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مثلثهای موازی

هنرمندان مهاجر
و تالشی خستگیناپذیر

نشر «پیدایش» نخستین رمان مژده ساالرکیا
با نام «مثلثهای موازی» را منتشر کرد.
رمــان «مثلثهای مـــوازی» نوشته مژده
ساالرکیا در  ۲۳فصل کوتاه روانه بازار کتاب
شد .ساالرکیا با زبانی روان و ساده ،داستانش
را روایت و مخاطب را با خود همراه میکند.
رمان «مثلثهای موازی» را نشر «پیدایش»
در  ۵۰۰نسخه ۱۸۰ ،صفحه و با قیمت ۱۶
هزار تومان در بخش بزرگسال منتشر کرده
است.

یک مقاله پر اهمیت

مقاله «مهاجرت بــزرگ» را اولینبار در سال 77
عــزتا ...فوالدوند ترجمه کرده است .این مقاله
خواندنی بیش از  30صفحه از این کتاب را به خود
اختصاص داده است .دیدگاهی تاریخی درباره
مهاجرت جمعی بشر در طول تاریخ وجود دارد .با
تمثیل کوپه قطار مفاهیمی چون «خود و دیگری»،
و انواع واژگانی که در این باره افراد قبایل مختلف
بشری برای تمایز هویت خود از سایرین و بهطور
خاص اقوام رقیبشان به کار گرفتهاند ،مرور میشوند.
در بخشی از این مباحث به مفهوم نوظهور «دولت-
ملت» در تقابل با مفهوم دیرپای «قومیت» اشاره
شده است .مفهوم مرکانتیلیسم ،در ارتباط با پدیده
مهاجرت ،مهاجرت انبوه ،بازار سیاه ،پناهندگی و
نفرت از بیگانه با ارجاع به مثال خاص جامعه آلمان
در خالل و بعد از جنگ جهانی دوم از جمله مباحث
این مقاله است که بهصورت ستونهای کوتاه و بعضا
تکهتکه با شماره پشت سرهم ارائه شدهاند.
در این مطلب بخشهایی از این مقاله سودمند را با
هم میخوانیم.

سویه تاریخی

«از داستان هابیل و قابیل میتوان به چالش میان
قبایل کو چرو و یکجانشین پی برد« :و هابیل شبانی
پیشه کرد و قابیل کشاورز شد ».جنگ آنها بر سر حد
و حریم به قتل میانجامد .اما نکته باریک داستان
آنکه «یکجانشین» پس از قتل «خانهبهدوش»،
خود نیز «خانهبهدوش» میشود :بر زمین آواره
و سرگردان خواهی بود.تاریخ انسانی را میتوان
ظهور و نمود این تمثیل دانست .در هزارههای
تاریخ ،گاه جوامع یکجانشینی شکل میگیرند
که در نگاهی کلی استثنا هستند ،چراکه قاعد ه
کار انسان غارتگری ،تجاوز ،آد مربایی ،تاراندن،
نفیبلد ،تجارت برده ،استعمار و بند و زندان بوده
است .همیشه بخش بزرگی از انسانها زندگی را در
سرگردانی ،کوچ یا فرار به سر بردهاند-به دالیل بسیار
گوناگون و به اجبار و اختیار -و فرجام این چرخه
همیشه بهناچار تالطمآمیز و روندش چنان پرهرج
و مرج است که هرگونه برنامهریزی و پیشبینی
درازمدت را ناممکن میسازد».

آینه قطار

بخش دیگر و مهم این مقاله تمثیل قطار است .در
این تمثیل وضعیتی که انسنس برگر شرح میدهد

به آ نها خو میگیرند .با این حال ،انگ و بدنامی،
هرچند اندک ،برای آن دو باقی میماند». ...

