
»سركار خانم رز عزيز، لحظه به لحظه 
به ياد دارم كه چطور ش��ما را مورد تمسخر 
قرار دادم و س��عي كردم تا ش��ما را در نظر 
ديگ��ران همچون يك احمق جل��وه دهم. 
هنور باب��ت آن جريان ح��س خيلي بدي 
دارم. اكنون ديگر متوجه آسيبي كه به شما 
در زندگي تان زده ام هستم. آگاهم كه بابت 
رفتار خشونت بارم نس��بت به شما سزاوار 
سرزنشم.«ش��امونت، پيرمرد نويسنده يي 
اس��ت كه با نوش��تن يك نامه، از حركتي 
كه سي و پنج س��ال پيش انجام داده است، 
عذرخواهي مي كن��د. او در اين نامه جريان 
زندگ��ي اش را ب��راي خان��م رز مي گويد. 
»سال بلو« با بهره گيري از قالب نامه، طرح 
يك اعترافنامه را مي چين��د و در اين طرح، 
ماجراهاي زندگي شامونت را شرح مي دهد. 
شامونت در موضع يك پيرمرد نادم، سعي 
مي كند ريش��ه هاي اخالق ناپس��ندش را 
كش��ف كند. او از »خود س��لفي« در برابر 
»خود متعالي« ياد مي كن��د و آن را دليل 
نامهرباني مردم با يكديگر مي داند. او خودش 
را با كينزبرگ مقايس��ه مي كن��د و اينكه 
جمالت نيش دار و كنايه به هر دوي آنها الهام 
مي شود. از سوي ديگر، »بلو« طرح ديگري 
را درون روايت داستاني به پيش مي برد. او 
از سازوكار ناعادالنه جهان سخن مي گويد. 
س��خنان چرچيل هم مانند او پ��ر از كنايه 
بود. اما جايگاه او بهش اي��ن اجازه را مي داد 
كه هر توهيني را بكند و كسي از او ناراحت 
نشود. در مقابل شامونت، »بلو« شخصيت 
»فيليپ« را خلق مي كند. فيليپ كه برادر 
ش��امونت اس��ت، آدم رذل و كالهبرداري 
است اما به دليل استفاده از واژگان متملقانه، 
محبوب همه هست. به طوري كه مادرشان، 
فيلي��پ را بهتري��ن فرزن��دش مي داند و 
به اش��تباه تص��ور مي كن��د او بزرگ ترين 

ش  م��ي ا حا
است. شامونت 
ب��ه  فق��ط 
اينكه  خاط��ر 

با برادرش رابطه محكمي داش��ته باش��د، 
اجازه مي دهد او هر باليي را س��رش بياورد. 
براي او، هيچ راهي براي نزديك ش��دن به 
برادرش، جز ي��ك كار تجاري مش��ترك، 
وجود نداش��ت؛ پس با اش��تياق ش��ريك 
كارهاي تجاري او مي ش��ود و دارايي اش، را 
از دست مي دهد. روايت شامونت را به جايي 
مي رس��اند كه بگويد »دني��ا همچون يك 
پارك تفريحي اس��ت كه ديگر براي كسي 
سرگرم كننده نيست.«مساله ديگر، تنهايي 
ش��خصيت داستان اس��ت. زخم زبان هاي 
او، سبب شده اس��ت كه حتي وكيلش او را 
ترك بگويد. تنها همسرش »گردا« بود كه 
تا پايان زندگي، س��عي مي كرد، آنچه زبان 
ش��امونت را خراب مي كرد، ترميم كند و از 
افراد دلجويي مي كرد. حال كه همس��رش 
فوت ش��ده، او در يك خانه كوچك زندگي 
مي كند كه خودش نام »جعب��ه« روي آن 
مي گ��ذارد. او پس از مرگ همس��رش و به 
عشق او، تصميم گرفته است كه خودش را 
كنترل كند. او حاال ارزش بسته نگه داشتن 
دهان��ش را مي فهم��د. او براي خان��م رز از 
احساسات دروني اش مي نويسد: »متوجه 
شديد كه ما درباره چه چيزي باهم صحبت 
مي كنيم. مساله اصلي، احساس سردرگمي 
است. مي دانم كه براي هر يك از ما جايگاهي 
در دنيا وجود دارد و ت��ا وقتي كه در جايگاه 
درست يعني   همان جايگاهي كه سرنوشت 
از پيش برايم مقدر ك��رده، قرار نگيرم، بايد 
مسووليت رنج ها و غم هايي را كه ديگران به 
دليل اين سردرگمي و نبود من در جايگاه 

