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برداشت آخر

كارتونخواب

علی درخشی

نامه اي از همزاد آمريكايي نيما يوشيج؛ كريستينا پاكوز

aderakhshi@yahoo.com

آرزوي سفر به يوش

پوريا سوري
از ظه��ر ديروز برف و بوران دمار از روزگارمان
درآورده! واقعا درمانده شديم كه مگر در برزخ هم
زمستان بايد به همان سفت و سختي زمين باشد.
دماس��نج ورودي خيمه زير صف��ر رفته و بيرون
يكسره برف ميآيد .همه گوشهاي از خيمه جمع
شدهايم و دندانك ميزنيم .همه غير از چهار نفر!
معمر قذافي ،كيم جونگ ايل و حبيب غوله را
آخرين بار پريروز ديدم كه به تاخت از خيمه دور
ش��دند .رفتند تا خيمهه��اي ديگر را غارت كنند
تا در فصل قحطي بيتوشه نمانند .نميدانم االن
كجا هس��تند اما به عقيده پابلو نرودا ،يا اين سه
شرور بيريشه را «آنجل»ها دستگير كردهاند ،يا
در گوش��ه و كناري زير برف و بوران يخ بستهاند
و خالص!
ام��ا حتما ميخواهيد بدانيد آن يك نفر ديگر
كه در جمع خيمهنشينان حضور ندارد كيست! او
كسي نيست جز «عمو ژوزي».
استالين كه به قول خودش در اين همه سال
كه در برزخ اس��ت برف نديده و كمكم س��رماي
خوش��ايند اما استخوانسوز مس��كو را از ياد برده
بوده ،از ديروز كه برف باريدن گرفته بيرون خيمه
مانده ،آدم برفي ميس��ازد! با خودش گلوله برف
ب��ازي ميكند ،خودش را زير برف چال ميكند و
يكي در ميان هم ميخواند :برف نو /برف نو /سالم.
درون خيمه اما داستان ديگري است .ورودي
خيمه را محكم پوش��اندهايم ،هرچه پتو و لباس
داش��تيم باالپوشمان كردهايم و با اينهمه هنوز
ميلرزي��م .حتي به پيش��نهاد ام��ي واينهاوس،
تلويزيون را هم روش��ن كردهايم تا گرماي ناچيز
آن هم كمي كمكمان كند.
دكت��ر مص��دق قب��اي معروفش را ت��ا روي
گوشهايش باال كش��يده و چمباتمه زده ،درون
كيفدستياش را جستوجو ميكند .چند بسته
ق��رص و شيش��ه بي��رون آورده و جلوي خودش
گذاشته .اما عينكش را پيدا نميكند ،به من اشاره
كرد كه به نزديكش بروم.
نزديك رفتم و گفتم :جانم ،امر؟
گفت :پس��رجان اي��ن قرصه��ا را ببين ،بگو
كدامشان براي سرماخوردگي بهتر است.
نگاهي به بس��ته قرصه��ا و شيش��ه داروها
انداختم«،چهارگرده»«،شيرخشت»« ،جوشانده»،
«گن��ه گنه»« ،فلوس» و چندين داروي ديگر كه
تا به حال اسمشان را هم نشنيده بودم .همهشان
شبيه اش��ياي عتيقه رنگ و رو رفتهاند ،با ترديد
گفتم :از اي��ن داروها ميخواهي��د بخوريد .اينها
تاريخ مصرفشان گذشته! بدتر بيمارتان ميكند
آقا!
دكت��ر مصدق اخمي ك��رد و گفت :كي گفته
تاريخ مصرفشان گذشته ،تو اسمشان را بخوان،
خودم ميدانم چه بايد بكنم.
گفتم :آخه آقا ،شما كه الحمدهلل حالتون خوبه،
دارو ميخوايد چيكار!
اخم مصدق بيش��تر و بيشتر ش��د و با صداي
بلند تقريبا بر س��رم داد كش��يد كه :بچهجان! تو
ه��م داري ميگي من تم��ارض ميكنم و مريض
نيس��تم! تو هم ميگي من الك��ي دارو ميخورم!
اصال به تو چه ربطي داره! اس��م داروها رو بخون
خودم ميدونم كدومشونو بايد بخورم كدومشونو
نبايد بخورم ،كدومش��ون تاريخ مصرفش گذشته
كدومشون نگذشته!
دستپاچه شروع كردم به زير و رو كردن داروها
و گفتم :چهار تخمه ،ترنجبين ،گنه گنه ،اين دارو
اما...
صداي خانم گزارش��گر تلويزيون وسط حرف
آمد كه :تاريخ مصرفش گذشته!
مصدق دوباره فرياد برآورد :باز كه گفتي تاريخ
مصرفش گذشته!
گفتم :آقا به جان والده مكرمم ،من نگفتم! اين
خانوم گزارشگر است كه دارد خبر ميخواند.
مصدق سرش را چرخاند به سمت تلويزيون،
بياختيار من هم مات صفحه جادويي آن ش��دم.
خانم گزارش��گر ب��ا جديت تمام داش��ت گزارش
ميداد كه :محمدرضا ش��اه بايد سقوط ميكرد!
حكومت او هم مانن��د عمرش تاريخ مصرفش به
پايان رس��يده بود .امروز  17بهمن مصادف است
با( ...تلويزيون خاموش شد)
فكر كردم برق خيمه رفته اس��ت اما حواسم
كه س��رجايش آمد محمدرضا را ديدم كه كنترل
تلويزيون را دست گرفته و سرخود آن را خاموش
كرده! به اعتراض به او گفتم :داشتيم ميديديما!
كمي با گره كرواتش ب��ازي كرد و با قيافهاي
حق به جانب گفت قرصاي آقارو بده دستش كه
يهو پس نيفته! جاي گوش كردن به اخبار تاريخ
مصرف گذشته!
مص��دق از زير قبايش مج��ددا داد زد :باز كه
گفتي تاريخ مصرفش گذشته!