مهاجرتبزرگ!
نگاهی به کتاب «در ستایش بیسوادی»

سلمان یــزدی -کتاب «در ستایش بیسوادی»
نوشته هانس ماگنوس انسنس برگر ،نویسنده،
شاعر و روزنامهنگار مطرح آلمان اســت که نشر
«ماهی» آن را منتشر کرده است.
در مقدمه کتاب محمود حدادی ،مترجم آن ،توضیح
مختصری نوشته است« :این کتاب مجموعه چهار
مقاله مهم با عناوین «در ستایش بیسوادی»،
«مــهــاجــرت بــــزرگ»« ،نــگــاهــی بــه جنگهای
داخلی» ،و در نهایت «نکتههایی دربــاره تجمل
کهنه و نو» است .با اینکه این مقاالت در دهه 90
میالدی نوشته شدهاند ،با ارائه دیدگاهی جهانی،
تاریخی و انسا نشناسانه نسبتبه مسائل مختلفی
چــون ســواد ،رسانه ،جنگ ،مهاجرت ،آوارگــی،
مصرف ،تجمل و نقش رسانه هنوز هم در دو دهه
بعد ،بازتا بدهنده مسائل کنونی دنیای معاصر
هستند».به بهانه روز جهانی «مهاجران» نگاهی
به یکی از مقالهای این کتاب داشتهایم .مقاله
«مهاجرت بزرگ» توانسته بهخوبی مفهوم مهاجرت
را بررسی کند و با تمثیل کوپه قطاربهشکلی ملموس
مسئله مهاجرت را توضیح داده است.
و در آن بــه بحث مهاجرت مــیپــردازد ،همانند
آینهای است که روبهروی آدمی قرار میگیرد .ما با
خیرهشدن در آینه و درک وضعیت حتما اندکی یا
شاید زیاد حالمان از خودمان بد میشود.
حاال این تمثیل را با هم بخوانیم« :دو مسافر در
یک کوپه قطار .هیچ نمیدانیم اهل کجا هستند و
کجا میروند .همینقدر میبینیم که در این کوپه
بهراحتی خانه خودشان جا خوش کرد هاند .میز،
رختآویز و قفسه بار را هم مال خودشان کرد هاند.
روی نیمکتهای خالی روزنامه ،پالتو و کیف دستی
ولو است .در باز میشود و دو مسافر جدید داخل
میشوند .استقبالی از این دو صورت نمیگیرد.
حتی در جمعتر نشستن ،جابازکردن و تقسیم
قفسه بار آشکارا اکراه نشان میدهند .آن دو مسافر
اول ،حتی اگر همدیگر را نشناسند ،همبستگی

میلیونها نفر در قطار

عجیبی از خود نشان میدهند و در مقابل تازهواردها
جبههای متحد میسازند .این کوپه قلمرو آنها بوده
است و حاال باید سهمی برای غیر قائل شوند .پس
تازهواردان را به چشم متجاوز نگاه میکنند .تصور دو
نفر اول از خودشان تصور انسان بومی است که کل
مکان را ملک مطلق خویش میداند .چنین درکی
هیچ پایه عقالنیای ندارد ،اما تا بخواهی ریشهاش
عمیق است.
با این حال ،کار به کشمکش آشکار نمیکشد و دلیل
آن هم قواعدی است که مستقل از اراده آنان بر آنان
حاکمیت دارد .غریزه قلمروخواهیشان را از یک
طرف مقررات را هآهــن و از طرف دیگر هنجارهای
نانوشتهای مثل ادب مهار میکند .به همین خاطر به
نگاهی مختصر و عذرخواهی زورکی و زیرلبی بسنده
میکنند .به حضور تـــازهواردان گــردن مینهند و

