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بزنگاه

جلسات سران را  احيا كنيد

تيتر مصور|ميكروسكوپ خصوصي مندر حاشيه، در متن

سال هايي چند است كه عرض مي كنم 
واژه ها از معناي خود، تهي ش��ده اند و 
بسياري اوقات معنايي معكوس يافته اند. نمونه هاي 
س��اده، وارونگ��ي را خوب نش��ان مي دهن��د: زماني 
مي گفتيم »فالني، كاس��ب است«؛ و مقصودمان اين 
بود كه او كاري و پرتالش و پيگير است. سر صبح پاي 
كسب و كارش است و تا شب، خستگي نمي شناسد. 
بابت همين كوشش بود كه مي گفتيم به حاصل كارش 
مي رسد و به هر چه برسد، حقش است. حاال اگر عين 
همين تعبير »كاسب است« را در وصف كسي به كار 
ببري��م، قاعدتا مقصودمان اين اس��ت كه بچه زرنگي 
اس��ت. خوب اليي مي كشد و خوب دوال پهنا حساب 
مي كند. حاال »كاسب بودن« را به معنايي مي گيريم 

كه درست برعكس كاسب واقعي بودن است. 
آنچ��ه اين روزه��ا داغ دل هر كس را ك��ه براي هنر و 
براي انس��ان منزلت قايل اس��ت تازه كرده از جانب 
رييس سازماني بيان شده كه نامش »نظام پزشكي« 
اس��ت. اگر در زمان هايي زندگ��ي مي كرديم كه هر 
واژه در معن��اي اصلي خود ب��ه كار مي رفت، كار اين 
سازمان به روشني ايجاد نظم و قاعده مندي و برقراري 
نظام مش��خصي در جامعه پزشكي و فعاليت يكايك 
اعضاي آن در هر كنج و كنار كشور بود. نظام، خود به 
خود رسيدگي مي طلبد و تشخيص عملكرد كامل از 
ناكامل، بخشي از اين روند رسيدگي است. آنچه ايشان 
به زبان آورده اند و آن تاكيدي كه بر پرهيز از تشكيل 
دادگاه براي تخلفات پزش��كي داشته اند، مسيري در 
جهت مخالف ايجاد »نظ��ام« مي پيمايد و مترادف با 
بي حساب و كتابي و نبود نظم و چارچوب است. آنچه 
ايشان گفته اند، تقريبا مانند هر واكنش سلبي ديگر 
هر پزش��ك داراي عنوان مديريت��ي از آغاز بحثي كه 
بهمن كيارستمي در اين باب گشود، وسيله اي است 
كه يك هدف، آن را توجيه مي كند: حفظ آنچه نامش 
را »پرسش ناپذيري پزشكي« مي گذارم. اينكه كسي 
حتي با تثبيت قانوني مس��اله قصور پزشكي و قصور 
انتظامي منجر به فقدان كس��ي، حق نداش��ته باشد 

بپرسد چرا و چه طور و چه شد!
اگ��ر جناب اي��رج فاض��ل اندكي هنر مي ش��ناخت، 
بي شك مي دانس��ت آقاي عباس كيارستمي نه فقط 
بابت جايگاه جهان��ي، بلكه با ديگرگونه ديدن، فردي 
بي تكرار بود. اما پيش از اين دانس��تن، مهم تر اين بود 
كه هنر شناختن مي توانست جناب فاضل را به فضيلت 
تشخيص آدمي از كرسي و جايگاهش نايل سازد. اين 
داستاني قديمي در ادبيات داستاني، در شعر و در تئاتر 
و سينماست كه وظايف »حرفه اي« يك نفر با شناخت 
»انساني«اش در تضاد قرار مي گيرد. اگر بخواهد منافع 
شغلي يا حميت صنفي را معيار بگيرد، بايد بر واقعيات 
انكارناپذيري چشم بپوش��د و اگر بخواهد مشاهدات 
خود در جايگاه يك انس��ان را مط��رح كند، بايد قيد 
همراهي و هم رايي هم صنفان خود را بزند. از فيلم هاي 
تاريخي تا جاسوس��ي تا آنها كه نهادهاي پليس��ي يا 
امنيتي در محور وقايع شان است، از »اسپارتاكوس« 
اس��تنلي كوبريك يا داس��تان »مرگ اي��وان ايليچ« 
لئوتولس��توي، از »ترور/ اي مثل اي��كاروس« هانري 
ورنوي ت��ا »جي. اف. كي« اليور اس��تون، اين چالش 
اخالقي اصيل آدمي بر س��ر »وجدان و شغل« است و 
صدها بار طرح شده. سينماي خودمان براي بازنمايي 
جامعه پزشكي خودمان، مثال بسيار روشن و گويايي 
از اي��ن ماجرا دارد: فيلم »دايره مينا« كه چند س��ال 
پيش از پايان رژيم شاهنش��اهي س��اخته و با فش��ار 
جامعه پزش��كي وقت توقيف شد بابت اينكه احتمال 
آلودگي خون هاي قاچاق و غيربهداشتي وارد شده به 
بيمارس��تان ها يكي از ده ها مضمون آن بود. پزشكي 
)با بازي بهمن ُفرس��ي، نمايشنامه نويس مشهور( در 
مقابل جامعه خود منزه پندار پزش��كي مي ايس��تاد و 
خطر خون هاي آلوده را گوش��زد مي كرد. بعد از چند 
سال توقيف، اكران فيلم سرانجام به يك اتفاق بزرگ در 
ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سالمت جامعه منتهي شد: 
تاسيس بانك خون و بعدتر، سازمان انتقال خون. اما 
طعنه تاريخ اين است كه سازنده آن فيلم و عامل اين 
هوشياري و دگرگوني عظيم، همان كسي بود كه در 
مراسم يادبود آقاي كيارستمي در روزهاي اوليه جهان 
بدون ايشان در تير ماه 95، بدون در نظر گرفتن منافع 
فردي و ش��غلي، فرياد برآورد و جرقه اول را به انفجار 

