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تولدي ديگر
زادروز شاعر تهران

نوستالژي ،بيماري قرن است

م��ن به يك تعبير از
بچههاي خالص تهرانم.
عكسهاي��ي از پن��ج
پشت پدران من هست
كه همه تهراني بودهاند.
خودم زاده راس��ته
خياب��ان ري و كوچ��ه
آصف هستم.
نسل من هنگامي كه از تهران ياد ميآورد ،نوستالژي
كودكي خود را دارد ،دروازهها و خندقها ،كاشيكاريهاي
س��ردرها ،ماش��ين دودي با مرش��د نرهغول و درويش
س��كينه ،منارهها و حاجي لكلك ،نخس��تين سينماها
(ركس  -ماياك) و كافهها (كافه شهرداري  -بوتكالب)
و البته «اللهزار» با كاف��ه «رزنوار» پاتوق صادق هدايت،
كوچههايي كه در برف گم ميش��د و انگشتان يخزدهاي
كه نميتوانست در ساعت ديكته ،قلم را به دست بگيرد،
بعدازظهره��اي دم كرده ،رمانهاي پليس��ي و تاريخي
و عطر جانماز مادربزرگها ،صداي آب در تنبوش��هها و
خواب در پشهبندها باالي بامهاي كاهگلي زيرآسماني پر
از شهاب ثاقب و بادبادكهاي فانوسدار كه بچههاي محله
ديگر هوا كردند و نيز هيجانهاي عمومي كه در اين شهر
بارها سرنوشت كشور را تغيير داده است و آن دانشگاههاي
ك بومي ،انس��ان دنياي امروز
پرش��ور و ش��ر كه از جوان 
ميساخت .روياي فراواني و آزادي ،كابوس ايام دقمرگي
و خانهنشيني ،عش��قها و هجرانها ...؛ خواه از خاطرات
مستقيم و خواه از يادبودهاي كهنساالن خانواده .در تهران
ما نوستالژي «بيماري قرن» است.
تهران بانو ـ محمدعلي سپانلو

