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تقریظ رهبر معظم انقالب بر منظومه قاسم سلیمانی
ستودن

افشــین عال از نوشــتن تقریظ رهبر انقالب
بــر ســروده جدیدش بــا عنــوان «منظومه
قاسم سلیمانی» خبر داد.
این شــاعر و ترانهسرا در کانال تلگرامی
خود نوشت :تابستان امسال پس از سفری
بــه کرمــان و زیــارت مــزار شــهید قاســم
ســلیمانی ،تصمیــم گرفتــم منظومــهای
در وصــف آن ســردار واالمقــام بســرایم.

جواد طوسی از انتخاب برای اسکار میگوید

خط خبر

برای جهانی شدن ابتدا باید اینجایی بود

گزارش یک

رفته و هم اکنون با پایان مرحله تدوین ســایر
مراحل فنی خود اعــم از صداگذاری و اصالح
رنگ و نور را سپری میکند/ .ایلنا
ëëتمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ادبی
فصل همدلی به دلیل اســتقبال اهالی هنر و
درخواســت شــرکتکنندگان تا پایان آبان
ماه تمدید شــد .مجتبی رحماندوســت دبیر
علمی جشنواره ،سعید بیابانکی دبیر بخش
شعر و قاسم علی فراســت نیز دبیری بخش
داســتان ایــن جشــنواره را برعهــده دارنــد.
محمدعلــی بهمنــی ،عبدالجبــار کاکایــی و
محمدمهدی سیار هیأت داوران بخش شعر
این جشــنواره و همچنین آقایان محمدرضا
بایرامــی ،مجیــد قیصری و شــهریار عباســی
نیز هیــأت داوران بخــش داستاننویســی را
تشکیل میدهند/.مهر
ëëانیمیشــن «خرچنگ» بهکارگردانی شــیوا
صادقاســدی بــه بخش مســابقه فیلــم کوتاه
پ انزدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم
انیمست رومانی راه یافت/.ایلنا
ëëف یلــم ســینمایی «قطــارآن شــب» بــه
کارگردانــی حمیدرضا قطبــی و تهیهکنندگی
بهروز رشاد در بخش رقابتی جشنواره کودکان
گوانگجوی چین به نمایش درمیآید/.ایرنا
 ëëبا معرفی آثار منتخب بخــش فیلم کوتاه،
اولیــن جشــنواره آنالیــن فیلم کوتاه «کشــف
استعداد»  ۲۲تا  ۲۹آبان ماه به صورت آنالین
برگزار میشود/ .ایلنا
ëëبه نقل از ســتاد خبری بیست و هشتمین
دوره «هفتــه کتــاب» جمهــوری اســامی
ایران ۸۱۷ ،کتابفروشی از سراسر کشور برای
حضــور در طرح «پاییــزه کتــاب  »۹۹اعالم
آمادگی کردهانــد که این میزان در مقایســه
بــا طــرح «تابســتانه کتــاب  »۹۹افزایــش
ششدرصدی مشارکت کتابفروشیها را به
همراه داشت/.ایسنا