صالح حس��يني ميگويد ،دو سال اس��ت كه كتابي را ترجمه نكرده است .اين
مترجم پيشكس��وت كه آثار متعددي را از ادبيات جهان به فارس��ي ترجمه كرده
است ،ميگويد ،تقريبا از دو سال پيش كه رمان «اوديسه»ي نيكوس كازانتزاكيس
را ترجمه كرده و نشر نيلوفر آن را براي دريافت مجوز ارايه كرده ،ترجمه تازهاي را
آغاز نكرده است« .اوديسه» اثري حماسيگونه با متني در 800صفحه است كه براي
نخستينبار به زبان فارسي ترجمه شده است.

فريده حسنزاده-مصطفوي

حتي بعد از چاپ ترجمههاي متعدد از اش��عار حافظ و
موالن��ا در آمريكا و اروپا هنوز نام ايران در جغرافياي ش��عر
جهان ناشناخته اس��ت .حافظ را كه در بيشتر گلچينهاي
ادبي دنيا به عنوان شاعري از مشرق زمين معرفي ميكنند و
گاه اصال هيچ نميگويند ،طوري كه انگار اين اسم به دوران
ماقب��ل تاريخ اختصاص دارد و توضي��ح راجع به آن چندان
ضرورت��ي پيدا نميكند .موالنا را كه ه��م رومي مينامند و
بهخاطر آرامگاهش در قونيه او را از اهالي همان ش��هر و ديار
ميپندارند .تك و توك اهل فن كه با ريش��ه و زادگاه اين دو
ش��اعر بزرگ جهاني آشنايند تقريبا هيچ چيز از شعر ايران
معاصر نميدانند و شاملو و سيمين بهبهاني را هم به عنوان
شاعران معروف عرب ميشناسند! همين باعث شد فكر كنم
بايد پا به پاي ترجمه ش��عر از انگليسي به فارسي ،قدمهايي
براي معرفي ش��عر امروز ايران به جهان ب��ردارم .احتياج به
ويرايشگري داشتم كه زبان مادرياش انگليسي باشد و بتواند
ترجمههاي مرا از ش��عرهاي فارسي،
رنگ و بويي آش��نا ب��راي خوانندگان
آن س��وي مرزه��ا ببخش��د .نمون��ه
ترجمههايم را براي كريس��تينا پاكوز
 Christina Pacoszشاعر شناخته
شده آمريكايي فرستادم كه بارها از من
خواسته بود شاعران هموطنم را با او آشنا كنم .وقتي شعرها
را خواند نيما را برگزيد .نوشت:
«سپهري خوب است .فروغ هم خوب است اما من نيماي
شما را ديوانهوار دوست دارم .انگار همزاد من است» و با شور و
شوق پذيرفت كه ترجمههاي مرا از نيما ويرايش كند .عشقش
به نيما كنجكاوياش را براي شناختن سرزميني كه چنين
شاعري را در خود پرورده برانگيخت .به كوچه پسكوچههاي
يوش رش��ك ميورزي��د .از طريق اينترن��ت عكسهايي از
زادگاه نيما يافته بود و درباره آنها از من س��وال ميكرد .انگار
گمشدهاي را ميجست.
وقت��ي نوبت ويرايش ترجمههاي من از نامههاي نيما به
همسر و دوستان و شاعران جوان رسيد ارادتش به نيما عمق
ديگ��ري گرفت .صداي نيماي ما را مث��ل صداي راينر ماريا
ريلكه شاعر بزرگ آلمان و جهان ابدي ميدانست:
«ش��ما را زمان به وجود آورده و الزم اس��ت زمان شما را
بشناسد .افرادي كه از شما پشتيباني ميكنند مثل خود شما
هس��تند .يك خودخواهي است كه از شما به ديگران انتقال
يافته ،در لباس دوس��تي يا ساير اغراض اجتماعي .نظر هيچ
فردي براي هيچ فرد معني درست و حسابي نميدهد .مگر
نظر فردي كه حاصل نظر زمان است و در آن خيلي از خاليق
آمده و رفتهاند .بگذاريد چنان پشتيباني داشته باشيد».
از نامههاي نيما
بخش��ي از كار مش��ترك م��ن و اين ش��اعر آمريكايي
روي اش��عار و نامهه��اي نيم��ا در نش��ريه الكترونيك��ي
جهات كه به ش��ش زبان منتش��ر ميش��ود به چاپ رسيد:
www.jehat.com/Jehaat/en/Poets/Nima+Yushij.htm

