
ــه ازخانه بيرون  ــر را درروزنامه خواندم وبالفاصل خب
زدم.مقصد،همان خيابان كوچك مركزشهربود.خيابانى 
ــگى دختران و پسران جوان  كه ميعادگاه ومعبر هميش
ــان را رد و بدل كنند.من  شده بود تا نگاه هاى ممنوعه ش
اما بغض آلود پا به پاى شان راه رفتم،خشم آلود به چهره 
ــم دوختم و زيرلب غصه دار بودم كه چرا  هاي شان چش
آنان اين چنين از درگذشت گلشيرى غافل و بى خبرند؟!

نخستين پناهگاه اين غربت وطنى،سقف كوچكى بود 
ميان پاگرد راه پله هاى يك ساختمان قديمى كه هنوز از 
بركات دوم خرداد باقى مانده بود. اتاقكى كه دفتر انجمن 
ــت. كشف بزرگ  ــازمان مردم نهاد، نام داش ادبى يك س
نگاهم زير آن سقف كوتاه، چهره غم زده و اشك آلود همان 
كسى بود كه نخستين بار نام «هوشنگ گلشيرى»را از 
زبانش شنيده بودم و توصيف هايش، چهره اى استادانه از 
گلشيرى را برايم تصوير كرده بود. آن روز، آن مرد نتوانست 

اشك هايش را پنهان كند وقتى كه زير لب برايم خواند:
ــند و باز  ــى كش ــه زمين م ــتاره اى ب ــب س «هر ش
ــت » ــرق ستاره هاس ــم زده غ ــمان غ ــن آس اي

كلمات شعر«كسرايى»چنان در گلويش پيچ خوردندكه 
انگار دوباره از مرگ ديگرى پس از پاييز تلخ 77 داغدار شده 
بود.همان خزان بدنام كه خاموشى خونين محمدمختارى 
و محمدجعفرپوينده و چند تن ديگر را درگرگ و ميش 
روزهايش جاداده بودند.همين مرثيه را به شكل پانوشت، 
ــيرى روى يك  ــايه و روشن از چهره گلش زير طرحى س
تراكت دانشجويى نوشتيم و شبانه راهى تهران شديم تا 

او را بدرقه كنيم.
صبح روز مقرر شده در خبرها،با چشم هايى خواب آلود 
به نرده هاى بيمارستان ايرانمهر تكيه داده بودم.مراسم 
تشييع آقاى نويسنده چندان شلوغ نبود و شايد كه در آن 
ساعت چهره خسته و ماتم زده من،بيشتر از هر چيزى براى 
ــريعتى تعجب  عابران صبحگاهى پياده روى خيابان ش
برانگيز شده بود.بى اختيار سرم به اطراف چرخيد و دوباره 
همان نگاه غريبانه ام از روى صورت ها عبور كرد و جمالتى 
در ذهنم زاييده شد كه با بغض تكرارشان كردم. شايد هنوز 
ــناى ذهن غريب من، همان مرد خوابيده در  هم تنها آش

تابوت است!
مردكاتب! سالم

قبل از آنكه ادامه اش را روايت كنم،بايد لحظه اى مهلت 
بدهى!لحظه اى درنگ الزم است تا بتوانم برايت بنويسم كه 
اين بار نيز مانند هميشه به هنگام مواجهه با هيبت استادانه 
ات، ترس و لرز بى امان دارم.لحظه اى درنگ الزم است تا
بگويم درالبه الى سطرهاى اين نامه دلهره اى بزرگ پنهان

كرده ام، شبيه دلهره هاى همان روزى كه قصه اى ناشيانه 
نوشته بودم و سرخوشانه به شوق ديدار تا سركوچه دفتر 

مجله كارنامه آمده بودم. آن روز خجالت از حجم نادانسته 
هايم،پايم را سست كرد و فرصت ديدار هرگز مهيا نشد.

