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بزنگاه

»سي« و پرهيز از ذوق زدگي

تيتر مصور|در حوالي ميدان سرخ ميكروسكوپ خصوصي من

مس��كو ش��نبه اين هفته به ايستگاه 
هش��تصد و هفتادمين سال قطار عمر 
خود رسيد و ش��هرداري تولدي به وسعت اين بلديه 
براي اهالي بزرگ ترين پايتخ��ت اروپا تدارك ديده 
بود. اگر چه بساط جش��ن تولد در همه مناطق شهر 
پهن بود، اما هر چه به حوالي ميدان س��رخ نزديك تر 

مي شديم، بيشتر شدت مي گرفت. 
خيابان هاي نيم دايره شمالي اطراف كرملين و ميدان 
س��رخ پر بود از برنامه هاي سرگرم كننده گوناگون تا 
مردم به بهانه تولد شهرش��ان به صورت رايگان شاد 
باشند و بخندند. يك طرف شهربازي كوچكي براي 
كودكان ايجاد ش��ده بود و س��وي ديگر زمين هايي 
همانن��د فوتبال و واليبال س��احلي ب��راي نوجوانان 
و جوان��ان. در اين مي��ان اما به س��ليقه آنها كه اهل 
بازي هاي كامپيوتري هس��تند نيز احترام گذاش��ته 
ش��ده بود و مس��ابقات فوتبالي راه انداخت��ه بودند 
كه بر پرده بزرگ س��ينمايي نمايش داده مي ش��د و 

گزارشگري با هيجان آن را روايت مي كرد. 
درست در مقابل درب پارلمان روسيه در ضلع شمالي 
كرملين، محلي ايجاد شده بود تا مردم شهر نظاره گر 
رقص هاي كالسيك و باله باشند و كمي آن طرف تر 
يك جايگاه بزرگ بود كه توس��ط ش��بكه مسكو 24 
اداره مي ش��د و نشان مي داد كه رس��انه ملي چگونه 
مي تواند در ش��ادي مردم س��هيم ش��ود و مردم را با 
خود همراه كند؛ البته بهتر است بگويم چگونه رسانه 
ملي مي تواند با مردم همراه ش��ود و اعتماد آنها را به 

خود جلب كند. 
»در حوالي ميدان سرخ« اين هفته البته با شماره هاي 
قبل يك تفاوت جدي دارد، هميش��ه من به س��وي 
ميدان سرخ مي رفتم تا روايتي از جامعه روس ها بيابم 
و بنويسم، اما اين هفته ميدان سرخ من را نيز همراه 
هزاران نفر به سوي خود كش��يد تا به بهانه كوچكي 
شاد باشيم. ميان اين ايام كه در مسكو زيست مي كنم، 
دريافتم كه شهرداري مس��كو به بهانه هاي مختلف 
ت��الش دارد برنامه هايي برپا كند تا مردم چندين بار 
در س��ال تعطيالت آخر هفته را بتوانند شاد باشند و 
به رايگان از برنامه هاي گوناگ��ون لذت ببرند. نحوه 
برگزاري اين جش��ن ها براي من و شما به عنوان يك 
غير روس نيز فكر مي كنم از جنبه هاي مختلف جالب 

و قابل تامل باشد: 
پ�رده اول: در ايام برگزاري جش��ن ها، ورودي هاي 
منتهي به ميدان س��رخ حتي تا خيابان هاي اطراف، 
توسط پليس محاصره مي ش��ود و براي ورود به اين 
محدوده ش��ايد الزم باش��د چندين بار از گيت هاي 
بازرس��ي عبور كرد؛ اما نكته جالب آنجاست كه هيچ 
فردي با دي��دن اين حد از پلي��س و ديگر يگان هاي 
ويژه كه همراه ماش��ين هاي زمخت ش��ان در ضلعي 
دپو ش��ده اند، حس وحش��ت نمي گيرد؛ بلكه بيشتر 

