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آکادمى

ریشه های متروپل

تردیــدی نیســت که فاجعــه متروپــل آبــادان حاصل 
سهل انگاری بی حد و غیرقابل اغماض گروهی سودجو بوده 
است که از قدرتی بی حد و نظارت نشده برخوردار هستند. تا 
اینجا همه بــا هم توافق دارند اما از اینجا به بعد برخوردها 
متفاوت انــد. برخــی اراده و نیت افــراد را تعیین کننده ترین 
فاکتــور در تحــوالت اجتماعــی بــه حســاب می آورند، در 
این صــورت مجازات ســهل انگاران و خطــاکاران آخرین و 
مهم ترین کاری اســت کــه جامعه به صــورت نمادین برای 
پاالیــش جامعه باید انجام دهد اما رویکرد دیگر این اســت 
که این افراد و این ذهنیت ها هم معلول بســیاری از مسائل 
دیگر هســتند. نگارنده بدون آنکه منکر مســئولیت افراد در 
اعمال شان شود بیشــتر رویکرد دوم را به حقیقت نزدیك تر 

می داند و این نوشته اندیشه ای  است در این ریشه ها:
- بــه  نظــر می رســد مهم تریــن عامــل، واپس ماندگی 
ارزش های اخالقی نســبت به مدرنیته و پیشــرفت های آن 
باشد. معیارهای اخالقی ســاده و یك سویه کهن نمی توانند 
کنترل کننده هــای خوبــی برای رفتــار افراد باشــند، زمانی 
کــه نتیجه اعمــال را باید با چند واســطه در آینده ای دور و 
بــا احتماالت مختلف در نظر گرفت. وقتــی که افراد عذاب 
وجــدان، گنــاه و تقصیر را نــه بــه ذات کار و تخصصی که 
دارند بلکه به هر چیزی غیر از هســته اصلی کیفیت کارشان 
ارجاع می دهند، هرروز بایــد در انتظار یك متروپل تازه بود؛ 
چراکه کنترل درونی میلیون ها انســان از طریق روزآمد کردن 
معیارهای اخالقی شــان بســیار مؤثرتر از هــزاران پلیس و 
مراقب اســت. آنچه برای من به عنوان یك پزشك ملموس 
اســت اینکه یك ویزیت دقیق بســیار مهم تــر از یك ویزیت 
رایگان اســت. گاه رایگان بودن یا ارزان بودن ویزیت بهانه ای 
مردم پســند برای رفع مســئولیت های پزشــك محســوب 
می شــود. جامعه برعکس تبلیغ می کند. در کار غیرپزشکی 
هم پاسداشت دوســتی و هم فکری و صله ارحام آن ارزش 
اخالقی کهنی اســت که هنوز تبدیل بــه اخالقیات مدرن تر 

جست وجوی بهترین متخصص نشده است.
- عامل دیگر اعتماد عمیق به دانش است. وقتی باور به 
دانش عمیق باشد، وقتی کسی به این اطمینان رسیده باشد 
که راهی جز دانش بــرای اداره امور در جهانی که جزئیات 
آن وابســته به تســمه نقاله های مدرن پیچ درپیچ و بســیار 
دقیق اســت وجود ندارد، جان همشهریان و بستگان خود و 
کار و زندگــی خود را با انحــراف از اصول علمی این گونه در 
خطر نمی افکند. در دنیایی که راه های گوناگون برای رسیدن 
به حقیقت ســوای عقل به حیات و رســمیت خــود ادامه 
می دهنــد، باور به عقل و دانــش در اذهان نهادینه نخواهد 
شد. در چنین شــرایطی قدرت معجزه آسای دانش است که 
در بسیاری از موارد حتی زمانی که توسط ناباوران به دانش 
مورد اســتفاده (یا بهتر بگوبیم سوءاســتفاده) قرار می گیرد، 
فجایعی رخ نمی دهد؛ بنابراین بروز فاجعه نشــانه ای است 
از ابعاد باورنکردنی تخطی از اصول علمی. راســتی چگونه 
می توان دسترسی کســانی که برای دانش شریك قائل اند را 
به دســتاوردهای دانش محدود کرد؟ این خود یك معضل 

