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برادران جمالزاده /احمد اخوت
همدلی :احمد اخوت االن  67ســاله اســت .این
داســتاننویس معاصر سال  1330در اصفهان متولد
شد .تصویری که از کودکیاش در ذهنش مانده این
اســت که پدرش همیشــه در حال نوشتن بود .این
حرف را اخوت 6ســال پیش گفت .با این حال اخوت
خیلی خوششــانس نبود که پدرش را در بزرگسالی
هم کنارش داشــته باشد .او  8ساله بود که پدرش را
از دســت داد .البته مادر رمانخوانش باعث شد که
احمد هم به کتاب عالقهمند بشــود و خودش بعدها
ی دیگری به
رماننویس شــود .البته خوششانســ 
ســراغش آمد و آن این بود که محمد حقوقی معلم
ادبیاتش بود .بعد از آن یونس تراکمه و جنگ اصفهان
که مرحوم گلشيري ،محمد حقوقي و ابوالحسن نجفي
ستون فقرات آن را شكل ميدادند ،روی این نویسنده
جوان اصفهانی تأثیر گذاشت.
اخوت آخر ســال  48در رشــته جامعهشناســي
دانشگاه تهران قبول شد و به تهران آمد .پس از اتمام
دوره ليسانس در سال  52به آمريكا رفت و در رشته

پاتختی -نویسنده مهدی
شادخواست

رمــان «پاتختی» نوشــته مهدی
شادخواســت اســت و روایت زندگی
زنی اســت که در خانوادهای ســنتی
و مذهبــی زندگی میکند اما با فوت
مادرش درگیر ماجراهایی میشود که او
را به ازدواجی ناخواسته سوق میدهد؛
ازدواجی از ســر لجبازی که مســیر
زندگی او را عوض میکند و...
پاتختی در  15فصل و  ۱۴۰صفحه
نوشته شده است و انتشارات شاملو آن
را روانه بازار کتاب کرده اســت .تیراژ
چاپ اول هزار جلد و قیمت آن  16هزار
تومان است .قسمتی از متن داستان را
با هم میخوانیم:
«ســه روز بعد از آخرین جشن تولد
کوچکی که خاله مهری در خانه آقاجان
برایم گرفت و من مثل یک زن جوان
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زبانشناسي و بعدها در رشته آموزش زبان مشغول
به تحصيل شد و بعد از گرفتن دكترا ،يك دوره فوق
دكترا در زمينه نشانهشناسي ادبيات را طی کرد.
اولين مجموعهاي هم كه به فارسي نوشت ،همین
کتاب داســتان «برادران جمالزاده» بود كه پس از
انتشار با استقبال خوبي همراه شد .اين كتاب پخش
خوبي داشت و تقريبا در دوره انتشارش خوانده شد.
در اين كتاب كه ســبك نوشتن آن را از آثار بورخس
گرفتهام ،ژانر مقاله و داستان را به هم نزديك كرده كه
در ادبيات فارسي اين اولين تجربه در اين زمينه بود.
احمد اخوت بیشــتر از  30كتاب تأليفي و ترجمه
منتشــر شــده دارد .او همچنين عالوه بر مجموعه
داســتان «برادران جمالزاده» ،داستانهاي ديگري
نوشته كه در نشريات مختلف چاپ شد.
ســه اثــر از بورخس بــا عنوانهاي «ســفرنامه
بورخسي»« ،كتاب فرشتگان» و «اطلس» ترجمه و
منتشر کرد .از آثار فاكنر هم مجموعه داستان «اين
يازده تا» را منتشر کرد .همچنين مجموعه داستان
ديگري به نام «سپتامبر بيباران» و يك رمان كوتاه
به نام «اسبهاي خالدار» را ترجمه كرد .در سا ل 61
نيز رمان «همانطور كه ميميرم» را ترجمه و منتشر

