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رها رها رها ...من!

مائده امینی  -روزنامهنــگار| آخرینباری که
نمیتوانســتم کتابی را زمین بگذارم تا غذا بخورم ،یا
زمین بگــذارم تا بخوابم ،همین چنــد =ماه پیش بود.
سطر به سطر «زوربای یونانی» مرا تکان میداد و درهم
میشکست و به حال خود رها میکرد .انگار که نویسنده
کتابدرمنبههمهاهدافخودرسیدهباشد.
زوربــا ،پیرمــرد 65ســالهای که اگــر «نیکوس
کازانتزاکیس» روی سن آن تأکید نمیکرد ،ممکن بود
فکر کنی که یک جوان سیواندیساله است با کلی باد
در غبغب و رویا در سر ...اما او یک پیرمرد یک القباست
که ماموریت یافته در داســتان روبهروی فردی شبیه
همه ما قرار بگیرد و آنقــدر او را بکوبد و چارچوبهای
ذهنیاش را در هم بریزد که نویسنده و راوی داستان و
حتی خواننده بعد از بستن کتاب روزها و روزها با خود
فکرکنندکهچرادرفالنچارچوبجاگرفتهیاچرافالن
عقیده را قبول دارن��د؟ کاراکترهای کتاب 400واندی
صفحهای «زوربای یونانی» بســیار کــم و توصیفات
موقعیتهایمکانیاشبسیارمفصلوباجزییاتاست.
اگر از توصیفهای جز به جز و طوالنی خسته میشوید،
میتوانید این سطرها را سـ�ریعتر پشتسر بگذارید.
داستاناصلیکتاب،ماجراینویسندهجوانوروشنفکر
اما قاعدهمندی است که از خواندن و نوشتن زیاد خسته
شده و میخواهد مدتی استراحت کند .او برای راهاندازی

مجدد يك معدن زغالسنگ ســفري به جزيره كرت
ميكند و در یک رستوران با آلکسیس زوربا آشنا شده
و کمکم در رهایی زوربا غرق میشود...
همه قوانین برای زوربا مسخره است .او معنی کامل
رهایی است که نویســنده کتاب را «موش کاغذخوار»
میداند و او را به خاطر همه لذتهایی که تاکنون نبرده
است ،شماتت میکند .شــما را نمیدانم اما من با هر
صفحهایکهاززورباییونانیمیخواندم،حسمیکردم
که یک الیه از پوست و گوشت و استخوانم برداشته شده
و سبکتر شدهام ...و این الیهالیهها تا جایی ادامه پیدا
میکرد که در صفحات پایانی کتاب دلم میخواســت
نویسنده که همان روای داستان هم بود ،از برگهبرگهها
بیرون بکشم ،یقهاش را بگیرم و بگویم بس نیست این
همه دودوتا چهارتایی که در همه این سـ�الها کردی؟
زوربا به انــدازه راوی نه کتاب خوانده نه ســواد دارد اما
همه را به یک اندازه دوست دارد ،از کارگر معدن گرفته
تا هتلدار و روسپیهای طردشدهای که به مجازاتهایی
شبیه سنگسار محکوم شدهاند .زوربا میرقصد و تمرین
رهایی میکند و مدام میگوید؛ اگر امروز زندگی نکنی،
فردا هم زندگی نخواهی کرد .زوربای بلند و الغراندام،
زوربای جسور و بیپرده ،ندای درونی همه ماست .ندایی
که آنقدر سرکوب شده که دیگر صدایی از آن به گوش
خودمانهمنمیرسد.

فوکوس

[پوسترفیلم«مصائبژاندارک» (،)1928ساختهکارلتئودرودرایر،کارگردانشهیردانمارکی] 98سالپیش،برابرباشانزدهم
می 1920میالدی ،پاپ ژان پل اول ،رهبر وقت کاتولیکها جهان ،ژاندارک دختر انقالبی فرانســوی را که به جرم ارتداد سوزانده شده
بود،بعدازنزدیکبه 5قرنتبرئهواوراقدیساعالمکرد .ژاندارک،معروفبه دوشیزهاورلئان ،درنبردهایموسومبه«جنگهایصد
ساله»،رهبریشورشدربرابراشغالگرانانگلیسیرابرعهدهداشت،اماتوسطبرخیازهموطنانخوددستگیروبهانگلیسیهافروخته
شد.اودریکدادگاهکلیسایی،بهجرمضدیتباقوانینکلیسامحکوموسیاممی 1431درشهرروآنسوزاندهشد.ازداستانزندگی
اوفیلمهایبسیاریتوسطکارگردانهایصاحبنامسینماهمچونژرژملیِ س،کارلتئودرودرایر،ویکتورفلمینگ،روبرتوروسولینی،
اتوپرمینجر،روبربرسون،ژاکریوت،لوکبسونو...مقابلدوربینرفتهاست.

