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هفته نامه جوانان مشهد 

بازنده؟!  یا  برنده  یعتی،  شر
پرونده ای درباره علی شریعتی

 که هنوز موافقان و مخالفان پرشوری دارد   

ی با علی ضیا
روایِت گفت وگوی

درباره مشهد و مجری گری تلویزیون

مردم احتیاج دارند 

داد بزنند! 

ش روایـت 
شـ

ه جام جهانی فوتبال 
دربار

ه روبرتو باجو را 
ک

» گاز« کشاند
به میالن

و مسـی را 

سوار قطار مشهد- کرمان کرد 



ت
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ار ن
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راسریعترمیرفت.
وقتینردبانراخوابیدهدیدم،همهشکوهش
برایمفروریخت.ازآنروزدیگرنهجالباســی
آقابودونهآبــاژورخانم؛آنهاتبدیلشــدند
بهچیزیچســبناکدرالیــهکورتکسمغز،
لکههاییبزرگدرگوشهذهنمکهنتوانستمبا
هیچدستمالخیسیپاکشانکنموازشرشان

خالصشوم.

گاهی با خودتان
 لـج بــازی کنیــد!

باید بچه      هایمان را 
به دندان بگیریم

عباسعلی سپاهی یونسی

کیارنگ عالیی

2

آقای جالباسی
خانم آباژور

مریم حسینیان

شماره هفدهم میالن 

تـقدیم به

خداداد عزیزی

و همه بچه های

 بامرام »رضاییه«

جالباســیآقابود،قدبلنــدوموقر.آباژور
خانمیبودبادامنپلیســه.نردبــاندوپاکه
آقاجــانهربهــاربــرایبازکــردنتوتهای
درخِتتــویحیــاطرویآنمیرفتپهلوان
محلهمــانبودکهاســمشراگذاشــتهبودند
»ســیاهلوتی«.شــبهاتادیروقتسرکوچه
میایستادتاکســیمزاحمزنهاودخترکان
محلهنشود.منازاومیترسیدم.مثلنردبان
دوپاشــانههایشخیلــیبلندبــودوکتشرا
میانداخترویآنها.پوســتســوختهاش
زیرکالهشــاپویماهوتیاشهمیشــهتوی
سایهبود.یکبارکهاسممراپرسیدنفهمیدم
کــهداردباچشــمهایشبهمــنمیخنددیا
چشــمغرهمیرود؛بهایندلیلنردباندوپای
آقاجانرادوســتنداشتم،اگرچهحضورش
گوشهحیاط،لمدادهبهحاشیهدرسایهمانده
دیــوار،برایــمفقطیــکمعناداشــت:چند
مشــتتوتشــیرینتویکاســهگلسرخی
یادگارجهیزیهمامانبزرگکهگاهیمیشــد
البهالیشمورچهایســمجراهمپیداکردکه
چسبیدهبهتوتهادرآنمیلولید،بعد،لذِت
ناشستهنگهداشــتندســتهاینوچ،مثل
ارتکاِبجرمینابخشــودنیکهفقطخودت
ازآنخبرداریو،اگرمــادریامامانبزرگآن
رامیفهمید،المشنگهایبهپامیشد،لذِت
لمسنردههابادســتهایالفــش،ورّدیاز
خودبرجاگذاشتن،حتیبهاندازهلکهکوچک
چســبناکیروینردههایاشیشهتوالتتوی

حیاط.
جزجالباســیوآبــاژورونردبــان،چیزهای
دیگریهمبودندکهبرایمــنحکمآدمهارا
داشــتند.پاتیلیگوشــهحیاطخلوتبودکه
مامانبــزرگتــویآنچغنــدرمیپخت.من
هیچوقتجرئتنکردمبگویمکهپاتیلدختر
چاقننهرضاســتکهجمعههابرایکمکدر

نظافتخانهپیشمامانبزرگمیآید.
یکروزازهمانجالباســیسُرمقندینمکی
پدرراآویــزانکردند.چیزدیگریدمدســت
نبودوالتهابچسبیدهبودبههمهجایخانه.
یکروزباچشــمهایخودمدیدمکهکالهک
آباژوررابازکردندومیلهبیسِرآنراگذاشتند
باالیســرمامانبزرگوســُرمیراکهرنگش
تمامــازردبــودبهآنبســتند.یــکروزهمبا
صدایگریــهمامانازخوابپریــدم.صدااز
جاییدورمیآمد.دویــدمتویحیاطودیدم
همسایههاروینردباِندوپالحافچارخانهای
پهنکردهاندوآقاجانراخواباندهاندرویآن
تابرسانندشبهماشینیکیازهمسایههاکه
دستفرمانبهتریداشتوفاصلهبیمارستان

دخترکوچولوییکیازهمســایههارفته
اجازهدختریکیدیگرازهمســایههارابگیرد
تاباهمبروندتویپارکینگآپارتمانمانبازی
کنند،ومنکهکلمه»پارکینگ«رامیشــنوم
باخــودمفکرمیکنــم:»طفلکیهــا!کدام
پارکینــگ؟!همیــنپارکینگیکهانــدازه6
ماشینظرفیتداردواآلنهم4ماشیندرآن
پارکشدهاســتواندازهرفتوآمدیالبهالی
ماشینهادرآنجاهســت؟!«نمیدانمچرا
یکبارهدلــممیگیرد.ناگهــان،درحالیکه
پلههاراپایینمیروم،بهخاطراتمپناهمیبرم،
بهروســتا،بهزادگاهم،بهآنهمهکوچهبرای
بازی،بــهآنهمهامنیتــیکهبــودومااصال
نمیدانســتیمناامنییعنیچه؛بهروزهایی
فکرمیکنمکهازسرتنورنانگرمبرمیداشتم
وقاشقیربازکوزه،ورویتکهنانممیمالیدم
وبهکوچهمیزدمکهخودمرابهبچههابرسانم
تاباتوپپالســتیکیســاعتهاییراخوش

باشیم،بینآنهمهگردوخاک.
حــاالچقدرپســرموبچههایاینشــهرباید
چهاردیــواریآپارتمانهاراتحمــلکنند:تا
میخواهندبدوندتذکرمیدهیمکه»همسایه
پایینــی...«،تــاگاهیمیخواهندازشــوق
بلندبخندندوجیغبکشــندتذکرمیدهیم:
»پسرم!یواشتر!...«.بیرونوکوچهاززندگی
بچههایمانخطخوردهاســت.اگرآنهاهم
نترسند،خودمانمیترسیم.حقهمداریم؛
بااینهمهناامنیشــهرهابایــدبچههایمان
رابهدندانبگیریــمتادندانیآنهــاراندرد،
بایدحواســمانبــهبچههایمانباشــدتایک
رانندهبیحواسبیهوازیرشــاننگیرد،باید
بابچههایماندوستباشیمتاکمبودمحبت
نداشتهباشــندوسرراهشــاندوستانیقرار
نگیرندکهفرداروزغمشبرایماباشــدو....
مانسلیهســتیمکهالاقلازگذشتههایمان
خاطراتسرشــاریازدویدنهــادرکوچهها
وآزادیداریــم،امــابچههایــیکهحــاالدر
زایشــگاههابهدنیامیآینــدودرآپارتمانها
بزرگمیشوندچه؟!نمیدانم؛البدآنهاهم
برایخودشاندلخوشــیهاییدارندکهما

 درکشاننمیکنیم.

گاهیبایــدتغییرکرد.مهمنیســتکجا
وچطور؛مهمایناســتکهآنینباشــیمکه
دیشبخوابیدهایم.شایدباشکستنبعضی
عادتهابتوانیمقدمیبهسویتغییربرداریم.
الزمنیســتیکدفعهبهتغییرشــغلوخانهو
زندگیووســایلفکرکنیم؛همینکهمســیر
روزانهمانراتغییربدهیم،نصــفراهراپیاده
برویمویابهجایاینکهصافبرویمپشتمیز
کارمانبنشــینیمتقهایبهدرروبــهروبزنیم
وســالمیبکنیــمولبخندیبزنیــموهمکار
کجخلقمــانرامتعجبکنیــمیعنیچیزی

تغییرکرده.
گاهیبایدتغییــرکردواینتغییــرمیتواند
یکجورلجبازیباشدباچیزهاییکهبهآنها
خــوگرفتهایم،مثالیــککاناپه،یــکلیوان
مخصوص،یکرنگ،یــکغذایروزخاص،
یکعــادتمهمانیرفتــن.تَرکبرداشــتن
عادتهاخیلیوقتهابرایمانخوباســت.
اولــشکمیدردنــاکبهنظرمیرســد،ولی
آخرشخوباســت.قویترمــانمیکنددر
زندگی؛جهانمانوســیعترمیشــودو،اگر
روزیمیــزکارمانراازدســتدادیم،مجبور
بهتغییرداشــتههایمانشــدیموچندوقتی
بههــردلیلی،چــهمادیوچــهمعنوی،آنی
نبودیمکهبــهآنعادتداریــم،دنیابرایمان

تمامنمیشود.
گاهیبایدتغییرکرد.منتظرنباشیمبهماسر
بزنند،بهمامحبتکنند،مارادوســتداشته
باشــندوکمکمانکنند؛خودمــانقدماول
رابرداریــم.برخالفعادتهمیشــگیمان،
سریبهگلفروشیبزنیموبگوییمدورشاخه
گلهایمــانچهروبانــیببندنــدوگلهای
عجیبمــانراببریــمبــرایهمانکســیکه
عادتکردهایمهمیشــهبرایمانگلبیاورد،
یــامثالهمانکســیراکهازدســتشحرص
میخوریموعادتداریمازاودوریکنیمموقع
خداحافظیبغلکنیمودعوتشکنیمکهباهم
چایبنوشــیم،درعصریخنــککهباغچه
راآبدادهایــم.چــهاشــکالیداردبرویمدر
سایتهایآشپزیجستوجوکنیموغذایی
رابپزیمکهتابهحالنپختهایم،لباســمانرااز
جاییبخریمکــهتابهحالبهآنجــانرفتهایم،
پارکــیرابرایدویدنانتخــابکنیمکهفقط

اسمشراشنیدهایم؟!
گاهــیبایــدتغییــرکنیــموبــهپوســته
ســختالکپشــتیمانتلنگــریبزنیــم؛
قــرارنیســتکــههمیشــهبــاخرگــوش

مسابقهبدهیم....

 



تئاترمشهدکهچندســالیاستروی
دورپیشــرفتافتــادهاســتهمیشــه،با
تمــاماتفاقاتشــیرینش،تلخکامیهای
بســیاریهمداشــتهودارد.اینپارادکس
عجیبوغریبهمراههمیشگیتئاتراین

شهراست.
همینزمســتانپارســالبــود،دقیقانهم
بهمن1396.خیابانهایمشــهدازسوز
وسرمایزمستانیخبســتهبودندکهخبر
یکاتفاقبزرگتاحــدییخفضایهنری
شهرراهمشکست،خبریکهنشانههایی
ازبهــارتئاتردرمشــهدداشــت،آنهمدر
یــکزمســتانپرســوزوکمبــرف.ماجرا
ازاینقــراربودکــهجمعــیازهنرمندان
جوانوخوشآتیهمشــهدتوانســتهبودند
جایزههایسیوششــمینجشنوارهتئاتر
»فجر«رادروکنند.مهمتریناتفاقآنشب
ازآِنمهدیضیاءچمنیبودکهبراینگارش
نمایشنامــهتئاتــر»حذفیــات«تندیس
جشنوارهبینالمللیتئاتر»فجر«راکسب
کرد،جایــزهایکهدرواقعبهتئاترمشــهد
رسید.بسیاریازاهالیتئاترمعتقدندکه
اینجایزهمهمترینوارزشمندتریناتفاق

تئاتریخراساناست.

اماحــاالتئاتردرمشــهدرویناخوشــش
رانشــانداده،آنهــمبرایهمانکســی
کــهمهمترینجایــزهتئاتریاینشــهررا
گرفتهاست.چندروزیاستکهدرفضای
مجــازیوبهویژهدرصفحــاتهنرمندان
مشــهدیتیتریکخبــرعجیبوغریبو
تلخبهاشتراکگذاشــتهمیشود:»چوب
حراجبهتندیسبینالمللجشنوارهتئاتر
فجر!«هنرمندانبسیاریباهشتکهایی
حاکــیازافســوسودریغاگویــیبهاین
ماجــراواکنشنشــاندادهانــد؛ازجمله
نیمــااقلیما،کارگــردانفیلــم»امیر«،در
اســتوریاینســتاگرامشبهاینموضوع
واکنشنشاندادهاست.مهساغفوریان،
بازیگــرنامآشــنایتئاتــرمشــهد،همدر
صفحــهاینســتاگرامشیکپســتمجزا
رابــهایناتفــاقعجیباختصــاصداده
اســت.درکنارهنرمندانتئاتروســینما،
برخــیازهنرمندانعکاسوگرافیســت
همبهماجــرایفروشتندیسجشــنواره
بینالمللــیتئاتــر»فجر«واکنشنشــان
دادهاند.همهاینهادرحالیاستکهتااین
لحظههیچکدامازمسئوالنومتولیانهنر
مشهد،بهویژه»انجمنهنرهاینمایشی
خراســانرضوی«،واکنشــیدراینزمینه

نشانندادهاند.
براســاسخبــریکــهدرفضــایمجازی
مهــدی دستبهدســتمیچرخــد،
ضیاءچمنــیبهدلیــلمشــکالتمالــی
تندیسخودرابهفروشگذاشــتهاســت.
البتــهاوبرایجایــزهاشقیمتــیتعیین
نکردهاست.اینماجرادرستدرزمانیکه
همهنگاههابهموفقیتهایتئاترمشــهد
درجشــنوارهتئاتر»فجر«معطوفشــده
میتواندبســیارتلختــروناگوارترباشــد.
درشــهریکههمگانبرایتئاترشکفو
سوتمیزنندوبهنشانهاحترامکالهازسر
برمیدارندومدیرانفرهنگیاشافتخارات
هنرمندانرابهنفعمجموعهتحتامرشان
مصــادرهمیکنند،یــکهنرمنــدکهدر
بزرگترینرویدادتئاتریکشــورموفقیتی
بزرگکســبکردهاســتبهناگاهتصمیم

میگیردمهمتریندستآوردحرفهایاش
رابهحراجبگذارد،آنهمدرســتدرزمانی
کهتغییرمدیــرکلادارهفرهنگوارشــاد
دررأساخبارفرهنگیوهنریشــهرقرار
گرفتهاست!اینکهاینتصمیمتاچهاندازه
دراعتبارتئاتریکشــهرتأثیرمیگذاردو
چهتصویــری-منفییامثبــت-ازفضای
تئاترمشهدبهدیگرشهرهایایرانوبهویژه
پایتختارائهمیدهــدخودنکتهایمهمو

درخورتأملاست.
بنابــرایــنمقدمــاتوبــرایفهمیــدن
صحتوســقمایــنخبرعجیببــامهدی
ضیاءچمنــیبــهگفتوگونشســتیمتااز
اودربــارهایــنتصمیــمبپرســیم.گویــا
ضیاءچمنیمصرانهدرتالشاستکهبرای
ادامهفعالیتهایشبهتهرانمهاجرتکند،
امابهدلیلهزینههایزیادزندگیدرتهران
مجبورشدهتندیسجشنوارهتئاتر»فجر«
رابهفروشبگذارد.او،اگرچهازفعالیتدر
تئاترمشهدقطعامیدکرده،امیدواراست
اینجایــزهباقیمتیمناســبدرمشــهد

فروختهشودودرهمینشهربماند.
ایننویسندهوکارگردانتئاتریکیازدالیل
تمایلشبهحضوردرتهرانراحمایتنکردن
مســئوالنومتولیانفرهنگوهنرمشهد
میدانــد:»متأســفانهبایــدبگویــمکــه
نبــودحمایتهاونشــنیدنصــداوگالیه
هنرمنــدانتئاتردراینشــهردیگرازحد
گذشتهاست.دراینسالهابهبیتوجهی
مســئوالناعتراضکردیم،امــانتیجهای
حاصلنشــد.منکهدیگرازاینوضعیت

خستهشدهام.«
ضیاءچمنیمیگویدبههیچوجهبهدنبال
حرکتهــاینمادینواعتراضینیســتو
صرفابهدلیلمشکالتمالیوتأمیننشدن
بخشــیازهزینههــایزندگــیدرتهران
مجبورشدهدستبهایناقدامبزند:»شاید
دیگــرانتصمیمــیراکهگرفتــهامبهیک
حرکتاعتراضیتعبیرکنند،امابایدبگویم
اینفقطیکبخشازماجراست؛موضوع
اصلیایناســتکهمیخواهــمبهتهران
بــروم.اگربخواهمایــنکاررابکنموحتی
بــاحداقلهــاکارمرادرآنجــاادامهدهم،
طبیعیاستکههیچمسئولیوظیفهندارد
درآنجابرایمنخانهایرهنکندیابخشی

ازهزینههایزندگیامرافراهمآورد.«
ایــنکارگردانوبازیگرتئاتــردربارهدالیل
مهاجــرتبــهتهــراناینطــورتوضیــح
میدهد:»مدتهاستکهبرایمهاجرت
بهتهرانتصمیمخودمراگرفتهام.درآنجا
میتوانــمبیشــترکارکنموبــاهنرمندان
بیشتریدرارتباطباشم،وازهمهمهمتردر
فضاییپیشرفتهترفعالیتهایتئاتریامرا

ادامهدهم.«

نمایشــنامهنویسبرتــرسیوششــمین
جشــنوارهبینالمللیتئاتر»فجر«معتقد
اســتکهبخشزیادیازدلسردیاهالی
تئاترمشهدمتوجهمسئوالنفرهنگیاین
شهراســت.اوبهموازیکاریهایبرخی
نهادهاودســتگاههایفرهنگیدرمشهد
اشارهمیکندومیگوید:»وقتیمنبرای
اجراینمایشــمازادارهارشــاداینشــهر
مجوزمیگیرمدیگرچهدلیلیداردکهبرای
اجرایهماناثردرسالن»اشراق«مشهد
ازشــوراینظارتــیتئاتر»حــوزههنری«
مجوزبگیرم؟!اینهایعنیموازیکاریکه
نتیجهایجزدلســردیهنرمندانندارد.
اینموازیکاریهاچــهمعناییدارند؟آیا
جزایناســتکهمدیرانشناختیازتئاتر

