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از هر نظر بى ضرر

قلم انداز

سالم به فردا

اتفاق هايى در قرن اخير رخ داده كه با هيچ واژه اى نمى توان 
آن را توصيف كرد؛ اتفاق هايى چون فاجعه هيروشيما، اشغال 
ــاله خودمان. زمانى كه آمريكايى ها  غزه و... تا جنگ هشت س

هواپيماى «ايرباس» ايران را زدند يا بمباران شيميايى «حلبچه» 
توسط «صدام» با خودم گفتم چقدر اين جماعت ناجوانمردند 
و واقعا ناجوانمردند افرادى كه فقط به خودشان فكر مى كنند 
و آنقدر ناانسانند كه هديه خلقت را اينگونه تكه پاره مى كنند و 
به راستى خارج از مرز انسانى هستند و وقتى نگاهشان مى كنى 
باور نمى كنى چنين توحشى كه حتى وحشى ترين حيوانات 
ــان ها داشته باشند. متاسفانه در جنگ  هم ندارند، اما اين انس
هشت ساله ايران، شاهد چنين رخدادهاى غيرانسانى بوديم؛ 

ــط درد دارد. اصال مگر مى  ــان فق رخدادهايى كه يادآورى ش
ــت از چنين رفتارهايى غيرانسانى؟ آن هم در برابر  توان گذش
ملت ايران كه هميشه با  نگاه انساندوستانه همه چيز را پيش 
ــت مى كند و به زيبايى ها فكر مى كند. ما ملتى  مى برد. گذش
هستيم كه با اسراى عراقى مهربان بوديم، با همان سربازهايى 
ــن رئوف بودن، انگار  ــتند. اي كه هموطنان مان را به رگبار بس
ويژگى تاريخى ماست كه خوشبختانه، هرگز چنين رفتارهاى 

وحشيانه اى از ما سر نزده است. 

توحشى غريب در بمباران شيميايى حلبچه

 پشت جلد

در اولين روز سال ساعت رسمى براى شش ماه، يك ساعت 
به جلو كشيده مى شوند. اين اقدام براى بهره ورى بيشتر در 
ــا در همه جاى دنيا اين كار را  ــت. امروزه تقريب طول روز اس
ــت ولى مثال نيم قرن پيش و قبل از آن  مى كنند و عادى اس
ــده بود. در ايران تا سال1311  چنين كارى اينقدر عادى نش
ــت. در هر منطقه اى با نور  ــور ساعت يكسان نداش تمام كش
ظهر شرعى، ساعت 12ظهر را براى خود تنظيم مى كردند. 

ــيدن ساعت براى اولين بار، در سال 57  روند جلو و عقب كش
ــابق صورت گرفت ولى  ــت آخرين سال رژيم س يعنى درس
موج مخالفت ها و مقاومت عمومى حتى به اين موضوع هم 
ــترش يافت. پس از اين اتفاق اصطالح «ساعت ملى» در  گس
ــاعت ملى با ساعت رسمى  ــد. س جامعه آن دوران رايج تر ش
ــاز مى زد و ساعت جديد  ــت! ساعت ملى يك س تفاوت داش
ــاز ديگرى. كسى كه به زمان اشاره اى داشت منظور خود  س
را با اين اصطالح واضح مى كرد. رويه تغيير ساعت در دولت 
ــنجانى در سال 1370 مجددا از سر گرفته شد  هاشمى رفس

ــال اول رياست جمهورى اش  ولى محمود احمدى نژاد در س
ــاعت را ابطال كرد و سخن  ــال1384 مصوبه تغيير س در س
كارشناسان مبنى بر تحميل هزينه هاى بيشتر بر اقتصاد ملى 
را مثل بسيارى توصيه هاى ديگر نشنيد. پس از آن مجلس 
مجددا دولت را مكلف به تغيير ساعت كرد. شايد احمدى نژاد 
سعى كرده بود بر همان موج اوليه كه ذكرش رفت سوار شود 
ضمن اينكه به اين ترتيب با نشانه ديگرى از دولت هاشمى 
هم مخالفت مى كرد! غافل از اينكه اين موضوع زمانش سپرى 

شده است. هر چيزى دورانى دارد. 

 تولدى ديگر

«من فكر مى كنم عشق با شم تشخيص تفاوت صداها شروع 
ــود چشم بسته حتى كوچه هاى  ــود، يعنى وقتى كه مى ش مى ش
ــنا را رفت، بى آنكه احتياجى باشد دست كوچك و سردش  ناآش
ــت بگيرى. مى گفت: مطمئنم كه تو همه چيز را برايم  را در دس
نگفته اى.  مى گفتم: باور كن چيز زيادى نبوده.» (مجموعه داستان 
نمازخانه كوچك من، هوشنگ گلشيرى)  اگر اشتباه نكنم تابستان 
1354 بود كه انتشارات «كتاب زمان» مجموعه داستان «نمازخانه 
ــيرى را منتشر كرد. در داستان «نمارخانه... » از  كوچك من» گلش
اين مجموعه راوى انگشت ششم پاى چپش را حتى از معشوقش 
پنهان مى كند. و من جوان رمانتيك آن سال ها اين را نقص داستان 