درست متحمل مي شوند، به عهده بگيرم. «

اعتماد: هرچند با سقوط اتحاد جماهير شوروي در اواخر دهه 80 و آغاز دهه 90 دنيا 
از وضعيت دوقطبي دوران جنگ سرد خارج شد اما تاثير اجتماعي آن در خود روسيه به 
صورت چندقطبي شدن جامعه بروز كرد. فاصله طبقاتي به معضلي تبديل شد كه توجه هر 
ناظر خارجي را به خود جلب مي كرد. عده يي روز به روز ثروتمندتر مي شدند و عده يي ديگر 
فقيرتر. چنين وضعيتي طبعا هنرمندان جامعه را هم به واكنش وا مي دارد. يكي از آخرين 
نمونه هاي چنين واكنشي آثار واسلي اسلونف است. در عكس او را مي بينيم كه يكي از آ خرين 
ساخته هايش را از كارگاهش خارج مي كند تا در نمايشگاه شهر كراسنو يارك سيبري در 
معرض ديد عموم قرار دهد. او تبرهايي عظيم در اشكال و حالت هاي مختلف ساخته كه همه 
در يك خصيصه مشترك هستند: روي همه آنها عكس ميخائيل پروخورف، سرمايه دار، غول 

اقتصادي، سياستمدار و صاحب باشگاه بسكتبال امريكايي بروكلين نتز حكاكي شده است. 

1- ام��روز مي خواه��م در لب��اس يك 
فيلس��وف اخالق مدار ظاهر ش��وم و پند و 
اندرز بدهم. مي خواهم عينهو كنفسيوس 
شما را ارشاد كنم. يك همچين حال خرابي 
دارم من امروز. پش��ت چشم نازك نكنيد و 
رو برنگردانيد. گشت ارشاد كه نيستم. فقط 
چند كلمه يي مي خواهم روشنگري كنم. 
برويم سر اصل ماجرا. حتما شما هم واقفيد 
كه كتك خوردن كار بدي نيس��ت. اتفاق 
بدي است. يعني كسي كه كتك مي خورد 
تقصير ندارد. كسي كه كتك مي زند مقصر 
اس��ت. در واقع خيلي وقت ها م��ردم فكر 
مي كنند دو سر يك اتفاق بد است. نه جانم. 
مثال گل خوردن در فوتبال. كس��ي كه گل 
مي خورد ضعيف عمل كرده اما كس��ي كه 
گل مي زند كارش درس��ت بوده. همه اينها 
را گفتم كه بگويم م��ن محمدرضا باهنر را 
درك مي كنم و خودم را توجيه كرده ام كه او 
درست مي گويد و هديه گرفتن نمايندگان 
طبيعي است. شما اگر دقت كنيد هميشه 
در تلويزيون هم مي گويند به گيرنده هايتان 
دست نزنيد كه اشكال از فرستنده است. اين 
خيلي مساله گس��ترده يي است. در زمينه 
هنر هم مصداق دارد. ش��ما يك محصول 
فرهنگي مي فرستيد وزارت ارشاد و آنها اثر 
شما را بدون هيچ تغييري تاييد مي كنند 
و يك مجوز خوش��گل به آن مي دهند كه 
حالش را ببريد. اخذ اي��ن مجوز معني اش 
اين نيس��ت كه خ��داي ناكرده ب��ررس و 
مميزچي ارشاد كوتاهي كرده و مميزي رخ 
نداده. برعكس باز هم نشان مي دهد گيرنده 
فاقد مش��كل بوده و عيب از خ��ود درخت 
بوده كه محصول فرهنگ��ي اي ارائه كرده 
كه هيچ مشكلي نداش��ته. اصغر فرهادي 
هم در اين خصوص گفته خودسانس��وري 
بدتر از سانسور است كه معني اش مي شود 
همان كه من گفتم. گيرنده ه��اي بي ايراد 
و فرس��تنده هاي مورددار. اص��ال هديه نه. 

