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ی��ک نکت��ة عجی��ب دربارة 
انتس��اِب اش��عاِر دیگران به 
باباطاهر این اس��ت که دوتا از 
دوبیتی هایی ک��ه در دیوانش 
هس��ت، صراحتًا ناِم ش��اعِر 

دیگری را در خود دارد؛
بوره کز دیده جیحونی بسازیم    

بوره لیلی و مجنونی بسازیم

»فریدوِن« عزیزم رفتی از دست                
بوره کز نو فریدونی بسازیم

***
عزیزی مردی از نامرد نایو              

فغان و ناله از بی درد نایو
حقیقت بشنو از پور فریدون            

که شعله از تنوِر سرد نایو
این دوبیت همان گونه که از ظاهرش هم پیداس��ت، از 

»پورفریدون« )ش��اعری گمنام، شاید در قرن هشتم( 
است. طرفه آنکه این شعرها نه تنها با وجود اسم شاعر 
به دیوان باباطاهر راه یافته، بلکه باعث اش��تباهاتی در 
نسب شناسِی باباطاهر هم شده است؛ آقابزرگ)صاحب 
الذریع��ه( گویا از دوبیت��ِی دومی اس��تنباط کرده که 
ناِم پدِر باباطاهِر »فریدون« اس��ت و بع��د این گاف به 
دایر＼ المعارف بزرگ اس��امی هم راه یافته و  نویسنده 

این مدخل همین اشتباه را نقل کرده است.

در دانشنامه جهان اسام )در مدخل باباطاهر( نیز 
گفته شده که از دیگر ش��اعرانی که شعرشان به نام 
باباطاهر آمده شاطربیگ محمد و مامحمدصوفی 
مازندرانی هستند. نیز دوبیتِی »به هر الفی الف قدی 
برآید« را )ک��ه دکترپورجوادی هم در کتاب ش��ان 
دربارة باباطاهر احتم��ال داده ان��د می تواند اصیل 
باش��د(، س��اخته نقطویانی چون همی��ن صوفی 

مازندرانی به شمار آورده اند. 

پوِرفریدون و باباطاهر

تيتر مصور| آتش جنگ 
النا

حرف تو حرف انشاي بهاري كرگدن نامهسروتونين

در هفت��ه اي كه گذش��ت هیچ 
اتفاقي باعث خوشحالي من نشد. 
همین حاال كه اینها را مي نویسم 
براي افزایش ترش��ح سروتونین 
در بدن��م بس��تني مي خ��ورم 
بلكه افاقه كند. م��ن مثل صدا و 
سیما نیستم كه نه خبري از قیمت دالر و میلگرد و كاغذ 
داشته و نه از تعدیل نیرو در بسیاري از شركت هاي بزرگ 
كشور. مثل صدا و سیما نیستم كه تنها خبرم این باشد 
كه پلیس هاي امریكایي یك سیاهپوست را به قصد كشت 
كتك زدند. نه مي توانم دل شما را به سكانس حدف شده 
رقص ارس��طو عامل خوش كنم و  نه برایم مهم است كه 
حمید هیراد شعر چه كسي را دزدیده و نه با یادآوري هیچ 
خاطره خوب دیگري در بدنم سروتونین ترشح مي شود. 
همین امروز مي خواستم روي آپارات صحنه گل خداداد 
عزیزي به اس��ترالیا را نگاه كنم، وقتي توپ از كنار مارك 
بوس��نیچ غل خورد، پیش از آنكه از خط دروازه رد شود 
صفحه گوگل كروم را بستم. بعد دوباره آن را باز كردم و گل 
مسي به ایران را تماشا كردم. شاید اگر جواد نكونام توپ را 
لو نمي داد ما بازي با آرژانتین را مساوي تمام مي كردیم. 
حتي فكر تساوي با آرژانتین هم حال من را بهتر نكرد و 
باعث این نشد كه سرتونین در بدنم ترشح شود. آن وقت 
نشس��تم به گوش كردن صداي باران كه تق تق بر سقف 
پاسیوي محل كارم مي كوبید. این درست كه خیلي وقت 
است باران نباریده، این درست كه خشكسالي همه ما را 
تهدید مي كند اما تا كي مي شود از صداي باران لذت برد. 
آن  هم وقتي همه همكارها از دالر حرف مي زنند. آن  یكي 
مي گوید كه ف��ان ك��س و كارش دالر را از فان صرافي 
خری��ده ۶۰۰۰ تومان آن یكي مي گوید با مدارك س��فر 
رفته، گفته اند نفري ۱۰۰۰ یورو بعد از گرفتن كارت پرواز 
بهشان مي دهند اما قول نداده اند. آن وقت به گوگل مي روم 
و س��رچ مي كنم »راه هاي افزایش ترش��ح سروتونین« و 
مي بینم كه یكي از ساده ترین این راه ها خوردن بستني 
اس��ت. همین مي ش��ود كه زیر این باران شاقي تا سوپر 
ماركت مي روم و براي خودم دو بس��تني ن��ان خامه اي 
مي خرم. برمي گردم به محل كارم و بستني ها را مي خورم، 
بي خیال س��یاه  پوس��تي كه در امریكا كتك مي خورد، 