اخالقی است که پاسخ صریح و روشنی ندارد.
- عامل مهم دیگر نحوه نظارت بر افعال و اعمال ماست 
که به شیوه ای ماقبل تاریخ در کشور ما انجام می شود. آنچه 
برای من ملموس اســت، نحوه نظارت کیفی بر کار پزشکی 
است که در اســاس وجود خارجی ندارد. باورکردنی نیست 
اما واقعیت دارد که تنها وقتی یك بیمار از پزشــکی شکایت 
می کند، از پزشــك پرس وجو می کنند. ســوای این سیســتم 
شکایت که از قاعده چشم در برابر چشم متعلق به چندهزار 
ســال پیش (قانون حمورابی) پیروی می کند، هیچ مکانیسم 
نظارت بر کیفیت از طرف دولت و سازمان های پرداخت کننده 
وجود ندارد. در کار غیرپزشکی هم قواعد و مقررات بسیارند 
اما شاهدیم فقط زمانی همه چیز در نورافکن عرصه عمومی 
قــرار می گیرد که فاجعه ای ملی رخ داده باشــد. پس از آن 
و با فرودآمدن خشــم ملی بر چشــمی به جای چشم مرده، 
همه چیــز از دیدرس و اعمال نفوذ عرصه عمومی مخفی و 

به آرامشی گورستانی فرومی رود.

نورولوژیست
بابک زمانی

درباره محمدعلی اسالمی ندوشن حرف های فراوان زده شده. از پنجم 
اردیبهشت که خبر درگذشت این دانشی مرد اعالم شد، کارنامه ادبی اش 
در رسانه ها باز شد. ندوشن تمایل داشت از رازها و معناهای این مرزوبوم 
ســخن گوید و بزرگانش را گرامی بدارد. به شــماری از نام آثارش توجه 
کنید؛ «ماجرای پایان ناپذیر حافظ»، «چهار سخنگوی وجدان ایران»، «تأمل 
در حافظ»، «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ایران را از یاد نبریم»، 
«به دنبال ســایه همای»، «ســخن ها را بشــنویم»، «ایران و تنهایی اش»، 
«ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟»، «باغ سبز عشق»، «دیدن دگر آموز» و 
«جام جهان بین». این عنوان ها منش او را در ستایش بزرگان میهن، نمایان 
می کنــد. در این مدت یادشــده هم مطالب زیادی درباره اش نوشــته اند 
اما گویا تیشــه قلم در ســطح مانده؛ زیــرا کلی گویی هــا و تمجیدهای 
عادت شــده چندان کاربردی برای مخاطبان ندارد. دست کم خوب است 
در ایســتگاه هایی توقف کرد که به جای طرح موضوعات فرمایشــی، به 
شــکل فرامتنی، شخصیت جست وجوگر ندوشــن را نگاهی دوباره کرد. 
در گنج واره ادبیات میهن، ســطرهایی آمده کــه کاربرد عمومی دارند. از 
شمارشــان یکی این اســت: «از هرچه بگذریم ســخن دوست خوش تر 
است». در اینجا هم شــیوه او برای دیدن بزرگان واقعی عصرش مدنظر 
اســت. به نظر می رسد ندوشن در زمانی که دانشجو بوده هوشمندی به 
خــرج می دهد تا وقت جوانی، به این و آن فرد مشــهور و بی تأثیر نگذرد 

