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شمع ار چه به گریه جان گدازی می کرد
گریه زده، خندة مجازی می کرد

آن شوخ سرش را ببریدند و هنوز
استاده ُبد و زبان درازی می کرد

)شیخ اجّل سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

پیغام خصوصی برای بابک زنجانی
کورش علیانی |  وقت این رســیده که بابک زنجانی تصمیم بگیرد به چه کســی ســود خواهد 

رساند؛ مردم یا مفسدان.
ببین آقای زنجانی!

شــما همیشــه که در این اندازه از فعالیت و درگیر این دادگاه نبوده ای. زمانی هم بوده که کسب 
و کارهای کوچک تر داشــته ای. بگذار حدس بزنم که تا حدی هم از شــیوه های کســب و کار 
ناســالم بی خبر نیســتی. یکی از این کســب و کارهای ناسالم امیدفروشی اســت. می دانی که 
یــک نفر به چیزی نیاز دارد کــه از راه های معقــول و قانونی نمی تواند به آن چیز برســد. اول او 
را مطمئــن می کنی کــه کارش از راه نامعقــول یا غیرقانونــی قابل انجام اســت، بعد که کامال 
مطمئن شــد قدم دوم را برمــی داری و به او می قبوالنــی که تنها راه غیرمعقــول فراهم آوردن 
خواســته اش تو هســتی. تمام رمال هایی که از بیماری العالج مردم ســوء اســتفاده می کنند 
و بــا فروختن وعده ی درمان بــه آنان پول خون آنان را باال می کشــند، تمام آن هــا که به مردم 

بســته های شــبه معنوی برای فراهم آوردن آرامشی بی نظیر می فروشــند، تمام کالش هایی 
کــه دور و بر اداره ها پرســه می زنند و به مشــتریان ساده لوحشــان می باورانند کــه در آن اداره 
آشــنای ذی نفــوذی دارند که می تواند با رشــوه مشکلشــان را حــل کند، تمام موسســاتی که 
 بــه مردم قــول کم کردن فــالن کیلــو وزن در یک هفتــه را می دهنــد، همــه از همین کلک 

استفاده می کنند.
قسمت وحشــتناک کلک این اســت که قربانی پس از مدتی خود مدافع پر و پا قرص شارالتانی 
می شود که به دامش گرفتار شده، چون نمی خواهد بعد از از دست دادن سرمایه و پولش، امیدش 

را هم از دست بدهد.
خریداران امید وضع رقت انگیزی و اغلب العالجی دارند. چیزی که از پرونده ی شما پیدا است و 
ما آدم های بی خبر هم می بینیم این است که ممکن است قوه ی قضائیه صد در صد مثل ساعت 
کار نکند و در عالی ترین وضع ممکن نباشــد، اما در این پرونده اوال جدی اســت و دوم این که زیر 

بار تاثیر عوامل خارجی به هیچ وجه نمی رود. ســاده تر اگر بگویم، بعید اســت این پرونده عاقبت 
شادمانه ای برایت داشته باشد.

و طبیعتًا این میان کســانی هســتند که تمام ســرمایه ی فعلی تو را، یعنی سکوتت و نشت ندادن 
اطالعاتت را با امیدت معامله می کنند. تو را امیدوار می کنند اگر به نگفتن حرف حســاب و نشت 
ندادن اطالعات ادامه بدهی، اگر وفاداریت را به آن ســرنخ های فســاد که تو را به اینجا رساندند 

ثابت کنی، خالصت خواهند کرد.
تنها توصیه ی عاقالنه ای که برایت دارم این اســت که دســت از این امید بی حاصل بردار، بپذیر 
بابت خطاهایی که کرده ای بهای جدی ای - شــاید جانــت را - خواهی پرداخت. بعد به آن ها که 
دارند تالش می کنند همچنان اغفالت کنند نشــان بده که این بازی برای آنان نیز هزینه خواهد 
داشت. نگران چه هستی؟ مدرک کافی نداشته باشی؟ علیهت به جرم افترا شکایت کنند؟ کسی 