احساس آرامش و امنيت مي كند. 
كافي اس��ت پليس به هر دليلي تردد از يك سمت به 
س��وي ديگري را مس��دود كند؛ آنقدر در ناخودآگاه 
روس ها تعريف شده است كه حضور نيروهاي پليس 
و امنيت��ي براي نهادينه كردن آرامش آنهاس��ت كه 
عموم��ا بدون هي��چ اعتراضي و حتي ب��ا يك لبخند 

اطاعت فرمان مي كنند. 
پرده دوم: معموال در مراسم هاي بزرگ، ايستگاهي 
به ش��بكه هاي تلويزيوني دولتي يا همان رسانه ملي 
فدراس��يون روس��يه اختصاص داده مي ش��ود و در 
برنامه تولد مس��كو نيز اين س��نت ادامه داش��ت. در 
حين برگزاري برنامه كنس��رت هاي فراواني توسط 
گروه هاي مختلف اجرا ش��د، ام��ا دو ميان برنامه به 
نظر خيلي جال��ب مي آمد. نخس��ت آنكه )طي يك 
برنامه از پيش س��اخته ش��ده( ارتباط مس��تقيمي 
با خبرنگاري در س��طح شهر برقرار ش��د و او با طنز 
ناهنجاري ه��ا و س��ختي هايي ك��ه در مس��كو ني��ز 
همانند هر ش��هر ديگر، كم يا زياد وج��ود دارد را به 
نمايش كش��يد. ش��ايد بتوان گفت اين قس��مت از 
برنامه يك نقطه عطف بود تا ش��هروندان و مسووالن 
ش��هري در ميان خنده هاي ش��ان توجه بيش��تري 
 ب��ه اي��ن ناهنجاري ها داش��ته باش��ند و در رفع آن

 بكوشند. 
ميان برنامه اي ك��ه نه قصدش حمله به مس��ووالن 
ش��هرداري بود و نه توهين به مردم بلكه به درستي 
تالش داشت از جايگاه رسانه ملي در راستاي افزايش 
حقوق ش��هروندي گام بردارد؛ چه در مقام مطالبه و 
چ��ه در مقام آم��وزش. در ميان برنام��ه اي ديگر نيز 
شبكه »مسكو 24« با پخش گاف هاي رسانه اي خود 
كوش��يد تا مردم را از ته دل بخنداند و بيشتر آنها را با 

خود همراه كند. 
پرده سوم: بدون ش��ك يكي از زيباترين جلوه هاي 
اينگونه برنامه ها، فضاي خانوادگي و سالمت اخالقي 
از اين قبيل جشن هاست. عموما خانواده ها، مادران 
به همراه فرزندان خردسال خود، عاشق و معشوق ها 
يا حلقه هايي از دوس��تان حتي از مليت هاي مختلف 
به چش��م مي خورند كه آمده اند تا س��اعات شادي را 
س��پري كنند، اما پيدا كردن بي اخالقي و مزاحمت 

بسيار بسيار دشوار است. 
پرده چهارم: هنگام��ي كه برنامه پاي��ان مي يابد، 
خيلي س��خت است كه متوجه بش��وي مردم به چه 
هنگامي آن محل را اينقدر آرام و بدون سر و صدا ترك 
كرده اند؛ شايد به اين دليل باشد كه روس ها عموما با 
يكديگر با صداي بلند صحبت نمي كنند و دشوار است 
صداي دو نفر كه در ميز كناري شما در رستوراني يا 
پاركي نشسته و مشغول صحبت هستند را بشنويد. 
در آخر رفتگراني كه مشغول نظافت هستند، آرام آرام 
ظاهر مي شوند؛ البته نمي توان گفت كه يافتن زباله 

سخت است، اما آسان هم نيست. 
در شماره هاي بعدي »در حوالي ميدان سرخ« بيشتر 
درباره الفباي حقوق شهروندي جامعه روسيه و نقاط 

روشن و تاريك آن خواهم نوشت. 