بي خیال صداي باران. 

نوروز امس��ال براي من هیچ 
تفاوت��ي ب��ا روزه��اي دیگر 
س��ال نداش��ت. همه چی��ز 
مثل همیش��ه ح��ول محور 
خواندن، نوش��تن و ترجمه 
كتاب گذش��ت. ای��ن روالي 
است كه من در تمام طول س��ال دارم و به بهانه نوروز 
هم منحل نمي ش��ود و تغیی��ر نمي كند. اما بس��یار 
شنیده ایم كه خیلي ها قرار و مدارهایي براي كتابخواني 
در تعطیات نوروز براي خودشان در نظر مي گیرند یا 
برنامه ها و كمپین هایي راه مي اندازند كه دیگران را به 
كتابخواني دعوت كنند. كتابخواني چیزي نیست كه 
با دستور و راهنمایي و بخش��نامه و كمپین تحول و 
دگرگوني چنداني پیدا كند چرا كه مشكات ما اساسا 
مشكات ساختاري اس��ت. وقتي از ساختار صحبت 
مي كنی��م در واقع با درختي طرف هس��تیم كه یك 
ریشه و ش��اخه هایي دارد. با هر كدام از آن برنامه ها و 
اقدامات در جهت دعوت دیگران به كتابخواني در واقع 
ما شاخه ها را عوض مي كنیم، آنها را مزین مي كنیم 
و با تغییر رنگ ش��اخه ها مي خواهیم درخت دیگري 
بس��ازیم. این در حالي اس��ت كه با همه این اقدامات 
و تغییرها در ریشه تفاوتي ایجاد نمي شود چرا كه ما 
همه به جهاتي از یك ریشه هستیم. اگر به این مسائل 
توجه نشود، آن وقت كتاب  خواندن هم ضرورتي پیدا 
نمي كند. یك زماني اس��ت كه كت��اب  خواندن براي 
گردآوري اطاعات و فضل انجام مي شود، این به تفكر 
و تحولي كه در جان اشخاص و زندگي آنها پیدا شود، 
ربطي ندارد چرا كه صرفا با هدف جمع آوري اطاعات 
صورت مي گیرد. این دقیقا همان كاري است كه این 
روزها به واسطه اینترنت هم به راحتي انجام مي شود 
و خوشبختانه اقتدار كساني كه یك زماني خودشان را 
بحرالعلوم مي دانستند اما واقعا نبودند را شكسته و حاال 
دیگر همه با چند كلیك مي توانند بسیاري از مقاالت، 
كتاب ها و اطاعات راجع به هر موضوعي را در اختیار 
داشته باشند. اطاعات، فضل، دانش اندوزي یك بحث 
و مساله تفكر بحث دیگري است؛ تفكر چیزي نیست 
كه با دس��تور و رهنمود من یا دیگري رخ بدهد چون 

اساسا امر ضروري در زندگي نیست. 