بدل كرد: آقاي داريوش مهرجويي. 
آن چ��ه امروز ب��ه اعت��راض گس��ترده هنرفهم ها و 
هنردوس��ت ها با به كارگيري هشتگ #كاه_كوه در 
ش��بكه هاي اجتماعي انجاميده، همان دردي است 
كه آن سال ها يا سال گذش��ته، آقاي مهرجويي را به 
ساخت آن فيلم يا انجام آن واكنش واداشت: اصراري 
كه جامعه پزش��كي به مصونيت از مورد پرسش واقع 
شدن دارد. اين اصرار بيش از هر چيز بر همان محدود 
ش��دن به كرسي و مس��ند و خارج شدن از طبيعيات 
انساني استوار اس��ت. چون در طبيعت انساني، جاي 
خطا وجود دارد و جاي پرس��يدن از خطا نيز. پس بار 
ديگر داريم با اين وضع تلخ و اسفبار مواجه مي شويم 
كه كسي و كساني به تصور احراز هويتي متعالي براي 
خود و صنف خود، در اصل دارند مفهوم انس��ان را از 
خويش منها و خود را به كرسي شان محدود مي كنند. 
ب��از واژه ها از معناي خود ته��ي مانده اند و ذهن ها در 
مسير دس��تيابي به اهداف خود، نعل وارونه مي زنند. 
تمام اينها بابت همان عنوان مديريتي و وهمي موسوم 
به حفظ حميت صنفي؟ براي آنكه آب رفته را به جوي 
بازگردانيم؟ در دادگاه فيلم »مردي براي تمام فصول« 
فرد زينه مان، اين ِس��ر توماس مور ب��ود كه از دريچه 
چشم هاي پل اسكافيلد، قطب تاريخ بازيگري درام به 
ريچارد ريچ بابت شهادت دروغ به قصد حفظ مقام و 
پستش در سرزمين ولز، نگاه توأم با تاسف مي انداخت 
و از حنجره منوچهر اس��ماعيلي، طنين قهرماني در 
آواهاي سرزمين ما، مي گفت: »اگر آدمي وجدانش را 
در برابر تمامي دنيا بدهد، نفعي نبرده؛ چه رسد به ولز«.

به مناسبت بزرگداشت حافظ
جمال رحمتي

از خاطرات��ي كه از زبان س��ران قوا در 
دوران حيات امام ش��نيده مي ش��ود، 
برگزاري نسبتا منظم جلس��ات مشورتي با يكديگر 
بود كه گاهي هر هفته تا س��ه جلسه برگزار مي شد. 
اي��ن جلس��ات ك��ه در آن نخس��ت وزير وق��ت هم 
ش��ركت داش��ت و از طرف حضرت امام هم مرحوم 
س��يداحمدآقا خمين��ي ش��ركت مي ك��رد، كانون 
تصميم گيري كشور محسوب و موجب همگرايي و 

هماهنگي همه قوا با يكديگر مي شد.
 ش��ايد اقتضائات آن روز كش��ور به خصوص حاكم 
بودن ش��رايط جنگي، برگزاري منظم اين جلسات 
را توجيه مي كرد اما يك وجه قضيه هم مناس��بات 
عاطف��ي خوبي بود كه در ميان س��ران ق��وا جريان 
داشت و موجب تقويت اين مناسبات مي شد. اكنون 
اما وضعيت به شكلي است كه خيلي از آن مناسبات 
عاطفي خبري نيست ولو آن دو تن از سران قوا، برادر 

يكديگر باشند. 
اين را گفتم تا اش��اره اي بكنم ب��ه اظهاراتي كه اين 
روزها س��ران دو قوه عليه يكديگر دارند. رييس قوه 
مجريه شكايت از عملكرد برخي دادگاه ها مي كند و 
از رعايت نشدن قانون در رسيدگي به اتهامات، شاكي 
است و از تعابيري استفاده مي كند كه به رييس يك 