مردكاتب!مهلت ديگرى مى خواهم.مهلتى تا بتوانم 
برايت اقرار كنم كه امروز در آستانه چهل سالگى، به رغم

ــبك و نثر و تكنيك، گاهى يواشكى و  فاصله بسيار با س

البته بيشتر از گذشته ها، به جهان داستان هايت سرك 
ــى كنم. كابوس  ــم و كابوس هايت را بازبينى م مى كش
ــازده احتجاب»  ــم را در «ش دست هايى كه سلطانيس
نقاشى كردند. كابوس هاى مردى كه نمازخانه كوچكش، 
ــود. حاال ديگر حس  ــات مقاومت زمانه اش ب روايت ادبي
ــه پايانى  ــينى كابوس هايت نقط مى كنم كه شب نش
نداشتند؛انگار.مدام مى آمدند و مستمر نوشته مى شدند تا 

به «جن نامه»رسيدند.
ــم كهنگى  ــت طع ــوس هاي ــم كاب ــى كن حس م
ــتند،  ــى نبودند و نيس ــد. اصال قديم ــى فهميدن را نم
ــن كابوس هاى  ــى ام مى كنند، همي زيرا وقتى همراه
ــا، معاصرند! ــه روزنامه ه ــكل اخبار روزان ــبانه به ش ش

ــود اگر بگويم دكترها با همه تالش  ــا باورت نش چه بس
ــمت ــته اند نقبى به س ــان هنوز نتوانس شبانه روزى ش
ــم ــت اما مى نويس كابوس هايم باز كنند. پر حرفى اس

ــند، با  ــخه مى نويس ــايد كه بخندى! وقتى برايم نس ش
چشم به دستان شان قهقهه مى زنم.آن ها فكر مى كنند

ــتين» كابوس ها تمام مى شوند.راستى يك  با «فلوكس
چيزى را بايد حتما از شما بپرسم.كابوس زدگى آدميزاد 

عالج مى شود؟
مردكاتب!حاالديگرخيلى راحت تر مى توانم اقرارنامه ام 
را شروع كنم.برايت بنويسم كه هفده سال پيش در چنين

روزهايى آن جوانك شهرستانى راهى تهران شدتا باخيال 

ــد براى روايت گام هاى مشايعت  خامش، شاهدى باش
كنندگانت.اوتنها گلشيرى را مى شناخت و كاتب را نمى 

شناخت.
غم نامه هايى كه در پى آن تابوت نوشتم،همگى فغان از 
حركت پيكرى خفته بود كه از بيمارستان راهى گورستان 
شده بود. اقرار كنم كه در جهان جوانى ام، گلشيرى قامت 
رعناى همان كهنه سربازى بود كه در ميانه ميدان نبرد با 
سانسور ايستاده بود و پرچم كانون نويسندگان ايران را بر 
دوش مى كشيد. مردى كه چند صباحى پيش از مرگش بر 
سر مزار رفيقش گفته بود حاضر است تا براى جامعه مدنى 

و آزادى بيان قربانى شود.
 اقرار كنم كه آن روز، تكرار همان تصاوير ضبط شده در 
حافظه ام، او را به شمايل شهيدى شبيه كرده بود كه برسر 

مزار خويش شكوه مى كرد.
گلشيرى، قهرمان عصر و نسل خود بود. صاحب قلمى 
بود كه صدايش پژواك همان صداى «آل احمد» را داشت 
و شايد كه به سياق جالل، فرياد مى زد:«تنم را مى فروشم 
اما كالمم را نمى فروشم و ... اين را خوب يادگرفته ام. خوب 

ياد گرفته ام كه بر سر يك كلمه كشته شوم».
ــنگ گلشيرى همان چهره  آن روز به چشم ما،هوش
شكست ناپذير شصت و اندى ساله بود كه از غم در به درى 
در خانه هاى استيجارى چيزى نگفت و در عوض با صداى 
ــتن تقدس دارد،بياييد نماز داستان را  بلندگفت:«نوش

برگزار كنيم».
ــال هاى جوانى ام گريان  آن روز،چشمان عجول س
بودازفقدان چنين چهره اى.افسوس گويان واندوهناك، 
پيكرش را به خاك سپرديم و امروز باتبسم، نغمه «زهى 

سعادت»مى خوانم!
تبسمم از خوش اقبالى است،مردكاتب!

