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مسخوبییاریها

حمیدرضا آصفی ،سخنگوی پیشین وزارت خارجه
در گفتوگو با «ایران»:

سهشنبههای
شعر<ایران>

باید از فضای جدید امریکا
استفادهکنیم

در صفحه شعر بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید

سال بیست و ششم شماره  7487سهشنبه  20آبان  24 ۱۳۹۹ربیعاالول  20 1442صفحه

رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد

کاسبان تحریم
شایعه نسازند

رئیــس دفتر رئیسجمهوری به برخــی ادعاها درخصوص
تمایــل دولــت بــه افزایــش نــرخ ارز واکنــش نشــان داد .به
گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولــت ،در پی شایعهســازی
برخــی محافــل و رســانهها مبنی بــر مانعتراشــی دولت در
مسیر کاهش نرخ ارز ،محمود واعظی این ادعا را کامالً غلط

تغییر مسیرعربستان و امارات
از ترامپ به بایدن

دعوت
توگو
به گف 

اگرچهخویاستعمارگری
و ســلطهجویی امریــکا
یادداشت و همچنیــن حمایــت
ســردمداران امریــکا از
رژیــم صهیونیســـــــتی
تغییر چندانی نخواهد
مصیب نعیمی کرد ،اما روابط امریکایی
کارشناس کــه جــو بایــدن رئیــس
مسائل خاورمیانه جمهــور آن باشــد ،بــا
رژیمهایعربستانواماراتنسبتبهامریکای
ترامپ ،حتماً تغییر خواهد کرد و همانطور که
یکی از روزنامهنــگاران عرب گفت ،از این پس
میتوان امارات و عربستان را یتیم خواند .چرا
که حتــى در صحنــه داخلــی در مظــان اتهام
هســتند و مدتها پشتیبانی مالی گســترده از
«دونالد ترامپ» چه در دوره زمامداری او و چه
در هنگامه کارزار انتخاباتی 2020به امید اینکه
دور بعــدی به نفع ترامپ تمام شــود ،داشــته
انــد .از طــرف دیگر نوع سیاســت جــو بایدن و
دموکراتها در قبال خاورمیانه متفاوت است
و برعکــس ترامپی هســتند کــه بــا تکرویها و
فردمحوریهــای خود در بحرانهای مختلف
منطقهایدستبهانتحارسیاسیمیزد.

پیام روحانی به امیر قطر تسلیم شد
ظریف امروز به پاکستان میرود

خواند و گفت :این ادعایی اســت که هر چند وقت یکبار از
ســوی برخی محافل علیه دولت مطرح میشــود در حالی
کــه هم طراحان و هــم منتشــرکنندگان آن میدانند چنین
حرفی چقدر غلط ،متناقض و بیاساس است.
صفحه  8را بخوانید

آمار کرونا رکورد میزند

صفحه  4را بخوانید

هر  8ثانیه یک مبتال  /هر  23ثانیه یک بستری
 458نفر جان باختند
5

آغوش گشاده کیش
به طرحهای آیندهنگر

«شـــــهرهای آینـــــده»،
کلیـــــد واژهای اســــــت
یادداشت کــه ایــن روزهــــا میــان
صاحبنظــران ،مدیــران
ارشــــد و برنامهریــزان
اجرایی بیش از گذشــته
شــــنیده میشــود .امــا
غالمحسین مظفری
رئیس هیأت مدیره ایــن موضــوع تــا چــــه
و مدیرعامل سازمان حــــد مهم بــوده و ناظر
منطقه آزاد کیش بــه چـــــه ویژگیهایــی
است؟ شهرهای آینده چه تفاوتی با شهرهای
کنونی دارند و انســان در آنهــا ازچه ظرفیتها
و قابلیتهایــی برخــوردار خواهــد بــود؟ در
ایــن رابطه گفته میشــود که اگر قرن بیســتم،
قــرن کشــورها بــود ،قــرن بیســت و یکــم ،قرن
شهرهاســت .شــهر آینده ،مضمونی است که
با شهرهوشــمند قرابت داشــته و بــدون ایجاد
الزاماتهوشمندسازی،دستیافتنی،نخواهد
بود.
صفحه  11را بخوانید

برای بررسی در ستاد ملی مقابله با کرونا صورت می گیرد

ارائه طرح محدودیت تردد
خودروهای شخصی از ساعت 21

از امروز غربالگری عمومی ،افزایش تست کرونا و تعطیلی اصناف از ساعت  18اجرا می شود

5

توزیع جهانی ثروت چالش تازه ای را به وجود می آورد

 17درصد ثروت جهانی در دستان  1000نفر

10

خداحافظی با سوت و پرچم ایرانی
در جام جهانی

18

گفتوگو با کاوه میرعباسی درباره «آنتوان دوسنت اگزوپری» ،نویسنده و خلبان فرانسوی

شازده کوچولو شخصیتی که خالقاش را جاودانه کرد

14

رکود کامل اقتصاد گردشگری در نوار مرزی غرب کشور

صفحه ویژه
ایران قرن

ســالم

نیمه دوم

1364
فیلمسینماییاتوبوس

کارگردان :یداهلل صمدی.
برنامه نوروزی سینماهای
آزادی ،مرکزی ،آسیا،
فلسطین ،ایران ،سایه ،ماندانا،
توسکا ،رنگین کمان ،دروازه
طالیی ،ادئون و آستارا

20آبان 24 1۳۹۹ربیع االول1442
شماره  7487سه شنبه
 16سال بیست و ششم
صفحه

تراکم چگونه به

کارگردان  :ساموئل خاچکیان .آغاز
چهارمین هفته نمایش در سینماهای
بهمن ،پیوند ،ایران ،تهران ،اروپا،
استقالل،
توسکا ،شهر هنر ،جمهوری ،جام
ماندانا،
جم ،آرام و آستارا