به عبارت ديگر

گويي ببري از قفس آزاد شده باشد
احمدرضا دالوند
با فروپاش��ي ديوار برلين در  9نوامبر  ،1989در واقع
ديوار برلين تاريخ ،ديوار برلين فلس��فه ،ديوار برلين هنر،
اقتصاد ،علوم و انديشه نيز فرو ريخت ،گويي ببري از قفس
آزاد شده باشد( .ديوار برلين يادمان كريه دوران فرو پاشيده
«كمونيس��م دولتي» ش��وروي بود) به گواهي تاريخ هنر،
رون��د حركت جريانات هنري در همه ادوار تاريخي ،كند،
محتاط و محافظهكارانه بوده اس��ت .اما در چند دهه اخير
چنين پارادايمي كامال ترك برداشته است ،پس :مرگ بر
محافظهكاري هنري! هنرمند امروزي فهميده است كه بايد
از موقعيت «اعتماد به نفس آرام» به «جاهطلبي جسورانه»
جهش كند .نه اينكه فقط سوق پيدا كند ،يا متمايل شود؛
بلكه پرتاب شود .فرو ريختن ديوار برلين تنها به تسطيح
گزينههاي روياروي س��رمايهداري ب��ازار آزاد و همچنين
آزادس��ازي ذخاير عظيم راكد مانده ،به س��ودميليونها
انسان در نقاطي چون هند ،برزيل ،چين و شوروي سابق
كمك نكرد؛ اين پديده به ما امكان داد كه به جهان نگاهي
ديگرگون داش��ته باش��يم و به آن بهعنوان جزيي از يك
كليت يكپارچه بينديشيم .ديوار برلين اجازه نميداد كه
جهان را بهعنوان يك اكوسيس��تم واحد ،يك بازار واحد و
يك جامعه واحد ببينيم .قبل از فروپاش��ي ديوار برلين و
با اس��تقرار دو اردوگاه شرق و غرب ،فكر داشتن سياستي
«جهاني» دشوار بود .در زبان سانسكريت داستان جالبي
از يك قورباغه روايت ش��ده ك��ه در يك چاه به دنيا آمده،
قورباغه در چاه ميماند و همان جا ميميرد .جهانبيني او
تنها به آن چاه محدود ميشود .جهان بسياري از انسانها
نيز ،قبل از فروريختن ديوار ،جز اين نبود .زماني كه ديوار
فروريخ��ت ،گويي قورباغه درون چاه ناگهان فرصتي براي
مراوده با قورباغههاي همه چاههاي ديگر يافته باش��د ...از
س��ويي با تكميل تدريجي تكنولوژي ارتباطي نوظهوري
مانن��د اينترنت؛ يكبار ديگر «دس��ت» ك��ه از برتريهاي
فيزيولوژيك انسان نسبت به ساير جانداران است؛ به كمك ما
آمد .پيشرفتهاي جديد مرهون آنتولوژي دست ما هستند:
موباي��ل ،كامپيوتر ،تاي��پ ليزري همگان��ي و نرمافزارهايي
كه زبان مش��ترك بدون م��رز و بينالملل��ي دارند .بيهوده
نيس��ت كه يكي از ش��عارهاي اوليه بيل گيتس ،بنيانگذار
مايكروس��افت ،اين بود :هدف مايكروس��افت قابل دسترس
ساختن اطالعات براي همه از طريق سر انگشتان آنهاست.
( Information At Your Fingertips (IAYFاپل،
اي.بي.ام و پي.سيهاي مجهز به ويندوز به جهاني شدن كمك
بسيار كردهاند .اينها ابزارهايي هستند كه توان تاليف ،شكلدهي
و نشر اطالعات را از طريق سر انگشتان به افراد بخشيدهاند .رواج
كامپيوترهاي شخصي ،دستگاههاي فاكس ،ويندوز و مودمهاي
متصل به ش��بكههاي تلفن جهاني ،همه با ه��م در اواخر دهه
 1980و اوايل دهه  1990اتفاق افتاد و زيرساخت اوليه و سكوي
پرش انقالب جهاني اطالعات را آماده س��اخت .گويي ببري از
قفس آزاد شده باشد .هنرمند چنين دوراني چه نشسته است؟!
از مفاهيم توجيهگرايانهاي چون :بازنگري در شيوه آموزش هنر،
شيوه نگرش به نحوه پذيرش هنرجو و دانشجو ،شيوه رويكرد
به تاريخ ،سنت ،جهان امروز ،تجارب متنوع فني ،ذهني ،فلسفي
و زيباييشناسانه؛ خيلي گذشته است .كامال دير شده است .با
اين اوضاع بعيد است ببري در كار باشد كه از قفسي كه در كار
نيست به طور فرضي بخواهد آزاد شود.

ايسنا :دفتري كه حاوي اشعار دستنوشته رابيندرانات تاگور ،شاعر افسانهاي هند و
برنده نوبل ادبيات است ،ماه آينده ميالدي در حراجي «ساتبي» در معرض فروش
قرار ميگيرد .اين دفتر كه پيش از اين نويسنده آن مشخص نبود ،متعلق به سال
 1928حاوي 12قطعه شعر و ترانههاي بنگالي است .حراجي «ساتبي» نيويورك
سيزدهم ماه دسامبر ( 22آذر) برگزار ميشود .ارزش اين دستنوشتهها بين  150تا
 250هزاردالر پيشبيني شده است.

