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خانم جوانی که
تازه استخدام کرده بودند...
سیروس ابراهیمزاده

صبحانه

بازیگر

عکس :هنرمند

پـــس از مرگم مجلـــس ختم باشـــکوه و یادبود و
ســـوگواره به چه درد من میخورد ...چطور است
«ج ِّن نیک»هـــا بدون اینکه حتی
که خودیها و ِ
عضو اداره باشند وامهای میلیاردی پس ندادنی
میگیرند ،بدون تصویب هیأت مدیره و ...و ...و...
میخواهم هزارســـال سیاه من را سوار «پاژرو»ی
خود نکنید! ...شلیک خنده کارمندان بیرحمانه
منفجر شـــد و از ته دل ادامه پیدا کرد ...همچنان

کـــه در صحنه تئاتـــر اتفاق میافتـــد .خندههای
به اوج رســـیده فروکـــش کرد ...و کـــف زدنهای
پراکنده! سکوتی سنگین برقرار و سپس حاضران
سرهاشان را پایین انداختند.
 #در سکوت سرگردان صحنه ،از گوشهای صدایی
برخاست .بهطرف صدا نگاه کردم .خانم منشی
جوانی که تازه استخدام کرده بودند هق هق گریه
میکرد.

پروانههای پیرهنش را کجا باید برم؟!

قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ چند کار خوب را برای گوش کردن به شما پیشنهاد میکند
عصرانه

جویا شد.
متأسفانه آشـ ــفتگی که این روزها درموسیقی
بـ ــه وجود آمـ ــده سـ ــبب شـ ــده سـ ــطح کیفی
آثارکاهش پیدا کند که البته این مسـ ــأله ابتدا
به اشـ ــعار و ترانهها مربوط اسـ ــت که دوستان
بهصورت مجاز یا غیرمجاز اجرا میکنند.
مـ ــن براین بـ ــاورم که در تولید یـ ــک اثر هنری
چـ ــون آلبـ ــوم موسـ ــیقی اگر بـ ــه مقوله شـ ــعر
اهمیت و ارزشـ ــی گذاشـ ــته نشـ ــود باید فاتحه
باقی کار را خواند متأسـ ــفانه ایـ ــن روزها ترانه
و اشعاربسیارسـ ــطحی و بیمحتوایی شـ ــنیده
میشـ ــود که درسـ ــطح فرهنگ مردم کشورما
نیست.
وقتـ ــی شـ ــعر بدرسـ ــتی انتخاب نشـ ــود قطعاً
نمیتـ ــوان توقـ ــع داشـ ــت ملـ ــودی خوبـ ــی
هـ ــم اسـ ــتفاده شـ ــود البتـ ــه ایـ ــن موضـ ــوع
بـ ــه سـ ــلیقه و انتخـ ــاب خواننـ ــده هـ ــم
مربوط است.
مـ ــن بهعنـ ــوان خواننـ ــده این حـ ــق انتخاب را
دارم کـ ــه چـ ــه شـ ــعریا ترانـ ــه ای را بخوانم یا
مدیربرنامههایـ ــی کـ ــه بـ ــا ما همـ ــکاری دارند
این موضوع را باید گوشـ ــزد کنند اما متأسفانه
میبینیم که روز به روز سـ ــطح کیفی اشـ ــعار و
ترانهها کاهش پیدا میکنند این همان اتفافی
بود که آقای محمد علی بهمنی رئیس سابق
شـ ــورای شـ ــعر و ترانـ ــه دفتر موسـ ــیقی به آن
اشـ ــاره داشـ ــتند .بنابراین مدیران و شوراهای
ممیزی باید نظارت بیشـ ــتری به این موضوع
داشـ ــته باشـ ــند و به هر شـ ــعری مجوز انتشار
ندهند.