«خوبی تمثیل کوپه قطار این است که مکان رویداد
با وضوح تمام در پیش چشم ماست .البته در آن
تصویر هراسانگیز قایق نجات هم میشود جابهجا
چهرههایی را تشخیص داد ،همچنان که در تابلوی
«زورق مدوسا» اثر تئودور ژریکو برخی چهرهها،
رویدادها و سرنوشتها قابلتمیزند .البته افراد روی
این تابلو کال هجده نفرند ،درحالیکه در آمارهای
روزگــار ما ،حرف گرسنگان ،بیکاران و آوارگــان که
پیش میآید ،رقم رایج میلیون است». ...
اصالحات
چــرایــی و چیستی و تاریخچه مهاجرت و ...از
بحثهای درازدامنی است که میتوان بهصورت
گسترده دربــاره آن نوشت .اما ضــرورت توجه به
مهاجرین و اصالح نگاه ما به مهاجران تنها از راه
فرهنگ قابلانجام است .در شهر مشهد که مهاجران
زیادی در آن ساکن هستند ،اصالح نگاه به مهاجران
اگرچه درمقایسهبا گذشته بهتر شده است ،اما هنوز
محیط اندکی فرهنگی ،اگر شما مثال
هم در یک
ِ
بگویید فالن آدم هنرمند مهاجر است ،با سو ءظن
به شما مینگرند! و این یعنی ما هنوز باید بر مسأله
مهاجرت و برخورد با مهاجرین تمرکز کنیم و بتوانیم
با گفتمان ،این برخورد اندکی نژادپرستانه را از
خودمان دور کنیم.

نگاه روز

امیراطهر سهیلی« -هیچ
انسانی با خوشحالی وطنش را
ترک نمیکند( ».رومن روالن)
انـــســـان مــــــدرن ،انــســان
درحـــالفـــرار اســـت .فـــرار از
خــانــواده ،از جامعه از وطــن و حتی فــرار از خود.
آمار تغییرنام ،مخصوصا در دختران و در سنهای
بلوغ،نشان میدهد که ما چه میلی داریم به فرار از
خود ،چه اشتیاقی داریم به خودماننبودن.
تمامی انسانها تصوری آرمانی از خود دارند و خود را
در اوج فرض میکنند؛ اوج عشق ،اوج زیبایی ،اوج
خوشبختی و . ...تمام اینها را در کمال از آن خود
میخواهیم .تصویر ما از خودمان همیشه چیزی
رنجور افسردۀ مفلوکیست که وجود
خود
غیر از این ِ
ِ
دارد .بررسی ریشههای مهاجرت گواهیست بر این
مطلب .ما از آن تصویری که در جامعه از خودمان و
وضعیتمان وجود دارد متنفریم و بهجای حضور فعال
و تبدیل این تنفر به کنشی انتقادانه درراستای تغییر
خود و جامعه ،مقصر را جامعه میدانیم و از چنگال
جامعهای که مارا درک نمیکند میگریزیم و مهاجرت
میکنیم .راحتترین کــار همین اســت که تمام
مشکالت خودمان را بیاندازیم گردن جامعه ،دولت،
فرهنگ و مردمی که همه جماعتی از خود ما هستند.
این جامعه میشود جبر جغرافیایی و میگریزیم
به جامعهای در سطح ما و قدردان ما ،فارغ از اینکه
آسمان همهجا همین رنگ است .البته مهاجرت
اجباری موضوع این بحث نیست و اتفاقی جداست.
مهاجرت بیمار ی است و شاید دلیلش نشناختن
ریشههای حقیقی و عمیق خود باشد .ما وقتی به

سیاه ،ساکت ،سرد!

ریشههایمان واقــف باشیم ،مانند بیضایی بزرگ
که مجبور به مهاجرتی اجــبــاری شــد ،تــرک وطن
دشوارترین کار دنیا میشود .سینمای ایــران هم
بهدنبال جامعهاش که عجیب درگیر این معضل است،
بارها در اینباره سخن گفته و فیلمهای موفقی در این
موضوع ساخته شده است .فیلمهایی که اغلب موفق
هم بودهاند؛ از «ازکرخه تا راین» تا «جدایی نادر از
سیمین» .مهاجرت دستمایه بهترین و موفقترین
فیلمهای سینمای ما بودهاند ،چراکه دغدغه اصلی
جامعه مدرن ایــران است ،جامعهای که بهشت آن
سوی مرزها را به آنچه خودش ساخته ترجیح میدهد.