خوش اقبال بودم چراكه نگاهم جستجوگرانه باقى 
ماندو آن قدر چرخيدتارستاخيز كاتب را نظاره كرد. ديدم 
كه گلشيرى به خاك رفت وكاتب ازگوربرخاست.ناگهان 
ــادى هاى ناب را  ديدم كه من كلماِت كاتِب طالِب آن ش

نديده بودم.
مردكاتب! سال ها سپرى شدند و رنج به مغز استخوان 
رسيدتا فهميدم.فهميدم كه گفته ها و ناگفته ها را نوشته اى 
و حاال براى خودت خوش نشينى مى كنى!فهميدم،آن قدر 
گفته اى كه ديگر به هيچ كدام از پنج شنبه هاى سال هاى 

آتى بدهكار نيستى.
ــته و تماشايمان مى كنى.  مرد كاتب!ديدم كه نشس
ــى بود؟ تاريخ  ــم آن روز فاصله يمان از چه جنس نمى دان
ياجغرافيا؟! امااندكى بعدبه وضوح ديدم كه مسير كوتاهى 
است ميان روايت روزگارماوحكايت خفيه نويسى هاى تو.

شايدكه دقيقا شبيه همان تصوير قاب عكس روى ديوار 
خانه ات، لبخندت را جايى ميان چهارانگشت دست چپ و 
سبيل هاى مشكى ات پنهان مى كنى و تماشامى كنى. حتى 
ممكن است گاهى تلخندت را پشت انگشت مجاور همان 
انگشتى كه هميشه نشانى از فرزانه ات بر آن نشسته،پنهان 
كنى و تماشا كنى.حاال سال هاست يااگر دقيق تر بگويم

هفده سال است كه فقط تماشا مى كنى.تماشا مى كنى ومى 
بينى كه كابوس هايت تجسم تاريخ مان شده اندومعصوم

هايت مكرر مى شوند.راستى هنوزمعلوم نشده كه پزشكان 
براى كابوس داعش بايدكدام قرص را تجويز كنند! راستى 

ــم كه هنوز هم هيچ كس  تا فراموش نكرده ام، فورا بنويس
ــدان ونك قرار  ــاعت پنج عصر براى رقصيدن در مي در س
نمى گذارد! با اين حال تو  همچنان ما را تماشا مى كنى و مى 
بينى كه كار كارستان پيوند حلقه ها را آموخته ايم ولى هنوز 

ميان دوزخ ماندن و بهشت رفتن سرگردانيم.
مردكاتب! حاال كه با اشتياق تماشا مى كنى، بگذار تا 
دقيق تر برايت بنويسم. «آينه هاى در دار» كتاب بالينى 
سال هاى سخت بود و سفرنامه ات، مونس غربت خانگى. 
حتى باورش براى خودم هم سخت است وقتى به ياد مى 
آورم كه در همين سال هاى اخير ، «جن نامه» ات امانتى 
ذى قيمت از طرف مردنگهبان بود.او گاهى هم داستان 
كوتاه مى نوشت و من خواننده آثارش بودم. برايت بنويسم 
ــته بر صفحه نخست  كه همان دستخط شكسته و بس
نخستين كتاب تو،حاال تنها يادگارى ماست از پير پزشك 
اديب همان موطن پدرى. همان شهرى كه گفتم گويا هنوز 
هم خيابان كوچكش ميعادگاه تجربيات جوانانه است. اين 
ها كه نوشتم خاطرات سال هاى دور نبودند. رخدادهاى

روزانه زندگى هايمان هستند.
 مرد كاتب!حاال تو جايى نشسته اى كه درست وسط 
خاطرات پراكنده زندگى هاى ماست.جايى نشسته اى 