شوهر از دست داده نشستم و شمعها
را فوت کردم ،تصمیمم را گرفتم .باید
با اولین کسی که بعد از بابک در خانه
آقاجان را میزد عروسی میکردم .باید
از جایی که در آن این همه سال خاطره
عشق بهرام پاگرفته بود ،دور میشدم.
وقتی بهرام نبود چــه فرقی میکرد،
چه کسی باشــد .هر پسر جوان آماده
به ازدواجی میتوانست مرا خوشبخت
کند .اســم و رســم و مناسبات خانه
آقاجان طوری نبود که هر آدمی بتواند
انگشت روی من بگذارد ،پس بهتر بود
خودم را به دســت تقدیر میسپردم
و بــرای رهایی از درد نبــودن بهرام،
کولهبارم را جمــع میکردم و در خانه
مردی پهن میکردم که چیزی از بهرام
کم نداشته باشد.
منصــور اولین خواســتگار هفده
ســالگی من بود که اسمش را از زبان
بیبی شنیده بودم:
 -حاجــی ،زن آقای صولتی دیروز

کتاب سوم

«مترجم عشــق» (جوهرهشناسی
روح بشری)
نویسندهجهانگیرمعیندیوانی

همدلــی « :مترجم عشــق » که عنــوان فرعی
«جوهرهشناســی روح بشــری» را به همراه دارد ،به
واکاوی ذهنی انسانها و روابطشان از دید روانشناسی و
علمی میپردازد .خواندن این کتاب را برای بهبود روابط
خانوادگی و اجتماعی و اخالق فردی توصیه میشود.
بخش کوتاهی از متن کتاب را با هم مرور میکنیم:
«گاهیوقتها ما دليل ناراحتي از والدين ،دوستان
و شــريك زندگي خود را نميدانيم .ما ناراحتيم و اگر
طرف مقابل از ما بخواهد كه او را ببخشيم و به زندگي
با او ادامه دهيم بالفاصله ناراحت ميشويم و ميگوييم:
«نه ،تو اول مــرا ببخش ،در غیر این صورت من تو را
نميبخشم .من تصميم قاطع خود را گرفتهام و نيازي
به تو نــدارم ،تو به دنبال زندگي خودت برو» .برويد و
ل و قال است پيدا كنيد.
آن كودكي را كه در حال قی 
كودكي كه در زمان كودكي بــا او دعوا كردهايد ،در
نظربگيريد.
غرور خود را برداريد و درون زبالهداني بيندازيد ،شما
هيچ نیازی به آن نداريد .خود را از شر خودبزرگبيني
خالص کنيد و به جاي آن بخشش بخواهيد .ديگران
را هم ببخشــيد ،آنگاه در زندگي شــما معجزاتي رخ
خواهد داد كه باورکردنی نیست .اول فهرستی از تمامي
اشخاصي كه فكر ميكنيد نياز به بخشش آنان داريد،

همدلی :امروز  14مارس است.
73روز از ســال  2019گذشت23 .
اسفند  97اســت 359 ،روز از سال 97
گذشــت و  7روز به عید نوروز  98باقی
مانده است.

كرد.
برادران جمالزاده 16 ،داســتان کوتــاه دارد که
در این داســتانها ،ماجراهای «مــن» و «دیگری»
و شــخصیتهای تاریخی در قالب داســتان تکوین
مییابند .این مجموعه اتفاقا بهترین مجموعه داستان
جایزه ادبی اصفهان در سال  1382شد.
این کتاب را سالها پیش نشر افق در قطع رقعی
در  216صفحه و به قیمت 16هزار تومان منتشــر
کرده است.

آمده سراغ پروانه...
 کدوم صولتی؟ وا مگــه چند تــا صولتی داریم!همون که یه وقتی ناظم مدرســه رضا
بود و بعد بیرونش کردن از مدرسه.
ها ،نادر صولتی که یه وقتی باباشاینجا چرخ طحافی داشت و تو مدرسه
رضا اینا سر و صدایی از او بلند شد و با
تیپا انداختنش بیرون.
 آره حاجی. چه رویی دارن مردم! آخه با چهجرأتی میخواد پاشو بذاره اینجا! اص ً
ال
مگه پسر بزرگ داره؟
 حاجــی ،حاال مــن که جوابیندادم .دختر دمبخت مثل میوه رسیده
میمونه .هرکی از راه برسه ،می-خواد
یــه قیمت بگیره بلکم ســهمی ببره.
نمیشه که در رو بست و گفت ما اینجا
به همه کس دختر نمیدیم .خب ،این
طفلکم که به امید بهرام بود و آخرش
معلوم نشــد که اون بچــه چرا پا جلو