! ؟ نــد ر ا ند
متأســفانهاتفاقاتی

ازایندستدارددراینشهر
میافتدکهباعثدلسردیبچههای

تئاترمشهدشدهاست.«
ضیاءچمنــیباانتقــادازانفعــالبرخی
رســانههادرزمینهپرداختنبهمشــکالت
تئاترمشهدمیگوید:»دراینمیانبرخی
بهدلیلمنافعشانسکوتکردهاند،آنهم
درشهریکهبعضیازمدیرانشخودشان
رادرهمهامورمتخصصمیدانندوهمین
باعــثشــدهدرحوزههاییکــهتخصص
ندارنداظهارنظــرواعمالنظرکنند.این
ماجرادرنهایتبهدلســردیوبیانگیزگی

هنرمنداندراینشهردامنمیزند.«

ایــننمایشــنامهنویسوکارگــردانتئاتر
تصمیمشبرایفروشتندیسجشنواره
بینالمللیتئاتــر»فجر«راحرکتی
ناشــیازغمودلسردیدر
فضــایهنــری
مشــهد

میداند
: یــد میگو و

»منمهمتریــنجایزه
تاریختئاترمشــهدوخراسانرا

گرفتم،امادریــغازاینکهحتــییکیاز
مســئوالناینشــهربامنتماسبگیرد،
دریغازحتییکتشــکرخشــکوخالی!
دوســتانفقطزمانیکهیــکاتفاقخوب
میافتــد،برایخودنماییودیدهشــدن،
دراخبارورســانههاازموفقیتهنرمندان
ســخنمیگویند،امادریغازحمایتی!«
ضیاءچمنیدرپایان،باانتقادازســاختار
مدیریــتفرهنــگوهنــردرمشــهد،
محافظــهکاریوتــالشبــرایحفــظ
ســمتهایمدیریتــیرایکــیازدالیــل
بیتوجهیبههنرمندانمیداندومعتقد
استکهمدیرانتالشمیکنندفعالیتشان
درساختارسیستماتیکاداریپسندیده
باشــد؛همینامرهــمبــهمحافظهکاری
آنهادامــنمیزندومانعــیجدیدر
مسیرانجامدادنکارهایتازه

ومتفاوتاســت.
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 بخش زیادی از 

دلسردی اهالی 

تئاتر مشهد متوجه 

مسئوالن فرهنگی 

این شهر است

مجید ادیبی

وش ... همه  چیز  برای فر

ش معتبرترین
تصمیم عجیب نمایشنامه نویس مشهدی برای فرو

ی را   از مشهد به بیرون مخابره می کند؟!
س تئاتر خراسان چه تصویر

 تندی

    بخشـی از قــرار      

برای بیشترکردن پولی که برای زندگی در تهران جمع کرده ام باید به فکر یک راه چاره باشم و طبیعی است که تنها 

انگیزه ام در فروش تندیس جشنواره »فجر« فقط همین است    اگر بخواهم سازم را به قیمت 400هزار تومان 

بفروشم که دردی از من دوا نمی شود! در این وضعیت مجبور شده ام این جایزه ارزشمند را به فروش بگذارم  

باید بگویم که هنرمندان تئاتر مشهد واقعا درجه یک هستند. آن ها دغدغه دارند و این دغدغه مندی در آثارشان 

هویداست       در این شهر، هنرمندان جوان و باانگیزه ای هستند که آینده تئاتر مشهد را رقم می زنند. من 

نیز همیشه دغدغه ام این بوده که برای مشهد و تماشاگران فهیم مشهدی تئاتر اجرا کنم و قرار 

نیست بعد حضورم در تهران ارتباطم را با تئاتر مشهد قطع کنم. من دوست دارم 

که آثارم را بازهم در مشهد برای مردم روی صحنه ببرم  
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عالقهداشــتنیانداشــتنبهفوتبالبایــدیکیاز
سؤاالتمهمشبخواستگاریباشد.اصالمهمترین
ســؤالیکهمیشــودازیکمردکردهمیناست؛آخر
رویروندزندگیمشــترکتأثیربسزاییدارد.ازاینجا
میشــودفهمیدکهآقایدامادبــرایپولش،وقتش،
خانوادهاشوآیندهاشچطــوربرنامهریزیمیکند.
حاال،اگرآبیوقرمزراهمقاتیقضیهکنیمویاخودش
ازآنهــابگویدکهچــهبهتــر؛درکوتحلیلموضوع

سادهترخواهدشد.
واقعافکرکنیدمردیکهبهاینورزشعالقهمندباشد
چطــورآدمــیخواهدبود:اگــرزمانییــکمهمانی
مهــمخانوادگــیاتفاقابابــازیتیــمموردعالقهاش
همزمانباشــد،میشــودرویآمدنشحسابکردیا
نه؟وقتیمســابقهایدرورزشگاهشهربرگزارمیشود
کجامیشــودپیدایشکــرد؟پــولبیزبانشراخرج
مســابقاتپیامکیمربوطبهفوتبــالیاحمایتازاین
تیموآنتیم،رفتنبهورزشــگاهویاخریدنلباستیم

موردنظرشمیکند؟
مننمونهحیوحاضراینطورآدمیراپیشچشمنه،
پیشگوشــمدارم!مطمئنمخانمهمسایهسؤالمهم
راطرحنکردهاســت!هرشبیکهفوتبالیازتلویزیون
پخــشمیشــود،صدایدعــوایزنوشــوهرطبقه
باالیمانازکانالکولرمیآید.نمیدانمچراهمیشــه
پخشفوتبالباقســمتصدوچندمیکسریالترکی

درفالنشبکهماهوارهایتداخلدارد!
وقتیبهاینفکــرمیکنمکهبازیهــایجامجهانی
چقدرباســریالهاتداخلخواهندداشــتسرمدرد
میگیرد.اگرپولداشتم،حتمایکتلویزیونبرایشان
میخریــدم.اصــالمردهمســایهخــودشبایدیکی
بخرد.یکتلویزیون50اینچیازیکسکهبهارآزادی
ارزانتراســت!بهترازایناســتکهبخواهدپولکل

سکههارابدهد!
بهاینکهبســیاریازمردهــابهصــورتمتعصبانهای
بهدویدنبیستوســهنفــربهدنبالیکتــوپعالقه
دارندهیچاعتراضیندارم؛بهایــنهمکهخانمهای
زیــادیبهســریالهایبیپایــانترکیعالقــهدارند
اعتراضینــدارم؛منتنهابــهمعمارانومهندســان
معترضــم!کاش،کاشایــنآپارتمانهایفکســنی
راجــوریمیســاختندکــهصــدایهمســایهها

 بهگوشهمنرسد!

عموییدارمکههمیشهفکرمیکندهلندقهرمان
میشود،حتیامسالکههلنددرجامجهانینیست!
ازنظراوقهرمانبودنبهباالیسربردنآنجامطالیی
ارتباطینــدارد.خب!اینروایتهــماصالربطیبه
ایناعتقادراســخندارد؛اینروایتبرمیگرددبه31

.Fخردادماه،روزآنبازیلعنتیدرگروه
فکرکنماولینباریبودکهپایتلویزیوننبودم.چند
ساعتقبلســوارقطارمشهد-کرمانشدهبودمودر
کوپهشــشتختهاشجاخوشکردهبــودم.احتماال
داشــتم»آداببیقــراری«رامیخوانــدم.ســاعت
20:30بازیایران-آرژانتینشروعشدهبود.حوالی
ســاعت21،مادریکــیازایســتگاههایبینراهی
توقفکردهبودیم.عدهایپشتمغازهایصورتشان
رابهشیشــهچســباندهبودندکهببینندمسیرؤیای
80میلیونایرانیبرایرســیدنبهیکآرزوراچگونه

بربادمیدهد!
قطاردوبارهبهراهافتاد.منودوستممیانتلقوتلوق
قطــاراســترسبــازیرابارادیــوتجربــهمیکردیم.
همکوپهایهایمــاندوپیرمــردبودنــدکهبحثشــان
دربارهشــیعهوســنیباالگرفتهبود.مانگراندروازه
ایــرانبودیمودوســتنداشــتیماینبحــثبهجدل

کشیدهشود.
بهکویررســیدهبودیم.ریلوســطکویردرشــبباید
تصویرجذابیباشد،امامادردلتصویربودیموکویر
راتنهاازطریقشنهاییکهخودشانراازپنجرههای
نیمهبازبهداخلکوپهرســاندهبودنددرکمیکردیم.
چیزیبهپایانبــازینماندهبود.نمیدانمچهشــد
کهرادیــودیگرکارنکرد!آنتنگوشــیهمپریدهبود.
دقایقیبعدآنتنگوشیبرگشــت.فوتبالتمامشده
بود.رادیوچیزینمیگفت.زنگزدمکهنتیجهبازیرا
بپرسم.دقیقه90ردشدهبودکهمسیتوپرارسانده

بودبهتوردروازهایران....
بعدهــاکــهفیلمبــازیرادیدمبــاخودمگفتــم،اگر
اینطوفانشــِنمســیرمشــهد-کرمانبهورزشگاه
میرســید،آنضربهکاتداربهتیرمیخورد،اگر...،
امابازیتمامشــدهبودومابازندهبودیم.فرداازقطار
پیادهشدیم،اماخاطرهتلخآنبازیسالهاستکهبا

 هرتلقوتلوقیبهذهنمهجوممیآورد.

جام جهانی 2018 برای من ، بیــش از همه، در مهرداد خالصه 
می شود و پیش از آن  در پیکه، این مدافع تاجرزاده اسپانیا. جز این ها، 
علقه چندانی به مسابقات جام جهانِی پیش رو ندارم. راستش، من 
هم مثل برخی فقط یک بار ِعرق ملی ام گل کرد و بعد برای همیشــه 
ازبین رفت. جام جهانی 98 فرانســه را می گویم، آن وقت که هنوز 
هیچ اثری از فضاهای مجازی و این ارتباطات گسترده نبود. آن موقع 
حضور تیم ملی فوتبال در مسابقات جهانی برای ما حکم رساندن 

صدای هر ایرانی به دنیا را داشت، یعنی که ما هم هستیم.
از همان زمانی که معلوم شد ایران قرار است مقابل اسپانیا بازی کند 
به مهرداد فکر کردم و اینکه حاال با این تعارض درونی اش چه خواهد 
کرد. او عاشق  جرارد پیکه اســت. هر خبری که شب ها در فضای 
مجازی از این مدافع اسپانیایی منتشــر می شود صبح اول وقت 
کف دست اوست، همان موقع که سر صبح توی میدان »تقی آباد« 

می ایستد به فروختن روزنامه.
نخواستم مستقیم از او بپرســم که »چه حسی داری از اینکه تیم 
کشورت قرار اســت مقابل پیکه بازی کند؟« و »وقتی می نشینی 
به تماشــای بازی برایت چقد راحت است که دست کم نود دقیقه از 
عشق و عالقه ات دست بکشی و فراموشش کنی؟« با خودم گفتم 
احتماال درطول عمر سیزده ساله اش برای اولین بار است که بر سر 
چنین دوراهی ای قرار می گیرد و باألخره بــا خودش کنار می  آید. 
نتیجه هم معلوم است: او کشورش را به پیکه نمی فروشد. به همین 

راحتی!
تنها چیزی که جرئت پرسیدنش را پیدا کردم چنین جمله کلی ای 
از کار درآمد: »از جــام جهانی چه خبــر؟« او در آن فاصله کوتاه 
چندثانیه ای پشــت چراغ گفت: »لحظه شــماری می کنیم برای 
دیدنش، خانم! دعا کنین نریم تو قوطی!« گفتم: »آخرش که می ریم! 
چه انتظاری داری؟! معجزه؟!« خندید: »بله؛ تو فوتبال معجزه زیاد 
اتفاق افتاده!« پرسیدم: »حال بابات چطوره؟« دور می شد که گفت: 
»همون طوری مریض افتاده. چه انتظاری داری، خانم؟!« خواستم 
امیدوارش کنم، ولی خندیدم و فقط گفتم: »معجزه!« برایم دست 

تکان داد و میدان را دور زدم.  

 خاطرهF در قطار مشهد-کرمان

شنیدن جام جهانی 
از کانال کولر مهرداد و این تاجرزاده اسپانیایی

سلمان نظافت یزدی

امیرمنصور رحیمیان

فاطمه خلخالی استاد
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همهچیزازآنپنالتیکذاییشــروعشد،26تیرماه
1373.مــنوعلی،بــرادرکوچکترم،چشــمانمانرا
چسباندهبودیمبهتلویزیون14اینِچرنگی»سوپرجنرال«
کهآنزمانبرایخودشهیبتیداشت.مادونفرطرفدار
الجوردیهایاروپابودیم.ســعید،برادرارشد،بهدیوار
تکیهدادهبودوبــرایمنوعلیُکــریمیخواند.اوآن

سالهایکبرزیلیتمامعیاربود.
آنروزتمامسرخوشــیمنوعلیبهموهایُدماســبی
روبرتــوباجوگرهخوردهبود،سرخوشــیایکــهمارااز
خیابان»گاز«مشــهدبهاستادیوم»ُرزبول«درکالیفرنیا
بردهبود.باجوپشــتتــوپقرارگرفت.ســرشراپایین
انداختتابرایزدنآنپنالتیسرنوشتسازتمرکزکند.
ضربانقلبمُتندترمیزد،آنقدرکهبهجایصدایبهرام
شفیع،گزارشگرآنفینالتاریخی،صدایضربانقلب
خودمرامیشنیدم.ضربهنواختهشدوآهوافسوسمنبا
آنتوپکذاییبهباالیدروازهبرزیلرفت.توپباجوگل

نشد؛ایتالیاقهرماننشد!
تنهاعایدیمنازقهرماننشــدنایتالیادرجامجهانی
1994اتحادبیشترباعلیبودکهآنزمان10سالهبود،
باجثهایکوچک.مادوســتداشتیمدرحیاطکوچک
خانهازپسحریف»ُقلُدر«مان،سعید،برآییمتاقهرمان
نشــدنایتالیارادرزمینبازِیخودمــانجبرانکنیم.
فوتبالماقواعدخاصخودشراداشت:هرنیمهاش10
دقیقهنفسگیربود.اگربازیمساویمیشد،مستقیم
میرفتیمســراغضرباتپنالتی.محدودهدروازههاهم
برایخودشداستانیداشت.یکسویمیداندِربزرگ
حیاطبودوســویدیگرشپنجرهبزرگاتاقپذیراییکه

روبهحیاطبود.
منوعلیدریکقراردادنانوشــتهمتحدشــدهبودیمتا
شکستســختیرابهســعیدتحمیلکنیم،امادرطول
دونیمــهزورمانبهجثهبزرگاونچربید.نوبترســیدبه
ضرباتپنالتی.درپنالتیهاهممســاویپیشرفتیمتا
اینکهرسیدیمبهضربهآخر.اگرضربهمنگلمیشد،ما،
منوعلی،قهرمانمیشدیم.آنتوپبهترینفرصتبود
تاازحیثیتازدسترفتهایتالیاییامدفاعکنم.پشتتوپ
رفتموباتمامقدرتبهآنضربهزدم.توپازدستانسعید
عبورکردو....ماقهرمانشــدیم،اماتمامشیشــههای
پنجرهاتــاقپذیراییبهطرفةالعینــیفروریخت!آنروز
مجبورشــدمتمامپساندازعیدمراخرجشیشهپنجره
پذیراییکنم،اماهنوزهمبابتآنقهرمانیسرمباالست

 وایتالیاهنوزیکقهرمانیبهمنبدهکاراست!

هنــوزصداهایمهیجــیراکهازیــکتلویزیون
سیاهوســفید21اینچبیرونمیزدوخودشرابهمن
میرســاندتامثلفنرازجابپرمونیمخیزشــومیادم
هســت.تســبیحبیچارهایتویدســتمبــودوبالِش
توســریخورمکهابتدایبازیزیرســرمبــودکمکم
خودشراتــویبغلمجامــیدادتاهروقــتبازیبه
مــراددلمننبودمشــتیبرســرپنبــهایاشفرود
بیاورم.خداراشــکراستخوانینداشــتکهبشکند!
مــادروخواهرمفوتبالــینبودند؛حوصلهنداشــتند
نوددقیقهصبرکننــدکهببینندآخرچهکســیهورا
سرمیدهد،وجایشســریالمیدیدند.چقدرباید
زارمــیزدمیاُقلــدریمیکردمکهنوددقیقهشــبکه
ســهازآِنمنباشــد.اینتبدوآتشــهازلحظهایکه
ازدهانــمپریدطرفداراســتقاللمدیگــررهایمنکرد.
اینکهمذهبیبودمیانهاصالربطیبهایننداشتکه
فوتبالــیامیانه!امااینمذهبیبــودنوازآنمهمتر
دختربــودندوپلهبزرگــیبودکههمیشــهبایدبهزور
ازآنهــابــاالمیرفتمتابتوانــمفوتبالتماشــاکنم.
پوســترفوتبالیســتهارابهدیوارزدهبودموهفتهای
حداقلیکبارســرتلویزیــونفریادمیکشــیدمکه
توپهاگلشــوندیانشــوند!اخالقبعدازبازیامبه
نتیجهبســتگیداشــتکهموافقطبعمباشــدیانه!
برایباختهایمانخوباشکمیریختم!یکسال
عیدخانهمــانپرازمهمــانبود.حاالدیگرمیشــد
توییــکتلویزیونرنگی14اینچرنــگقرمزوآبیرا
تشخیصداد.منچادرمراتویدهانمفروکردهبودم
کهازشــدتهیجانتاروپودشزیرفشاردندانهایم
بیطاقتشــود.تماموقتنگاهمبــهصفحهکوچک
تلویزیوندوختهبودوچشــممدنبــالتوپمیدوید
تاصدایحاجخانمهایفامیــلکهمراازفوتبالمنع
میکردندالبالیهیجانورزشگاهوصدایگزارشگر
سرگیجهبگیرد.یکشبهمعمهامبرایشبنشینی
آمدهبودند.مــنبهجرمچشــمهایقرمزورمکردهو
سرشکســتگیتیمباختهبرایخــودمدراتاقتاریک
حبسبریــدموتمارضکــردم!یــادشبهخیر!حاال
سالهاســتدیگرکمیبیشــترازکمــیرنگوروی
فوتبالبرایمرفته،ولیهنوزهموقتیصدایســوت

 بازیرامیشنومگوشهایمتیزمیشود.

