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ديده بان
به محمود دولتآبادي كه كلنل را نوشت

شد آنكه اهل نظر بركناره ميرفتند
محمدمحسن سوري
پرده اول :دو س��ال قبل از انق�لاب روزگاري كه
 25به��ار ب��يروح بر زندگيام ميگذش��ت و من در
جستوجوي بهاري دلخواه به كوچه پسكوچههاي
تودرتوي ادبيات س��ر م��يزدم و از هر زخمخوردهاي
نشاني از بهار را ميگرفتم ،روزگاري كه هر زخمي و هر
كتابي مرا به چرايي و چگونگي شدن هدايت ميكرد
و گاه با رويت بهاراني رنگشده ،سوگخندي بر لبانم
مينشست و اشكي در چشمانم ،گرچه نان پنجدانگ
حس ش��اعريام را به دريوزگي كاري برخالف جهت
عالقه و احساسم ميبرد و بيشترين ساعات روزهايم
را ميگرفت اما همچنان در جس��توجوي پاسخ به
اين سوال بودم كه آيا ميشود كسي حقش را گدايي
نكند؟ آيا ميش��ود جور ديگر زيس��ت؟ آيا ميتوان
هجوم ملخها را در كشتزارهاي تبآلود فرياد كرد؟
در همان روزگار در يكي از ش��بهاي شعر كه در
اراك برگزار ميشد ،در پايان جلسه شعرخواني جواني
با سني حدود  18تا  20سال با لهجه تهراني به كنارم
آمد و سواالتي پيرامون ادبيات و ...پرسيد .اشتياق او
به رفاقتي تبديل شد كه تا سالهاي بعد از انقالب هم
ادامه يافت .به طوريكه بعد از كوچ او به تهران باز هم
در ارتباط و ديداري هرازگاه بوديم .او گاهي مينوشت
و نقاشي ميكرد .نقاشيهايش را كه اغلب ويتراي بود
در چهارراهها ميفروخت و نانش حاصل ميآمد.
پرده دوم :شهريورماه سال 60شرايطي فراهم شد تا
چند روزي به تهران بيايم و در كنار حس��ن باشم.
يك روز پيش��نهاد كرد كه از استاد دولتآبادي كه
گاهي به ديدارش��ان ميروم و ش��اگردي ميكنم،
وق��ت گرفتهام ت��ا با هم به منزلش برويم .س��اعت
حدود چهار بعدازظهر من و حسن در حوالي ميدان
محس��ني زنگ آپارتماني را به ص��دا در آورديم .با
ش��نيدن صداي مودبانه خانمي از آيفون و پاس��خ
محترمانه حس��ن اش��تياقم براي ديدار و گفتوگو
بيشتر شد .از پلهها باال رفتيم .همسر بزرگوار استاد
به استقبالمان آمد و س��پس خود استاد با قامتي
استوار و موهايي به رنگ خرمايي روشن با چهرهاي
تكيده و نگاهي رنگي و عميق كه تا مغز استخوانم
نفوذ كرد .با آن نگاه نافذ احساس كردم تمام وجودم
را خواند .به س��الن پذيرايي كوچكشان دعوتمان
كرد .با فروتني تمام از شرايط روزگاران و نويسندگي
و چگونه انديشيدن گفت و تحليل كرد .در سكوتي
كه حاكم ميشد ،از حالت لبها و فكها پيدا بود كه
دندان به هم ميفشارد .چهرهاش با آن سبيلهاي
پرپشت و خرماييرنگ كه به سپيدي ميزد بيشتر
به دل مينشس��ت .حس��ن گفت كه محسن شعر
ميگويد و نقاش��ي ميكند .استاد خواست تا يكي،
دو تا ش��عر بخوانم و خواندم .با همان حالت نگاهم
ميكرد .ش��عر كه به پايان رسيد ،گفت «اگرچه به
دليل شرايط انقالب بسياري از شعرا و نويسندگان
ش��عارزدهاند ،اما با درك شرايط سعي كن جانمايه
شعرت ،ش��عور و زيبايي باشد ».حدود يك ساعت
از حضورمان ميگذشت .به تقاضايم عكسي از چند
سال پيش را به يادگار روزگار سپريشدهاش به من
داد .از خاطرات نوجواني و جوانياش گفت ش��ايد با
اي��ن تصور كه از آنچه پي��ش رو داريم من و امثال
من نهراسيم .لحظاتي به سكوت گذشت .مات حالت
چهره او در تصوير بودم و يادآوري سالهايي كه بر او
گذشته بود و چه سخت و پرتالش.
اس��تاد از ح��ال و ه��واي كليدر پرس��يد و نظر
خواس��ت .در آن شرايط اگرچه برايم سخت مينمود
اما گفتم در ادبيات داستاني ما بينظير است ،اگرچه
توصيفهاي��ي زايدالوصف دارد ك��ه در بخشهايي
ممكن اس��ت خواننده را از اص��ل قصه دور كند ولي
نظر خود من اين اس��ت كه رمان��ي رئال و تاثيرگذار
اس��ت كه گاهي به پسكوچههاي رمانتيس��م سري
زده و بازگش��ته .همسر اس��تاد گفت «شبهايي كه
محمود مينوش��ت اغلب با صداي بلن��د در اتاق كار
با آدمهاي داس��تانش حرف ميزد .يكي از ش��بها
محمود سرآس��يمه و گريان بيرون آمده و داد ميزد!
گلمحمد را كشتند ».آيفون به صدا درآمد .كيانوش
عياري بود .به كار ميش��ناختمش ولي تا آن روز او را
نديده بودم .چند دقيقهاي دوباره نشستيم .گفتوگو
در مورد جاي خالي س��لوچ بود و درخواست اجازه از
استاد براي فيلمنامه شدن و ساخت اين قصه .استاد
اكراه داش��ت و آقاي عياري اصرار .شرط ادب بود كه
خداحافظي كنيم .چند خيابان فرعي را با حسن قدم
زديم .برگهاي خزانزده روي زمين مكمل احساس
من بود.
پرده سوم :امروز  30سال از آن مالقات ميگذرد .من
كه هنوز شهرس��تانيام و گم ،با ديدن عكسي از اين
روزه��اي او و خواندن خبري از كلنل كه به چندين
زبان ترجمه شده ،همچنان مبهوت آن نگاه نافذ رنگي
و فكهاي بههمفشرده اويم كه در «شرق» جلوه كرده
و ميگوي��د «اميدوارم كلنل در وطنم مجوز بگيرد تا
مردمي كه به راس��تي كلنل را براي آنها نوش��تهاند،
بتوانند اين كتاب را با زبان مادريشان بخوانند».