عکس ها :سر پوش

این روزها بازارموسـ ــیقی شـ ــرایط نابسـ ــامانی
دارد ومتأسـ ــفانه تولیدات آلبوم بسیارکاهش
پیدا کرده اسـ ــت .متأسـ ــفانه اغلـ ــب قطعات
موسـ ــیقی-اگر هـ ــم کیفیتی داشـ ــته باشـ ــند-
بهصـ ــورت تـ ــک آهنـ ــگ ،آن هـ ــم درفضـ ــای
مجـ ــازی ،منتشـ ــرمی شـ ــود اما خوشـ ــبختانه
هستند کسـ ــانی که همچنان ب ه کارهای خوب
و با ارزش می اندیشـ ــند .بهطورمثال انتشـ ــار
دو آلبـ ــوم از دو هنرمنـ ــد عزیز اهـ ــورا ایمان و
روزبه بمانی .اهورا ایمان شـ ــاعر و ترانهسرای
کشـ ــورمان بـ ــه تازگـ ــی آلبـ ــوم «پروانههـ ــای
پیراهنش» را منتشـ ــر کرده و روزبه بمانی نیز
«کجا باید برم» را به بازار موسیقی ارائه کرده
است.
بـ ــه نظرمن آلبومهای بسـ ــیار خوبی اسـ ــت و
هـ ــر دو عزیز صاحب قلم هسـ ــتند .قطعاً این
آثارمتفاوت با آنچه امروز میشـ ــنویم خواهد
بود وتکـ ــراری نیسـ ــت و حرفهـ ــای جدیدی
بـ ــرای مخاطبان موسـ ــیقی دارد .روزبه بمانی
و اهورا ایمان از شـ ــاعران خوب کشـ ــور هستند
و با توجه به تجربه و همکاریهای پیشـ ــین با
دیگر هنرمنـ ــدان بهنظرمن بهلحاظ نوع نگاه
متفاوتی که به فضای موسـ ــیقی امروز دارد از
رنگ و لعـ ــاب خاصی برخـ ــوردار خواهد بود
و نویـ ــد یک آلبوم خـ ــوب را میدهد البته باید
شـ ــنیده شـ ــود و نظرمخاطبان موسیقی را هم

منبع:وب سایت شخصی

تومان
 #وقتـــی برای جـــور کـــردن  10میلیـــون
ِ
ناقابـــل بـــرای یـــک جفـــت ســـمعک امیـــدم
از همـــه جـــا قطع شـــد ،بـــه راهنمایـــی یکی از
اعضای «مؤسسه خیریه پیران درمانده خرد»
نامهای برای مدیرعامل مادام العمر صندوق
بازنشســـتگی اداره خودمان نوشتم .فردای آن
روز وقتی مقام محترم مرا در گوشه خیابان به
انتظار مســـافرکش خطی دید ،دلش ســـوخت
و بر اتومبیل «پاژرو»ی خود ســـوارم کرد ،قول
مســـاعد داد کـــه تقاضایم را با نظـــر موافق در
اولین جلسه هیأت مدیره مطرح خواهد کرد.
 #آبدارچـــی دیس نیـــم خورده میوه و شـــیرینی
و بشـــقابهای مصرف شـــده را از ســـالن هیأت
مدیره صندوق بازنشستگی بیرون آورده با دست
دیگرش یادداشـــت کوچکی را روی میز حسابدار

گذاشت و در یک مکث کوتاه سراپای این فقیر را
ورانداز کرده خارج شد .آقای حسابدار یادداشت
را خوانده با دلســـوزی موذیانهای گفت :معذرت
میخوام اســـتاد بزرگوار! هیـــأت مدیره به اتفاق
آرا با تقاضای شـــما مخالفت کـــرده ،چون طبق
مقررات...
 #دســـت خـــودم نبـــود ...چشـــمهایم را بســـته
دهانـــم را باز کردم :خجالت بکشـــید! حیا کنید!
اگر حاال به داد من نرســـید پس کی؟ مرده شوی
مقرراتتـــان را ببرد! اگر نتوانید در ســـختیها به
داد افراد برســـید چه صندوقی؟ چه تعاونی؟...
وقتی چشم باز کردم همه اعضای هیأت مدیره
و کارمندان بخشهای مختلف دورم جمع شده
بودنـــد .با دیدن مدیرعامل زخم دلم تازه شـــد:
آقا چرا روز روشن دروغ میگویید .چرا سر مردم
را شـــیره میمالید؟ استاد اســـتاد به چه درد من
میخورد؟ اگر نتوانید یک قرضالحسنه کوچک
ضرورت اساســـی خودم را رفع
به من بدهید که
ِ
کنم ،پس چکارهاید؟ حاال باید به داد من برسید.