احمد وخشيته
 از 16 سرمربی ليگ برتری، 11 نفرشان رستوران دار هستند!

رضا جنگي

اجراي كنسرت/نمايش »سي« توسط 
همايون شجريان، سهراب پورناظري و 
اصغر دشتي در محوطه كاخ سعدآباد، روزها و هفته هاي 
پاياني تابستان 96 را براي بسياري هنردوستان ايراني، 
خاطره س��از كرده است. تجربه ش��نيدن صداي خوب 
صدابرداري شده در فضاي باز، مشاهده تلفيقي از جنس 
اپرا، تماشاي وسعت و عظمت صحنه اي با چندين متر 
ارتفاع و عمق و تصوي��ر در تصوير و... البته هوش ُرباييِ  
آواي همايون ش��جريان، همه براي تماشاگر سرشار از 
طراوت اس��ت. با اين اوصاف، سهل است كه نخستين 
واكنش بسياري بر اثر همين شگفت زدگي، به ستايش 
محض بينجامد و درست مكث نكردن بر روند و اجزاي 
اجرا، عمال »س��ي« را از قرار گرفتن در بوته نقد، محروم 
كند. اين يادداشت كوتاه به قصد پرهيز از اين ذوق زدگي 
شكل گرفته است. براي مردماني كه ديگر به ندرت شعر 
مي خوانند و از ميان آنها كه مي خوانند، به ندرت ش��عر 
كهن مي خوانن��د و از ميان آنها كه اگر ش��عر كهن هم 
بخوانند، به ندرت از غزليات حافظ به س��مت شاهنامه 
فردوس��ي ميل مي كنند، نكته اول اين است كه ببينيم 
اين ميزان داعيه بازخواني روايات شاهنامه اي در »سي« 
تا چه اندازه حقانيت دارد؟ در حقيقت بخش عمده اي از 
آنچه با نقب زدن به اعماق شاهنامه اينجا بازگو مي شود، بر 
دو رويكرد استوار است: نخست نوعي خوانش اول شخص 
يا بهتر است بگويم بازخواني توام با تفسير؛ كه عمال دارد 
برداشت درام پرداز را از »مفاهيم« جاري در شاهنامه به 
ما منتقل مي كند و فقط به گزيده گويي »قصه« متكي 
نيست. وقتي آن تعبير البته تامل برانگيز مطرح مي شود 
كه اگر در روايت ش��اهنامه، س��هراب بود كه رس��تم را 
مي كش��ت، فرهنگ س��رزمين ما چگونه از اس��طوره 
پسركشي به سوي پدركشي تمايل مي يافت، ما داريم 
ذهنيات و فرضيات نويسنده/كارگردان بخش نمايشي 
كار را مي شنويم و انگار در كليت ماجرا هم گوشه هايي از 
شاهنامه را از دريچه چشم او مي خوانيم و همزمان، انگار 
حاشيه نويسي هاي او در اطراف اشعار را مي بينيم. اين كار 
طبعا و قطعا براي هر درام پردازي مجاز است. اصال تعريف 
بازروايت متون كهن، همين است و جز اين نيست. اما در 
اين صورت، نقش كارگردان و اساسا خصلت »تماشاي 
تئاتر« بسيار كليدي تر مي شود. اينجا اين طور نيست. 
درصد بسيار بااليي از آن همه كه صندلي هاي محوطه 
را پر مي كنند، مخاطب تئاتر نيستند و حتي زمان اعالم 
نام دشتي توسط بازيگران در رِوِرانس هم نمي دانند دارند 
براي كسي دست مي زنند كه چيدمان و ترتيبات آنچه 
ديده اند با او بوده. يعني به نظر مي رسد كه بنا بوده بخش 
نمايشي تنها نوعي تلخيص بدون موضع باشد؛ اما حاال 
به تلفيقي از فردوسي و تفسير ِ آراي فردوسي بدل شده 
است. نكته دوم را بايد در پس زمينه دشتي و كل نگاه او 
به مقوله روايت/ضد روايت در هنر نمايش جست و يافت. 
او از افراد شاخص تئاتر »فارغ از« قصه گويي سرراست در 
دوران ما است. شيوه هاي بسيار خاص خود را براي خلق 
پاره هاي روايتي جدا از هم و در عين حال مرتبط، روي 