 برای من جام جهانی هنوز مزه آدامس »سین  سین« می دهد. شاید 
باورتان نشود، اما من هنوز وقتی تصویری از مارادونا، گولیت، فان باستن، 
شیفو، آلمائو، کاره کا، بارنز، شــیلتون و بقیه ستاره های جام جهانی 86 
و جام ملت های اروپا 88 می بینم دهانم طعم آدامس »سین ســین« 
می گیرد! چقدر فوتبال ستاره داشت آن سال ها و چقدر ما عاشقشان 
بودیم که در آســتانه جام جهانی 1990، هرروز و گاهی بارها در یک روز، 
در بقالی محل بودیم برای خرید آدامس »سین ســین« تا شاید بخت 
به ما رو کند و این بار عکســی از مارادونا یا کاره کا نصیبمان شود و میان 
بچه محل ها سربلند شویم! البته که داشــتن عکس فوق ستاره های 
آن سال ها راه دیگری هم داشــت، اما خب همه که در پوست بازی تبحر 
نداشــتند. تازه، غیر از آن، با دندان گردی صاحبان چنین عکس هایی 
چه می کردیم که گاه تنها زمانی حاضر می شــدند مارادونا را بکارند که 
10 عکس از فوتبالیست های سرشــناس را هم ردیف آن می کاشتی؟! 
بازار مکاره ای برپا بود برای داشتن آن آدامس ها و قمارکردن بر سر آن ها 
به طمع داشتن عکسی از فوتبالیستی سرشناس تر. انگار همین تازگی 
بود، اما به چشم بر هم زدنی ســال ها از پی هم گذشته است و این گاهی 
مرا می ترســاند که می بینم 28 سال از آن ســال های دل خوشی های 
ساده و عاشقانه ام گذشــته است. ما، بچه های نســلی که فوتبال را 
از جام جهانــی 1986 و جادوگری های مارادونــا به خاطر دارند، حاال 
چشم انتظار جام 2018 هستیم، تورنمنتی پرزرق وبرق که هیچ چیزش 
شبیه جام جهانی های دوران کودکی و نوجوانی ما نیست؛ حاال همه چیز 
تکنولوژیک و مدرن و دیجیتال شده و می توانی در کوتاه ترین زمان بهترین 
عکس های ستاره های فوتبال جهان را در موبایل خودت داشته باشی. 
اصال همه جام جهانی و حواشی اش توی موبایلمان جا می شود، اما همه 
این امکانات و زرق وبرق باز چیزی کم دارد؛ این جام آدامس »سین سین« 

ندارد. 

تمـــارض

 ایتالیا یک جام قهرمانی 
به من بدهکار است

مارادونا با طعم آدامس

نعیمه زینبی

 مجید ادیبی

احسان خزاعی

 

»عصبانی نیستم« 

به جای اینکه 

مخاطب را

 با احساساتش

 در ژرفای 

اتاق های تاریک 

روحش

 تنها بگذارد تا 

به آرامش 

و تأمل برسد،

 را با سبک 
 او

افراطی اش 

عصبانی می کند
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امروز،نصرترحمانی)10اسفند1308-
27خرداد1379(یکجورهاییشاعر»کالت«
بهحســابمیآیــد؛یعنیدرقیاسبــافروغیا
شــاملو،یاحتیسهرابســپهری،هواداران
بسیارکمتریدارد،اماهمینعدهمعدوداورا
چونانبتیمیپرستند.منفکرمیکنمدلیل
اینامــررابایددرصداقــتوصراحتنصرت
جست.خواهیدگفتفروغیاشاملوهمچنین
بودهاند،اما،اگرآثاررحمانیراخواندهباشید،
میدانیدکهصداقتوصراحتاوازلونیدیگر
اســت.اینمیزانازبیپیرایگیوبیپرواییرا
کهدرشــعرونثرنصرتهســتدرکمترشاعِر
بــزرِگمعاصــریمیتوانســراغگرفت.زبان
ســادهوبیانتلخوخشــناوچناناســتکه
گاهنوشــتههایشرابهبیانیهایسیاسیبدل
میکند)نخســتینبرنامشــاعر»ن.چریک«
بودهاســت(.اینکهرحمانییکژورنالیســت

بودهحتمادرطرزاومؤثرافتادهاست.
نصرترابهشــعروشــاعریمیشناسند،اما
ازاونثرهایبســیارینیزباقیماندهاســت.
رحمانیداستانومقالهمینوشت.اوازسال
33شروعبهنوشــتنداستانهاییعامهپسند
کردکهبهصورتپاورقیمنتشرمیشدند.اما
مهمتریناثرمنثــوریکهازنصرتباقیمانده
یکزندگینامهخودنوشِترمانواراستبهنام
»مــردیکهدرغبارگمشــد«.اوایــناثررادر
ســال1337ابتدابهصورتپاورقیدرنشریه
»امیدایران«منتشرکردوسپسدرهمانسال

بهشکلکتابروانهبازارساخت.

اینکتابشــرححالجوانیاســتکهدردام
اعتیــادگرفتــارآمــدهودرایــنراههمهچیز
خودراباختهاســت.آنطورکهخودرحمانی
هــمگفته،اینکتابدرواقعداســتاننســلی
راروایــتمیکنــدکــهســرخوردهازکودتای
ســال1332همهآرزوهایخــودرابربادرفته
میبینــدوبهانــواعاعتیادهاگرفتــارمیآید.
واقعیتهمهمیناستکهبسیاریازشاعران
ونویســندگانمعاصردردهــه40و50آلوده
افیونهــایگونهگــونبودند.اینامــردرآثار
ایشــاننیزانعکاسیافتهاست.کتابنصرت
اثریناتورالیســتیاســت.میگوینداو،بیش
ازآنکــهازنیماتأثیرپذیرفتهباشــد،تحتتأثیر
صــادقهدایــتبودهاســت.نــگاهوشــیوه
ناتورالیســتیرحمانــیبایدمحصــولهمین
تأثرباشــد.ضمنانبایدازتأثیرچوبکبراونیز

غافلبود.
راســتشرابخواهیــد،»مردیکــهدرغبارگم
شد«ارزشزیباییشــناختیچندانیندارد،
ولــیازمنظرتاریــخادبیهنــوزقابلمطالعه
اســت،اوالبهایندلیــلکــهبهخوبــیوضعو
ســرانجامقاطبــهنویســندگانوشــاعرانآن
ســالهاراآینگیمیکندوثانیابدینسببکه
دربرخیآثارپسازخودتأثیریبســزابرجای
نهادهاست؛مثالنویسندگانکتاب»کیمیای
رحمانــی«)1393(براینباورندکهبســیاری
ازدیالوگهــایفیلمهــایکیمیایــی،بهویژه
»گوزنهــا«،مأخــوذازهمینکتــابنصرت

 است.

خشــخاشازتبارشقایقهاســتکه–حافظمیگوید-باداغ
میزایند،والبدباداغهممیزیند.خشــخاشرا»گیاهشادی«
مینامند؛پسخشخاشهابایدشادیبیفزایند،امامیدانیمو
میبینیمکهغمبرسرغممیگذارند.بازحافظمیگوید:»چون
اللهمیمبینوقــدحدرمیانکار/اینداغبینکهبردلخونین
نهادهایم«.خشــخاشهاراقربانمیکنندکهشــیرهجانشانرا
بمکند؛حیاتوزیباییرامیکشندکهاندوهبسازندوبفروشند.
بدینسان»خشخاشها/همیشهدهانشانزخمیاست«.این
راامانمیرزاییمیگوید.»خشــخاشها«ناممجموعهشعرتازه
اوست،شاعریاصالافغانستانیکهدرمشهدمتولدشدهاست.

کتــاب،چنانکــهتوقــعمــیرود،روایتافغانســتاناســتو
افغانســتانیها،وجابهجااشــارهداردبهجغرافیاوقهرمانانآن
دیار.»خشــخاشها«راویجنگوآوارگیومهاجرتاست،در
هرجایی،مثالبوســنییاســوریهیا....اینکــهگفتهاندبرخی
شــعرهایکتاببه10ســالپیــشازاینتعلقدارنــدازتازگی
آنهانکاسته،چهاینکهافغانســتانامروزکمابیشدچارهمان
دردهایدیروزاســت،گیریمکهگاهیجاییاندوهراپسرانده
باشند.گفتیمکهشاعردرمشهدزادهشدهاست.درشعرهایاو
اینمشهدیبودننیزبسیاربهچشــممیآید.میرزایی،همپای
ســخنگفتنازهندوکشوبامیانواحمدشاهمسعود،ازحرمو
میدان»شهدا«ومحمدحسینجعفریاننیزحرفمیزند.البته
کهاوغمغریبیوغربترابرنمیتابدوخیالرفتنبهشــهرودیار

خودرادردلمیپزد.

میرزاییکوشیدهاشــعارشهموارهرنگیازمســائلاجتماعی
داشــتهباشــند.دربینشــعرهای»خشــخاشها«بهســختی
میتوانیدشــعریرابیابیدکهعاشقانهصرفباشد:»محبوبم!/
جادهی»چالوس«آنقدرزیباهست/کهخودمرافراموشکنم/
نــهآنقدرکهتورا«)60(.امادرشــعرهایاوعاطفهغلبهوغلیان
دارد،گرچــهچنیننیســتکهدرآنهاازشــعوروشــاعرانگی
خبرینباشــد:»گلشهر،شــاخهایاســتزیربرف/وناودانی
کهسراســیمهقندیلمیبافد«)56(.تکنیکهمهست،همدر
زبانوهمدرروایت،امادرجنباحســاسرنــگمیبازد؛مثال
دربرخیشــعرهاراویتغییرمیکندیاباچنداپیزودمواجهیم.
ســخنکوتاه،»خشــخاشها«50قطعهسپیدنســبتاکوتاهرا
دربرمیگیــرد،شــعرهاییکهنامیبــرخودندارنــد.اینکتاب
را»ســورهمهر«چاپکــرده،در124صفحــه،بهقیمت8هزار

تومان.

علی باقریان

  غم ندیدنت آزارم می دهد
کاش نبودم

تا دلواپسی هایم را
دیگرکس به دوش می کشید

تو جواب کدام نامه ای
که این چنین عاشق

از »تفلیس« نه!
که دخترانش به »تولستوی« عاشق اند

از »قاهره« نه!
که رقص را دوست تر دارند
از مشهد به من رسیده ای

غم ندیدنت آزارم می دهد
غم ندیدن وانت باری

که دختران بالغ »گلشهر« را
از مزارع نعنا]ع[ برمی گرداند

با بوی ریحان

پاییز بر شاخه
زنان را به باغ های سیب می برد

و صدیقه سالی است
از پنجره ی سرطان به دنیا می نگرد

یک استکان چای در خلوت پدر
سردردها در خلوت مادر زیباست

وقتی به آرزوهایشان فکر می کنند

تو جواب کدام نامه ای؟

ک داستان نویس
ر مقام ی

نصرت رحمانی، د

ـم شـد
غبـار گ

ی که در 
مـرد

خشاب خالی خشخا ش ها
اره کتاب جدید  امان  میرزایی

درب

در جهان بدون نام

اینجا بزرگ ترا نیستن

 ویلیام گلدینگ )19 سپتامبر 1911-19 ژوئن 1993( رمان نویِس بریتانیایِی برنده نوبل است. مشهورترین اثر او »ساالر مگس ها« )1954( نام دارد. 

این کتاب داستان بچه مدرســه ای هایی را روایت می کند که از سقوط یک هواپیما جان سالم به درمی برند و مجبور می شوند در جزیره ای 

متروکه امور خود را تمشــیت کنند. اولین راهکاری که به ذهن آنان می رسد این اســت که از الگوی اداره جامعه، الگویی که 

بزرگ ترها مطابق آن عمل می کنند، تقلید کنند؛ گویی در یک روند طبیعی همه آدمیان وضع قانون، و قانون گرایی 

را یگانه راه می یابند: »اینجا بزرگ ترا نیستن که مواظب ما باشــن؛ ما خودمون باید مواظب خودمون 

باشیم. ... راستی به چیز دیگه: ما نمی تونیم همه مون باهم حرف بزنیم؛ مث مدرسه، هرکی 

می خواد حرف بزنه باید دستشــو بلند کنه.« »ساالر مگس ها« یک اثِر اُرِولِی 

بدبینانه و کامال نمادین است که با سوژه قراردادن کودکان انسان های 

بالــغ را مخاطب قرار می دهد. این کتــاب که از منابع 

الهام سریال »الســت« نیز بوده مرثیه ای 

است بر معصومیت ازدست رفته

 
 آدمیان.

 



»یادتانباشد:اینجامارابهحالخودرهاکردهاند؛کسیهم
ازبیرونکمکماننمیکند....«

ایناتفاقتازهاینیســت:گاهیدرکشــورییکنویســندهبا
یکرمــانبهذهنمخاطبــانورودمیکندوماندگارمیشــود.
ژوزهســاراماگو،برندهنوبــلادبیات،همدرهمینلیســتقرار
میگیرد.نوشتندربارهنویســندهایکهنشریهمهمیهمچون
»نیویورکتایمز«درســال2007شــمارهایرابــهاواختصاص
دادهکاربســیارسختیاســت.قاعدتانکتهتازهایدستگیرتان
نخواهدشــد؛فقطیادتانباشــدکهباید»کــوری«رابخوانید!
ساراماگویکایدهنابوســوررئالراآنقدرخوباجرائیکرده
کهجزءخواندنیهایایندنیایپرازخواندنیشدهاست.البته
وجود10ترجمهبهزبانفارســیاز»کوری«نیزنشــانمیدهد

کهفارسیزبانانبهایناثرتوجهداشتهاند.
غبرایی،یکیازمترجمانرمان»کوری«کهتاامروزترجمهاش،
درکنــارترجمــهمترجمــاننامــداریهمچونمینومشــیریو
اسدا...امرایی،بیشازبیســتبارچاپشدهاست،دربارهاین
رماننظــرجالبیدارد.او»کوری«رانمادآســیبپذیریتمدن
میدانــدودراینبارهمیگوید:»ســاراماگوبــهدرهمریختن
نظــمعالقهمندیزیــادیدارد.بحثایننویســنده
دربارهاینموضوعاســتکه،اگراینتمدن
ماکهآسیبپذیریزیادیدارددرهم
بریزد،چهاتفاقیمیافتد؟
دراینرمان،کوری
ِی ر کــو

 »رز زرد« به تازگی منتشر شده است
بورخس که شعر می سرود
خورخــهلوئیــسبورخس)24آگوســت
1899-14ژوئن1986(بهداستاننویســی
بیشترشهرهاستتاشــاعری.الاقلدرکشور
مااینگونهاســت.اینامرازآثارترجمهشــده
بورخــسبهفارســیپیداســت.درمیــاناین
آثارکمتراثریهســتکهمشــتملبراشــعار
اوباشــد.اماخــودبورخسخودشرابیشــتر
شــاعرمیدانســت.اوبیشــتردرکارسرودن
شــعرآزادبودوبهشــیوهایگرایشداشتکه
آنرا»اولترائیســم«مینامنــد،شــیوهایکه
شــایدبتوانگفــتگونــهایازسوررئالیســم
است.البتهبورخسبعدازنابیناییبهسرودن
اشعارکالســیِکموزونگرایشپیداکرد،زیرا
بهدلیــلنابیناییوناتوانــیازنگارشآثارخود
نمیتوانستاشعاربیوزنرابهخاطربسپارد.
امااینکچندروزیاســتکهکتاب»رززرد«به
بازارآمدهاســت،کتابیکهگزیدهایاســتاز
مجموعهاشــعاربورخسوترجمهاشکارعلی
معصومیاســت.البتــهایناولینبارنیســت
کهیکمترجمفارســیزبانبهترجمهاشــعار
بورخسپرداختهاســت؛آنطورکه»کتابخانه
ملی«گواهیمیدهدحســنتهرانیدرسال
61ترجمــهاشــعاریازبورخــسرادرقالــب
کتابیبهنام»ســرخوآبی:دوداستانوبیست
شعر«روانهبازارکرد.احمدمیرعالیی،مترجم
نامدارکهنقشیاساسیدرمعرفیبورخسبه
فارسیزبانانداشــتوگویااولینمترجمآثار
اوبهفارســیاســت،نیزچندتاییازشعرهای
اوراترجمــهکــردهاســت.امــاکارمعصومی
ویژگیهاییداردکهآنرادرقیاسباآثارپیشین
برجســتهترمیســازد:1-کاراوبسیارمفصل
است.2-معصومیاشعاررابااصلاسپانیولی
تطبیــقدادهاســت.3-»رززرد«حاویمتون
مبسوطیدربارهاشعاربورخساست،ازجمله
مقالهایدرنسبتشاعرباعطار.آخربورخس
ازعطارنیشابوریبسیارتأثیرپذیرفتهاست.اگر
ازهوادارانداستانکوتاههایبورخسهستید،
احتماال»رززرد«رانیزدوستخواهیدداشت.
اینجاهمهمانحالوهــوایرازگونهورمزآلود
حکمفرماست.درشــعر»روستا«میخوانیم:
»بــادغربیپیادهچــونفرشــتهایمقرب/بر
کورهراهستمراندهاســت/تنهاییکاملچون
رؤیا/گردابیپیرامونشــهرپدیدآوردهاست/
ناقوسهایُخردعصرمــا/غمهایپراکندهرا
گردمیآورنــد/ماهنو/صداییضعیفاســت
درزیرآســمانی/کهچونتیرهمیشود/
شــهرباریدیگربهروســتابدل

 میشود«.