ادبیات شهری ایران اضافه شد

قصه آسمان فروشی

عملیات والفجر هشت

فاو آزاد شد

 1363کــه در مجلس شــورای
اســت بهعنوان بودجــه ســال
«تراکــم» که حاال چند ســالی
تصویب شد به شــهرداریها سه
سوی بسیاری اســالمی هم
گرشاسبی /شکست در عملیات بدر
شهرفروشی از آن یاد میشود و از
تا به خودکفایی برســند .طبق
مدیریت ســال زمــان داد
محمد
کارشناسان بهعنوان اقدامی منفی در
فرماندهان برای گرفتن امتیاز از
وزارت کشور مکلف شد طرح
موجب شــد
از
دهه  60وارد مصوبه مجلس
غیر از هورالعظیم بیندیشند.
شــهری رد میشود؛ از ســالهای
شهرداریها را ظرف شش ماه تهیه
دشــمن بهجایی
سال  1364از خودکفایی
دست ایرانیان را در هور خوانده
ادبیات مدیریت شهری شد و در
استقالل مالی شهرداریها پیدا
دشمن دیگر
عنوان شد .و راههایی برای
محمدنبی حبیبی برای اولین بار
زمینی هم از زمســتان  1361به
کهناشیازتنگناهایشدیدمالی
سوی
بود وعملیات
اتریش و کنند؛تصمیمی
برای مذاکره با مدیران شــهری
نتایج قابل توجه نمیرســید .پس
واقع از همان ســال شهرداریها
او که
این ســو به
برگشت دولت بود و در
بینظیرترین حــوادث هوایی
قلب اروپا سفر کرده بود بعد از
تصرف میشد که صدام هرگز
در یکــی از
تأمین منابع مالی روبهرو کرد.
ایتالیا به
باید منطقهای
عمودی» را با چالش جدی
جهان اســماعیل صحتی خلبان
در مصاحبههایــی از «تراکم
نکند؛ چه جایی بهتر از شــبه
سال  1362قانون دیگری هم
جنگهای
از ســفر
تصورش را هم
خود که از سوی دیگر در
عراقی را هدف قرار داد و منهدم
او در یکــی از مصاحبهها ی
برای رسیدن به فاو ،عبور از اروند
کبرا ،میگ
شورای اســالمی به تصویب رسید
نام بــرد.
جزیره فاو .اما
است ،میگوید :در مجلس
رودخانهای خروشان که 1000
در روزنامه کیهان منتشر شده
شهرداریها را در تأمین منابع مالیشان
کرد.
رود الزم بود.
خلبان ایرانــی آن روز ،خبر اول
از یک میلیون که دست
متر عمق و جزرومد داشــت و
شــهرهای اروپایی که بیش
بســت و آن «انحالل صندوق
شــاهکار
متر عرض19 ،
«در
مسکونی اکثرا ً بیش از گذشــته
فرانســه بود .حماســه خلبانان
های انقالب و آزادی از 120
دشمن ســختترین موانع را
جمعیت دارند ،ســاختمانهای
ای که در شــمال خیابان
خبرگزاری
شهرداری ها» بود اقدامی که باعث شد
در ســواحل آن
شــهرداریها را طبق آیین نامه
هــای ارتش نیــز تکمیل کردند
از 4طبقه وجود مشترک
افزایــش یافته و میــزان تراکم
بازارهای مالی و توزیع مشترک
خبرهترین نیروهای شناسایی
مرتفع بوده و به ندرت کمتــر
را توپخانه
تصویب این بــه 180درصد
مستقر کرده بود.
دسترسی شهرداریها به
حداکثر ظرف ســه مــاه از تاریخ
آتــش روی جــاده فــاو-ام
زمینهایی که خارج از محدوده 5
تراکم عمودی در حد معمول
شدند تا زمان جزرومد ،سرعت
و با انجام یک مانور فریب و بــا ریختــن
بالعوض دولت میان شهرداریها
به تصویب ساختمانی در
دارد و اگــر این
به منطقه اعزام
دل صدام انداخت
توســط وزارت کشور تهیه و
بهطور کامل کمکهای
ها را ناکام گذاشــتند .صدام
انقالب آزاد شدهاند ،از 100درصد
طبق این قانون« :صندوق قانون
دشــمن را بسنجند.برای فتح
تهران آزاد نشــود و حتی اگر
ارتش بعث را وادار کرد هزاران القصــر پاتک
منظور نیل به ساله پس از
آب و نوع موانع
همین را بشدت محدود شود.
در
در هورالعظیم،
هیأت وزیران خواهد رســید بــه
میراژ فرانســه را به منطقه فاو
افزایش داده شد و بقیه نقاط شهر
مهاجرت نیز گرفته شود ،افزایش
غواصی بسیاری الزم بود که
هور ببرد .غافل از آنکه عملیات جنگندههای
شهرداریها منحل و به مجمع عمومی
کشور توزیع به 120درصد
جلوی
فاو قایق و لباس
نیرو به منطقه
خودکفایی بین شــهرداریهای
گشایی کنند .اما در این سو
باعث گسترش مشترک
همان 120درصد گذشته است».
چند ماه صدها لباس غواصی از
میشد .سه روز طول کشید فرســتاد تا گره
تعداد جمعیت تهران بهطور افقی
اختیار داده میشــود که نسبت به
شهرداریهای میزان تراکم
برای آن طی
اصلی در فاو انجام
ارائه خدمات صندوق فوق
کند ».بعد از تصویب این قوانین
مستقر کردن سامانه پدافندی
شهر تهران و تصاویر پایتخت
تهیه شد .قایقهای تندرو نیز از
سرســام آور شهر خواهد شد که
دیگر صاحب فاو نیست .او عباس بابایی با
به فکر مقایسه نقشههای
هیأت تصفیــه اقدام نماید ،هیأت
داخل و خارج
که صدام باور کند
بخصوص شــهرهای بــزرگ
مراتب مشکلتر تعیین اعضاء
میراژ را هم شــکار میکرد.
 80و  90بخوبی نشان میدهد
تجارت و این قانون کشــور
جنوبی به منطقه آورده شدند.
مخصوص همراه با جیش الشعبی هاوک در فاو،
شهری نظیر آسفالت و غیره به
درآمد در دهه  60با ،70
تصفیه بر طبق مقررات قانون
سواحل شمالی و
مســتقل از دولت برای کسب
لشکر گارد
 90جنگنده خــود به عالوه
درآمدهای پایدار شهرداریها و
رســانی اتوبوس از جمعآوری زباله
راههایی
شکن ایرانی شامگاه 20بهمن
لشــکر زرهــی روانه جنوب ارتش عــراق
تراکم یکی از که چگونه نبود
امر تصفیه اقدام خواهد نمود.
و خدمات
غواصهای خط
را به همراه چند
شــهرها افتادند که فــروش
نظامی را در فاو از دست داد.
نسبت به
شهر فروشی و تراکم فروشی در
غافلگیری به اروند رود زدند
کشــور مکلــف اســت در
ایرانیان پس بگیرند .اما بعثیها هزاران نیروی
محمدنبی روی آوردن به
پرخرجتر خواهد شد».
 1364در اصــل
تراکم در تبصــره  -1وزارت
کرد تا فاو را از
جدیترین آنها بود .در همین راســتا
ایرانیان ماند و بمباران شیمیایی
باعث شده؛ نه از آسمان پایتخت
اماپشــت پرده اصلی شــروع فروش
والفجر  8این گونه شروع شد .آنها
پاتک ســنگین بههیــچ نتیجهای فاو در دست
مشــروع این صندوق و درآمدهای
 1364اعالم این چند دهه
و عملیات
در  75روز
حبیبی شــهردار تهــران در ســال
کاهش بودجه درآمدهای
پیش نبرد .رادیو بیبیســی
باقی بماند و نه از زمین و باغهای
طلوع
شــهرهای بزرگ در دهه  60به
هوانیروز یکی پس ازدیگری هــم کاری از
ساحلی فاو گذشتند و پیش از
قانون لغو عوارض دروازهای
میــزان تراکم چیــز چندانی
نرسیدند.خلبانان
از موانع
 1362و در حاصل از اجرای
کرد«:براســاس مقررات جدید
این گونه تفسیر کرد« :ایران
تحت کنترل درآوردند .شامگاه
شــهرداریها باز میگردد .در سال
شــکار میکردند و اجازه حماســه فاو را
مرکزی شهرداریها و وجوه
شهری  5ساله قدیمی آن.
آفتاب فاو را
تانکهای صدام را
پرداخت و سایر درآمدهای
ساختمانی در محدوده خدمات
زمیــن از عهده نبــرد برآمد و
جنگ تحمیلی دولــت که توان
خبر ســقوط فــاو را برای صدام
آنها را به فاو نمیدادند .حتی بخوبــی در
بازپرداخت وامهای پرداختی صندوق
اوج
 21بهمن که
نزدیک شــدن
اراضی،ضربهایتحقیرآمیز
نداشــت؛ در الیحه حاصل از
کرد« :خبر سقوط فاو یک فریب
عراقی برای زدن بالگردها هم تصرفاینهمه
بودجه به شــهرداریها را
بردند اعالم
ورود میگهای
به عراق وارد کرد».
باز از هور میخواهند عملیات
کمکی به دشمن نکرد.
است و ایرانیها
را قرارگاه ســری نصرت در
کنند ».این ترس
اولین بار پس از انقالب

بریدهجریده

اتفاق یک فیلم از تایوان

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

مرگ در غربت

غالمحسین ساعدی درگذشت

نمایشــنامه نویس معروف
دکتر غالمحسین ســاعدی،
بیش از پنجاه و ســه ســال
معاصر ایرانی ،در حالی که از
روز دوم آذر  1364پــس از
ازعمــرش نمیگذشــت،
بیمارســتان سَن آنتوان پاریس
یک خونریزی داخلی در

درگذشت.
تبریز چشم به جهان گشود.
معروف او میتوان به «گاو»،
ساعدی در ســال  1311در
ادامه نمایشنامه نوشت .از کارهای
دوره پزشکی دانشگاه تهران
«چوب به دســتهای ورزیل»،
تحصیالت خود را تا
«آی بیکالهای با کاله»،
«پرواربندان»« ،بهترین بابای
داد و روانپزشک شد.
معاصر «عزاداران ب َیل»« ،ترس و لرز»،
او را در ادب
غالمحسین ساعدی در ایران ،پنج
شهرت غالمحسین ساعدی و آنچه نمایشنامههای او دنیا» و… اشــاره کرد.
کرد و سپس در پاریس نیز پنج
کرده اســت ،در درجه اول
ایران مطرح
نوشت شماره مجله الفبا را منتشر
نمایشنامه خود را در سال 1339
به چاپ رســانید .نمایشنامه
است.او نخستین
از این مجله را
نویسندگی را تا آخرین روزهای حیات ،با پشتکار شــماره دیگر عجایب»آخرین نمایشنامه او است که
و کار
«گوهر مراد» به «اتللو در سرزمین
آثار خود را ســالها با نــام
اروپا به روی صحنه آورده شد.
ادامــه داد .او
جای آن غالمحسین ساعدی در
فصلنامه ایران نامه – بهار 1365
چاپ میرسانید و بعدها به
کمتر از  25ســال بیش از ســی
را برگزید.وی در مدتی