که زیر هشت است از چه می ترسد؟

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

زشت و زیبا
نگاهی به کتاب »آواز داوود« اثر قاسم شکری 

»آواز داوود« ششمین کتاب قاسم شکری در زمینه ادبیات داستانی است که به تازگی وارد بازار نشر 
شده است. از این نویســنده پیش از این آثاری همچون »بوی خوش تاریکی«، »مارمولکی که ماه را 
بلعید«، »گانگستری از دیار حافظ«، »زخمی روزگار« و »نقص فنی« منتشر شده بود که کم و بیش با 
اقبال صاحب نظران رو به رو شــده بودند. تازه ترین اثر قاسم شکری عنواِن هفتاد و پنجمین رمان در 
مجموعه قفسه آبی نشر چشمه را به خود اختصاص داده و گفتنی است که در آینده نیز رمان »همزاد« 

به قلم این نویسنده منتشر خواهد شد.
در روزگاری که شــباهت های محتوا و فرم و همچنین حال و هوای حاکم بر آثار داستانی معضلی در 
ادبیات داستانی محسوب می شود، ارائه اثری متفاوت فی نفسه می تواند جالب توجه باشد؛ حتی اگر 
آن را نتوان امتیازی برای آن اثر محســوب کرد. قاسم شکری با آثار داستانی پیشین خود که بعضا با 
ستایش منتقدان نیز روبه رو بوده اند نشان داده که عالقه مند به پیمودن مسیرهای کمتر تجربه شده 
است؛ شیوه هایی که الاقل در ادبیات داستانی ایران چندان مورد استفاده قرار نگرفته اند. داستان های 
شــکری معموال آثاری ساده خوان نیســتند، این داســتان ها فارغ از میزان توفیق آنها جزو ادبیات 
سرگرم کننده محسوب نمی شوند، نویسنده حرف هایی برای گفتن دارد که محتوا و فرم در تناسب با 
یکدیگر تابعی از این مهم محسوب می شوند. اتخاذ چنین رویکردی باعث رفتن به سراغ حوزه هایی 

می شود که گاه با حاشیه هایی از عدم درک درست این آثار به عنوان محصولی ادبی همراه می شود. 
آواز داوود نیز بر تداوم همین رویکرد در مســیر داستان نویسی قاسم شکری داللت دارد. اما او این 
بار به سراغ حوزه ای رفته که رمان حاضر را در کارنامه خود او نیز به اثری ویژه محسوب کرده است. 
در ادبیات داستانی ایران شاید بعضا به تناســب محتوای رمان و نوع نگاه و جهان بینی نویسنده، 
بارقه هایی از سیاه نویسی در برخی آثار دیده می شود. اما این ویژگی به ندرت به عنوان رویکرد غالب 

گاهانه، مورد استفاده قرار  در اثر آن هم به شکلی خودآ
گرفته است.

گاهانه و  قاسم شکری اما در آواز داوود، به شکلی خودآ
البته از پیش طراحی شده به سراغ این نوع از ادبیات رفته 
است: »تمام تالشــم در این اثر بر این نکته استوار بوده 
که ترســیم این همه پلشتی در خدمت ادبیت کار باشد، 
نه اینکه از ادبیات و هنر نوشــتن بهره و وام گرفته باشم 
برای نقش زدن این همه تیرگی و نابسامانی. شاید برای 
کسانی غیر قابل هضم باشد که بگویم گاهی در سیاهی 
و زشتی و پلشتی هم می شود رد پایی هر چند کم رنگ از 
زیبایی دید. تا سیاهی نباشد نور و روشنی فروغی ندارد. 
من در این اثر، تمام تالشــم را کرده ام تا کاشف این رد و 
نشــان کم رنگ باشــم. انگار بخواهم از زیر ِگل والی و 
لجِن باتالقی هزاران ساله، تندیس و پیکره ای زرین از 
خدای عشق بیرون بکشانم... به هر حال خوشحالم از 

