
20

اینشرحبینهایت

ازهردریسخنی

قابکوچک
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فوکوس
  16 ســال پیش، برابر با ســیزدهم مــارس 2002 میــادی، هانس گئورگ گادامر، فیلســوف برجســته آلمانــی در هایدلبرگ 
درگذشت. گادامر در ماربورگ به دنیا آمد. پدرش شــیمیدان بود. او بعدها در فرایبورگ با هایدگر آشنا شد. در آن زمان هایدگر 
دانشجو بود و هنوز به سمت استادی دانشگاه درنیامده بود. گادامر از پیشــگامان هرمنوتیک فلسفی است. هدف از هرمنوتیک، 
کشف پیام ها، نشــانه ها و معانی یک متن یا پدیده اســت. گادامر هرمنوتیک را فلســفی کرد و آن را به کمال رســاند. از نظر گادامر 
فهم اثر تاریخ اســت و در نهایت نوعی فعل نیســت بلکه انفعال اســت. به عقیده گادامــر علم تاریخی ارزش شــناختی دارد اگرچه 
قاعده مدار نیســت. همچنین از نظر گادامــر ذوق و نبوغ از قواعدی که پیشــاپیش ایجاد و تثبیت شــده پیــروی نمی کنند و از خود 
قواعدی بر جای نمی گذارند. از جمله آثار گادامر می توان به »دیالکتیک هگل«، »آغاز فلسفه«، »هنر و زبان«، »رازوارگی سامت«، 

»مکتب فرانکفورت و نیچه«، »هنر بازی نماد فستیوال«، »هرمنوتیک، زبان، هنر« اشاره کرد.

رخداد
  کشف سیاره اورانوس توسط ویلیام هرشل، آهنگساز و ستاره شناس 

بریتانیایی/آلمانی )1781 میالدی(
  اخراج مورگان شوستر، مشــاور و مستشار آمریکایی در امور 

خزانه داری و بانکی از ایران، به دلیل فشــارهای دولت روسیه 
)1290خورشیدی( 

  تصویب تشکیل سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک( 
در مجلس شوراي ملي )1335خورشیدی(

  سقوط دولت سلیمان دمیرل در ترکیه، با کودتای ارتش این 
کشور )1971میالدی(

طلوع
  یــوزف دوم - امپراتور مقدس روم و پادشــاه اتریــش از 17۶۴ تا 

1790میالدی، طرفدار حکومت مطلق روشنفکری )17۴1میالدی(
  جان هاســبورک - فیزیکدان و ریاضیدان آمریکایی، 

برنده جایزه نوبل فیزیک  سال 1977میالدی برای 
تحقیق در زمینه سیســتم های مغناطیســی و 

سیستم های نامنظم )1899میالدی(
  محمود درویش - نویســنده و شــاعر شــهیر 

فلسطینی، از اعضای سازمان آزادیبخش فلسطین، صاحب 
آثاری چون: برگ های زیتون، آخر شب، یازده ستاره )19۴1میالدی(

غروب
  نیکوال بوالو - شاعر، نویســنده و منتقد قرن هفدهم میالدی اهل 

فرانسه، صاحب کتاب فن شعر در چهار منظومه )1711میالدی(
  ایوو آندریــچ - رمان نویس کــروات بوســنیایی اهل 
یوگســالوی، برنده جایــزه نوبل ادبیات  ســال 19۶1 
میالدی، صاحب آثاری چون: فیل وزیر، حیات شیطان، 

بیقراری )1975میالدی(
  کریشتوف کیشلوفسکی - کارگردان و فیلمنامه نویس 
مشهور لهستان، کارگردان ســه گانه آبی، سفید، قرمز، صاحب 

آثاری چون: زندگی دوگانه ورونیک، ده فرمان )199۶میالدی( 

AFP / گاوهای شاخدار با ارزش ترین دارایی روستائیان در سودان جنوبی هستند و مردان قبایل از کودکی مواظبت از این حیوانات را می آموزند. عکس: استفانی گلینسکی
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با میالن کوندرا نویسنده شهیر چک در »برگ هنر«
شماره تازه نشریه »برگ هنر« با ویژه نامه ای درباره 
میالن کوندرا و با آثاری از این نویســنده اهل چک، 
جواد اســحاقیان، رضا خندان مهابادی، محمدرضا 
فرزاد، ســیدعلی میرافضلــی و... روی دکه رفت. در 
این شماره جواد اسحاقیان از »نداهای ناشنوده« در 
بار هستی کوندرا نوشته است. در ادامه، گفت وگوی 
کریستین ســالمون با میالن کوندرا که با موضوع 
چندصدایی و روایت رویاها در ســال 198۴ منتشر 
شده است را می خوانیم. این نشریه همچنین مقاله ای 