و به عادتی که شــهره است به پیشــواز میان مایگان نشتابد! بلکه او کار 
دیگر می کند. کوچ ندوشــن از دیار یزد بــرای تحصیل در پایتخت، نقطه 
عطفی می شــود تا این جوان به جســت وجوی ژرف بپــردازد و به میان 
روشنفکرانی برود که اســتوانه فرهنگ هستند. به ویژه اینکه او با دو نفر 
از برجستگان روزگار دمخور می شــود. یکی از آنها صادق هدایت است؛ 
جذابیت موضوع در اینجاست که ندوشن در یک گفت وگو با مجله نگین 
به ســردبیری دکتر محمود عنایت، این آشنایی داغ را به زیبایی بیان کرده 
اســت. فرخ امیرفریار پژوهنده دقیق توانســته به زیبایی تمام، نکته های 
درسینه مانده ای از ندوشــن بپرسد. او می گوید: «...درست یادم نیست در 
کجا نخســتین بار به او برخوردم، گمان می کنم کافه فردوسی بود. حالت 
مرموزی در او بود کــه کنجکاوی مرا برمی انگیخت و مرا جذب می کرد. 
اصوال سالم و علیک و برخورد با هدایت برای جوانکی چون من افتخاری 
بود و مایه فخر در نزد دوستانی که هنوز به این موهبت نائل نشده بودند. 
او در آن زمــان هرروز عصر ســری به آن کافه مــی زد. وقت... من تمایل 
شــدیدی در خود می دیدم که با او همنشــین شوم... گاهی می رفتم و در 
کافه فردوســی کنار میز هدایت می نشســتم. دوســتان او همیشه جمع 
بودند. پاهای ثابت، عبارت بودند از حسن قائمیان، رحمت الهی، انجوی 
شــیرازی، قدری نامنظم تر پرویز داریوش، صادق چوبک و دکتر خانلری 
و یکــی، دو نفر دیگر هم می آمدند. ولی او در میان همه شــاخص بود و 
موجِب جوشــش آنها نیز او بود... هدایت چــون گیاهخوار بود، در آنجا 
همیشه مقداری ســبزی خوردن و تربچه و ماست وخیار روی میز گذارده 
می شد. من نسبت به این عده که همگی اهل قلم و به اصطالح روشنفکر 
بودند، حس ستایشــی داشــتم اما تنها به خاطر هدایــت در جرگه آنها 
حاضر می شــدم. هدایت، کم  حرف می زد، ولی هرچه می گفت شیرینی 
و تازگی ای داشت که با دیگران فرق می کرد. آهنگ صدا و طرز تکّلمش 

که لهجه اصیل تهرانی و رنگ عامیانه داشت، به گوش من بسیار آبدار و 
خوشایند می آمد. سیگار را با ظرافت و سبکی الی دو انگشت می گرفت 
و دود آن را از زیــر ســبیل باریــک و زردش بیرون می داد. کســانی را که 
دوست می داشت، مهربانی اش را به جلو می آورد. در نزد کسانی که آنها 
را نااهل می پنداشــت، حالِت چشمش برمی گشت و تلخی و کدورتی در 
آن پدیدار می گشت... پس از آنکه آشنایی ما کمی بیشتر شد...». ندوشن 
بــرای دیدن هدایت، تصمیم می گیرد پا فراتر گــذارد و به خانه او برود و 
ســراغ «صادق خان» را بگیرد. ایســتادن پشت در خانه هدایت هم لذتی 
دارد و دل بــه دریا زدن و دق الباب آن خانه که پر از خاطرات نویســنده 
محبوب اســت. در باز می شود، نام نویســنده محبوبش را می برد و اهل 
خانه او را به داخل راهنمایی می کنند. امید که این خانه همچنان در این 
روزگار هم حفظ شود؛ «پشــت در اتاقش انگشت می زدم. شاید از پشت 
پنجــره دیده بود که مهمانی برایش آمده. چند باری که این طور به دیدن 
او رفتم، هیچ بار نبود که لباس پوشــیده و آماده نباشــد. به نظرم عادت 
نداشــت که بعدازظهرها بخوابد، حتی بعدازظهر تابســتان. محجوبانه 
روی یک مبل کنار میزش می نشســتم و او خود روی صندلی پشــت میز 
جای می گرفت...». ندوشــن بعدها هدایت را به خوابگاه دانشجویی اش 
در امیرآباد دعوت می کند و این دوســتی را با دانشجویان مشتاق هدایت 
سهیم می کند. حتی بعدها در پاریس او را مالقات می کند؛ روزهای تلخی 
که آخرین روزهای زیستن هدایت است. با وجود آنکه گفت وگوی یادشده 
به ســال ۱۳۵۵ خورشــیدی انجام شده و از نام بردن اســامی خیابان ها 
فضای قدیمی آن مصاحبه آشــکار می شود اما به طور عجیبی درخشش 
کالم حفظ شــده و طراوت خود را نگه داشته. این رمزوراز چیزی نیست 
جز آنکه سوژه گفت وگو، باید انسان بااصالتی باشد. ندوشن توانسته درک 

حضوری جانانه از آن نویسنده فرهنگ پرور داشته باشد.