و مدير س��ايت كه معاونت وزارت ارش��اد لبن��ان را هم
داراس��ت اجازه ترجمه آنها را به زبانهاي فرانسه و عربي از
من گرفت .شادي كريستينا بيشتر از من بود .در پوست خود
نميگنجيد .با آنكه برگزيده آثارش توس��ط يكي از بهترين
ناش��ران آمريكا و در رده ش��اعران قابل تامل آمريكا به چاپ
رس��يده اما با ديدن نامش به عنوان ويرايشگر آثار نيما خود
را در عرش ميديد و اين مرا به ادامه كار بس��يار دلگرم كرد.
از كريس��تينا خواهش كردم پيامي براي خوانندههاي ايراني
بنويسد اين نامه را برايم فرستاد:
به ايرانيها سالم ميفرستم .ديدار از سرزمين ايران براي
من سفري رويايي است .به راستي چه چيزي به جز شنيدن
صداي باد در ويرانههاي باس��تاني پرسپوليس يا جنگلهاي
سرسبز شمال كشورتان ميتواند برابري كند با آواي آن نيزن
كه نيما در شعر باشكوه و استوار خود از او ياد ميكند:
و همه دنيا خراب و خرد از باد است
و به ره ،نيزن كه دايم مينوازد ني ،در اين دنياي ابر اندود
راه خود را دارد اندر پيش.
يعني من هرگز اين س��عادت را خواهم داشت كه در آثار
به جاي مانده از پرس��پوليس راه ب��روم؟ فقط تصور ديدار از
موزه ايرانباس��تان تپشهاي قلبم را
چند برابر ميكند .يافتن شگفتيهاي
شيراز بهخصوص در ايام نوروز ،تجسم
بخشيدن به تصوراتم از بهشت برين
است.
و چ��ه افتخاري دارد برايم زيارت
مقبره حافظ ،اين ش��اعر ِ ش��اعران .عكس خواهم گرفت! و
ديگر با حس��رت نگاه نخواهم كرد به كارتپستالي كه تو از
آن زيارتگاه عشاق برايم فرستادهاي .اينها همه به كنار .آرزوي
بزرگترينم شنيدن صداي اذان از گلدسته مساجد است .چه
شعرها كه اين صدا جاري خواهد كرد بر قلم من! البته ديدار از
يوش زادگاه نيماي عزيز من اولين كارم خواهم بود.
بهعنوان يك شاعر و نويسنده بسيار آرزومند شركت در
شب شعري هستم براي شنيدن اشعار به زبان فارسي اگرچه
جز كلمات معدودي كه تو به من آموختهاي هيچ نميدانم و
البته دلم ميخواهد شعرهايم را براي ايرانيها بخوانم .همين
قدر كه صداي هم را بشنويم خوب است .به قول تي.اس.اليوت
براي فهميدن شعر نيازي به معناي كلمات نيست!
ش��وق و ذوق ديگرم براي دي��دار ايران به خاطر غذاهاي
سنتي است كه آرزوي طبخشان را دارم .يكبار در ديترويت
در يك رستوران طعم آنها را چشيدم و با مراجعه به اينترنت