ش��ما در خانه 
يد  نشس��ته ا
كه زن��گ در 
مي زنن��د.  را 

خواستگار جواب رد شنيده دخترخانم تان 
از طريق پيك موتوري يك دسته گل بزرگ 
براي او فرس��تاده كه مثال دلش را به دست 
بياورد. دختر خانم ش��ما به عنوان گيرنده 
هديه چ��ه تقصيري دارد؟ فرس��تنده بايد 
عقلش مي رس��يده عرف و اخالق را رعايت 

كند. 
2- بح��ث دوم��ي ك��ه مي خواهم به 
آن بپ��ردازم موض��وع زندگ��ي طبيعي ما 

ايراني هاست.
احمد بخش��ايش كه نماينده مجلس 
است مي گويد: شنود مقامات امري طبيعي 

است.
محمدرضا باهنر مي گويد: هديه گرفتن 

نمايندگان طبيعي است. 
رييس دپارتمان داوري مي گويد: اشتباه 

داوري طبيعي است. 
يك��ي از توليد كنن��دگان آبميوه هاي 
پاكتي )سانديسي سابق !!( مي گويد: كليه 

آبميوه هاي ما طبيعي است. 
دكتر معالج من بعد از معاينه ام مي گويد: 
سرفه در اين هواي آلوده امري طبيعي است. 
ي��ك كارش��ناس مس��ائل اجتماعي 
مي گويد: با توجه به ب��روز ناهنجاري هاي 
اجتماع��ي هجم��ه ب��ه س��ايت آدم هاي 

مشهوري چون ليونل مسي طبيعي است. 
يك كارشناس ورزشي اضافه مي كند: 
شكست تيم فوتبال ما از آرژانتين طبيعي 

است. 
مس��وول صفحه آخر روزنامه مي گويد: 
با اين مطالب موردداري كه تو مي نويس��ي 
حذف مطالبت طبيعي است. باز برگشتيم 
به اول داستان. اشكال از من فرستنده است. 

شما به گيرنده ها كاري نداشته باشيد. 

»وقتشه كه ساكت شي« نوشته سال بلو 
ترجمه بنفشه جعفر

در فوايد خاموشي

كنفسيوس نيستم اگر فرستنده 
بي موردي باشم

تاريكخانه از پشت شيشه 

شهيديسعيد احمدي پويا شهرام 

 احياي 
انجمن صنفي 
روزنامه نگاران

روزنامهنگار

به نظر مي رسد اولويتي كه معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد درباره صنف روزنامه نگاران بايد 
دنبال كند، تالش براي فك پلمب انجمن صنفي روزنامه نگاران است كه بزرگ ترين نهاد صنفي 
روزنامه نگاري كشور محسوب مي شود. اين نهاد با 15 سال سابقه فعاليت، تنها نهادي است 
كه توسط مجامع عمومي به رسميت شناخته شده است و صالحيت مديريت و حل مسائل و 
مشكالت صنفي خبرنگاران را دارد. از اين رو تا زماني كه اين نهاد امكان فعاليت ندارد ساير 
تالش هاي معاونت مطبوعاتي براي رسيدگي به وضعيت خبرنگاران ناقص و ابتر خواهد بود چرا 
كه در وهله اول صاحبان اين صنف هيچ يك از اين نهادهاي دولت ساخته و هيات هاي نظارتي 
سياسي را به رسميت نخواهد شناخت. از آقاي انتظامي انتظار مي رود در راستاي شعارهاي دولت 