دارد از »پرل بل« که در آن از کوندرا به عنوان »یک آوانگارد واقعی« یاد شده است. »برگ 
هنر« همچنین در مروری بر آثار و اندیشه های این نویسنده اهل چکسلواکی، این جمله 
از خود کوندرا را برای عنوان مطلبش برگزیده که »انسان در رمان حکم صادر نمی کند«. 
بخش شعر این نشریه هم شامل آثاری از شاپور احمدی، فردریش هولدرلین، سیدعلی 
میرافضلی، سعید اسکندری، عبدالحمید ضیایی و اقبال معتضدی و بخش داستان نیز 
دربردارنده آثاری از انریکه ویال ماتاس، کارل چاپک، فرشــاد عابدی، سمانه خادمی، 
عاطفه جاللی، فاخته حسامی فر، پگاه افســری، ندا صالحی و ایلناز نواب پور، است. در 
بخش »نقد معرف« هم کتاب »حصار و سگ های پدرم« نوشته شیرزاد حسن )ترجمه 
مریوان حلبچه ای( توســط رضا خندان مهابادی، معرفی و نقد شده است. مطالب این 
شماره »برگ هنر« با نگاهی به رویدادها و مناسبت های فرهنگی و معرفی چند کتاب تازه 

انتشاریافته، به پایان می رسد. 

»بیناب« و بررسی نسبت شاعرانگی با هنرهای معاصر
شــماره اول از ســری ســوم مجله بیناب منتشر 
شد. شماره اول از سری ســوم مجله بیناب با رویکرد 
جدیدی چاپ شده اســت. این دو ماهنامه  تخصصی 
در اولین گام، نسبت شاعرانگی با هنرهای معاصر ایران 
را به عنوان موضوع پیش رو گذاشته و در هر بخش به 
اثری پرداخته اســت. »بار دیگر شــهری که دوست 
می داریم« از نادر ابراهیمــی در بخش ادبیات، آخرین 
آثار ابوالقاسم ســعیدی در بخش تجسمی، قطعه »به 
زندان« از ابوالحســن صبا در قسمت موسیقی، بنای 

»مرکز فرهنگی اصفهان« از فرهاد احمدی در بخش معمــاری و »چریکه تارا« از بهرام 
بیضایی برای سینما، آثاری هستند که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. این مجله بنا 
دارد با تحلیل آثار هنری معاصر ایران به درکی از آنها برســد که رابطه هنر و علوم انسانی 
در ایران را بازســازی کند. به ندرت می بینیم یک استاد جامعه شناسی یا فلسفه در مورد 
نقاشان، معماران و موســیقی دانان معاصر ایران نظر بدهد یا اصال در مورد آنها فکر کند. 
هنرمندان غالبا  فقط با همکاران خود گفت و گو دارند و نه تنها نتوانسته اند بدنه مردمی 
قابل مالحظه ای بسازند بلکه در میان اصحاب علوم انسانی غریبه اند. مهمترین برهه یا از 
مهمترین برش های فرهنگی قابل بحث، آثار هنری هستند. زیرا آثار هنری تجسم اوضاع 
روحی مردم زمانه اســت که عینیت یافته و به صورتی درآمده که قابل چون و چراست. 
شاید به همین دلیل است که در فصل های مجله بیناب بررسی تاریخی به وجود آمدن اثر، 

تحلیل فرمی و بررسی جایگاه فرهنگی و اجتماعی اثر را از نظر می گذرانند.