قوه ديگر برمي خورد.
 رييس قوه قضاييه هم وارد ميدان مي ش��ود و همان 
تعبي��ر را مورد اس��تفاده قرار مي ده��د و خطاب به 
رييس جمه��وري مي گويد ما كه »بيكار« نيس��تيم 
و بيكار ش��ما هس��تيد كه مذاكره كرديد و برجام را 
موجب شديد! هنوز اين سروصدا نخوابيده يك باره 
نايب-رييس قوه مقننه وارد ماجرا مي شود و جواب 
رييس قوه قضاييه را مي دهد و هنوز جوهر نوش��ته 
ايش��ان خشك نش��ده، دادس��تان هم به آقاي علي 
مطهري جواب مي دهد. اين وضعيتي اس��ت كه ما 
داريم يعني همه دارند بلندبلند عليه يكديگر حرف 

مي زنند كه اصال مطلوب نيست. 
اكنون كار به جايي كش��يده است كه افكار عمومي 
اين وضعي��ت را بد تلقي مي كند و خواس��تار تغيير 
رويه اين سران اس��ت. در اين باره مطهري، نماينده 
مردم تهران در مجلس گفته اس��ت: »ادبيات رييس 
قوه قضاييه مناسب نبود. اين طرز صحبت كه چهار 
س��ال همه كارها را ره��ا كرده  و دور برجام س��ينه 
زده ايد، اوال واقعيت ندارد و منصفانه نيس��ت و ثانيا 
لحن خوبي ندارد و توام با اس��تهزا است. به هر حال 
اين گفت وگوي رس��انه اي كه ادبيات آن در ش��أن 
روساي دو قوه نيست، ممكن است باعث نااميدي و 

دلسردي مردم شود. 
براي كم ك��ردن تصوير بدي كه اي��ن مباحثات در 
ذهنيت مردم ايجاد مي كند، حضرتي، نماينده عضو 
هيات رييسه فراكسيون اميد از سران قوا خواست كه 
هم جلسات مشترك خود را افزايش بدهند و منظم با 
هم جلسه داشته باشند و هم يك دبيرخانه برگزاري 
جلس��ات مشترك سران سه قوا تش��كيل دهند تا با 
برگزاري مرتب و با برنامه از پيش تعيين ش��ده اين 
جلس��ات، تنش ه��ا و موضوعات اختالف��ي بين قوا 
كمتر شود و هم سخنگويي تعيين كنند تا محتواي 
جلسات هم به اطالع مردم برسد. به نظر مي رسد اين 
پيش��نهاد بدي نيست و خوب است اين خيرخواهي 
را همه س��ران قوا مورد توجه قرار بدهند و جلسات 

سران قوا را احيا كنند. 

كدام دين؟ كدام ديندار؟
حجت االسالم والمسلمين محمد مقدم، عضو مجمع 
روحانيون مبارز در س��خناني گفت: وقتي س��خنان 
برخي هم لباس��ي هايم را در صداوسيما درباره دين 

مي بينم و مي شنوم خجالت مي كشم. 
اين سخن را امثال من بهتر مي فهميم زيرا هم تجربه 
دين خواهي وسيع جوانان در سال هاي قبل و اوايل 
انقالب را شاهد بوديم و هم دين گريزي اين روزهاي 
طيف بزرگي از جوانان را مي بينيم كه متاس��فانه در 

نزد برخي از آنان به دين ستيزي هم پهلو مي زند. 
اينكه چرا پيام دين و دينداران همانند گذشته براي 
بخش��ي از جامعه و از جمله جوانان جذابيت س��ابق 
را ندارد، موضوعي اس��ت كه باي��د درباره آن تامل و 
مطالعه ك��رد اما در همان نگاه اول ب��ه دو نكته بايد 
توجه كرد: اول نوع تفس��ير و نگاه��ي كه از دين در 
جامعه ترويج مي كنيم. دوم نوع رفتاري كه دينداران 
ب��ه نام دين يا نظام ديني از خ��ود بروز مي دهند. در 
واقع گريز از دين مي تواند هم دليل نظري و محتوايي 
داشته باشد و هم داليل عيني و عملي و بايد به هر دو 

وجه توجه نشان داد. 
جناب مقدم در اين جلسه به درستي گفته اند: »دفاع 
ما از دين زماني اس��ت كه تفسيري اخالقي، انساني و 
كارآمد از آن داش��ته باشيم. اسالم اگر كارآمد نباشد 
زمين مي خورد. اگر اسالم كارآمد نبود همان باليي كه 
بر سر مسيحيت قرون وسطي آمد سراغ ما مي آمد«. 