در جست وجوی خانه ای که دردها را می فهمد

تأکید بر حمایت از حقوق زنان
در چنــد روز اخیر، از نشســت نمایندگان 
اصنــاف ســینمایی بــا رئیس ســازمان 
کــه  منتشــر شــد  ســینمایی مطالبــی 
تعجب برانگیز بود . در این دیدار که قبل از 
تعطیالت برگزار شــده بود، سه نماینده در 
مذمت بیانیه ۸۰۰ زن ســینماگر و در اعتراض به سخنان آنان برای 
بهبود شرایط سینما و امنیت شغلی سخن گفته بودند. این سخنان 
در حالی از ســوی نمایندگان ســه صنف ازجملــه نماینده کانون 
کارگردانان بیان شــده بود که ســینما این روزها با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم می کند. پس از انتشار تلویحی این سخنان، کانون 
کارگردانان ســینمای ایران بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده 
است: «کانون کارگردانان سینمای ایران همواره مدافع هر تصمیم 
فــردی و جمعی در جهت اصالح شــرایط فعالیــت حرفه ای در 
سینمای ایران، از جمله حرکت  جمعی زنان برای ایجاد فضای کار 
سالمت، با هدف حمایت از حقوق زنان و سایر افراد آسیب دیده در 
ســینمای ایران  بوده اســت . کانون همچنین خواستار فراهم  کردن 
شــرایطی جهت تعامل هر چه بیشــتر بین  نمایندگان زنان سینما، 
صنوف سینمایی و خانه ســینما برای رسیدگی سریع و درست به 
شــکایات بوده است. ولی اخیرا و در جلسه ای صنفی، اظهاراتی از 
قول نماینده کانون در مورد این جنبش در سینمای ایران منتشر شده 
که استنباطی شــخصی بوده و موضع رســمی کانون کارگردانان 

سینمای ایران نیست».
فعاالن حقوق زن علیه امبر هرد

و  پرســروصدا  دادگاه هــای  از  یکــی 
پرحاشــیه ای که این روزها برگزار می شد، 
شکایت «جانی دپ» علیه دو مقاله ای بود 
که «امبر هرد» به عنوان یک آســیب دیده 
خشونت خانگی در واشنگتن پست نوشته 
بود. هرچند او در این مقاله نامی از همســر سابقش نبرده بود، اما 
همگان می دانســتند او از چه کسی نام می برد و این سبب شد که 
بازیگــر معــروف فیلم هــای «دزدان دریای کارائیب» کــه از تمام 
پروژه های هالیوود و سیمای جهان حذف شده بود، شکایت کند تا 
آبروی از دســت رفته خود را بازگرداند. هیئــت منصفه این دادگاه 
جانــی دپ را برنــده اعالم کرد و امبر هرد مجبــور به پرداخت ۱۵ 
میلیون دالر شده است. اما اتفاق دیگری در این میان رخ داده و آن 
اعتراض مدافعان حقوق زنان است که معتقدند شکست «هرد» در 
واقع شکســتی برای تمام زنان آسیب دیده است که واقعا در خانه 
دچار خشونت هستند. دروغ هایی که «هرد» بیان کرد ه بود، در طول 
برگزاری این دادگاه بارها ســبب شــد تا فعــاالن حقوق زنان مورد 

تمسخر قرار گیرند.

چه خبر

ابد و یک روز- سعید روستایی - ۱۳۹۴
محســن (نوید محمدزاده): ســمیه مامانو رو حســاب کی می خوای ول کنی بری؟!  روزایی که تو خونه نیستی، این آبجیات به مامان آب و 
غذا نمی دن که یه وقت دسشــوییش نگیره. من می گم نرو، چون نمی دونیم این یارو کیه.. چون مامان مریضه تو بری تنها می مونه... چون 
خونه زندگی مون بو می گیره... ولی اگه رفتی دیگه برنگرد... چون نمی گن اعظم شون شوهرش مرده، لیالشون خودش شوهر نمی کنه، میگن 

مشکل از ماست. تورو قرآن یه ذره هم به فکر ما باش، کاری نکن حرف دهن الت و لوتا بشیم...