قاسم افشار

روزبه بمانی

اهورا ایمان

زنانه حسرت میکشم

این آخر هفته وقت بگذارید و به پیشنهادیک نویسنده
داستان «نخ قرمز به جای لبهایش» را بخوانید

پیشنهاد
داستان

مجتبی تقویزاد

داستان نویس

داسـ ــتانهای مجموعـ ــه «نـ ــخ قرمـ ــز بـ ــه جـ ــای
لبهایـ ــش» نوشـ ــته زهـ ــرا نـ ــوری ،داسـ ــتانهای
حسرتاند .داسـ ــتانهای دریغ .زهرا نوری نویسنده
جـ ــوان افغـ ــان ،در ایـ ــن مجموعـ ــه یـ ــازده داسـ ــتان
گنجانده ،کـ ــه همگی به مسـ ــأله زنـ ــان میپردازند؛
زنانی که خـ ــارج از مختصات زمـ ــان و مکان زندگی
پس فضاسـ ــازی
میکننـ ــد .گرچه نـ ــوری به خوبی از ِ
اماکـ ــن برآمده ،امـ ــا بینامـ ــی ،مخاطـ ــب را مابین
افغانستان و ایران میچرخاند.
نوری اگرچه نخ تسـ ــبیح این داسـ ــتانها را مسـ ــائل
مترتـ ــب به زنـ ــان افغـ ــان قرار داده اسـ ــت امـ ــا رگه
حسرت و دریغ در کل داستانها به چشم میخورد.
مجموعـ ــه بـ ــا داسـ ــتان «دلـ ــم یـ ــک مـ ــادر خـ ــوب
میخواهد» آغاز میشود .داسـ ــتانی که به زعم من
معنایی کنایی را در خود جا داده اسـ ــت .راوی دختر
در این داسـ ــتان حسـ ــرت مادرهایـ ــی را میخورد که
قربان صدقه دخترشان میروند و به خواستههایش
توجـ ــه میکنند و مقایس ـ ـهای میسـ ــازد بـ ــا مادرش
کـ ــه کتکش میزنـ ــد و زبان جز به نفریـ ــن برایش باز
نمیکنـ ــد و چه دردناک اسـ ــت اگر مادر را همسـ ــان
وطن بدانیم.
حسـ ــرت مادرخوب ،حسرت عشـ ــق پایدار ،حسرت
آزادیهای زنانه ،حسـ ــرت بلوغ بیدغدغه ،حسرت
ازدواج و حسـ ــرت درک یـ ــک زن از سـ ــوی دیگـ ــر
زنان ،گوش ـ ـهای از مجموعه حسـ ــرتهای متبلور در
داستانها هستند.
نوری ،جسـ ــارت ورود بـ ــه دنیای مشـ ــکالت زنانه از
قبیل بروز نشـ ــانههای بلوغ در جامعه مردسـ ــاالر و
مصائـ ــب زندگی در دوره قاعدگی را داشـ ــته اسـ ــت.
گرچه این جسارت تنها منتهی به ارائه گزارش وضع
موجود با چاشنی مویه شـ ــده است ،اما نفس وجود
آن در دور ه گذار ستودنی است.
این مجموعـ ــه اگرچه به جای نمایـ ــش موقعیت ،در
اکثر مواقع به بیان موقعیت میپردازد اما ترکیب نثر،
انتخاب کلمات ،ضرباهنگ و سلسـ ــله اتفاقات ،آن را
خوشـ ــخوان کرده اسـ ــت .قرابت عجیب اصطالحات
افغانها با سبک هندی در شعر ،ناخودآگاه در برخی