تفرقه در امريكا، وحدت در ايران
امروز و ف��ردا موضع جدي��د ترامپ درب��اره برجام 
اعالم خواهد شد. همه هم انتظار دارند كه سياست 
جدي��دي در اين باره در پيش گرفته خواهد ش��د و 
اين در حالي است كه همه تحليلگران معتقدند اين 
سياس��ت جديد باعث مي ش��ود امريكا در جهان در 
مقوله برج��ام منزوي خواهد ش��د و همكاري ايران 
با روس��يه و چين و اروپا با وجود مواضع واش��نگتن 

ادامه خواهد يافت. 
از نكاتي كه جالب به نظر مي  رس��د تفرقه اي اس��ت 
كه به اي��ن دلي��ل در امريكا ايجاد ش��ده و وحدتي 
اس��ت كه در كش��ور ما پديد آمده اس��ت. اظهارات 
رييس جمه��وري به نفع س��پاه و مواض��ع فرمانده 
س��پاه به نفع دولت را بايد محصول خصومت ورزي 

ترامپ دانست.

علي شكوهي

تركي��ه در مس��ير 
كاه��ش تن��ش با 
امري��كا و حمايت اكث��ر روس ها از 
پوتين؛ س��رخط خبره��اي يونان 
اس��ت. روزنامه »تانيا« خبر داده: 
»اختالف ترام��پ و وزير خارجه با 
وجود تكذيب ترامپ ادامه دارد.« 
و »تاكس��ي دروموس« گزارش��ي 
درباره ارايه كمك ها به فرزندان قشر 
كم درآمد در مدارس يونان و وظيفه 
دولت در حمايت از حقوق انسان ها، 

يوناني و غيريوناني دارد.

اعالم استقالل كاتالونيا 
و تعليق آن براي مذاكره 
با مادريد، آتش س��وزي گس��ترده در 
كاليفرنيا با دس��ت كم 15 كش��ته و 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
در ليبري��ا؛ مهم تري��ن خبره��اي 
روزنامه هاي اس��پانيا اس��ت. روزنامه 
»ال پاييس« گ��زارش چالش ترامپ 
با وزير خارجه امريكا در مورد ضريب 
هوشي را منتشر كرده و »الوانگوارديا« 
خبر مي دهد: »مركل از تشكيل وزارت 

دارايي براي يورو استقبال كرد.«

آلودگي 84 درصد آب 
آشاميدني افغانستان، 
هش��دار تغيي��ر اقليم، س��اخت دو 
ساختمان در دانشگاه كابل با همكاري 
چين و بازتاب سخن دبيركل ناتو كه 
خ��روج از افغانس��تان را پرهزينه تر 
از ماندن دانس��ته اس��ت؛ س��رخط 
مهم ترين خبرهاي افغانستان است. 
روزنامه »افغانس��تان ما« هم به نقل 
از نخست وزير پاكستان روايت كرده: 
»براي هيچ فرد يا گروهي پناهگاه امن 

ايجاد نكرديم.« 

جهان؛ خارج از مرزها 

رفيقي دارم كه »ضدانقالب« اس��ت. مس��امحتا 
مي گويم ضدانقالب. بنده خدا نه كاري مي كند، 
نه عليه منافع ملي قدمي برمي دارد و نه چيزي مي نويسد. حد و 
نهايت ضدانقالبي اش مال دورهمي هاي دوستانه است. احتماال 
شما هم از اين رفقا داريد. منتقدند، غر مي زنند، حتي يك جاهايي 
يواشكي ليچار مي گويند، اما آزارشان به مورچه هم نمي رسد. البته 
اين رفيق من بفهمي نفهمي دل در گروي »زمان سابق« هم دارد. 
لباس پوشيدنش، سبك زندگي اش و مواجهه اش با دنيا با زمان 
س��ابق جورتر است تا به زمان الحق. بس��تگانش اكثرا در امريكا 
هس��تند، خودش در ايران. خيلي سال پيش، اواخر دهه شصت 
براي  ويزاي امريكا اقدام كرده بود كه برود و سري به فاميلش بزند. 
به زحمت و دردسر افتاده بود كه برود سوريه و از سفارت امريكا در 
دمشق ويزا بگيرد. موقع مصاحبه، ظاهرا كارمند امريكايي سفارت 
به مناسبتي، اس��م امام خميني را به زش��تي مي برد. اين رفيق 
ضدانقالب ما اما بلند مي ش��ود و با پشت دست محكم مي كوبد 
توي دهان كارمند سفارت آمريكا. آالرم به صدا درمي آيد و شلوغ 
مي شود و حراستي ها سر مي رس��ند و كت رفيق ما را مي بندند. 
بعد اسم ايشان را در ليستي مي نويسند كه تا آخر عمر نتواند پا به 
خاك اياالت متحده بگذارد. رفيق ما هم جواب مي دهد من يك 
موي گنديده خميني را با امريكا كه سهل است با كل دنيا عوض 
نمي كنم... او وقتي برگشت ايران كماكان طبق روال سابق بود و 
تغييري در مواضعش ايجاد نشده بود. يك بار پرسيدم تو واقعا سر 
امام خميني با كارمند سفارت امريكا دست به يقه شدي؟ گفت 
صد بار ديگر هم پيش بيايد همين كار را مي كنم. اينكه بين من 
و امام خميني چه مي گذرد مساله اي است بين خودمان اما يك 
غريبه، يك امريكايي، يك كارمند س��فارت بيجا مي كند كه در 
كار و ب��ار ما دخالت مي كند. يك خاطره ديگر هم از رفيقي ديگر 
دارم كه بي مناسبت نيست آن را تعريف كنم. اين رفيقم 10-20 
س��ال پيش با خانواده اش تصميم به ت��رك ايران مي گيرند. اين 
خانواده هم با تعريفي كه جلوتر ارايه دادم ضد انقالب محس��وب 
مي شوند. در واقع رفيق من عضو پانزده، شانزده ساله اين خانواده 
بوده. مي گفت رفته بوديم تركيه و منتظر بوديم كه از آنجا برويم 
اروپا و... مي گفت يك روز، توي يك مغازه ترك، خواستم چيزي 