و  جســمی
فیزیکــینیســتو

حرفاساســیآنایناست
کهمــاکوریــم،وگرنــه،اینهمهظلم

درحــقافــرادرواداشــتهنمیشــد.تنهاراه
ســاراماگوبرایبرونرفتازاینمشــکلابتداعشــقو

دومعقلگراییاست.«
کادمینوبلرا بههرحال،ســاراماگودرســال1998توجــهآ
بهخودجلبکردونوبلپرحاشــیهبهنویســندهایرســیدکه
دوســتداشــت،اگرفیلمیدربارهاوســاختهمیشود،یک
بازیگرسیاهپوســتنقشــشرابازیکند!»کوری«داســتان
گاهیاست.نویســندهبرایرسیدنبه رســیدنبهبیناییوآ
مفهــوم»بینایی«کارراازمفهوممتضادآنآغازکردهاســت؛
مثــالهمهمامیدانیم،اگرشــبنباشــد،روزدیگــرمعنایی
نخواهدداشت،یامثالتقابل»زشــتی«با»زیبایی«یا»خیر«
با»شــر«ومفاهیماساســیدیگراســتکهدنیایماراشکل
دادهاست.ساراماگودراینرمانچشمشخصیتهایبدون
نامداستانشرابستهاســتوآنهاراازمسیرکوریبهبینایی

رساندهاست.
نکتهشــاخصدیگریکهمیتواندربارهکوریبداناشــاره
کردپرداختهوشــمندانهنویســندهبــهغیبتیــکمفهوم
اساسیاست.مفهوم»اخالق«،یکیازمهمتریندغدغههای
فالســفهمدرن،دراینرمــاننمودیجدیدارد.نویســنده
شخصیتهایبینامونابینارادرموقعیتهایحفظحداقلی
بقاقرارمیدهد؛حاالتعارضانتخاباخالقیانســانمدرن
برجستهمیشودوخوانندهدرایناضطرابقرارمیگیردکه
»اگــرمندرچنیــنموقعیتیقراربگیــرم،چهخواهمکرد؟«
انســانگرســنهونابینامیتواندازآزمونازخودگذشــتگی،
بهعنــوانیکیازآموزههایمهمفلســفهاخالق،پیروزبیرون

بیایدیانه؟
گفتنیهــادربارهژوزهســاراماگوکمنیســت،مثــلاینکهاو
رمــان»بینایــی«رابعداز»کوری«نوشــته،یا»همــهنامها«
و»وقفــهدرمــرگ«و»ســفرفیل«ازدیگرآثاراوســت.ســال
1998شــصتویکمینجشــنوارهفیلمکنبــافیلم»کوری«
بهکارگردانــیفرناندومریلسبرزیلیوبابــازیجولیانمورو
مارکرافالوافتتاحشــد.البته،مطابقروایــت»ویکیپدیا«،
اینفیلمدرگیشهشکســتخورد.اینشایدنشاندهندهآن
باشدکهســاختنفیلمیخوبازرمانهایدرجهیک
کارآسانینیســت.»ویکیپدیا«شایدچندان
معتبرنباشد،اماشمابهحرفماگوش
دهید:اولرمــانرابخوانید
وبعــدســراغفیلــم

برویـــد.

ه ساراماگو 
دربار

ی ما را به رخمان کشیده است 
که کور

در جهان بدون نام

نهال نوروزی
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اینجا بزرگ ترا نیستن

 ویلیام گلدینگ )19 سپتامبر 1911-19 ژوئن 1993( رمان نویِس بریتانیایِی برنده نوبل است. مشهورترین اثر او »ساالر مگس ها« )1954( نام دارد. 

این کتاب داستان بچه مدرســه ای هایی را روایت می کند که از سقوط یک هواپیما جان سالم به درمی برند و مجبور می شوند در جزیره ای 

متروکه امور خود را تمشــیت کنند. اولین راهکاری که به ذهن آنان می رسد این اســت که از الگوی اداره جامعه، الگویی که 

بزرگ ترها مطابق آن عمل می کنند، تقلید کنند؛ گویی در یک روند طبیعی همه آدمیان وضع قانون، و قانون گرایی 

را یگانه راه می یابند: »اینجا بزرگ ترا نیستن که مواظب ما باشــن؛ ما خودمون باید مواظب خودمون 

باشیم. ... راستی به چیز دیگه: ما نمی تونیم همه مون باهم حرف بزنیم؛ مث مدرسه، هرکی 

می خواد حرف بزنه باید دستشــو بلند کنه.« »ساالر مگس ها« یک اثِر اُرِولِی 

بدبینانه و کامال نمادین است که با سوژه قراردادن کودکان انسان های 

بالــغ را مخاطب قرار می دهد. این کتــاب که از منابع 

الهام سریال »الســت« نیز بوده مرثیه ای 

است بر معصومیت ازدست رفته

 
 آدمیان.

 



یعـتی بازنـده نیـست شـر 8
لد

ن ج
ستا

+دا
شه

دی
ان

در اینکه برخی 

اتفاقات درنهایت 

به زیان باورهایی 

که دکتر شریعتی 

داشت تمام شد 

و حصول نتایج 

و را با 
مطلوب ا

چالش روبه رو 

کرد شکی نیست. 

ی طبیعی 
این امر

است. او یک 

د و هیچ 
انسان بو

انسانی نمی تواند 

ده را 
آین

صددرصد درست 

پیش بینی کند

و با رامپور صدر نبوی، دوست و همکار او
ه ما، در گفت وگ

ی با زمان
نسبت شریعت

علی باقریان
41 سال از درگذشت او در سال  29 خرداد امسال   چه شریعتی را دوست داشته باشــیم و چه نه، در اینکه او متفکری مهم اســت که دامنه تأثیراتش تا همین امروز کشیده شده شکی نیســت. 

56 می گذرد. به همین  مناســبت، تیم تحریریه »میالن« تصمیم گرفت این شــماره را به شــریعتی اختصاص دهد. آنچه در ادامه خواهید خواند شــامل مطالبی است در رد و تأیید او و 

ســخنانش که از یک ایده اصلی، یعنی قابل نقد بودن هر شخصیتی، نشــئت می گیرد. برای گفت وگو درباره شریعتی و ابعاد شخصیتی اش به ســراغ یکی از دوستان او رفتیم. 

1316( از استادان پیش کسوت و برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشــگاه »فردوسی« است، دانشکده ای که امروز به نام »دکتر  دکتر رامپور صدر نبوی )ت. 

47 به ایران بازگشــته و از آن زمان تاکنون در این دانشکده به تدریس  علی شریعتی« شناخته می شــود. او، پس از گذراندن دوران تحصیل در آلمان، در سال 

مشغول است. صدر نبوی، به اقتضای کارش، با دکتر شــریعتی دوستی و همکاری تنگاتنگی داشته اســت، آن هم در سال هایی که معلم انقالب در 

اوج فعالیت خود بود؛ درنتیجه خاطرات بســیاری از او دارد که برای مخاطب امروزی بسیار جذاب اســت. البته ما نمی خواستیم که صدر 

نبوی برایمان خاطره تعریف کند، بلکه دوســت داشتیم درباره شــریعتی در زمانه حاضر برایمان صحبت کند و اینکه آیا او برای 

جوانان امروزی جاذبه ای دارد یا نه. او نیز با همدلی بســیار، ضمن پاسخ دادن به پرسش های ما، شورمندانه از شریعتی 

و ایمان و آرمانش برای ما گفت و قدری هم درباره عوامل و موانع فراگیرشــدن تفکرات او و بدفهمی هایی که، 

به زعم خودش، احیانا پیش آمــده صحبت کرد. مطابق معمول، متن مصاحبه ما بســیار مفصل تر 

سش ها  ست که پر ین ا ؛ ا ین مختصر بگنجد ر ا ه که د د ن بو ز آ ا

را حــذف کرده ایم و نیز قدری از ســخنان صدر 

ی ل ها سیر و مثا ا که متضمن تفا ی ر نبو

 

 . د  بیشتر بو

طرح: هادی حیدری
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یعـتی بازنـده نیـست شـر

و با رامپور صدر نبوی، دوست و همکار او
ه ما، در گفت وگ

ی با زمان
نسبت شریعت

 شریعتی هنوز هم جذاب است
وقتیمــامیخواهیمعملکردیکنفررابســنجیمباید
بســترزمانیومکانــیاورادرنظربگیریــم.ازابتدای
انقالبتاکنوناتفاقاتیبهوقوعپیوســتهوشــرایطی
پیــشآمدهکهباعثشــدهبرخــیازپیامهــایدکتر
شــریعتیمصداقهــایاجتماعــیخودراازدســت
بدهند.اینامرنتیجهتحوالتتاریخی40سالگذشته
است.امادکترشریعتیفردبسیارنواندیشوتیزبینی
بودودرزمانحیاتش،بااینکهزمینهبرایپرداختنبه
برخیازاموربرایشفراهمنبود،بااندیشههایکسانی
کــهبــااواختالففکریداشــتندبهبهتریــنصورتی
مواجــهمیشــد.اودرتماممقاطعباهوشــمندیباال
ودقــتاعجاببرانگیزیبامخاطبانــشارتباطبرقرار
میکــردوامیالاصلیآنهارابهخوبیمیشــناخت.
بنابــرایــنمقدمــات،دکترشــریعتی،بهعنــوانیک
انسانروشــنفکر،کســیکهمقتضیاتعصرخودش
رامیفهمیدودرکمیکرد،اگــردرروزگارمامیبود،
بازهــمحرفهاییبــرایگفتنداشــت؛البتهممکن
بودخیلیازامورکهدســتخوشتغییرشــدهانددیگر
موردتأییداونباشــند.پسآنجاذبــهوکاریزماییکه
درآثاراووخوداوبود،پساز40ســالوتغییرشرایط
زمانیومکانی،احتماالکمترمیشــد،اماشــریعتی
بازهــمبرایجوانانجــذابمیبــود.دراینکهبرخی
اتفاقــاتدرنهایتبهزیانباورهاییکهدکترشــریعتی
داشتتمامشــدوحصولنتایجمطلوباوراباچالش
روبهروکردشــکینیســت.اینامریطبیعیاســت.
اویکانســانبودوهیچانســانینمیتوانــدآیندهرا
صددرصددرستپیشبینیکند.تصویریکهشریعتی
ازآیندهداشتبراســاسمعیارفکریخودشوزمانو

مکانیکهدرآنقرارداشتشکلگرفتهبود.


بدفهمی رخ داده است

شایدفهمغلطافکارشــریعتییکیازهماناتفاقاتی
بودکهباعــثشــدپیشبینیهاوآرزوهــایاوتحقق
نیابنــد،مثالفهمغلــطبرخیمفاهیــمواصطالحات
کــهدرگفتارشــریعتیپررنگبودند،مثــل»برابری«
و»نابرابــری«.ایــنمفاهیــمراپــسازشــریعتیبد
فهمیدند؛اینشــدکهمصداقخودراازدستدادند.
طبیعتــااینجاتقصیــریمتوجهاونیســت.زمانیکه
آنمردبــهاینمفاهیممیاندیشــیدوازآنهاســخن
میگفتماازنزدیکمیشــناختیمشومیدانستیم
بهچیزیکهمیگویدواقعااعتقادداردوامیدواراست
آرزوهایشمحققشود.البتهبایددانستکهشریعتی
انســانیاهلتســاهلبود؛یعنیدرارتباطباکسانی
کــهمخالفشبودندهیــچگاهتعصبــاتبیجارادخیل
نمیکرد؛بلکهمیکوشــیدازطریقبحثوگفتوگوو
برقرارکردندیالوگهمباورهایخودشاصالحکندو
همتغییری،ولواندک،درعقایــدمخالفانشبهوجود
بیاورد.ایــنبرایاویکاصــلکلیبود.اگــرمجالی
فراهممیشدکهافکارشریعتیدرجامعهعملیشوند
ومردماصــلآنافکاررابفهمنــد،میدیدیمکهبازهم
ازاواستقبالمیشــد،ولیواقعیتچیزدیگریاست
واتفاقاتبهگونهایرقممیخورندکهپیشبینیهای
یــکاندیشــمندازواقعیتهــایاجتماعــیفاصلــه
میگیرندواینمیشــودکهمیبینیمگاهیچیزیکه

اوگفتههیچربطیبهآنچههستندارد.


خدای ابوذر با خدای پیغمبر فرق دارد

اماتلقیشریعتیاز»برابری«چهبود؟تلقیاوهمانی
اســتکهدراســالمو»قرآن«هســت،بدینمعنیکه
»برابــری«یا»نابرابــری«بایدبنابهطبقــاتمختلفو
متفــاوتفکریووجودیانســانهالحاظشــود؛
یعنیایــنبیعدالتیوبیانصافیاســت
کهمنیــکآدمباشــعوروفهمیده
راباکســیکهاینشرایطرا
نداردبرابــربدانم.
شریعتیبه

تفاوتطبقاتفکــریباورداشــت،همانامری
کهدر»قرآن«نیزبداناشارهشــدهاست،اینکهعمق
برداشتانسانهاازخداودرکیکهازاودارندبهسطح
فکــروبینشآنهــابســتگیداردونیزنگاهــیکهبه
خودشان،جهانودیگریدارند.اینکهآدمییکقالب
تعیینکندوبگویدهمهباهمبرابرندباعدالتاسالمی
منافــاتدارد.ایــناصــالموردتأییدشــریعتینبود،
چنانکهخیلیهایدیگرهــمتأییدشنمیکنند.در
اسالمو»قرآن«ماباالیهبندیمواجهیم؛یعنیدراین
شکینیستکهخدایابوذرباخدایپیغمبریاخدای
بندهعامیباکسیکهازمنباسوادتروبرتراستفرق
دارد.امامتأســفانهبرخیگفتنداین»برابری«همان
»برابری«قالبیاستکهمنظوربرخیمارکسیستها
وسوسیالیستهاســت.ابــدااینطــورنیســت.من
خودممدتهــادرکناردکترشــریعتیبودم.اودرباور
بهخداوندشــباهتفوقالعادهایبــهعینالقضاتو

عطاروگوتهوامثالهمداشــت.شــماوقتی»فاوست«
گوتهرامطالعهمیکنیدمیبینیددکترفاوستبهخدا
برمیگرددوقراردادخودشباشــیطانراباطنابرهم
میزند،گرچهآنراابرازنمیکند.اوعمیقاخداراباور
داردوبهشــدتازاینکهبهدانشخودشاتکاکرده،از
اینکهبه»داشــتن«تکیهکردهونهبه»بودن«پشیمان
اســت.آنلحظهایکهفاوســتپشــیمانمیخواهد
بهخدابرگرددلحظهایاســتعالییوبســیارزیباست
کــهرمانرابهقلهخودشبرمیکشــد،بــهحداعالی
زیبایی،ازنظرعرفانی.شــریعتیمردیبــودباچنین

حاالتی.مابااوزندگیکردهایم.

هدف آفرینش زیباشدن انسان است
البتهایندرســتاستکهشــریعتیبامارکسیستها
محشــوربــودوهمــوارهبــاآنهــامباحثــهمیکرد.
مارکسیســتهاهماورادوستداشــتندوبهاوبسیار
احتراممیگذاشتند،زیرامیدانستندانسانیمستقل
استکهبهجاییوابستهنیست.اماآن»برابری«ایکه
شــریعتیازآنســخنمیگفتربطیبهاندیشههای
مارکسیســتینداشت.اودغدغههایدیگریداشت؛
مثــالدر»کویــر«یکنیــازاصلیبهچشــممیخورد.
نویســندهمیخواهــدخودبینیواگوئیســمانســان
پایمالشــودتاحقیقــتبروزپیداکنــدوخداوندپیدا
آید،آنگونهکهدراندیشــههایالیبنیتسمیبینیم.
شریعتیمیخواســتخداوندبهشکلنیکیوعدالت
وزیباییبربشــرعرضهشــودتاآنکهچیزیکهمنظور
آفرینشبــوده،یعنیزیبایی،بهقــولکانت،بهتحقق
برســد.اوبرایایــناهــدافکارمیکرد.شــریعتی
میخواستآنپیامزیباییراکهدرتراژدی»فاوست«
هستبهآدمهابرساند،اینکهخدادرعدالتوانصاف
اســت،وزندگیبدونزیباییغیرممکنخواهدبودو
کسیکهخدارانشناسدزندگیزشتیخواهدداشت.
البتــهخدایمدنظراوخدایینیســتکهمثلآدمیان
دمودستگاهیداشتهباشد،چنانکهمثالدر»کمدی
الهی«دانتهمیبینیم.شــریعتیبــهطبقاتروحیو
استعالییانســاندرجهتنیلبهزیباییاعالءعمیقا
اعتقادداشــتوبرایمــردمیکپیامآوربــود،نهیک
پیامبر.اومسئولیتیفکریوروحیبرایخودمتصور
بودومیخواســتاینپیامرابهمردمبرساندکههدف
آفرینشخداوندایناســتکهانســانزیباشــودوبه
روزمرگــینیفتــد؛مثلیککرمنباشــدکهفقط
بخوردودفعکند،بلکهاستعالپیداکند.