مرکز استریلیزاسیون در

برای

سازمان انرژی اتمی افتتاح شد

اولین بار در ایران محصوالت

اشعه گاما استریل میشود
پزشکی با

سازمان انرژی اتمی ایران عصر دیروز
مرکز تابش اشعه گاما در
شــد .با آغاز کار این مرکز برای
وزیر افتتاح
توسط نخســت محصوالت پزشکی پساز استریل شدن
نخستین بار در ایران
اشعه گاما به مصرف خواهد رسید.
بوسیله
ایران اجرا میشــود پس از دو
این پروژه که برای اولین بار در
برداری رسیده است .همچنین
سال و نیم فعالیت به مرحله بهره
گاما محصوالت پزشکی یکبار
در استریلیزاســیون بوســیله
کیسههای خون و قطرههای چشمی
مصرف مانند سرنگ ،پنبه،
ًمورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مجددا
روزنامه کیهان -دوشنبه  4آذر1364

روزشمار

گردآوری:محمدگرشاسبی

1985

اول آذر

 14آبان

 8مهر

1364

صداوسیما آغاز شد

به
پخش آگهی از
قوانین جمهوری اســالمی کوشش
وابســته به سازمان در چارچوب
فیلمایرانی«دونده»برنده
جلب مشــارکت عمومی مردم
سرپرســت انتشــارات سروش
موقت نماید و در جهت
وســیمای جمهوری اسالمی و مسئول
در گسترش برنامههای تولیدی
صدا
جایزه اول جشنواره نانت شد
آگهی بهمنظور همکاری
آگهیها در تلویزیون ،دالیل پخش
جامعه از زندگی مصرفی و تجملی
پخش
1364اعالم کرد .و خــودداری
کارگردانی امیر نادری و فیلم
صداوسیما را از روز  10اسفند
همچنین زمینه را برای توســعه
فیلم ایرانی دونــده به
از
شورای کوشــش کنــد و
نزد پدر بزرگ» بهکارگردانی
اساسنامه صداوسیما مصوب مجلس
کشــاورزی ،دامی و صنعتی تا رسیدن به
تایوانی «یک تابستان
«طبق
صداوسیما وظیفه تولیدات
مشترکاًجایزهاولهفتمینجشنواره
اسالمی و تأیید شورای نگهبان،
هوهسیائدهسیان،
زندگی مــردم بوده و جنبه تجملی
مرحله خودکفایی فراهم سازد.
نانت فرانسه به خود اختصاص
داشــته باشد ضرورتهای
قسمتی از هزینههای خود آگهی
فیلم های سه قاره را در
آگهی صرفاً جنبه معرفی کاال را
دارد برای تأمین
خبرگزاری فرانسه از نانت ،در این
بخشنامه بودجه سال پیام
نداشتهباشد.
اغوای مصرف کننده اجتناب نماید.
پخش کند .بعالوه دولت در
دادند.بهگزارش
به نحوی ســاخته شــود که به
ریزی به منظور و از فریب و
ســه قاره آسیا ،امریکای التین
محل  -آگهیهــا نباید
 1365به سازمانهای دولتی بر برنامه
جشنواره  60فیلم از
تنها مشــخصات واقعی کاال و
و فرهنگی مردم خدشــه وارد
کرده اســت .با  -در آگهی،
ارزشهای مذهبی
تدارک منابع مالی دیگری تأکید
تولید یا فروش آن ذکر میشود.
مســائل و مســأله کمبود بودجه برای
تلقیــن ناخــودآگاه و نماید.
توجه به این
نباید نیازهای کاذب ایجاد نماید.
 اســتفاده از انعــکاس وفنی و برنامه ســازی ،صداوسیما
 آگهیهاتأمین هزینههای
محصوالت خارجی بــه هیچ وجه مجاز
تحریکاتجنسیجایزنیست.
مســئول تدوین اساســنامه و ضوابط
اجتماعی ،فرهنگی و  -تبلیــغ
کمیتهای را
 سوءاستفاده از انگیزههاینخواهدبود.
تبلیغاتی نمود .ایــن کمیته پس از
پخــش آگهی
دارد در چند قلمرو آگهی پخش
اقتصادی ،مذهبیممنوعاست.
ناشــی از صداوسیما در نظر
جلســات طوالنی و بررســی شــرایط
اســتفاده از ناآگاهــی و تمایــالت
جامعه ،خط مشی ،نوع آگهی -
نماید:
اجتماعی و فرهنگی
هنری شــامل نشــریات ،مجالت،
غربزدگی جایز نخواهد بود.
 -1فرهنگی و
مناسبی را تعیین و تبیین کرد که
در ارتباط با واقعیت کاال باشد.
و شــیوه اجرایی
فیلم ،تئاتر و نمایشنامه و نظایر آن.
بینندگان  -نوع آگهی باید
کتب،
شــروع آن را همه شــنوندگان و
مبلغ ارزش های طبقاتی باشد.
داخلــی کشــور در زمینه صنعت،
نتیجه
صداوســیما باید  -آگهیها نباید
عالی ممنوع  -2تولیــدات
گرامی دیدهاند.با توجه به اینکه
اســتفاده از صفتهای تفصیلی و
در آمد که یازده فیلم در بخش
رسیدن به خودکفایی و -
کشاورزی و دام».
و آفریقــا به نمایش
در جهت زمینهسازی برای
اطالعات  -سهشنبه  13اسفند 1364
شرقی نه غربی» در است.
داشــت .هیأت داوران جشنواره،
روزنامه
نظر باید برای مــردم مفید و از
تحقق کامل سیاست مستقل «نه
مسابقات شرکت
فرهنگی آن  -کاالهــای مورد
ً به فیلم ایرانــی دونده و یک
ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و
جایزه اول را مشــترکا
همه
کردند.فیلم دونده ساخته امیر نادری
فیلم تایوانی اهدا
مشترکاً توسط بهروز غریبپور
از 43میلیوننفرگذشت
است و سناریوی آن
است .فیلمبردارفیلم ،فیروز جمعیتایران
 33/7میلیون نفر بوده است ،در
و امیر نادری نوشته شده
کشور که در سال  1355برابر با
مونتاژ توســط بهرام بیضایی انجام
گزارش مرکز آمار ایران جمعیت
22/4میلیون نفر مرد و بقیه زن بودهاند.
ملکزاده و کار
بر اساس
 400هزار نفر رسید که از این عده
کننده فیلم کانون پرورش فکری
سال  1363به حدود  43میلیون و
مناطق روستایی سکونت داشتهاند.
شده اســت .تهیه
جمعیت کشور در شهرها و بقیه در
مجید نیرومند اســت .کانون
در همین سال  22/3میلیون نفر از
سال  1363بالغ بر  10/6میلیون
و بازیگــر اصلی فیلم،
میلیون نفر جمعیت فعال کشور در
برنده شدن فیلم دونده اعالم
برآوردهای انجام شده از 12/5
ایران از کشور خارج شدهاند که
تأیید
با
پرورش فکری
براساس
 1363تعداد  852هزار نفر از اتباع
جشنواره سینمایی «ونیز» نیز به
شاغل و بقیه بیکار بودهاند.در سال
داشت که این فیلم در
نفر
 460هزار نفر افزایش داشته است.
هنوز درباره نظر داوران جشنواره
کیهان -دوشنبه 26اسفند1364
این رقم نسبت به سال قبل،
نمایش در آمده ،اما
روزنامه
خبری اعالم نشده است....
کیهان  -چهارشنبه  13آذر 1364
روزنامه

آبشناسان فرمانده قرارگاه حمزه
شهادت حسن
فرمانده لشکر  23نیروهای ویژه
سیدالشهدا و منطقه سرسول کالشین عراق.
هوابرد ارتش ،در

طرح نهایی قانون مطبوعات
در مجلس شورای اسالمی
تصویب شد.

مجلسخبرگان
رهبری ،آیتاهلل
حسینعلی منتظری را
بهعنوان جانشین رهبر
انقالب انتخاب کرد.