بخرم، دست توي جيبم كردم به همراه پول تركيه چند اسكناس 
ايراني هم بيرون آمد. مغازه دار ترك همين كه عكس امام را روي 
اسكناس ايراني ديد حرف زشتي زد. او به تركي چيزي گفت غافل 
از اينكه مشتري هاي ايراني اش در اين حد تركي بلدند كه فحش 
را از غيرفحش تمييز دهند. اين رفيق من كه آن موقع جواني تازه 
بالغ شده بود، يك شيء سنگيني از همان جا برمي دارد و شيشه 
قدي مغازه را پايين مي آورد و تركي و فارس��ي و انگليسي جواب 
بي احترامي مغازه دار را مي ده��د. زنگ مي زنند و پليس مي آيد 
و گرفتار مي ش��وند و بعد از دو، س��ه روز به چه دردسري قضيه 
جمع و جور مي ش��ود. رفتن اين خانواده هم منتفي مي ش��ود و 
برمي گردند به آغوش مام وطن... اگر تا اينجاي نوشته ام را خوانده 
باشيد احتماال شما هم خاطراتي ش��بيه به اين براي تان تداعي 
شده است. اين خصوصيت جالب و ارزش��مند ما ايراني هاست. 
پروا ندارم كه آن را »فضيلت« بنامم و بگويم براي همه كس��اني 
كه صاحب اين فضيلتند- فارغ از عقيده و سليقه ش��ان- احترام 
قايلم. ما هر مناس��بتي با هم داريم، بيگانه حق مداخله در آن را 
ندارد و اگر گستاخي كند حتما- به قدر وسع- تودهني مي خورد. 
بعيد است كسي از آرايش سياسي ايران امروز خبر نداشته باشد. 
سليقه سياسي دولت معلوم است، منتقدانش هم در كاروبار خود 
جدي و مصممند. گاهي نقدهاي سياسي در سطوح باال تبديل به 
مشاجره مي شود و امريكايي ها و اروپايي ها را وسوسه مي كند تا از 
آب گل آلود ماهي بگيرند. برادران جنگ كنند، ابلهان باور. نكته 
مهم اين است كه دعواي سياس��ي در ايران به هيچ وجه زرگري 
نيست. هم واقعي اس��ت، هم انضمامي. في المثل، مگر مي شود 
اين فساد افسارگسيخته اي كه پدر صاحب بچه ملت را درآورده 
انتزاعي باشد. مبارزه با آن هم انتزاعي نيست. براي همين هم ما 
بايد جدي و منطقي و مستدل درهاي نقد و گفت وگو را باز كنيم 
و پيگير مطالبات عمومي از مقامات- بلكه از نظام- باشيم. اما در 
برابر هرگونه مداخله و تهديد، جز صداي واحد و مقتدرانه نبايد 
از داخل به گوش برس��د. بحث داخل هرچه هست بايد در مسير 
صحيح و اخالقي اش تداوم يابد، اما از آن سو در برابر ترامپ يا هر 
غول بي شاخ و دم ديگري چپ و راست ندارد و همه جز يك حرف 

نمي زنند. ما با هميم. 

فضيلت همصدايي 

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

»تيره بختان جامعه« اثر جك لندن، نويس��نده 
امريكايي به كوشش زنده ياد اصغر مهدي زادگان 
به فارسي ترجمه شده و انتشارات نگاه آن را منتشر كرده است. 
تيره بختان جامعه ش��امل بيست و يك داستان از اين نويسنده 
است. جك لندن كه در اغلب آثارش زندگي تهيدستان و اقشار 
محروم اجتماع را به تصوير مي كشيد و از رنج و سختي زندگي 
آنان و زاغه نش��ينان مي نوش��ت، در تيره بختان جامعه ش��يوه 
اول شخص سخنگوي ستمديدگان جامعه سرمايه داري عصر 
خويش مي ش��ود. مهدي زادگان دو كتاب ديگر اين نويسنده را 
نيز ترجمه كرده و اعترافات جك لن��دن، درباره  ادبيات و هنر، 
مجموعه مقاالت گئورگ لوكاچ، آنتونيو گرامشي، كارل ماركس 
و ديگران و مجموعه ش��عر باغ زمستان نرودا نيز از ترجمه هاي 
اين مترجم فقيد است. نش��ر افق، در ادامه ميراث نويسندگان 
بزرگ امريكايي بعد از ارنست همينگوي به سراغ ويليام فاكنر 
رفته است و دو كتاب »جنگل بزرگ« و »گنج نامه« نوشته ويليام 
فاكنر را با ترجمه احمد اخوت منتشر كرده است. جنگل بزرگ 
ش��امل پنج داستان با عنوان هاي الين، ُمر قانون، شكار خرس، 
بزرگان طايفه و تازي اس��ت. مترجم قبل از هر داستان معرفي 
كوتاهي آورده است. مقدمه اي درباره نحوه انتخاب داستان ها، 
زندگينام��ه مختصر فاكنر به زبان خ��ودش آورده و در موخره 
سرزمين داستاني فاكنر يوكناپاتافا را معرفي كرده است. فاكنر 
»جنگل بزرگ« را در س��ال 1955 منتشر كرد كه حاوي چهار 