فرهنگــی /ســفر «خورشــید» بــه اســکار و بحث
پیرامــون انتخاب فیلــم تازه مجیــد مجیدی به
عنــوان نماینــده ســینمای ایــران بــرای حضــور
در یکــی از مهمتریــن رویدادهــای ســینمایی
جهــان ،همچنــان داغ اســت .بــا جــواد طوســی
منتقــد شــناخته شــده ســینما کــه در ســالهای
«( 2004الک پشــتها پــرواز میکننــد» بهمــن
قبــادی) و «( 2018نفــس» نرگــس آبیــار) جــزو
هیــأت انتخــاب بــوده ،دربــاره شایســتگی فیلم
«خورشــید» ،ســلیقه و معیــار هیــأت انتخاب و
بخــت و اقبــال دیگــر رقبــای فیلــم مجیــدی در
ایــران ،گفتوگــو کردهایــم .بــا حــذف ســؤاالت
مطرح شده ،پاسخهای جواد طوسی را در ادامه
میخوانید.
ëëمتر و معیار هیأت انتخاب
در جامعــه سیاســتزده متــر و معیــار تابــع
شــرایط مقطعــی زمانــه اســت .هــر چقــدر بــر
نــگاه مســتقل تأکیــد داشــته باشــیم بــاز هــم
چینــش و ترکیب اعضا به شــکل اجتنابناپذیر
رفتارشناســی مرتبط بــا همان مقطــع زمانی را
بــه صورت غیرمســتقیم تحمیــل میکند .فیلم
منتخــب از نــگاه آدمهایی که نســبت بیشــتری
بــا ذات و زبان ســینما دارند ،تعریف درســتی از
هویت ملی دارند و آن را با مصلحتاندیشی یا
نگاه سیاســتزده آمیخته و مصادره به مطلوب
نمیکننــد متفــاوت از گروهــی دیگــر اســت .بــر
همین اساس و طبق تجربه دورانهای مختلف
برای هیــأت انتخــاب ایرانی هم نمیتــوان متر
و معیــار مشــخصی تعریــف کــرد .در دورهای
مضمــون،درزمانــهایمناســباتجهانــی
مدنظــر بــوده و گاهــی ایــن انتخــاب ســمت و
ســوی سیاســی پیــدا کــرده اســت .در یــک دوره
نــگاه ایــن بــود کــه فیلمــی را انتخــاب کنیــم که
بــامفاهیــمایدئولوژیــکجامعــههمخوانــی
بیشــتری دارد اما آیا این مســائل بــرای آکادمی
اســکار مقبول و پذیرفتنی اســت یــا دافعهآمیز.
انتخــاب هوشــمندانه یعنــی اینکــه عــاوه بــر
مؤلفههــای محفوظ ذات و زبان ســینما ،قواعد
بازی و مناســبات بیرونی را هــم در نظر بگیریم
و فیلمــی انتخــاب شــود کــه همخوانــی الزم بــا
سیاســتگذاریهای روز رویــدادی مثل اســکار را
دارد.
ëëبه شهرام مکریها هم فرصت بدهیم
چ ــه اشــکالی دارد کــه گاهــی اوقــات بــا
زمانهشناســی و درک درســت از عالیــق فعلــی
اعضــای آکادمــی اســکار ،شالودهشــکنانه رفتار
و پیشــنهادی متفــاوت عرضــه کنیــم« .جنایت
ب یدقــت» شــهرام مکــری از همیــن جنــس
پیشــنهادات اســت .ایــن فیلــم را ندیــدهام و
نــگاه مدافعهآمیــز مــن بــر اســاس نظــر مثبت
غالــب منتقــدان اســت کــه معتقدنــد «جنایت
بیدقت» در تداوم همان تجربهاندوزی شهرام
مکری اســت .به خوبی توانســته رویداد تاریخی
ســرزمینش (واقعــه ســینما رکس) را بــه بیان و
اجرای مطلوب و متفاوت سینمایی تبدیل کند.
این کار هر کسی نیست که بتواند در اجرا ،تاریخ
را با عالیق و عاشقانههایش کوالژ کند و به بیانی
خامدستانه ،تصنعی و دافعهآمیز تبدیل نشود.
شــهرام مکری در همه ســاختههایش از «توفان
ســنجاقک» تا «هجــوم» و بخصــوص «ماهی و
گربه» هوشــمندی و تواناییهای ساختاری را به
اثبات رســانده اســت .فیلمســازی تجربی که در
عین حال به دنیای غیرمتعارفش کامالً اشراف
دارد و زبــان ســینما را خــوب میشناســد .بــد