دلتنگی و تنهایی

مریمسمیعزادگان
نویسنده

می گوید: »عروس، امســال دیگر فرش ها را بشوریم، 
زیادی پا خورده و کثیف شده، بدم نمی آید آن پاتیل ُگنده 
را َعلَم کنیم وسط حیاط و سمنو پزون راه بیندازیم، هم 
برای خودمان، هم در و همسایه، یک کاسه هم بدهیم به 
فروغ خانم... گناه دارد بنده  خدا، شوهرش که به رحمت 
خدا رفت، بچه ها هم هر کدام هرچه داشــت و نداشت را 
برداشتند و رفتند طرفی، ســی خودشان، بینوا خیلی 
تنهاست... راستی یادت نرود امشب عدس را خیس کنی. 
باید یکی دو روز بماند و جوانه بزند و سبز شود...« لبخند به 
لب می گویم: »من عروس شما نیستم.« بی اعتنا به حرفم 
دستش را روی صورتش می کشد و می گوید: »ماهرخ جان، 
تو را به خدا یک فکری هم به حال این صورت من بکن. عید 
نزدیک است، بچه ها می آیند دید و بازدید. بد است به خدا، 
نمی خواهم موقع دیده بوسی صورتشان اذیت شود...« 
کمرش را سیخ می کند و ســرش را روی گردن ستون. 
سرانگشتان دستش را آهسته و با حوصله َدورانی روی 
پوست می چرخاند و پی چیزی می گردد. تیزی موهای 
چانه و باالی لب، سگرمه هایش را توی هم می برد. رصد 
کردنش خیلی طول نمی کشد و جواب می دهد، مویی پیدا 
می کند و سعی می کند بکندش. دفعه  سومی است که او 

را توی پارک می بینم. اولین بار زرین صدایم کرد و دومین 
بار فهیمه. این بار اما ماهرخم، عروسش. از حرف هایش 
پیداست حافظه  دورش خوب کار می کند و نزدیکش نه، 
انگار هرچه مال قدیم بوده دو دستی نگه داشته و این جدید 
جدیدی ها را کلهم انداخته یک جای دور. البد فکر کرده 
به کارش نمی آید. فرق سرش خالی است و مو ندارد. به 
همان موهای کم پشتش اما حنا بسته، دو گیس نازک و 
کوتاه از روسری نخ کشده اش بیرون مانده، مانتوی خاکی 
و کهنه اش زیادی بلند و َگل و گشاد است، یک ور جیبش 
آویزان و یک ور با نخ رنگ دیگر دوخته شده، لباسش به 
نظر عاریه می آید و قرضی، یا شــاید یکهو وزن کم کرده 
و الغر شده، نمی دانم هرچه هست قابل دلسوزی است، 
مخصوصاً چشم های پر از التماسش، داد می زند که خیلی 
تنهاست. برنده  جنگ نیشگون های ریز دستش با موی 
زیر چانه، او نیست به هر حال؛ تمام سعی اش را می کند 
و نمی شــود. آن یک تار نازک مو، از او قوی تر است انگار. 
نفسش را از سینه بیرون می دهد و نباتی از ته جیب بزرگش 
بیرون می آورد و گوشه  دهان بی دندانش جا می دهد. با 
چشم و ابرو به شکوفه های سفید و ریز درخت روبه رو اشاره 
می کند و می گوید: »قدرتی خدا را بنازم، بهار که می آید این 
درخت ها را عروس می کند... کاش بچه ها موقع توپ بازی 
مراقب باشند... این بیچاره ها نای ماندن که ندارند، پی بهانه 
می گردند، توپ بخورد بهشان، می ریزند ماهرخ جان...« 
می گویم: »من ماهرخ نیستم مادر جان...« این بار دیگر 
لبخند نمی زنم. دستش را طوری توی هوا تکان می دهد 

انگار حشــره  موذی را از جلوی چشمانش دور می کند. 
اخِم بین ابروهایش بیشتر می شود وقتی رویش را سمت 
دیگر می گرداند و زیرلب می گوید: »آه، حوصله  آدم را سر 
می بری، شده ای لنگه عبدالرحمان خان، مدام یک چیز را 
تکرار می کنی... انگار من خرم و نمی فهمم...« آب دهانم 
را قورت می دهم، دلم می خواهد از جا بلند شوم و راهم را 
بگیرم و بروم. زن اما انگار فراموشی به دادش می رسد، به 
ثانیه نشده، قهرش را فراموش می کند و رویش را سمت 
من می گیرد و لبخندزنان می گوید: »هر سال عید بعد از 
این که توپ  سال نو به صدا در می آمد، عبدالرحمان خان 
من را می برد شاه عبدالعظیم، زیارت... می گفت سال نو 
را باید با زیارت شــروع کرد، پدر آمرزیده عقاید خودش 
را داشت، پنجشــنبه  قبل از سال تحویل هم زیارت اهل 
قبور... می گفت ُمرده ها چشــم به راهند...« کمی فکر 
می کند و می پرسد: »راســتی امروز چندم است، چند 
شنبه؟ یادت نرود پنجشــنبه  آخر سال من را ببری سر 
خاک... عبدالرحمان خان چشم به راه نماند یک وقت... 
جز تو که کسی را ندارم دختر، این جواد شوهرت اگر مانده 
بود و نرفته بود آن سر دنیا، االن شده بود عصای دستم.« 
دو دستش را روی ِگردی زانوها فشار می دهد: »وای که 
چقدر دلم برایش تنگ شده...« بادی می وزد و چند تایی 
از آن شکوفه های شل و بیحال، روی زمین می ریزند. من 
دست زیر چانه، زیر چشمی به نیمرخ استخوانی زن نگاه 
می کنم و با خودم فکر می کنم کاش دلتنگی را هم باد با 

خودش می برد، تنهایی را هم... 