هنریفونداسرصحنه «روزیروزگاریدرغرب»(،)1968ساختهسرجیولئونه
 113سال پیش ،برابر با شانزدهم می  1905میالدی ،هنری فوندا ،بازیگر سرشناس سینمای جهان در گرندآیلند نبراسکا به دنیا آمد .فوندا طی  47سال حضور در عرصه سینما در کالسیکهای ماندگاری چون «خوشههای خشم» 12« ،مرد خشمگین»،
«کلمنتاینعزیزم»و«روزیروزگاریدرغرب»نقشآفرینیکرد.فوندادرطولحیاتحرفهایخودبیشتردرنقشآدمهایخوب،سادهوبیریابازیمیکردتااینکهسرجیولئونهکارگردانشهیرسینمایدنیاباانتخاباوبرایبازیدرفیلم«روزیروزگاری
درغرب»یکیازماندنیترینشخصیتهایمنفیتاریخسینماراخلقکرد.فوندادرسال ۱۹۸۲ودرسن ۷۶سالگیبهخاطربازیدرفیلم«رویگلدنپاند»جایزهاسکاربهترینبازیگرمردرادریافتکردکهازاینحیثبهعنوانکهنسالترینبرندهجایزه
اسکار شناخته میشود .مؤسسه فیلم آمریکا در سال ۱۹۹۹نام او را در رده ششم برترین هنرپیشههای مرد تمام دوران قرار داد .هنری فوندا 12آگوست ۱۹۸۲در لسآنجلس ،بر اثر ناراحتی قلبی در 77سالگی درگذشت.

سفر به جزایر النگرهانس

تلواسههایبیداری

سفارتخانه صلیبیها

محمد سرابی
روزنامهنگار

ایمن الظواهری فرمانده سازمان القاعده در پیامی
اعالم کرده است که با انتقال سفارت ایاالت متحده
به بیتالمقدس؛ رئیسجمهــوری آمریکا ،نقاب از
چهره واقعی جنگ صلیبی مدرن برداشت .ظواهری
و بنالدن ســالها قبل در زمان تأســیس القاعده
از اصطالح جنــگ صلیبی برای حملــه آمریکا به
خاورمیانه استفاده میکردند .البته این کلمه کاربرد
خیلی بیشتری دارد و هر بار که یک دولت مشخصا
مسیحی ،اقدامی در زمینه ســرکوب مسلمانان در
خاورمیانه انجام میدهد به کار میرود .گاهی اوقات
هم به کار بردن عبارت جنگ صلیبی ،تنها ناشــی از
توهم توطئه درباره پیشــرفت کشورهای قدرتمند
غربی اســت ولی در این مورد خاص میشــود آثار
گرایشهای«مسیحیتصهیونیستی»راپیداکردزیرا
کسیکهبرایخواندندعایافتتاحساختمانسفارت
در بیتالمقدس انتخاب شد «رابرت جفریس» بود.
بعد از آن «میترامنی» تاجر و سیاستمدار آمریکایی
که خود به فرقــه «مورمون» تعلــق دارد گفت که
شخص اشتباهی برای خواندن این دعا انتخاب شده
زیرا جفریس یک «متعصب» مذهبی است که قبال
سخنانیدردشمنیبایهودیانگفتهاست.