زیبایی و آزادی دو روی یک سکه اند

مــادراســتعالآزادیمیبینیم.رویدیگر
ســکهآزادیزیباییاست؛زیباییوآزادیدوروی

ســکهوجودهســتند.بایــددراصالــتآنزیباییای
کهشــماراازدرونوبــرونآزادنکندتردیــدکرد.پس
شــریعتیمادهباورنبود.اگراومارکسیســتبود،چرا
اینهمهبــربرگزاریتئاتــر»ابوذر«اصــرارمیکرد؟!
ابــوذرکهیکانســانصددرصدایدئالیســتبود.چه
چیزیرامیخواســتثابتکند؟اینکــههمهچیزباید
برایخداباشــد.مارکسکهاصالخدارابهاینشــکل
قبولنداشــت.البتهایندرستاســتکهخداییکه
شــریعتیازآنســخنمیگفت،دربرخــیمواضع،
بهانســانایدئالــیکهمارکــسدرتحقــقکموناول
آرزویشراداشتشــباهتهاییپیدامیکند،امااین
شــباهتجزئیبود.همینشــباهتجزئیعدهایرا
بهاینفکرکشاندکهشــریعتیرامارکسیستبدانند،
اما،چنانکــهگفتیم،درواقعاینطورنیســت.بله؛او
دوســتانمارکسیستزیادیداشــتوبهآنهااحترام
میگذاشت،امابهوقتش،درجاییکهمیدیدسخنی
بهناحــقمیگویند،باعقایدایشــانمبــارزهمیکردو

چوبکارشراهممیخورد.

بنی آدم اعضای یک پیکرند
اگرامروزشــریعتیمیبود،بازهمهماناندیشههایی
رامطرحمیکــردکــهدر»اسالمشناســی«و»کویر«
هســت.ایندواثردوبعدانســانرانشــانمیدهند.
»اسالمشناسی«آنجنبهایازآدمیرانشانمیدهد
کهدرروابطاجتماعی،عینیوبرونذاتیهســت،اما
»کویر«نشاندهندهعالمدرونشریعتیاستوازذات
خوداونشئتمیگیرد.برایهمیناستکهمعتقدم،
اگرشــریعتیبرگرددوهمانافکارپیشــینخودشرا
مطرحکند،بازهمجاذبهخواهدداشت،زیراآدمیان،
همهشان،ُمَفّکرندوحقطلب،وهرگاهمطلبدرستی
طرحشودروحمردم،مثلآهنربا،آنراجذبمیکند.
بنابهایننکتهاســتکهمیگویندآدمیانازیکگوهر
آفریدهشدهاند.یکارکسترسمفونیرادرنظربگیرید:
درفینالســمفونی9بتهوون،آنوقتیکهکورالآغاز
میشــودوآزادیبشــرفریــادمیشــود،درجاییکه
پنجهــزارنفرحضوردارند،بدوناینکهکســیدیگری
راخبــرکردهباشــدیایکیبــادیگریارتباطداشــته
باشــد،درقلهزیباییاثر،همهازجــایبرمیخیزندو
بااعجابدســتمیزنند؛گوییهمــهیکحالتپیدا
میکننــدوبهیکوجــودواحدبدلمیشــوند.اینکه
ســعدیمیگویــد:»بنــیآدماعضاییــکپیکرند«

ازاینمنظراست.

خدا گاهی دربین ما راه می رود
بادرنظرگرفتن»اسالمشناسی«و»کویر«میبینیدکه
کندهازعواطفانسانی بایکانسانجامعطرفیدکهآ
است.بهنظرمن،شریعتی»رأفتاسالمی«رابهشدت
درککردهبود.منازشــریعتیرفتارهاییدیدمکهمرا
بهایننتیجهرســاندکهاوجنبههایعرفانیوعاطفی
اسالمراخوبفهمیدهاست.شــمارفتارپیغمبر)ص(
راباآنیهودیایکهبرسراوخاکسترمیریختدرنظر
بگیریدیاشــیوهبرخوردعلی)ع(را.اصالعلتاصلی
بزرگشدنعلی)ع(درچشمانسانهاعاطفهاوست،
نهصرفاجنگوشمشــیرش.ابنملجمبرمیداردوبه
فــرقعلیشمشــیرمیزند،امااومیگویــد،اگرزنده
بمانــد،اوراخواهــدبخشــیدو،اگرنــه،وارثش،فقط
بایدیکضربهبهســرقاتلبزند،باهمانشــدتیکهاو
ضربهاشراواردآوردهاست.ضمناسفارشمیکندکه
تاوقتیمتهمدرخانهاوســتبااوچونمهمانبرخورد
کنند.اینحالتحالتیآســمانیاســتکــهماآنرا،
بالتشــبیه،فقطدردیوانــگانعطاروداستایفســکی
مییابیم؛حالتیاســتکــهآدمیرابهشــدتبهخدا
نزدیکمیکند.علی)ع(بهواسطهاینرفتارهادربین

41 سال از درگذشت او در سال  29 خرداد امسال   چه شریعتی را دوست داشته باشــیم و چه نه، در اینکه او متفکری مهم اســت که دامنه تأثیراتش تا همین امروز کشیده شده شکی نیســت. 

56 می گذرد. به همین  مناســبت، تیم تحریریه »میالن« تصمیم گرفت این شــماره را به شــریعتی اختصاص دهد. آنچه در ادامه خواهید خواند شــامل مطالبی است در رد و تأیید او و 

ســخنانش که از یک ایده اصلی، یعنی قابل نقد بودن هر شخصیتی، نشــئت می گیرد. برای گفت وگو درباره شریعتی و ابعاد شخصیتی اش به ســراغ یکی از دوستان او رفتیم. 

1316( از استادان پیش کسوت و برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشــگاه »فردوسی« است، دانشکده ای که امروز به نام »دکتر  دکتر رامپور صدر نبوی )ت. 

47 به ایران بازگشــته و از آن زمان تاکنون در این دانشکده به تدریس  علی شریعتی« شناخته می شــود. او، پس از گذراندن دوران تحصیل در آلمان، در سال 

مشغول است. صدر نبوی، به اقتضای کارش، با دکتر شــریعتی دوستی و همکاری تنگاتنگی داشته اســت، آن هم در سال هایی که معلم انقالب در 

اوج فعالیت خود بود؛ درنتیجه خاطرات بســیاری از او دارد که برای مخاطب امروزی بسیار جذاب اســت. البته ما نمی خواستیم که صدر 

نبوی برایمان خاطره تعریف کند، بلکه دوســت داشتیم درباره شــریعتی در زمانه حاضر برایمان صحبت کند و اینکه آیا او برای 

جوانان امروزی جاذبه ای دارد یا نه. او نیز با همدلی بســیار، ضمن پاسخ دادن به پرسش های ما، شورمندانه از شریعتی 

و ایمان و آرمانش برای ما گفت و قدری هم درباره عوامل و موانع فراگیرشــدن تفکرات او و بدفهمی هایی که، 

به زعم خودش، احیانا پیش آمــده صحبت کرد. مطابق معمول، متن مصاحبه ما بســیار مفصل تر 

سش ها  ست که پر ین ا ؛ ا ین مختصر بگنجد ر ا ه که د د ن بو ز آ ا

را حــذف کرده ایم و نیز قدری از ســخنان صدر 

ی ل ها سیر و مثا ا که متضمن تفا ی ر نبو

 

 . د  بیشتر بو

 

شریعتی ... 

برای مردم یک 

پیام آور بود، 

ک پیامبر. 
نه ی

او مسئولیتی 

فکری و روحی 

برای خود 

متصور بود و 

می خواست 

پیام را به 
این 

مردم برساند که 

هدف آفرینش 

از خداوند این 

است که انسان 

زیبا شود و به 

روزمرگی 

نیفتد؛ مثل یک 

کرم نباشد که 

فقط بخورد و 

دفع کند، بلکه 

استعال پیدا کند.

باید دانست که شریعتی انســانی اهل تساهل بود؛ یعنی 

در ارتباط با کسانی که مخالفش بودند هیچ گاه تعصبات 

جا را دخیل نمی کرد؛ بلکه می کوشید ازطریق بحث و 
بی

گفت وگو و برقرارکردن دیالوگ هم باورهای خودش 

اصالح کند و هم تغییری، ولو اندک، در عقاید مخالفانش 

به وجود بیاورد. این برای او یک اصل کلی بود

لد
ن ج

ستا
+دا

شه
دی

ان

طرح: هادی حیدری
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 یک نکته 

در شخصیت 

شریعتی هست 

که بعضی ها 

می گویند 

نقطه ضعفش 

بوده، ولی 

من می گویم 

نقطه قوتش 

بوده است: 

وقتی پای 

منافع شخصی 

درمیان بود، 

او حتی به قدر 

یک بچه 

نمی توانست 

از حق خودش 

دفاع کند، 

اما همین 

آدم به عنوان 

بهترین 

وکیل مدافع 

از حق مردم 

جانانه دفاع 

می کرد

عکس : ساناز صفایی
مردم،بهویژه

ایرانیها،عزیزشد.
اینانسانیتوجوانمردیاو

بودکهمردمماراجذبکرد.درنتیجه
ایناموراسالمدرایرانرواجیافتوباعقاید

عرفانیریشــهدارماکــهازبودیســموآییــنیهودو
مسیحیتمایهداشتعجینشد،عرفانیکهپرچمدار
اصلیاشمولویاست.شریعتیخودرامأمورتربیت
چنینانسانیمیدانست،نهیکانسانمادی،بلکه
انســانیکهبتواندخدارادرزمینبهمردممعرفیکند
وجلــوهایازاورابهنمایشبگذارد.اومیخواســت
بگویــدخداگاهــیدربیــنمــاراهمــیرود،ولیما

منکرشهستیم.


این جهان کوه است و فعل ما ندا

البتهشــریعتیمدعیآننبودکهخدارا–نعوذبالله-
درجیــبخــودداردومیتوانــدآنرابــهدیگــران
عرضــهکنــد.اوخدایــیولتــریرادرنظرداشــت؛
یعنــیبهقانونمندینظامهســتیقائلبودودربرابر
دادوستدیکهدرایندنیاجریانداردوجدانیبیدار
داشــت.»اینجهانکوهاستوفعلماندا/سویما
آیدنداهاراصدا//گرچهدیوارافکَندســایهیدراز/
بازگرددســویاوآنســایهباز«.بهقولمولوی،آدم
انعکاسرفتارخودشاست.شریعتیکامالبهاینامر
اعتقادداشتکهآنراگاهیدرچارچوبروشهای
مدرنجامعهشــناختیعرضــهمیکــردوگاهیدر
صــورتتبیینــیتاریخی.اگــرشــمابخواهید
بیمقدمــهچنینچیزهاییرابهکســی
بگویید،بهشماخواهدخندید،
ولیوقتیبــامقدمهای

فلســفییاعرفانیوکالوجــودیآنراعرضهکنید،
حتماآنراخواهدپذیرفت.شــریعتیمیخواســت
انسانیمتعالیبسازدودرپیترویجچنینمفاهیمی

بود.مگرادیــانابراهیمیهدفیجزایندارند؟!

معدل شریعتی بسیار باالست 
مــننمیگویــمدکترشــریعتیهمــهجنبههاییک
انســانکامــلراداشــت،بههیچوجــه.خــوداونیز
چنیــنادعایینداشــت.اماوقتــیارتباطــمبااو،
بهمناســبتهمکاریورفاقت،بیشــتروبیشــترشد
فهمیدمشــریعتیاصــالدنبالچیزهایینیســتکه
برخیمیخواهندبهزوربهاوبچســبانند،مثلاینکه
شریعتیمیخواهدبامارکسیســتهاهمکاریکند
کهبهقدرتبرســد!اصــالاواهلتوافــقوهمکاری
نبــود.اصــالایــنکارهــارابلدنبــود.یــکنکتهدر
شــخصیتشــریعتیهســتکهبعضیهامیگویند
نقطهضعفشبــوده،ولیمنمیگویــمنقطهقوتش
بــودهاســت:وقتیپــایمنافــعشــخصیدرمیان
بــود،اوحتــیبهقدریکبچــهنمیتوانســتازحق
خودشدفاعکنــد،اماهمینآدمبهعنــوانبهترین
وکیلمدافــعازحــقمــردمجانانــهدفــاعمیکرد.
شــریعتیمعلمیبودکهدرراهتعلیــموتعلمخودش
رافرامــوشکردهبــودوفقــطمــردمرامیدید.این
برداشتمناست.بهنظرمن،َدرُکلاونباختهاست،
بلکهموفقبودهاســت.صرفنظرازاشــتباهاتیکه

هرانسانیممکناســتمرتکبشودوبراوخواهند
بخشــید،بهنظرمنمعدلشریعتیبسیارباالست.

»کویر« خود شریعتی است
اگرامــروزجوانیبخواهدســراغشــریعتیوآثارش
برود،مناز»اسالمشناسی«و»کویر«نامخواهدبرد.
اماتوجهشمارابهیکخاطرهجلبمیکنم:یکوقت
ماداشــتیمازپلههایسازمانمرکزیدانشگاهکهدر
خیابان»دانشــگاه«فعلی،دراولخیابان»کفائی«،
بودباالمیرفتیم.اینمربوطبهزمانیاستکهآقای
دکترفریاررئیسدانشگاهبودند،مردیبسیارخوبو
عارفمسلک.خالصه،درهمینحین،دکترشریعتی
بــهمنگفــت:»بهنظرتــوکدامیکازآثــارمنخوب
است؟«گفتم:»دوکتاِب»اسالمشناسی«و»کویر«.
شــمااولیرادرزمینهارتباطاتاجتماعیوتغییرات
اقتصادینوشــتهاید،امــا»کویر«خودتاناســت.«
گفت:»خودمهمهمینطورفکرمیکنم.«ایناست
کههروقتازمنبخواهنداثریجالبمعرفیکنمکه
ازطریقآنبتوانفهمیدشــریعتیکیستمیگویم:
»کویر.«البتهدرکایناثرکمیدشــواراســت،اما،
اگرکســیپیشزمینهداشتهباشــدوبعدوارددنیای
»کویر«شــود،میبیندکهاصالدشوارنیست؛اتفاقا
اینهمانآشــنایقدیمیاســتکهماقبالخانهاش
رااشــتباهرفتهبودهایم،ولیحاالنشانیدرستشرا

پیداکردهایم.
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یعتی شر
سخنوری شاعر در اندیشه سیاسی
اندیشــهسیاســیهمیشــهتبعاتدارد؛حتیگاهی
ممکــناســتاندیشــمندانیمثــلفارابی،فردوســییا
سهروردیاندیشهایتولیدکنندکهقرنهابعدبرواقعیت
اثربگذارد.دکترعلیشــریعتیمتفکــریخالق،متعهد،
باهوشواثرگذاربودهاســت.اوجزءروشنفکراندینیاز
نوعسوسیالیســتمذهبیاســتکهدرگفتماناندیشــه
سیاســیدههپنجاهبراینقدوضعموجودوترســیمروند
وآینــدهانقالباســالمینقشتعیینکنندهایداشــت.
نوجوانــانوجوانــانرهاشــدهازطبقاتپاییــنوجامعه
مهاجرشــهریوبخصوصدبیرســتانیهاودانشــجویان
پرتابشدهدردامانسیاسِتآرمانگرااورامعلمایدئولوگ
خودمیدانســتند.باآنکهشــریعتیبهفاصلهکمیقبلاز
انقالبازدنیــارفت،اندیشــههایاودرســاختدولت،
سوسیالیستشــدننخبــگانسیاســی،جهتدهــیبه
افکارعمومــیواحزابسیاســینقــشتعیینکنندهای
داشــتهودارد.هیچمتفکریهمچونشریعتیدردفاعاز
تودهها،طبقاتپایین،انقــالب،عدالت،جنبش،صدور
انقالب،تعهد،اعتراض،انتقادوشــهادتمطلبننوشت
وســخنرانینکرد.بهگونهایمیتوانسیاســتانتقادی
دهــهپنجاهدرایــرانوتــداومآندردههشــصتوحتی
گرایشهــایسوسیالیســتهایآرمانگــرایفعلیرادر

اندیشهاوجستوجوکرد.
شریعتیسیاهچالهایاحساسیوغریزیبرایایرانخلق
کردودوســتداشــتباســرعتوبدونمطالعه،باشتاب
وبــدوناحتیاط،ازهمهســنتتفســیریجنبشگرایانه
ارائهدهد.اوباعالمهمجلســیدرگیرشدوابوذررانهتنها
برســلمان،کــهبرابنســینانیزبرتــریبخشــید؛بازبان
شــاعرانهمنابعتاریخیراواکاویکردوبهاشــتباهدرمان
همهدردهایبشــریرادرسیاســتوکنشهایخیابانی
جســت.شــریعتیتماماآرمانوآرزوهایسرکوبشــده
بــودکهبــاســرعتوبیمحابــا،بــدونذرهایتخصصو
واقعگرایــی،بــهانفجارمیراثایرانواســالمدســتزد؛
سلســلهمراتبرابههمریختوبهاسمجسارتاندیشیدن
خــردبیادبانــهایدئولوژیکیراپایــهنهــاد.نخبهگرایی،
واقعگرایــی،محافظــهکاری،ادبوتشــریفاتکــهذات
سیاســتایرانیاستدراندیشهاومحومیگرددوبهجای
آنخردقبیلهایوآرمانهایبیمبناجانشــینمیگردد.
شــایداگرشــریعتیدرشــعروادبیاتباقــیمیماندوبه
عرصههایتخصصیاقتصاد،سیاســتوبخصوصروابط
بینالمللنزدیکنمیشدویاحداقلاندکدانشیدرباره
آنهاکســبمیکــرد،چنیــنبیمحابادربــارههمهامور
اجتماعیوسیاسیسخنورینمیکرد.بدیهیاتسیاست
کهدولتوسیاســتگذاریومدلهایآنرادربرمیگیرد
بههمــراهآدابوتشــریفاتوفنــونحکومتمنــدیدر
اندیشــهشــریعتیهیــچجایگاهــینــدارد.اوهمچــون
شــاعریاحساســیازرویغریزهمناســباتقــدرترابا
واژهســازیتفســیرکردومنظومهایاگزیستانسیالیستی
راکهنوعینهیلیســمرادرذاتخودداردبهجامعهتحویل
داد.اعتراض،شــورش،انتقاد،برهــمزدنوضعموجود،
نابودیســنت،ویرانیکشــور،ازبینبردنسلسلهمراتب،
وتودهایســاختنهمهامورتخصصیازدســتآوردهای
اوســتوکامــالطبیعیاســتآنجاکــهحافــظخردمند
ایرانزمینمیســراید:»رندعالمســوزرابامصلحتبینی

چهکار؟/کارملکاســتآنکهتدبیروتأملبایدش«.