تغيير

روانپزشكي و اجتماع
دوم :همانط��ور كه گفته ش��د ،دغدغه حرفهاي
روانپزشكان درمان باليني فرد است .به نظر ميرسد
با وجود آنكه روانپزش��كان كش��ورمان تواناييهاي
قابل توجهي در زمينه درم��ان بيماريها دارند ،اما
در اين كنفرانس هش��دار دادند كه با توجه به شيوع
فزاينده مشكالت اجتماعي و انحرافات (آسيبهاي)
اجتماعي و نيز اختالالت رواني ،درمان باليني فردي
پاس��خگوي تقاض��اي موجود براي س�لامت جامعه
نيست و بايد به فكر مداخالت در سطحي گستردهتر
از ف��رد بيمار بود و به جامع��ه و اجتماع يا جماعت
انديشيد.
س��وم :جامع��ه روانپزش��كي ب��ا برگ��زاري اين
كنفران��س هش��دار ميدهد كه علل ش��يوع و بروز
روزاف��زون انحراف��ات اجتماعي و اخت�لاالت رواني
منحصر به عوامل فردي و خصوصا جس��مي نيست،
بلكه عوامل اجتماعي نقش فزايندهاي در وضعيت و
روند جاري دارند .در سخنرانيهاي كنفرانس تصريح
شد نابرابريهاي پديدآمده در سالمت روان را بايد از
يكسو به اليههاي اجتماعي بازتابدهنده دسترسي
اف��راد به برخي منابع با ارزش اجتماعي مانند ثروت
و قدرت نس��بت داد و از س��وي ديگر به نقشهاي
اجتماعي كه مس��ووليتها و چشمداشتهايي را به
همراه دارن��د و افراد منابع و امكان��ات الزم را براي
برآورده س��اختن آنها ندارند .به اي��ن ترتيب ،براي
بهبود س�لامت جامعه بيش از آنكه به بيمارستان و
مطب نياز باش��د به كار ،اقتصاد سالم و كاهش فقر،
نابرابري و انواع بيعدالتي نياز است.
چهارم :بس��ياري از چهرههاي برجس��ته جامعه
روانپزش��كي كش��ور در اين كنفران��س بر ضرورت
بازنگ��ري در رويك��رد باليني و تاكيد بيش��تري بر
ابعاد اجتماعي س�لامت داش��تند .از جمل��ه آنان با
اش��اره به روانپزشكي اجتماعي و جماعتي ضرورت
توجه روانپزشكان به علومي همچون مردمشناسي،
روانشناس��ي اجتماعي و جامعهشناس��ي را مطرح
كردند .ارتقاي جماعتمحور سالمت روان به معناي
توج��ه به س�لامت روان در متن ي��ك برنامهريزي
اجتماعي مشاركتي اس��ت و نه درمان صرفا بر پايه
فيزيولوژي بيماران و صرفا با دارو!
به نظر ميرسد ،پيام اصلي اجتماع روانپزشكان،
باز ك��ردن حوزهه��اي جديد و گس��تردهتري براي
فعاليت روانپزشكان كشور در جهت ارتقاي سالمت
روان جامعه ايران اس��ت ك��ه در آن با فراتر رفتن از
روانپزشكي زيستپايه و متمركز بر توارث و عصب
– ش��يمي مغز و مص��رف دارو ،عوام��ل اجتماعي و
فرهنگي موثر بر سالمت جامعه مورد توجه و تاكيد
قرار ميگيرند .از س��وي ديگر آنان در اين كنفرانس
مثل بسياري ديگر از متخصصان در حوزههاي علوم
انس��اني و اجتماعي نس��بت به وضعي��ت اجتماعي
هشدار داده و ضرورت تغيير را گوشزد كردند.

