در «خط رو خط» امروز می خوانید

بررسی مزیت کتابهای صوتی
و مطالعۀارزانتر از منظر نویسندگان و ناشران مشهدی
w w w . c a f e r e s a n e . i r

صداییکه«کتاب»است

w w w . P h o t o S h a h r . i r
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پیشبینی آغاز
جنگجهانیسوم

شــمــاره پـــیـــامـــک3 0 0 0 7 2 8 9 :
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شــمــاره تــــمــــاس3 7 2 8 8 8 8 1 -5 :

بسته فرهنگی اجتماعی
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s h a h r a r a o n l i n e . c o m

w w w .

گفتگوی شهرآرا با سارق  2میلیونی که چهار روز پیش
به مؤسسۀ مالی و اعتباری «ثامن» دستبرد زد

موتورم را فروختم
اسلحه خریدم

صفحه15

برخیها تمام طول سال بیوقفه کار میکنند تا بتوانند باز هم اندکی بیشتر کار کنند

کار،کار ،بازمکار

در شب شادمانی قرمزپوشان

جشنقهرمانیپرسپولیس نوروزی نداشت!

صفحه 12

درهم و برهم
علیرضا لبش

ایدیربهدستآمده
بسزودبرفتی

تماس صوتی تلگرام فقط  24ساعت
عمر مفید داشت و با همان سرعت و
شدتی که آمد با همان سرعت و شدت
از میان ما رفت .آمدن تماس تلگرامی
چنان موجی از شادی و شعف در جامعه
ایجاد کرد که ناظران بیطرف خارجی
گمان کردند که این اولینبار است که
مــردم ایــران با پدیدهای به نام تماس
تلفنی برخورد میکنند.
ناظران و کارشناسان تعداد تماسهای
بــرقــرا رشــده از طریق تماس صوتی
تلگرام در یک شب را با تما سهای
تلفنی بین آلمان شرقی و غربی در شب
بعد از فروپاشی دیــوار برلین مقایسه
کردهاند.
مــردم آنقــدر به تماس صوتی تلگرام
عالقه نشان دادند که اپراتورهای تلفن
همراه آرزو کردند که ای کــاش این
استقبال حتی برای یک شب نصیب
آنها میشد.
تــمــاس صــوتــی تــلــگــرام نــیــامــده به
خاطرهها پیوست تا ما یک نوستالژی
دیگر به نوستالژ یهای دورانــمــان
بیفزاییم .بعدها به همدیگر میگوییم:
«یادته تلگرام تماس صوتی رایگان
گذاشته بود به همۀ کس و کار و فامیل
و آشنای دور و نزدیک توی همۀ شهرها و
کشورهای مختلف یهشبه زنگ زدیم و با
همه چاقسالمتی کردیم؟!».
یا فرزندان نسلهای بعد به همدیگر
میگویند:
 تو متولد چه سالی هستی؟ سال .1396 هان! همون سالی که تماس صوتیتلگرام برای یه شب راه افتاد و بعدش
فیلتر شد!
خالصه مسئوالن تمام سعیشان را
کردند که برای ما خاطرهسازی کنند
تا بعدها از این سال یک خاطرۀ خوش
بهیاد داشته باشیم .گفتهاند« :سالی
کــه نکوست از بــهــارش پیداست».
مثل اینکه مردم و مسئوالن دست به
دســت هم داد هانـــد که امسال یکی
از سا لهای خاطرهانگیز زندگی ما
باشد...
ادامه درصفحه10

عکس  :فارس

اگـــر بــه تــقــویــم مراجعه
کنید ،بــه شما 22ژوئــیــه
را نشان مـیدهــد کــه روز
الغای بردهداری است .اگر
سری هم به بازار کار بزنید،
خــواهــیــد دیــد کــه تقویم
فقط یک روز بیخاصیت را
جشن میگیرد ،روزی که
مثال در ســال 1862قانون
بــــردهداری لغو شــد ،اما
حقیقت چیز دیگری است.
به نظر شما کسی که...