نیســت در فرصتهای تاریخی این نوع ســینما
را هــم محکــی بزنیم تا الاقل در گســتره جهانی
این آگاهی و وقوف رقم زده شود که در سینمای
ایران این نوع فیلمها هم ســاخته میشــود .در
عین حال که برای نســلهای قدیمیتر فرصت
فراهــم میکنیــم بــرای نســل جــوان مســتعد و
هوشمند و کاربلدمان هم موجبات این فرصت
را فراهــم کنیم .اگر مســأله ،شــرط اکران اســت
همین فرصت اکرانی که در اختیار «خورشــید»
قــرار گرفــت میتوانســت در اختیــار «جنایــت
بیدقت» هــم قرار بگیــرد .مگر اینکــه پذیرفته
باشــیم برای اعضای هیأت انتخاب «خورشید»
از جاذبههــای الزم مضمونــی و ســاختاری
بیشتری برخوردار است.
ëëامتیازهای فیلم مجیدی
ا ز ســوی دیگــر نمیتــوان خوشــامدگویی
چنــد ماه اخیر نســبت به «خورشــید» در برخی
جشــنوارههای معتبــر جهانی را نادیــده گرفت.
حضــور فیلم در بخش مســابقه ونیــز و دریافت
جایــزه اگــر چــه در بخــش نــه چنــدان اصلــی و
اســتمرار حضــور در جشــنوارههای بینالمللــی
نشــان میدهــد کــه فیلــم از جاذبههــای الزم
م ضمونــی ،تماتیــک و ســاختاری برخــوردار
اســت .عقبه و پیشینه فیلمســاز را هم نمیتوان
نادیــده گرفت« .بچههــای آســمان» در اتفاقی

افتخارآمیــز بــرای ســینمای ایــران در لیســت
نهایــی  5فیلــم برگزیــده اســکار قــرار گرفــت.
فیلم در عین داشــتن مفهوم انسانی ،اقلیمی و
منطقــهای برد وســیع جهانی پیدا کــرد .به گفته
مانــدگار بــرادران تاویانــی اســتناد میکنــم کــه
«بــرای جهانی شــدن در بــدو امر بایــد اینجایی
بــود» هــر کــس بتوانــد ایــن اینجایی بــودن را با
زبــان ،درک درســت و نگاه جامعه شــناختی به
درســتی به تصویر بکشــد و مابهازای قابل قبول
و متقاعدکنندهای خلــق کند میتواند به ارتباط
گستردهتر جهانی هم برسد .در «خورشید» هم
با طبقه خاص جامعه ایرانی مواجهیم که جزو
مهجورین اجتماع هســتند .اینکه مناسبتهای
ی ایــن طبقه چطور
اجتماعــی ،فــردی و فرهنگ 
م یتوانــد در ســلیقه حجــم گســترده اعضــای
آکادمــی اســکار قــرار بگیــرد ،بســتگی دارد بــه
اینکه نگاه جامعهشــناختی فیلمســاز در زبان و
بیان و اجرای ســینمایی چقــدر از کاربلدی الزم
برخــوردار بــوده و لوکیشــن و فضــا را هویتمنــد
کــرده تــا محیط هــم در کنار آدمهــای اصلی به
شــخصیت تبدیل شــود .در این خصوص مجید
مجیدی کمابیش موفق بوده است .من طرفدار
شــماری از آثــار این فیلمســاز از جملــه بدوک،
بچههای آســمان ،رنگ خدا و آواز گنجشــکها
هســتم و «خورشــید» را جــزو آثار برتــر کارنامه
سینماییاش میدانم.
«ëëخورشید» درخشانتر از «درخت گردو»
بــا قاطعیــت نمیتــوان گفــت بیــن فیلــم
«خورشــید» و «جنایــت بیدقــت» کــدام فیلم
بیشــتر میتواند با سالیق و سمت و سوی فعلی
اعضای آکادمی اســکار همخوانی بهتری داشته
باشــد و نیــاز بــه شــناخت بیرونیتــر اســت کــه
البد مدنظــر هیأت انتخاب بوده اســت .در بین
ســه گزینه نهایــی «یلــدا» بدترین گزینه اســت.
تعجــب میکنــم ایــن فیلــم چطــور در لیســت
نهایی قرار گرفته است .نگاه صرف ژورنالیستی
کــه نباید مالک انتخاب یک فیلم در مناســبات
جهانــی قــرار بگیــرد .ســاختار فیلــم بشــدت
خامدســتانه و تلویزیونی است« .درخت گردو»
اما موضوع (بمباران شــیمیایی سردشت) قابل
دفاعــی دارد .از نظــر مضمون و دســتمایه پیام
جهانی دارد .اشــکال عمده فیلم مهدویان این
اســت که در میانه بیش از حد لحن مستندگونه
میگیرد و تداخل لحن مســتند و داستانی شاید
در ســلیقه آکادمی اســکار نباشــد .چــرا که فیلم
یکدســت نیســت .در بین این ســه گزینــه حتماً
فیلم «خورشید» بهترین انتخاب است.