پارکشهر

خداوند امتی را عذاب نخواهــد کرد، مگر در 
وقتی که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود 
امام صادق)ع( سستی کنند.  

فتنه چشم کمان کش
فتنــه از چــرخ و قیامــت ز زمیــن برخیزد
اگر آن چشــم کمان کش به کمین برخیزد
ای بســا خانه که بر اسب شــود تنگ و سوار
تا ســواری چو تــو از خانــه زیــن برخیزد
چشــم و رخســار پریوش، که تو داری امروز
روز فــردا مگــر از خلــد بریــن برخیــزد
باغبــان قد تــو را دید و همی گفــت به خود
ســرو دیگر چه نشــانیم، گر ایــن برخیزد
بهــر بوســیدن پــای تــو ســر و روی مرا
ســر آن نیســت که از روی زمیــن برخیزد
تخت ضحاک تو داری، که دو گیســوی دراز
چــون دو مارت ز یســار و ز یمیــن برخیزد
آنکه سرمســت شــبی پیش تو بتواند خفت
نیســت هشــیار که تا روز پســین برخیزد
قد و باالی چنان راســت مخالف ز چه شــد
با دل مــن که چــو گویم بنشــین برخیزد
مــاه تــا روی تــو را دیــد و بــر او دل بنهاد
بیم آن اســت که بــا مهر به کیــن برخیزد
در ســر زلف تو هر چینی شهری هندوست
که شــنید این همه هندو، که ز چین برخیزد
اوحدی را به رخت دل نه شگفت ار برخاست
که به روی تو عجب نیســت که دین برخیزد
اوحدی مراغه ای

کیوسک
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کتاب »خلع شدگان« اثر اورسوالکی. 
له گوئین به تازگی از ســوی نشر چشمه 
منتشر شده است. اورسوال کی. له گوئین 
نویســنده ای در ژانر علمــیـ  تخیلی و 
»ادبیات گمانه زن« که کمتر از سه ماه از 
درگذشت او می گذرد. او در خلع شدگان 
تالش کرده اســت با به تصویرکشیدن 
دنیاهایی خیالی و سیاره هایی ناشناخته  و 
ناموجود، آینده بشری را که با تمام سرعت 
به ســمت ناکجا آباد می رود، پیش روی 

ما قرار دهد. به عبارتی زندگی موجوداتی در سیاره ها و 
کهکشان به نوعی تمثیلی از زندگی بشر از قرن نوزدهم 
به بعد شده است تا شاید خواندن توصیفاتی از آن باعث 
شود انسان ها کمی در مســیری که در پیش گرفته اند 
تجدیدنظر کنند. اورسوال کی.له گوئین هم به نظم و هم به 
نثر می نویسد و تاکنون در گونه های مختلفی شامل تخیل 
واقع گرا، علمیـ  تخیلی، فانتزی، کتاب کودک و نوجوان، 
فیلمنامه، مقاله، متون شفاهی برای موسیقیدانان و متون 
رادیویی دســت به تجربه زده اســت. او تا سال 2015، 
هفت کتاب شــعر، 22 رمان، بیش از صد داستان کوتاه 
)در قالب یازده مجموعه(، چهار مجموعه مقاله، دوازده 
کتاب کودک و چهار جلد ترجمه منتشــر کرده است. 
نویسندگان متعددی نیستند که در این همه فرم گوناگون 
آثار درخوری خلق کرده باشند. اکثر آثار شاخص له گوئین 

