با همین واژههای معمولی

نگاهی به دفتر شعر«بلد نیستم جهان را بدوم»

توی کافی شاپ همین حوالی

فیض شریفی

منتقد و پژوهشگر ادبیات

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
دوشنبه  4اسفند  10 _1399رجب  22 _1442فوریه  -2021شماره  1637ـ سال ششم
 8صفحه ـ قيمت  2000ناموت ـ ضریب کیفی 61.4
newspaper.hamdeli@gmail.com

hamdelidaily.ir

صاحب امتیاز  ,مدیر مسئول :ولیاهلل شجاعپوریان
چاپ :صمیم 0 21 - 44533725

t.me/HamdeliNews

سردبیر :فضلاهلل یاری

توزيع :نشر گستر امروز 02161933000

نشانی :تهران -زرتشت غربی  -نرسیده به بیمارستان مهر  -پالک  - 56واحد 2
تلفکس 02188964523 :ـ 02188994608

گاه نوشتهها

دو گوشه از کشورمان
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روزنامهنگار

 -۱در بین فیلمهای منتشر شده از مردم زلزله
زده سیســخت ،زنی سالخورده با گالیه از خدا
میگوید این چه بالیــی بود به روز من آمد؟ و
مگر نمیدانی من این خانه را با چه مصیبتی و
با زحمت و کار در خانه مردم درســت کردم!؟
خدایا هر چه از طرف تو بیاید راضیام اما...
در جایی که این فریاد جگرسوز شنیده میشود
معلوم اســت که زنی ناالن و سالخورده امید به
بهبود اوضاعش ندارد و میبیند که هیچ کمک
درخــوری از دولــت و سیاســتگذاران در کار
نیســت و ناچار شکایت به خدا میبرد و دل هر
بینندهای اینطور به درد میآید.
حتمــا این زن در این چند شــب و روز برف و
ســرما شنیده و فهمیده اســت که زلزلهزدگان
ورزقان و ســرپل ذهاب و ...هنوز بیســرپناه و
دربهدرند و دست به سر میشوند و دارند اقساط
وام خانههای درست نشده را میدهند.
میدانــد عاقبــت او هــم اگر کمــک مردمی

نرســد تعریف چندانی نخواهد داشــت .او نماد
مردم تنها مانده این روزهاســت که نمیدانند
عاقبتشان چه میشود.
 -۲در خبرهــای این چنــد روز میخوانیم که
تســت منفی کرونا برای ورود بــه ایران از مرز
عــراق خرید و فــروش میشــود؛ چندان چیز
عجیبی نیســت ،اگــر چه بازی بــا جان مردم
اســت و به نوعی دیگر جای هیچ حرفی باقی
نمیگذارد؛ اما چرا این درجه از بیشــرمی و زد
و بند رخ میدهد و عیان میشود؟
چون در ســالیان گذشــته محیط زیســت که
جان انســانها بســته به آن اســت تخریب و
واگذار شــده و کامال عادی جلوه میکند! چون
باغها و درختان و فضای ســبز شهری جوالنگاه
بســاز و بفروشهای وابسته میشــود و اتفاقی
نمیافتد! چــون خزانه بانک مرکــزی به یغما
میرود و مجرمان معلوم نیســتند! چون مردم
در ادارات مختلــف برای جوابی ســرگردانند و
چارهای ندارند! چون بوی بهبود به مشام کسی
نمیرسد و...
این دو را که نمونهای از بیسروســامانی است
بگذاریم در کنار نمونههای دیگری که هر کسی
روزانه میبیند و کاری از دستش بر نمیآید.