خبر مفقودي سعید مرتضوي را هنوز نمي توانم 
جدي بگیرم. دادستاني كه دو دهه اسمش مو 
بر تن اهالي رس��انه و فرهنگ و سیاست سیخ 
مي كرد، و در مجموع به اش��اره او ده ها س��ال 
زندان براي اهالي اندیشه ایران بریده شده است 
و حاال فقط به دو س��ال زندان محكوم ش��ده، 

براي اینكه این دو سال زندان نرود فراري شده است.
 وقتي خبر را شنیدم اولین نكته اي كه به ذهنم رسید و مي توانست 
توجیه فراري ش��دنش باش��د، اطاع منحصر به فردي بود كه او از 
سوراخ سمبه هاي زندان داش��ت. احتماال گمان برده كه نكند او را 
به یكي از آن نقاطي ببرند كه فقط او از آنها اطاع داشت. كهریزك 
یكي از آنان بود. براي پیدا شدنش باید اول تضمین بدهند كه او را 

به آنجاها كه او دیگران را مي برد،  نمي برند.
 توجیه دوم فراري شدنش مي تواند این باش��د كه بترسد در اختیار 
قضاتي قرار بگیرد ك��ه او دوروبرش داش��ت و به ط��ور ویژه بعضي 
پرونده ها را به آنها م��ي داد. اطرافیانش معروف بودن��د. یكي از آنها 
قاضي اي بود ك��ه نماین��ده وي در كهری��زك بود و اخی��را به جرم 
فس��ادهاي گوناگوني دس��تگیر ش��د و احتماال در زندان است. به 
مرتضوي بگویند كه مراحل اجراي حكم گذشته و دوستان او حكم 

جدیدي نمي خواهند به او بدهند شاید پیدا شود.
 توجیه سوم فراري ش��دنش احتماال همان چیزي است كه مي تواند 
حكمت عدم دستگیري رییسش، احمدي نژاد باشد.  در این مورد هم 
اگر به او گفته شود چیزي نیست كه به صورت واقعیت یا شایعه اش بین 
مردم پخش نشده باشد. دیر رس��یده. ضمن اینكه با او در نظام حقوق 
بین المللي مثل خاوري برخورد نمي كنند. من وقتي بحث فراري بودن 
او را شنیدم، فكر كردم از زندان فرار كرده است. به همان دلیل كه گفتم. 
همه جاي زندان هاي تهران را بلد بود. در ماجراهاي 88 كه خیلي وقت 
گرانبهایش را شخصا در داخل زندان مي گذراند. لذتي كه او در صحبت 
با زندانیان معروف مي برد بیشتر از خوردن بستني در گرماي ظهر كویر 
بود. گذشته از این شوخي و جدي ها، محكومان احكام مرتضوي اكثرا 
از اهالي فرهیخته كشور بودند و از انتقام لذت نمي برند. اما همه شان 
منتظر دیدن او پش��ت میله هاي زندانند. از بس براي ش��ان این خبر 
شگفت انگیز است. در تاریخ این موجود كم نظیر است.من یك احتمال 
دیگر را هم بعید نمي دانم. دیده اوضاع كشور خیلي به هم ریخته است. 
او هم هوس كرده یك مدت فراري باشد و بعد در صحنه دفاع از حقوق 
مردم ظاهر شود و علیه ظلم سخنراني و فكر كند كه منجي عدالت خواه 
مردم ایران خواهد بود. توهم از مرض هاي مسري است. به خصوص از 

رییس به مرئوس. و  توقع داشته باشد قربانیانش تشویقش كنند. 