سعيد مدني
بيس��ت و هش��تمين هماي��ش س��االنه انجمن
روانپزش��كي ايران هفته گذش��ته در سهروز برگزار
ش��د .موضوع اين همايش «روانپزشكي و اجتماع»
ب��ود؛ موضوع��ي غري��ب ب��راي علم روانپزش��كي
و غريبت��ر ب��راي روانپزش��كان كش��ور .موض��وع
روانپزشكي به طور س��نتي عبارت است از :درمان
بالين��ي افراد مبتال ب��ه اختالالت رواني .به س��خن
ديگر بهطور معمول فارغالتحصيالن پزشكي عمومي
ميتوانند با ش��ركت در امتحان دس��تياري به ادامه
تحصيل در رش��ته روانپزش��كي بپردازن��د و از اين
طري��ق صالحيت تحقيق ،مطالع��ه و درمان باليني
بيم��اران مراجعهكننده به مراكز درماني را كس��ب
كنن��د .به اي��ن ترتي��ب از يك روانپزش��ك انتظار
ميرود در انديش��ه پژوهش يا درم��ان افراد مراجع
ب��ه مطب يا مركز درماني باش��د نه اجتماع كوچك
يا بزرگي از افراد اعم از س��الم ،مش��كلدار و بيمار.
پس چرا روانپزش��كان به فكر اجتماع افتادهاند و به
جاي تمركز بر فرد ،جامعه را موضوع مطالعه ،بحث
و گفتوگو و درمان قرار دادهاند؟
در كنفرانس س��االنه روانپزشكان عالوه بر ارايه
مقاالت درباره اختالالت رواني از جمله افس��ردگي،
اختالالت ش��خصيت و اضطراب ،مباحثي همچون
خودكش��ي ،همس��رآزاري ،ط�لاق ،ك��ودكآزاري،
روانپزش��كي اجتماعي ( )social psychiatryو
روانپزشكي جماعتي يا اجتماعنگر( (commun i
 )ty psychiatryنيز مورد بحث قرار گرفتند .البته
مس��ايلي همچون خودكشي يا طالق و همسرآزاري
پيش��تر نيز از موضوعات مورد عالقه روانپزش��كان
بوده اس��ت .اما آنچه همايش اخير را از همايشهاي
قبلي متمايز ميكند ،تاكيد بيش��تر مقاالت بر ابعاد
اجتماعي اينگونه مش��كالت اجتماعي بود نه جنبه
بالين��ي آنها .اي��ن توجه جامعه روانپزش��كي ايران
به مس��ايل اجتماعي را ميت��وان از چند زاويه مورد
بررسي قرار داد:
اول :جامعه روانپزش��كي به دلي��ل ويژگيهاي
حرف��هاي ،اولي��ن گروهي هس��تند ك��ه در معرض
برخ��ورد و گفتوگو با افرادي ق��رار ميگيرند كه به
علل اجتماعي دچار اختالل رواني يا انحراف (آسيب)
اجتماعي ش��دهاند و براي التيام دردهاي خود راهي
مطب آنها ش��دهاند .بنابراين آنان نبض روان و رفتار
جامع��ه و اجتماع را در دس��تهای خود داش��ته و
ارزيابي واقعبينانهاي از سالمت روان جامعه و اجتماع
دارند .به نظر ميرس��د اغلب آنها بر اس��اس ارزيابي
مورد اشاره نگرانيهاي جدي نسبت به سالمت روان
جامعه و وضعيت آسيبهاي اجتماعي دارند.

ديدهبان

افكارعمومي تعيينكننده ضرورتاند

ميتواند درباره حاصل و فرآورده هنري يك نويسنده
و ضرورت چاپ اثر اظهارنظر كند .من واقعا نميدانم
كه از چه موضع و جايگاهي ميتوان تعيين كرد كه
يك انتش��ار و خوانده شدن كتاب كه از طريق نشر
افزار در معرض آگاهي عموم نهاده ش��ده ،ضرورت
دارد يا نه؟! ب��ه طور قطع قوانين اولين مرجع براي
قضاوتاند .حال بايد پرس��يد اين قانون كه مبناي
چنين تصور و گفتهاي اس��ت ،كجاست؟ به عبارتي
اين ضرورت از كدامين قانون و مرجعي مش��خص
ميشود يا شده؟
بهراستي چند كتاب از بين اين همه كتاب ارسالي و
انبارشده در وزارت ارشاد داراي صور و كلمات قبيحه و
غيرقابل چاپاند كه سالها بالتكليف ماندهاند.
«كتاب» نوعي اظهارنظر از جنس تفكر است .پس
پاسخ فكر را با فكر ميدهند.