صفحه 11

یادداشتی به بهانه یک اردیبهشت روز بزرگ داشت سعدی

برو ایفقیه و با ما مفروش پارسایی

ابوطالب مظفری  -گفتها ند که
شــاعــران بــزرگ هم قاعد هسازند
و هم قاعد هشکن ،به ایــن معنی
که جامعۀ ادبــی گاه بهدلیل نفوذ
کارهای یکی از این بزرگان بهسمت نوعی شعر گرایش
مییابد و خصوصیات سبکی و فرمی کارهای ایشان را
بهعنوان قواعدی الیتغیر چون الگو برمیگیرد و بهکار
میبندد؛ بهعنوان مثال شاعر خیالآوری مانند صائب
ظهور میکند و اندکزمانی بعد از آن مضمونپردازی
و نازکخیالی و تب ازدحام خیال سرتاسر شاعران آن
عصر را فرامیگیرد .این چنین است که عنصر «خیال»
میشود رکن اصلی شعر و ،اگر شعری در عرصۀ خیال
ُ
ت ُنکمایه باشد ،بهچیزی گرفته نمیشود و خیلی
راحت بهاتهام «نثروارگی» از میدان بهدر میشود .هنوز
این تبنخوابیده ،شاعر بزرگ یا نیمهبزرگ دیگری از راه
میرسد و این بار با تکیه بر عنصر زبان دست به خالقیت
میزند و چند کار ارزشمند ارائــه میدهد .طولی
نمیکشد که در مجامع ادبی ریتم نقد عوض میشود و
دیگر پچپچها از اهمیت زبان در شعر است و هاکذا باب
فعلله و تفعلله.
اگر با این منطق بهسراغ شیخ اجل ،سعدی شیرازی،
بــرویــم ،میبینیم ایــشــان نیز از قاعد هشکنان و
قــاعــدهســازان بــزرگ روزگـــار خــودش بــوده اســت ،و
از قضا این قاعد هشکنی ایشان امــروزه نیز باعث
گیجی برخی از ناقدان و شاعران شده است .بخش
کالسیکمزاج شعر امروز فارسی ،بهحق یا بهناحق،
چند دهه است که تحتتأثیر حضرت ابوالمعانی

بیدل دهلوی شعر را با محک خیال تعریف میکند
و شعریت یک شعر را در داشتن عناصر خیال فربه
میبیند ،و البته نه خیالی اندکمایه ،خیالی که به
ابهام و ایهام پهلو بزند و بتواند برای مدتی انجمنهای
شعری را در گرهگشایی از آن سرگرم کند .این است
کــه در چنین انجمنهایی شیخ راهــی نـــدارد و،
اگر خــدای ناخواسته روزی گــذرش به یکی از این
مجامع ادبی بیفتد ،جایگاهش همان جایگاه «فقیهی
کهنجامهای تنگدست» است که در ایوان قاضی به
صف در نشسته بود و «نگه کرد قاضی در او تیزتیز/
ّ
معر ف گرفت آستینش که خیز» ،زیرا شعر سعدی
هرچه باشد دو ویژگی دارد که از قضا هر دو چندان

نگین بر د لهــای آمــاده نقش میکند؟ اینجاست
کــه باید گفت بــزرگتــریــن قاعد هشکنی سعدی
این است که کارهایش بسیاری از تعاریف رایــج و
پذیرفتهشدۀ شعر را نادیده میگیرد و مخاطبش را
مجاب میکند،فیالمثل در این غزل از ایشان که
میفرمایند«:خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی/
چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی //تو چه
ارمغانی آری که به دوستان فرستی؟/چه از این به
ارمغانی که تو خویشتن بیایی؟ //بشدی و دل ببردی
ّ
خیالی و ندانمت
و به دست غم سپردی/شب و روز در
ّ
بکردی و نه من نمیتوانم/
کجایی //تو جفای خود
که جفا کنم ولیکن نه تو الیق جفایی //چه کنند اگر
تحمل نکنند زیردستان؟/تو هرآن ستم که خواهی
بکنی که پادشایی //من از آن گذشتم ای یار که بشنوم
نصیحت/برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی .»...
این غزل علیرغم سادگی و بیپیرایگی در خیال و
زبان چه اکسیری دارد که نمیتوانیم از آن بگذریم و
آن را بهعنوان یکی از غزلهای ماندگار زبان فارسی
قبول نکنیم؟ در چنین حاالتی یا باید پا روی ذوق
سلیم و احساس طبیعی خود بگذاریم و به انکار
مسلمات برآییم یا اینکه قبول کنیم که آن تعاریف که
تا حاال برای تعیین شعریت شعر در آستین داشتیم
تام و تمام نیست و شعرهای شیرین سعدی به ما
میگوید که آن شاعری قابلتبیین منطقی نیست،
و بهقول هموطنش ،حافظ«:دلبر آن نیست که
ّ
مویی و میانی دارد /بندۀ طلعت آن باش که آنی
دارد».