ايسنا« :مارتين اسكورسيزي» قصد دارد پروژه فيلمي پليسي با نام «آدمبرفي» را براساس يك
فيلمنامه اقتباسي مقابل دوربين ببرد« .آدم برفي» قرار است براساس رمان پرفروشي از «جو
نسبو» نروژي ساخته شود .به گزارش ورايتي« ،آدم برفي» داستان زني است كه گم شده و
روسري صورتي او دور گردن يك آدمبرفي گره زده شده است .اسكورسيزي هماكنون در حال
انجام مراحل پاياني فيلم «خالقيت هوگو كابرت» است كه طبق برنامه ،روز  23نوامبر از سوي
كمپاني پارامونت اكران خواهد شد .داستان اين فيلم در پاريس دهه  1930اتفاق ميافتد.
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آقاي ذوزنقه

يادداشتهاي بدون تاريخ
جواد مجابي
اين آدمها
خواند م كه« :جهانگش��ايي اسكندر بر اثر تعليمات
استادش ارس��طو بوده است ».حاش��ا كه چنين باشد
كه اگر ارس��طو راز آن معما ميدانس��ت ،خ��ود بدان
ميپرداخت .چنين مينمايد كه اسكندر جهانگشايي و
دولتياري را از بركت جهل به دس��ت آورد نه در سايه
دانش ارسطويي.
سمعي و بصري
كسي ميگفت« :تلويزيون مهمترين وسيله سمعي
وبصري است ».گفتم« :در مقايسه با آغامحمدخان بله،
چون آن مرحوم فقط 70هزار چش��م درآورد :گوشها
پيشكشتان».
مشكل اين است
هر بار كه دفترچه سفيد را پيشرو ميگذارم و قلم
به دست ميگيرم ،اين وسوس��ه در من بيدار ميشود
كه« :چه بنويس��م كه به درد كس��ي بخورد و به كسي
برنخورد ».مشكل اين است.
شاعر بلندپايه
مرد افليجي را ديدم بر كالس��كه معلولين ميراند و
از البهالي ماشينها رد ميشد .بر پشت كالسكهاش به
خط خوش نوشته شده بود« :شاعر بلندپايه».