صحنه دارد و عموما از سرفصل هاي مهم تئاتر تجربي ما 
شناخته شده است. به اين اعتبار، حضور او به عنوان راوي 
گوشه هايي از مهم ترين منظومه روايي تاريخ ادبيات ايران 
)در كنار آثار نظامي(، پيشاپيش يعني حتي قبل از آنكه 
اجرا را ديده باشيم، از يك خصلت نهايي كار خبر مي دهد: 
اينكه »سي« نوعي كوالژ از حكايات حكيم طوس ارايه 
خواهد داد. با آنكه ش��روع با بازگويي سرنوشت ضحاك 
توسط خودش و ادامه روايت از مقطع عاشقانه هاي زال 
و رودابه، نويد اي��ن را مي دهد كه به جاي كوالژي از هر 
كنج و كنار ش��اهنامه، قرار است شاهد بازروايت دو سه 
داستان مشخص آن باشيم. اما بعدتر و وقتي خط زمان 
مي شكند و رستم، در بي زماني و بي مكاني، دو كشته به 
دست خويش يعني سهراب و اس��فنديار را به شهادت 
دادن ف��را مي خواند، عمال با اي��ن دغدغه مواجهيم كه 
بازي سازان مي خواهند نسيمي از تورق تمام صفحات 
شاهنامه به صورت مخاطب برسانند. همچون بادي كه 
در اوراق كتاب بپيچد و ي��ك دور از ابتدا تا انتهاي آن را 
پيش چشمان ما ورق بزند و تصادفي و بي حساب، نگاه 
مان چندي��ن واژه و نيم بيت و نام و حادثه را از ال به الي 
صفحاتي كه مي روند، بخواند. اين، كنشي زيبا اما نابسنده 
است. نه آن هدف همنش��يني مخاطب ِشعرنخوانده با 
شاهنامه حتي اندكي تامين مي شود و نه شخصيت ها 
مي توانند دروني��ات و روحيه خوي��ش را به ياد بيننده 
شاهنامه شناس بياورند. عرضم را به خطا نگيريد. خطا از 
نقش آفرينان اين صحنه نيست. كوشش ارزنده بازيگران 
– به ويژه صابر ابر، سحر دولتشاهي و بهرام رادان كه اين 
آخري در نخستين تجربه صحنه اي، كار صعبي پيش رو 
داشته- در باوراندن آدم هاي افسانه كهن به بار نشسته 
اس��ت. اما در چنين س��اختار پيش تر تجربه نشده اي، 
نمي توان به واقع »شخصيت« پرداخت و »سرگذشت« 
گفت. ش��ايد به همين دليل است كه بخش شنيداري 
كار، به تصنيف هايي با اش��عاري از مولوي يا دوس��ت و 
شاعر معاصر پوريا سوري هم س��ر زده اند و از ترانه هاي 
آلبوم مش��ترك پورناظري و همايون هم دو س��ه  تايي 
را به كار بس��ته اند و به ويژه، در اجراي قطعه دريغ انگيز 
»آهاي خب��ردار« دنبال به دس��ت آوردن دل مخاطب 
بوده اند تا از پول بليتي كه خريداري كرده، راضي باشد. 
حتي بيننده اي كه دركي از نسبت آن قطعه با رنج هاي 
عاشقي در زندگي شخصيت مينا )ليال حاتمي( در فيلم 
»رگ خواب« نداشته و احيانا حتي فيلم را نديده است، 
مي تواند به اين قطعه دل بدهد و در بازي نور و سايه هاي 
روي ديوار و ستون عمارت سعدآباد، به ترنم آن دل ببازد. 
يعني وقتي نمي شود سرگذشت را روايت كرد، موسيقي 
و تكيه كردن به خاطرات شنيداري آشنا و اخير مخاطب 
را به »نخ تس��بيح«اي براي پيوند برش هاي گسسته و 
پراكنده تبديل كني��م. اين تصميم، هم طبيعي ترين و 
هم س��اده ترين راه حلي است كه گروه پرتالش سازنده 
»سي« پيشنهاد كرده اند. با آنكه هميشه هم ساده ترين 
راه، بهترين نتيجه را به بار نمي آورد، بايد ضمن يادآوري 
اينكه هنوز قدرت موس��يقيايي كار بر وجه نمايشي آن 
مي چربد، از اين »نخستين« تجربه اينچنيني معاصر، 