نوشــتن این همه سیاهی. خمیرمایه ام با زشتی و پلشتی عجین شــده و ورز آمده، و چاره ای ندارم 
روایتگر آالم آدمی بودن.« خواندن آواز داوود یک تجربه متفاوت اســت، می تواند بسیار خوشایند 
خواننده باشد یا بسیار منزجرکننده و در هر دو حال نشان دهنده تاثیرگذاری کار نویسنده است. قاسم 
شکری در آواز داوود نثر رمان را در خدمت روایت در آورده است، چنان که گویی در تار و پود آن تنیده 
شده است، تلخی، پلشتی، سیاه انگاری و حتی طنز سیاه. البته از این نوع ادبیات خوشمان بیاید یا 
نه، نباید این ویژگی های آن را نشانه پوچ انگاری نویسنده در نظر گرفت. چه بسا در الیه های زیرین 

اثر حرف های قابل توجهی هم برای گفتن وجود داشته باشد.

زنی که در اتوبوس با آل احمد آشنا شد
سیمین دانشور 8 اردیبهشت ۱۳۰۰ خورشیدی در شیراز 
زاده شد. پس از دوره مدرسه برای ادامه تحصیل در رشته 
ادبیات فارسی به دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران وارد 
شد. نوشتن را در بیست ســالگی آغاز کرد و سال ۱۳۲۷ 
مجموعه داســتان کوتاه »آتش خاموش« را منتشر کرد 
که نخســتین مجموعه داســتانی اســت که به قلم زنی 
ایرانی چاپ شده اســت. او در همین ســال، در حالی که 
در اتوبوس از تهران راهی شــیراز بــود با جالل آل احمد 

نویســنده و روشنفکر ایرانی آشــنا شــد که حاصل این آشــنایی ازدواج این دو بود. سال ۱۳۲8 با 
مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. سال ۱۳۳۱ با دریافت بورس 
تحصیلی به دانشــگاه اســتنفورد آمریکا رفت و در آنجا دو سال در رشــته زیبایی شناسی تحصیل 
کرد. ســال ۱۳۳8 استاد دانشگاه تهران در رشته باستان شناســی و تاریخ هنر شد. اندکی پیش از 
مرگ آل احمد در ۱۳۴8، رمان »َسووشــون« را منتشــر کرد که از جمله پرفروش ترین رمان های 
معاصر است. وی نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه ای در زبان فارسی داستان نوشت. 
مهم ترین اثر او رمان سووشون است که به ۱۷ زبان ترجمه شده و درباره رخدادهای زمان رضاشاه 
اســت. این بانوی پیشکسوت داســتان نویس پس از یک دوره بیماری، در ســال 8۶ کار نوشتن را 
دوباره از ســر گرفت و داستانی با نام برو به شاه بگو نگاشــت درباره حضرت علی و مظلومیت های 
ایشــان. از دیگر آثار او می توان به این نام ها اشاره کرد: شهری چون بهشت، از پرنده های مهاجر 
بپرس، جزیره ســرگردانی، ساربان سرگردان، کوه ســرگردان، غروب جالل و... سیمین دانشور 

۱8 اسفند ۱۳۹۰ درگذشت.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

آلبوم جدید شهرام ناظری منتشر شد
آلبوم صوتی و تصویری »درفش کاویانی« با صدای 
شهرام ناظری شوالیه آواز ایران و به آهنگسازی فرید 
الهامی منتشر شد و این نوازنده تنبور و آهنگساز، این 
آلبوم را به مادر فرهیخته اش تقدیم کرد. آلبوم درفش 
کاویانی و براســاس اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی 
و همچنیــن با همــکاری نوازندگان گروه موســیقی 
فردوسی پس از نزدیک به یک دهه تالش؛ به همت 
نشر »نغمه سرای روژین« به تهیه کنندگی صدرالدین 