سياوش جمادي
وقتي كت��اب «كلنل» محم��ود دولتآبادي نامزد
ي بوكر ش��د ،كتابي كه با وجود انتشار آن در
جايزه ادب 
چندين كشور جهان هنوز در ايران منتشر نشده است،
با جملهاي عجيب از سوي معاون فرهنگي ارشاد مواجه
شديم« :چون كتاب خارج از ايران منتشر شده ،ديگر
ضرورتي ندارد كه در ايران هم منتشر شود».
تعيين ضرورت يك كتاب بر عهده افكار عمومي
است .پيش از اينكه افكار عمومي آن هم در شرايط
برابر گفتوگو و ف��ارغ از هرگونه تبعيض و دخالت
و انحصار رسانهاي و تبليغات ايدئولوژيكي به داوري
ننشسته است ،چگونه كسي در مقام تعيينكننده

دكه

شماره  83بخارا با يادنامه مهدي اخوانثالث

ش��ماره  83مجل��ه بخ��ارا از روز
دوش��نبه  30آبان در كتابفروشيها
و دكهه��اي روزنامهفروش��ي در
دسترس عالقهمندان قرار ميگيرد.
از ويژگيه��اي اي��ن ش��ماره بخارا،
يادنامه مهدي اخوان ثالث اس��ت كه
شامل مقاله منتشر نشدهاي از دكتر
شفيعي كدكني است با عنوان «شاعر
ش��عرهاي باش��كوه» و نيز «سواالت
امتحاني اخ��وان ثالث در دانش��گاه
تهران» را ميخوانيم .همچنين شعري از اخوان با نام

«كليد در چاه» كه براي اولينبار چاپ
ميشود و در بخشي ديگر گفتوگوي
نازنين رجبي با دكتر محمد صنعتي
درباره «مدرنيته و ش��عر فارس��ي»،
«تاريخ چيست» به قلم دكتر عزتاهلل
فوالدوند ،مقالهاي از واتسالو هاول با
عنوان «در روابط سياس��ت و دروغ»
و ...از ديگ��ر مطال��ب اين ش��ماره از
این مجله است .ش��ماره مهر و آبان
«بخارا» به قيمت هشتهزارتومان در
دسترس مخاطبان است.
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احمد پوري
منوچه��ر آتش��ي معصوميتي داش��ت پنهان.
اندوهي هميشگي حتي در قهقهههاي مستانهاش
النه داشت .در چندين ديداري كه با او داشتم ،دلم
ميخواست خلوتي باش��د و از او درباره اين اندوه و
معصوميت بپرس��م و ببينم آيا حدس من درست
است يا نه .تنها يكبار توانستم تا حدي حرفم را به
او برسانم .در جمعي چند لحظه با هم تنها شديم.
گفتم :ميخواهم شعري برايت بخوانم.
گفت :شعر خودت است؟
گفتم :از كي من شاعر شدهام! شعري است ناب
كه بيشتر در وصف خود توست.
اشاره كرد كه شعر بخوانم و من خواندم:

تو مثل الله پيش از طلوع دامنهها
كه سر به صخره گذارد
غريبي و پاكي
تو را ز وحشت توفان به سينه ميفشرم
عجب سعادت غمناكي

نگاه��م كرد با لبخن��دي .نميدانم چرا چيزي
نگفت .اما نگاهش هزاران حرف داشت.