چهره
علی کریمی :دربرنامه ضبط شده مناظره نمیکنم

دست رد جادوگر بر سینه رسانه ملی
علی کریمی با ارســال نامهای بــه مدیر گروه
ورزش شبکه سه سیما از حضور در برنامهای که
برای کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال در
نظر گرفته شده است ،انصراف داد.
در نامــه علی کریمــی آمده اســت« :احتراما
بــه آگاهی میرســانم اینجانب علــی کریمی
نامزد تصدی ســمت ریاست فدراسیون فوتبال
سالهاســت نقاط ضعف فوتبال ایران و راههای
برونرفــت از بحران فعلی فوتبال کشــور را در
قالب مصاحبههای مختلف بیان کردهام و اکنون
حضــور در یک برنامه ضبط شــده تلویزیونی و
مناظره با ســایر کاندیداهای محترم را به صالح
فوتبال کشور ندانســته و آن را بیشتر نمایشی
میبینم».
کریمی ادامه داد«:صدا و ســیما سالها فرصت
داشــته تا با بررســی وضعیت فوتبال کشور و
دعوت از اهالی فوتبال و کارشناسان ،نقش خود
را به عنوان رسانه در جهت بهبود شرایط فوتبال

ایفا کند ،اما به نظر میرســد اکنون در فاصله
هفت روز تا انتخابات ،ساختن این برنامه چندان
به نفع فوتبال نخواهد بود».
وی در پایان نوشــت«:لذا ضمن تشکر از دعوت
شما برای حضور در برنامه فوتبال برتر ،ترجیح
میدهم برنامههای خود را برای اداره فدراسیون
فوتبال در فضای دیگر بــه اطالع مردم عزیز و
اعضای محترم مجمع برسانم».
انتخابات فدراسیون فوتبال روز  ۱۰اسفند برای
شــناخت رئیس و اعضای هیات رئیسه برگزار
خواهد شد.
بــه همین خاطر شــبکه ســه ســیما از چهار
کاندیدای ریاســت این فدراسیون دعوت کرده
اســت که برای ارائه برنامههایشان به تلویزیون
بروند.
علــی کریمــی ،شــهابالدین عزیــزی خادم،
کیومرث هاشمی و مصطفی آجورلو گزینههای
ریاست فدراسیون فوتبال هستند.

حافظه تاریخی

پوپولیسم و استبداد
جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

حکومت خودکامگان مستبد برحسب ساختار
اقتصــادی– تولیدی و فرهنگــی در قالبهای
مختلفی نظیر سلطانی ،پادشاهی ،خالفت ،تک
حزبی ،نظامی و ...شــکل میگیرد که عالوه بر
حربه اصلی ،ترس و ارعــاب از عوامل گوناگون
دیگری نظیر تبعیض ،عوامفریبی و سوءاستفاده
از باورهــا ،تبلیغات دروغین برای اهداف شــوم
استثماری ،استبدادی خود بهره میبرد .هیتلر
گرچه دارای شخصیتی خشن و مستبد بود ،اما
این زمینه و ســاختار روانی و ایدئولوژی برتری
نژادی و توهمآمیز بخش وســیعی از جمعیت
جامعه آلمان بود که وی را به قدرت رســاند و
خودکامگی و استبداد را بر جامعه حاکم ساخت.
حکومت هیتلری گروههای سرکوبگر و افراطی
وابســته به حزب نازی را گسترش و مخالفان
سیاســی و همچنیــن غیرآلمانیهــا را تحت
پیگرد قرار داد و اکثر مخالفان سیاســی را ترور
کرد ،به وسیله گروهها و سازمانهای سرکوبگر
و چماقداران سازماندهی شــده نازی ،احزاب و
سازمانهای سیاســی مخالف خود را به طرق
مختلف نظیر درگیری و به هم زدن متینگها و
سخنرانیها از عرصه خارج کرد .هیتلر به تدریج

کاوش در ترکیبات نکاویده

قاسم رمضانیان

نویسنده

سال۱۳۱۴خورشــیدی ،پیگیــری و مداومت
ِ
دلســوختگان زبان و
صاحب نظران فرهنگی و
ِ
ادب پارسی به بار نشست و هیأت وزیران وقت
ضمن تصویب مصوبهای با تشــکیل نخستین
فرهنگستان زبان فارســی موافقت کرد .دولت
اصلیترین وظیفه فرهنگســتان اول را گزینش
واژههــای فارســی برای اصطالحــات علمی و
فرهنگی تعیین کرد.
در این فرهنگستان که ادیبان فرهیخته و استادان
برجستهای نظیر؛ عالمه دهخدا ،ملکالشعرای
بهار ،دکتر محمود حسابی ،محمدعلی فروغی،
احمد بهمنیار ،قاسم غنی ،عالمه محمد قزوینی،
بدیعالزمــان فروزانفر ،ســعید نفیســی ،اقبال
آشــتیانی ،جالل همایی ،ســرهنگ مقتدر و...
واژگان خوشآهنگ و بدیع و
عضویت داشتند،
ِ
زیبای پارسی رابازآفرینی ،انتخاب و معادلگزینی