درباره کتاب «پیادهروی؛ وسکوت ،در زمانه هیاهو»

صدای جهان را قطع و به سکوت پناه ببریم
کتاب

ëëقادر آشــنا مدیــرکل اداره هنرهای نمایشــی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی با اشــاره بر
رعایــت شــیوهنامههای بهداشــتی از ســوی
اهالی تئاتر در دور نخســت از سرگیری اجرای
آثار نمایشــی براین نظر اســت که«با اســتناد
ش و رایزنی میکنیم
به آن کارنامه موفق تــا 
ســاعت فعالیت هنرمندان تئاتــر را افزایش
دهیم/».ایرنا
ëëاســامی هیأتانتخــاب دو بخــش «روایت
قلم» و «نقد ،پژوهش و تحلیل» شانزدهمین
جشنواره فیلم مقاومت اعالم شد/.ایلنا
 ëëبــه گفته مدیر کمیته هماهنگی ســازمانها،
نهادهــا و اســتانهای هفتــه کتــاب ،باوجــود
محدودیــت فعالیتهــای اجتماعــی در پی
آن هســتیم تمــام ایران بــه رنگ هفتــه کتاب
درآید و زنگ کتاب و کتابخوان به صدا درآید.
حســین صفــری میگوید:امســال بــا توجه به
وجود بیماری کووید 19ب ه طور طبیعی بخشی
از فعالیتهــا در حوزه تمدید مهلت ارســال
آثار به جشــنواره ادبی فصــل همدلی ب ه دلیل
اســتقبال اهالــی هنــر و درخواســت شــرکت
کنندگان تا پایان آبان ماه تمدید شد.
ëëعبــاس غزالی دومیــن فیلم کوتــاه خود به
نام «لبخند ماسک» را که به موضوع ویروس
کرونــا پرداختــه اســت ،جلــوی دوربیــن برد.
قصه این فیلم در کشــور ترکیه جلوی دوربین

بــه لطــف خــدا پــس از روزهــای متمادی
توانســتم ایــن منظومــه را کــه در قالــب
مثنوی اســت با بیــش از دویســت بیت به
پایــان برســانم .خوشــبختانه چندی پیش
ایــن اثر به اســتحضار رهبــر فرزانه انقالب
رســید و با استقبال ایشــان روبهرو شد .این
بــار حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ضمــن
ارســال پیامی محبتآمیز ،انگشــتر خود را

نیز به این فرزند کوچکشــان اهدا کردند.
هدیــهای کــه از تمام مواهب مــادی برایم
عزیزتــر اســت .انشــاءاهلل ایــن منظومــه،
همزمان با اولین ســالگرد شهادت سردار،
توسط بنیاد حاج قاسم سلیمانی در قالب
کتابــی نفیــس منتشــر خواهــد شــد .مــن
هم قصد داشــتم ایــن خبــر را همزمان با
ســالگرد شــهید منتشــر کنم اما با شکست

خفتبار ترامپ ،قاتل بیآبروی آن سردار
دالور ،چنــان بــه وجــد آمــدم کــه تصمیم
گرفتم به نشــانه شادی و شــکر ،هم اکنون
ایــن مطلــب را به اطالع عزیزان برســانم.
امید است که این اثر ناقابل ،چشم روشنی
کوچکــی باشــد بــرای تســای دل خانواده
ســرافراز حــاج قاســم و همه عاشــقان آن
شهید عزیز که نامش تا ابد زبانزد آزادگان

و جوانمردان عالم خواهد بود.
متن پیام رهبر معظم انقالب اســامی
بدین شرح است:
بسمه تعالی
«رسا و شیوا و خوشلفظ و معنا سروده
شده است .منظومه ماندگاری خواهد شد
انشــاءاهلل .ایــن قریحــه و این توفیــق را به
آقای افشین عال تبریک میگویم».

