضيق رييس جمهور 
و ارزش و اهميت كارش، عاقالنه نيست كه وقت بگذارند و ]... [ 
بخوانند. خواندن اين نوع متون براي مني كه حتي كاغذ زير لبو 
را نيز غافل نمي شوم عيبي ندارد، اما از مديركل به باال وقت شان 
قيمت دارد و بايد به امور مسلمين و غيرمسلمين برسند. اوايل 
با بولتن سازي مخالف بودم، هنوز هم با آن مساله دارم، اما از يك 
جهت بد هم نيست كه روزنامه نخوانند... مشغول روزنامه شوند 
از كار و بارشان باز مي مانند. مع ذلك با همه تنگي وقتي كه دارند 
الزم اس��ت كه جماعت يا ُفرادا، بنش��ينند به سعدي خواندن... 
بگذاريد يك مثال عيني بزنم تا ببينيد به چه دليل نبايد از سعدي 
غافل ش��د. اين مرد بزرگ و حكيم خردمند، هشت قرن جلوتر، 

در ش��يراز، در باب »در عدل و تدبير و راي« خطاب به حاكمان 
نوشته است: »خدا ترس را بر رعيت گمار/ كه معمار ملك است 
پرهيزگار/ بد انديش توست آن و خون خوار خلق...« اسم نياورم 
بهتر است اما همه اينها كه در اين سال هاي اخير كج دستي كردند 
و به اختالس و ارتشاء مبتال شدند، يك دليل بيشتر نداشتند، بلكه 
كارشان، كار زشت شان يك علت بيشتر نداشت: خدا ترس نبودند 
و از داور دادار باك نداش��تند. در ظاهر يقه مي بندند و تظاهر به 
دينداري مي كنند اما در باطن به خدا و خلق خدا گستاخند و از 
دزدي و مال مردم خوري ابا ندارند. شايد بگوييد يك مدير، لزوما 
چش��م باطن بين ندارد و ضرورتا اهل فراست نيست كه رياكار 
را از مخلص باز شناسد. س��لمنا. اما اتفاقا سعدي راهي ياد داده 
كه از آن طريق به راحتي مي ش��ود فهميد چه كسي خدا ترس 
است و چه كسي به دروغ و ريا قيافه خدا ترسي به خود مي گيرد. 
بهترين متر و معيار همين است كه هر كس تملق كند، به قول 
امروزي ها پاچه خاري/ پاچه خواري كن��د و دايم زبان و قلم به 
»چاكرم، مخلصم« بچرخاند بي ش��ك خدانترس اس��ت. شما 
پرونده همه خائنين به ملت را كه بازخواني كنيد مي بينيد كه 
در يك دوره هايي نسبت به باالدس��تي ها بله قربان گو بوده اند 
و نس��بت به پايين دس��تي ها زورگو. هر وقت هر جا ديديد كه 
زيردست تان با ش��ما به زبان چاپلوسانه سخن مي گويد، شك 
نكنيد كه او بعدا به ش��ما – از پشت- خنجري مي زند كه نگو و 
نپرس. تاريخ را هم مرور كنيد مي بينيد اين اتفاق به كرات افتاده 
است. سرتامس مور را يادتان است چه كسي به فال فنا داد؟ يك 
آدم بدبخت پاچه خواري كه جلوي مور تا كمر خم مي شد و مجيز 
او را مي گفت و پيزور الي پاالن او مي گذاش��ت در يك بزنگاه به 
او خيانت كرد و را به كام مرگ فرستاد. اشتباه نكنم در »مردي 
براي تمام فصول« ويليام راپر بود كه از خدا نترس��يد و خيانت 
كرد. تامس مور اگر س��عدي خوانده بود مي دانست كه اين مرد 

حقير را نبايد به استخدام خود درآورد. 

در ادامه درس سعدي

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

در همين سه روزي كه از شروع كار تحريريه هاي ايران مي گذرد، آنقدر خبر و اتفاق دردناك و دلخراش 
رخ داده كه پيدا كردن يك خبر خوب از دل تمام اين حوادث، كاري بسيار سخت است. اگر دنبال درد، 
اندوه، هراس و نگراني بگردي، عكس ها و خبرها بسيارند اما براي پيدا كردن خبري كه كمي از آرامش 
بگويد و اميدواري، كار بسيار سختي اس��ت. اما در آستانه پايان هفته اول كاري عكس اين ستون را به 
ناخوشايندي ها اختصاص نمي دهيم و به جاي آن عكسي را انتخاب كرديم كه از مجموعه »رسيدن بهار 
به نقاط مختلف جهان« در خبرگزاري مهر كار شده است؛ عكسي كه مي بينيد بهار در كشور ژاپن است 

و شكوفه هاي بهاري معروف اين كشور. 

عكس نوشت

كوكو قبل از شانل- آن فونتن

چند ساله هستي؟
وقتي سرحالم ۱5، وقتي خسته ام 25. 