قوانین دلخواه خود را به تصویب رساند ،قدرت
را از مجلــس گرفت ،دســت پلیس مخفیاش
(گشتاپو)را در هر گونه سرکوب و ترور و پیگرد
مخالفان آزاد گذاشــت .او در واقع جامعه آلمان
را به دو دســته ،یکی طرفداران حکومت نازی
و نژاد برتر آلمان و دیگری مخالفان سیاســی و
نژاد غیر آلمانی  -آریایی تقســیم کرد که برای
دسته دوم هیچ گونه حق شهروندی قائل نبود و
آنها را از اشتغال در مشاغل مهم محروم کرد.
در صحنه جهانی هم سیاست جنگافروزی را
در پیش گرفت و بعد از قتل و نابودی مخالفان
داخلی با سوءاستفاده از باورها و تعصبات نژادی
و توهم و روانپریشی و ناسیونالیستی افراطی–
نژادی دامن زده شده در جامعه آلمان جنگ دوم
جهانی را رقم زد که نتیجهاش کشتار میلیونها
نفــر و  ...بود .در این طــرف عالم هم در جنگ
ایران و روس قوای روس تبریز را اشــغال کرده
و به سمت دیگر شهرهای آذربایجان پیشروی
میکردند ،اما فتحعلیشــاه  -این حرمسرادار
کبیر که نه سپاهیانش مجهز بودند و نه تدبیر
و اندیشــهای داشت -دســت به عوامفریبی و
تبلیغات دروغین زد و درباریان و اقشار مردم را
بار عام داد و در ســاعت مقرر با کبکبه و دبدبه
بر تخت سلطنتی جلوس کرد و طبق سناریوی
از پیش تهیه شده چنین فرمود«:اگر امر کنیم
که ایاالت جنوب و شمال با هم همراهی کنند
و بر روس منحوس بتازند ،دمــار از روزگار این

فرهنگستان نخستین

کرده ،آنهــا را جایگزین لغات مهجور ،کلمات
قدیمی ،واژههای بد آهنگ و اصطالحات ثقیل
و نامربوط کردند.
عنوان خبــاز ،واژه (نانوا)،
جای
بــرای نمونه به
ِ
دوا (دارو) ،قابله (ماما) ،کنفرانس (ســخنرانی)،
مطبعــه (چاپخانه) ،اثاث البیت (لــوازم خانه)،
مالیه (دارایی) ،اطفاییه (آتشنشانی) کلینیک
(درمانگاه) ،مریضخانه (بیمارستان) ،معرفتالروح
(روانشناســی) ،عدلیه (دادگستری) و بسیاری
واژگان دیگر ساخته و پرداخته و مصوب کردند
که بیشترین این واژهها با پذیرش و اقبال عمومی
مواجه شد و رواج یافتند.
بیتردیــد فرهنگســتان اول از نظر آفرینش
لغات و اصطالحــات ،واژه گزینی ،معادلیابی
و برابرگزینــی واژگان کاربــردی موفقترین
فرهنگســتانهای زبان وادب پارســی از آغاز
تــا به امــروز بهشــمار مــیرود .هنگامی که
کارخانه اتومبیلسازی ایران ناسیونال درسال
۱۳۴۲راهاندازی شــد و کوتــاه زمانی پس از
تولید اتوبوس و وانت بار ،اتومبیل سواری را به
بازار عرضه کرد و نام پارسی«پیکان» را برای