س��عدي در قرن هفتم طبیعت فرزندان آدم را به 
بهترین وجه بازگو كرده است: »همه كس عقل 
خود را به كمال نماید و فرزند خود را به جمال«. 
درباره عقل جاي دیگري فرموده »گر از بس��یط 
زمین عقل منعدم گ��ردد/ به خ��ود گمان نبرد 
هیچ كس كه نادانم«. هرجاي كتاب س��عدي را 
باز كنید به گزاره  حكمت آمیزي برمي خورید كه 
مو الي درزش نمي رود. نه تنها انسان شناس��ان 
مدرن صدق گفتار این خردمن��د فرزانه را تایید 
مي كنند بلكه تاریخ چندهزار س��اله بشري هم 
گواهي مي دهد ك��ه صغیر و كبیر خ��ود را عقل 
كل مي دانند و ذره اي احتمال خط��ا به كار و بار 
خود نمي دهند. حتي همین حاال كه آموزه هاي 
مدرن فراگیر ش��ده و ضعف هاي آدمیزاد به امور 
بدیهي تبدیل ش��ده اند باز هم هر ك��س خود را 
باالتر و بهتر از چیزي كه هس��ت فرض مي كند، 
بلكه بي تقصیرتر. فقط این نیست كه ما عاقل تر 
و مومن تر و خوش��نام تر از بقیه ایم؛ در این عجب 
فراگیر ما طوري درباره دنیا و دور و برمان س��خن 
مي گوییم كه گویي هم��ه مقصرند جز ما و همه 
معیوبند جز ما و همه خراب كرده اند جز ما. درباره 
وضع موجود با هر كسي صحبت كنید مي بینید 
كه هرچه عقل و ثواب و نیكنامي را براي خودش 
برمي دارد و هرچه نفهم��ي و خباثت و خیانت و 
نابلدي را بین بقیه تخس مي كند. ما حتي حاضر 
نیستیم بپذیریم كه در وضع موجود سهم داریم و 
در آنچه اتفاق افتاده اگر تقصیر نداشته ایم الاقل 
تاثیر داشته ایم. اتفاقا عرضم منحصر به سیاست 
نیس��ت. اگرچه تنزه طلبي در سیاست پررنگ تر 
از جاهاي دیگر اس��ت اما در جاهاي دیگر هم، ما 
چند آب شسته تر از بقیه ایم. با دور و بري هاي تان 
درباره زباله، آلودگي هوا، بي آب��ي و اموري از این 
دست صحبت كنید ببینید چه مي گویند. گویي 
این زباله ها را دیگرانند كه تولی��د مي كنند و در 
خیابان و بیابان مي ریزند و انگار این آلودگي هوا را 
ماشین هاي بقیه تولید مي كند و ماشین ما عین 
دسته گل پاك و تمیز اس��ت و هیچ دودي ندارد. 
آب را هم این همس��ایه هاي نادان هس��تند كه 
هدر مي دهند وگرنه در توالت و حمام ما كه آبي 
مصرف نمي شود. این ُعجب یا تنزه طلبي یا خود 
بي گناه پنداري متاسفانه منحصر به عوام نیست و 

خواص هم بدان دچارند. 
همین روزنامه نگارها كه چالش ه��اي بي زباله و 
بي آبي را پي مي گیرند، س��ین جیم ش��ان كنید 
مي بینید كه خودش��ان هم فرقي با مردم عادي 
ندارند. نه تنها هر روز با ماشین شخصي این طرف 
و آن ط��رف مي روند بلكه تا مج��وز ورود به طرح 
ترافیك شان دیر شود دادش��ان درمي آید كه  اي 
مسلمانان مسلماني نمانده و... مصرف انرژي هم 
همین طور. نه فقط اهل رسانه كه حتي دولتي ها 
هم هیچ ماحظ��ه اي در مصرف ان��رژي ندارند. 
تا گرم ش��ان ش��ود كولر مي زنند و تا سردش��ان 
 شود بخاري روشن مي كنند. بعد كاسه چه كنم 
چه كنم دس��ت مي گیریم كه چ��را ملت رعایت 
نمي كنند و چرا صرفه جوی��ي تبدیل به فرهنگ 
نمي شود و... ؟ ظاهرا از مریخ باید بزرگاني بیایند 
و فرهنگ بس��ازند. در یك كام بخواهم بگویم، 
صریح و واضح باید عرض كنم ك��ه ما كور خود و 
بیناي مردم شده ایم. به شدت بقیه را مي بینیم و 
خودمان را نه. گویي این تش��ویق به پیاده روي یا 
اس��تفاده از وس��ایل نقلیه عمومي من و شما را 
اس��تثنا كرده و صرفا بقیه را ش��امل مي شود. در 
واقع ما چنین فكر مي كنیم كه نه تنها در خلقت 
ممتاز و ویژه ایم بلكه در جامعه شهري هم تافته 
جدا بافته تش��ریف داریم و قوانین عمومي شامل 
حال ما نمي شوند. مثا هر شب مي نشینیم پاي 
ماهواره بعد از موضع تحلیلگر سیاسي مي گوییم 
كه این شبكه ها روي مردم تاثیر مي گذارند. توي 
گوشي خودمان پر است از ش��وخي هاي زشت و 
لطیفه هاي سیاه و غیر اخاقي، بعد باد به غبغب 
مي اندازیم ك��ه اخاق جامع��ه در معرض خطر 