ــتم؛ و باور داشتم كه در عشق و فقط در عشق است كه  مى دانس
ــود. در  همه پرده ها كنار مى رود و همه زوايا و نهان ها عيان مى ش
پياده روى هاى شبانه دنبال رودخانه (زاينده رود) چند بارى درباره 
ــيرى گپ زديم و در  ــتان و معنا و مفهوم عشق با گلش اين داس
ــد عصر جمعه اى در اين باره و درباره اين مجموعه،  نهايت قرار ش
ــا او گفت وگو كنم؛ و گفت وگو را ضبط و پياده كنم. اين بحث و  ب
گفت وگو به دو يا سه عصر جمعه كشيد؛ كه هم گفت وگو بود و هم 
دفع كسالت هاى چسبنده عصر جمعه ها. عصرهاى جمعه خلوت و 
خالى و دلگير خيابان فروغى اصفهان و آن كوچه درختى منشعب 
از اين خيابان را هنوز هم به ياد دارم. بخش زيادى از ضبط شده ها 
ــق صدبرگى با خودكار قرمز پياده كردم. در طول  را در دفتر مش
ــد؛ انگار قاطى شد با نوارهاى موسيقى  ــاليان، آن نوارها گم ش س

خواهرم در خانه و بعد كه به صرافت افتادم ديگر پيدا نشد كه نشد. 
در جابه جايى ها، از اصفهان به تهران و در تهران هر دو، سه سالى 
ــه آن محله، چيزهايى  ــه آن خانه و از اين محله ب ــن خانه ب از اي
ــده هايى هم پيدا مى شد (و  ــد (و گم مى شود) و گم ش گم مى ش
پيدا مى شود). اين دفتر كهنه گم شده با ورقه هاى زردشده از گذر 
زمان هم يك باره پيدا شد. و حاال من مانده ام با متن بدون صداى 
گفت وگويى با هوشنگ گلشيرى درباره عشق و مفاهيمى ديگر در 
مجموعه داستان «نمازخانه كوچك من» كه حتى لحظه لحظه آن 
گفت وگو را به ياد مى آورم بى آن  كه دليلى بر وقوع آن داشته باشم. 
ــايد روزى اين متن را با عنوان «گفت وگويى خيالى  ولى خب، ش
ــيرى» به كسى يا كسانى ارايه دادم. گفت وگوى  با هوشنگ گلش

خيالى كه ديگر سند و مدرك نمى خواهد؛ مى خواهد؟ 

گلشيرى؛ از عشق و انگشت ششم

كارتون خواب

 سعيد راد

 كريم ارغنده پور

 يونس تراكمه

ناتمام

ــرى و چادر- در نگاه شتابزده- او را نشناختم:  � با روس
ــى از زير  ــرده بى رمق- كه دزدك ــوى رنگ ك طره گيس
روسرى اش بيرون زده بود... و چشمان ِ مورب ِ پف آلودش. 
تنها لبخند او بود كه سال هاى عمِر بربادرفته از يك ديگر 
ــده ما را، در يك لحظه جادويى، در هم پيچيد و  جدامان
ــنايى ها را منور ساخت. سالم... سالم! و چگونه  چهره آش
مى گذرد... و، ديگر هيچ! همچون 35 سال پيش كه هرگز 

دل هامان را براى هم نگشوديم... 

ساعت ملى

خانه تكانى سياسى
ــكى  � پوريـا عالمـى: براى خانه تكانى روى حرف هيش

حساب نكنيد. مثال ما زنگ زديم به آقاى هاشمى رفسنجانى 
بيايد كمك، گفت: «سال هاست كه دست تنها مانده ام. پاشو 
بيا كمك. سر راه لباس ها را هم از خشكشويى بگير. خاطره 
مى شود. مى نويسم.» گفتم: «هيچ كس چنين خطرى را به 
ــره اى تاب نمى آورد.» زنگ زديم آقاى خاتمى،  چنان خاط
گفت: «مى آيم. كمك مى كنم. خانه تكانى مى كنم.» گفتم: 
«خاتمى جان، يعنى نمى آيى. كمك نمى كنى. خانه تكانى 
هم نمى كنى. درسته؟»  زنگ زدم آقاى احمدى نژاد، گفت: 
«كمك؟ خانه تكانى؟ شما خانه تكانى مى كنيد؟ االن توى 
آمريكا دارند همديگر را مى تكانند، شما مى گويى چرا توى 
ايران خانه تكانى مى كنند؟»  زنگ زدم آقاى روحانى، گفت: 
«تو برو. نگران نباش. دارم ميام. كليد دارم.» گفتم: «اى بابا. 
با اين كليدت. در باز است عزيزم. فقط بيا.» گفت: «االن كه 
نه. ظريف گير داده براش فيلترشكن نصب كنم.» به نظر ما 
در حالت كلى از دكتر حسن عباسى بخواهيد بيايد و فكر 
ــت تريبون است و با يك حركت پرده ها را بكشد  كند پش
ــود و روى آدم ها  ــن. در اين حالت خانه بى پرده مى ش پايي
به هم باز مى شود كه خوب نيست. پس پرده ها را بفرستيد 
ــورد. وقتى پرده ها  ــارس تا خوب چنگ بخ خبرگزارى ف
شسته شد روى طناب پهنش كنيد. بعد زنگ بزنيد نصاب 
ــايل درون خانه پرده  بيايد پرده ها را نصب كند و روى مس
بكشد. لباس هاى رنگى را بفرستيد صداوسيما تا با وايتكس 
سفيدشويى اش كنند. بعد هم زنگ بزنيد 20:30، بيايد و 
آب پاكى را بريزد روى دستتان. خانه تكانى شما تمام است، 

البته كارتان هم تمام است. خسته نباشيد. 
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