قوم بیایمان در بیاورند چه پیش خواهد آمد؟»
مخاطبین هم تعظیمکنان طبق قرار ودمدار قبلی
گفتند«بدا به حــال روس ،بدا به حال روس».
ذات اقدس دوباره گفت«:اگر توپچیهای خمسه
را به کمک توپچیهای مراغه بفرستیم تا دار و
ندار این کفار را با خاک یکسان کنند چه خواهد
شــد؟» جملگی متملقان عرض کردند«بدا به
حــال روس،بدا به حال روس» .این ســناریوی
دروغین کماکان ادامه داشت .ناگهان این شیر
حرمسرا به خروش آمد و شمشیر از غالف بیرون
کشید و با صدای بلند این شعر را خواند«:کشم
شمشیر مینایی که شیر از بیشه بگریزد/زنم بر
فرق پاسکویج که دود از پطر برخیزد» .عدهای از
درباریان به پای قبله عالم افتادند و گفتند«قربان
مکش مکــش که عالم زیر و رو خواهد شــد»
فتحعلیشاه هم فرمود حاال که شما چنین صالح
میدانید دستور میدهیم با این قوم کافر کار را با
مسالمت ختم کنند .وقتی عباس میرزا ،ولیعهد
دلیر و وطنپرســت با اکراه و چشمی گریان به
روسیه رفت و قرارداد ننگین تسلیم هفده شهر از
شهرهای ایران به روسیه را امضا کرد ،در برگشت
میپنداشت چگونه خجالتزده و شرمنده با مردم
ایران روبهرو شــود ،ولی به تهران که رسید دید
چنین نیســت؛ شهر را چراغانی و پر از جشن و
سرور کردهاند و چنین وانمودهاند که شاه فتحی
شاهانه کرده و صلح را به ارمغان آورده و مردم هم
شکرگزار تدبیر شاهانهاند!

آن برگزید ،این نــام بدون کمترین مقاومت و
ریشخند و پیشوندی به اعماق جامعه راه یافت
(شایان ذکر است که هرگاه اسم وعنوانی به کام
ما مردم خوش نیاید؛ بالفاصله باتحریف ودفرمه
وکج وکوله کردن آن اسم ،نارضایتی خودرا بروز
میدهیم و دق دلی خود را برســر سوژه مورد
نظر خالی میکنیم!) نزدیک به سه دهه متوالی
سواری پیکان این شانس را داشت تا نه تنها در
معیشت خانوارهای بسیاری نقشآفرینی کند،
بلکه بیشترین عناوین و اسامی را برای قطعات
و سامانههای اتاق خود از ذخایر سرشار ادبیات
پارسی برگیرد.
نامهــای اصیل و گویایی چون؛ ســپر ،رکاب،
گلگیر ،دســتگیره ،باربند ،فرمان ،شیشهشور،
برف پاک کن ،آفتابگیر ،راهنما و....که توجه به
ساختار این واژگان از یک طرف ما را نسبت به
اقتدار ،ژرفا و غنای زبان فارسی به سمت باور و
یقین کامل سوق میدهد و از سوی دیگر قابلیت
و توان این زبــان را در واژهیابی و معادلگزینی
بــرای لغات و اصطالحات تخصصــی به اثبات
میرساند.