است. 
چند وقت پیش كس��ي كه انش��اي خودش پر از 
غلط ه��اي فاحش اس��ت مقاله اي نوش��ته بود و 
جوانان را به درست نویس��ي توصیه ك��رده بود و 
خطر شبكه هاي مجازي را گوش��زد كرده و گفته 
بود كه دنیاي مجازي اما و انشا را خراب مي كند 
و فارس��ي را به مخاطره مي ان��دازد. بنده خدا كور 
اغاط خود بود و بیناي اغاط دیگران. همین جا 
در حضور جمع كاه خودبین��ي و خود بنیادي را 
از س��ر برمي دارم و اعتراف مي كنم كه همه آنچه 
نوشتم ش��امل حال خودم هم مي شود. من هم با 
كمال شرمندگي نان گندم را با بي مباالتي تبدیل 
به زبال��ه مي كنم، در آلوده كردن محیط زیس��ت 
نقش موثر دارم، به سهم خود آب عین اشك چشم 
را روانه فاضاب مي كنم. اگ��ر چه همه این كارها 
را با اندكي عذاب وجدان مي كن��م اما در گفته ها 
و نوش��ته هایم همه این كارها را به افعال مجهول 
به دیگراني نسبت مي دهم كه نمي شناسم شان. 
با این روش ما به جایي نمي رس��یم و مش��كلي از 
مشكات مان حل نمي شود مگر اینكه صادقانه پا 
پیش بگذاریم و س��هم خودمان را در پدید آمدن 

وضع موجود بپذیریم.

سهم ما چقدر استچند توجيه براي یك مفقودي  ما فقط شاخه ها را عوض مي كنيمبستني بخورید
سيد علي ميرفتاحمحمدعلي ابطحيسياوش جماديرامبد خانلري

علي اكب��ر صالحي براي نوش��تن كت��اب خاطراتش، 
خاط��رات روزگار كودك��ي را كمي دس��تكاري كرده 
و به جاي نوش��تن كلمه »س��یگار« از واژه »اجناس« 
استفاده كرده است. اتفاقي كه صالحي در روز رونمایي 
از كتاب خاطرات��ش، آن را این ط��ور روایت مي كند تا 
این مراسم بیشتر از اینكه جلس��ه اي جدي و رسمي 
باش��د، تبدیل به مراس��مي براي نقل خاطرات جالب 
رییس س��ازمان ان��رژي اتمي ش��ود. صالحي تعریف 
مي كند: »مي خواس��تم س��یگار بفروش��م كه در آن 
زمان س��یگار كش��یدن كار ب��دي نبود و هم��ه علما 
ومراجع سیگار مي كش��یدند ولي بعدا كلمه سیگار را 
تعدیل كردم وبه جاي آن كلم��ه اجناس را آوردم«. اما 
تنها خاطره صالحي از این كت��اب خاطرات و آنچه كه 
نوشته، این خاطره ممیزي س��رخود نیست. صالحي 
در س��خنراني صمیمانه اش از مردودي در س��ال اول 
دبستان تعریف مي كند و كار كردن در روزگار كودكي 
مي گوید: »من در س��ال اول ابتدایي مردود ش��دم. در 
آن زم��ان در كاظمین زندگي مي كردی��م و خانه مان 
درب��ازاري قرار داش��ت كه ك��ودكان در آن ب��ازار كار 
مي كردند و انعام مي گرفتند«. اما به جز این خاطرات 
و صحبت هاي خودماني، رییس س��ازمان انرژي اتمي 
ایران خاطره هایي هم درباره پرونده هس��ته اي، برجام 
و مذاك��رات دارد: »زماني كه ب��ه وزارت خارجه آمدم 
موضوع خاصي نبود وتنها پرونده هسته اي مطرح بود 