جواد دلیری

سردبیر

شــاید خیلی از ما دیری اســت که به اهمیت «ســکوت»
میاندیشــیم آن هــم در زمانــهای چنیــن پرهیاهــو .در
دنیایــی مــدرن بــا انبوهــی ازاکانتهــای اجتماعــی و
تلفنهای لمسی ،دل سپرده ســکوت هستیم و دلداده
نشنیدن ســر و صداهای ریز و درشت .پارادوکس جهان
مدرن هیاهو و ســکوت خواستن و نخواستن است .همه
جــا هســتیم اما گوشــهای کــز کردهایــم ،با انبوهــی آدم
مراوده داریم اما تنهاییم؛ پر حرف و سخنیم ولی تمنای
ســکوت داریــم .بهتازگــی کتابی ترجمه شــده اســت که
نویســنده نروژی آن در نوشــته جذاب فلسفی گونهاش
انســانها را به سکوت دعوت میکند« .کتاب پیادهروی؛
وســکوت ،در زمانــه هیاهــو» نوشــته «ارلینــگ کاگه» با
ترجمــه خوب خانم شــادی نیکرفعــت .ارلینگ کاگه
(متولد 1963در نروژ) نویســنده ،فیلســوف ،حقوقدان و
کارآفرینــی کــه خودش را بیش از همه یک جســتوجو
گر میداند ،آنچنان که در عرض دو سال ماجراجویی با
پای پیاده ،به دیدار سه نقط ه ویژ ه زمین رفته و آنها را در
خلوت و سکوت تجربه کرده است.
در ســال  ،1990کاگــه همــراه یکــی از دوســتانش بــه
قطــب شــمال رفت؛ حــدود دو
سال بعد از این سفر ،به تنهایی
راهــی قطــب جنــوب شــد و 50
شبانه روز را در تنهایی و سکوت،
بــا ســورتمهای کــه مایحتــاج
ســفرش را در آن گذاشــته بــود
و دنبــال خودش میکشــید ،به
ســر بــرد .ســال  1994هــم راهی
اورست شد.
ارلینگ کاگه با سبک خاص
نوشــتاری اش  -جستارنویســی
– و بازگویــی تجربههــای کاوش
و جهانگــردی و نیــز طــرح
پرســشهایی درون گرایانــه
درباره مفاهیم مختلف زندگی
خواننــده را بــه تفکــر و تأمــل
دعوت میکند تا بــه درون خود
عمیق شــود و بــه درک تــازهای
برسد .نویسنده در سراسر کتاب
بهدنبال این پرســشها میرود
که سکوت چیســت؟ کجاست؟
چرا اهمیت ســکوت از همیشه
بیشتر شــده؟ کاگه در کتابش به
ســکوت ،شــکوه و ابهتی خاص
میدهد و در عین حال گاهی ســکوت ،ترس و وحشــت
خاصی را توصیف میکند.
ترســی که او از آن حرف میزند تأملی به یک مفهوم
دیگــر کتاب اســت« :هراس از بهتر فهمیــدن خودمان».
کتــاب با ایــن دو مفهــوم پیش مــیرود ســکوت و درنگ
در درون یــا به عبارتــی تنهایی .ســطرهای آغازین کتاب
با همین مفاهیم شــروع میشــود« :هزاران ســال اســت
آدمهایــی که دور از بقیه زندگــی کردهاندـــ راهبانی که بر
قله کوه زیســتهاند ،تارکان دنیــا ،دریانــوردان ،چوپانان یا
مکتشفان که همیشه در ســفرند ـــ به این باور رسیدهاند
که کلید اســرار و کشــف رموز زندگی در ســکوت به دست
میآید .نکته همینجاست .حسابی دریانوردی میکنید،
اما در راه برگشــت ممکن است بفهمید آنچه در پیاش
بودهاید در درون خودتان است ».او از در جستاری دیگر از
قطب جنوب مینویسد و روایتی دارد از سکوت و تنهایی و
سختیهایش« :سکوت مونس من بود .در تنهایی و انزوا.
بیهیچ تماســی با دنیای بیرون وادار شــده بودم بیشــتر
در افــکار و عقایدم تأمل
کنم و حتی شدیدتر از
آن در احساساتم».