كارتونخواب

سلمان طاهري
salmantaheri@gmail.com

تولدي ديگر

شريعتي در باغ آبسرواتوآر
محمد صادقي
 ...آيا در كوي��ر ميتوان دعوتي به آبادي ديد يا آن
آباديه��اي اميدواري ك��ه او را پي��امآورش ميدانند،
به يمن پش��ت كردن به كوير ساخته شد؟ شريعتي،
ساكن دنياهاي متداخل است ،دنياهايي كه خود خالق
آنهاست و كوير دعوتي است به اين هزارتويي كه جهان
او ،تاريخ او ،ميهن او و دل اوست.
سوسنشريعتي

اگر دكتر علي شريعتي را در سخنراني مشهورش
در مسجد نارمك «پس از شهادت» و ترجيع ارغواني
واژههايي كه به باد سحرگاهان ميسپارد تا پيغام آشنا
موج
را به آشنا برساند ،بررسي كنيم؛ زماني كه «مو ج ِ
خزر ،از سوك ،سيه پوشاناند» ،او را اينگونه خواهيم
ش��ناخت كه قصد دارد ،به تعبير شاعر ،مبارزان را به
ساكنان «شهر خفته» بشناس��اند .سپس ،روايتهاي
خوانده و شنيده را هم بهتر فهم خواهيم كرد؛ آنجا كه
ميخوانيم پس از وارد شدن به دفتر شركت سمرقند
و ش��نيدن خبر اع��دام گروهي از چريكها ،بس��يار
متأثر ش��ده ،در خود فرو رفت��ه و هنگامي كه دفتر را
ترك ميكند به اندازه دو پاكت س��يگار ،ته سيگار در
جاس��يگارياش جا ميگذارد و چون زمين را تهي از
رندان ميبيند ،ناگزير خود را همچون فريادي بر س��ر
ش��هر خاموش آوار ميكن��د .محمدمهديجعفري با
صراحت ميگويد (مجله چشمانداز ايران ،شماره )24
كه او خود را موظف به تبليغ مسلحانه ميدانسته و باز
هنگامي كه كارگردان فيلم قيصر از قول وي ابراز ميدارد
(مجله شهروند امروز ،شماره  )71بين دو فيلم قيصر و
گاو ،فيلم مورد نظر ما قيصر است ،نميتوان ترديد روا
داشت كه او نسبت به فضاي
حاك��م ب��ر جامع��هاش
اعتراض داش��ت و آن
را بر نميتابيد .با اين
وجود ،ش��ريعتي را
تنها با چنين نگرشي
نميتوان ش��ناخت،
زي��را وقت��ي «كوير»
چ��اپ ميش��ود ،براي
برخ��ي پذيرفتن��ي
ب��ه نظ��ر