اگر چه گفته اند انس��ان زنده نمي تواند داور دوران زندگي خود باشد چون خودش 
موضوع آن است، اما من خوشبينم كه آن هيات پنج نفره، خود روزگار روزنامه نويسي 
 را زندگي كرده باش��ند يا دس��ت كم ش��اهد دقيق، منصف و آگاه در قب��ال آن بوده و 
باشند. گفته اند مس��افري كه زبان دارد، راهش را گم نمي كند، بنابراين آن هيات اگر 
بداند كه چه مي خواهد و چرا و چگونه مي خواهد، آن وق��ت حتما مي داند از كدام راه 

برود كه حقي از خبرنگاران ضايع نشود.
 يكي از خصوصي��ات روزگار ما البته جدايي فكر از عمل اس��ت، ام��ا هر قاعده يي 
استثناي خود را هم دارد. من با شناختي كه از آقاي دكتر انتظامي دارم تصور مي كنم 
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خانم بزرگ: خوبه گاهي به اينجور بهانه ها مي شه قوم و خويشو ديد. بفهميم كي هست كي نيست. بچه ها رو نمي شناسي چون 
بزرگ شدن، بزرگارو نمي شناسي چون پير شدن.

مسافران–بهرامبيضايي 

طرح: احسان گنجي

دويدنتيتر مصور

معاونمطبوعاتيوزارتارشاد،چنديپيشخبرازتشكيليكهياتپنجنفرهبرايصدورپروانهحرفهييخبرنگارانداد.
باتوجهبهاينكهچندياستفعاليتانجمنصنفيروزنامهنگارانمتوقفشدهاست،آيااينهياتميتواندجايگزينيبراياين

نهادصنفيمستقلباشدوصالحيترسيدگيبهوضعيتخبرنگارانرادارد؟

پروانه خبرنگاران در دست هياتي نامعلوم

بهروز گرانپايه

همزيستي 
مسالمت آميز 

خرد و عمل
روزنامهنگار

فريدون صديقي

مبني بر واگذاري مسووليت به واحدهاي صنفي، به استقالل حرفه يي خبرنگاران احترام بگذارند. اما از ابتداي فعاليت دولت جديد تمامي تصميم گيري ها 
و سياستگذاري هاي مربوط به خبرنگاران و مطبوعات رنگ و بوي دخالت هاي دولتي دارد. حتي با توجه به اينكه اعضاي اين هيات پنج نفره هنوز اعالم 
نشده اند مي توان حدس زد كه تشكيل چنين نهادي بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، تمهيدي است براي تقويت وابستگي اين صنف به دولت كه 

در ظاهر شكلي سازماني و به ظاهر غيردولتي دارد. 

پروسه صدور كارت براي خبرنگاران در همزيستي مس��المت آميز خرد و عملي بايسته روزنامه نويسي سخت و صعب روزگار ما محقق 
مي شود. 

چهره روز

پيشكسوتمطبوعات

  من بارها گفته ام و نوشته ام روزنامه نگار بدون تشكل  يا سنديكاي صنفي و مديريتي اين مي شود 
كه حاال هستيم. ضعيف، فشرده و له شده. تشكلي اگر نباشد، بايد چشم مان به دهان دولت باشد كه 
از ما حمايت كند و مي شويم روزنامه نگار دولتي. پس به عقيده من تا زماني كه روزنامه هاي ما تشكل 
رسمي صنفي و مديريتي خارج از چارچوب هاي رايج اصالح طلب و اصولگرا نداشته باشند، در واقع 
هويتي ندارند. يك تشكل صنفي از روزنامه هاي مستقل نيازي به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
براي اجراي سازوكارهاي نظام صنفي ندارد و اگر اين اتفاق در حال شكل گيري است، به اين دليل 
است كه وزارت ارشاد به عنوان يك ارگان دولتي مشغول تهيه اليحه آن است. وگر نه ساخت و عمل 
نظام هاي صنفي روشن است. در ضمن تشكل صنفي و مديريتي قوي و مقتدر از روزنامه نگاران و 