داستان با محور شكار و طبيعت است. احمد اخوت دو داستان 
مجموعه را كه قبال ترجمه و منتشر شده بود كنار گذاشته و سه 
داس��تان ديگر با همان موضوع و فضا به آنها اضافه كرده است. 
»يك بابايي مي خواست با من شوخي كند و دستم بيندازد. او نه 
اين پيرمرد جل��وي رويت، بلكه يك آدم پرقدرت بود كه معلوم 
نبود از كجا خط مي گيرد. ش��وخي يا جدي باالخره مشتي بود 
كه تو صورت من فرود آمد.« اخوت مترجم گزيده كاري اس��ت 
كه پيشتر هم داستان هاي فاكنر را ترجمه كرده بود »خدا لعنتم 
كند اگر دروغ بگويم، صبح زود بود كه سوار فوردم شدم زدم به 
چاك جاده. ببخشيد اين مربوط به كمي بعد است. چون آن وقت 
نصف شب بود و تازه داش��تم به فكر اين اش پيرمرد مي افتادم. 
شك كرده بودم، او و به نظرم نقشش خيلي بيشتر از اينها بود كه 
به نظر مي آمد و به چشم غيرمسلح مي ديدم. اما خب موقع خوبي 
نبود كه برگردم آش��پزخانه و از او داستان را بپرسم. چرا؟ چون 
اين لوك المصب آنجا بود. سرگرد يك نوشيدني هم به او داده 
بود...« مجموعه داستان »گنج نامه« با عنوان فرعي داستان هايي 
درباره گنج و گنج يابي به طمع و حرص مال اندوزي افراد طماع 
دارد كه به طمع گنج بادآورده زندگي خود را از دست مي دهند 
»لوكاس كه حسابي رفته بود تو نخ دستگاه، حواسش به حرف 
فروشنده نبود. باالخره گفت: »ما بايد اون پولو حتما  امشب پيدا 
كنيم. دستگا از تو، نشون دادن جايي كه بايد بگرديم با من. هر 

چي پيدا كرديم نصف نصف.«

تيره بختان

در حوالي ادبيات 
اسداهلل امرايي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

بزنگاه 

امير پوريا

آن و آيينه حافظ

نگاه آخر
كامبيز نوروزي

حس��ن تصادف اينكه وقتي دي��وان خواجه را 
تيمن��ا باز مي كنم كه بيت��ي از خودش بگيرم 
براي نوش��تن اي��ن چندكلمه در مورد خ��ودش، همان غزل 

معروف مي آيد كه با اين بيت ختم مي شود كه: 
شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است