ازنظرشریعتیشیعهکســیاستکهدنبالآزادیوعدالتاســت....اماهانریکربندیدگاه
پررمزورازیدرموردشیعهارائهمیکندکهمؤیداعلیحضرتباشد.ازنظرشریعتیتاریخهمانجایی
استکهامیرالمؤمنینوسیدالشهداشهیدشدند.تاریخپنهانوازوتریکنبود؛جاییبودکهمردم
میتوانندصحبتکنند....شریعتیبهدنبالشیعهعدالتخواهوآزادیخواهدرسطحجهانیبود،
نهآزادیخواهیبرایعدهخاصیکهگوییآنهاازرمزورازیبرخوردارند.ازنظرشریعتیاولیاءا...
هرچهدارندبامردموناسدرمیانمیگذارندورازیندارند....فاشیســماکنونپشتدرایستاده
است!ایرانشهریگراییوترامپدرآمریکانمودهمینامراستوجالبایناستکهداخل...ایران

هماینتفکرهست!اینجاستکهشریعتیبهکارمیآید.

میراثفکریشــریعتیمیــراثتکمنبعینیســت.اوبهمذهبمقیداســت،اماهرگزدرک
اوازاســالمبهصورتمنظومهایخودبســندهنیســت؛حتیبخشهاییراازغربمیگیرد.او
منظومههایفکــریرابهعنوانالگوهایرقیبدرعالمتفکرمیدانــدودائمدرحالگفتوگوبا
آنهاست.شریعتیخودشرابهمخاطبصرفادینیمحدودنمیکند،آنجاکهمیگویدتوضیحات
منازعاشورابرایغیرمسلمانانجذابتراست.اومیانسهگانهآزادی-برابری-عرفانگفتوگو
برقــرارمیکند.شــریعتیمیتواندآزادیراازلیبرالیســم،برابریراازمارکسیســموعرفانرااز

 صوفیگریجداکند.

ازنظرشریعتیزندگیسراسرمبارزهاستواینمبارزهازاستثمارانسانازانسانآغازمیشود.
اغلبمردمقربانینظامهایخودکامهوسیاستهایاجتماعیواقتصادیهستند.دولتهای
خودکامهواصحابقدرتوثروتدوســتندارندکهفرودســتانســخنازآزادیوبرابریکنندو
توزیعنابرابرداراییهاراموردپرسشقراردهندوخواهانشرکتدرفرایندسیاسیشوند.شریعتی
کوشیدتاباآگاهیبخشــی،بهویژهبهطبقاتمیانیجامعه،آنهاراقادرکندکهجهانیراکشف
کنندکهمتعلقبهخودآنهاســت،نهمتعلقبهطبقهمســلط....آینــدهاحتماالعرصهمواجهه
دولتهاوملتهایخودخواهدبود.آیندهعرصهمبارزهمردمیبرایحذفوازکارانداختناشکال
سلطهاست.شکاکانکهچنینامیدهاییراسادهلوحانهوواهیمیدانندفقطبایدچشمانخود
رابهتحوالتجوامعغربیوآیندهمحتملبدوزند.آیندهیکظرفیتفرهنگیاســتکهیکملت

باحرکتجمعیآنراخلقمیکند.

بحثاصلیمنایناستکهحداقلسهتمایزشریعتیرامطرحکنم،تمایزدرمکانیکهشریعتی
ایستادوکارکرد،تمایزدرسیاستاجتماعیکهایستادوترویجکرد،وتمایزدرکنشراهبردیکه
شــریعتیدرپیشگرفت....اینتمایزمکانیباشریعتیچهکرد؟اینمکاناجتماعیسببشد
کهگفتارشریعتیخصیصهارتباطیپیداکند،یعنیعنصرعقالنیتارتباطیدرمتنشریعتیرا
باعثشد....تمایزدومشریعتیدرسیاستاجتماعیبود.نخبگانمختلفسیاستهایمختلف
مثلدولتســازی،ملتســازی،حاکمیتقانونو...راپیگرفتند.شریعتییکسیاستبیدار
اجتماعیرادنبالمیکند.سیاستاوتمایزباسیاستغالبزمانهکهنوسازیاستدارد....تمایز
سومشریعتیکنشراهبردیمتمایزشریعتیاســت.درزمانشریعتیراهبردانقالبسیاسی،
پارتیزانی،اصالحاتدولتیواسالمیسازیرایجبودند.اماشریعتیکنشراهبردیمتمایزیدارد

کهمتکیبرتأکیدبرمواردینظیرایناستکهدیندرجامعهمسئلهاستودرعینحالراهحل.

درسنتمبارزهسیاسیمااینقضیهوجودنداشتهکهامراجتماعیراازامرسیاسیتفکیک
کنیم....شریعتیدرمرحلهایکهمیخواهدآسیبشناســیانقالبیکندوتوضیحدهدچرا
انقالبالزماستبهامراجتماعیتوجهمیکند،امادرمرحلهایکهمیخواهداستراتژیتغییر
رابرایجامعهبگویدبهامراجتماعیتوجهنداردواســتراتژیتغییررادرحوزهانسانشناختی
جستوجومیکند؛بهعبارتیشریعتیمسئلهراجامعهشــناختیمیبیند،اماهنگامراهحل
بهانســانهاتوجهدارد....بایدبتوانیمنســبتبهامراجتماعییکحــسمراقبتپیداکنیم،
بهاینمعناکهبگوییمچیزیداریم؛بایدمواظبآنباشیموآنرابهبودببخشیم.نسبتماباامر
اجتماعیبایدنسبتمسئولیتباشــد،درحالیکهآننگرشانقالبذهنیمرادففروپاشی

استوازصفرشروعکردنواینتجربهایاستکهجامعهمااغلبداشتهاست.

تزاسالممنهایآخوندشریعتیبهمعنایحذفروحانیتازصحنهاجتماعینیست.شریعتی
درهمانجایــیکهاینتزرامطرحمیکندبهتزاقتصادبدوننفتدکترمصدقتأکیدمیکندکه
دقتدراینتمثیلبیانگرایناستکهشریعتیدرصددچندمنبعیکردنفهمدینیوتکثرتفسیر

بود،نهحذفروحانیت.

تابستان سال گذشته که چهل سال از درگذشت شریعتی می گذشت، همایشی علمی برگزار شد که »اکنون، ما و شریعتی« نام داشت. 
آنچه درپی می آید گزیده ای است از مطالبی که برخی از سخنرانان این همایش بیان کردند.
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نگاهی به فیلم »پایان خوش«
آخـریـن اثـر میشائیـل هانکــه

پایان ناخوش در النگ شات
می گویند فیلم سازی نوعی مکاشفه است؛ مکاشفه ای برای رسیدن   
به درک و شناخت بهتری از هستی؛ سفری است برای رشد مای بیننده 
با  را  سفر  این  و  مسیر  این  بزرگ  فیلم سازان  فیلم ساز.  خود  رشد  برای  و 
می تابانند  جدید  نوری  فیلم،  هر  با  و  می کنند  طی  فیلم هایشان  کارنامه 
به داالن های تاریک هستی. اما واقعیت این است که همه فیلم سازان در 
این مسیر کامروا نمی شوند. تعداد کمی از آن ها هستند که مسیر را استوار 
انتهای کارنامه شان امکانش را می یابند به طرز  پایان طی می کنند و در  تا 
باشکوهی پرده ها را پایین بکشند و سعادتمند با ساخت آخرین اثرشان، 

با دنیای سینما وداع کنند.
خود  البته  است؟  کرده  سعادتمند  را  او  هم  هانکه  میشائیل  اثر  آخرین  آیا 
اثرش  آخرین  خوش«،  »پایان  فیلمش،  جدیدترین  که  نگفته  هیچ جا  او 
احساس  ناخواسته  می شویم  مواجه  فیلم  این  با  وقتی  اما  بود  خواهد 
می کنیم قرار بوده نوعی جمع بندی و چکیده از آثار قبلی فیلم سازش - 
حداقل تا اینجای کارنامه اش- باشد. نشانه های زیادی برای اثبات این ادعا 
مضامین  می آورد؛  فرایاد  را  مجهول«  »کد  که  فیلم  ساختار  از  دارد؛  وجود 
مجهول«،  »کد  فیلم های  در  قبال  که  بورژوازی  زندگی  نقد  و  نژادآزاری 
کودکان  خشونت آمیز  رفتارهای  بودیم؛  دیده  قاره«  »هفتمین  و  »پنهان« 
که »ویدئوی بنی« را به خاطرمان می آورد؛ داشتن مضامین فساد جنسی 
مانند »معلم پیانو« و همه اشاره های آشکار و نهانی که از فیلم »عشق« در 

این فیلم وجود دارد.
اگر در مقام قیاس برآییم که »ساراباند« نشانه هایی از آثار قبلی برگمان را 
از تعالی و رشد مؤلف خود، به همان  در خود هضم کرده و نمایشی است 
اثر  چند  از  پایی  رد  که  شده  شوربایی  آش  به  تبدیل  خوش«  »پایان  اندازه 
بیشتر  بلکه  نرسیده  تعالی  به  نه تنها  اما  دارد،  خود  در  را  فیلم ساز  قبلی 
به پس گرفتن و نقض کردن حرف های سازنده اش می ماند که  اکنون بی اثر 

گردآوری شده اند.
خانواده  اعضای  کاراکترها،  همه  خوش«  »پایان  ضدپیرنگ  روایت  در 
بورژوایی  هستند که هر کدام از کوچک و بزرگ گناهی مرتکب شده اند. ایو، 
13 ساله مادرش را مسموم کرده. جرِج پیر همسرش را خفه کرده  دختر 
پی یر  دارد.  غیرمعمول  جنسی  روابط  توماس  دارد.  خودکشی  تمایالت  و 
دچار  کاراکترها  از  کدام  هر  ندارد.  روانی  تعادل  و  می خورد  مشروب  زیاده 
کلکسیونی  فیلم  می شود  باعث  که  هستند  خودشان  خاص  مشکالت 
این  به  پرداختن  قطعا  اما  باشد.  کاراکترها  روایی  تکه های  از  ناهمگون 
کدام  هر  فهم  برای  مخاطب  بود.  خواهد  بی اثر  النگ شات  در  کاراکترها 
و  شود  شخصیت ها  دنیای  وارد  بتواند  باید  بورژوا  خانواده  این  اعضای  از 
کلوزآپ های  جنس  از  کلوزآپ هایی  بیفتد؛  اتفاق  می تواند  کلوزآپ  در  این 
می کند.  دعوت  شخصیت ها  احساسات  عمیق  درک  به  را  ما  که  برگمان 
آدم های  از  کدام  هیچ  با  عمال  و  نمی دهد  رخ  خوش«  »پایان  در  که  اتفاقی 
فیلم نمی توانیم ارتباط درستی بگیریم. در نتیجه از نقد او به زندگی بورژوا 

و مسئله بی احترامی نژادی هم ادعایی بیش باقی نمی  ماند.
»پایان خوش« هر قدر قرار بوده کنایه ای باشد به پایان ناخوش آدم هایش، از 
قضا به پایانی ناخوش برای کارنامه فیلم سازش مبدل شده است. هرچند 
همچنان  بسازد؛  فیلم  همچنان  کم کار،  ساله   75 پیرمرد  این  امیدواریم 

فیلم بسازد تا سعادت استوار ماندن تا پایان مسیر را به دست آورد. 

محمدعلی محمدپور
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  اپیزود اول: اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین
مندرشعرفارسیکامروابودمومقربدرگاه؛شخصیت
داشتموپیغامرسانخانهدوســتتااینکهبااینتوصیف
واردجهانداســتانییککارگردانفرانسویشدم:»من
درکنارکویرزادهشدم.دراینسرزمینبسیارندبادهایی
کهموجوداتزندهاند.بعضیآوارهاند،بعضیساکناند،
دلسختاند،دلنازکاند،شوخاند،عبوساند.بعضی
بادهادستآموزندوبعضیوحشی.آدمیزادآنهاراخوب

میشناسدوبهناممیخواند.ناممنبادصباست«.
اولیننفسهایمرادرقابهایکویرِیآنجهانکشیدم.
خالقم،آلبرتالموریس،پیشترهابا»سپیدیال«اسبیرا
شخصیتدادهبودوبا»بادکنکقرمز«بادکنکیرا.شنیده
بودمکهاوتنهاکارگردانیاستکهبایکفیلمکوتاه،جایزه
اسکارفیلمنامهغیراقتباسیرابردهاست.اومستندیاز
کاخورسایساختهبودکهدرسال1348مسئوالندیاری
کهمندرآنمیوزیدم،بعدازتماشــایشازاوخواستند
طبیعتایرانوپیشــرفتهایشراهمبهتصویربکشد.او
شیفتهسرزمینمومردمانششدوبهمنکهدرحالبرگشت
ازکویدوستبودم،پیشــنهاددادشخصیتداستانش
باشموزیباییهایطبیعتسرزمینچهاراقلیمرانشانش
بدهم.پیشنهادشراباآهیبلندپذیرفتموهمدموهمرازاو
وشاعرانگیاششدم.اوبعدازاینکهآرشیویازموسیقی
ایرانیشــنید،تصویربرداریازمناطقایرانرابابالگرد
آغازکردومندرکنارشبرفرازمراتع،کویرها،شــهرهاو
جنگلهاداستانخودموبرادرمغروروویرانگرم،باددیو،
رابرایفیلمنامهنویسش،راجرگالشان،تعریفمیکردم.
اوبرایاینکهمســیرحرکتمنازپســتیهاوبلندیهارا
بهترنشاندهد،سیستمتصویربرداریایساختهبودتا
مانعانتقاللرزشهایبالگردبهتصویرشود.بااینحال
کسیبایدبهجایمنسخنمیگفت؛کسیکهجایگاه
مرادرشعرفارسیمیشناختوهیبتوهیمنه»باددیو«
رانیزبهخوبیباصدایشمنتقلمیکرد.زمانیکهخالقم
میخواستداستانمرااورسنولزروایتکند،یکهنرمند
فرانسویواسطهآشناییاوومنوچهرانورشد؛مستندساز
ودوبلوریکههمانزماندرحالساخت»نیشدارو«،یکی
دیگرازبهترینمســتندهایایران،بود.گاهیدرخلوتم
فکرمیکنمهیچکسبهترازانورنمیتوانستبااینقدرت

وتأثیراززبانمنداستانمراتعریفکند.


اپیزود دوم: حلقه زلفش تماشاخانه باد صباست
داســتانمنبعدازنمایشســرگیجههاوپریشانیامدر
کویربهبادگیرهاییزدرسید.سایهسنگینبرادرمدرتمام
داســتانبرســرمبودوزخمزبانهایشمدامدرگوشم.
منباطبیعتهمنشــینبودموالموریسمیخواســت
حیاتبخشــیمنوپیوندمباطبیعــت،مقابلویرانگری
برادرمقــراربگیرد.مــنازنمایباالاینهــارامیدیدمو
الموریساززاویهدیدمنتصاویریازایرانرانشانمیداد.
تصاویراوازواحهها،خلوتکویرها،طبیعتبهشــتیوار
شمال،عظمتدماوند،زاللیرودهایکارونوزایندهرود،
رقصسنتیروســتاییان،کاشیکاریهاواسلیمیهای
الجوردیمســاجدوبناهایتاریخیاصفهانومعماری

حــرمامامرضابکروخالقانهبود،امــاخطیکهآنهارابه
هممتصلکند،وجودنداشــت.اینخطبــابیانارتباط
منبابادهاییچونباددیو،بادزاهد،بادسرخ،بادسام،
بادُشــرطه،بادَسرَســروبادبازاروگفتوگویمنباآنها
مســتحکمشــد.مندرهراقلیمبادهاییراکهدرآنجا
جوالنمیدادنــدمعرفیکردموالموریستأثیرآنهارابر
ساختوخفهکردنشهرها،بیابانهاوشکلگیریکوهها
نشــانداد.»منآدمهارابرویرانههاترجیحمیدهم«وبه
همینخاطردرداستانممدامباخودمدرگیربودم،بهخودم
میپیچیدموفکرباددیوازســرمبیروننمیرفت.اومدام
بهمنمیگفــت:»بدبخت،بادمحّلی،نســیمبینفس،

جریانهوا«.
مندرطولتاریخ،تماماتفاقاتیراکهبرسرسرزمینمآمده
بود،ازدرونتهیوخنکمدیدهبودموآنهارادرداستانم،
دستدردستموسیقیحسیندهلوی،آوردم.الموریس
خالقیــتوذوقهنریاشرابرایپیوندزدنموســیقی،
تصویروروایتمبهکاربســتتاکاریفاخروشایستهمنو

مردمانسرزمینمساختهشود.