بهروز بهزادي

مديران رسانه ها، بيش از صدور پروانه حرفه يي براي خبرنگاران حيطه عمل دارد و مي تواند در آينده شغلي اين گروه از مشاغل بسيار دخيل باشد. پيشنهاد 
من اين است كه در بعد صنفي، وزارت ارشاد تمامي تالش خود را صرف بازگشايي انجمن صنفي مطبوعات كند، اين اتفاق اگر بيفتد، دولت نيز از مشكالت 
ريز و درشت روزنامه نگاران رها خواهد شد. دولت مي تواند با تقديم يك اليحه جامع به جاي قانون مطبوعات فعلي امور مربوط به مطبوعات را از مرحله راه اندازي 

تا نظارت به خود اهالي مطبوعات بسپارد، تا يك بار براي هميشه اثبات كند قصد مداخله در امور مطبوعات را ندارد. 

اول تشكل 
دوم تشكل

فالش بك

يك خبر، سه چهره
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 جمشيد مش��ايخي، هنرمند بزرگ تئاتر، س��ينما و تلويزيون به 
عنوان سفير صلح و دوس��تي ايران از سوي باشگاه استقالل به اسپانيا 

سفر مي كند. 
در همين راس��تا با هماهنگي علي فتح اهلل زاده، مديرعامل باشگاه 
اس��تقالل اس��تاد جمش��يد مش��ايخي براي دلجويي از ليونل مسي 
به اس��پانيا مي رود تا به عنوان س��فير فرهنگي ايران از سوي باشگاه 

استقالل اين مهم را به انجام برساند. 
جمش��يد مش��ايخي درباره س��فرش به اس��پانيا به عنوان سفير 
فرهنگي ايران از س��وي باشگاه اس��تقالل گفت: اتفاقاتي كه طي اين 

چند روز صورت گرفت من را به ش��دت ناراحت كرد تا اينكه از سوي 
دكتر فتح اهلل زاده به بنده پيش��نهاد ش��د تا به عنوان س��فير فرهنگي 
ايران به اسپانيا س��فر كرده و پيغام مردم ايران را به گوش اين بازيكن 
بزرگ برسانم كه بنده هم با آغوش باز از اين پيشنهاد استقبال كردم. 
اگر من به عنوان سفير فرهنگي ايران به اس��پانيا مي روم پيغامم تنها 
حرف جمشيد مش��ايخي نخواهد بود بلكه حرف دل ملت ايران را به 

اين بازيكن خواهم رساند.
 آن عده يي كه به مس��ي توهين كردند هرگز ايراني نبودند چرا كه 

ايرانيان فرهنگ، ادب و تمدن بي نظيري را در دنيا دارند. 