آقا کمال در بازار کتاب

مسافران جدید

در ادامه این تمثل میخوانیم« :اینجا دو مسافر
دیگر در کوپه را باز میکنند .از این لحظه آن دو نفری
که پیشتر آمده بودند تغییر مقام میدهند .دمی
پیش آنها متجاوز بودند و غریبه ،ولی حال به یکباره،
بومی ،خودی و عضو طایفه یکجانشینان میشوند
و صاحب کوپهاند و همه آن امتیازهایی را از آن خود
میدانند که نوآمدگان برخورداری از آ نها را حق
مسلم خود میپندارند .این دفاع از قلمرو موروثی
اندکی پیش به تصاحب درآمــده امــری نامعقول
مینماید .نکته قابلتوجه ،نبود هرگونه همدلی
با نوآمدگانی است که باید با همان مخالفتهایی
بجنگد که پیشینیان جنگید ه بودند و همان مراسم
تشرف را بگذرانند که پیشینیان گذرانده بودند ،و
شگفت است فراموشکاریای چنین سریع که آدمی
در پس آن اصل خویش را پنهان و انکار میکند».

نمایی از فیلم گام معلق لک لک

در روزهایی که بحران مهاجرت به اروپا به اوج
خودرسیدهبود،روزیدرکابل«استادرهنورد
زریاب» ،نویسنده معاصر افغانستانی ،به من
گفت« :افغا نهایی که این روزهــا به اروپا
میروند ،هیچگاه نمیتوانند مثل آنهایی
که در اوایل دهه  60به ایران مهاجرت کردند،
موفق باشند و مهمترین دلیل آن همزبانی
آنها با جامعه ایران و بیگانهبودن زبانی آنها
با جامعه اروپا است ».اگر به چند دهه زندگی
افغانهای مهاجر در ایران نگاه کنیم متوجه
میشویم که ایــن همزبانی چه برکاتی به
همراه داشته است.
شعر و داستان اولین جایی بود که مهاجران
افغانستانی در آن خوش درخشیدند و هرچه
از عمر مهاجرت افغانها در ایران گذشت،
انگار مهاجران بیشتر در جامعه میزبان
پذیرفته شدند و این فرصتی را ایجاد کرد که
آ نها بتوانند در شاخههای مختلف هنر و
بهخصوص هنرهای تجسمی هم حرفی برای
گفتن داشته باشند .مشهد همواره یکی از
قطبهای مهم حضور مهاجران هنرمند
افغانستانی در ایران بوده و از دیگر شهرهای
ایران دست باالتری در این زمینه دارد.
برای مثال مؤسسه فرهنگی ُ
«د ر دری» در
این شهر متولد شد و نهتنها فرصت معرفی
شاعران و نویسندگان بزرگی از جامعه مهاجر
را به دنیای ادبیات فارسی به وجــود آورد،
بلکه برای شاعران و نویسندگان ایرانی هم
این فرصت را ایجاد کرد که با همکیشان
افغانستانی خود از نزدیک ارتباط داشته
باشند تا آنجاکه نمیتوان نا مهایی چون
محمدکاظم کاظمی ،ابوطالب مظفری،
الیاس علوی و خیلیهای دیگر را از شعر
معاصر مشهد جدا دانست.گروه عکاسان
« »Everydayگلشهر یا همان «هر روز»
گلشهر از اتفاقات خوب دیگری در جامعه