از مستندساز

نشر و نيشتر
مرتضي شاملي

بازتاب

معنويتهاي گروگانگير
بهمن فروتن
مجل��هاي در پروندهاي با نام «چه بر س��ر غربزدگي آمد؟» به
تاريخ روش��نفكري ايران ميپردازد و صاحب فك��ري به انتقاد از
مدرنيته برميآيد و مدعي ميش��ود كه فرهنگ ،همگام با ابزار و
تكنيك پيشرفت نكرده است و به همين دليل ،بشر دوره مدرنيته
در غرب با وجود بحرانهاي موجود كه عامل اصلي فقدان معنويت
در اين جوامع است سعادتمندتر از گذشته نيست .محمد صادقي
اما در صفحه آخر روزنامه ش��رق پنجش��نبه  19آبان  90با تيتر
«دغدغه معنويت؟» معتقد است بش��ر در غرب ،همگام با تجدد
س��عادتمندتر شده اس��ت .با نگاههايي به امروز و نگاهكهايي به
ديروز جهان ،سوالي داشتم از اين دو عزيز كه بشر در چه دورهاي
از تاريخ واقعا س��عادتمند بوده است؟ البته خيليها به غير از من
هم ميخواهند بدانند س��ند سعادتمندي بش��ر در چه دورهاي از
تاريخ ،مهر و امضا ش��ده اس��ت كه امروز صحبت از سعادتمندتر
بودن و نبودن بشريت قبل و بعد از مدرن و مدرنيسم و پسامدرن
و مدرنيته اس��ت؟ البته بد نيس��ت به اين موضوع اشاره شود كه
غربيها ،در پژوهشهاي بين اروپايي نهچندان دور ،به اين نتيجه
رسيدهاند كه فرهنگ عمومي بهدليل پايينبودن استانداردهاي
تحصيلي شديدا دچار پسرفت شده و محاورههاي روشنفكرانه در
تنگنايي كه سياست جهاني اقتصاد مدرن بهوجود آورده است تا
سطح مذاكرات داد و س��تدي تنزل پيدا كرده است .در پرسشي
از ي��ك آلماني كه فكر ميكني آنجال مركل در زمان ويلي برانت
چهكاره ميشد؟ پاس��خ داده ميشود :حداكثر مدير مدرسه و در
همين رابطه انتخاب جرج بوش پسر كه از پس مديريت يك تيم
فوتبال هم برنيامده بود به سمت رياستجمهوري اياالت متحده
آمريكا ،پسرفت فرهنگ عمومي در جوامع غربي را بهدليل وجود
جريانهاي تفكرستيزي كه نيروهاي متوسط حاكم بر جوامع غربي
س��اخته و پرداخته كردهاند ،عيان و آش��كار ميسازد و نيز نشان
ميدهد بهدليل همين تنزل فرهنگي در جوامع غربي ،تاثيرگذاري
بر قدرت تشخيص و انتخاب مردم تا چه اندازه سهل و آسان شده
اس��ت .محمد صادقي ادامه ميدهد« :اينكه وضعيت مدرنترين
جوامع را نيز وضعيتي ناخوشايند ميخوانند و از فقدان معنويت
در اين جوامع سخن ميگويند باز ادعايي است كه بهنظر ميرسد...
از ياد نبريم كه معنويزيس��تن و اخالق ي زيستن با زور استقرار
نمييابد و معنويت جز از مسير آزادي تحقق نخواهد يافت ...يكي
از مولفههايي كه دنياي جديد بر آن استوار شده آزادي است».آنچه
من از البهالي اين س��طور كس��ب و درك ميكنم اين است كه
غرب ،دنياي جديدي است كه بهدليل وجود آزاديهاي سياسي و
اجتماعي ،از معنويت بيشتري برخوردار است .خب با اين تعريف
اين سوال پيش ميآيد كه دنياي ديگر كجاست؟ آيا دنياي جديد
از بقيه دنيا جداست؟ و اگر اين دو دنيا جدا هستند ،جهانيبودن
سياست را چگونه بايد معني كرد؟ آيا ميشود ادعا كرد كه سياست
جهاني دنياي جديد ،علت اصلي آزاديها در بقيه دنياست و فقط
و فقط براي اينكه منافع غرب تضمين شود در سراسر جهان اعمال