يادداشت اول

»جلسه رونمايي« و نه جلسه نقد؟ جدا از بازار، خود آثار 
هنري و مولف شان و نيز حاضرين جلسه ها، چه چيز عايدشان 
و  فوق  فرهنگي   باب شدن  ميهماني هاي  رونمايي؟  از  مي شود 
انقراض آن ديگري، چه نسبتي دارد با بي مايگي فراگير كتاب ها 
يا امتناع توليدكننده هايشان از روبه رويي با نقد؟ اينكه اوضاع 
نقد ادبيات و هنر در اين جا و اكنون، اوضاع خوبي نيست، حكمي 
است كه خالفش را از كمتر كسي مي توان شنيد. از حرف هاي 
كليشه يي مبني بر نقدناپذيري نهادينه در فرهنگ ما ايرانيان اگر 
فارغ شويم، ريشه هاي اين مساله را در دو اليه مختلف مي توان بررسيد: نخست، فقدان نظريه 
و سنت هاي انتقادي اصيل و اين جايي و بعد نبود نهادهايي كه بستر الزم را براي توليد منتقد و 
جستار هاي انتقادي مهيا كنند. اولي را مي توان حاصل جمع دو گسست عمده دانست: يكي از 
نوع معرفت شناختي كه بين نقدها و نظريات ترجمه شده در دوران معاصر به وجود آمده و آنچه 
پيش تر در حوزه تمدني اسالمي به دست آمده بود و ديگري بين تكثر كم عمق گرايش هاي عموما 
ليبرال و صدالبته وارداتي نقدونظر بيست سال اخير و جريان نقد ضداستعماري و البته چپگرايي 
كه در دو دهه  پيش از انقالب شكوفا شد و مي رفت تا يك سنت انتقادي دامنه دار توليد كند. 
موضوع بحث ما اما، نه سويه نظري كردوكار نقادي، كه اشاره به داليل سخت افزاري قلت نوشتار 
انتقادي از يك سو و ستروني، بي انسجامي و اختگي  اندك نقدهاي توليدي، از سوي ديگر است. 
طبعا فقدان آكادمي نقد و همچنين نبود نشرياتي كه توانايي و دغدغه فضاسازي براي تنفس 
گفتمان هاي نقادي داشته باشند، پيش تر از هر مورد ديگري به ذهن مي رسد؛ اما صرف كوبيدن 
بر طبل چنان فقدان هايي و دست شستن از پيش نهادن راهكارهايي عملي براي مقاومت در 
مقابل استمرار وضع موجود، دقيقا همان بيكاري اي است كه همگان مشغول آن هستند. شك 
نبايد داشت كه كاروبار نقد هنر و ادبيات در مملكت ما هرگز با همت معدودي منتقد بي خبر 
از يكديگر و با نوشته شدن گهگاهي تعدادي مقاله و كتاب جزيره يي، متحول نمي شود؛ بايد در 
دو جبهه مجزا اقدام هايي جمعي را سامان داد: نخست تشكيل حلقه هاي انتقادي همسو براي 
مطالعه، پژوهش و نقادي دامنه دار و پيگير آثار منتشره، كه اعضا و گرايش نظري مشخصي 
داشته باشند و در مرحله بعد، جمع شدن حلقه هاي فوق در تشكلي صنفي مثل »كانون منتقدان 
ادبيات«. آنگاه نهادهاي فوق تنها صاحبان  صالحيت خواهند بود در سياستگذاري و اداره  نشريات 
و ديگر مجراهايي كه بايد ميانجي مواجهه  جامعه باشند با آثار هنري و هم ايشانند خوراك دهنده  
حقيقي ذوق و شناخت مخاطب هاي هنر و ادبيات، نه بازار و مستخدمينش، مشابه آنچه امروز 
حكمفرماست. يكي از نمودهاي فراگيري رويكرد بازاري در روزگار ما، همين رونق و فراگيري 
جلسات »رونمايي« است؛ اين موضوع نشانگر رويگرداني از برگزاري جلسه نقد است. بي درنگ 
فرهنگ پيشگان خواهند گفت رونمايي به كلي چيز ديگري است و محض معرفي و »تبليغ« اثر 
است و فرق مي كند با جلسه نقد كه ممكن است نافي ارزش و كيفيت آن باشد؛ پاسخ اينكه تيراژ 
هزارتايي كتاب ها از سويي و تفاوتي كه يادداشت حاضر فرض مي گيرد بين ادبيات و محصوالت 
صنعت فرهنگ سازي، از سوي ديگر، بايد مجاب مان كند تا بيشتر دغدغه  احياي نقادي را داشته 

باشيم و شكستن سكوت گورستاني در حوزه  نقد و نه رونق كسب وكار ناشران را. 

چرا  ميهماني »رونمايي« جاي جلسه نقد را گرفته است؟

آيين ستروني، نمايش بي چيزي
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