ديالكتيكتنهايي
بهاره رهنما

آزاد سرو
س��خن از آزادگي در ميان بود ،هر ك��س خود را بدان
نسبتي كرد ،اال سرو كه حق به دعوي نيست.
بازتاب
دوس��تي را در كوچه ميبينم ،ميپرسم در چه كاري؟
به طعنه ميگويد« :راس��ت ميگويم و دروغ ميش��نوم».
ميگويم« :كار جالبي است كه پيشه كردهاي »...ميگويد:
«آنچه كاري به شمار ميآيد :سكوت است».
منشاء اثر
تازه رييس اداره شده بود ،ميگفت« :كارها خواهم كرد».
در روزنامه دو ،سه خطي در مورد انتصابش نوشتند (كاش
درباره انتس��ابش هم اشارهاي ميكردند) مدتي نگذشت از
سمتش معزول شد ،بيآنكه كاري كند .آمده بود منشاء اثر
شود ،مايه خبر شد.
آلودگي محيط زيست
از عناصر اربعه كه پيش از اين به وفور در دسترس ابناي
بش��ر بود ،خاك در تملك كساني درآمده است كه آن را با
زر برابر كردهاند ،آب در قيد جيرهبندي آينده درآمده است،
آتش را هم كه به دم قاطر چموش گاز و نفت و چوبهاي
جنگلي بس��تهاند .فقط براي ما فق��را مانده بود هوا كه اين
روزها نفس هم نميتوان كشيد.
مشق شبانه
دخترم آنفلوانزا گرفته است .به او ميگويم« :به مدرسهات
تلفن ميكنم ،امروز نرو ،در خانه استراحت كن ».ميگويد:
«پدر! فردا تلفن كن ،آخر مشقهاي امروزم را نوشتهام».

نميآيد .ب��راي نمونه ،صادق قطبزاده و دوس��تانش
در جمعي چنين زمزمه ميكنند كه« :ش��ريعتي هم
بريد ..».ش��ريعتي ،نيك ميدانست كه يك دگرگوني
بزرگ اجتماعي ،ب��دون ايجاد يك تغيير فكري پديد
نخواهد آمد (سامان يافته براساس تيپ فرهنگي مردم)
و براي همين بر ضرورت آگاهي بخشي به جامعه تاكيد
داش��ت و هر دگرگوني ب��زرگ را قبل از ايجاد آگاهي،
فاجعه بار ميخواند .او ايدهپردازي را بر كنشگري مقدم
ميشمارد ،مگر نه اينكه در مقايسه جنبش مشروطه و
انقالب فرانسه ميگويد ...« :مشروطه با چند تا فرمان
شروع ميش��ود .در صورتي كه انقالب كبير فرانسه با
يك قرن انديشيدن ،تفكر ،بينش تازه و حركت مترقي
و آگاه و روشنگرانه ».اما از سوي ديگر ،شتابزدگياش
را ني��ز نميتوان ناديده انگاش��ت .درحاليكه هواداران
جنبش مس��لحانه او را به الاليي خواندن براي جوانان
(و همسويي با رژيم شاه) و بيعملي متهم ميساختند
و س��اواك نيز چندان نسبت به كارهاي فرهنگي وي
حساسيت نداشت ،سرانجام ،اثرگذاري او ،هم هواداران
جنبش مسلحانه (و چريكها) و هم ساواك را غافلگير
ك��رد ،انديش��ههاي وي به متن جامع��ه راه يافته بود
و ديگر كار از كار گذش��ته ب��ود ...البته اينكه بخواهيم
آث��ار وي را در جه��ت اقدامهاي غيرمس��المتآميز و
خش��ونتبار بپنداريم كه نبرد مس��لحانه را يگانه راه
رهايي ميپنداش��ت ،چندان درست به نظر نميرسد،
آن هم زماني كه اس��لحهها به سرعت جايگزين كتاب
ميشوند ،اين را در هيچ كجاي آثار شريعتي نميتوان
فهم كرد كه همواره بر خواندن و دانستن تكيه داشت
(در ش��رايطي كه ،برخي از چريكها با خواندن چند
كتاب و جزوه خود را در نوك پيكان انديش��گي جهان
تصور ميكردند) هرچند متاثر از فضاي روش��نفكري
جهاني ،عملگرايي را بخش مهمي از كار روش��نفكري
تعريف ميكرد ،كه در آن روزگار ،راه ميانه ،ميان مايگي
تعبير ميشد و او در آن روزگار كه توليد انديشه از رمق
افتاده بود ،فهميد كه بايد بار اين كمكاري را به دوش
بكشد ،فضاي منجمد را بشكند و موجي تازه در جريان
نوانديشي ديني راه اندازد .به تعبير مصطفي رحيمي ،به
روي روشنفكر تنها يك راه درست باز است ،راهي كه به
ميان مردم ميرود و شريعتي اين راه را گشود...
ِ
زيس��ت اصلي شريعتي
اما اگر در جس��توجوي
باشيم ،آن را در دغدغههاي وجودياش (و در كويريات)
ميتوان فهم كرد آنجا كه ادبيات اگزيستانسياليستياش
غوغا ميكند و مخاطبان را به مواجهاي بيامان با
خ��ود ف��را ميخواند .چند س��ال قبل،
فاطمه صدرعامل��ي ،برايم تعريف
ميكرد؛ زماني كه همراه با امام
موس��ي صدر در پاريس بهسر
ميب��رده ،ام��ام موس��ي صدر
چند بار به «باغ آبس��رواتوآر»
ميرود .وقتي عل��ت را جويا
ميش��ود ،امام موس��ي صدر
در پاس��خ ميگويد كه؛ من
خيلي پيگير بودم احساسي
را كه دكتر شريعتي در آن
باغ تعريف ميكند ،داشته
باش��م و در باغ آبسرواتوآر
ب��ه دنب��ال آن احس��اس
ميگشتم...