بارها سعي كردهام فسنجان و قورمهسبزي را درست كنم اما
نتيجه كار افتضاح شده .حتما زنان ايراني جادوي خاصي به
كار ميبرند كه من بايد بياموزم.
و پربار باز خواهم گشت به ميهنم با افزودن بر اطالعاتم
از فرهنگ و آداب و س��نن ش��ما و در ميان خواهم گذاشت
اين اطالعات را با ش��اعران و نويسندگان در مقاالتم و نيز با
خوانندگان روزنامهها و سايتهايي كه با آنها همكاري ميكنم
و نش��ان خواهم داد كه مردم دنيا هر جاي دنيا كه باش��ند
نيازمند صلح و آرامشاند و ملتها هيچ خصومتي با يكديگر
ندارند ،بهخصوص ملت ايران و آمريكا.
كريستيناپاكوز

بيسابقهترين سقوط محيطزيست در جهان! چرا؟
Darvish100@gmail. com
اخيرا تازهترين گزارش شاخص جهاني عملكرد محيطزيستي
يا ( )Environmental Performance Indexتوس��ط
چند نهاد پژوهشي معتبر از جمله دانشگاه ييل ،دانشگاه كلمبيا،
مجمع جهاني اقتصاد و مركز تحقيقات مشترك اتحاديه اروپا
منتشر شد؛ گزارشي كه در آن وضعيت عملكرد مديريتي 132
كش��ور جهان را در حوزه محيطزيست مورد بررسي قرار داده
ب��ود .اين عملكردها در حوزههايي چون تغيير اقليم ،مديريت
منابع آب ،كيفيت هوا ،بهداش��ت محيط ،آب سالم ،توانمندي
بومش��ناختي ،كش��اورزي ،تنوع زيس��تي ،آبزيان و مديريت
جنگلها مورد بررس��ي قرار ميگيرد كه متاس��فانه در اغلب
موارد يادش��ده ،كارنامه مديريت حاكم بر محيطزيست كشور
قابل دفاع نبوده اس��ت .در حقيقت آنچه در اين گزارش بسيار
تاملبرانگيز مينمود ،سقوط فاحش جمهوري اسالمي ايران بود
كه نسبت به گزارش سال  36 ،2010پله افت را نشان ميداد؛
س��قوطي كه پس از كشورهاي سوريه ،قزاقس��تان و روسيه،
اي��ران را در رده چهار كش��وري در جهان قرار داد كه وضعيت
عملكرد محيطزيستيشان با بيشترين شتاب ،رو به قهقرا دارد.
اما موضوع ،زماني نگرانكنندهتر ميشود كه بدانيم اينك شش
س��ال است كه روند كاهش عملكرد محيطزيستي ايران ادامه
دارد .در حقيق��ت اگر به ياد آوريم كه رتب��ه ايران در گزارش
سال  ،2006جايگاه پنجاه و سوم را به خود اختصاص داده بود؛
جايگاهي كه در گزارش س��ال  2008با  14پله سقوط به 67
نزول كرد و در گزارش سال  2010با  9پله سقوط ديگر به 76
رسيد؛ آنگاه متوجه ميشويم كه شوربختانه ،ايران گوي سبقت
را در فرورفتن به ته جدول ،از همه كشورهاي جهان ربوده و در