دیـالـوگ روز

سایبرخوانى-2

خلق ملت الکترونیکی
ســیامک قاجارقیونلــو *: ازآنجاکــه مجموعــه این طرح هــا اثرات 
بســیار عمیق حقوقی، اقتصــادی و اجتماعی دارنــد، درک الزامات و 
پیش نیازهــای مقدم بر هرگونه اقدام ارجحیــت دارد. از جمله طرح 
دیگــری که با امضای ۳۳ نماینده مجلس شــورای اســالمی وصول 
شــد و مراحــل قانونــی را در مجلس طــی می کند، طــرح «الزام به 
انتشــار داده و اطالعات» اســت که در توجیه آن بدین مضمون گفته 
شــده اســت: «ازآنجاکه در نظام قانون گذاری ایران قانــون یا قوانین 
شــفاف، جامــع و مانع به منظور دسترســی آزاد بــه داده و اطالعات 
با حفــظ حریم خصوصــی ارتباطاتی و اطالعاتی و اســرار حاکمیتی 
تدوین نشــده و احکام پراکنده ای در قوانین انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعات، تجارت الکترونیکی، ارتقای سالمت اداری و الیحه شفافیت 
ذکر شــده، ولی قوانین و الیحه مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، 
اطالعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی و 
استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، 
افشــا و حفاظت از اطالعات و داده ارائه نمی کنند و نحوه دسترســی 
به اطالعــات و داده و نهاد ناظر بر انتشــار اطالعــات و داده و حریم 
خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اســرار حاکمیتی را مشخص نکرده 
است. همچنین متولی تعیین استاندارد الزم برای ارائه اطالعات افراد 
و داده ها و نحوه انتشــار داده با اســتانداردی که به هیچ وجه صاحب 
داده و اطالعات شناســایی نشــود، مشخص نشده اســت». وجود این 
طرح الزم بوده... طرحی و متنی آشــفته و پر از غلط های ســاختاری 
که قبال مختصری درباره آن گفته شــد. این طرح با ساختارشکنی داده 
و اطالعــات از یک طرف و قالب های دربرگیرنــده داده و اطالعات در 
فضای ســایبر از طرف دیگر، تمام مرزهای بیــن داده های خصوصی، 
دولتی و اقناعی (مجانی) را شکســته و نشان می دهد نویسندگان این 
نوع طرح هــا حتی با مقدمات فضای ســایبر و نظم حقوقی متعارف 
آن آشنا نیســتند و مثال تصوری از داده های موضوع مالکیت فکری یا 
داده های مدیریت شهری یا حتی شــأن تصویب قانون آزادی انتشار و 
دسترســی به اطالعات دولتی ۱۳۸۷ ندارند... دولت الکترونیکی نیز از 
دیگر قربانیان تجاهل ســاختاری نظام مدیریت فضای سایبر است که 
به دلیل غلبه یک تفکر اشــتباه مربوط به معرفت شناســی و خروج از 
اســتانداردهای فضای سایبر در مرحله تلفیق تفکر سنتی با تجهیزات 
الکترونیکی متحیر مانده اســت. به همین دلیل بعد از حدود ۲۰ سال 
از استقرار رســمی دولت الکترونیکی در ایران به جای پیروی از اصول 
استاندارد جهانی نسل اول و دوم دولت الکترونیکی، خدمات همه جا 
حاضر، ارزانی، کیفیت و استمرار که عمدتا در پنج فاز ۱-اطالع رسانی، 
۲-تعامل، ۳-تراکنش، ۴-بهبود ساختارهای عمودی و افقی نهادهای 
دولتی و ۵-جامعه الکترونیکی متبلور اســت، بــه زحمت در حد فاز 
نخســت، قفل شده ایم و اکنون که دنیا نســل سوم دولت الکترونیکی 
 (Adaptive systems and Electronic Government) ســازوارپذیر 
منتج از ســمانتیک و هوش مصنوعی را تجربه می کند (در نسل سوم، 
پورتال دولت خود را با ســطح سواد و جغرافیای هر شهروند -روستا، 
شــهر کوچک و ...- تطبیق می دهد) وضعیــت کنونی ایران در بخش 
خدمات دولتی و سیســتم قضائی، حتی با فاز نخســت استانداردهای 
جهانی منطبق نیست؛ چون در طراحی دولت الکترونیکی ایران، تفکر 
ســنتی عینا در سیســتم های الکترونیکی عکس برگردان شده و همان 
آشفتگی سیستم سنتی در کامپیوترها بازسازی شده است. درحالی که 
کامپیوترها احمق اند؛ پدیده منظم را منظم تر و پدیده آشفته را آشفته تر 
می کنند و این ماییم که (با توجه به نســلی که در ایران مورد استفاده 
قرار دارد و هنوز از هوش مصنوعی و سمانتیک برخوردار نیست) باید 
به آنها معنــا و منطق بیاموزیم. طبعا مادامی که بلوپرینت سیســتم 
ســنتی، کهنه و ناکارآمد اســت، این عکس برگــردان، در اغلب موارد 
فقط یک تظاهر شــدید از نسخه الکترونیکی است که نه تنها منجر به 
سرعت و کیفیت خدمات نشده، باعث افزایش فرایند کار، هزینه و تولید 
کاغذ بیشــتر و ناکارآمدی عمیق شده است. تنها بخشی که تا فاز سوم 
عملیاتی شده، در زمینه های درآمدهای عمومی است که دولت دست 
در جیب ملت کرده و در مقایسه با مدل های موجود، وجودی بی بدیل 