مدتی  است که به شکل مستمر منتشر 
می شوند و مشــهورترین آثار فانتزی او، 
شش کتاب سری دریا زمین، در میلیون ها 
نسخه در آمریکا و انگلستان فروخته شده 
و تاکنون به شانزده زبان ترجمه شده اند. 
به عقیده منتقدان و خوانندگان او، دنیای 
داستان های له گوئین و شخصیت هایش، 
از آن قماشی نیستند که با خواندن صفحه 
آخر و بســتن کتاب راحت تان بگذارند. 
جنبه های روان شناختی، جامعه شناختی 
و پیچیدگی های عمیق این دنیاها و شخصیت ها هرگز 
رهایتان نخواهند کرد. شــیوایی، گیرایی، درونی نگری، 
طنز، ذکاوت و انگیزندگی از جمله ویژگی هایی هستند 
که با ظرافت خاصی در نوشتار او به کار گرفته می شوند. 
او با چنان پختگی ای جنبه های روان شناختی و اخالقی 
را با قلمش تصویر می کند که در کمتر نویسنده ای دیده 
می شود. بهره  گرفتن از تکنیک های فانتزی تنها باعث 
غنای بیشتر آثار او می شــود و هرگز صالبت او را تحت 
تاثیر قرار نداده و از جنبه های گسترده انسانی از زندگی 
و مرگ گرفته تا عشق و جنسیت را در برمی گیرند. کتاب 
»خلع شدگان« اثر اورسوالکی. له گوئین و ترجمه حامد 
کاظمی در 3۶9 صفحه با تیراژ 1000 نســخه به بهای 
32هزار تومان از سوی نشر چشمه راهی بازار نشر شده 

است.

دنیاهای خیالی در اثر نویسنده تازه درگذشته 

درس استقامت
در ســال 19۶8 مسابقات المپیک در 
شهر مکزیکوسیتی برگزار شد. مسابقه 
دوی ماراتــن لحظات آخر را ســپری 
می کرد. نفر اول، یک دونــده از اتیوپی، 
از خط پایان می گــذرد. در همین حال 
دوندگان بعدی  از راه می رسند و از خط 
پایان می گذرند. مراســم اهدای جوایز 
برگزار می شــود و جمعیت هم آرام آرام 
استادیوم را ترک می کنند اما بلندگوی 
اســتادیوم اعالم می کند که هنوز یک 
دونده دیگر باقی مانــده و از خط پایان 
نگذشته است. چند هزار نفر در استادیوم 
باقی می مانند و انتظار رسیدن نفر آخر را 
می کشند. مدتی بعد اعالم می شود که 
او دونده ای از تانزانیا به نام جان اســتفن 
آکواری اســت که در اوایل مســابقه به 
زمین افتــاده و زانویش آســیب دیده 
است. ساعت 18:۴5 است و بیش از یک 
ساعت از زمان عبور نفر اول از خط پایان 
می گذرد. دونــده ای تنها، لنگ لنگان با 
پای زخمی و بانداژ شــده وارد استادیوم 
می شود. با ورود او به استادیوم، جمعیت 
حاضر از جا بــر می خیزند و با کف زدن و 
صدایی بلند او را تشــویق می کنند انگار 
که او برنده مسابقه اســت! دونده از خط 
پایان می گذرد. خبرنگاری به او نزدیک 
می شود و از او می پرسد: »چرا با این درد 
و جراحت و در شرایطی که نفر آخر بودید 
و شانسی برای برنده شــدن نداشتید از 
ادامه مسابقه منصرف نشدید؟« آکواری 
جواب می دهد: »من فکر نمی کنم شما 
درک کنید. مردم کشورم مرا 9 هزار مایل 
تا مکزیکوسیتی نفرســتاده اند که فقط 
مسابقه را شروع کنم. آنها مرا فرستاده اند 
که مسابقه را به پایان برسانم.« ...نام نفر 
اول مسابقه دوی ماراتن، دونده اتیوپیایی 
برنده مدال طالی مســابقه، چیست؟ 
احتماالً به جز مستندات نتایج مسابقه 
المپیک ســال 19۶8، نــام او در جای 
دیگری ثبت نشده است و با جست وجو 
در اخبار و اینترنت هــم، آن را نخواهید 
یافت. برنده مســابقه کیســت؟ جان 
استفن آکواری. چرا؟ زیرا او ارزشی را به 
ما یادآور می شود که خیلی ارزشمندتر 
و تحســین برانگیزتر از چیزی مانند نفر 
اول شدن است؛ پشــتکار و استقامت. او 
درس بزرگی به ما می آموزد و آن اصالت 
حرکت، مستقل از نتیجه است. او حتی 
یک لحظه به این فکر نمی کند که نفر آخر 
است و شانسی برای نفر دوم یا سوم شدن 

هم ندارد.
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