استقبال كرد و ممنون آن بود.

امير پوريا

س��ال هاي مياني دهه ش��صت و جن��گ و تجاوز به 
مرزهاي جغرافيايي كه طي تاريخ بيشتر مورد تهاجم 
بوده و در مقام دفاع بر مي آمده، آكنده از »خاطرات و خطرات« براي 
نسلي بوده كه آن زمان سن و سالي نداشتند و به طريق اولي از توپ 
و تانك و دفاع از آبرو و ناموس و مام ميهن، درك وافري براي ش��ان 

وجود نمي داشت... 
آن س��ال ها عكس��ي در خاط��رات جمعي م��ان نقش بس��ته بود 
ك��ه نوجواني را دراز كش��يده بر زمين و تفنگي در دس��ت نش��ان 
م��ي داد. بعدها دانس��تيم عكاس اي��ن تصوير، الف��رد يعقوب زاده 
 اس��ت. اما نامي از پس��رك اين عكس هيچگاه در جايي نخوانديم و

 نشنيديم و نديديم.
اگ��ر نامي هم برده مي ش��د، الجرم در ش��هر و دي��ار و خانواده اين 
مفقود شده آن س��ال ها بود كه »جاويدان« مي شد براي سال هاي 

افتخارآفريني اين ديار.
 از بد نبود امكانات اين سال ها در آن سال ها، شهدا و اسرا و جانبازان، 
در خلوتي شايد »خود دوست داشته« به سر مي بردند و بسان حاليه 
نبود كه به سبب پيش��رفت ارتباطات، اگر جنگي و ستيزي هم در 
گوشه و كنار جهان درمي گيرد، صحنه هايي از اين دست، به سرعت 
جهاني مي ش��ود و در كس��ري از ثانيه كل گيتي خبر از كنه و عمق 

ماجرا خواهد داشت.
 آري اكنون كه صاحب آن عكس ماندگار و نام ماندگارترش بيشتر 
براي هم ميهنانش شناخته شد و همه از »حسن جنگجو« مي گويند 
و مي نويس��ند و در ش��بكه هاي اجتماعي و مجازي اي��ن روزها به 

اشتراك مي گذارند رشادت و جانفشاني اش را.
در بس��تري ديگر از اين وقايع كه به حتم، فقط در همين جغرافياي 
اعتقادي و ايماني رخ مي دهد و كمتر نش��انه هايي از اين دس��ت در 

دنيا مشاهده مي شود.
 مادر زجر ديده اش طي اين هم��ه بي خبري از فرزند؛ در همان روز 

به ديدار فرزند غيورش مي رود در ديار باقي... 
آري به راستي مخرج مشترك اين »دل دادگي« و اين قرابت معنوي 
 چيست و آيا فقط و فقط اجلي است كه آمده و جاني را به جانستان

 تسليم كرده؟!
 به باورم اگر نيك بنگريم و دور از هر بده و بستان مرسوم بخواهيم، 
چنين مورد نادري را واكاوي كنيم جز به آن نمي رس��يم كه وجود 
چني��ن مادرهايي بوده ك��ه اين گونه فرزنداني پ��رورش مي دادند 
كه حاضر بودن��د از همه آرام��ش و رفاه خويش بزنن��د تا متري از 
سرزمين شان كم نش��ود. افس��وس كه بنگاه هاي خبررساني دنيا، 
نمي توانند و در حقيق��ت نمي خواهند كه در بس��تري بي طرفانه، 