االن چند سال داري؟
هزارسال...  

فالش بك

عزم م��ن جزم بود؛ اگرچه زمان��ي كه با آژانس 
مسافرتي تماس گرفتم و درباره بهترين راه پرواز 
به كشورجمهوري آفريقاي مركزي پرسيدم و متوجه شدم كه 
مسوول پروازهاي خارجي حتي نام اين كشوررا نشنيده است، 
مردد شدم. اما موضوع پروازهاي محدود در روزهاي خاصي از 
هفته به اين كش��ور و دانستن اينكه در يكي از فرودگاه ها زمان 
انتظار براي پرواز نهايي به مقصد ۱9 ساعت خواهد بود، تصميم 
من را براي اين سفر تغيير نداد. باورش سخت است. اما فرودگاه 
پايتخت كشور آفريقاي مركزي – شهربانگي – در ميان دشتي 
بي انتها و سبز قرار دارد. از باند فرود جايي كه هواپيما مي نشيند 
تا ساختمان كوچك فرودگاه را بايد پاي پياده، روي چمن هاي 
سبز رفت تا بتوان رس��ما وارد كشور شد. پايتخت كشوري كه 
تنها 57 سال ازاستقالل آن مي گذرد و فقيرترين كشورجهان 
شناخته مي شود، شهري اس��ت با هشتصد هزار نفر جمعيت. 
اميد به زندگي در اين كشور بر اساس آمارهاي سازمان جهاني 
بهداشت 5۰ سال است. محصور ش��دن در ميان چهار كشور 
درگير با بحران هاي داخلي )چاد، س��ودان، كامرون و كنگو( و 
عدم دسترسي به آب هاي آزاد، اين كشور را در قلب قاره آفريقا 
هر چه بيشتر منزوي كرده است. همچنين داشتن معادن مانند 
مس، طال، آهن و الماس اين كشور را هر چه بيشتر براي اهداف 
اس��تعماري هدف قرار مي دهد. به محض خروج از ساختمان 
فرودگاه رنگ سرخ خاك به ش��دت جلب توجه مي كند. چند 
تاكسي قديمي زرد رنگ جلو در صف كشيده اند. براي رسيدن 
به خانه مسيري مستقيم را كه تقريبا 5 كيلومتر است با تاكسي 
مي روم. دو طرف خيابان رديف درخت هاي سبز و به هم پيوسته 
مسير را تماشايي كرده است. درخت ها به طرز شگفت انگيزي 
بلند و بزرگ هستند. زبان رس��مي آنجا، فرانسه و زبان ملي و 
بومي مردم سانگو است. در مسير، خانه ها را در دو طرف جاده 
مي توان ديد، اكثرا به ش��كل كپر هستند و بچه ها كنار خانه ها 
بدون لباس و كفش ب��ا حيواناتي مثل مرغ، خ��وك و بز بازي 
مي كنند. هوا به ش��دت ش��رجي و بخارآلود است. تاكسي كه 
مي ايستد و پياده مي شوم، وارد حياطي بزرگ پر از غاز، بز، مرغ 
و خروس و درخت هاي بزرگ انبه كه زير آنها پر از انبه هاي قرمز 
است مي شوم. اتاق كوچكم را تحويل مي گيرم. صاحب خانه، 
وزير سابق بهداشت است كه اتاق هاي خانه اي كه باغ او است را 
به مسافران اجاره مي دهد. ظهر است و زمان ناهار. حدود ۱۰ نفر 
از اعضاي خانواده به حياط مي آيند. من هم دعوت مي شوم. ناهار 
يك بشقاب موز سرخ شده )پالنتن( و مانيوك است. »مانيوك« 
يا »كاساو« برگ هاي پخته ش��ده گونه اي درخت است كه در 
نواحي استوايي رشد مي كند. اين برگ ها با كمي برنج سفيد له 
شده پر شده اند و مزه اي ترش دارند. موزها را روي اجاقي كه در 
كنار حياط اس��ت سرخ مي كنند. به جز جناب وزير، بقيه افراد 