ميان زندگى ها و ورق پاره هاى زندگينامه هايمان.
ــته بودى«به خاكش اگر بسپارند يا  مرد كاتب!نوش
ــايه  به امانت در اليه زيرين خاك،خاكش كنند؛ همس
ظلمت است كاتب.بوى كاغذ نانوشته را مى دهد با مدادى 
ــتى و من اين گونه  كه سرنتراشيده باشندش».تو نوش
خواندمش؛ گرچه راوى ظلمات زمين و همسايه ظلمت 
است كاتب؛اما سر انجام با كلمات جاده اى ابدى ساخته 

است به سوى نور.
مرد كاتب!

ــم  ــرار كنم و برايت بنويس ــت آخر باز هم بايداق دس
ــتاخيز آن روز،  كه آن رستاخيز هم خطاى من بود. رس
ــگاه من بود به تو . معادكاتب نبود و تنها، تكامل تحول ن

با احترام به كاتبان زمانه ام .

فرهنگ و هنر farhang@ghanoondai ly . i r7

گالرى گردى

يادبود چهلمين روز درگذشت هنرمند جوان، شيوا عينى همزمان با نمايش 
آثار اين هنرمند در گالرى مژده برگزار شد.

ــره هايى  ــد چه ــژده طباطبايى برپا ش ــت م ــه هم ــم كه ب در اين مراس
ــى،  ــر لطف ــورى، منوچه ــرى ن . نظ . . ــت ا ــا نامى،عناي ــد رض مانن
ــد.  ــخنرانى كردن . س . ــى و. ــم عين براهي ــالم، ا ــن االس ــد امي فري
سهراب هادى، نقاش و منتقد تجسمى در ابتداى اين مراسم گفت:« من روايت 
ــان را كه در حقيقت يك تراژدى به معناى واقعى بود، زمانى شنيدم  فوت ايش
كه قرار بود براى تماشاى آثارش به آتليه اين عزيز بروم و متاسفانه اين قرار به 

تعويق افتاد و هيچ گاه به ثمر ننشست. 
شيوا عينى به گمان من به واسطه هنرش، فردى مقرب بود. او نمى خواست 
در عالم هنر چيزى به دست بياورد، او در حقيقت مى خواست كه در عالم هنر 
ــت وجوگر خود بود.من در او نگاهى  جست وجو كند و بيش از هر چيزى جس

ديدم كه در سزان، هنرمند مشهور فرانسوى وجود داشت. او آثارش را گذاشت 
و رفت تا شايد آثارش بخشى از تاريخ هنر باشد».

ــاد عينى در  ــتاد راهنماى زنده ي ــم على ذاكرى كه اس در ادامه اين مراس
ــخاوتمندى او را ستود و گفت :« مرگ پايان زندگى  دانشگاه بود، صداقت و س
ــيله نبود. شايد براى همين  شيوا نيست. همان گونه كه پايان زندگى اگون ش
ــر داريم زندگى  ــراغ هنر مى رويم؛ چرا كه ما در ذهن يكديگ ــت كه ما س اس

مى كنيم».
ــود، هركسى يك  او افزود :« زمانى كه هر فردى با موضوع مرگ مواجه مى ش
واكنشى دارد. من همواره دوست دارم خودم را مصرف كنم، در واقع من يك تيوپ 
رنگ هستم كه درپايان همه رنگ هايش خالى مى شود و تيوپى باقى مى ماند كه 
مورد استفاده نيز نيست. من درباره شيوا تنها اين حسرت را دارم كه اى كاش اين 

تيوپ كمى بيشتر مصرف مى شد؛ چرا كه او استعداد ويژه اي داشت».