واقعه اي بدين شكل را پوشش دهند.
 اگر بعد از س��ال ها هنوز در مورد جنگ جهاني اول و دوم و متفقين 
و متحدي��ن و نازي ها و روس ها و ديگران، فيلم س��اخته مي ش��ود 
و كتاب ه��ا به تحري��ر در مي آي��د كه المحال��ه ايرادي ه��م بدان 
نمي تواند باش��د و از منظر آنان رش��ادتي بوده كه لياقت به تصوير 
كش��يدن يا در صفحات كت��اب، نقش بر بس��تن دارد چرا دالوري 
 خويش را م��ا، نتوانيم جهاني كني��م و بهره ه��ا از آن بريم كه حق

 و نصيب ما است.
 ه��ر چند فض��اي معنوي آن س��ال ها، ب��ه حتم موج��د رزم آوري 
جوانان اين ديار مي ش��د ولي كمترين كار ب��راي اداي دين به اين 
ماندگاران ايران زمين، شناساندن روحيات خاص آنان به جهانياني 
اس��ت كه بي خبر از اين معنويات خاص ايراني- اسالمي هستند و 
 دس��تگاه هاي مربوط، به حتم در اين ميان مي توانند ايفاگر چنين

 مهمي باشند. 
محسن جنگجو و مادرگرانقدرش در سراي باقي به هم رسيدند بعد 
از سي و اندي سال و به حتم گفتني ها خواهند داشت براي هم. اين 
ماييم و اندكي تفكر و غور در چرايي اين دست كوتاه شدن از دنيا و 

به خود آمدن بيشتر... 

نام جنگجو؛ شهرت ماندگاري با مادر

گردون

نماين��دگان  راي 
پارلم��ان به اليحه 
پاي��ان برتري قواني��ن اروپايي در 
انگليس، تحريم هاي جديد شوراي 
امنيت عليه كره شمالي و نخستين 
تجمع اعتراضي در فرانس��ه عليه 
رياست جمهوري امانوئل ماكرون، 
س��رخط خبرهاي انگليس است. 
روزنام��ه »اينديپندن��ت« ه��م 
مي گوي��د: »افزايش فش��ارها به 
دولت براي توليد انرژي با استفاده 

از توربين هاي بادي.«

كاه��ش درآم��د 
چين، خس��ارات 
توفان ايرما در فلوريدا، برنامه چين 
براي پيش��تازي در زمينه توليد 
موتور هواپيما و تاكيد سخنگوي 
وزارت خارج��ه چي��ن بر وحدت 
ش��وراي امنيت در م��ورد بحران 
كره ش��مالي، س��رخط خبرهاي 
چين است. روزنامه»چايناديلي« 
»آزماي��ش  مي گوي��د:  ه��م 
هس��ته اي كره ش��مالي تاثيرات 
زيست محيطي در چين نداشت.«

زن��ان  نخس��تين 
تاثيرگ��ذار جهان، 
بهان��ه جلد اي��ن هفت��ه »تايم« 
اس��ت. اي��ن هفته نام��ه در ادامه 
اي��ن گزارش ه��ا را دارد: »چ��را 
هيچ راه��كار نظامي موفقي براي 
مقابل��ه ب��ا ك��ره ش��مالي وجود 
ندارد؟«، »يك س��ال از عمر يك 
فرمان��ده نظامي در خ��ط مقدم 
مبارزه ب��ا داعش« و »جنگ عليه 
دروغ پراكني همزمان با انتخابات 