ايكاش ميشد ديوانه بود
علي دهقان

نگاه سبز

محمد درويش

آقا اجازه

طول شش سال ،رتبه خود را با  61پله سقوط ،از  53به 114
كاهش داده است.
پرس��ش اصلي اين اس��ت كه ما به كجا ميرويم؟ آيا اگر
نخس��تين هش��دار را جدي گرفته و ميكوشيديم تا چيدمان
توس��عه را بر بنياد توانمنديهاي بومشناختي سرزمين ،از نو
طراحي و تعريف كرده و به اجرا درآوريم ،باز هم اينك در آغاز
سال  2012از چنين سقوط شرمآوري بايد رنج ميكشيديم؟
چه زمان ديگري را س��راغ داريد كه كش��ور همزمان هم
درگير پديده ريزگرد در  22اس��تان خود باشد ،هم بزرگترين
رخداد بيابانزايي قرن را در شمال باخترياش (درياچه اروميه)
تجربه كند؛ هم شاهد خشك شدن اغلب تاالبها و درياچههاي
مركزي ،مرزي و ساحلياش باش��د؛ هم در بيش از  70دشت
عمده خويش با افت س��طح آب زيرزمين��ي به ميزان بيش از
دو متر مواجه باشد؛ هم آثار فرونشست زمين از كازرون فارس
تا آبيبگلوي اردبيل امتداد يافته باشد؛ هم بحران آلودگي هوا،
انتشار گازهاي گلخانهاي ،آتشسوزي جنگلها و خشك شدن
رويشگاه زاگرس به چنين بزنگاه نگرانكنندهاي رسيده باشد؛
هم حجم س��راپاي جنگلهاي ش��مال از  600متر مكعب در
هكتار به نصف تقليل يافته باشد و هم كيفيت آبهاي سطحي
و زيرزمينياش و نيز ش��اخص آلودگ��ي آب در درياي خزر و
خليجفارس آشكارا از مرز بحران هم عبور كرده باشد؟
و ش��گفتا كه اگر در س��خنان اغلب مديران ارشد سازمان
حفاظت محيطزيست و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشور در طول اين سالها دقت كنيم ،ميتوانيم كوچكترين
ردي از هشدار نسبت به وقوع چنين بحراني براي طبيعت ايران
را رهگيري كنيم! چرا؟
ت��ا كي و ت��ا كجا ميخواهيم وانمود كني��م كه حال همه
زيس��تمندان وطن خوب است و جملگي خوشبخت هستند؟
چرا به واكنش آيندگان بر سنگ مزارمان نميانديشيم؟