 23آذر

 9دی

تالش مأموران آتشنشانی
با
ایستگاه  ،3گرگی که وارد کانال
شوفاژ زیرزمینی بانک سپه شعبه
راه شادآباد-جاده قدیم کرج
سه
شده بود به دام افتاد.

 15مهر

 400دانشجوی دختر
شهرستانیدانشگاه
شهید بهشتی ،نسبت
به تخلیه خوابگاهشان
اعتراض کردند.

 25آبان

پورآرین نویسنده و پژوهشگر
یحیی
مؤلف کتاب «از صبا تا نیما»
و
درگذشت.

 9آذر

چاپ اولین اسکناس
 100ریالی با تصویر
آیتاهلل مدرس.

 22بهمن

حذف رده شغلی
منشی از مجموعه نظام
اداری کشور.

 27آذر

بر اثر ریزش برف
سنگین و طوفان شدید،
ارتباط نیروگاه بزرگ
نکا با شبکه سراسری
برق قطع شد.

 3اسفند

جشنواره فیلم فجر بهصورت
بینالمللی برگزار شد .اولیها
بهار (فیلم) ،کیانوش عیاری
و
(کارگردانی) ،هادی اسالمی
(بازیگر مرد) ،مجید قاریزاده
(فیلمنامه) ،شریف لطفی (موسیقی)
سیمرغ بلورین گرفتند.

تصویب اجرای طرح
متروی تهران توسط
هیأت وزیران .آغاز
مجددفعالیتهای
ساخت مترو تهران.

تصویبقطعنامه
 582شورای
امنیت سازمان
ملل درباره جنگ
ایران و عراق.

مردم تهران با وجود
تهدیدات صدام مبنی
بر بمباران میدان
آزادی ،راهپیمایی
باشکوهیبرگزار
کردند.

 12بهمن

 25اسفند

1365

1986

 26اسفند

 1اسفند

شهادت خلبان عبدالباقی درویش،
فضلاهلل محالتی نماینده ولی
آیتاهلل
سپاه ،سیدحسن شاهچراغی
در
فقیه مؤسسه کیهان و  36نفر دیگر
سرپرست
نمایندگان مجلس و قضات
از جمله
در حمله جنگندههای عراق
دادگستری
مسافربری در آسمان اهواز.
به هواپیمای

 8اسفند

درگذشت غالمحسین بنان
خواننده موسیقی سنتی ایران
در بیمارستان ایرانمهر تهران.

تشریحفعالیتهای
اتمی ایران توسط علی
اصغر سلطانیه نماینده
دائم ایران در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی.

ظریف :ترامپ  ۷۰روز دیگر رفته است ،اما ما برای همیشه اینجا میمانیم

مریم ســاالری  /ایران بار دیگر کشــورهای منطقــه خاورمیانــه را به همگرایی
بــرای حــل وفصل اختالفــات دعوت کــرد .محمدجواد ظریف یــک روز پس
از آنکــه نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری امریکا مشــخص کــرد که دونالد
ترامــپ ،رئیــس جمهور امریکا به عنوان چهرهای بســیار نزدیک به شــماری
از ســران کشــورهای عربی منطقــه ،رفتنی اســت ،در پیامهایی کــه در توئیتر
منتشــر کــرد ،خطــاب به همســایگان اینطــور نوشــت« :پیامــی صادقانه به
همســایگانمان :ترامــپ  ۷۰روز دیگــر رفته اســت .اما ما برای همیشــه اینجا
میمانیم .شــرط بستن روی خارجیها برای تأمین امنیت هرگز قمار خوبی
توگو جهت حل
نیســت» .ظریف در ادامه افزود که «دســت خود را برای گف 
اختالفات به ســوی همسایگانمان جلو میآوریم ».ظریف یکشنبه شب هم
در توئیتــی بــه زبان عربی خطاب به همســایگان ایران نوشــته بــود« :ترامپ
رفت؛ ما و همســایگانمان ماندیم .تکیه به بیگانــگان امنیت نمیآورد بلکه
امید را بر باد میدهد .دســتهای خود را برای همکاری جهت تحقق منافع

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم
و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

فیلمسینماییعقابها

ایران قرن صدو بیست

6

عرفان خوشخو  /ایسنا

فغانی حذف نام خود از لیست داوران
بینالمللی را تأیید کرد

نقشپنجهکرونا
بر تابلوی هزار رنگ گردشگری ایالم

ëëدر خصوص پیام مردمی منتشر شده در
مورخ  99/7/27با موضوع ازدحام مسافر
جـوابیه
در اتوبوس  /طی بررســی بــه عمل آمده
از سیســتم مدیریت هوشــمند ناوگان ،تعداد اتوبوسهای
شــاغل در خط مورد نظر شــهروند گرامی بر اســاس میزان
تقاضای ســفر برنامه ریزی شده است و با کمترین انحراف
بــه مســافران محتــرم ،ســرویس رســانی میکنــد .الزم بــه
ذکر اســت ،بــه عوامل خط مــورد نظر شــهروند گرامی ،در
خصوص نظارت بیشــتر بر اجرای دقیــق برنامه زمانبندی
و سرویسرسانی مطلوبتر ،توجه داده شد.
حبیبه ساوه دورودی /مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی
شركت واحد اتوبوسرانی تهران
ëëافزایش قیمت شویندههای بهداشتی/
نظــــــر
مـــردم
محمد فؤاد کاســب :مدتی اســت قیمت