به بهانه همنوازی کیهان کلهر و اردال ارزنجان

بداهه های عاشقانه برای نغمه های شرقی
موسیقی

ندا سیجانی
خبرنگار

کیهــان کلهرآهنگســاز و نوازنــده شــناخته
شــده موســیقی ایــران از برگزاری کنســرتی
مشــترک با اردال ارزنجان (نوازنده باغالما
اهل کشــور ترکیه) خبــر داد .کلهر در صفحه
شــخصی خود اعالم کرد ،این کنسرت دهم
نوامبــر ( 20آبــان) رأس ســاعت  ۱۹:۰۰در
ســالن فیالرمونی شــهر اســکوپیه پایتخت
مقدونیه شــمالی برگزار میشــود .آشــنایی
کیهــان کلهر و اردال ارزنجان به ســال 2004

برمیگردد و ایــن ارتباط و صمیمیت منجر
به برگزاری کنســرتهای مشترک متعددی
درایــن ســالها بــوده اســت .ارزنجــان در
گفتوگویــی که ســال  95با روزنامــه ایران
داشــته شــرح ایــن دوســتی و آشــنایی را
اینگونه بیــان کرده«:اســتاد کلهرعالقهمند
بود با یک موزیسین خارجی طرحی را آغاز
کند وزمانی که به اســتانبول آمد حدود نیم
ســاعت با هم ســاز زدیم و تصمیم گرفتیم
تا پایان فعالیــت هنریمان باهمدیگر طرح
داشته باشیم و کنسرت برگزارکنیم و دراین

ســالها حــدود  ۵آلبوم منتشــر کردهایم که
دوآلبــوم آن درآلمــان منتشرشــده ،یــک
آلبــوم در ترکیــه و آلبوم دیگرکه مشــابه آن
هم در ایران انتشار یافته و در آخریک آلبوم
تصویری».
آخرین کنسرت مشــترک این دو هنرمند
در تهران مربوط به آذرماه ســال  95اســت
کــه در تــاالر وحــدت برگــزار شــد و اغلــب
ایــن اجراهــا در ایــران و ترکیــه براســاس
بداهــه نوازی مقامهــای کردی غــرب ایران
و موســیقی علویه شــرق ترکیه بوده است.

ارزنجــان میگویــد« :مــن منتســب بــه
جریــان علویــه هســتم وبیشــتر اجراهــای
موســیقیام مرتبــط با این جریــان بوده اما
در اجراهایی که با آقای کلهر داشــتهام تنها
بخشــی از اجــرای ایــن کنســرت از رپرتــوار
موســیقی علویها بــوده ومابقــی قطعات
موســیقی غیرشــهر آناتولی (شــرق و مرکز)
و ازآثار مشــترک مــن و آقای کلهــر انتخاب
شده اســت .ادبیاتی که درموســیقی علویه
بهکاربــرده میشــود عرفانــی اســت وبــا
ادبیات سایرموسیقیهای غیرشهری تفاوت

دارد .درواقــع بایــد گفت ادبیات موســیقی
غیرشــهری معموالً برمبنای عشــق مجازی
استواراســت و ارتبــاط چندانی بــا عرفان و
درون انسان ندارد».
ارزنجــان براین باور اســت کــه به لحاظ
فرهنگــی مرزی بین ایران و ترکیه نیســت و
دراصــل همه دریک خاک ســاکن هســتند.
او آرزو دارد مرزهــای سیاســی از بیــن اهــل
فرهنگ و هنر برداشته شــود تا صدها اردال
ارزنجــان و کیهــان کلهــر بتواننــد بــا هــم
طرحهایی نو متولد کنند.