به یك باره موضوع تونس و لیبي اتفاق افتاد ویك عده 
به شوخي به بنده گفتند چقدر خوش قدم بودي، اینها 
مباحثي اس��ت كه در كتابم آورده ام. در س��ال 9۰ كه 
ما وارد تحریم هاي فلج ش��ونده اي شده بودیم نامه اي 
توسط ش��وراي معاونین وزارت خارجه تنظیم شد كه 
بسیار تاریخي بود. نامه را خدمت رهبري دادیم كه این 
نامه فقط هشدار نبود و مسائلي را براي برون رفت ازآن 
شرایط بیان مي كرد كه رهبري تقریر زیبایي روي آن 
نوشتند«. درمراسم رونمایي از كتاب خاطرات علي اكبر 
صالحي، رییس س��ازمان انرژي اتمي با نام »گذري در 
تاریخ« كه در محل سالن همایش هاي مركز مطالعات 
سیاس��ي و بین المللي وزارت امور خارجه برگزار شد، 
علي اصغر مونسان، اشرف بروجردي، بهروز كمالوندي 
و جمعي از معاونان و مدیران وزارت خارجه و سازمان 

انرژي اتمي حضور داشتند. 

در مراسم رونمايي از كتاب خاطرات علي اكبر صالحي اتفاق افتاد

 حرف هاي خودماني در محفل خودماني 

چهره روز

نویس��ندگان  می��ان  در 
خارجي تاثیرگذار بر ادبیات 
داس��تاني ای��ران و س��لیقه 
كتاب خوان��ان كش��ورمان، 
بدون ش��ك گابریل گارسیا 
ماركز جایگاه مهم و ویژه اي 
دارد. مارك��ز چنان در ایران 
محبوب اس��ت و چن��ان آثارش به عن��وان الگو و 
معیار داستان خوب مطرح بوده و هست كه فارغ 
از حیثیت جهان��ي اش مي توان به ط��ور خاص از 
تاثیرش بر داس��تان ایراني سخن گفت؛ چنان كه 
انگار نه نویس��نده اي هزاران فرسنگ آن سوتر در 
كشور كلمبیا، كه نویس��نده اي از ما و در میان ما 
بوده اس��ت. بخش مهمي از این خصلت ماركز را 
باید ناشي از سبك و سیاق نوشتار او و قرابت هاي 
فرهنگي، سیاس��ي و اجتماعي آمریكاي التین با 
ایران دانس��ت. ماركز و نویسنده هاي هم دوره اش 
كه آنها را غالب��ا ذیل عنوان نویس��ندگان مكتب 
رئالیس��م جادویي دس��ته بندي مي كنیم همان 
مواد خامي را كه نویسنده ایراني به آن نیاز داشت 
دس��تمایه آثار خود قرار داده بودند: نویسندگاني 
زیر س��ایه هول انگیز امپریالیس��م و رهاشده در 
بهت دوران پسااس��تعماري كه فرهنگ چندرگه 
خ��ود را همچن��ان ی��دك مي كش��ند. فرهنگ 