«اندوهی به

سال /درست سینهبهسینه
نگاهی به مجموعه
تو /و تو واقعاً بعد از اینهمه
ســپید را با تجربیاتی بگویم
و اســتعاره بهنفع حقیقت
حسین شکربیگی شعر
باشــی» ،یعنی شــاعر از خیــال
آبادی؛ از انتشارات سیب سرخ
کــرده بــود ،در ادامه راه مــن
جنون با بنمایههای پررنگ
مجموعه «از مردمکها» فرزاد
کوتاه و ســاده شــروع
بروز نوعی
تأملی در شعر «بییاریها» از
مونولوگ اســت و دانای کلی
با دیگــر بنمایهها و پس میگریزد .بیپروایی در تصویرســازیهای رئالیســم جادویی
موضوع ذهنی و به صورت
به اشــعاری بلندتر
اروتیــک نیــز در گونهای از
شاعر را در تجسم بخشی به این
جا خوش کرده اســت .شــاعر
در یــک فرهنگ اســالمی،
اشــعاری فرمگــرا با زبانــی متفاوت
همــان نــگاه اول بــه قدرت
میشــود و بدیهــی اســت کــه
در شــکم روایــت
از آن بــه
در
رســید و پــس از آن ،دیــده
زمان حال و گذشــته و آینده
شــود و حتی جلــوهای رازآلود
هــا» ،اینچنینمیبینیم:
و تاحــدودی پیچیــده
مقوایــی /روایتش را در قالب
لفافــه نوعی پردهپوشــی بیان
شــعر «بــی یاری
نیســتیم /لشــکری عظیــم/
ســپید او را بایــد در تمرکز در
لیال کردبچه
اگر چه وجه آینــده اثر فربهتر
شــهریور هســتی /صبحانه
مــا تنهــا
تــر بیابــد« :یک شــب کامل
ســیمانی /به پیش مــی برد؛
عمده تحول شــعر
بســتر ســاختارهای و هنری
گونهای از مسخ شدگی و پالســتیکی /دســت بــه دســت هم/
چــون «به یاری ما میآیند/
دارد» و «بندبــازی بودم که بر
عشــق و جنگ در
مینماید .مواردی
مفصلــی کــه یک مرد به آن نیــاز
مسخ زدگی مصیبتبار
تنهانیستیم/یادمرفتبگویم»
دیدهای برروی تیغ؟ /گفتی:
ویــژه بــر مضامینی چون آثارش دانســت .همین توجه به
تهی شدن فلزی /باور کن
راه میرفتم /گفتم :پابرهنه
انســانی همهمیآیند/ما
روایــی خاص و منحصربهفرد
به ذهنم آمد،
مخاطب از ســابقه لبه تیغ
یاریهــا» چنین مینماید که
شــاعر به زمان و روایت هســتند،
ً .../پیرم درمیآمد /تا برف را
رضا روشنی
ســاختارهای روایی در شــعر ،بیآنکه
کشیدن معنا؛ چیزی در «بــی
برهنه دیدهای؟ /و من که قبال
درآورده؛ نشــانگر توجه
و ته
کوشــیده جن جهان را به تســخیر
تواند اثباتکننده عالقه مــرا
تنــوع
آمیز به شــکلی زیرپوستی که با
که نشکند / ،با برهنه تو آسان
نویســی او خبر داشته باشد ،می
که
بنشــانم بر شــاخه درخت،
شده است .روایتی اعتراض
همانهاکهمیگفتند:
اصول داستاننویسی جوری
داستان
شــبیه مســخ کافکا و معرفت شناســی وارونه .با ناخواســته خود مسخر و اســتحاله
گردیده و انگار انقالبی اســت که
تصاویری که واژه «پوست»
داستان و احاطه و تسلط او بر
از همین جنس است اغلب
ایــن روزهــا بشــارت همراه
یاریهــا» ،از ذهنــم گذشــت که
برماببخشایید
او به دنیای
باشد ،و مخاطبی شدم» و
نمــود چنیــن اســتحالگی را
مواجهــه بــا «بی
های مهم در داستاننویسی
کارند و با خودشــان و شــاید
بتــوان در آینــده محتمــل به وقوع خواهد پیوســت .در که ترکِمیدانها دشوار است
محوریت آنها برعهده دارد.
و آشنایی با مکتب
انســانها کجاینــد و در چه
همــه گیــر ویــروس کرونــا
قریب به اتفاق ضمایر و اسم
جنــون را میتــوان در بیــان
های سبک رئالیسم جادویی
تردید کرد که در اپیدمــی
زلزلــهای «بی یاریها» اکثر
بیپروایــی در بــروز نوعــی
اندک آشنایی با دنیای داستان
دیگران چه میکنند؟ آیا هنوز باید
برای نمونه آنها
به آن فضا تردید همیــن
ویروســی کوچــک و ناچیــز کــه
که
یافت« :خودم را دوست دارم/
صفات و افعال جمع هســتند.
تعلق ذهن و زبان شکربیگی
اســت؟» اما پرسش دیــد،
کارمندانِادارهجات حتا
هیجانهای عاطفی شــعرها نیز
علم و دانش بشــری ها و
داشته باشد ،در
«نجاتدهنده در گور خفته
زیر «گاوها /میمونها /نیزهها/
کوچک تو زبانم را در کامم به
وجه تغزلی شعر خود ،آن
عظیــم و ویرانگــر در کاخ
در اثر را میتوان به موارد
و اینکه او توانسته با تقویت
چراکه تو را دوســت دارد» و «نام
ورود به معنا و مایه بسط و تأویل
مهربان/ما /آنها
نمیکند
اســت .ایــن مســخ شــدگی
اساسی که پنجره
عاطفی را حتــی میتوان در
فرشتههای سنگی /پرستاران
درافکنــده
شناختهشده را تا حد زیادی بومی خود کند ،بهگونهایکه هیجــان میآورد» .همیــن هیجان
را
به
روز
این اثر بوده ،این که جهان معنا
که که باقیماندهی
«فرشــتههای ســنگی» ،آنها/
سبک
که یک ســطر فاصله و جای
صرفــاً «رئالیســم جادویی شــعر
رانندگان/قاشقها /موزائیکها و»...
و تفسیر آن در
کش آمده تا خانه آتش می زنند
برخی بندها نیز حس کرد
رئالیســم جادویــی اشــعار او،
عناصر شکل گرفته و منطق حاکم در ترکیباتــی چــون «شــیرهای ســیمانی» ،کودکان/
شاعر در صفهای
فواصل
میانجی کدام
بنابراین »...را منتقل میکند.
آن بوده که نهان و ناخودآگاه
چه «عکــس پرســتاران»،
اینها حاکی از
خالی ،بهراحتی معنای «پس
مجموعه آراســتگیهای آن
حسین شکربیگی» است.
جمعی کار آنها
شخصیتها اشاره کرد؛ چیزیکه
بر آن چیســت؛
شــکربیگی میتــوان از زاویــه
ممکن «اســبهای اســتخدام شــهرداری»« ،لشکری تعلقات جمعی داشــته و به شــکل
دربــاره شــعرهای ســپید حســین
نیز باید به تکثرگرایی در خلق
که عمرِخویش را
تالقی آنان چگونه چشماندازی را
«اشــیا
و
فلزی»
به
چندشــخصیتی ،و درواقع بیشتر به تکثر و
پالســتیکی،
مثال حسآمیزی دارند،
دیگران
بوده و
فارســی گفت که ً
شــاعر تصویر خــود را در آیینه
پاسخ ،عظیــم مقوایــی،
سینی پهن شده بر پشتِبام
دهنــدگان میتــوان کرده و
است؟ برای دستیابی به طرحی از
اســت فراتر اســت از مقوله
شعر
را به سرنوشت در
نزدیک اســت و در ســاختهای
مانــده در انبــاری» یــاری
سنتهای کهن اســتعاره دارند و ...اما واقعیت این
ساخته
کردهاند به فضلهی کبوتران
تماشا نشسته و سرنوشــت خود
تنــوع جلــوه محبوب در جهان
و محتوای اثر نگاهی بیندازم.
تمهیدات به پیش فروش
جاندارانگاری دارند،
بیجواب این است که چیزی
الزم آمد به صورت
«مــن از تــو /یــک خوبــش را
داشــت و از اینمنظر ،اشعار او
دیگران گره زده است .یکی دیگر از
دید .اما پرســش
رئالیســم جادویــی بــروز مییابــد:
شــعر او باید نگاهی مدرن
کلیبهمسخکافکاوبییاریها
تضاد و تقابل آنها...
و ماهیت نــدارد ،چیزی که
که به
بــا خــودت بیــاور /ایــن شــهر
 ëنگاهی
دانســت و اذعان داشــت که این
«بــی که اســتحاله شــده
گرفته شده در شعر؛ استفاده از
برمــیدارم»« ،همــهات را
مســخ شــدگی شــاهراه ورود بــه
را ســوررئال و فراواقعی
دیوار فکرمیکنم
از ناخودی و ناتوانی کار
کم دارد /تا بخشی از تنهایی
برساخته اســت و سرشــار
ترکیباتی چون «فرشتگان سنگی از
مســخ و
خاطر نوع نگــرش او به جهان
هنوز بیســتهزار نفری
بــا اهمیــت آن اســت .الجرم
داده و نجات بخش است.
«کودکان پیش آیاگربهها
فراواقعی بــودن به
یاریهــا» و نکتــه
باید بــه غلبــه حالوهوایی
چطور میتواند ما را نجات
دادگستری»« ،بزرگ و کوچک»
صرفاً نوع نگرشش به شعر.
همچنیــن
مسخ و کشف و کشاف معانی
از بوی دودِ گوشت
است ،و نه
برای بازشناســی
راننــدگان ســالخورده» نمونههایی
مــرا پــر کند» برخــی تصاویــر اشــاره کــرد که در
سمتِما چرخی میدهند؟
اصلیترین ابزار نگاه ســوررئال
دبســتانی و
مطایبهآمیــز بــر
ابتــدا بــه ســاکن میطلبــد کــه
گردنِخویش را به
خیالبافی را باید
که نــه تنها به معناشناســی
فضای شــادمان و زنده این
مرتبــط بــا آن،
جــا محلــهای از وطــنِزیبای
که گاهی در تصاویر فانتزی
ازاین دســت بــوده
اینگونــه مــوارد ،چون
نسبی با دو اثر «مسخ کافکا و
هرچــه باشــد این
او به جهان دانست
مخاطب آشنایی
بلکــه وجــه زیباشناســی اثــر را نیز
فضاهای اشعار او همخوان
نمایند« :هرصبح /از قســمت
تصاویر با وجه غالب
کمــک کــرده
صفات آنها هم هست
و تخیلــی رخ می
بییاریها» پیدا کند.
واژههایی چون «خندهدار»
مینمایند .تضادها نه تنهــا در
میشــویم »...و «ماهیهــای
نیست ،شاعر از
تقویــت
مانند بزرگ ُو کوچک