به نام «ملت الکترونیکی»خلق کرده که در دنیا بی نظیر است!.
درهرحال، انتشــار نخستین ویرایش موســوم به «طرح صیانت از 
کاربران فضای مجازی و خدمات پایه» در سال گذشته موجی بزرگ از 
وحشت و اعتراضات عمومی را باعث شد و مردم عادی، کسب وکارها 
و حتی بخشی از مسئوالن راجع به تبعات و توالی فاسد آن به اندازه ای 
گفتند و نوشــتند که در انــدک زمانی بارها اصالح و تجدیدنظر شــد؛ 
طرحــی که هیچ قشــری از ملت موافق آن نبود و نیســت و البته این 
پرســش جدی را برای آیندگان باقی گذاشــت که افــراد این مجلس، 
درواقع انتخاب کدام ملت و ســرزمین بودند!؟ آخرین نسخه این طرح 
ظاهرا به شــورای عالی فضای مجازی ارســال شــد تا محتوای طرح 
«اصالح» شــود و معلوم نیســت آخرین فردی که مشعل این طرح را 

به آتشکده آمال و آرزوهای مجلس می سپارد چه کسی خواهد بود.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه

۲۲۳ ســال پیــش در چنیــن روزی یعنی ششــم ژوئــن ۱۷۹۹ 
الکســاندر سرگیوویچ پوشکین در مسکو متولد شد؛ فردی که بعدها 
در ۲۱ ســالگی به واسطه سرودن شعر آزادی به جرم «طغیان علیه 

روسیه به واسطه اشعار ظالمانه» محکوم و تبعید شد.
 نخســتین شعر: پوشکین در یک خانواده اشرافی متولد شد و گفته 
می شــود کــه در دوران کودکی و نوجوانی با اشــعار لومونوســف، 
ژوکوفسکی و همچنین کمدی های مولیر و بومارشه آشنا شده است 
و شاید همین آثار گرایش او به ادبیات را پدید آورده است. به واسطه 
خانواده اش در ۱۲ ســالگی وارد مدرسه  خاصی می شود که فرزندان 
مقامات ارشد حکومت و اشراف در آن تحصیل می کردند و در میان 
همین ســال ها نخستین اشعار خود را سروده است که در ۱۵ سالگی 
برای نخستین بار شــعری از او در یک مجله چاپ می شود. در سال 
۱۸۱۷ از دبیرستان فارغ التحصیل می شود و با رتبه دبیری در دانشگاه 
وزارت خارجه در سن پترزبورگ شروع به خدمت می کند. در این زمان 
او در جلســات جامعه ادبی «آرزاماس» که از زمان دبیرستان با آن 
آشــنا شــده بود، حضور پیدا می کند و به عضویت انجمن ادبیات و 
تئاتر «چراغ ســبز» درمی آید که آغازی اســت بر سرودن شعرهای 

سیاسی او.
 تبعید: «رســد بانگ آزادی من؛ بندهای گران خواهند افتاد؛ زندان 
ویران خواهد شــد؛ آزادی! پیشوازتان آید به شادی ...». همین ابیات 
کافی بود تا در ماه می  ۱۸۲۰ تنها چند روز پیش از ۲۱ سالگی به جرم 
«طغیان علیه روســیه به واسطه اشــعار ظالمانه» محکوم و تبعید 
شود؛ البته این تبعید غیررسمی بود و الکساندر اول، تزار وقت روسیه، 
پوشکین را برای خدمت به شــهری در یکتارینواسالو فرستاد؛ اما او 
پس از ۱۰ روز بیماری مجوز گرفت که برای درمان به قفقاز برود و از 
آنجا رهسپار کریمه شد و پس از مدتی به محل خدمت جدیدش در 
کیشــناو فرستاده شد. با وجود این پوشکین بیش از قبل در این ایام به 