گشت لذتبخش در میان قفسههای پر از کتاب

کتابخانهای به وسعت خاورمیانه
خواندنیها
فرحناز دهقی

مترجم

منبع :الجزیره

عکس  :الجزیره

در عصرهـ ــای روز جمعه در میته ،محل ـ ـهای در مرکز برلین ،صداهایـ ــی از زیرزمین
کتابخان ـ ـهای عمومـ ــی بلنـ ــد میشـ ــود .صـ ــدای سـ ــازهای خاورمیان ـ ـهای از اتاقی در
 ،Stadtbibliothekکتابخانه شـ ــهری برلین ،جایی که بیناتنا در آن خانهای برای خود
ساخته ،به بیرون میآید .این نخستین کتابخانه عربی در این شهر است .زوج جوان
مصری قفسههایی پر از رمانهای عربی ،کتابهای شعر و غیرداستانی ساختهاند و
کتابها را به مردم امانت میدهند .گروه کوچکی از پناهجویان فلسطینی و سوری با
صدایی آرام و لیوانهای چای در دستانشـ ــان با یکدیگر معاشرت میکنند و چند تن
هم با لپتاپهایشان گوشهگوشه کتابخانه نشستهاند و کار میکنند.
محند قیکانی یکی از مؤسسـ ــان کتابخانه میگوید« :اینجا مکانی برای همه اسـ ــت».
بیناتنا که به عربی به معنای «میان
ما» است ،تماماً با کمک نیروهای
داوطلب اداره میشود .هر از گاهی
اجـ ــرای موسـ ــیقی و شـ ــعرخواهی
سکوت آن را میشکند و جمعیتی
نسـ ــبتاً زیـ ــاد وارد آن میشـ ــود تـ ــا
بـ ــوی قهـ ــوه و همهمـ ــه میهمانان
برای سـ ــاعاتی هم که شـ ــده یادآور
خاورمیانه که سالهاست در آتش
جنگ میسوزد ،باشد.
قیکانی که پیش از این دانشـ ــجوی
ادبیـ ــات و ترجمه در سـ ــوریه بوده،
پیـ ــش از آنکـ ــه شـ ــعلههای جنگ
چهارگوشـ ــه کشـ ــورش را ببلعـ ــد،
کتابخانه خودش را در شـ ــهر حلب به راه انداخته بود اما بعدتر با تشـ ــدید جنگ و از
دسـ ــت رفتن کتابخانهاش زیر موشکهای تروریستها ،ناچار شد کتابهایش را جا
بگذارد و خود را به گوشه امنی در جهان برساند.
طی دهههای اخیر ،آلمان خانه دوم جامعه نسـ ــبتاً بزرگی از عربزبانها شده است
اما در پنج سـ ــال اخیر ،این جامعه بهدلیل جنگ عراق و سـ ــوریه ،جمعیتی دو برابر
یافته اسـ ــت .قیکانی میگوید« :ما خانه و کشـ ــورمان را از دسـ ــت دادهایم .همچنین
کتابهایمان را که بخش مهمی از زندگی روزمرهمان بودند هم از دسـ ــت دادهایم».
او میگوید بیشتر سازمانهای حمایتی پناهجویی روی غذا و پناهگاه تمرکز کردهاند
و به نیازهای فرهنگی و فکری پناهجویان توجه کمتری دارند .قیکانی که از کودکی با

موارد ،زبان داسـ ــتان را به شـ ــعر نزدیـ ــک میکند .این
موضوع در چند داسـ ــتانی که با زاویه دید دوم شخص
روایت میشود ،نمود بیشتری مییابد .نقطه اوج این
زبان و فضاپردازی شاعرانه در داستان «زیبای سنبله»
به چشم میخورد.
اگرچـ ــه ثبـ ــات لحـ ــن و زبـ ــان بیـ ــن شـ ــخصیتهای
مختلـ ــف در جنسـ ــیت و ردههـ ــای سـ ــنی مختلف را
میتوان از نقاط ضعف داستانهای نوری دانست،
اما یکسانی نوشتار و استفاده مکرر از برخی کلمات،
کار را برای مخاطب غیرافغان راحت میکند.
در ایـ ــن میـ ــان اگر بـ ــود خودداری بیشـ ــتر نـ ــوری در
توضیح سـ ــوژههای خـ ــود ،قطعاً مجموعه داسـ ــتان
«نـ ــخ قرمز بـ ــه جـ ــای لبهایـ ــش» چند پلـ ــه باالتر
میایستاد و عمق محتوایی بیشتری میگرفت .کوتاه
سـ ــخن اینکه ،نوری با مجموعه داستان «نخ قرمز
به جای لبهایش» که توسـ ــط انتشـ ــارات پیدایش
منتشر شده اسـ ــت ،نوید ظهور داستاننویس افغان
خوبی را میدهد؛ داستاننویسـ ــی که با تجربه بیشتر
و چیرهدستی میتواند ،دغدغههای مغفول جامعه
زنان افغانستان را روایت کند .پیشنهاد میکنم این
کتاب را تهیه کنید و بخوانید.