تهيه كنيد .سپس از آنان بخشش بخواهيد حتي اگر
فهرســت به حدي باشــد كه وقت كافي براي طلب
بخشش از همه آنان را نداشته باشيد حتماً اين كار را
انجام دهيد و با آنان تماس بگيريد ،در زمان دعا و در
رؤياهايتان از آنان بخشش بخواهيد.
سپس فهرستی از تمامي اشخاصي تهيه كنيد كه
به شما صدمه زدهاند و با والدين خودتان كار را شروع
كنيد .با خواهرها ،برادرها ،كودكان ،همسر ،دوستان،
عشق ،گربه ،سگ و ...حاال همه كساني را كه به شما
بدي كردهاند ببخشيد ،با اين دانش كه هر باليي كه
بر سر شما آوردهاند ربطي به شما ندارد و شما مقصر
نيستيد .هر شخصي رؤياهايش را به طريق خويشتن
ميبيند ،اين را بهيــاد ميآوريد؟ حرفها يا اعمالي
كه دردآور است به سادگي عکسالعملهای شيطاني
موجود در ذهن آن شخصي است كه شما را رنجانده.
اوســت كه در جهنم به ســر ميبرد و در رؤياي اين
شخص شما شخصيت دومي هستيد .زماني که به اين
آگاهي برسيد و اعمال ديگران را به خود نگيريد ،لطف،
رحم و درك ،شما را به سوي بخشش سوق خواهد داد.
بخشــيدن را تمرين كنيد .نخســت ممكن است
برايتان سخت باشد ،اما با كمي تمرين به يك عادت
تبديل خواهد شــد؛ تنها راهي كــه ميتوانيد با آن
نيروي بخشش را در وجودتان بازیافت كنيد تمرين
کردن است .آنقدر تمرين كنيد تا متوجه اين حقيقت
بشويد كه قادريد خودتان را ببخشيد .در اين صورت
قبول خويشتن آغاز ميشود و عشق به خويشتن رشد
ميكند و اين زماني اتفاق میافتد كه عاقبت بتوانيد

نذاشت.
 دیگه اســم این پســره بهرام روتو این خونه نشنوم .دل این بچه مگه
کاروانسراست که هر نرهخری بیاد توش
اتراق کنه و صبح که شد بزنه به چاک.
 حاجــی ،خدا میدونه این دخترچطوری داره غصه میخوره و آب میشه
و دم برنمیآره .حتماً با خودش میگه
بیبی و اقوام ناراحت نشن.».

خويشتن را ببخشيد .در خويشتن يك نيروي عظيم
ايجاد كنيد و خودتان را براي هرچه در عمرتان انجام
دادهايد ببخشــيد و اگر شما جزءاشخاصي هستيد
كه به زندگي قبل از ايــن زندگي اعتقاد داريد ،خود
را بــراي زندگي قبلي و قبل از آن نيز ببخشــيد .اين
اعتقاد وقتیكه ما باور كنيم وجود دارد واقعي ميشود
و وجود پيدا ميكند (منظور زندگي قبلي اســت) .به
دليل وجــود باورهايي كه در ذهن ما در زمينه اينکه
چه چيزي خوب و چه چيزي بد اســت ،ما خويشتن
را محكوم ميكنيم تا به اين باور برسيم كه مستحق
مجازات هســتيم و ما باور داريم كــه آنچه ما انجام
دادهايم چنان كثيف است كه به تميزكاري نياز دارد
و صرفــاً به اين دليل كه همه بر اين باورند ،اين عمل
بهصورت اتوماتيك انجام ميشود.براي همه ما اين يك
واقعيت محض است ،ما خودمان اين طرح را ميريزيم
و بايد بهاي آن را نيز پرداخت كنيم».
مترجم عشق را مهدی شادخواست ویراستاری کرده
و در قطع رقعــی و  160صفحه و با قیمت  20هزار
تومان از سوی انتشارات چاپ و نشر بازرگانی بهتازگی
چاپ و منتشر شده است.