دری

دانشــمند ،فیزیکدان ،پژوهشــگر ،نویســنده،
موسس بسیاری از سازمانهای عمده و ملقب به
پدر فیزیک ایران پروفســور حسابی در دانشگاه
ســوربن فرانسه ،در رشــته فیزیک به تحصیل
و تحقیق پرداخت و در ســال  ۱۹۲۷دانشنامه
دکترای فیزیک ،با ارائه رســالهای تحت عنوان
«حساسیت ســلولهای فتوالکتریک» با درجه
عالی دریافت کرد.
برخی او را تنها شاگرد ایرانی آلبرت اینشتین
میدانند .حسابی در دانشگاه پرينستون آمريکا
تحت نظر اینشتين ،فرضياتی درباره«بینهايت
بــودن ذرات» و«عبور نــور از مجاورت ماده»
ارائه کرد .او با اندوختهای از دانش روز و كسب
مــدارج عالی تحصيلــی و علمــی در چندين
رشــته مهندسی و مطالعات جامع در علوم پايه
بهعنوان نخســتين فردی كــه در ايران دارای
دكترای فيزيك بود ،به كشور بازگشت.
بیشــک میتوان پروفســور حســابی را اولين
پايهگذار انرژی اتمی ايران دانســت .وی عالوه
بر زبان فارســی ،به چهار زبان زنده دنيا مانند
عربی ،فرانســوی ،انگليسی و آلمانی نیز تسلط
داشــت و همچنين در تحقيقات علمی خود از
زبانهای سانســکريت ،التيــن ،يونانی ،پهلوی
(زبان ايرانيان باستان) اوستايی ،ترکی ،ايتاليايی
و روسی استفاده میکرد.
نشان«اوفيســيه دواللژيون دونور» و همچنين
نشان «كوماندور دواللژيون دونور» ،بزرگترين
نشــانهای فرانسه ،به وی اهدا شده است .او از
ســوی جامعه علمی جهان بهعنوان«مرد اول
علمی جهــان» در ســال  ۱۹۹۰برگزيده و در
كنگره  ۶۰سال فيزيك ايران در سال  ۱۳۶۶نیز
ملقب به«پدر فيزيك ايران» شد.
وی آثار علمی و اجتماعــی فراوانی از خود به
جا نهاده است که از آن جمله :تاسیس دانشگاه

یادداشت

چه

 ۳اسفند زادروز پروفسور محمود حسابی

هانی در دفتر شعر«بلد نیستم جهان را بدوم»
خــود را«دریای پنهان آفرینش» میداند .او در
همین عنوان شــعر دســت به کاری زبانی زده
است و«را» نشانه را برای فعل ناگذر آورده است.
این«را» به معنی حرف اضافه هم نیامده است.
در شــعر«توی همین مثلث و برنو» تکه کاری
(کوالژ) و بینامتنیت ایجاد کرده است«:بعد از
رد پای شکسپیر/توی کافی شاپ همین حوالی/
با بازنشستهی خورشید قبل از سطر بعدی/طعم
بهتری دارد قهوه .»...راوی در شعرهای بعدی هم
ژانرهای متفاوت را درهم آمیخته و چهلتکهای از
سبکهای متعدد ساخته و سبکهای مختلف را
در هم ادغام کرده و پیوندهایی از آیههای قرآنی
و نظریه گالیله و شــخصیتهایی چون رمئو و
ژولیت ،بردیاف فیلسوف سیاسی مذهبی روسی،
سیلویا پالت ،شــاعر آمریکایی ،نیچه ،زرتشت،
مســیح و غیره را گاهی همراه با نظریات آنها

در این اشعار آورده است .البته در این روند ،شاعر
گاهی سرخوشانه دست به بازیهای زبانی هم
میزند«:روبهروی غروب قبرستانی که ندیدمت
دیدمت دیدمت/اتفاقن ســامی نگفتی گفتی
گفتی/به پیراهن سیاه مسیح که نفس نکشیدت
کشیدت کشــیدت/توی ذهن من باد بزن بزن
زن زن/اصلن فراموش کن خواب ندیدی دیدی
دیــدی .»...این زبــان مرا یاد شــعر«دفدف»
براهنی میآورد با این تفاوت که کارهانی هم با
موسیقی همراه است و هم معنی دارد .در حالی
که در کارهای پسامدرنیســتی براهنی اغلب با
اصطکاک کلمات و صوت و موســیقی روبه رو
میشویم .شــاعر گاهی رویدادهای واقعی را به
نحو هجوآمیزی روایت میکند و انقطاع روایی
به وجود میآورد و گاهی به ادبیات و موسیقی و
کلمات ایل بختیاری که مورد عالقه مردم است
اشاره میکند .او در این راه گاهی از روایت اصلی
دور میشود و چند پاره روایت ناقص را جانشین
یک روایت جامع میکند و گاهی اتصالی کوتاه
وجودشناسی بین دنیای داستان و دنیای واقعی
ایجاد میکند .بــرای آن که برای این ویژگیها
مثالی بیاوریم الزم اســت کــه کتابهایهانی