با مزاج ناقدان زمانۀ ما سازگاری نــدارد .نه خیالش
آنچنان شاخ و برگ گسترده و سایهگستری دارد و نه
زبانش آن مایه کبکبه و دبدبه که خودش را به چشمها
بکشد و اذهــان را مرعوب کند .شعر سعدی ساده و
بیپیرایه است.
اما چه رازی در این بیپیرایگی و سادگی شعر او هست
که هنوز جایگاه رفیعش را علیرغم بیمهر یهای
دوران حفظ کرده و همین که گرد و خاک جریانها
و مو جهای گوناگون فرم و ساختار و غیره اندکی
فرونشست و ال و نعمهای فقیهان ادبی کاری از پیش
نبرد و مجلس اندکی آمادۀ شنیدن سخنان ایشان
گشت به کلک فصاحتبیانی که دارد حرفش را چون

شعرخوانی خراسانیهای پایتخت در تولد محمدعلی بهمنی

توشاعری،نهشعری،شعریزاللوروشن

جشن ۷۵سالگی محمدعلی بهمنی برگزار شد و
در آن هنرمندان و ادیبان از این شاعر پیشکسوت
گفتند.بهگزارش «ایسنا» بیستودومین نشست
«تولد ماه» بهمناسبت زادروز محمدعلی بهمنی
در موزۀ هنرهای دینی «امام علی (ع)» با حضور
چهرههایی ادبی چون علی موسویگرمارودی،
مرتضی امیری اسفندقه ،مصطفی محدثی
خراسانی ،جواد محقق ،محمد سریر ،فاضل
نظری و امیرحسین سمیعی برگزار شد.
نخستین سخنران این برنامه مصطفی محدثی
خراسانی بود .او سخنرانی خود را با دو بیت از
شعرهای خودش آغاز کرد« :رسیدی و پر و بال
فرشتهها واشد /شب از کرانۀ هستی گذشت و فردا
شد //بهیمن نام بهارآور تو ای خورشید /گره ز کار
فروبستۀ زمین واشد».او در سخنان کوتاهی تولد

بهمنی را تبریک گفت« :سالروز تولد استادم ،وجود
نازنین و زالل محمدعلی بهمنی را که تولد طراوت،
مهر ،روشنی و خرد است تبریک میگویم .نام
پرطنین محمدعلی بهمنی آنقدر در جان ما زمزمه
شده که فکر میکنیم این نام را در تاریخ ادبیات
خواندهایم ،نامی که بهتکرار این سالها در هرکجا
که فضایی از مهر ،معلمی و خردمندی است حضور
و درخشش دارد.».وی در پایان یک شعر دوبیتی
تقدیم بهمنی کرد« :گرچه شاعر شنیدنی باشد/
بهتر آن است دیدنی باشد //در یکی این دو گر شود
مجموع /شک ندارم که بهمنی باشد».
مرتضی امیری اسفندقه دیگر سخنران این مراسم
بود .این شاعر با اشاره به اینکه شاعر تنها یک بار
متولد نمیشود گفت« :همۀ هنرمندان خودشان
درک کرد هاند که بعد از هر شعر انگار خودشان