زادروز آلبرت اینشتین
140ســال پیش در چنین روزی ۱۴ -مارس
 ۱۸۷۹میــادی آلبرت اینشــتین فیزیکدان
نظری آلمانی و مبدع نظریه نســبیت در شهر
اولم واقع در ایالت پادشــاهی وورتمبرگ آلمان
(در  ۹۲کیلومتری اشــتوتگارت) ،در خانوادهای
یهودی به دنیا آمد .او بیشــتر ،به خاطر نظریّه
نســبیت و به ویژه برای هــمارزی جرم و انرژی
( E=mc۲که از آشناترین رابطهها در فیزیک بین
غیرفیزیکدانهاست) شهرت دارد.
آلبرت خیلی دیرتر از بچههای معمولی ،عاقبت
در ســن سه سالگی شروع به حرف زدن کرد .به
دلیل پیشرفت کند کالمی اینشتین ،و گرایش
او به بیتوجهی به هر موضوعی که در مدرســه
برایش خستهکننده بود و در مقابل توجه صرف
او به مواردی که برایش جالب بودند باعث شده
بود که برخی همچــون خدمه منزل آنها ،او را
کند ذهن بدانند.
پس از فارغالتحصیل شدن از دانشگاه ،اینشتین
نتوانست شغلی دانشــگاهی پیدا کند .برخی از
مورخان گرایشهای ضدیهــودی را در ناکامی
اینشتین در پیدا کردن شغل دخیل میدانند .پدر
یکی از همکالســیهایش به او کمک کرد تا در
یکی از دفاتر ثبت اختراع در ســوئیس در سال
 ۱۹۰۲استخدام شود.
ســال  ۱۹۳۹گروهــی از فیزیکدانهــای
مجارســتانی از جمله لئو زیــارد که به آمریکا
مهاجرت کرده بــود ،به دولت ایــاالت متحده
آمریــکا در مورد برنامه نازیهــا در مورد بمب
اتمی هشدار دادند ،اما سخنان آنها مورد توجه
قرار نگرفت .در تابســتان سال  ۱۹۳۹و چند ماه
پیش از جنگ جهانی دوم ،لئــو زیالرد نامهای
برای روزولت ،رئیسجمهور وقت ایاالت متحده
تهیه کرد و از اینشتین خواست که نامه را امضاء
کند .زیالرد نســبتاً گمنام بود ،اما اینشتین به
واسطه نظریههای نسبیت و جایزه نوبل ،شخص
مشــهوری بهشــمار میرفت .آنها در این نامه
از او توجه به این مســئله را درخواست نمودند.
در این نامه ،همچنین از روزولت خواســته شده
بــود تا به پژوهش در زمینه انرژی هســتهای و
واکنشزنجیرهای اهمیت بیشــتری داده شود.
این نامه را نقطه شروع پروژه منهتن برای ساخت
بمب اتمی میدانند.
اینشتین ،یک سال قبل از مرگش به دوست
قدیمیاش لینوس پاولینگ گفت "من یک اشتباه
بزرگ در زندگی مرتکب شدم؛ وقتی نامهای را که
ساخت بمب اتمی را به روزولت توصیه میکرد
امضــا کردم .اما یک دلیل بــرای این کار وجود
داشت؛ خطر ساخت این بمب توسط آلمانیها”...
به واســطه فعالیتهای صلحجویانه ســابق
اینشتین ،گرایشهای چپگرانه وی ،و همچنین
گزارشهای مغرضانه و بیپایهای که افبیآی در
مورد ارتباط اینشتین با شوروی دریافت کرده بود،
از شرکت او در پروژه منهتن جلوگیری شد.
زادروز ریمون آرون
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 ۱۹۰۵ریمون آرون جامعهشــناس ،فیلســوف،
مورخ و مفسر سیاسی فرانسوی متولد شد.
آرون در ســال  ۱۹۲۴در آزمــون ورودی
دانشسرای عالی پاریس قبول شد و چهار سال
بعد با کسب رتبه اول ،این دوره را به پایان رساند.
او و سارتر در این دوره چهارساله با یکدیگر دوست
شدند به گونهای که با هم پیمان بستند هر یک
زودتر درگذشت ،یادداشــتی در سوگ دیگری
بنویسد.
او در سال  ۱۹۲۸به خدمت نظام وظیفه رفت و
دچار بحران روحی شد و همواره از پادگان محل
خدمتش به عنوان «زندان نمور» یاد میکرد؛ بعد
از آن در ســال  ۱۹۲۹که بحران اقتصادی شکل