را بخوانیم و این تکه را«:به موها و دســتانت«و
القلم و مایسطرون»دلســوخته از خیالی باخته
از پوکرهای دلتنگی غروبهای بنفش دریایم/
خبر دارد کی و کجا/تمام شــده ی این ساعتم
مســئله دارد با«تاریشا»/که«آرتمیس» را گم
کرده معبدی آفتاب خورده با ته ماندهای .»...نوذر
براتپور (هانی) شــاعری است که معلوم است
ســمبه پر زوری دارد و در شعر ریاضت کشیده
و اســتخوان خرد کرده است .از شاعران جوانی
چون براتپور میخواهم که این سیکل را کنار
بگذارند و راه خود بروند چرا که دیری است در
غرب پسامدرنها در سایه ماندهاند و در ایران نیز
هیچ کدام از شاعران نتوانستهاند در این میدان به
اندازه کافی گوی بزنند .هنوز حافظ ،حافظ است
و نیما خیلی نیماست .اگر عاطفه غلیان یافته را
از شعرهای ســعدی و مولوی ،حافظ و شاعران
بزرگ معاصر حذف کنیــد ،از آنها به تقریب
چیزی نمیماند .این نگارنده ،عاطفه و کارهای
زبانی براتپور را تحســین میکنم ،ولی فرمی
که برای ارائه تمها انتخاب میشوند خودبسنده
نیستند و باید برای ساخت و بافت و آهنگ که در
مجموع فرم را به وجود میآورند بیشتر کار کند.

تهران به فرمان رضاشاه ،تاسیس دانشکده فنی،
تاسیس موسســه ژئوفیزیک ،تاسیس مدارس
عشایری ،تاسیس سازمان انرژی اتمی ،تاسیس
سازمان هواشناســی ،تاسیس رصدخانه جدید،
تاســیس فرهنگســتان زبان ،تاسیس موسسه
استاندارد ،تاســیس انجمن موسیقی ،تاسیس
رادیولوژی ،تاســیس نقشــهبرداری و بسیاری
خدمات دیگر.
همچنین تالیفــات زیادی در زمینههای علمی،
فرهنگی ،فیزیک و زبان داشته است .او نابغهای
کم مانند بود که عمرش در راه خدمات به ایران
و جهان گذشت.
پروفســور حسابی که در سال  ۱۲۸۱در تهران
به دنیا آمده بود سرانجام در بيمارستان دانشگاه
ژنو بــه هنگام معالجات قلبی ،در  ۹۰ســالگی
درگذشت و بنا بهخواســته خودش ،در آرامگاه
خانوادگی در شهر دانشــگاهی تفرش بهخاک
سپرده شد.

Delfino Flores Garcia- Mexico

جزئیات سعدی

از ابلیس هرگز نیاید سجود
نه از بد گهر نیکویی در وجود
بد اندیش را جاه و فرصت مده
عدو در چه و دیو در شیشه به
مگو شاید این مار کشتن به چوب
چو سر زیر سنگ تو دارد بکوب
قلم زن که بد کرد با زیردست
قلم بهتر او را به شمشیر دست

مشق کلمات
توهم (اختالل در ادراك)     :
توهم يعني تجارب حسي يا ادراكی است كه هيچ
منبع خارجی واقعی ندارند ،مانند شنيدن صدای
شيطان كه به فرد دستور كشتن كسی را ميدهد.
فرد عادی از طريق جريان پيچيده غربال كردن و
از صافی گذراندن اطالعات حسی قادر به انتخاب،
تطبيق و تشــخيص انبوه محركهايی كه همواره
به وي ارائه میشوند ،بوده و بدينوسيله میتواند
دنيای خود را به طريــق عادی و معنیدار ادراك
کند .ولی بيمار سيكوتيك بر عكس به طور آشكار
قادر به غربال كردن اطالعات آشــفته يا تشخيص
اطالعات مربوط و نامربوط نيســت ،او در حد زياد
نســبت به تمام محركها ،خــواه از منابع داخلي
باشــند يا خارجی ،حساس است و قادر نيست كه
ادراكهای خود را به صورت يك الگوی معنیدار،
وحدت و انسجام بخشد.