رياست جمهوري در آلمان.« 

جهان؛ خارج از مرزها 

ش��ايد نوخواهي صفت ابناي بشر باشد؛ همه ما 
خانه نو، لباس نو، اسباب و اثاث نو را دوست داريم 
ليكن عمر اين نو بودن كوتاه است؛ لباس هاي مان را پيش از به 
تن كردن، اس��باب و لوازم مان را در همان چند ماه اول و حتي 
خانه هاي مان را حداكثر پنج س��ال نو مي ش��مريم. همه اينها 
به محض احس��اس كهنگي، براي مان مالل آور مي ش��ود و به 
فكر تخريب و تعويض مي افتيم. كهنه ه��ا را همچون زباله دور 
مي ريزيم؛ چون كهنه مستعمل شده، يعني به دردي نمي خورد. 
به اين ترتيب با سرعت زيادي مشغول توليد زباله ايم. تقصيري 
هم نداريم؛ يك سده اي است كه غالب آنچه توليد شده از ابتدا 
كهنه و در معرض تبديل شدن به زباله بوده است. اما از آنجاكه 
معيارِ ارزش براي ما، صرفا نو بودن ش��ده است، چه بسيار امور 
ارزش��مندي كه در اين ميانه دور ريختيم در حالي كه حقيقتا 
كهنه نبودند. جالب آنكه در دوره معاصر، هرقدر به خيال خود 
كهنگ��ي را از زندگي  مان رانده و نو را به جايش نش��انده ايم، باز 
شايد هيچ زمان ديگري به اندازه امروز زندگي ما مشحون از امور 
كهنه نبوده باشد، چراكه آن چيزي كه در اين مدت به جدالش 
رفتيم و از زندگي حذف كرديم، نه »كهنه«ها كه »كهن« بودند: 
»كهنه« آن چيزي اس��ت كه به مرور از قيمتش كاسته شده و 

»كهن« آن چيزي است كه گذشت زمان بر قيمتش افزوده. 
»كهنه« دورريختني است و »كهن« حفظ كردني. 
»كهنه« بي قدر و قيمت است و »كهن« پرقيمت. 

»كهنه« مالل آور است و »كهن« دل انگيز. 
»كهنه« همچون كهولت جسماني پير است و »كهن« همچون 

فرزانگي و پختگي پير. 
 »كهن��ه« در حبس زمان تقويمي اس��ت و »كه��ن« از چرخه

كون و فساد رهيده است. 
»كهنه« ابتر است و »كهن« زاياست و توان نو به نو شدن دارد. 

»كهنه« مثل برگ هاي سال گذش��ته درخت است و »كهن« 
همچون ريشه هاي عميق تر ش��ده درخت است در خاك. اين 
ريشه هاس��ت كه هر س��ال براي درخت برگ و بار نو به ارمغان 
مي آورد؛ لذا نو شدن از اطوارِ كهن بودن است. با قطع ريشه هاي 
كهِن درخت، توان نو شدن هرساله را از آن مي گيريم. بدين سان 
مدتي است كه با رفتن به جدال كهن ها، امكاِن معاصر شدن را 
از خود گرفته ايم و هر آن چيز نويي كه به جايش نش��انده ايم، از 
آ ن جهت كه از ريشه اي تغذيه نمي شود، كهنه اي است تازه متولد 
يا نويي اس��ت مستاصل )از اصل جدا شده( . با وجود تصورمان، 
هر آن چيزي كه تازه پديد آمده، نو نيس��ت؛ اي بسا اموري كه از 
بدو پيدايش و حتي در مرحله جنيني كهنه اند، چون در نوبت 