اپیزود آخر: بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو
تصویربرداریداســتانمنیکســالونیمطولکشیدو
درهمینزمانمنخیلیچیزهــاآموختموبهنقطهایاز
کمالرسیدم.باخودمگفتم:»حاالدیگرعطروموسیقی
محضم.شدهامبادصبا.بادعاشقان.هرگاهُجنبشنرمی
درمیاندرختاندیدید،بدانیدکهدســتبادصبادرکار
اســت.میوزدتادرُگلهاوجانهانشاِطزندگیبدمد«.
داســتانمتمامشــدهبوداماهنوزفکرباددیووخباثتش
مرامیترساند.باتماماینفکرهاوترسهافیلمبرداریو
تدوینتصاویربهپایانرسیدونسخهاولیهاشبهمسئولین
وزارتفرهنگوهنردولتوقتودربارنشــاندادهشد.
شــاه،فیلمرادیــدوازصداقــتآندرنمایشســادگی
زندگیروســتاییانوعشایربرآشــفتوآنراسیاهنمایی
خواند.اومیخواســتجلوههایصنعتی،پیشرفتها،
ســاختمانهایجدیدوسدهایعظیمایرانهمدرفیلم
نمایشدادهشود.خالقمبعدازتکمیلفیلمبهکشورش
فرانسهبرگشتهبود،امااوراخواستندوقرارشدتصاویری
ازصنایعومعادنوجلوههایپیشرفتسرزمینمبهفیلم
اضافهشود.آنهامیخواستندالموریسازعظمتسد
کرجنیزتصویربگیرد.قبــلازاینهاانوروالموریسقرار
گذاشتهبودندبرایفیلمبرداریازخانههایقدیمی800
سالهوزندگیسنتیروستایابرقو،بهآنجابروند.مندر
روزهایمیانیخرداد1350بــامنوچهرانوربرایانجام
کارهایفیلمشبهاصفهــانرفتهبودم.انوردرمالقاتش
بــارئیــسادارهفرهنگوهنــراصفهــان،ازالموریسو
قصدشبرایفیلمبرداریازابرقوگفتورئیسبالفاصله
بعدازشنیدناســمالموریس،روزنامهاطالعاترانشان
دادوگفــت:»بالگــرداوهنگامفیلمبردایدرســدکرج
بهکابلهایتمریــنتکاورانخوردهوســقوطکرده«.با
شــنیدناینخبرازپنجرهایبهبیرونوزیدموخودمرابه
سدکرجرساندم.تمامترسهایمبهواقعیتتبدیلشده
بود؛مأموریهمکهبرایمحافظتازمردمگماشتهبودم
دیرخبررابهمنرساندهبودومننتوانستممثلداستانم
محافظیارعاشقپیشهامباشم.باددیوکارخودشراکرده
بود؛اوخارجازجهانداستانودرواقعیت،جانخالقمان

راگرفتهبود.



نام من
 باد صباست

 : شت پی نو
1.مســتند »باد صبا« بعد از مرگ دل خــراش و دراماتیک خالقش، با 
همکاری پســر الموریس )کلود الموریس( و دستیار الموریس )دنیس 
کازابیانکا( آماده شــد و در ســال 1978 بین نامزدهای بهترین فیلم 

مستند اسکار قرار گرفت.
2.نسخه مرمت شده و اصالح رنگ شده این مستند در سی و چهارمین 

جشنواره جهانی فیلم فجر نمایش داده شد.

مستندی که جان خالقش را گرفت



 
 آن ها 

خوشبختند 

که توانستند 

سبتا با 
وداع ن

شکوهی را به 

پایان برسانند 

و کسی 

مزاحمشان 

نشود و از 

همدیگر
 

 خداحافظی 
کنند

بیــلنیکولــزدرمقالــهایدودلیــلرابرای
اقبالبهسینمایفرهنگهایمختلفبیان
میکند:یکیفراتررفتنازمســائلوذوائق
محلیوقومی؛دیگریگشــودندریچهای
تازهبهسویفرهنگیناآشنا.ایندودلیلدر
کنارخالقیتوســبکیککارگردانمؤلف
بروزبیشــتریپیدامیکند.دربارهفیلمتازه
مجیــدمجیدی،بهظاهرماباهمانســبک
وســیاقمؤلفطرفیمامادرباطننهمسئله
فرهنگیجدیــدیرامییابیمونهنوریتازه
کهبهفرهنگیناآشــناتاباندهشــود.در»آن
ســویابرها«کهآنســویمرزها)درهند(
ساختهشدهوچندینمرتبهازفیلمهایقبلی
مجیدمجیدیآنسوتر)عقبتر(استوتنها
میتواننشــانههاییازمعصومیت،لطافت
وســادگیداســتان»بدوک«،»رنگخدا«،
»آوازگنجشــکها«و»پــدر«رادرآندیــد،
تهیترینفیلممجیدیازمعناونشــانههای
شــاعرانهوپرادعاتریــنآنهــادراینزمینه
است.»آنسویابرها«چهدرعنوانش،چه
درالنگشاتهایشوچهدربازیاشباسایه
ونوروپردهوشبکهداللتهاینمادینشیک
فیلمبیروحوپرمدعاست.درواقعاینفیلم
سفِربهبلوغرســیدنشخصیتهایکودک
فیلمهایقبلیمجیــدیودرگیریآنهابا
اجتماعوشــهرونامالیماتشاست،امااین
سفرهیچدستاوردیچهبرایخودمجیدی
وچهبرایشخصیتهایجدیدترینفیلمش

ندارد.

فیلمبــررابطهیــکخواهروبــرادرمتمرکز
است،امادرواقعداستانامیر)بابازیایشان
خاطر(راروایــتمیکندکهدرســهمرحله
دچاردردسرهاییمیشودتاازطریقآنها
وبابهیادآوردنکودکیوگذشــتهاش،مسیر
تغییــروتحولیراطــیکند:مــوادمخدر،
زندانیشــدنخواهرشوبارمسئولیت.در
دومرحلهآخرباواردشــدندوکودک،یکی
درارتباطبــاخواهرودیگریدرارتباط
بابرادر،بهصورتموازیقرار
استمسیربرگشت

ورســتگاریبــرایشــخصیتهایاصلی
تســهیلشــود.فرازوفرودهایزیادوریتم
ناموزونروایتدردوقسمتپایانی،کهگاهی
باموســیقیمتنفوقالعادهای.آر.رحمان
فراموشمیشــود،آخرینساختهمجیدی
رابهیکفیلمهنــدیبیهویتتبدیلکرده

است.

کارگردانبراینزدیکشدنبهفرهنگهندو
خارجنشدنازسبکوسیاقفیلمسازیاش
گاهآنقدربیمنطقوشتابزدهکهگریههاو
عصبیتوغیرتاغراقشدهشخصیتهایش
ازدرامبیرونمیزندوازطرفدیگرآنقدراز
نمادهایبصریبهبسامداستفادهمیکند
کههیچسنخیتینمیتوانبینآنهاوایده
پنهاندرپشــتپردهودرآنســویابرهای

فیلمپیداکرد.

گویامجیدیهمبههمانسرنوشــتیدچار
شــدهکهمرحومکیارســتمیبــرایروایت
فیلــم»مثلیکعاشــق«واصغــرفرهادی
برایفیلماخیرشدچارششــدهاند.قطع
ارتباطفیلمسازایرانیازعقبهفیلمسازیو
پیشینهفرهنگیاشمعموالبهخاطرروایت
داستانهاییباخطقرمزهایسینمایایران
هستند،اماگوییکارگردانایرانینمیتواند
همارتباطخودشبــافرهنگشرادرتعادل
نگــهداردوهمداســتانجهانشــمولشرا
درخــارجازمرزهاروایتکنــد.درحقیقت
اینســینماهمگیشــهجهانیمیخواهد
وهمگیشــهداخلــیوبرایرســیدنبهاین
مقصودمرزهاراگممیکند.»آنسویابرها«
آنقدرمعلقاســتکهمخاطــبایرانینیز
دراستنباطزیباییشــناختی)گونهمحور(
واســتنباطسیاســی)مبتنیبرایدئولوژی
ونگرشفرهنگــیوتاریخــی(طرفیازآن
برنمیبندد.همینباعثمیشودصداقت
ولطافتفیلمهــایقبلیمجیدیتبدیلبه
اغراق،پنهانســازیوروایتیغیرقابلباور
وغیرقابلاعتمادشــوند.داســتانتکراری
وحوصلهســربر»آنســویابرها«جدایاز

ی تها نگشــا ال
زیبایــشازبمبئــیهندکه

فیلم»میلیونرزاغهنشــین«دنیبویل
رابهیادمیآورد،بایدیابهاضافهکردنعناصر
ونمادهایینچسبوبازیباسایهوپرندگان
ختمشودویابهپنهانسازیوحذفکنشیاز
داستانکهژستابهاموچندمعناییبهفیلم
بدهد.ایندومورددردونقطهمهمازداستان
کهاتفاقابهیکشخصیتمرتبطمیشوند،

رویمیدهند.

مســائلجنســیوخشــونت،دومســئله
درهمتنیدههســتندکــهبــراینمایشدر
سینمایایرانیابهشکلیسرکوبمیشوند
یاازآنبهبیانینوبرایپیشبردنداســتان
اســتفادهمیشــود.صحنهتعدیآکشــی
)گوتامگوس(بهتــارا،خواهرامیر)ماالویکا
موهانان(کهگرهاولیهوابتدایســیرتغییر
وتحوالتاســت،منجــربهاجرایناشــیانه
کنشدفــاعازخودمیشــود.کارگردانکه
میخواهدهرکنشــیرابهمفهوممرکزیو
شــبکهداللتهایضمنیداستاننزدیک
کند،ایــنباراســتفادهاینابهجــاازپردهو
سایهمیکندتاضعیفترینقسمتفیلمدر
مهمترینکنشداستانرخدهد.نقطهقوت
فیلمکهآشکارااززبانشفاهیبهسمتزبان
بصریرفتهاســت،دراینســکانسمهمبه

نتیجهنمیرسد.

اگربعــدازفیلمهایاصغرفرهادیشــیوع
عنصرپنهانسازیکنشدرفیلمهایایرانی
زیادشــد،بهعناصرثابتســینمایمؤلفان
دیگرایــنســینمادلخوشبودیــم.حال
چگونهمیتوانیمپنهانسازیوحذفکنش
درســینمایکارگردانیراکــه»رنگخدا«
و»بچههایآســمان«راســاختهباورکنیم؟
حــذفکنشدرپایانداســتان»آنســوی
ابرها«،جاییکههیچکارکردینمیتواناز
آنبیرونآورد،برگشتبهکدامسینماوسبک
وسیاقزیباییشناختیوسیاسیاست؟

ران
ی ایـ

ــا
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سی
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   آنیشا جی هاوری )اَندی وایر(: با وجود تصاویر 
بصری- و نیت خیرخواهانه مجیدی- که فیلم را 
شناور نگه داشته است، این فیلم هیچ وقت پایه و 
اساسی پیدا نمی کند. یک دقیقه صحنه غم انگیز 
و بعد خام دستی. »آن  سوی ابرها« را می توان در دو 
قسمت مساوی »زیبایی« و »خسته کننده بودن« 

تقسیم کرد.

وندی ایده )نشریه اسکرین(: گرچه در برخی 
مواقع لحن فیلم کمی عصبی و در زمان های دیگر 
بسیار احساسی اســت اما فیلم در محکوم کردن 
جامعه ای که فقرای خود را مجازات می کند پا پس 

نمی کشد.

 دبورا یانگ )هالیوود ریپورتر(: مجیدی به طرز 
شــگفت آوری ابزار و بازیگران هندی فیلمش را 
شناخته و راحت با آن ها کنار آمده است. او توانسته 
برای مخاطبانش حس هم دلی ایجاد کند، اما سناریو 
که کارگردان به همراه مهران کاشانی آن را نوشته، 
پر از افت و خیز، طوالنی و حتی خسته کننده از آب 

درآمده است.

 گلن ِکنی )نیویورک تایمز(: احساســات مداوم 
و مانیفستی که بیشــتر ازطریق موسیقی آی. آر. 
رحمان بیان می شــود و تقریبا در هر نوبت فراتر از 

ابرها می رود. 

سیمون آبرامز )سایت راجر ایبرت(: چیزی 
فراتر از میان ابرهــا و زیبا ولی در عین حال یک درام 

هندی غم انگیز.

گای الج )ورایتی(: این یک حرکت قابل ستایش 
است، حتی اگر حس شود کارگردان برای ارتباط دادن 
داستان دل نشین خواهر و برادری فقیر و هم چنین 
برقراری عدالت درباره خواهــری که به اتهام قتل 

زندانی شده، دست و پا می زند.

چکیده نظرات منتقدان

کاظم کالنتری

مرزهـا گم کـردن 
نگاهی به فیلم »آن سوی ابرها«
آخرین ساخته مجیـد مجیــدی
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 من مجری ام؛ 

یعنی اینجا 

مجری ام و 

تهیه کننده 

باتوجه به 

اقتضائاتی که 

خودش می داند 

به من می گوید 

چه چیزهایی 

را بگویم و 

چه کارهایی را 

ما زمانی 
بکنم، ا

که مجری-

تهیه کننده 

باشم قضیه فرق 

می کند: می روم 

دعوا می کنم، با 

مسئولش حرف 

می زنم، جلسه 

می گذارم که 

آقا! این کارها 
«

؟!« و 
یعنی چه

خالصه یک راهی 

پیدا می کنم 

برای حل وفصل 

را. اینجا 
ماج

قضیه فرق 

می کند

 ضیا، درباره مشهد و مجری گری تلویزیون
روایت گفت وگویی با علی

قاسم فتحی

»عرصه« باید کلمه درســتی باشــد برای این میدان نافُرم و کج وکوله، عرصه ای که معلوم نیست ســازندگانش بنابه چه هویتی و اساســا برای کدام کارکردی به این شکل و شمایل 

بنایش کرده اند. ولی هرچه هســت، به لحاظ لغوی، این کلمه در این شهر کلمه معناداری به حســاب می آید )البته در زمانه ما خنثی ترین کلمات هم می توانند معنادارانه معنا 

شــوند!( »تغییر عرصه« و »عرصه تغییر« در دوره ها و  مناسبت های مختلف هرازچندگاهی خودش را در میدان »شهدا« آشــکار می کند. بستر ماه مهمانی خدا 

بهترین موقعیت اســت برای تیم فرهنگی مدیریت شهری که در مقام قرب به مردم از این عرصه اســتفاده کند )این کلمات »بستر« و »عرصه« به نظرم 

ن این کشورند(. کاربردترین کلمات مدیرا پر

 شبانه های میدان این روزها به قدر  وســع بانیانش محفلی شــده برای مردم، با حضور قافله ای از هنرمندان و چهره های تاحدودی 

شاخص شهر و کشــور؛ بااین حال قصد این وجیزه نه نقل مبســوِط حضور مهمان ها و بازتاب ســخنان آن هاست و نه به 

کم وکیف چنین برنامه هایی در سطح شــهر کاری دارد؛ ما در یکی از شب ها به پشــت صحنه این برنامه رفتیم تا 

هم حال وهوای اجرای این برنامه را از نزدیک تماشــا کنیم و هم با مجری جوان و مشهورش، یعنی علی 

ضیا، گپی بزنیم، گپی درباره صحبت های درگوشــِی کارفرمایان، 

مواجهه خودش به عنوان مجری با بعضی محدودیت ها 

در مشهد و واکنشش به آن ها، و دست آخر کار

 

 

در تلویزیون. 

 

عکس: محمدرضا پیرزاده
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 ضیا، درباره مشهد و مجری گری تلویزیون
روایت گفت وگویی با علی

تصور میدان شهدا به عنوان یک سالن سینمای روباز!
صندلیهاییکهدرعرصهمیدانچیدهاندمرایادردیف
صندلیهایکرایــهایمجالسعروســیمیاندازند،
قرمزوبادستههایفلزیبراق.البدهنوزلقمهافطاراز
گلویمردمپاییننرفتهکهبیشــترصندلیهاخالیاند
وهمــانچنددهتاآدمیهمکهرویآنهانشســتهاند
درحالتماشاییکیازسریالهایفاخر)!(تلویزیونی
ازتلویزیوِنبزرگمیدانهســتند.بایدســریالشبکه
ســهباشــد:صداییبلنــدوباکیفیتهمراهبــاتصویر
بزرگیکهچیزیشــبیهبهیکســالنســینماساخته
وآدمرایــادخبــرچنــدروزپیشپلیــسمیاندازدکه
اجازهدادهبودبازیهایفوتبالدرسالنهایسینما
پخش/اکرانشوندودرعوضازپخشهمانفوتبالها
درکافههــاجلوگیــریوآنرامنــوطبــهاخــذمجوز
کردهبود.لحظــهایتصورکردمکهبدنیســتگاهی
اوقاتدراینعرصهباآنبیریختــیاشفیلمیبرای
ملتاکرانشــود،چنانکهدرسالنهایروبازمرسوم
اســت،ویاحتیســیمتلویزیونراکمیبیشتربکشند
تافیلــموســریالهایآنرادرابعادبزرگتــر،درایام
تابســتان،بــرایمردمپخشکنند.گوشــهســنوزیر
آنبرنامههایبزرگیکهنصبکردهاندوســابقبراین
محلتبلیغیکیازشامپوهایخوبوباکیفیتایرانی
بــودهمحلقرارماســت.اینجــادرواقعپشــتصحنه
اســتوبهتعبیریویآیپــِیمهمانهایخاص.وارد
محفــلخواصکهمیشــویمســهنفــربههمــراهرضا
رفیــعنشســتهانددوریکمیــزودرحــاِلگپوگفت

هستند.
رفیــعخیلیجدیبهنظرمیرســدوخبریازآنلحن
طنازانههمیشــگیاشهمنیست.واقعانمیدانمچرا
چنینانتظاریازاوداشــتم!طبیعتاقرارنبودهاینجا
گرمکندوبعدبرودرویسن!منوهمکارممینشینیم
دورمیزیکهقاریقرآنمشــهوریهمآنجانشسته،با
لباسهاییکهآدمرایــادمالزیاییهامیاندازد؛کاله
طالکوبشراهمبایدهمیندورواطرافگذاشتهباشد!
ســریالهنوزتمامنشدهوصدایامینتاُرخمیآیدکه
داردَســِرزنشراشــیرهمیمالد!منتظــرمیمانیمکه

علیضیابیاید.
حقیقتاینکههنوزنمیدانســتمبهطورمشــخصچه
بایدبپرســم.میآید.گــرممیگیردبــارفقایشورضا
رفیــعکهخبرمرگیکیازمجریهایســیمارابهضیا
میدهد.پسدلیلناراحتیرفیعهمینبودهاســت.
ضیاچایســفارشمیدهدوماهــمچنینمیکنیم.
یکنفرازرابطــانتوضیحمیدهدکــهاینهامیالنی
هســتندوازهمــاننشــریهآمدهانــد.ضیاســرتکان
میدهدکهیعنیقبلششنیدهوچندساعتیاستکه
آشناشدهایم.دراینقسمتازسریالیکهداردپخش
میشــودظاهراچانهامینتارخگرمشدهویکریزدارد

حرفمیزند!