مهاجر بود که در سا لهای اخیر فعالیت
خود را در حوزه عکاسی آغاز کرده و در همین
زمان کم دستاوردهای خوبی در این زمینه
داشته است .این گروه بههمت چند جوان
مهاجر افغانستانی که تمام عمر خود را در
ایران سپری کردهاند ،تشکیل شد و توانست
بعد از چند سال فعالیت ،نزدیک به 70هزار
دنبالکننده از نقاط مختلف دنیا را در صفحه
اینستاگرامی با همین نام با خود همراه کند.
عکاسان «هر روز» گلشهر عکاسی موبایلی
از زندگی مهاجران افغانستانی در منطقه
مهاجرنشین گلشهر مشهد را مهمترین
هدف خود ترسیم کردند و موفق شدند سال
گذشته به دعوت مؤسسه فرهنگی «گوته
آلمان» اولین سفیر خود را برای توضیح درباره
فعالیتهای گروه خود به این کشور اعزام
کنند.در سالهای اخیر به نظر میرسد که
هم جمهوری اسالمی ایران نگاه متفاوتتری
به نخبگان مهاجر پیدا کرده و نسل جدید
مهاجران افغانستانی هم با انرژی متفاوتتر
از پیشینیان خود آن را محقق کردهاند.
در آبا نماه امسال هنرمندان افغانستانی
به همت مریم کوهستانی ،یک مجسمهساز
ایرانی ،موفق شدند اولین نمایشگاه هنرهای
تجسمی افغانستان را با نام «نیمروز» بهمدت
2هفته در فرهنگسرای «نیاوران» تهران
برگزار کنند .این نمایشگاه اتفاقی مهم در
هنر افغانستان به حساب میآید« .نیمروز»
درواقع آوردگاهی بود تا هنرمندان معاصر
افغانستان را بعد از سه دهه غربت و گمنامی
زیر یک چتر گرد آورد.
همچنین در اولین روزهای آذرماه سال جاری
نگارخانه «مؤسسه فرهنگی اکو» در تهران
میزبان نمایشگاه عکسی با عنوان «نکورویان
فرخار» بود؛ نمایشگاهی که عکسهایش را
هنرمندی افغانستانی با نام فاطمه حسینی،
که از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران کارشناسی عکاسی دارد ،کیوریت
(جمعآوری) کرده بود و به قول خودش تالش
کرده بود تا افغانستانی را به مخاطبان ایرانی
خود نشان دهد که نشانهای از جنگ در آن
دیده نمیشود .هفته گذشته هم در ششمین
دوره از برنامه  10روز با عکاسان ایران ،که به
همت انجمن عکاسان ایران به میزبانی خانه
هنرمندان در تهران برگزار شد ،دو ویژهبرنامه
در بخش نگاه شخصی به موضوع عکاسی
افغانستان اختصاص یافت.
امـــروز تــعــداد زیـــادی از جمعیت مهاجر
افغانستان ساکن ایــران که سومین دهه
زندگی خود را پشت سر میگذارند ،متولد
شهرهای مختلف ایـــران هستند .آ نهــا
وقتی همه این اتفاقات خوب را کنار هم
قرار میدهند ،آینده را روشنتر از گذشته
میبینند و با انرژی بیشتری برای داشتن
یک زندگی اجتماعی مفید تالش خواهند
کرد.
*عکاس و خبرنگار مهاجر