تخیل کاغذی
ِ

کتاب و محصوالت فرهنگی رابطهای بسیار نزدیک داشته است ،در بدو ورود به آلمان
به عضویت یکی از کتابخانههای عمومی درمیآید .پس از مدتی ،از پرس و جو برای
یافتن کتابهای عرب زبان ناامید میشود و میفهمد در شهری به بزرگی برلین هیچ
کتابخانه و کتابفروشیای که کتابهای عربی داشته باشد ،پیدا نمیشود.
در سـ ــال  ،2016قیکانی با علی حسن موسـ ــیقیدانی که در کنار تمام دلتنگیهایی که
مهاجرت برایش به همراه آورده بود ،دلش برای زبان مادریاش هم تنگ شده بود،
آشـ ــنا شد .فکر تأسیس این کتابخانه از آنجا به سرشان زد که هر بار قرار مالقاتشان با
رد و بدل کردن کتابهای عربی و صحبت درباره آنها میگذشـ ــت .آنها مأموریتی را
آغـ ــاز کردند که جمعآوری کتابهای عربی مهمترین وظیفهاش بود .کار روزانه آنها
سر زدن به پستوهای فرهنگی آلمان شده بود ،سپس نوبت به آغاز پروژه یافتن مکانی
برای دایر کردن کتابخان ه رسید .دانا حداد ،معمار اردنی نیز به آنها پیوست تا آنها را در
به ثمر نشاندن این تصمیم یاری دهد .او با دانشگاهش همکاری میکرد تا با طراحی
و تولید وسایل کتابخانه ،رؤیای قیکانی و حسن را به واقعیت نزدیک کنند .قیکانی در
این باره میگوید« :من با انتشاراتیهای مختلف تماس میگرفتم و از آنها درخواست
میکردم بـ ــه کتابخانه ما کمک کنند و برایمان کتاب بفرسـ ــتند .باالخره تالشهایم
نتیجـ ــه داد و از چند کشـ ــور ،کتابهایی برای ما ارسـ ــال کردند .بسـ ــیاری از کتابها را
غریبهها برایمان فرستادند .برخی خانوادهها کتابهای عزیزان از دست رفتهشان را
به ما هدیه میدادند و از ما میخواستند برای آرامش روح آنها دعا کنیم».
یک خیر عراقی که پدرش نمایشـ ــنامهنویس بود ،برای این کتابخانه دو قفسه کتاب
مملو از نمایشـ ــنامههای عربی خرید .یـ ــک زوج ایتالیایی نیز حدود  20جلد کتاب که
متعلق به دخترشـ ــان که زبان عربـ ــی میخواند و بر اثر تصادف جانش را از دسـ ــت
داده بود ،به آنها هدیه کردند .قیکانی میگوید« :هنوز حاشیهنویسیهای او در برخی
کتابهایش وجود دارد ».اکنون تنها در عرض چند ماه او توانسـ ــته بیشتر از  700جلد
کتاب به دست بیاورد .حاال کتابخانه کوچکش حدود سه هزار و  500عنوان جلد در بر
گرفته است و کمکها به این پروژه مستقل همچنان ادامه دارد.
کتابهایجامانده
هنگامی که هیبه عبید در سال  ،2013سوریه را ترک کرد ،تنها کتابی که با خود برداشته
بود ،مجموعه داستان محمود درویش شاعر فلسطینی بود .برای هیبه که روزنامهنگار
و نویسنده بود ،جا گذاشتن کتابهایش بسیار سخت و مشقتبار بود .او که در دانشگاه
حلب ادبیات عرب میخواند ،این کتاب درویش را منبع الهام و یار روزهای سـ ــخت
خود میداند .حاال او هم کتابخانه تازه تأسیس برلین را پناهگاه امن خود میداند که
چون خانه خودش برایش عزیز است.
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داستاننویس
و کتابفروش