او در جــای جای کتــاب از این مفاهیم حرف میزند
در بــاب مــال و بدهدفی ،آشــفتگی ،اما راه حــل آنها را
ســکوت میدانــد او آرام آرام بــا ســکوت و بازگشــت بــه
درون ،راه حلــی را هــم ارائــه میدهــد کــه شــاید حرف
اصلی کتاب آنجاســت« :پیــاده روی» .نویســنده نروژی
در کتاب نخستش «ســکوت در عصر سر و صدا» بیشتر
از ســکوت نوشــته اســت ،اینجا پیاده روی جوهره اصلی
کتابش است«:ما در سکوت خودمان غرق شده بودیم.
برای نشنیدن سر و صداهای بیرون ،اول باید درون ما با
ســکوت ُپر شود :چنان لبریز که هیچ صدایی از بیرون به
جهان درونمان راه پیدا نکند .راه رفتن و سکوت ،به هم
ی است ،راه رفتن به
وابستهاند .هر چقدر سکوت ،انتزاع 
همان میزان ،مشــهود و ملموس اســت ».و جایی دیگر
مینویســد« :دلخستگیها و شــوقهایم را به را ه رفتن
گذراندهام .با راه رفتن ،از مشکالتم دور شدهام».
پیرمــرد نروژی در بخشــی از کتاب که دائماً خواننده
را بــا مثالهــا و خاطرات و نوشــتههای شــعرا ،فالســفه
و نویســندگان دیگــر به تأمل دربــاب زندگــی وا میدارد
میخواهد خواننده را وادار کند که بداند در لحظه و حال
حاضــر نیســتند« :تمــام آن روزهایی که آمدنــد و رفتند
نفهمیدم آن روزها زندگیام بودند».
پیــاده رفتــن و قــدم زدن را
مکاشــفههای درونــی میدانــد.
توصیــف او از پیــاده روی جذاب
اســت ،پیــاده روی آدم را قبراق
میکنــد و آرامــش و شــادی
بــه ارمغــان مــیآورد .او پنــد
بقــراط را یــاد مــیآورد کــه اگــر
ســرحال نیســتید برویــد قــدم
بزنیــد واگــر هنــوز پکرید بیشــتر
قــدم بزنید«.مــن بــرای کشــف
ســکوت چــارهای نداشــتم جــز
اینکــه پاهایــم را بــرای رفتن به
دور دســتها بــه کار بینــدازم...
تــو راه مــیروی و از یــاد میبری
کــ ه داری راه مــیروی...راه رفتن
هویتتان را میســازد ،راه رفتن
و ســکوت ،بههم وابســتهاند .هر
ی اســت،
چقــدر ســکوت ،انتزاع 
راه رفتــن بــه همــان میــزان،
مشــهود و ملمــوس اســت.
دلخستگیها و شوقهایم را به
راهرفتــن گذراندهام .با راه رفتن،
از مشکالتم دور شدهام.در درد و
شادمانی ،راه رفتهام».
تمــام صفحــات کتــاب  200صفحــهای کاگــه ،به
همیــن زیبایــی و جذابیت جلــو مــیرود و خواننده را
در ســکوت ،با خود همــراه میکند .کتاب پیــادهروی؛
و ســکوت ،در زمانــه هیاهــو جلــد ششــم از مجموعه
خرد و حکمت زندگی اســت .این اثر هم مانند دیگر
آثار این مجموعه که در نشــر گمان منتشــر میشــود
بــه روایتهــای زندگی و بیــان پرســشهای مهم در
بــاب زندگی و دعوت به تفکر میپردازد .این کتابها
فلســفه را ســاده نمیکنند بلکــه از ابهت هــراس آور
فلســفه میکاهنــد .خواننــده ممکن اســت خواندن
این کتابها را به امید یافتن پاســخهای روشــن آغاز
کند :پاسخی برای مســأله تنهاییاش ،چرایی مرگ،
منشــأ مــال و دل زدگی...کتابهــای ایــن مجموعه
نســخه نمیپیچنــد و ســیاههای از اعمال نیــک و بد
پیــش روی شــما نمیگذارنــد؛ بلکــه میخواهنــد به
فهم بهتر زندگی و پرســشها و تجربههایمان کمک
کننــد ،چراغی بیفروزند تا در ایــن اتاق تاریک زندگی
و در لحظات دشــوار ،درکمان از پرسشهای بیپایان
انســانی روشنتر شــود ،خواندن این کتاب را از دست
ندهید.