آفرين بر نفس دلكش و لطف سخنش
انگار كه باد به گوشش رساند كه غرض، نوشتن درباره اوست 
كه خود تقلب مي رس��اند. در تاريخ و فرهنگ كساني هستند 
كه آدم براي ديدن شان بايد سر را خيلي باال بگيرد تا چيزكي 
ببيند و بيش��تر از حيرتي كه مي برد، ل��ذت ببرد. حافظ يكي 
از آنهاست. از ش��اعراني مثل خيام و بابا طاهر بگذريم، حافظ 
يكي از كم گوترين شاعران تاريخ ش��عر پارسي است. از اوان 
شكل گيري سبك خراساني كه شروع اوج گيري شعرپارسي 
است، تا بعد از آن ادوار خراساني و هندي و دوره بازگشت، الي 
يومنا هذا، كمتر س��راينده اي را مي شود يافت كه به شاعري 
شهره باش��د و ش��عرهاي به قدر حافظ اندك باشند و اينقدر 
شعرها و انديشه و حس و حال و خيال هاي شاعرانه اش رسوخ 
و نفوذ كرده باشد. حافظ غزل سرا است. كل غزل هايي كه از او، 
به روايت هاي مختلف دردست است، حدود 500 غزل بيشتر 
نيست. اين مقدار در مقايسه با شعراي ديگري چون فردوسي، 
ناصرخسرو، نظامي گنجوي، موالنا جالل الدين بلخي رومي، 
سعدي، جامي، صائب... تا در دوران خودمان شهريار و... خيلي 
كم است. اما همين تعداد اندك به شكلي عجيب و پرسش ساز، 
در زبان و فرهنگ و ادب فارس��ي نفوذ و رس��وخي تام و تمام 
دارد كه بي مجامله و اغراق، از اين حيث س��راينده اي را تاب 
هماوردي با او نيس��ت. همين نكته تكراري براي دريافت اين 
واقعيت كافيست كه در خيلي خانه ها، از ديرباز پايين تر از قرآن 
كريم، مجلدي از حافظ هم نشسته است و بر سفره هفت سين 
س��ال نو ديوان خواجه ه��م جايي ثابت دارد و كم نيس��تند 
عاش��قان فرقت زده و دردمندان بي دوا و سائالن بي جواب و 
درماندگان بي پناه كه در راهگشايي گره هاي عشق و زندگي، 
تفال به حاف��ظ مي زنند و راه مي جويند. اي��ن مرتبت كه در 
نزد ايرانيان ايجاد ش��ده اس��ت، فقط مرتبت شاعري محض 
نمي تواند باش��د. نگاهي كه فرهنگ ايراني به حافظ دارد، به 
گونه اي است كه در شعر او چيزي بيش از شعر مي يابد. خواجه 
شيراز، حافظ قرآن است. به لس��ان الغيب ملقب است. شايد 
نتوان كسي رايافت كه بيتي يا مصراعي از حافظ را در حافظه 
نداشته باشد. از ابيات او فراوان در مثل هاي فارسي وارد شده 
است. مثل اينكه »خوش بود گر محك تجربه  آيد به ميان« يا 
»يارب آن نوگل خندان كه س��پردي به منش« يا »گفتم غم 
تو دارم« و... فكر نمي كنم ش��اعري، حتي از تارك نشينان و 
نام آوران و بلندپايگاني چون سعدي و موالنا و فردوسي و ناصر 
خسرو و عطار و ديگران كه هركدام قله هاي سترگ فكر و هنر و 
ادبند، تا اين اندازه در فرهنگ عمومي جامعه ايران رخنه و نفوذ 
يافته باشد. چه چيز در غزل حافظ است كه با او چنين كرده و 
با ما چنين؟ پرسشي دشوار و پرمجادله است كه پاسخ به آن از 
همان مردان كهن مي خواهد كه بنده حقير جزوشان نيست. 
در فرهنگ عرفان��ي و صوفيه تعبير »آن« تعبير خاص و ويژه 
اس��ت. »آن« ويژگي مجهول نمايي اس��ت پرجذبه كه فارغ 
از معيارهاي ظاهر و متداول، كس��ي را از ديگران به ش��كلي 

برجسته و بارز، متمايز مي كند. 
شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد

بنده طلعت آن باش كه »آني« دارد
»آن« چندان قابليت توصيف ندارد. حداكثر اين اس��ت كه 
اهل تجربه خيال شاعرانه وصفي از تجربه خود را با مخاطب 

مي تواند در ميان گذارد، نه ش��خص يا چيزي را كه در عالم 
احساس مجرد تجربه كرده است، وصف كند. 

بيان وصف تو گفتن نه حد امكان است
چرا كه وصف تو گفتن برون ز حد امكان است

در جهان ش��اعرانه عارفانه يا عاش��قانه، خواننده يا شنونده 
نمي تواند از چي��زي يا »آن« ي كه موضوع عش��ق يا حس 
عارفانه سراينده است چيزي بداند. خواننده يا شنونده فقط 
قادر است تجربه ش��اعِر عاش��ق يا عارف را از مسير سلوك 
عرفاني يا عش��قي بشنود يا بخواند. او حتي قادر نيست واقعا 
آنچه را كه بر س��راينده و تجربه گر عش��ق يا سلوك عارفانه 

گذشته ، دريابد. 
نخفته ام ز خيالي كه مي پزد دل من

خمار صدشبه دارم شرابخانه كجاست 
م��ا در اينجا فقط وصف��ي از ح��ال ش��اعر را مي خوانيم يا 
مي شنويم. اما ازاينكه تجربه آن حال چگونه بوده است درك 
عيني دروني نداريم. حتي كس��اني كه خود مبتالي همين 
عوالم بوده اند، آنها نيز تجربه خود را دارند. تجربه هاي رنج يا 
س��لوك، تجربه هايي منحصر به فرد و غير قابل تكرارند. چه 
بسا هركه، به فراخور حاالت خود »آن«ي مي جويد و »آن«ها 

هم يكي نيستند. 
نكته مهم، در اينجا توصيف حالي اس��ت كه عاشق يا سالك 
از تجربه خود ارايه مي دهد. اغراق نيس��ت كه بيشتر آدم ها، 
در حد خود تجربه هاي اينگونه دارند. يا به قول شيخ شيراز، 