متولد شد هاند .استاد محمدعلی بهمنی نیز
بهتعداد تکتک ابیات خوبشان یک بار دیگر متولد
شدهاند .همۀ تولدهایشان مبارک!».
او در پایان قطعهوارهای را که برای تولد محمدعلی
بهمنی سروده بود برای این شاعر و دیگر حاضران
خواند« :تو شاعری نه شعری شعری زالل و روشن/
شعری که سبز و سرخوش چون داربست تاک
است //گفتم زالل و روشن اما نه زخمی و زار /گفتم
که سبز و سرخوش اما نه دردناک است //شعری
که چارعنصر در آن رفیق دیرین /شعری که آب و
آتش شعری که باد و خاک است //شعری که هیچ
ترسی از هیچکس ندارد /از دوست هرکه پر شد
از دشمنش چه باک است؟ //شعری شبیه دریا
سرشار از تالطم /شعری که بیقرار است شعری
که سینهچاک است //شعری جلیل و جذاب شط

جمیل مهتاب /شعری که بس که زیباست آیینهاش
هالک است //چشم جهان به رویت واشد ترانه گل
کرد /روز تولد تو میالد عشق پاک است».

تا شاعران در انزوا نمانند

سیدعلی موسو ی گرمارودی دیگر سخنران این
مراسم بود .او که دوستی دیرینی با محمدعلی
بهمنی دارد بخشی از یادداشت خود در مقدمۀ
کتاب گاهی دلم برای خودم تنگ میشود را برای
حاضران خواند .وی در این یادداشت به نیمایی
بودن و امروزی بودن غزلهای بهمنی اشاره کرده
است.گرمارودی در پایان سخنان خود با تقدیر از
برگزارکنندگان این محفل گفت« :برگزاری چنین
محافلی باعث میشود که هنرمندان در انزوای
خود نمانند و نیرو و انگیزه بگیرند.».

ما چگونهایم
قاسم رفیعا

جایخودمانباشیم

 تو بگو چرا نیمار اون روز خوب توپ روداخل دروازه فرونکرد.
 دختر خواهرخوندۀ بــرادرش صبحترش کــرده بــود؛ نیمار حالش گرفته
بود .یا شاید بهخاطر اون مطلبی که
یکی از طرفداراش توی اینستاگرامش
ً
نوشته بــود ،مخصوصا خط ششمش
کــه شائبۀ انتقاد از نیمار داشــت،
اون روز حــســابــی حــالــش گرفته
بود.
ولی حقیقت این است که چهره شدن
بــه آدم شخصیت نــمـیدهــد؛ حتی
ممکن است شخصیت انسانی آدم را
هم زیر ســؤال ببرد .نه اینکه همیشه
ً
همینطور است ،اما واقعا بسیاری از
هنرمندان ،ورزشکــاران و چهرههای
سرشناس بــا وجـــود نگا ههایی که
متوجه آ نهــاســت بهراحتی همان
رفــتــارهــای خــــارج از عـــرف خــود
را انجام میدهند و همان آد مهــای
بیظرفیت ،بیتربیت و بیاخالقی
که قبل از کشف شدن بود هاند باقی
میمانند؛ فقط یک الیۀ ریاکارانه روی
رفتارشان را میگیرد که طرفدارانشان
را گول میزند ،و اال خودشان بهخوبی
میدانند که مال این حرفها نیستند.
من دربــارۀ ورزشکـــاران و هنرمندان
خــارجــی عـــرض کــــردم؛ یعنی کال
ایــن اخال قها مــال خارجیهاست،
و اال هــنــرمــنــدان و ورزشکـــــاران و
بهاصطالح «قهرمانان» ما که کوه
اخــاق و معرفت و انسانیت و الگوی
تمامعیار مردانگی هستند .اصال این
خارجیها همهچیزشان بد است ،از
آدمهای معروفشان بگیر تا هنرمندان و
سیاستمدارانشان ،ولی هنرمندان ما
و ورزشکاران ما چقدر خوباند!
راستی چرا بعضی از ما نمیپذیریم
کــه قــبــل از آنــکــه هنرمند باشیم
انسانیم ،قبل از آنکه ورزشکار باشیم
یک شهروند وظیفه شناسیم؟! چرا
باید دیگران در مقابل ما همهچیز را
مراعات کنند و ما چون به مقام شامخ
هنرمندی و قهرمانی نائل شدهایم از
همۀ اصول و قواعد شهروندی معاف
هستیم؟! ...
ادامه درصفحه10