درست بنویسیم

استفاده از «است» به جای «میباشد»:
به دو دلیل بهتر اســت که از «میباشد» به جای
«است» استفاده نشود:
 اوالً «میباشد» و دیگر صیغههای «باشیدن» درگفتار عادی مردم رایج نیست و زبان نوشتار بهتر
است که به زبان روزمره نزدیکتر باشد.
 و ثانیاً اینکه «میباشد» به عنوان فعل اسنادیهیچ فرقی با است ندارد و نیازی نیست جایگزین
آن شود.

ترازین

خیانت در امانت

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

اگر مالک یا متصرف شــخصاً مالــی را به دیگری
بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و
یا تلف یا اســتعمال بدون مجوز مال کند و پس از
استرداد توســط مالک ،امین مال را مسترد نکند،
جرم خیانت در امانت محقق شده است.
مجازات خیانت در امانت؛
مجازات جرم خیانت در امانت برابر است با جبران
خســارت و  6ماه الی  3ســال حبس دارد .البته
اگر از ســفید امضاء و سفید مهری که به شخص
ســپرده شده باشــد یا به هر نحوی بهدست آمده
باشــد سوءاستفاده شود ،مرتکب به یک تا  3سال
حبس محکوم میشود.

داستانک
پستچی

حسن صفرپور

داستان نویس

از وقتی یاد دارم دو پستچی شهر ما با موتورهای
یاماها  ۱۰۰میآمدند و نامهها و بستههای پستی را
به خانوادهها تحویل میدادند .هر دو پستچی شهر
ما وظیفهشــناس و جدی بودند و بدون معطلی و
فوت وقت ،نامهها را به خانوادهها میرساندند .آن
وقتها بیشــتر نامهها از جبههها میآمد و چندان
بســتهای در کار نبود .بعد از بازنشسته شدن دو
پستچی خوش سلیقه و وقتشــناس ،دیگر نامه
باب دلی به دســت کسی نرسید و ما هم از دیدن
روی آدمهای جدی محروم شــدیم .حاال محله ما
یک پســتچی دارد که بیشــتر نامهها و بستهها و
گاه قبضها را به موقع نمیرســاند یا اص ً
ال تحویل
نمیدهد .یک روز که ساعت  ۷صبح در خواب ناز
و گرم بودم پســتچی جوان چنان به در کوفت که
بــا پتو تا جلو در رفتــم و با همان هیبت در را باز
کردم ،بســتهای را تحویلم داد و گفت این مربوط
به شماست ،بسته را گرفتم و نگاهی کردم و گفتم
مال من نیست و پســتچی اصرار میکرد که مال
خودتونه.
خالصه این جریان تا چند روز ادامه داشت و آخر
بســته را تحویل گرفتم و دیدم هدیهای اســت از
طــرف اپراتوری که اصال نمیدانم چطور برای من
فرستاده شده است! امروز که یکی از پستچیهای
قدیمی را اتفاقــی در بازار دیدم ماجرای بســته
رســیده را برایش تعریف کردم با خندهای شیرین
گفــت که حاال خبری نیســت و زیاد در بحر نامه
رســاندن همکار ما نبــاش .موقــع خداحافظی
میگفت که هدف پستچی رســاندن محموله به
صاحبش اســت و ما تا صاحب محموله ارســالی
را پیــدا نکنیم آرام و قرار نداریم و این رســیدن
سرنوشــت همه بستههایی است که به اداره پست
میآیند و گاه چند روز و حتی چند ماه در راهروها
و گونیهای اداره سرگردانند.
با خودم گفتم این بار که پســتچی جوان را دیدم
به او میگویم هر بسته یا نامهای را که گیرندهاش
پیدا نشــدبه من تحویل بده تا خیالت از آشفتگی
نرسیدنش راحت باشد.