برای نادر ریشههایش مهماند و برای سیمین ریشهای
باقی نمانده است .همین داستان در«از کرخه تا راین»
میان خواهر و برادری است که فرسنگها با هم فاصله
دارند .مهاجرت در لباسی کمدی با فیلم «آدمبرفی»
به سینما میآید و در درامی تلخ با فیلم «شب یلدا».
نگاه فرهادی در گذشته فقط شاهد مهاجرت است
و نگاه حاتمیکیا در «ارتفاع پست» کامال یکطرفه
قــضــاوت میکند .ولــی هیچکدام رنــگ حقیقی
مهاجرت نیست.مهاجرت سیاه است ،ساکت است،
ســرد اســت ،مثل مــردابــی که منتظر تکانیست.
مهاجرت بهشدت شبیه فیلمهای آنجلوپولوس است.

در کلیت «گام معلق لکلک» شاید بهترین توصیف
مهاجرت باشد .سینمای آنجلوپولوس سرگذشت
اسفبار آد مهــا را روایــت میکند و چه سرنوشتی
اسفبارتر از مهاجرت .آنجلوپولوس در «گام معلق
لکلک» مرزها را به تصویر کشیده است .خطهایی که
بشر خود ساخته و اکنون علیه خودش برخاستهاند،
خطهایی که قربانی میطلبند .محصولی بشری
که علیه هستی بشری قد علم کــرده است«.گام
معلق لکلک» روایتگر لکلکهایی است که معلق
ماندهاند ،انسانهایی بیتعلق ،آنهایی که جایی
برای فرود ندارند ،بیوطن.سینمای آرام و ساکت
آنجلوپولوس روایتگر این آ دمهـاســت .مــرزی که
انسانهایی در انتظار عبورند ،در انتظار بهشتی که
آ نسوی مرز انتظارشان را میکشد و در آن بهشت
شکنجه است ،مرگ است ،تلخکامی است و سکوت.
سکوت رمزگان فیلمهای آنجلوپولوس است و در این
فیلم تعبیر شگرفی دارد .آدمهایی که زبان همدیگر را
نمیدانند .مرز در نگاه آنجلوپولوس یک خط احمقانه
است ،یک قرارداد ظالمانه .مرز حقیقی آنجایی است
که کنش های ارتباطی خاموش می شوند .مهاجرت
اتوپیای خیالی سطح داستان آنجلوپولوس است و
سطح آنچه در جامعه میبینیم .این مهاجرت ،این
ا زخو دبیگانگی از مرزهایی درونیتر آغاز میشود
و به مرزهایی جغرافیایی مـیرســد .انسا نهای
مدرن بیمارانی فراری هستند که قبل از ترک موطن
خودشا ن ،خانواد هشان ،جامعهشان ،شهرشان و
سپس وطنشان را ترک میکنند ،و شاید در هر مرحله
خسته و متوقف شوند .ترک این مرزها فاجعهآمیز
است ،تلخ است و دردآور.

رمان«قسمتآقاکمال»نوشتهیاکوبآریونی
با ترجمه ناصر زاهــدی توسط انتشارات
«جهان کتاب» منتشر و راهی بازار نشر شد.به
گــزارش مهر ،رمــان «قسمت آقاکمال»،
هفتا دوهفتمین عنوان از مجموعه پلیسی
نقاب است که توسط این ناشر چاپ میشود.
این کتاب با  ۲۶۰صفحه ،شمارگان ۵۵۰
نسخه و قیمت  ۱۸هزار تومان منتشر شده
است.

بردهداری محبوب
سرزمین آفتاب تابان

کتابی به نام «اتفاقات زندگی یک دختر
جوان» که به موضوع بــردهداری در آمریکا
میپردازد به پرفروشترین کتاب سالهای
اخیر کشور ژاپن تبدیل شده است.
به گزارش ایبنا به نقل از ایندیپندنت ،ترجمه
ژاپنی کتاب «خاطرات یک دختر جوان»
در دوران بــردهداری آمریکای قرن نوزدهم
میالدی به پرفرو شترین کتاب سرزمین
آفتاب تابان تبدیل شده است.این کتاب
که تجربه زنان در دوران بردهداری آمریکا را
روایت میکند ،نخستینبار در سال 2013
میالدی وارد بازار کتاب ژاپن شد و از آن زمان
تاکنون در صدر پرفروشها باقی مانده است.
اینستاگردی

آدمی پشت سر هنرمند

محسن آزرم در اینستاگرامش با انتشار
عکسی از کیارستمی نــوشــتــه اســت:
سر یک آدم
«اغلب ما درنم ًییابیم در پشت ِ
تأثیرگذار ،مثال هنرمندی که در حافظه
درون او)
دنیا باقی میماند (بهتر بگویم در
ِ
دریایی از تجربههای ویژه و عمیق ،سلوک
روحــی ،زندگیهایی که کــرد ،اطالعات و
داناییها و دید هور یهایی گرد آمد هاند؛
یک تربیت خاص برای آنکه با تأمل و انصاف
و رها از القائات سطحی و فرصتطلبی و
دروغ ،به جهان و پیرامونش نگاه کند ...
خب ،چنین آدمی چیزی هم که میآفریند،
محصول ایــن ژرفاهاست و بدیهی است
بهخاطر آنــکــه چــیــزی بــه جــهــان و مــردم
میدهد که ماندگار است ،خود اثر هم باقی
کتاب
میماند».عباس کیارستمی؛ مقدمه ِ
«فیلم کوتاهی درباره دیگران»؛ نشر چشمه؛
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