ســوخته نــان بلنــد
الف)مسخکافکا
القــای آن وضعیت مطایبهآمیز
اســت؛
شــده
اند»،
گرفته
افتاده
کار
گرفته
گیر
به
که در افعال نیز
ازکودکانِپیش دبستانی
خوزه آرکادیو /در ســد ایالم
برای
گرهگــور سامســا کــه بازاریــاب
طالیی
در کتــاب مســخ؛
نیستیم/شــیرهای سیمانی
میکند« :از تو اگر بخواهم به
جادویی نزدیک میشــود،
این نمونه «ما تنها
استفاده
خانواده اســت ،یک روز صبح
رئالیســم
«نیست» در تضاد تا
شــرکت و نان آور
بیایی /خندهدار اســت /انگار از
و آنــگاه کــه به واقعیــات ،بهگونهای مخاطب را با
هستند» که در آن «هست» و
کمکم
ســرکارش بــرود ،وقتــی از خواب
در بیان خیالانگیز
و با
های اسلحهسازی بخواهی/
که میخواهد
مواجه میکنــد که مخاطب
و تقابل با هم قرار گرفتهاند.
رانند گانِسالخوردهی سرویس
کارخانه
میبیند به حشــرهای بــزرگ و
واقعیتهایــی خیالیشــده
«بی یاریهــا» مجموعه تدابیر
بیــدار میشــود،
رویهــم بگذارند /و جنــگ را/
داشت فراموشی هم میآمد
اگرچه در شــعر
با اتفاقی عادی و طبیعی و
پــول
شــده که نگون به پشــت کف
میداند
چنــدش آور بدل
همــه در راســتای ارتقای معنی
به جاهای خونینش رسیده/
روبهروســت ،اما ناچار است
حاال که
و آراســتگیها
دســت و پا میزند که شــاید
یادم رفت بگویم
بدیهی
اتاق افتاده و هرچه
کنند» ،که اگر شــاعر میگفت:
است اما در آخر شعر چرخشی به سمت صدا اسبهای استخدامِ شهرِبازیها
کند و لذت ببــرد« :هیچیک
تمام
شود ،نمیتواند .گره گور در حال
حیــرت
زبان و زبانیت صورت گرفته
اگر بخواهم بــه کمکم بیایی،
از جایش بلند
و صدادار کــردن
های ســینما /چشــمانش
«از تــو
پنجــه نرم کــردن بــا وضعیت
آنها
از ســتاره
تقــال و دســت و
اســت ،»...بار طنــز تصویر،
شکم فرو رفتهاند تا سقفها
گریــهدار
آبی نیست /تا بتواند گوشهای
است،چنین:
پدر تأخیرش را از پشــت در به
بی با میلههایی که از
آنقدر
جدید اســت که
یاری مــا /ما /بی یارها /بی ارها/
کامال از بین میرفت.
ً
آســمان باشــد /کــه گنجشــکی در
به یاری ما/
کنــد .در نهایــت گرهگــور موفق
ماتنهانیستیم
از
وی گوشــزد می
شــکربیگی شــاعری جزءنگــر اســت
دارد» و حتی آنجاکه شــاعر به
کاری نمیشــود و ســاعتی بعد،
ها /ها
صوتی لشکریعظیم
خــود
توجــه افراطــی بــه جزئیــات،
بــه انجام هیچ
شــگرد شاعر کوشــیده امکانات
ادعاهایی غیرقابــل اثبات ،اما
و بــا
دنبالــش میآیــد؛ خانــواده
و با این
در شعرش مقوایی
بیــان
فــردی از اداره بــه
جدیدی از تجربهکــردن را یاد
شعر بخشــیده؛ اجرای متفاوتی
انــکار و تکذیب میپردازد،
شــکل
گرهگور مریض شــده اســت؛
به
در بیان پالستیکی
غیرقابل
کــه گمان میکنند
میدهــدً :
مثــال نمیگوید
نمایش بگذارد .اگــر چه این تدبیــر
مخاطــب
کامــال خلعســالح اســت
دست به دست هم
به پشــت در اتاقش میآیند و
ً
بــه
مخاطــب
بــوده اما واژه «بیارهــا» به جای
همگــی به اتفاق
میرفتی ،از ناراحتی ســیگار
«وقتــی
میتوانــد تعجب کنــد؛ مثل
متفــاوت مؤثر
که در را بــاز کند؛ گرهگور پس
نوشــتاری زبان سیمانی
و تنهــا
از وی میخواهنــد
کشیدم» ،بلکه با پرداخت دقیق
«بیعارهــا» انحرافــی از منطق
جاهطلب بــودن در انتخاب
می
باز میکند و همه از دیدن او
هوشــیارانه و فلزی
ادعــای
از تقــالی زیــاد در را
جزئیــات میگویــد ...« :صبــح
و ایــن بازی را نتوان به بازی
«شــنبه»« :حــاال دنیــا میتوانــد روز
بــه
مادر از حال میرود ،مردی که
بــوده
باورکن
وحشت میکنند،
بیســت ســال پیش کــه مرا
ریختن صرف و نحو به هم توجیه و تعبیر کرد؛ این تنها رویای یک تنها نیست
یکشــنبه
رو کند؛ /میتواند یکی دیگر
تکان
با
پدر
و
کند
تجارتخانه آمده بود فرار می
دیگــری
شاعر ،ما به ازای این بازی را در
احتمــاال بــوی توتــون
ً
از
تــرک کــردی/
روزهای هفته باشــد؛ /چهارشنبه/
چرا که پیشتر
هــوا او را مثل یک حیوان به
یکتنها
دادن یــک عصا در
از
دادم» و نمیگویــد «مــن آنقدر
شعرش به دست نداده است.
نگهبانِیک انبارِمتروک است
حتــی اگــر بخواهــم جاهطلــب
مــی
هیچ کجای
که در یک اتاقک
داخل اتاقش هدایت میکند.
یــا
ندارم تا بتوانــم به تو نزدیک
اختیــار
 ëنتیجهگیری
تنشــی اســت آزارنده بین گرهگور
مایهدار است .نیست
باشم؛ /شنبه»
قلم اســت /که دســت من
بقیه داســتان
شــعر بی یاریها شعری خوب و
بلکه میگوید« :قلم وقتی
یک سرزمینِخیال خورده
از ایــن واقعیتهــای
آن روز بــه بعــد و بعــد از ایــن
ایجاد شــدهاند :باشــم»،
برخــی
و افــراد خانــه .از
بر ستون فقراتت /تا خالی را
بــا تغییــر زاویــه دیــد شــاعر
روایتــش ملمــوس و باورپذیــر و معنــا اثرگــذار که خاک تا پیشانیام باال آمده
تا بتوانم هایکویی بنویســم
کــم کــم تبدیل بــه موجودی
خیالیشــده ،تنهــا
وســط بلــوار مدرس /باشــد/
پیشــامد ،گرهگــور
محیط و مظاهر شهری که ما
مــن بارها دیــدهام /خوابیده
است .در این شعر
تر کنم »...و...
اشیاِمانده در انباری او
میشــود کــه درون غــاری در
«کبیرکــوه را
اند به سخن آمده اند .تکرارها
مزاحــم و ســربار
خــالص!» و «کاری میکنــم /که بر چانهداری پررنگ شــکربیگی ،اغلب در ســاختهای
حقیقت «بی را اســتحاله کرده
ماشــین از رویــش رد شــود و
عمیق زندگی میکند و خانواده
ایــن جزءنگریهــا در شــعر
حفظ کند .تصمیــم
باشــد؟ این پرســشها مــا را بــه
درواقــع آوردن مــالزم یــا یکــی از
و انزوای
زدی /تا آخر دنیا ادامه پیدا
شــد که روایت انســجامش را
چندمتری را که دوشنبه با من قدم
کنایــی رخ مینماینــد .کنایــه
تنهایی وحشــتآوری او را از خود میرانند.
نکتهای که این اثر با باعث
این گرفتهاند به هم
ویژگیهای مهــم آن باید به
هســتند که مخاطب میبیند با
هم متوجه شــعر هســت ،که از
یاریها» میرساند ،همان
با بیمهری
هــای یک معنــی اســت و از
حقیقت آن را اما ایراداتی
کند» و این موارد هم از مواردی
اتاقــش بیــرون میآید بــا برخورد
بود که در نگاهکنند
را انکار کند ،اما از مالزم
دادن صورت روتوش شدهای از
عینیت بخشــیدن به ذهنیات،
هــر بار کــه از
یکی همان خطای منطقــی
مواجه است و نمیتواند آن
تصویرگری آن اشــاره کــرد که با
میشــود .در نتیجه او کم کم
ایــرادات
زبان قاشــقها روی
یک امر بدیهی
خشــن پدر مواجه
مــالزم تصویری و ملموس یک
دیگری
تنهاتر شهادت داده است...
شاعر شگفتزده میشود.
آوردن جــزء و اراده کل و آوردن
یاریها» با وجود واژه «بیارهــا» به آن اشــاره کــرد و کارنامه موزائیک هــای
تنهاییاش فرو میرود ،هر زمان
زاویه دید
جمله ســاده و کمتأثیر ،یک
دو اثر یاد شده «مسخ» و «بی
علــی و معلولی ،تصاویری
کارانه اثر اســت که بــا توجه به
به الک
بیان یک
نیز شــاعر با برهمزدن رابطه
کافکا در اثرش به ما میگوید
با هم دارند .هر محافظه
سالخوردهبیوقفه
گاهی
و منزویتر از قبل.
و جسارت بیشتری می رفت.
داشتن اشتراکات؛ افتراقاتی نیز
میکنــد« :ما زیر بار ســقف مفهــوم انتزاعی ،بهجای مخاطب به تصویر میکشد ،عالوه
موضوعشان شاعر انتظار جنون
جادویــی خلــق
جوهر وجودش تهی میگردد
تابلوی رنگین را پیش چشم
ً مجموعه؛ میکوبند؛
معنا محور هستند .هر دو اثر
که چطور آدمی از
واژگان نیز دارد و با مبالغه،
که با سینه افتاد روی مبلها
اشکال عمده شعر و کال این
اثر
دو
با ایجاز ،رویکردی به اقتصاد
دیواری
تقلیل
شاید
و
خانه/
تصویری هستند .هر دو اما
فرد را به ســطح ابزار و وســیله
عنوان گذاری به یاری ما
را تکاندیم /بعد بر اینکه
انگیــزد ،و این برانگیختن اعجاب
و جامعه
انسان اســت .هر دو اثر
عنوان گذاری برای اشــعار باشد.
نرفتیم / ،بلند شــدیم /خود
اعجاب مخاطب را نیز برمی
احساســاتش را نابود ســاخته و
بگویم نوعی یاری ما
هســتند .هر دو اثر اثرات متقابل
یک شاعر برای خلق تصاویر و
داده؛ عواطف و
فکر کردیم /فکر کردیم /فکر
نوعــی برچســب زدن و دقیــق تــر
خاصیت اثر نوعاً مدرن
نشستیم /و آنقدر به تو
مخاطب ،همان چیزی است که
موجــودی عاطل و باطل و بی