كهنگي قرار دارند و دير يا زود مس��تعمل مي ش��وند و بايد دور 
ريخته شوند. هرچيز به ميزاني كه از كهن بودن بي بهره باشد، 
كهنه اس��ت فارغ از اينكه چقدر از عمرش گذش��ته باشد. پس 
متضاد »كهنه«، »كهن« است و نه »نو« و ما درست از زماني كه 
متضاد »كهنگي«، را »نويي« دانستيم، بيش از پيش مشغول 
توليد كهنه ها شديم. اگر روزگاري هر آنچه مي  ساختيم، به سبب 
اتصال به امر كهن عمري طوالني تر از عمر خودمان داش��ت، از 
وقتي تيشه به ريشه كهن زديم، هرآنچه توليد مي كنيم عمري 
كوتاه تر از عمر خودمان دارد و كهنه اس��ت؛ مثل توليد اشياي 
يك بار مصرف. ش��ي ء يك بار مصرف، نه فقط بعد از مصرف كه 
از بدو توليد كهنه اس��ت. حتي مي توان گفت امري مثل ُمد نيز 
چيزي نيست جز توليد كهنه؛ چون هر مدي بالفاصله در معرض 

از مد افتادن است. 
زندگي آدمي در جدالي دايمي ميان كهن ها و كهنه ها س��پري 
مي شود؛ حتي گوهر گرانمايه عمر. اين ميِل ما است كه با زندگي 
خود همچون امري كهن مواجه شويم كه سپري شدنش بر قدر 
و قيمتش مي افزايد و هر دم تر و تازه مي شود يا با آن از بدو جواني 
همچون امري كهنه و باطل برخورد كنيم و مصرفش كرده و به 
پايانش برسانيم. طبيعتا هر قدر زندگي را صرف امور كهن كنيم 
خود را از چرخه كون و فس��اد رهانده ايم و هرقدر كه مش��غول 

كهنه ها باشيم، آن را هدر داده ايم. 
البت��ه درك ق��در و قيمت امور كه��ن و غنا بخش��يدن به آنها 
مقتضياتي دارد؛ هر زمينه و زمانه اي مس��اعد آن نيس��ت. در 
ادواري از تاريخ، زمينه مساعدتري مهيا بوده كه هر چه از آدمي 
صادر مي شود از قبيل »كهن« باش��د؛ حتي روزمره ترين امور 
نظير اسباب و آالت زندگي، اقسام صنايع و معماري و... بسياري 
از آث��ار معماري كه عمري چند صدس��اله ك��رده و امروز به ما 
رسيده، از آن روست كه در سازوكاري به جز جرياِن كهنه سازي 
پديد آمده است؛ براي همين بعد از اين همه سال، وجودشان را 
مالل آور نمي دانيم و از ديدن شان خسته نمي شويم. در عوض 
در ادواري، زمينه فقط مهياي توليد كهنه هاست و حتي از غايِت 
فقداِن قوه تشخيص، امور كهن قرباني پديد آمدِن كهنه  مي شود. 
چيزهايي كه »ناچيز« زاده ش��ده و از لحظه تولد، در نوبت زوال 
قرار مي گيرند. معماري و شهرسازي امروز از مصاديق كهنه سازي 
است؛ آن هم توليد انبوه كهنه . كهنه ها سرنوشت شان پيداست؛ 
آنها جوانمرگند. هرقدر حال جامعه بدتر باشد، مرگ توليداتش 
قريب الوقوع تر مي ش��ود و حتي به مرز س��قط جنين مي رسد. 
دردآور وقتي است كه چنين جامعه اي خيال كند كه مشغول 

تجديد و نو شدن و عبور از گذشته و استقبال از آينده است. 

تا بخورد تا ببرد جان مرا عشق كهن/ آن كهني كو دهدم هر نفسي جان نوي )موالنا( 
زندگي در جدال ميان كهنه و نو

نگاه آخر
سيدمحمدبهشتي

ابراهيم عمران

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

جنگ جوي صلح طلب- ويكتور سالوا
بايد خرد كامل رو براي واكنش به دس��ت بياري؛ در زمان و مكان مناسب. ما خيلي وقت ها مي ايستيم كه تو گوشي بخوريم در 

حالي كه مي تونيم جا خالي بديم... 

فالش بك

جشن تولدي براي يك بلديه
دانشجوي دكتراي دانشگاه دوستي روسيه