جفریس یک کشــیش کوچکاندام باپتیست
اوانجلیستاستکهدرتلویزیونسخنرانیمیکند
و هوادارانی پیدا کرده است .تعداد اعضای کلیسای
اودرتگزاسبه13هزارنفرمیرسدوظاهراباترامپ
هم ارتباط دارد .ترامپ از سمت پدر لوتری آلمانی و
ازسمتمادرپرسبیتریاسکاتلندیاستکهظاهرا
فرقه پرسبیتری را انتخاب کرده است ،اما از رهبران
ن آنها
مذهبی مختلف مشاوره میگیرد که در میا 
میتواننام«پائوالوایت»ازفرقهپنتیکاستالیستو
مخصوصا «جری فال ول کوچک» را دید .پدر فال
ول ،از مهمترین شخصیتهای فرقه اوانجلیست
بود که بخشــی از این فرقه به حمایت از اسراییل
معروف هستند .البته بارها اظهاراتی علیه یهودیان
هم از آنها شنیده شده است .کاری که جفریس هم
انجاممیدهد.
حاال که ترامپ دســتور داد درست در هفتادمین
ســالگرد روز نکبت (تشــکیل رژیم صهیونیستی)
سفارتخانهآمریکادربیتالمقدسافتتاحشودبعضی
از مفسران به دنبال این هستند که نقش یک جریان
مسیحی صهیونیستی را در شکلدهی به این اتفاق
پیدا کنند .این اندیشه که مســیح در آخرالزمان به
زمین برمیگردد در مسیحیت فراگیر است اما اینکه
اســتقرار دولت یهودی  -آن هم از نوع صهیونیسم
مسلح  -در سرزمین مقدس به آن کمک خواهد کرد
دیدگاهیخاصاستکهدرآمریکاهواداردارد.
از طرف دیگر یک ماجرای دینی دیگر هم در انتقال

خوابوبیداری
سفارتحضورداشت«.ایوانکا»دختررئیسجمهوری
همراه با همســرش در این مراسم شــرکت کرد و از
تابلویی که روی دیوار سفارت نصب شده و نام دونالد
ترامپ روی آن بود ،پردهبرداری کرد .همسر او «جراد
کوشــنر» نیز او را همراهی میکرد .دین خانوادگی
جراد کوشــنر یهودی ارتدکس مدرن است که از آن
بهعنوان میانهرو نام برده میشــود .درسال 2009
و زمانی که او با ایوانکا ازدواج کرد؛ این زن مســیحی
بود اما اکنون یهودی اســت و برخی آداب و رســوم
یهودیان را هم به جا میآورد .نخســتین بار است که
درخانوادهرئیسجمهوریآمریکاکسییهودیاست.
مسلما فرقه یهودیان ارتدکس مدرن به اینکه دختر
رئیسجمهوری هممذهب آنها باشد هیچ اعتراضی
ندارند و احســاس میکنند در سیاست نفوذ دارند؛
درحالیکه به نظر نمیآید شخص دیگری بتواند به
همین سادگی  -با توجه به سنتهای یهودی  -وارد
ایندینشودومورداستقبالقرارگیرد.
این زن و شوهر نمایندگان آمریکا در مراسم بودند
و مخاطب انواع شعارهایی قرار گرفتند که جمعیت
شادمان صهیونیستها در استقبال از آنها سردادند.
البته آنها شــعارهای دیگری که فلسطینیهای غزه
در پشت ســیمهای خاردار و فلسطینیهای کرانه
غربی در قســمتهای باقیمانده از شــهر مقدس
میدادند را نشــنیدند .درحالیکه سادهترین موضع
مذهبی درست در همین خطوط جریان دارد .اعراب
مسلمانیکهقدسرافراموشنخواهندکرد.

بخشیازداستان

« 24ساعت در خواب و بیداری» | صمد

بهرنگی

روایت

حکیم زبان پارسی
در دورانی که زبان عربی بر سر پارسی زبانان و عرصه
علم و دانش و ادبیات ایرانیان سایهای سلطهوار افکنده
بود ،فردوسی شاهکار بیبدیل خود یعنی شاهنامه را به
زبان پارسی نوشت و حال شاهنامه به عنوان یادگار قرن
چهارمخورشیدیبرایمابهمیراثماندهاست.قرنیکه
ایران تغییر و تحوالت بسیاری به خود دید و عصری که
رازیو ابنسیناوبیرونی رابه ما ارزانیداشت .شاهنامهبا
ویژگیهایی که داشت زبان پارسی را زنده و پایدار کرد و
حافظ سنتهای ملی و شناسنامه قوم ایرانی شد .شاید
بیوجود این اثر ،بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ آبا و
اجدادی ما در طوفان حوادث تاریخی نابود میشــد و
اثری از آن به جای نمیماند .فردوســی قصد داشت با
قلمش به مردم یادآوری کند چه بودند و حال چه شدند.
او توانست با قلم خود ،زبان پارسی را به مردم بازگرداند،
هرچند که به دلیل برخی از اشــعارش ،مورد خشــم
خلیفهوقتهمقرارگرفت.