چهارشنبه خواني

كلبه مشاهير

«مارتين هايدگر» ،فارغالتحصيل از «كلبه» جنگل سياه
نوشين پيروز
ه��ر بار ك��ه پدربزرگم
به خانه ما ميآمد ،مجبور
بوديم براي رستگاري روح
«هايدگ��ر» همگي فاتحه
بخواني��م! و بع��د در ادامه،
سخنراني او را درباره تاثير
فضاي خانه بر شكلگيري
ش��خصيت و بهخص��وص
اهمي��ت خان��ه در دوران
كودكي بشنويم .او عقيده
داش��ت مرحوم «هايدگر» فقط در كلبهاش ميتوانسته
اث��ري مثل «هس��تي و زمان» را بنويس��د و خانهاي كه
منظرهاي از طبيعت ن��دارد (منظور آپارتمان كوچك ما
بود) ،مانع از هر نوع خالقيت در افراد اس��ت .از ديدگاه او
كلبه هايدگر خانه بود و آپارتمان ما سوراخ موش!
امـ��روز در ش��هـر كـوچـ��ك
«مس��كيرش» به ديدن كليس��اي
«مارتي��ن» ك��ه هايدگ��ر در اي��ام
كودك��ياش در صح��ن آن ب��ازي
ميكرد ،آمدهام .خانه پدري هايدگر
هن��وز ه��م پابرجاس��ت .خان��هاي
روستايي روشن و بهقدر كافي براي
يك خانواده خادم كليس��ا بزرگ و
البته نزديك به كليسا؛ آنقدر نزديك
كه ميت��وان از پنجره خانه ،ناقوس
كليس��ا و درخت ب��زرگ و قديمي
جل��وي آن را بهراحتي ديد .با ديدن
خانه ،كليس��ا و قبرستان كوچك و
سرسبز مسيرش ميشود بهراحتي فهميد چرا هايدگر با
وجود داشتن خانهاي در شهر پرهياهوي «فرايبورگ» و
نزديك��ي آن به محل كار و دفترش در دانش��گاه ،در هر
فرصتي به كلبه معروفش در دامن��ه آلپ ميرفت .او به
دل طبيعت بود و چه جايي
دنبال جايي براي آرامش در ِ
جنگل س��ياه! هايدگر از سال
بهتر از
ِ
 ،۱۹۲۲در جنوب آلمان (توتنائوبرگ)
در كلب��هاي كوچك ،با ديوارها و كف
چوب��ي ،ب��دون آب آش��اميدني و تا
مدتها ب��دون برق زندگي ميكرد و
ميز چوب��ي كارش هنوز رو به پنجره
باقي است .اجاق كلبه تا آخر عمرش
هيزم��ي باقي ماند و آب را با تلمبه از
چاه بيرون ميكش��يد .هن��وز هم در
بيرون از كلبه بهراحتي ميشود مسير
راهپيمايي او را از ميان دره به س��مت
جنگل پيدا كرد .ميگويند ،هيچكس