خیلی وقت نیست بهعنوان کتابفروش پام به کتابفروشی «کتاب بخشنده» در مجتمع آفتاب
در خیابان آفتاب (میدان ونک خیابان خدامی) باز شـــده اســـت .فضای کتابفروشی بخشنده
دنج اســـت و کتابفروشـــیای اســـت که فضا به حد کافی در آن وجود دارد تا بتوانید آزادانه در
بین کتابها بچرخید و بعد هم بنشـــینید و با کتابها و کتابخوانها معاشـــرت کنید و تجربه
تازهای کســـب کنید .کتابفروشی همیشـــه با من بوده .در واقع میتوان گفت کهبند ناف من را
با کتاب بریدهاند .در شـــیراز که ساکن بودم تفریح دائمیام سر زدن به کتابفروشیهای شهر و
وول خوردن میان قفسههای کتابفروشیها بود .کتابفروشی دانش در خیابان صورتگر ،اولین
کتابفروشیای بود که اولین کتاب عمرم را از آن خریدم .بیگانه کامو بود با ترجمه جاللالدین
اعلم .بعد کتابفروشـــیهای دیگر هم به لیست ســـرزدنهایم اضافه شد :کتابفروشی پخش
مطبوعات که سر خیابان پوستچی بود و االن دیگر خبری از آن نیست و به جایش یک بانک برپا
شده است .مدتی هم کتابفروشی اسفند به مدیریت آقای امامی پاتوقم بود .اینها را میگویم
چون هر کسی تفریحی دارد و تفریح من رفتن به کتابفروشیها بوده و هست و رصد تازههای
کتاب و خرید آنها .اینها در کنار رفتن به کتابفروشیهای دست دوم یا همان کتابفروشیهایی
که کتابهای چاپ قدیم و نایاب را میفروشند عیشی بود و هست مدام .تهران که آمدم و باز
سرگرمیام کتاب است .آنقدر این میل و اشتیاق به ُبر خوردن با کتاب در من ریشه دوانده که
شغلم هم در حال حاضر کتابفروشـــی است .باید بگویم که دوستان نزدیک من هم همگی
مثل خودم دیوانه کتاب هستند .کتاب کاغذ به مدیریت یوسف انصاری در بازار ایران در میدان
انقالب کوچه چتری از مکانهای گردشـــگری من است .یوسف عالوه بر اینکه نویسنده درجه
یکی است سالهاست کارش خرید و فروش کتاب است و آن هم کتابهای نایاب و در بعضی
موارد بشـــدت نایاب .در روزهای گذشـــته از نزدیک با نحوه فروش و خرید کتاب آشـــنا شدم.
داستانهای بسیار جذابی دارد خرید کتاب نایاب .خرید کتابخانههایی که هیچ ورثهای ندارند
و دست بر قضا دست کسانی افتاده و آنها هم در صدد فروش کتابخانهها هستند .در بین این
خرید و فروش کتابخانههای کتابهای نایاب خاطرات بسیار زیادی از دل تاریخ خانوادههایی
نفهته است .به کتابها که نگاه میکنی انگار با هزاران چشم به تو زل زدهاند و خوب که به عطف
کتابها دقت کنی ذهنت پرواز میکند به سرزمین داستانهایی که ساکنانش آدمهای دیوانه
کتاب بودند مثل خودت .داستان وقتی جالب میشود که در بین کتابها و سفر خیالانگیزت
به سرزمین کتابها و آدمها چند جلد آلبوم عکس خانوادگی خودنمایی میکند .آلبوم را که
باز میکنی و با عکسهای بشدت خصوصی خانوادهای که احتماالً صاحب آن کتابها بودند
مو بر تنت ســـیخ میشود .پوست تنت دون دون میشـــود .اعضای خانوادهای که در یک سیر
تاریخی قبل از انقالب و بعد از آن در تمام مقاطع زندگی زندگیشان در قالب عکسهایی ثبت
شده است .شگفتانگیز است .خارقالعاده است .صورتها ،لباسها ،خندهها ،میهمانها،
رنگها در بین یک انقالب کامالً متفاوت میشـــود .حجابی که نبوده ظاهر میشـــود صورتی