حسین خانی دوشنبه ۱۷ اسفندماه جاری در سراسر کشور منتشر  شد. آخرین اثر شهرام ناظری 
تنها حماسه خوان موســیقی ایران در حالی از طریق فروشگاه های فرهنگی و هنری در اختیار 
عالقه مندان به موسیقی، شعر و ادبیات در سراسر کشور قرار گرفت که شوالیه آواز ایران پس از 
سال ها در آلبوم درفش کاویانی یکبار دیگر با ساز مقامی تنبور، حماسه سرایی )شاهنامه خوانی( 
کرده و در این اثر موســیقیایی آواهای چند هزار ســاله »هوره« و »مور« و همچنین مقام های 
باســتانی تنبور را اجرا کرده است. در درفش کاویانی، ســارا عباس پور به عنوان نقال اثر، کاری 
متفاوت اجرا کرده و کارگردان تصویری آلبوم نیز برعهده اهورا ذوالنور بوده است. برخی از قطعات 
آلبوم درفش کاویانی عبارت اند از: آواخوانی )براساس آواهای باستانی هوره و مور(، پادشاهی 
ضحاک، تولد فریــدون، تکنوازی تنبور، ضحاک در جســت وجوی فریدون )براســاس مقام 
مجنونی و شاهنامه خوانی(، خروشیدن کاوه دادخواه، قیام کاوه آهنگر، کاوه آهنگر )براساس 

مقام سحری و شاهنامه خوانی( و ...

انتقاد کمدین آمریکایی از دونالد ترامپ
لوئیس ســی .کی کمدین آمریکایــی از هوادارانش 
درخواست کرد به دونالد ترامپ رای ندهند. او ترامپ 
را بــا آدولف هیتلر مقایســه کرد. بازیگر »جاســمین 
غمگین« شــنبه صبح ایمیلی برای هــواداران خود 
ارسال کرد و در آن ضمن اطالع رسانی درباره فصل 
ششم سریال »هوراک و پیت« از هواداران خود تقاضا 
کرد به دونالد ترامپ رای ندهند. او در این نامه نوشته 
است: »لطفا رای دادن به ترامپ را متوقف کنید. این 

کار شــاید در آغاز خنده دار بود، اما این مرد هیتلر اســت. هیتلر هم در آلمان دهه ۳۰ میالدی 
فردی بامزه بود که به مردم انرژی تازه ای می داد.« البته ســی.کی می گوید این نامه در حمایت 
از هیالری کلینتون یا برنی ســندرز نیست، هر چند این دو را دوست دارد. او در این باره نوشت: 
»من از هیالری کلینتون یا برنی سندرز حمایت نمی کنم. من هر دوی آنها را دوست دارم، و اگر 
صادق باشم برای دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا دوست دارم یک محافظه کار این مسئولیت 
را برعهده بگیرد، زیرا اوباما هشت سال رئیس جمهور بوده و اکنون به یک محافظه کار نیاز داریم. 
باید یک محافظه کار باهوش رو در روی یک نامزد لیبرال قرار بگیرد.« بازیگر سریال »لویی« در 
ادامه گفت: »ترامپ آن محافظه کار باهوش نیســت. او یک فرد دوروی متعصب دیوانه است. 
او خطرناک است. او نشانه ای از یک مشکل واقعی است.« او به هواداران جمهوری خواه خود 
گفت از آنها نمی خواهد به دموکرات ها رای دهند، بلکه درخواست می کند فرد دیگری را به جای 

ترامپ انتخاب کنند، سی.کی انتخاب ترامپ را نوعی خودکشی ملی توصیف کرد.