بهتر از او با وضعيت كوهها،
جن��گل و آب و هواي اين
منطقه آشنا نبود .هايدگر
اينج��ا را بس��يار دوس��ت
داش��ت و در اي��ن كلب��ه،
مهمترين و برجستهترين
آثار خود را نوشت« .كلبه»
موضوع بحثهاي بسياري
چه در زم��ان حيات و چه
بعد از ف��وت او بود .بعضي
رابط��ه كلبه و هايدگر و طبيعت كوهس��تاني منطقه را
محل مجادله اس��اطيري فيلسوف و هس��تي خواندهاند.
اما بيش��ك ،اين كلبه ،جايي است كه هايدگر را تبديل
به هايدگ ِر فيلس��وف كرد .كلبه و چش��مانداز زيبايش،
آبوهواي كوهستاني و پاك ،سكوتِ شبهاي كوهستان
و مه صبحگاه��ي ،درههاي عميق و
جنگل ،ماوايي اس��ت براي آرامش،
تفكر و مكاني براي تعمق .همانطور
ك��ه «ادم ش��ار» در كت��اب «كلبه
هايدگر» نوشته است ،تنها با ديدن
كلبه و محيط اطرافش ميش��ود به
هايدگر و فهم نوشتههاي او نزديك
شد .از ديد هايدگر مهمترين ويژگي
كلب��ه ،گش��ودگياش نس��بت به
طبيعت است؛ از درون كلبه ميشود
زمين را لمس كرد ،تغيير فصول را
حس كرد و آس��مان را ديد .هايدگر
معتقد است آسمان ،معناي خانه را
تكميل ميكند و اين چيزي است كه امروزه در ساخت
خانههاي جديد نسبت به آن توجه نميشود .هايدگر آدم
س��ادهاي بود كه خلق و خوي روستايي خود را هميشه
حفظ كرد ،به درخواس��ت او بعد از انجام مراس��م ختم
در ش��هر فرايبورگ ،جس��دش را در روستاي زادگاهش
مسكيرش ،در كليس��ايي كه پدرش
در آنجا خادم بود ،كنار والدينش دفن
كردند .سر قبر او ايستادهام و به منظره
آپارتمان كوچكم ،فكر ميكنم! روي
سنگ قبر نوشته شده:
«انديشيدن ،خود را به انديشهاي
يگانه س��پردن اس��ت .انديشهاي كه
روزي همچون ستارهاي بر بام آسمان
خواهد درخشيد».
بر ب��االي نامش س��تارهاي نقش
بس��ته اس��ت .براي ش��ادي روح او و
پدربزرگم ،فاتحه ميخوانم.