سعدي: 
عشق داغي است كه تا مرگ نيايد نرود

هركه بر چهره از اين داغ نشاني دارد
در شرح و بسط و وصف داستان عاشقي و سلوك خود حكايتي 
ديگر است. گاه جهان شورانگيز و پرهيجان و تقريبا صريح و 
البته ب��زرگ موالنا را پيش رو مي گذارد. گاه جهان پرلطافت 
و نكته و پرصنعت س��عدي را، گاه جهان پرسوز و پرتب عطار 
را و... عناص��ر اصلي اين جهان ها، اگرچ��ه عميق و دقيق اند، 
اما در تاويل و تفس��ير شايد خيلي مبهم نباشند... اما ويژگي 
مهم جهان حافظ در چند پهلويي آن است. شعر حافظ تاب 
تفسيرهاي متفاوت يا حتي بسيار متعارض دارد. اين ويژگي 
كم و بيش در ديگرشاعران اهل عرفان و تصوف نيز هست ولي 
نه به آن شدت كه در غزل حافظ موج مي زند. هنوز بحث بسيار 
است در مورد مفهوم و معناي شراب در غزل حافظ. يا در غزل 
»زلف آشفته و خوي كرده و خندان لب و مست/پيرهن چاك 
و غزلخوان و صراحي دردس��ت« تصويري كه حافظ ترسيم 
مي كند، بيانگر چه مفهوم و معنايي است؟ آيا او به تصويرگري 
يك موقعيت انساني جسماني پرداخته يا الهامات خاص عالم 
خيال شاعرانه را بيان مي كند. از اين مثال ها در تمام غزل هاي 

حافظ بسيار است و مجال شاهد و مثال بيشتر نيست. 
اين ويژگي به س��ادگي سبب مي ش��ود هر خواننده حافظ 
بتواند غزل حافظ را در متن وجودي خود و به تناسب حاالت 
و عالمي كه سير مي كند بخواند و از آن معنا و مفهومي بگيرد 
و آن را چن��ان بخواند كه نياز دارد. هركس، هرچه هس��ت، 
مي تواند خود را در آينه غ��زل حافظ بيابد. اين همان »آن« 
حافظ است. چيزي مجهول نما و پرجذبه كه چندان به وصف 
نتواند آمد اما مي تواند هر مشتاق ذوق و قريحه اي را به جانب 
خود بكشاند. يكي در وصف معشوق جفاكار زمزمه اش كند و 
كسي مثل مرحوم آيت اهلل آقا ميرزا ملكي تبريزي در قنوت 

نماز شب بخواند كه: 
زان پيش تر كه عالم فاني شود خراب

ما را ز جام باده گلگون خراب كن

»پرنده ها ديرشان نمي شود. هيچ سگي ساعتش را نگاه نمي كند. گوزن ها دلواپس فراموش كردن توله  ها نيستند. 
فقط انسان زمان را اندازه مي گيرد. فقط انسان ساعت را اعالم مي كند و به همين دليل فقط انسان از ترس فلج كننده 
رنج مي برد كه هيچ موجود ديگري تحمل نمي كند؛ ترس تمام شدن وقت...« اين نوشته را راننده با خط خوش نوشته بود و پايين 
شيشه تاكس��ي اش كنار فرمان چسبانده بود. به راننده نگاه كردم. حدودا شصت س��اله بود. پرسيدم: »ببخشيد اين را خودتون 
نوشتيد؟« راننده گفت: »نخير، دخترم برام نوشته مال يه كتابيه به اسم ارباب زمان نوشته ميچ آلبوم.« گفتم: »چرا چسبوندينش 
اينجا؟« راننده گفت: »چند وقته تو ترافيك هستيم؟«گفتم: »يك ساعت.« راننده پرسيد »بيرون را نگاه كرديد؟« گفتم: »چطور؟« 

راننده گفت: »حواستون هست برگ درخت ها دارن زرد و نارنجي مي شن؟«

همين باالي سرمان...

تاكسي نوشت
سروش صحت

 وارونگي در دنياي
بدون آقاي كيارستمي

هر آن كو خاطر مجموع و يار نازنين دارد/ سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد
حريم عشق را درگه بسي باالتر از عقل است/  كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد

حافظ

به روايت آنچه پاي تخته نوشته شده، اين عكس همين ديروز و داغ داغ از كالس درس محمدرضا شفيعي 
كدكني گرفته شده است. اما استاد، پاي تخته نيست؛ طبق عادت هميشگي روي ميز نشسته و آماده 
شروع كالس است. به قاعده، همه چيز در كالس درس او بايد مثل هميشه باشد، اما نيست. چون همين 
صبح و به تاريخ 19 مهر سال 96، شفيعي كدكني سالروز تولدي ديگر را مي گذراند و اين كالس درس 
و اين لحظه، از نخس��تين لحظه هاي هفتادوهشت سالگي اش است. شاعر متولد ماه مهر، حتي در روز 
تولدش هم از كالس درس نگذش��ته و در صبح هفتادوهشت سالگي، مثل هميشه به دانشكده ادبيات 
دانش��گاه تهران رفته و سرفصل درس روز را با اين بيت از س��عدي آغاز مي كند: » در چشم بامدادان به 

بهشت برگشودن/ نه چنان لطيف باشد كه به دوست برگشايي«. 

عكس نوشت