ميكروسكوپ خصوصي من
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مبادا انگ «فيلم انتقادي» بخوريم
امير پوريا
amirpouria@gmail.com
در دو يادداش��ت قبلي (كه در روزنامه «روزگار» منتشر
ميش��د ،روزنامهاي كه بار ديگر با تعويق انتشار مواجه شد
و راه پيگيري ادامه بحث در «ش��رق» را پيشرويم قرارداد)
به بازخواني جرياني از فيلمسازي اين دوران پرداختيم كه با
چند كنايه و اشاره سطحي و ظاهري به عملكردهاي نهادهاي
مسوول ،تظاهر به انتقادي بودن ميكنند و در نهايت با ترسيم
فضايي بهش��دت دور از واقعيات عين��ي و اجتماعي كه گاه
حتي به دامنه فانتزي نزديك ميش��ود ،نه تنها نميگذارند
ماهيت انتقادي به عنوان خاستگاه فيلمشان به چشم بيايد،
بلكه اساس��ا جاي آن را به تدريج با تثبيت و تاييد مبناهاي
همان عملكردها عوض ميكنند و به فيلمهايي ميرسند كه با
وجود اداي دوپهلوبودن ،گاهي حتي بيش از فيلمهاي رسمي
و سفارشي ،كاركرد تبليغي مييابند.
تمام اين جريان و ش��كلگيري آن به دست فيلمسازاني
كه از همين رفتار «دو َو ِره» سودها بردهاند و مردم و گاه حتي
منتقدان را با فريفتن به واس��طه يكي ،دو گوشه و كنايه ،به
نشستن پاي تطهير عملكردهاي قابل انتقاد برخي مديران در
فيلمشان واداشتهاند ،ميتواند به دليل مقاصد آنها كامال قابل
انتظار باشد .س��عيد سهيلي يا علي عطشاني و طرح و سير
فيلمهايي چون «گشت ارشاد» و «تلفن همراه رييسجمهور»
درس��ت مانند نمونهه��اي قديميتري مثل «س��هراب» و
«دموكراسي تو روز روشن» ،هدفي جز همين نزديك شدن
به خطوط قرمز و گذشتن بدون كوچكترين برخوردي با اين
خطوط را نداشته و ندارند .مشكل جديدتر و نگرانكنندهتر
آنجاست كه فيمسازاني بدون اين نوع گرايشها ،يا ندانسته
يا بر اثر خودسانس��وري ،به همي��ن پرهيز محض از هر نوع
رويكرد انتقادي يا حتي بازنگري دچار ش��وند؛ در حالي كه
مبناي موضوعي فيلمشان ،موقعيتهاي دراماتيك فيلمنامه و
روابط بين شخصيتها از پايه و اساس با چالشهاي اعتقادي
يا اجتماعي همراه است؛ اما با قطعيتي عجيب و آسيبزننده
از پرداختن به آن ميگريزند.

در اين زمينه ميتوان فيلم «من و زيبا» ساخته فريدون
حس��نپور را به عنوان نمونه سقوط ناخواسته در اين ورطه
مط��رح كرد .اين فيلم درباره مرد پا به س��ن گذاش��تهاي به
نام موسي (پرويز پرستويي) اس��ت كه آرزوي نوحهخواندن
همزمان با چرخاندن اسب سفيد نمادين بدل از ذوالجناح در
اطراف مسجد آبادي را سالهاست در سر دارد؛ اما با مقاومت
هميشگي اهالي روستا مواجه است .چون در گذشته ميگساري
ميكرده و اس��ب خود را در ساحل به مسافران تهراني كرايه
ميداده .اهل روستا حتي از زنده ماندن و زنده بودن اسب او
«زيبا» نيز دلخوشي ندارند؛ اما دليل اصلي مخالفتشان اين
است كه نگراناند اهالي آبادي خودشان و آباديهاي اطراف،
با ديدن اينكه كس��ي با پسزمينه موسي نقشي در مراسم
سوگواري و گرداندن ذوالجناح دارد ،وجوهات و نذرهاي خود
را متوقف كنند .براي تامين اين هدف اقتصادي ،آنها حتي به
اسب زخميشان كه ايفاگر نقش ذوالجناح در مراسم است،
رحم نميكنند و تمام التماسهاي جعفر (شهاب حسيني)
پسر موسي را هم ناديده ميگيرند .روشن است كه اين خط
داستاني براي بررسي مساله قديمي و همچنان حلنشدني
تعصبات خش��ك و معموال فراتر و خ��ارج از چارچوبهاي
ديني كه البته در قالب و به بهانه اجراي قوانين ديني تحميل
ميش��ود ،چه قابليتي دارد اما فيلم نه تنها در طول مس��ير
ميخواهد با طرح هدف ترميم مسجد به عنوان نوع مصرف
آن مقاصد اقتصادي ،اين تعصبات را منزه و بيمس��اله جلوه
دهد ،بلكه در انتها نيز به شكلي باورنكردني تمام همان مردم
بيانعطاف را در مقابل ورود موسي و همان اسبي كه از ديد
آنها گناهكار بوده ،كامال آرام و راضي نشان ميدهد .طوري كه
همه با نوحهخواني او (البته با صداي گرم پرستويي كه به واقع
بيش از هر نوحه متداول و ريتميك اين سالها تاثير ميگذارد
و شخصا اميدوارم آمبيانس صوتي محرم سال آينده كشور را
اندكي تلطيف كند) حتي دم ميگيرند .به اين ترتيب ،فيلم
به تدريج تغيير جهت ميدهد و با از بين بردن هر نوع قابليت
تجديدنظرطلبي در اين نوع تعصبات ،به تصويري از جنس
همان فيلمهاي خنثي و مورد پس��ند نگاه رس��مي نزديك
ميشود و اين ،با توجه به اينكه چنين سمت و سويي مورد
نظر سازندگانش نبوده ،تاسفبرانگيز و «حيف» مينمايد.