بریکدیگــر بازتــاب میدهند.
برداشت آزادانه ما
او را بــه
که عالئم حیاتی برگشتند»
اجتمــاع را
انگ زدن است و این کار جلوی
رئالیسم جادویی به آن نیاز دارد.
کردیم /فکر کردیم/
گــذاری بویــژه بی یارها
فــرد و اســتحاله شــدگی انســان میگویند،
جاکردن مکانها :فضاهای
مهــم برای شــعر مــدرن امروز
تبدیلمیکند.
عنــوان
هر دو اثر از
بردن در توالی زمان و حتی جابه
بخواهیــم تنهــا یــک مؤلفه
عمق تصویر در مســخ کافکا ،از متــن را میگیــرد .ایــن ً مورد اســت؛ بی ارها
گاهی با دست
شصت است /قلبم را اگــر
از شــعر ســنتی بدانیم ،آن
ب)بییاریها
شــعر «بــی یاریها» کامــال بی
حقایق را بــا این تفــاوت که
از یکی از زمستانهای دهه
کنیم و آن را وجه امتیاز آن
تر و هولناکتر است و در
یاریهــا» یک راوی داریــد که
زهدان نوشــته بیها
«امروز /روزی
صف شیر /و سرم معرفــی
کنایه ،و حقیقت این است که
ســردتر ،بیروحتر ،گزنده
در «بــی
چــرا که چنین عنوانی در بطن و
صف نفت /تنم را گذاشتهام در
چیزی نیست جز توجه به
های مسخ شده احضار کرده و
دژخیمی اســت که روایــت قتل را با
میگوید «به یاری ها
گذاشتهام در
مؤلفه
به شــکل صورت
اعجاز کنایــه بردهاند و در خلق
مســتتر اســت و شــاعر وقتی
خواند .آنچه که راوی انــگار
شــاعران کمــی تا به امروز پی به
را فرستادهام خط مقدم»
بیان میکند .در «بی یاریها»
می
معنای پارادوکســال داشــته و
کنایی زبان نزدیک شدهاند،
انگیز با زمان« :پشت در که
آنان را از عالم ذهن به یاری دنیاییست که از خونسردی تمام
اســت مــا میآیند» این
شــاعرانه خود ،به مرزهای
حتی با برخوردهای شگفت
«بی یاریها» جلوه میکند؛
کلــی همدالنــه و ترحمآمیز
خاطرهای قدیمی ،تصاویر
و گاهی
این معنا را از شــعر اســتنباط
همــان معــدود شاعرهاســت که
در
دادگستری گرفته نگاه شــاعر
دســت میبرم در جیب کتم /و از
طرفانــه مخاطــب ناگفته
حســین شــکربیگی یکــی از
دبستان و پارک و مهدکودک و
میمانم/
مســخ ،نــگاه جزئــی و دقیــق و بی
کنــم /و کلیــد را دوبــاره ســر و
چنین عنوانی برای شــعر؛ نه
قلبی که با چوب افتادهاند به
دیگر مظاهر شهری؛ و در
که این میکنــد .بنابراین
گوید« :هنوز دوســتت دارم /با
برمــیدارم / ،در را بــاز می
تا قاشق و موزائیک و اداره و
هنری با تمهیداتی کار میکند
کلیــد را
قدیمــی میگذارم /تا می
افتــادهام» کنایه اســت از اینکه
اصوال حشو و زاید است.
مورد بلکه ً
بــه اســتیصال است .اثر
جیب کتــم در همان خاطره
جانــش» و «بــا چوب به جانش
معنایی .یک اثر تنها بی
آدمــی را اســتحاله نمــوده و او را
جایــش /در
تمهیدات یا صوری هســتند یا
قرار دادهام و ناچار اســت که
در ماندم /پشت در نمانم»
در تنگنــای دوستداشــتنت
انگار هــر صورتی که بــرای رفاه
تمهیداتش در بی یاری
روزی اگر دوباره پشت
غالب اســت و واقعیت «او را
زمانــی اثرگــذار خواهد بــود کــه
کشــانده اســت.
«چگونه میشود عبور کرد از
تصاویــر ،حالتــی وهمآلود
باشند به یاری ما میآیند
دوستت داشته باشد» ،یا میگوید:
خوشــبختی آدمی پدیــد آمده ،جز
در اینگونــه
خویش استقرار یافته و قوام گرفته
دراز به دراز افتاده» و «دراز به
مخاطب ناآشــنا بــا «مجاز
و آرامــش و
موضع
چنــان درهــم میآمیزند که
روزی /که روی تخت بیمارستان،
حافظ است .روزی گاوها
شــده و پوچ و بیاثر نیست .در
و وهــم
مثال بارز و عینی چنین شعری
تصویری مســخ
اســت از «رو به احتضار بودن» و
ســختی میتواند سررشته نخ
است از روی جعبهی شیر
شــدگی را در همان که
مرســل» و «مجاز باإلستعاره» به
دراز روی تخــت افتادن» کنایه
«بــی یاریهــا» ایــن مســخ
نظر در کارنامه ادبی ما یگانه
در فیســبوک نــاآرام بود /و
«نزدیک شدن به غروب یا شب».
ابیاتــی چون حافظ از این
واقعیــت را گــم نکنــد« :خاورمیانــه
تمهیدات روزیمیمونها
را برای روز ،کنایه است از
شــروع شــعر و در اســتفاده از
نــدارد .در «بی یاریهــا» نیز
شــعرش ،بنا را بــر این میگذارد
خاســت / ،سرانگشــت کاربران
بــدو
«میمونهای روی و همتــا
زیر از روی پاکتِچیپس
شــکربیگی در اغلــب موارد در
جرقههایــی که از کیبورد برمی
هایی دیــده میشــود که مــوارد
«گاوهای روی جعبه شــیر»،
اندیشــگی یکســانی بــا او دارد و با
مخاطب را در سیطره خود
میبینیم .و آراســتگی
سربازانِفلزی با نیزهها
سوزاند» و این وهمزدگی تا جایی
های
چیپس» و «ســربازان فلــزی»
می
در مواردی با گوشــزد کردن که مخاطب ،پیشزمینه واضحات و درافتادن در دام اطناب
نمونههایی از آنها هستند.
پاکت
شکلی از روی نردههای ایوان
گیــرد ،که شــاعر حتی میتوانــد
یاریها» اتفاق افتاده؛ دور زدن
همین تصور از ارائه توضیح
بیبهره از روایت نیست ،در هر
می
آنچه که در «بی
احترام به شعور مخاطب و
بیــان میکند نیز مخاطب را به
خرق عادت از اثر هنری
رهد .در این نوع نگرش ،شــاعر
شکســت یا همهمیآیند
نکته که دارد «واقعیت» را
دنیای واقعی به مدد تخیل و نیز
باشــد .البته میتوان روایتها را
عاشق تو باشم .../و از می
ایــن
نگاه از باال و تحمیل عقاید
«این شانس را داشتهام که
که
سنگی
و همسویی با او را به داشتن
چنانکه گلشیری در فرشتههای
فرم های واقعیت و رســیدن
اعجاب وادارد:
نصیب نباشم» همدلی
طریق به هم زدن
میتوان چند روایتی داشت؛
واقعی /و نان گرم خنده تو بی
از دیوارِدادگستری
بر مخاطب ترجیح میدهد.
مسخ شده به شکل زیر است:
ماه تند /و دست
ً ســیب باشــد /کافیســت خود
داستاننویسی کرده یا نیما در شعر.
به عالمی
عکسِپرستارانِمهربان
ســت بگویــی ســیب /و واقعا
آیند /روزی گاوهــا /از روی جعبه
انقــالب نیما؛ شــعر ما هنوز
و «کافی
بــه یاری ما می
چیپــس /متأســفانه بــه رغم
از سقفِمهدِکودکِپولی
روزی میمونهــا /از روی پاکــت
مونولوگ اســت و متکلم وحده -
شــیر/
های ایوان ...روایت هایش
از شعر ما ماتنهانیستیم
سربازان فلزی با نیزهها /از روی نرده
هزاران ساله شعر -هنوز هم
شدگی به دست دیکتاتور
شیرهایسیمانیهستند
است .در «بی یاریها» نیز روایت
نشــانههایی که شاعر از مســخ
گندمهای برشته بر در غار
ادامه شــعر رخت برنبسته
میرویم بر اطاعت
عیــان و آشــکار اســت و مــا در
ناپیدایان مرا رسمی بیاموز
داده
تا این تکههای مبارک
چوبی که وبال دستش باشد
ازل
به
دیدارت را به سنبلهها روشن یابم
لخته لخته بیایند
قصری که پهلو میزد بر چرخ
تا
سر تکان میدهند
شأن نزول استخوانی سپید
از
ثبوت یابند میان عدم
جستهایم مرگ را تا
داده بودم عبرت را بگیرند!
فاختهای در گلویم میخواند
کو ،کو ،کو ،کو...
به آنها هشدار
امتداد بامداد روشن فراموشان
تشرف بجویند به انجیر بنان
تا امتداد عصبی در
کالغی به خانهاش نرسید آخر
میکوبد برگها را و میگریزد
گی روزهایم را لمس میکنم
و
عشق گیجتر از
باد برهم
رفته
دهان جست و جو کردهام
تعلق خاموش در نای را ببین
خالقم را دهان به
صاعقهای تعقیباش میکند
این
بی عبرتی که گرفته باشد
کو ،کو ،کو ،کو...
صدای سوت
مجمره کهنه افروخته است
بر بندهایش حفظ میکند
از نایی به نایی دیگر
که روشنتر از هر
انعکاسی صدایی آزارم میدهد
تعادل سیرک را چوبی
کو ،کو ،کو ،کو...
فاطمهالسادات
بی
در تنم و باج خواهی میکند
بودن شرط است
را بر بندهایم حفظ میکند
و سیال باشی
زخمی دراز میکشد
بنــد بر کنگره خاطرههایم
چوبی تعادل بازی
حسینی
فــرو میریــزد و حلقــه حلقه
برای گشودن این پرده
در جموع بارهای نابرابر
کالهش را سیرک باالتر بیندازد
چاهــی گریههایــش را
آوازی میپیچد ،کو ،کو...
که خانقاه به خانقاه
فرصتهایی تار به بار میآورند
میکشد بر نفسهای
روزهای ابری
کو ،کو ،کو ،کو...
مهرنوش
دستم را داغ گذاشته است!
سیرک را نخی جا به جا میکند
رویایی دور گرفته و دور میشود!
اوهام نگاری ترس پشت
تعادل
قربانعلی
آمدش به یک جا ختم میشود
عشق
شطرنجی
صورت
را میگیرند و که رفت و
میشود و شایعهها دهانشان
از اخبار پخش
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پیام وزیر خارجه ایران به همسایگان بعد از شکست ترامپ