ب كردن آزاديهاي
ميشود؟ اگر اين قضيه صحيح باشد پس سل 
دني��اي ديگر بهوس��يله دولتهاي منتخب م��ردم جوامع غربي،
يك عمل غيراخالقي اس��ت و در همين راستا به جرات ميتوان
گف��ت حمايت از ديكتاتورهاي قد و نيمقدي كه آزادي را از مردم
كشورهايشان سلب ميكنند از سوي دولتهاي غربي مغاير با اصل
آزاديخواهي است و اظهار بياطالعي مردم اين كشورها از نقض اين
اصل توسط دولتهايشان پذيرفتني نيست.
محمد صادقي معتقد است ،معنويت جز از مسير آزادي ميسر
نيست و يكي از همين مولفههاي دنياي جديد آزادي است .واقعا
محمد صادقي فكر ميكند كه مردم كشورهاي غرب آزاد هستند
و ب��ه همين دليل هم س��عادتمندند؟ در يكي از پيش��رفتهترين
كشورهاي اروپا ،شخصي به نام «سارازين» كه عضويت هياتمديره
بانكي معتبر و يكي از احزاب پيش��رو را داراس��ت ،كتابي منتشر
ميكند و در آن مدعي ميش��ود كه فرهنگ كش��ورش بهدليل
باالرفتن جمعيت تركهاي مس��لمان رو به اضمحالل اس��ت .در
ميزگرد تلويزيون ،يك زن ايراني ،اين نويسنده را در جلو چشمان
ميليونها بيننده محكوم ميكند و نظريات او را بياساس ميخواند.
از ف��رداي آن روز زن ايراني تهديد به مرگ ميش��ود .ميخواهند
فرزندانش را بربايند و اذيت و آزارهاي بس��يار ديگر تا آنجايي كه
پليس براي حمايت از او و خانوادهاش مجبور به مداخله ميشود.
اين زن ايراني بعد از اتفاقاتي كه افتاد همه دعوتهاي تلويزيوني
را ب��راي بحثهاي جديد رد ميكند با اين اس��تدالل كه امنيت
خانواده او مهمتر از آزادي بيان كاذب است.كش��وري صاحب پنج
ميليون عضو فعال در ورزش فوتبال است .در چهار ليگ سراسري
آزمايش دوپينگ اجرا ميش��ود كه چيزي حدود سههزار بازيكن
را دربرميگي��رد .ب��راي چهارميليون و  997ه��زار بازيكن ديگر
كنترلي در كار نيس��ت 12 .كپس��ول از طريق اينترنت با تركيب
 80درص��د كافئي��ن و  20درصد افدرين به قيم��ت  100يورو و
ارس��ال با پست قابل خريد اس��ت .اگر شما بهعنوان مربي به اين
مساله اشاره كنيد ،هيچ خبرنگاري حاضر به انعكاس اين واقعيت
نيست چون بيرونش ميكنند و خود مربي هم مورد تهاجم مافياي
دارويي و فدراسيون قرار ميگيرد .مثالهاي زيادي از اين قبيل در
زمينه سياست ،حقوق اجتماعي ،امور اقتصادي و تجاري ،ورزش و
عرصههاي ديگر در ارتباط با آزاديهاي كاذب ميتوانم بياورم كه
شعار اخالق ،معنويت و پيشرفتهاي فرهنگي در سايه آزاديهاي
اجتماعي را كمرنگ و كمفروغ ميكند .دستكاري ،فساد ،تروريسم،
جنگ ،بيكاري ،فقر ،اعتياد ،گرسنگي و ...مسايل بغرنجي هستند
كه مدرنيته ،ش��وق چنداني به پيداكردن راهحلي براي آنها نشان
نميدهد .س��وال آخر من از محمد صادقي اين است كه با وجود
همه اين مسايل بغرنج و پيچيدهاي كه مثل بختك گريبان بشر
مدرن غربي را گرفته اس��ت ،سعادتمندي بشر بازهم قابل تعريف
است؟ بشر سعادتمند با معنويتي حاصل از آزاديهاي اجتماعي،
هرگز حاضر به قبول نقض آزاديهاي نيم ديگر بش��ريت نيست
چون معنويت او به او اين اجازه را نميدهد؛ فقط بش��ري كه آزاد
نيست اجازه سلب آزادي ديگران را ميدهد و جالب اينكه هميشه
هم در اين مورد بهخصوص اظهار بياطالعي ميكند و هميشه هم
با همين جمله معروف ،ما نم يدانستيم كه دولتمان!....