ــش چند قطعه  ــنيدن نواى نى و پخ ــران پس از ش ــم حاض در ادامه اين مراس
ــدند. ــر ش ــته حاض ــد درگذش ــن هنرمن ــار اي ــاى آث ــراى تماش ــيقى ب موس

ــار  ــراه آث ــه هم ــد ب ــن هنرمن ــر اي ــار اخي ــى از آث ــگاه بخش ــن نمايش در اي
ــت. ــود داش ــز وج ــاى كار او ني ــايل و ابزاره ــوازم و وس ــى از ل ــى و برخ تمرين

در اين نمايشگاه همچنان كه سير كارى او به خوبى منعكس مى شد، دفتر طراحى هاى 
اين هنرمند و بخشى از تصاوير و دست نوشته هاى او نيز به نمايش در آمده بود.

شيوا عينى در آثار متاخر خود،  فضاهاى به شدت اكسپرسيونيستى را خلق كرده 
بود؛ فضاهايى كه انسان هايى را تحت سيطره جهان معاصر به ناكامى ها، سياهى ها و 
تباهى ها كشانده است. او در كنار اين آثار،  توجه ويژه اى به كودكان داشت و در بخشى 
از آثار او مى توان غم و اندوه جانكاه او در قبال كودكان كار و گاهى كودكان سياه پوست يا 

كودكانى را كه به هر نحو در معرض ستم قرار دارند،  مشاهده كرد.
بخشى از آثار او كه ابتدايى به نظر مى رسند، بيشتر به پرتره ها و بيان رنج انسانى 
اختصاص داشت كه در يك افق به دنبال بازنمايى نوعى هويت جامانده براى شناخت 

چيستى انسان و كيستى خود اوست.
البته زنان و خشونت عليه زنان نيز،  موضوع بخش ديگرى از آثار او هستند كه در 
كنار كالژهاى او كه با متريال هايى چون روزنامه و تور شكل گرفته اند، بيانگر كنش هاى 

درونى اين هنرمند با پيرامون و جهانى است كه در آن زندگى مى كند.
ــت،  ــاله كه  مدتى درگالرى مژده نيز فعاليت داش ــيوا عينى، نقاش 33 س  ش

30فروردين در اثر يك تصادف رانندگى عجيب در كرج،  دار فانى را وداع گفت.

ــارات گام نو،كتاب «زنوارگى در انديشه ي ابن عربى»  انتش
ــته «نزهه براضه» با ترجمه سيدناصرطباطبايى را به چاپ  نوش
ــت 25500 تومان  ــه اى با قيم ــاند.اين كتاب320صفح رس
ــت  ــد . نزهه براضه در هش ــه بازارنشرش ــخه روان در1100نس
ــنت فكرى ابن عربى با مونث و مذكر را بيان مى كند. فصل، س

محى الدين محمدبن على بن محمدعربى طايى حاتمى ملقب 
به شيخ اكبر و سلطان العارفين و كبريت احمر در مورسيه ( شرق 
آندلس) به دنيا آمد . او قرآن، حديث، فقه،لغت،ادبيات وتصوف 
را نزدعالمان عصر آموخت وبافيلسوف شهير ابن رشد اندلسى 
ديداركرد.عالى ترين دانشنامه  ابن عربى،كتب فتوحات مكيه 
ــاب ترجمان  ــت ابن عربى، كت ــت.بايد گف وفصوص الحكم اس
ــتايش از زيبايى نظام،دخترشيخ خود درمكه  االشواق را در س
يعنى مكين الدين اصفهانى به نگارش درآوردوبه اثبات اين نكته 
پرداخت كه عشق نسبت به زن با عشق نسبت به مطلق دريك 

نقطه به هم مى رسند.  
ــه ى ابن عربى با نام  ــت كتاب زنوارگى در انديش فصل نخس
مردوارگى و زنوارگى از راز آلودگى، گنج پنهان، فعل ميان فاعل 
ــونده) تشكيل شده است.    و منفعل و ازدواج(هستى تجديدش
ــه ابن عربى اورادرزمان  زنوارگى به عنوان يكى از اركان انديش

خود تبديل به يك فمينيست عالى مقام كرده بود. 
نزدابن عربى فعاليت عشق اساسى است كه عوامل مختلف