سرودن پرداخت که می توان به شعر زندانی قفقاز او نیز اشاره کرد.
  آزادی: بــه دنبال مرگ الکســاندر اول،  نیــکالی برادر کوچک تر 
او در ســال ۱۸۲۵ به قدرت رســید که با قیام دکابریست ها در این 
ســال روبه رو شد. پوشکین که مشارکتی در این اعتراضات نداشت، 
فرصت را غنیمت شمرد و در اول ژوئن ۱۸۲۶ نامه ای برای نیکالی 

اول فرســتاد و به امید پایــان روزهای تبعید ابراز پشــیمانی کرد. 
همین طور شــد و روزهــای پر اضطراب او چند ماه پس از نوشــتن 
این نامه، هنگامی که پاســخ تزار را دریافت کرد به پایان رسید و از 
نیکالی اول دســتور گرفت که بالفاصله به مســکو برود. یک سال 
بعــد او اجازه پیدا کرد که به ســن پترزبورگ نیز برود و تزار تصمیم 
گرفت که شخصا آثار پوشکین را بخواند و به عبارتی سانسور اشعار 

او را برعهده بگیرد.
  ازدواج و دوئل: سال های آخر زندگی پوشکین را در واقع می توان 
چند ســال پس از ازدواجش دانســت. در آوریــل ۱۸۳۰ یعنی در 
۳۱ ســالگی از ناتالیا گونچاروا خواســتگاری کرد و در فوریه همان 
ســال با او ازدواج کرد؛ اما دشــواری بار دیگر بر زندگی پوشــکین 
چیره شد. درباریان و اشراف که از موقعیت پوشکین احساس خطر 
می کردند، پروژه دشمنی با این شاعر پرآوازه را پیش گرفته بودند و 
به دنبال فضای مسموم ناشی از رفتارها از یک سو و نگاه پوشکین 
در اشعارش، روابط او با تزار هم وخیم شده بود؛ اما گویی پوشکین 
در شرایط ســخت انگیزه بیشتری پیدا می کرد و در این سال ها، آثار 
بی نظیری از جمله دختر ســروان را نوشــت. با تمام نامالیمتی ها 
موفق شد تا در ســال ۱۸۳۵ مجوز انتشار مجله ای را دریافت کند 
و امید آن داشت تا به پیشرفت ادبیات روسیه کمک کند. مجله ای 
که بزرگانی مانند ژوکوفســکی، گوگول، تایوتچوف، باراتیســکی و 
نویسندگان معروف دیگری با آن همکاری می کردند و سطح علمی 
بسیار باالیی داشت؛ اما دشمنی های درباریان با او پایانی نداشت و 
صحبت های زیادی از روابط همسر پوشکین با ژوژ دانتس فرانسوی 
مطــرح می کردند؛ فضایی که نهایتا پوشــکین را در هشــتم فوریه 
۱۸۳۷ در دوئل مقابل دانتس قرار داد. پوشکین به شدت زخمی شد 
و نهایتا ۱۰ روز بعد در سن ۳۸ سالگی درگذشت. پوشکین در واپسین 
روزهای زندگی اش تجمــع ژاندارم های تزار که بدن نیمه جان او و 
دوستان نزدیکش را محاصره کرده بودند، می دید. مرگ پوشکین به 
یک تراژدی ملی تبدیل شد و والدیمیر اودنوفسکی در آن روز نوشت 
که خورشــید شعر روســیه غروب کرد. گفته می شود تزار نیز برای 
آنکه مبادا تظاهرات اعتراضی مردم در مراسم خاکسپاری پوشکین 
شکل بگیرد، دســتور داد تا جنازه او را به ســرعت از سن پترزبورگ 

خارج کنند.
به فرمان یلتسین، نخستین رئیس جمهور روسیه ششم ژوئن 
یعنی ســالروز تولد پوشــکین به نام روز زبان روسی نام گذاری 

شده است.
* دانشیار دانشگاه دوستی ملل روسیه

روزها

طغیان علیه روسیه

احمد وخشیته

محمدجواد لسانی