 فيلم «ملكه» س��اخته اس��تیفان فریرز با جملهاي
از نمايشنامه «ش��اه هنري چهارم» اثر شكسپير شروع
ميشود .خواستم ترجمهاي را كه به فارسي از اين جمله
ش��ده اس��ت ببينم .اين بود كه به سراغ كتاب دوجلدي
«مجموعه آثار نمايشي ويليام شكسپير» رفتم كه ترجمه
دكتر عالءالدين پازارگادي است و از انتشارات سروش .اما
در كتاب از نمايش��نامه «شاه هنري چهارم» اثري نبود.
در پيشگفتار مترجم داليلي براي حذف اين نمايشنامه
و هش��ت نمايشنامه ديگر آورده ش��ده بود كه هم برايم
كليش��هاي بودند و هم غيرمنتظره .كليشهاي ،چون در
موارد متعددي به چنين جملههايي برخوردهام كه حذف
مطالب يك كتاب را ناش��ي از غيرسودمند بودن آنها يا
خارج از حوصله بودنشان براي خواننده ايراني دانستهاند!
اما غيرمنتظره ،چ��ون اين بار گوينده اين جمالت آقاي
دكتر پازارگادي از استادان زبان و ادبيات انگليس هستند
و از مترجمان پيشكسوت كشور .ايشان گفتهاند ...« :ولي
در مورد نمايش��نامههاي تاريخي شكسپير ،چون صرفا
مربوط به س��لطنت شاهان انگليس و شرح وقايع محلي
زمان آنهاست و احتماال چندان مورد توجه خواننده ايراني
نخواهد بود ،اقدامي نكردم ».يعني 9نمايشنامهاي كه نام
ش��اهان انگليس را بر پيش��اني خود دارند و بعدها جزو
نمايشنامههاي تاريخي شكسپير ردهبندي شدهاند ،بنا بر
گفته مترجم و ش��ايد هم نظر ناشر ،مورد توجه خواننده
ايراني قرار خواهند گرفت! ميدانيم كه در همين دهههاي
اخير اجراهاي متعددي از اين نمايش��نامههاي تاريخي
شكس��پير روي صحنه رفته و باز خواهد رفت ،فيلمهاي
متعددي چه سينمايي و چه تلويزيوني از آنها تهيه شده و
باز خواهد شد ،كتابها و سيديهاي متعدد و متنوعي از
آنها براي ردههاي مختلف سني و در تيراژهاي سرسامآور
چاپ ش��ده و باز خواهد شد .حال س��وال اين است :آيا
همه اينها بهدليل شرح وقايع زماني و مكاني اين شاهان
بوده اس��ت؛ يا بهعلت ارزشهاي نمايش��ي و دراماتيك
اين آثار كه در س��اير آثار شكسپير نيز هست؟ آيا چون
شرح وقايع محلي و زماني اين شاهان دستمايه نوشتن
اين نمايشنامهها قرار گرفتهاند ،در نظر خواننده ايراني از
زيبايي بياني و ش��گردهاي دراماتيك آنها كاسته خواهد
شد؟! آيا «ريچارد سوم» كه يكي از همين نمايشنامههاي
تاريخي است و چند سال پيش در سالن اصلي تئاتر شهر
روي صحنه آمد ،با آن استقبال گسترده تماشاچي ايراني
روبهرو نش��د؟! عجيب اس��ت واقعا! اين چه توجيه و چه
نس��بت ناروايي است به دقت و حوصله و توجه خواننده
ايراني؟! آنهم نه هر خوانن��دهاي ،خوانندهاي كه در هر
ش��رايط اقتصادي  -ولو با زدن س��اير نيازهايش  -هنوز
ميخواهد كتاب بخرد و كتاب بخواند؛ و هنوز هم بسياري
از كتابهاي مهم و كالسيك جهان به زبان او درنيامدهاند!
خوانندهاي كه همين مجموعه دو جلدي را به حس��اب
اينكه – بنا بر نوش��ته روي جلد آن  -حاوي تمامي آثار
نمايشي شكسپير است خريده است ،در حاليكه اينطور
نيس��ت و كتاب ناقص اس��ت! اجازه بدهي��د همين جا
پرسش��ي را مطرح كنم كه اتفاقا جاي آن در حوزه نشر
ما خالي اس��ت ،و آن اينكه آيا اين مورد و موارد بسياري
شبيه به اين ،مصداق كامل غش در معامله نيستند؟! اين
گوش��هاي است از وضع نش��ر و دخل و تصرفاتی كه در
ح��وزه كتاب و كتابخواني ما ميش��ود .وضعي كه باعث
ش��ده نوعي سوءظن به ترجمههايي كه در حوزه انساني
و عليالخصوص ادبيات ميشوند ،به وجو د آيد.