«اگر بخواهــم همه
آنچه را كه در تهران
بر ســرم آمد بنویسم
چند كتاب میشود و
شاید هم همه را خسته
كند .از اینرو فقط 24ساعت آخر را شرح
میدهم كه فكر میكنم خستهكننده هم
نباشــد .البته ناچارم این را هم بگویم كه
چطور شد من و پدرم به تهران آمدیم :چند
ماهی بود كه پدرم بیكار بود .عاقبت مادرم
و خواهرم و برادرهایم را در شــهر خودمان
گذاشت و دســت من را گرفت و آمدیم به
تهران .چند نفر از آشنایان و همشهریها
قبال به تهرانآمده و توانسته بودند كار پیدا
كنند.ماهمبههوایآنهاآمدیم.مثالیكیاز
آشنایان دكه یخفروشی داشت ،یكی دیگر
رخت و لباس كهنه خریدوفروش میكرد،
یكی دیگر پرتقالفــروش بود .پدر من هم
یك چرخدستی گیر آورد و دستفروش شد.
پیاز و سیبزمینی و خیار و اینجور چیزها
دوره میگرداند .یك لقمــه نان خودمان
میخوردیم و یك لقمه هم میفرستادیم
پیش مادرم .من هم گاهــی همراه پدرم
دوره میگشتم و گاهی تنها توی خیابانها
پرسه میزدم و فقط شــبها پیش پدرم
برمیگشتم .گاهی هم آدامس بسته یك
قران یا فال حافــظ و اینها میفروختم»...

فردوسی هنگامی شــاهنامه را به
نظمکشیدکهزبانپارسیدستخوش
آشــفتگی بود .او با سرودن شاهنامه
از آشــفتگی و افزونی آن جلوگیری
کرد .زبان زنده روزگار او پارسی سره
نبود ،بلکه پارســی دری بــود و اگر
میخواست تنها از پارسی سره بهره
گیرد  -که بسیاری از واژگان آن رها
شده و مرده بود  -شاهنامه همچون
بسیاری از آثار ادبی سدههای پیشین
از بین میرفت .شاهنامه ،برگردانی
از چند نثر کهن همچون شــاهنامه
ابومنصوری اســت و فردوســی در
زمانهای مناســب از واژگان عربی نیــز بهره میگرفت
تا مردم ایران ســخنان او را به آسانی بخوانند و بفهمند.
شمار واژگان عربی شاهنامه ۸۶۵است که چندی از آنها

عبارتند از :شمع ،صدف ،طلسم ،طول،
عجم ،عاشق ،عکس ،غول ،فدا ،قیمت،
کعبــه ،لیکن ،مدح ،مقــدس ،نحس،
نشاط،وحشی،هندسه،یتیم،یقین.
برخی فردوسی را بزرگترین سراینده
پارسیگودانستهاندکهازشهرتجهانی
برخورداراست.فردوسیراحکیمسخن
وحکیمطوسمیگویند.تفکرفردوسی
و اندیشه حاکم بر شــاهنامه همیشه
مدافع خوبیهــا در برابر ظلم و تباهی
است و شاید به واقع از همین روست که
فردوسی را حکیم مینامند .فردوسی
زبان پارسی را زنده و پایدار نگاه داشت
و از میان همه روزهای خدا 25 ،اردیبهشــت ماه تقویم
خورشــیدی روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و
پاسداشتزبانفارسینامگرفتهاست.

ایــن قصــه 24 ،ســاعت از زندگــی
پسربچهای است به نام لطیف كه به همراه
پدرش برای كار بــه تهران آمدهاند .لطیف
كه راوی قصه نیز هســت ،با سه پسربچه
همسنوسال ،روی ســكوی جلوی بانك
نشسته بودند كه دو پسربچه ولگرد دیگر به
آنهاملحقمیشوندو...صمدبهرنگیمعلم،
منتقد اجتماعی ،مترجم ،داستاننویس
و محقــق در زمینه فولکلــور آذربایجانی
بود .او نویسنده داســتانهای کودکان به
زبان فارســی و آذربایجانی بود که یکی از
مهمترین آثارش «ماهی ســیاه کوچولو»
است .بهرنگی درباره خودش گفتهاست:
«قارچزادهنشدمبیپدرومادر،امامثلقارچ
نمو کردم ،ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم.
هرجا نمیبود ،به خود کشیدم ،کسی نشد
مرا آبیاری کند .من نمو کردم ...مثل درخت
سنجد کج و معوج و قانع به آب کم ،و شدم
معلم روستاهای آذربایجان .پدرم میگوید:
اگر ایران را میان ایرانیان تقســیم کنید ،از
همینبیشترنصیبتونمیشود».