گرفت و پدرش نیز ورشکسته شد ،باعث شد او دو
سال سخت را تجربه کند .آرون سال بعد یعنی
ســال  ۱۹۳۰به آلمان رفته و به عنوان مدرس
زبان و دســتیار بخش زبانهای التینی دانشگاه
کلن فعالیت کرد و دو سال بعد با سوزان گشن،
دانشآموخته ادبیات کالسیک از دانشگاه سوربن
ازدواج کرد.
آرون با مخالفت سرسختانه علیه مارکسیسم
در تقابل با روشنفکران جناح چپ فرانسه ،بهویژه
ژان-پل سارتر قرار گرفت ،آن هم با انتشار کتاب
انشعاب بزرگ ( )۱۹۴۸که گسست ایدئولوژیک و
دیپلماتیک را در ســطح جهانی بررسی میکرد.
کتــاب مهمش افیــون روشــنفکران ()۱۹۵۵
سازشــگری چپگرایان و گرایشهای استبدادی
حکومتهای مارکسیست را به نقد کشید.
دو رویداد تراژیــک بر زندگی خصوصی آرون
تأثیر گذاشــت که هر دو در سال  ۱۹۵۰رخ داد.
اولی ،به دنیا آمدن لورانس ،دختر سوم او با عالئم
عقبماندگی زندگی بــود و دومی ،پنج ماه بعد
اتفاق افتاد ،زمانی که دختر شش سالهاش با نام
امانوئل به خاطر سرطان خون از دنیا رفت.
درگذشت کارل مارکس
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 ۱۸۸۳کارل هاینریش مارکس متفکر  ،فیلسوف،
جامعهشناس ،تاریخدان ،اقتصاددان آلمانی و از
تأثیرگذارترین اندیشــمندان چند قرن اخیر ،در
سن  65سالگی درگذشت.
او بــه همــراه فردریش انگلس ،مانیفســت
کمونیست را که مشهورترین رساله تاریخ جنبش
سوسیالیستی است منتشر کردهاست.
کارل مارکس فرزند ســوم هاینریش مارکس
لوی ،یک وکیل دادگســتری یهــودی بود که
از خانواده خاخامهای معروف شــهر محســوب
میشــد .هاینریش «مارکس لــوی» به خاطر
محدودیتهایی که دولت پروس برای حقوقدانان
یهودی قائل شــده بود و به خاطر این که بتواند
شغل خود را در دادگستری حفظ کند ،به شاخه
پروتستان مسیحیت گروید و از آن پس خود را
هاینریش مارکس نامید .در سال  ۱۸۲۴فرزندان
وی نیز به مسیحیت گرویدند.
کارل مارکس در شــهر تریر دوره دبیرستان را
به پایان رساند و در دانشگاه شهر بن به تحصیل
رشــته حقوق پرداخت .یک سال بعد به برلین
عزیمت کرد و در دانشگاه آن شهر در رشتههای
فلسفه و تاریخ به تحصیل ادامه داد .مارکس در
سال  ۱۸۴۱با ارائه تز دکترای خود درباره اختالف
فلسفه طبیعت دموکریتوس و اپیکور تحصیالت
دانشگاهی خود را از راه مکاتبهای در دانشگاه ینا
به پایان رساند.
مارکس مبارزه عملی سیاســی و فلســفی را
بههمراه دوست نزدیکش ،فردریک انگلس ،آغاز
کرد و با او بود که یک ســال پیش از انقالبهای
« ۱۸۴۸بیانیه کمونیســت» را به رشته تحریر
درآورد .مارکــس در ایــن ســالها بــا محیط
دانشگاهی و ایدهآلیسم آلمانی و هگلیهای جوان
قطع رابطه کرد و به مسائل جنبش کارگری اروپا
پرداخت و از ابتدا در انجمن بینالملل اول که در
 ۱۸۶۴تأسیس شد ،نقش بازی کرد و نهایتاً دبیر
این انجمن شــد .او ا ّولین جلد کتاب مشهورش،
سرمایه ،را در  ۱۸۶۷منتشر کرد .این کتاب حاوی
نظریات او در نقد اقتصاد سیاسی است.
برتراند راسل ،فیلســوف مشهور انگلیسی بر
این عقیده است که مارکس از یک جهت مانند
هاجسکین محصول رادیکالهای فلسفی است ،و
مذهب عقالنی آنها و مخالفتشان را با رمانتیکها
ادامه میدهــد؛ از جهت دیگر احیاکننده مجدد
فلســفه مادی است .مارکس تعبیر تازهای از این
فلســفه به دســت داده و میان آن و تاریخ بشر
رابطه جدیدی برقرار کردهاست .باز از جهت دیگر،
مارکس آخرین فرد سلسله دستگاه سازان بزرگ
و جانشین هگل است؛ و مانند هگل به یک فرمول
عقالنی که سیر تکامل نوع بشر را خالصه میکند
اعتقاد دارد .تأکید بر هــر کدام از این جهات به
قیمــت فراموش کــردن جهات دیگــر منظره
مخدوشی از فلسفه مارکس به دست خواهد داد.