دولت به دنبال گرانی ارز نیستقیمت فعلی را زیانبار میداند و هیچ نفعی از آن نمیبرد
 -بانک مرکزی :برخی با شایعه درتالشند تا نرخ بازار کاهش نیابد
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رئالیسمجادوییبومیشده

اندوهی دیگر» /حسین شکربیگی

محصوالت شــوینده و بهداشــتی افزایش یافته از مسئوالن
ذیربط درخواست پیگیری داریم.
ëëعلــت افزایش قیمت زمین چیســت؟ /آقــای جمالی از
اصفهــان :لطفــاً از مســئولین بپرســید علــت گرانی قیمت
زمیــن چیســت؟ بگذاریــد جوانــان سروســامان بگیرنــد و
بتواننــد زندگــی کننــد .تــا کــی این قیمــت زمین و مســکن
میخواهد باال برود؟
ëëبا این تورم همســان سازی حقوق بازنشستگان به چشم
نمیآید /مسعود دلسوز :قبل از اینکه طرح همسان سازی
حقوق برای بازنشستگان اعمال شود و به دستشان برسد
اینقــدر قیمتهــا بــاال رفــت که آن همســان ســازی هیچ
تأثیری ندارد .قشــری از جامعه دارند زیر فشار این گرانی
له می شوند و خجالت زن و بچه را می کشند و هیچ کس
هم جوابگو نیست.

مشــترک مردم و کشــورهایمان دراز میکنیم .ما همه را بــه گفتوگو دعوت
میکنیم چرا که تنها راه پایان دادن به اختالفات و تنشهاســت .همه با هم
برای ســاخت آینــدهای بهتــر بــرای منطقهمان».دعوت اعراب همســایه به
توگوی منطقهای روز یکشــنبه از سوی حســن روحانی ،رئیس جمهوری
گف 
ایــران نیز تکرار شــد .روحانی در جلســه یکشــنبه هیأت دولت تأکیــد کرد که
جمهــوری اســامی همــواره دولتهــا بویــژه همســایگان خود را بــه صلح و
دوســتی و حســن همجواری دعوت کرده اســت .روحانی با بیان اینکه اکنون
ناروایی سیاســتهای دولت حاکم امریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه
و حقطلبانه جمهوری اســامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است،
تصریح کرد« :ایران شرایط جدید بینالمللی را فرصت تازهای برای تفاهم،
همــکاری و تعامــل بیشــتر با همســایگان در جهــت ثبات ،امنیت ،توســعه،
تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولتها و ملتهای منطقه میداند».
صفحه  2را بخوانید

انتخاباتامریکا
و اقتصاد ایران

لودویگ ویتگنشــتاین،
فیلســوف اتریشــی کــه
یادداشت
مبدع فلســفه زبان هم
اســت ،میگوید ،پاســخ
درســت همیشــه در
ســؤال درســت وجــود
منصور بیطرف دارد .سؤال را اگر درست
دبیر سرویس بپرســیم ،بــدون شــک
اقتصادی پاســخ درســت را هــم
دریافت خواهیم کرد .شاید مشکل اکثر ما این
باشد که نمیدانیم سؤال درست در کجاست.
برایمثالاگردعواییرادرخیابانببینیمبدون
شک ظاهر دعوا ما را به این نتیجه میرساند که
دو فرد عصبانی با هم گالویز شدهاند اما اینکه
چراعصبانیهستندوچهعواملیآنهارابهاین
سمتکشانده،مدنظرماقرارنمیگیرد.
صفحه  9را بخوانید