ــن مفاهيمى چون تجلى، فيض و  را به هم پيوندمى دهد.بنابراي

ظهور را به كار مى گيرد تا آنجا كه هانرى كربن،  نقش زنوارگى 
ــبت هاى آن را در تفكر ابن عربى بررسى مى كند.  درخيال ونس
ساشيكو موراتا،  حضور زنوارگى و مردوارگى را درگرايش هاى 

انديشه اسالمى مورد توجه قرار مى دهد . 
موضوعى كه دراين كتاب جالب توجه است، فروست كتاب 
ــتى نام نهاده شده است. بايد گفت ابن  است كه عرفان فمينيس
عربى از يك سوگرايش به تصوف داشته است وباسمت وسوى 
عرفانى به مساله زنوارگى نگاه مى كندوازسوى ديگر فمينيسم 
ــم وعرفان درنگاه ازخروجى هاى عصر جديد است.امافمينيس
اومانيستى ابن عربى به تالقى ووحدت مى رسدوازاين رو فروست

ــت كه تا كنون سابقه  اين كتاب در رده خاصى تعريف شده اس
نداشته است .

ــت ومعانى پنهان  ديدگاه هاى ابن عربى قدرى پيچيده اس
ــگر،مردوارگى و  ــود پژوهش ــارش باعث مى ش ورازآلود درآث
ــه چشمى  زنوارگى را بيرون از قلمرو حكمى كاوش كند و گوش
ــت. اين ذهن مخاطب  ــته باشد، اما اين گونه نيس به فرويد داش
ــه پى نفى و اثبات مى گردد.مقوالت ابن عربى  است كه هميش
بيرون از حصول گراى و نفى و اثبات است و بر دايره حيرت مى 
ــه عنوان امرى طبيعى و به عنوان افزايد.مردوارگى و زنوارگى ب

دو صفت وارد جهان انسان شده اند.آنچه باعث نفى موضوع شده 
ــتراك اين صفت عالى با امر حيوانى و طبيعى است. ــت، اش اس

مساله،نسبت آراي ابن عربى با نياز مخاطب است.مردوارگى و 
زنوارگى رابطه اى دوجانبه با يكديگر ندارند.

ــت.  اين متن بر پايه  نگاه فرماليستى نمى توان  بر متن داش
اسامى و داللت ها پيش مى رود :« پس ميان اسم و شى، نسبت 
ــى، حاوى اختالف  ــت. اين قرابت باطن قرابت باطنى برقرار اس
است بدون آنكه محدود به تعدد و تكثر مادى شود.براين اساس 
حضور زنوارگى و مردوارگى،دردرون موجود است و مايه كثرت 

مادى نمى شود». (ص35)
ــن عربى  ــتى اب ــورت بندى هاى اومانيس ــل دوم ص درفص
درراستاى فلسفه و عرفان است . كمال انسانى در وحدت، انسان 
ــظ زنوارگى، تكوين و تواضع كامل، مقام زوجيت،خليفه ياحف

عرفانى و تانيث طريق صوفيانه مباحث اين فصل هستند .
ــان باخويش ومبناى  ــا يگانگى انس نزهه براضه در رابطه ب
ــن گونه بيان مى كند:«چيزى دوگانگى فردى در صفحه 79 اي

در انسان هست كه وى را به سوى انس و الفت با حضور ديگرى 
ــازد. اين ديدگاه را مى توان چنين تفسير كرد كه  متوجه مى س
انسان بر اساس ريشه زبانى انس، استوار است . نويسنده فتوحات

ــتوار ميان انس و انسان باور دارد كه  مكيه به وجود رابطه اى اس
هنگام ظهور انسان اين رابطه پديدار شده است».