ش از اخبار
بر 

اعالم  26نامزد نهايي جايزه «مهرگان ادب»
دبيرخان�� ه جايزه «مه��رگان»  26نامزد نهايي اي��ن جايزه در
دو بخش بهترين «رمان» و بهترين «مجموعه داس��تان كوتاه» را
اعالم كرد .به گفته اين دبيرخانه ،هيات داوران دوس��االن ه مهرگان
(يازدهمين و دوازدهمي��ن دوره) برگزيدگان را از ميان  134رمان

و داستان بلند و  171مجموع ه داستان كوتاه كه طي سالهاي 88
و  89منتشر شده است ،انتخاب ميكنند و مراسم اهداي جايزه به
برندگان نهايي و آثار تقديرش��ده نيز در صورت نهايي شدن نظرات
داوري و مهيا بودن شرايط در نيم ه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

همين؛ چيزي نميتوانس��تم بگويم وقتي بغض،
تراكم صدا را در گلو خفه كرده بود .بلند شدم و دوباره
نشس��تم و دوباره ايستادم و باز هم روي صندلي پهن
شدم و او قوسي از ماه ،طرح لبخندي روي لبش شده
بود .دستش بر شانهام سر خورد و گفت« :تنها دوست
داشتن است كه نجات را تضمين ميكند ».احساس
ك��ردم ،آرام ش��دهام .آق��اي هژير آن روز بازنشس��ته
ميش��د و از فردايش ديگر دبير ادبيات كالس س��وم
دبيرس��تان نبود .هوا سرد بود و دانههاي درشت برف،
همه همهمه بيرون را سپيد كرده بودند .پنجره ،قابي
شده بود روي روشنايي هوا و نگاه من سرك ميكشيد
به آن دورها كه در ميان قاب پنجره ،دانههاي برف را
قورت ميدادند .به صورتش نگاه نميكردم تا رفتنش
را باور نكنم .آقاي هژير اسطوره ما بود ،هر چند كه اگر
روي پنجه پا ميايستاد باز هم از كوتاهترين دانشآموز
دبيرستان س��جاد كوتاهتر بود اما وقتي صدايش رها
ميشد و صدايت ميكرد ،احساس ميكردي آرامش
را در هوا سوزندوزي كردهاند .هنوز هم چهره او را به
ياد دارم .چش��مانش در گودي گونههاي فربهاش فرو
رفته بودند و دگمههاي پيراهنش با سختي به يكديگر
دست ميدادند .يادش به خير ،هميشه ميگفت بايد
آنقدر ديوانه بود كه همه را ديوانهوار دوس��ت داش��ت
و گاهي س��كوت ميكرد و محو ميشد و خندههاي
ما را نميش��نيد و انگار در هوا چيزي را ميجوريد و
نفس��ش در گلويش گره ميخورد و آهسته با صدايي
كه به سختي شنيده ميشد ،تاكيد ميكرد كه سپهري
با ش��كوهترين بيت دنيا را سرود ،وقتي گفت« :دچار
بايد بود ،دچار يعني عاشق »....گاهي هم با همان قد
كوتاهش روي پنجه پا ميايس��تاد و دس��تانش را به
اندازه بادكنكي نه چندان بزرگ باز ميكرد و ميخواند
ك��ه «اي كاش ميش��د من همه وجود انس��ان را در
خ��ود جاي دهم» و ما بلن��د ميخنديديم؛ آنقدر كه
صورتمان كش ميآم��د و روي صورت چروك و پر
از خط نيمكتهاي مدرسه غش ميكرد.
آن روز ب��رف ميباريد كه آقاي هژير رفت و من با
نگاهم او را در قاب پنج��ره دنبال ميكردم .دانههاي
برف كوتاهي قدش را سپيد كرده بودند و من با صدايي
كه خيس شده بود ميگفتم« :اي كاش ميشد ديوانه
بود و همه را ديوانهوار دوست داشت ».همين.