سرخ پوس��تي بومیان آمریكاي التی��ن، فرهنگ 
چپ گرایان��ه منت��ج از مب��ارزات سیاس��ي علیه 
اقتدارطلبي آمریكا و نهایتا آموزه هاي دین مسیح 
كه معتق��دان پرش��ماري در این منطق��ه دارد. 
در این می��ان ماركز براي ما از هم��ه ملموس تر و 
فهمیدني تر بوده اس��ت. او كه همیشه رگه اي از 
تمامي این مواد خام ادبي با متن داس��تان هایش 
پیوند خ��ورده و البته در تمامي داس��تان هایش 
به نوع��ي نقد تند سیاس��ي هم مي توان رس��ید. 
ش��اید امروز بتوان این فرضی��ه را مطرح كرد كه 
محبوبیت و عمومیت یافتن آث��ار ماركز در ایران 
به ای��ن دلیل ب��وده كه ف��ارغ از تم��ام خصایص 
اس��تادانه اي كه در داس��تان هایش قابل ردیابي 
است، ترازوي فرم و مضمونش وضعیتي متعادل 
دارد. وقتي به مرور با سایر نویسندگان این مكتب 
و این منطقه آش��نا مي ش��ویم چنی��ن تعادلي را 
احساس نمي كنیم. یعني گاهي فرم هاي پیچیده 
و نمادهاي دور از ذهن بوم��ي مانع لذت و ارتباط 
ما با این آثار مي شوند و گاه دیگر رگه جادویي به 
یك ام��ر فرعي تبدیل مي ش��ود و حس مي كنیم 
با داس��تان  هاي بلن��د و كند و كس��الت آور طرف 
هس��تیم. ماركز اما چنین حالتي ندارد. رودخانه 
بخش��نده اي اس��ت كه هر كس به قدر اش��راف 
و آگاهي خود مي توان��د از آن آب ب��ردارد و تازه 

فخر بفروش��د كه »صد س��ال تنهایي« را خوانده 
اس��ت و به این ترتیب قدري چاشني فرهیختگي 
به ش��خصیت خود بیفزاید. ی��ك جمله دیگر هم 
خطاب ب��ه نوتجربه ها و تازه كتاب خوان ش��ده ها 
بگویم ببندم ای��ن مقال را: آث��ار مهجورتر ماركز 
هم واقع��ا خواندني و ت��راز اول هس��تند. فقط به 
یكي دو كتاب مش��هور و دهان پركنش بس��نده 
نكنیم كه در آث��ار دیگرش هم كرام��ات فراواني 
هست؛ »س��اعت ش��وم« و »كس��ي به سرهنگ 
نامه نمي نویس��د« هیچ كم ندارند از »صد س��ال 
تنهایي« و »عش��ق در س��ال هاي وب��ا«. آنها كه 
اهل نوشتن هس��تند و دنبال الگوي ادبیات تراز 
اول »گ��زارش یك م��رگ از پیش اعام ش��ده « 
را از دس��ت ندهند كه آموزش��گاه فرم و تكنیك 

داستان نویسي است.

امروز سالمرگ گابريل گارسيا ماركز است

نویسنده اي از ما و ميان ما

علي مسعودنيا

در همين حوالي 

عكس نوشت هشتگ روز

برف در بهار به 
رسیده  ایران 
آرام  آرام  و 
ش��هرهاي مختلف را در آغوش 
مي كشد. براساس اعام سازمان 
هواشناسي، دوشنبه شب برف 
به ته��ران مي رس��د و احتماال 
پایتخت هم در مناطق شمالي، 

سفید مي شود.
 عكس��ي كه مي بینی��د از برف 
روز دوش��نبه در اس��تان البرز 
اس��ت. اهال��ي ك��رج از صبح 
اس��توري  ب��ا  دوش��نبه  روز 
در  مختل��ف  عكس ه��اي  و 
اینس��تاگرام، خب��ر رس��یدن 
ب��رف ب��ه ك��رج را منتش��ر 
كردن��د و كم��ي بع��د ه��م 
پرش��د  ایران  خبرگزاري هاي 
از  از مجموع��ه عكس های��ي 
ب��رف. عكس��ي ك��ه مي بینید 
 از خبرگ��زاري مه��ر انتخ��اب

 شده است. 