دغدغه ابن عربى، انديشه مرد و زن نسبت به يكديگر نيست.
به طور قطع نگاه عرفانى ابن عربى به اصل همانندى دوصورت 
ــود  ــده اصالت وجود در نظر گرفته ش تذكير وتانيث،  باعث ش
ــتى به خود  ــدودى كالم او رنگ و بوى اگزيستانسياليس و تا ح
بگيرد.زنوارگى و مردوارگى به عنوان دو اصل وجودى از مولفه 
ــود.همزاد بودن زنان  ــوب مى ش هاى صوفيانه ابن عربى محس
ــفه و كالم او بيشتر  ــق و ظهور موجودات در فلس و مردان،عش
ــت كه مرد از  ــه گونه اى اس ــم روايت او ب متبلوراست.مكانيس
ــودوزن اين  ــت خود با حضور زن آگاه مى ش مردوارگى وفاعلي
مجال رابه مرد مى دهد تا فاعليت خودراكامل كندواززنوارگى 
ــمت زنوارگى صادق است  ــود. برعكس اين نيز از س متمايز ش

وبشريت درميان اين دو كامل مى شود. 
ــودكه مردانگى و زنانگى دو مقام  ــوم  بيان مى ش در فصل س
ــان،  بيرون از صفت رجوليت است  روح هستند.كمال ذاتى انس
زيرا اين صفت عرفى و غير ذاتى است.اگر كمال انسانى را در نظر

بگيريم، خروج از صفت مد نظر ابن عربى است. دال و مدلول هايى 
كه باعث شده زنان درتاخيرباشند وهويت هاى زبانى و اتصاالت 

زيباشناختى در مثلث ذات و مظهر و تجلى نيز تفسير شده است . 
خط مشى ابن عربى باعث شده در فصل چهارم به تانيث در 
ــى وارگى بپردازد. اوحتي براى به كار  زبان، دور سازى زن و ش
ــتى دارد. به زعم او نفس براى  گيرى واژه نفس، داليل اومانيس
ــت و بهتر از واژ گان مرد وزن است  ــان اس نشان دادن اسم انس
ــه غالب كند«به يكى  چون ممكن است مردوارگى را بر انديش
ــد ابدال چند نفرند؟ گفته است چهل نفس  از صوفيان گفته ش
ــد:چرا نمى گويى چهل مرد؟ گفت : گاه در ميان آنان  . گفته ش
زنانى نيز وجود دارند». (ص134) او   وجه اشتراك زن و مرد را

در انسانيت و تبلور معانى و معرفت مى داند.

مجتبى حديدى

شايدكه دقيقا شبيه همان تصوير قاب 
عكس روى ديوار خانه ات، لبخندت را 
جايى ميان چهارانگشت دست چپ و 
سبيل هاى مشكى ات پنهان مى كنى و 
تماشامى كنى. حتى ممكن است گاهى 
تلخندت را پشت انگشت مجاور همان 

انگشتى كه هميشه نشانى از فرزانه ات بر 
آن نشسته،پنهان كنى و تماشا كنى
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يادبود نقاش 33 ساله در گالرى مژده برگزار شد

خرما با نواى نى

كتاب« زنوارگى در انديشه ابن عربى» بررسى شد

تجلى فمينيسم بر شيخ اكبر

در آستانه چهل سالگى به رغم فاصله 
بسيار با سبك و نثر و تكنيك، گاهى 

يواشكى و البته بيشتر از گذشته ها، به 
جهان داستان هايت سرك مى كشم 

و كابوس هايت را بازبينى مى كنم. 
كابوس دست هايى كه سلطانيسم را 

در «شازده احتجاب» نقاشى كردند

مسعود    باستانى

    نامه اى براى هوشنگ گلشيرى در هفدهمين سالگرد خاموشى اش   

امتداد «كاتب»
نويسنده  هنوز در مركز   زندگى هايمان نشسته است

 در جهان جوانى ام، گلشيرى قامت 
رعناى همان كهنه سربازى بود كه در 
ميانه ميدان نبرد با سانسور ايستاده 
بود و پرچم كانون نويسندگان ايران 
را بر دوش مى كشيد. مردى كه چند 
صباحى پيش از مرگش بر سر مزار 

رفيقش گفته بود حاضر است تا براى 
جامعه مدنى و آزادى بيان قربانى شود

ادبيات