خانواده نمي دانند ايران كجاست. جنگل هاي انبوه و بي پايان 
درختان آبنوس و استوايي خانه را احاطه كرده اند. برايم توضيح 
مي دهند كه اتاق يخچال ندارد و برق هم هر روز از ساعت ۴ بعد 
از ظهر به بعد قطع مي شود. براي حمام كردن بشكه آب بزرگي 
وجود دارد و زماني كه خالي ش��د بايد به خدمتكار خبر دهم تا 
دوباره آن را پر كند. ظرف و لبا س ها را در حياط بايد با آب چاه 
شست. كولر و پنكه نيست و توصيه مي شود حتما براي خواب 
از پشه بند استفاده كرد. اينترنت هزينه بسيار بااليي دارد و فقط 
در يك كافي نت در شهر قابل دسترس است.خيالم راحت بود 
كه انواع واكسن هاي توصيه شده مانند تب زرد را در تهران زده 
بودم و از چند روز قبل ش��روع به خوردن قرص هاي ضد ماالريا 
كرده بودم. متوجه مي شوم كه شهر امن است اما براي رفتن به 
جنگل و اطراف شهر بهتر است همراه كسي باشم. عصر از خانه 
خارج مي شوم تا اطراف را بشناسم. شهر بانگي تشكيل شده از ۳ 
چهار راه و چند ميدان. تمام شهر را مي توان در يك ساعت پياده 
طي كرد. به جايي ش��بيه بازار سبزي، ميوه و خوراكي نزديك 
مي شوم. تا اينجا چيزهاي عجيبي ديده ام. مردها اكثرا پيراهن 
به تن ندارند و تنها شلوارك كوتاهي پوشيده اند. گرما و شرجي 
هوا طاقت فرساست و آب آشاميدني گران است. درآمد بيشتر 
م��ردم از روزي يك دالر هم كمتر اس��ت. كنار خيابان منتهي 
به بازار مرداني را مي بينم كه يك صندوق چوبي جلوي ش��ان 
گذاشته اند و روي آن نان باگت تكه تكه شده كه روي آن سس 
مايونز است، مي فروشند كه روي همان نان ها هم مگس نشسته 
بود. در طول مسير ديدن پس��ران جوان و مرداني كه زير سايه 
درختان بزرگ روي زمين خوابيده بودند، برايم بسيار عادي شد. 
به بازار رسيدم، بيشتر صيفيجات و سبزي ها و بعضي ميوه هايي 
كه روي گاري هاي بزرگ چوبي براي فروش گذاش��ته شده اند 
را قبال نديده ام و نمي شناسم. محو تماشاي زيبايي خيره كننده 
رنگ ها مي شوم. بيش��تر مردم كفش به پا ندارند. بوي عجيبي 
از اطراف مي آيد. حضور من كه غريبه هستم توجه اكثر آدم ها 
را جل��ب مي كند. ظاهرم كامال نش��ان مي دهد كه توريس��ت 
هستم. لبخند مي زنم و گاهي هم در جواب بعضي از آنها دست 
تكان مي دهم. در راهروهاي بازار سر پوشيده راه مي روم ديدن 
تصوير ميمون هاي بزرگ دودي ش��ده كه از سقف چادر بازار 
با طناب هاي بلند آويزان ش��ده اند مبهوتم مي كند. دهان شان 
باز اس��ت و دندان هاي شان پيداس��ت. مرد فروشنده تكه هاي 
كوچك گوشت ميمون را براي مش��تري ها با چاقو مي برد، در 
ميان كاغذ مي گذارد و به آنها مي دهد. چند لحظه به اين صحنه 
خيره مي ش��وم. فروشنده متوجه ام شده اس��ت. با دست تكه 
خيلي كوچكي از گوشت دودي تعارفم مي كند. اصال نمي دانم 
چه عكس العملي نشان دهم. نگاهش مي كنم و لبخند مي زنم. 
ادامه دارد

مركز فرهنگي ش��هركتاب تصمي��م گرفته تا 
كارگاهي ويژه براي عالقه مندان به فلسفه برگزار 
كند. كارگاهي كه ب��ه اين عالقه مندان كمك مي كند تا متون 
اصلي فلسفه را راحت تر بخوانند و بتوانند دستي در ترجمه اين 
متون داشته باشند. محمدمهدي اردبيلي، پژوهشگر و نويسنده 
مديريت اين كارگاه را بر عهده دارد و در توضيحات برنامه هاي 
اين كارگاه آمده است: » متن پايه در اين دوره، 6 قطعه از ترجمه 
انگليسي معتبر ش��ش فيلسوف مشهور تاريخ فلسفه �� يعني 

افالطون، ارسطو، اس��پينوزا، كانت، هگل و هايدگر�� خواهد 
بود. ش��ركت كنندگان در اين دوره موظف اند براي هر جلسه 
متن پيشنهادي را به فارسي ترجمه كنند.مدرس ابتدا ايرادات 
معنايي، ويرايش��ي و نگارشي تمام ترجمه ها را اصالح مي كند 
و س��پس ترجمه نهايي خود از متن را ارايه مي دهد. كالس به 
صورت كارگاهي و مش��اركتي برگزار مي شود«. عالقه مندان 
براي شركت در اين كارگاه كه از ۱2 ارديبهشت آغاز مي شود، 

مي توانند به مركز فرهنگي شهركتاب مراجعه كنند. 

گزارش هايي از آنچه در دل جهان محروم مي گذرد

روايت اول؛ سفر به قلب ناشناخته 

ترجمه متون فلسفي

دفترچه سفيد
بهناز انديشه راد 

نشست روز 
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