جنگ سوریه به زودي وارد هشتمین سال خود مي شود 
و طبق گزارش یونیسف، سال 2۰۱7 مرگبارترین سال 
جنگ س��وریه براي كودكان بوده اس��ت. یك نس��ل از 
كودكان سوري دچار ویراني روحي شده اند و مرگ و میر 
كودكان در سال گذش��ته 5۰ درصد افزایش یافته است. 
گریت كاپیاري، مدیر یونیس��ف در خاورمیانه و شمال 
آفریقا مي گوید: »كودكان در مع��رض ابتا به زخم هاي 
روحي هستند؛ زخم هایي كه هرگز پاك نخواهند شد« 
آنها با این دردها بزرگ مي شوند و هیچگاه از یاد نمي برند 
در دوراني كه چهره كودكانه ش��ان با اس��باب بازي هاي 
رنگي مي توانست خندان شود، هر بار با صداي بمبي كه 
از آسمان افتاد، یك باره گریه مرگ سر داده اند. آن طور كه 
سازمان ملل مي گوید: »بیش از ۱3 میلیون نفر در سوریه 
به كمك هاي بشردوس��تانه نیاز دارند ك��ه نیمي از آنها 
كودكان هستند. از ۶.۱ میلیون آواره سوري تقریبا 2.8 
میلیون نفر آنها كودكان هستند و آمار سال گذشته نشان 
مي دهد كه هر روز در سوریه به طور متوسط ۶55۰ نفر 

آواره شده اند. 
آن طور كه گاردین مي نویسد، حمات چند روز گذشته 
به سوریه نش��ان مي دهد كه انگار فعا قرار نیست نقطه 
پایاني بر جنگ س��وریه گذاشته ش��ود.  كاربران توییتر 
هش��تگ »SaveSyrianChildren« را در حمایت 

از آنه��ا راه اندازي كردن��د و ایراني ها هم همراه ش��دند و 
با زبان دل ب��راي كودكان س��وري نوش��تند؛ كاربري با 
اش��اره به بخش��ي از پیام رهبر انقاب توییت كرده: »آیا 
انس��اني هس��ت كه پرپر زدن كودكان معصوم سوري را 
زیر حمات ش��یمیایي ببیند و از زنده مان��دن و خورد و 
خوراك خویشتن شرم نكند؟«، كاربري نوشته: » بیایید 
همه با هم دعا كنیم كه نقطه پایان مرگ كودكان سوري 
باشد، تا آنها هم طعم زندگي را بچشند«، كاربري توییت 
كرده: »اون كودكان سوري كه نیمه شب با صداي بمب 
و موشك از خواب بیدار مي شوند، بعدها مي توانند بدون 
مشكات اعصاب و روان زندگي كنند؟ جنگ 7 ساله در 
س��وریه با آینده این كودكان چه كرد؟«، كاربري نوشته: 
»به یاد تم��ام كودكان بي گناه س��وري با ه��م بخوانیم: 
كودكان سوري قربانیان خاموش جنگ هایي هستند كه 
میان بزرگ ترها در مي گی��رد. آنها بدون اینكه بخواهند، 
زیر آوار جنگ قد مي كشند و با روح هاي آزرده از صداي 
موش��ك به جاي الالیي مادر، بزرگ مي شوند«، كاربري 
نوش��ته: »بمباران ش��یمیایي كودكان بي گناه سوري، 
هیچ جاي دنیا نشان صلح عادالنه نیس��ت« و در نهایت 
كاربري با انتش��ار تصوی��ري از چند كودك س��وري كه 
مش��غول بازي با پوكه هاي باروت هستند، توییت كرده: 
»پوكه هاي خالي تنها اسباب بازي كودكان سوري است.«

جاي خالي الالیي هاي مادرانه
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