ديالكتيك تنهايي عنوان مقالهاي اس��ت كه در
كتابي كوچك در قطع جيبي از انتشارات لوح فكر
منتشر شده است .در واقع اين يك مقاله منتشرشده
از كت��اب هزارتوي تنهايي اكتاويوپاز اس��ت كه به
صورت مستقل با ترجمه خشايار ديهيمي به چاپ
رس��يده .كتاب زرد كوچكي كه هم عنوانش و هم
اس��م اكتاو يوپاز جذابيت كافي براي خواندنش را
تقريبا در هر كس��ي ايجاد ميكند و نويسندگاني
مثل كارلوس فوئنتس تاثيرپذيري آن (اين ديدگاه
خاص) را در نوشتههايشان گفتهاند .در واقع تنهايي
با وجود همه شلوغيها و هجو م فضاي مجازي باز
هم مهمترين دغدغه فكري بش��ر اين روزهاست؛
مفهومي كه چنان گس��تره عظيمي دارد كه ديگر
شرق و غرب و جهان اولي و جهانسوم فقير و غني
و متفكر و غيرمتفكر نميشناسد.
دنياي امروز ،دنياي لمس بيش از اندازه واقعي
تنهايي است .كتاب (مقاله) ديالكتيك تنهايي جدا از
آنكه ميتواند براي كساني كه به نظريههاي فلسفي
عالقهمندند كارا باشد ،مفاهيمي در عين حال بسيار
ساده و بديهي را در بر ميگيرد كه سوالهاي امروز
همگي ماست .احساس تنهايي در ميان جمع ،پناه
بردن به كار افراطي و س��اعتهاي متمادي ماندن
در محيط كار ،روي آوردن به قرصهاي روانگردان،
تعليمات عجيب و غريب و گاه به افراط خرافي همه
و همه جاي پايشان در اين كتاب پيدا ميشود .پاز
كه ظاهرا از يك متفكر مكزيكي «ساموئل راموس»
تاثيرپذيري زيادي داشته يگانه راه نجات از وضعيت
اين نوع از تنهايي را عش��ق ميداند .عشق كه براي
محقق ش��دن ش��ايد قوانين دنياي ما را هم زيرپا
بگذارد به عقيده پاز ،جرمي خالف قاعده است كه
دو س��تاره با خارج شدن از مدار مقررشان مرتكب
ميش��وند .مفهوم زمان از ديگ��ر مفاهيم متاثر از
تنهايي اين روزهاي بش��ري اس��ت .زماني كه بد و
سخت اما عجيب پرشتاب ميگذرد (سرسامي كه
در متروهاي پاريس به شكل آزاردهندهاي گواه اين
زمان پرشتاب است) .كتاب ديالكتيك تنهايي براي
خود من و براي دوستاني كه عجيب برايشان سوال
ش��ده كه من چرا اينطور بيوقفه و شيدا به تئاتر
روي آوردهام اين كت��اب جواب مهمي دارد؛ تئاتر،
شعر و اعياد مذهبي تنها بازماندههايي هستند كه
زمان اسطورهاي بيزمان را جايگزين زمان پرشتاب
مجازي اكنون ميكنند و انس��ان تنهاي زنداني در
اين توالي پرشتاب زمان امروز را به زمان زنده ابدي
بدون تاري��خ پيوند ميدهد .بيش��ك ديالكتيك
تنهايي با وجود حجم اندك��ش از اين پس ،كتاب
باليني خيلي از ما «با همان تنهايان» خواهد بود.
كوهها با هماند و تنهايند
همچو ما با همان ،تنهايان «احمد شاملو»

برش از اخبار

 E-BOOKدرشهر كتاب مركزي

فروشگاه مركزي شهركتاب به مناسبت آغاز هفته
كتاب براي نخس��تين بار سيستم خدمات رايانهاي
 E-BOOKرا افتت��اح ميكن��د .در اي��ن خدمت
نوين ،فروش��گاه مركزي ش��هركتاب در ادامه ساير
فعاليتهاي فرهنگي خود براي گسترش كتابخواني
و دسترس��ي به آخرين منابع علمي جهان70 ،هزار
عنوان كتاب انگليسي از بيش از 500ناشر بينالمللي
را روي ش��بكه ف��روش  E-BOOKخ��ود عرضه
ميكند .عالقهمندان رش��تههاي علوم انساني ،علوم
پايه ،فني و مهندسي ،پزشكي و ديگر علوم كاربردي
و همچنين فلس��فه ،ادبيات ،شعر ،رمان كالسيك و
مدرن ميتوانند با در اختيار داشتن نام ،نام نويسنده
و  ISBNكتاب مورد نظر خود به فروشگاه مركزي
شهر كتاب به آدرس خيابان شريعتي ،باالتر از خيابان
مطهري ،نبش كوچه كالته ،ش��ماره 743مراجعه و
نسخه الكترونيكي آن را خريداري كنند.

ادامه از صفحه اول

شريعتي در دنياي مجازي

اينكه چ��ه كيفيتي در نگاه ،زندگي و ش��خصيت
اين متفك��ر چنين امكاني را فراهم س��اخته ،چرا
مينويسند و به گردن او مياندازند ،چه نوع كالمي
را ب��ر عهده او ميگذارند ،چرا كالم منتس��ب به او
مقبولیت بيش��تري پيدا ميكند ،مورد قبول واقع
ميشود ،چرخ ميخورد و راهش را باز ميكند ،چرا
شايعه از خود واقعيت قدرتمندتر عمل ميكند و...
سواالتياند كه ديگر بايد اهالي علوم اجتماعي پاسخ
گويند .آنچه مسلم اس��ت وجود نوعي استعداد در
زندگي و آثار ش��ريعتي اس��ت براي زيستي آزاد و
سيال .تولد ،تولد ،تولدش مبارك!