راديو نوستالژي

جادهاي منتهي به درد
علي مسعودينيا
ام��روز مص��ادف اس��ت با نخس��تين س��المرگ
«گ��ري م��ور» -خواننده ،نوازنده و آهنگس��از ش��هير
ايرلنديتب��ار .او در چه��ارم آوري��ل  1952در ش��هر
«بلفاس��ت» ايرلند شمالي متولد شد .از هشت سالگي
نواختن گيتار را آغاز كرد و در 14سالگي بدل به نوازنده
قابلي شد كه گيتار آكوستيك را بهخوبي مينواخت .در
اواخر دهه  60ميالدي به گروه «اس��كيد راو» پيوست
كه از مشهورترين گروههاي «ساكدليك راك» به شمار
ميرفت .اين همكاري تا سال  1972ادامه يافت ،اما بعد
«مور» -بهعنوان نوازنده كمكي در كنسرتها -به گروه
بسيار محبوب و جريانس��از «تين ليزي» پيوست كه
س��بك «هارد راك» را دنبال ميكرد .در س��ال 1975
«مور» رس��ما به اين گ��روه پيوس��ت و دوران موفق و
شكوهمندي را س��پري كرد .اما در كنار آن ،آلبومهاي
شخصي خودش را در سبك «بلوزراك» منتشر ميكرد
و همين آلبومه��ا بود كه او را به يك خواننده و نوازنده
تاثيرگذار و جهاني بدل كرد .منتقدان موس��يقي ،وي
را يكي از برجستهترين گيتاريستهاي قرن ميدانند.
صداي سوخته و موسيقي ملوديك و رمانتيك او حقيقتا
گوشنواز و تاثيرگذار است« .گري مور» ،سال گذشته در
اثر حمله قلبي درگذش��ت .با آمدن نام «گري مور» در
ابتداي اين مطلب ،قطعا اهالي «راديو نوستالژي» حدس
زدهاند كه قرار اس��ت با كدام تران��هاش تجديد خاطره
كني��م( »Still Got the Blues« :ب��ا معناي دوگانه
«هنوز هم نغمهخوان براي تو» يا «هنوز در اندوه تو»).
اين آهنگ جاودان ،كه ريتم ششهشتم بسيار سنگين
و ماليم��ي دارد ،با يك رديف ش��اهكار و به يادماندني
گيتار در گام مينور آغاز ميشود و در ادامه يك اركستر
زهي جمع و جور به همراه درامز و بيس فضاي ترانه را
رنگآميزي ميكنند .تكنوازي به يادماندني «مور» در
انتهاي آهنگ ،به شكلي غيرمنتظره «فيد اوت» ميشود
و درس��ت در اوج احساس و هيجان ،شنونده را با غم و
شگفتياش تنها رها ميكند .متن اين ترانه هم دلنشين،
س��اده و تاثيرگذار اس��ت .ب��راي من ،اين تران��ه از آن
ترانههايياست كه هيچوقت دلم نميخواهد تمام شود.
ميشود بارها و بارها پياپي به آن گوش داد و لذت برد:
«ميگويند ساده است كه دوباره عاشق شوي /اما براي
من كه راهي دشوار بود /جادهاي بود منتهي به درد»