مجری بودن با مجری-مؤلف بودن 
زمین تا آسمان فرق می کند

شــروعمیکنــمســؤالیازضیابپرســمکــهطوالنی
میشــود.دراینبیــنیــکنفــرمیآیــددرگــوشاو
چیزهایــیمیگویــدومیرود.بــدوناینکهبپرســم
»چهشــد؟«خودشمیگوید:»فهمیدیاآلنبهمن
چهگفتنــد؟!«میگویم:»نه.«میگویــد:»گفتندبه
تماشــاگرهابگویمدســتنزنند!«چهشروعیخوبی!
آنبندهخداراخدارساندهبود.بعدمیپرسم:»خب،
حاالشمابهعنوانیکمجریواکنشتچیست؟اصال
بایدواکنشیداشتهباشــییانه؟!«میگوید:»ببین:
منمجــریام؛یعنیاینجــامجــریام،وتهیهکننده
باتوجهبــهاقتضائاتــیکــهخــودشمیدانــدبهمن
میگویدچهچیزهاییرابگویموچهکارهاییرابکنم،
امــازمانــیکــهمجری-تهیهکنندهباشــمقضیهفرق
میکند:مــیرومدعــوامیکنم،بامســئولشحرف
میزنم،جلســهمیگذارمکــه»آقا!ایــنکارهایعنی
چــه؟!«وخالصهیکراهیپیــدامیکنمبرای
حلوفصــلماجــرا.اینجاقضیــهفرق

میکند.«
یــکنفــردیگــرمیآید
نــه ، ر ینبــا ا و

درگوشــی،کهخیلیبلندمیگویــدکهپنجتا
کارتهدیهدرنظرگرفتهاندکــهبدهندبهمهمانها

ومیگویــدکــهضیاچــهبکنــدوچطــوریمهمانها
رادعوتکندرویســن.کتوشــلوارقهــوهایتنش
کردهوبــاقاریقرآنیکهکناردســتماننشســتهوارد
گپوگفتصمیمانهایمیشــود.ظاهرادرســفرحج
بــاهمبودهانــد،همانســفرحّجیکهواقعــهمنایش
وکشتهشــدِنچندصــدایرانیوچندهــزارغیرایرانی
مســلمانهمهمانرامبهوتومغمومکــرد.علیضیا
همدرآنســفرحضورداشــتهوجانســالمبهَدربرده
اســت.بعدازقاریبینالمللیقرآن،شــهیدحسنی
کارگر،حرفزدوازیکروزقبِلشهادتاودرآنواقعه.
میپرســم:»حــاالمجــریمیتوانــدیــککنشــکر
اجتماعــی،سیاســیوفرهنگــیباشــدیــانــه؟«
میگویــد:»اگــرمجری-مؤلــفباشــد،بلــه،ولی،
اگــریــکمجرِیِصــرفباشــد،نــه.اغلــبمجریان
باســابقهتلویزیونیکهمیبینیبرنامههایشانواکنش
داردودیــدهمیشــودخودشــانتهیهکننــدهبرنامه

خودشانهستند.«

غلغله  وی آی پی و اینکه چطور بتوانی ساز خودت را بزنی 
حرفشراقطعمیکنمومیپرسم:»جهانگیرکوثری،
مجری-تهیهکننــدهباســابقهتلویزیــون،دریکــیاز
مصاحبههایــشگفتــهبود:»نمیشــودســالهادر
رســانهملــیبمانــی،کارکنــیودیدهبشــوی،ولی
طبقسیاستهایســازمانعملنکنیوبهاصطالح
خوشرقصینکنیبرایشان.«اینحرفکوثریچقدر
واقعــیاســت؟اغراقــیدرآننیســت؟!«میگوید:
»خــبمنوامثــالمــنآنسیاســتهاراپذیرفتهایم
کــهدرحــالبرنامهســازیهســتیم.امــامجریــان
باهوشیمثلعادلفردوســیپوریااحسانعلیخانی
مجری-تهیهکنندگانــیهســتندکــهمیداننــدکجا
وچطــوربــاسیاســتگذارانتعامــلکننــد.باألخره
اینطورنیســتکهتومجــریتلویزیونبودهباشــیو
ازطریقهمینتلویزیوناسمورســمدارشــدهباشیو
بعدکالبخواهیسازخودتبزنیوبگویی:»هرکاری
دلممیخواهدبکنم!«اینهمهســتکهتلویزیونبه
فردوســیپوراحتیاجداردومتقابالفردوسیپورهمبه
تلویزیون.اینتعاملیکهمیگویماینشــکلیاســت
کهتویکجاکوتــاهمیآییویکجــاحرفخودترا

پیشمیبری.«
ظاهرادیالوگهایتاُرخباهمسرشتمامشدهوبهتبع
آنسریالشبکهســههمروبهاتماماست.ویآیپیبه
جوشوخروشافتادهوشــلوغترشــده.یکنفردیگر
میآیددرگوشضیاچیزیمیگویدومیرود.اینبار
همخودشازپچپچههارمزگشاییمیکندومیگوید:
»میدانیاآلنچهگفتند؟!گفتندامشــبموســیقی

نداریم.«

آرام آرام یک اتفاق هایی دارد توی مشهد می افتد
دراینبینیکــیازمهمانهابادوســهتاعکاسداخل
ویآیپیمیشود.یکیازامیرانارتشاستکهچند
نفرازمســئولینشــهریهمهمراهــیاشمیکنند.
ســریالتمامشــدهوظاهــراجمعیتبیشــترازنصف
صندلیهاراپرکرده؛صدایبیرونکهاینطورنشــان

میدهد.
ضیامیگوید:»بههرشکلمنفکرمیکنممابایدیک
فکریبهحالشادیمردممان،بهویژهدرشهرهاییکه
تعلقاتمذهبیبیشتریهســت،بکنیم؛یعنیاینکه
وقتــیچیزهاییرامحــدودمیکنیــمازآنطرفباید
چیزهاییراهمآزادکنیــم.منمیگویمبایدبرایاین
قضیهفکــریبکنیم.مردماحتیــاجدارندجیغبزنند،
دادبزنند.شــمااآلننگاهکن!تویهمینشــهریکه
بهنوعیکنسرتوخواندنمحدودیتهاییدارد،آقای
مختابادوآقــایمعنویمیآیندومیخوانند.آرامآرام
وباهوشــمندیاینراهداردبازمیشــودتاخدشهای
همبهمحدودیتهایدوستانمذهبیواردنشود.«

محمــدمعتمــدی،خوانندهکاشــانی،میآیــد.ضیا
میگویــد:»جمــِعهمــهکاشــیهاجمــعاســت!«
گپوگفــتمــا،طبقمعمول،بــاآمدِنهــرمهمانو
مدیــرومســئولیبــاوقفــهایچنددقیقــهایروبهرو
میشــود.خوشوبشهــاکهتمــاممیشــود،دوباره

ا ر  گــو گفتو
یــم. میگیر ســر ز ا

ضیــامیگوید:»ایــنکاربه
هوشمندیرفقایشهرداریاحتیاج

دارد.یکجلســههمبایدبرویمبادوســتان
فرهنگــیکهتعلــقمذهبــیدارندگــپبزنیم.من

شــادیمعنــویراکمــیشــخصیمیدانــم؛یعنی
اعتقاداتمنکامالشخصیاست؛مالخودماست.



تنها راه نجات دنیا گفت وگوست
گفتوگویماسمتوســویدیگریپیداکردهاست؛
همضیامثالهایدینیاشبیشترشدهوهممنسعی
میکنمکمیچالشــیترسؤالکنم.علیضیابازروی
مقولــه»گفتوگو«تأکیــدمیکند.البتهبــرمنکرش
لعنت!ولیمســئلهایناســتکه،اگرطرفمقابلبه
گفتوگوراضینشد،چهبایدبکنیم.اومیگوید:»من
تحتهرشــرایطیفکرمیکنمهمهچیــزدرگفتوگو
حلمیشــودوهیچراهحــلدیگرینداریــم.تنهاراه
نجاتدنیاگفتوگوســت؛مناینطــورفکرمیکنمو
شــایدهمدارماشــتباهمیکنم.منفکرمیکنم،اگر
امامزمــان)عج(بیاید،باهمهدنیــاگفتوگومیکند.
پیغمبرماراســنگزدنــد،ولیاوگذشــتوگفتوگو
کرد.اینســیرهاهلبیتماست؛اینآنچیزیکهمن
ازدینمیفهمم؛درواقعفهممناســت.تونگاهکن:
بیستسالگذشــتتاآیههایتحریمشرابنازلشد.
میگوینــدمکهومدینــهمرکزفروشمشــروباتبوده
واهالــیآنهاازایــنراهارتزاقمیکردهانــد.پیامبر
بیستســالتالشکردتااینرابهمردمبرساند؛یعنی
یکشبهاینکاررانکرده؛یکشبههمهچیزقلعوقمع
نشــدهاســت.اینکارهــاصبــرمیخواهــد،تالش
میخواهد؛بایدســربرخــیموضوعاتدهبــاربرویم
حرفبزنیم،جلسهبگذاریم؛بعد،اگرنشدوحتیاگر
فحشــمانهمدادند،بازدوبارهتالشکنیم.توببین:
خاکستررویَسرپیامبرریختند،ولیاوهمچنانادامه
میدادوفعالیتمیکرد.مابرایاصالحمشــکالتمان

خیلیبایدبجنگیم.«

حرف زدن قلب های ما را به همدیگر نزدیک می کند
نکتــهمهــمگفتوگــویمــاواقعیبــودنحرفهای
ضیاست؛یعنیشــایدباحرفهایشموافقنباشی،
امامیدانــیکهَادادرنمیآوردواینبهنظراززیســت
خودشمیآید.تکمیلکنندهنگاهضیاآنجاســتکه
اودربارهمالقاتهایشباهــردوطیففکریصحبت
میکند،دیدارهاییکهنهتنهــاهیچافتراقیبهوجود
نیــاورده،کــهبرعکس،طبــقگفتهخــودش،باعث
صمیمیتبیشــترهمشــدهاســت:»پریروزچندنفر
ازدوســتاِنهمیننزدیکیازحرفمنناراحتشده
بودند.مننکتهایرارویِســنگفتهبودمکهدرتقابل
بانگاهآنهابود.تااینراشــنیدم،بهدوســتاناینجا
گفتم:»برویمباآنهاحــرفبزنیم؟!«اینحرفزدن
قلبهایمارابههمنزدیکمیکند.شــایدتاقبلاین
آنهافکرکنندعلیضیایکبچهقرتیاســتکهحاال
آمدهاینجاومیخواهدیککارهاییبکند،ولیوقتی
میرویمبــاآنهاحرفمیزنیمایــنتصوراتاصالح

میشود.«
آخــرگفتوگــومیگویــم:»حرفهاییکــهبینمان
ردوبدلشــد،علیرغماینکهخیلیزیبــابود،ممکن
استتوسطدیگرانبهســادهلوحیهمتعبیرشود.«
ضیاحرفــمراردمیکندومیگویــد:»منهمینقدر
کــهمیرومپیــشآقایفیلمســازمعروفیکــهمدتی
قبلازدســتشدادیمپیشمداحمعــروفتهرانهم
مــیروم.«بحثبهدرازاکشــیدهوبایدادامهداشــته
باشد،اماضیابایدبرودرویِسنوبرنامهاشراشروع
کنــد.هرچنددوســتدارمبیشــتروکمــیصریحتر
حرفبزنیم،ولیخبهرکســیاقتضائاتخودشرا
داردوملزوماتیکهبخشــیازآنهااینجامحققشدو

بخشیهمنه.
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صاح

مدیر عامل مؤسسه شهرآرا: مجید خرمی

سردبیر: توحید آرش نیا

دبیر میالن: سلمان نظافت یزدی

مدیر هنری شهرآرا:  حسین نوروزی

مدیر هنری میالن: جالل حاجی زاده

عکس: محمدطاقی

عکس جلد:محمد مهیمنی

معاون اجرایی میالن: مهدیه مینا

صفحه آرا: معصومه مافی

ویرایش عکس: محمدحسن صلواتی

با تشکراز :سعید گلی، علی حیدری نیا

  دکتر هاشم صادقی محسن آباد
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مهدی اخوان ثالث

علی معتمدی 

نگاهی به

عکس امیر عنایتی 

د مــاه
شماره هفدهم ،بیست وچهارم خردا

ب امتیاز: شهرداری مشهد
صاح

مدیر عامل مؤسسه شهرآرا: مجید خرمی

سردبیر: توحید آرش نیا

دبیر میالن: سلمان نظافت یزدی

مدیر هنری شهرآرا: حسین نوروزی

مدیر هنری میالن: جالل حاجی زاده

س: سعید گلی،محمدحسن صلواتی
عک

طرح جلد: جالل حاجی زاده

معاون اجرایی میالن: مهدیه مینا

صفحه آرا: معصومه مافی

ویرایش عکس: میالد سمنگانی

با تشکراز : هـادی حیـدری

  مهدی ندائی،پریوش جاوید

 صادق طلوع  و...
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ه نامـــه جـوانــان مشهـــد
      هفتــ

      

ر  1 د 3 6 0 لــد  یتــی متو میــر عنا ا

. ســت ا یــه  ر بت حید تر شــهر 

او از ســال 86 عکاســی را به صورت 

حرفه ای پی گرفته است و تاکنون توانسته 

موفقیت هــای درخورتوجهی را در این 

شاخه هنری به دست آوَرد که از آن جمله 

می توان به کسب عناوین برتر در سه دوره 

متوالی جشنواره عکس »آن« سمنان 

اشاره کرد. او همچنین توانسته در دو دوره 

از جشنواره ملی عکس »زعفران« عناوین 

برتر را کسب کند و در هشتمین جشنواره 

بین المللی عکس »فیروزه« تبریز عنوان 

دوم را ازآِن خود کند. کســب مقام دوم 

ششمین جشنواره بین المللی عکس 

»نماز و نیایش« تبریز، مقام اول جشنواره 

سراسری عکس »شهر آسمان«، مقام 

دوم جشنواره »عاشــورایی« و جایزه 

بزرگ جشــنواره عکس »شیخ بهایی« 

نیز از دیگرموفقیت هــای امیر عنایتی 

اســت. او همچنین در جشنواره های 

»زعفــران«، »خاتون خورشــید«، 

»فضیلــت« و »لبخنــد زعفرانی« 

به عنوان داور حضور داشــته  اســت.

هاشورهای

 بندگی از 

دانای کل نگاه 

بگیر فطره ام اما مخور برادرجان
که من در این رمضان قوِت غالبم غم بود

درعکاســیهمیشــهســؤالاصلیاینجاســتکــهدوربیــنراکجاکار
گذاشــتهایم.چنیــنســؤالیدرروایــتهرماجرایــی،چهدیــداریوچه

شــنیداری،میتواندبهکاراعتباروغناییدیگرببخشد.
شــایدبتوانگفتکــهایــنروزهابیشــترعکسهایــیکهعکاســانثبت
میکنندبهنوعیموضوعــیتکراریدارند؛تنهاچیزیکــهمیتواندآنها
رامتفاوتکنــدانتخابیکزاویهدیدمناســبازدریچهایمتفاوتاســت
کهعکاسبهتماشــایســوژهنشســتهومخاطبانشراهمبهتماشادعوت

میکند.
درعکســیکهمیبینیدو»نشــاطبندگی«نامدارد،امیــرعنایتی،عکاس
خراسانی،نمازعیدفطردرمصالیشــهرتربتحیدریهرابهشکلیمتفاوت
روایــتکردهاســت.عکسخوبامیــرعنایتیکهســالگذشــتهبرگزیده
جشنوارهبینالمللیهنرهایتجســمی»فجر«شدهاستروایتیمتفاوت
ازعبادترابهمانشــانمیدهد.اولینچیزیکــهدراینعکسخودنمایی
میکندصالبتسایههاســتونهآدمهاییکهســایههارامیســازند؛انگار
ســایههانماینــدهحضورصورتهــاشــدهاند.دراینعکــس،نمازگزاران
درصفــوفمتفاوتشــانارجحیتینســبتبههــمندارند؛تنهانــورراعبور
میدهندتاسایههایشــان،درخطییکدستومنسجم،عبادتیباشکوهرا

نشاندهد.
خطــوطهاشــورگونهوباریکههاینوروســایهازمیانآدمهابهرجکشــیده
شدهاندوهمچوندانههایتســبیحکهدرصفوفیمنظمایستادهاندبیش
ازخــودنمازگزارانبهچشــممیآیند.انتخــابتکنیکسیاهوســفیدبرای
اینعکس،بیشــترازهرچیــزی،بیانگرتــالشعکاسبراینشــاندادن
المانهایعکسوهمگونیآنهاســتونهرنگهاوگوناگونیآنها.مثل
ایناستکهدراینروایترنگهاوتفاوتشاناهمیتچندانیندارند.دیگر
اینکهتماشــایازباالنوعینــگاهخداگونهبهمخاطبدادهاســت؛گویی
اززاویهدیــددانایکلبهقصــهعبادتوبندگینــگاهمیکنیمودرایننوع
نگرشآنچهبیشازهرچیزبهآننیازمندیمبیرنگی،تساویویکساندیدن

 آدمهاست.