آواز داوود
نویسنده: قاسم شکری
نشر چشمه
قیمت: 12 هزار تومان
1۶۴ صفحه

! FBI در حاشیه درگیری اپل با

به روایت یک شاهد عینی

وآن راز سر به مهر...
بنوشــه فرهت  |  خانه هایمــان از همان زمان های قدیــم، همان قدیمی که 
مــا نبودیم هنوز، خودمانی بود و خاکی. خانه، خــودش بود. یعنی همان چیزی 
می نمود که بود.. از بیرون حتی گاه تنها یک دیوار ساده می دیدی و یک در. اصال 
نمی فهمیدی که اینجا خانه ی تاجر بزرگ شــهر است یا معلم مدرسه ی بچه ها و 
یا یک حکیم. خیلی هوشیار اگر بودی، از سر کوچه که آمده بودی تا به اینجا، دیوار را گز کرده بودی و 
فهمیده بودی که پشت دیوار، زمیِن بزرگی ست. از فخر و جالل و جبروتش اما به عیان چیزی نمی دیدی. 
آشنای آن تاجر بودی و یا به هر دلیلی بخت اگر یارت میشد و پا به درون می گذاشتی، پیچ راهروی ورودی 
را که رد می کردی آهسته، روشنای حیاط که به چشمانت می کشید، تازه نشانی از آن شکوه و عظمت در 
برابرت ظاهر می شد. حیاط های بزرگ، درختانی بلندباال، حوضی در میانه و ساختمانی با تابستان نشین 
و زمستان نشین... ارسی های رنگ رنگ با قاب های مشبک که نشان دست استادکارانند، آجرچینی های 

دور و باالی پنجره ها که نقش زده بودند بر تن بنا، گچ بری ها و آیینه کاری ها و...
تجارت هم اگر نمی دانستی اما خانه ات همین بود... البته کمی ساده تر... از کوچه یک در کوچک 
بود که به خانه راه داشــت، داخل که می شــدی، چند قدمی در یک راهرو سرپوشیده و کمی تاریک 
می آمــدی و بعد دو یا ســه پله تو را پایین می برد... به روشــنی... به حیاط... بــه دنیایی دیگر... توی 
گرمازده ی هالک از تابســتان، آن بیرون که بودی، چه می دانســتی که پشــت این دیوار کاهگلی 

چنین بهشتی پنهان شده؟
اسم شان خانه بود، رسم شان اما چیزی بود که آدم هیچ نمی فهمید دقیقا چیست، هر چه بود مثل 
یک آموزگار متبحر تو را و ذهنت را ورز می داد تا پخته شوی، بزرگ شوی، بدانی و بیاموزی. »خانه« ها 

یک پا مدرسه بودند برای خودشان...
گاهت پر می شــد از آموخته های نســل های  از کودکی با این مالحظات بزرگ می شــدی و ناخودآ
پیشینت... آموخته هایی که این همه زمان را پیموده بودند و خود را به تو رسانده بودند تا درون جانت 
بنشــینند... این گونه نبود که از یک زمانی بنشــانندت در روبرو، با اصــول و قواعد و حد و کتانژانت 
و دیفرانســیل بفهمانندت کــه عزیزم! اگر پنجره های رو به جنوب را کمــی در حجم داخل ببری و 
برایشان سایبان طراحی کنی؛ در تابستان ۴5 و 5۰ درجه ی اهواز و بوشهر، الاقل وقتی درون اتاق 
نشســته ای، آفتاب بر فرق سرت نمی تابد. برای کفتر چاهی های حیاِط خانه که ته مانده ی بشقابت 
را می ریختی، چنان عشــقی درون قلبت پر می کشــید که سال های ســال دلت نمی آمد شمال که 
رفتی و پا که بر مسیر میانکاله گذاشتی، فالمینگوهای مهاجر را فاتحانه شکار کنی... همانطور که 
سرخوشانه بازی می کردی و می پریدی و می جهیدی و دور حوض می چرخیدی می آموختی که آب 
حرمت و جایگاه و مرتبه دارد... که درون آب انبار، داخل حوض، کنار پاشویه و سِر شیر، هر کجا که 
باشی، آییِن رفتار چیست. همان می شد که آب تقدس می یافت و دیگر نیازی به کمپین و پوسترهای 
تشویق به صرفه جویی در مصرف آب و تصاویر تنبیهی و دهشتناک از نبودن آن و خشکسالی، نبود...

اینگونه بود که به سِن مدرسه که می رسیدی، دانشمندی بودی برای خودت...