امروز با منوچهری

شعر کهن

همیریزد میــان بــاغ ،لؤلؤها بــه زنبرها
همیســوزد میان راغ ،عنبرهــا به مجمرها
ز قرقویــی به صحراهــا ،فروافکنده بالشها
ز بوقلمون به وادیها ،فروگســترده بسترها
زده یاقــوت رمانی به صحراهــا به خرمنها
فشانده مشک خرخیزی ،به بستانها به زنبرها
به زیر پر قوشاندر ،همه چــون چرخ دیباها
به پر کبک بر ،خطی ســیه چون خط محبرها
چو چنبرهــای یاقوتین بــه روز باد گلبنها
جهنده بلبل و صلصــل ،چو بازیگر به چنبرها
همه کهســار پر زلفین معشــوقان و پر دیده
همه زلفین ز ســنبلها ،همه دیده ز عبهرها
شــکفته الله نعمان ،بســان خوبرخساران
به مشک اندر زده دلها ،به خون اندر زده سرها
چو حورانند نرگسها ،همه سیمین طبق بر سر
نهــاده بــر طبقها بر ز زر ســاو ســاغرها
شقایقهای عشقانگیز ،پیشاپیش طاووسان
بســان قطرههای قیــر باریده بــر اخگرها
رخ گلنار ،چونانچون شــکن بر روی بترویان
گل دورویــه چونانچون قمرهــا دور پیکرها
دبیرانند پنداری بــه باغ انــدر ،درختان را
ورقها پــر ز صورتها ،قلمها پــر ز زیورها
بســان فالگویاننــد مرغان بــر درختان بر
نهاده پیش خویش انــدر ،پر از تصویر دفترها
عروســانند پنداری به گرد مرز ،پوشــیده
همه کفها به ســاغرها ،همه سرها به افسرها
فــروغ برقهــا گویــی ز ابرتیــره و تاری
که بگشــادند اکحلهای جمازان به نشترها
زمین محراب داوودست ،از بس سبزه ،پنداری
گشاده مرغکان بر شــاخ چون داوود حنجرها
بهاری بس بدیعســت این ،گرش با ما بقابودی
ولیکــن مندرس گــردد به آبانهــا و آذرها
جمال خواجــه را بینم بهار خرم شــادی
کــه بفزاید ،به آبانهــا و نگزایدش صرصرها
خجســته خواجه واال ،در آن زیبا نگارستان
گراز آن روی ســنبلها و یا زان زیر عرعرها
خداوندی که نام اوست ،چون خورشید گسترده
ز مشــرقها به مغربها ،ز خاورها به خاورها

شعر معاصر

با احسان نجفی

من این گونه بی تفاوت نبوده ام
لبریز بودم ازعشق...
ازحس ناب دوست داشتن
به لبخندهای مصنوعی چهره ام
قلب خالی از احساسم
و دستهای سردم
نگاهنکنید
روزگاری سرشار بودم
ماالمال
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