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تقطیر اندیشه
نمود شعر در قالب داستان
محسن حاجی پور: روایت «درخت ها» که نخست در جمع داستان های «جوی و دیوار و تشنه» نشسته است، سال ها بعد و در گزیده ای 
«به قصد ترسیم فضای روزگار -روزگاری در گذار عمر یک جامعه، یک نسل» به همسایگی داستان های «در گذاِر روزگار» می آید. روایتی 
که به گمان نگارنده با عهده داری برخی «خواست های شعر»: خاستگاه شناخت ماهیت شعر نزد ابراهیم گلستان است. این روایت در 
ساختمان آغازین خود -یا به تعبیر گلستان در «استخوان بندی»اش- یک شعر است، هرچند محصول ثانوی آن در قالب داستانی کوتاه 
به دست آمده باشد. آن چه در تعریف ژرژ پومپیدو چنین نمودار است: «چیزی که از جهت کالم به آن می گوییم شعر، فقط یک شکل 
عرضٔه شعر است وگرنه شعر در همه چیز وجود دارد؛ یعنی شعر می تواند در نقاشی باشد یا در مجسمه سازی یا در داستان یا در سینما 
و ...» بهتر آن اســت که این ادعا را با آراء خود گلســتان دربارٔه شعر بسنجیم، اگرنه این جستار نخواسته تنها به آهنگ و وزن و ساخت 
دستوری «درخت ها» به عنوان وجوه صوری روایت بپردازد، بلکه بر آن است تا به اعتبار آگاهی زبانی و تجربه های پرمایه و پیمانٔه بیان 
حس و درک معنی در نظِر این نویسنده، به معیار دیگری ارزش نهد که «شرط اصلی هنر و شعر» است: تقطیر اندیشه. حدود این تعاریف 
در گفته ها و نوشته های گلستان را در سه مرتبٔه کاربرد زبان، عملکرد تخیل و تقطیر معنا می توان رهگیری کرد. مراتبی که در نهایت، 

صورت و معنی یا به پندار فلوبر «جسم و روح» اثر را می نمایاند.
کردارِ زبان و تخیل

وســعت و ژرفای دریافت ما از زندگی و معنای هســتی، در نخستین مواجهه با یک اثر هنری همچون شعر، داستان کوتاه، رمان و 
نمایش نامه، به واســطٔه کارکرد زبان شــکل می گیرد؛ و تخیل -این ذخیرٔه حس- در پی سهیم کردن خواننده در تجربه های گوناگون 
زندگی ســت، نقشــی که به دریافت های تازه ای نسبت به آگاهی انســان بیانجامد. آن چه در همان آغاز خواندن «درخت ها» و غالب 
روایت های گلستان هنوزاهنوز جمعیت خواننده و جمع منتقد را به تحسین واداشته تا مدام بگوید: «نثری شاعرانه، نثری آهنگین، نثری 
مبدل شده به شعر، نثری موزون ووو» حاصل کردار زبان گلستان است. گرچه او معتقد به نثر آهنگین و نثر شاعرانه نیست، و هر دو تعبیر 
را در معنای دیگری تعریف می کند: «من اصال به این کاتگوری نثر آهنگین اعتقادی ندارم. آهنگ از کلمه هاست نه این  که کلمه ها در 
یک آهنگ جا گرفته باشند»، «این هم که نثر من شاعرانه است این حرف را قبول ندارم، یعنی چه؟ حس باید شاعرانه باشد. اصاًل شعر 
حس است. شعر کلمه نیست. شعر به صورت کلمه درمی آید». کلمه و حس: زبان و تخیل. محصول این کارکرد در روایت های گلستان، 
نثری منظم اســت و این «نظم» به عقیدٔه وی «یک چیز آلی» است: «یعنی اندیشه ای که بیان می شود در خورد حاجتی که برای بیان 
دارد ترتیب رشد خود را می دهد». از دیدگاه ابن سینا شعر «کالمی است مخیل» و در نظر خواجه  نصیر «کالم مخیل موزون» به این اعتبار 
که: «تخیل تأثیر سخن باشد در نْفس به وجهی از وجوه مانند بسط و قبض؛ و شبهت نیست که غرض از شعر تخییل است تا حصول 
آن و اثر در نْفس مبدأ صدور فعل شود... یا نوعی از لذت که مطلوب باشد». حدی از شعر که در آن خواجه نصیر -که وزن را از اسباب 
تخیل می داند- «قافیه و تساوی» و ابن سینا «وزن و قافیه و تساوی» را اعتبار نمی کنند، به نفع «کالم مخیل» چنان که ابن سینا در جایی 
می گوید: «گاه افتد که سخن منثور مخیل باشد و سخن موزون غیرمخیل». اساس را بر تخیل گذاشتن در نگرش ابراهیم گلستان به شعر 
نیز معتبر است. تخیلی که عامل بیان اندیشه باشد: «شعر یک حس زنده است... شعر یک تبلور آگاهی عمر است... شعر یک نظم کلمه 
نیست، شعر یک اشتباه مطنطن نیست... شعر یا شعر هست یا نیست. وقتی که شعر بود علی رغم وزن و قافیه شعر است. وقتی که نبود 

با زور وزن و قافیه هم شعر نیست». آن جا که تخیل یک حس زنده است، و تبلوِر آگاهی مبدأ صدور فعل، و نظم کلمه لذتی مطلوب.
گلستان به بیان و تقطیر اندیشٔه عجین شده با حس-و معماری آن- حساس است؛ تا جایی که شاعر و داستان نویس را در این حس 
شریک بداند و بگوید: «شعر اگر یعنی حاصل حساسیت، که این فرقی میان شعر و داستان نویسی ارزش دار نمی کند و نمی گذارد». در 
واقع تمایز قاطعی هم میان شعر و داستان و دیگر اشکال ادبیات تخیلی نیست اگر حاصل حساسیت باشد. «چه بسا به شما آموخته 
باشند که شعر از آرایش سطور یا با قافیه و وزنش بازشناخته می شود. چنین نشانه های صوری و قشری می توان گفت در متمایزساختن 
شعر از دیگر آثار زبانی بی ارزش اند». با این حال گرچه شعر با دیگر آثار ادبی تفاوت ماهوی ندارد، لیکن از «حیث درجه»: فشرده ترین 
و پرغلظت ترین شــکل ادبی است. جایی که اندیشه ای تقطیر می شود تا در کمترین کلمات بیشترین حرف را بزند. این جاست که بنای 
ساخته شده با زبان -«زبانی برای گفتن دید»- هویت می یابد و ساختمانی که از مصالحی چون واژه، جمله، زبان مجازی، معنی حقیقی 
و هالٔه معنایی، لحن و آوا، آهنگ و ضرباهنگ و وزن و... شــکل یافته و معماری اش بر مبنای تقطیِر اندیشــه است و حاصل کوشش و 
قریحٔه صاحب اندیشه، جسم می گیرد و ساخته می شود. آفرینشی که حتی اگر ساختار حساب شدٔه آن الگویی تدریجی برای به قالب 
آمدن داشته، باز در بیان شدن مصداق «ُکن فیکون» است؛ یا به قول گلستان «جادرجاساختن». این جادرجاساختِن یک ساختمان برای 
گفتن -چه شود شعر چه قصه- در بیان، حاصل زبان است لیکن سازٔه آن به توان «صحنه آرایی و صحنه آوری» بسته شده، و قالبی که 
ســپس دیدار می آید نتیجٔه «کشف» است حتی اگر این کشف دست آمد «شکل نوشتن یک لغت» بوده باشد. این جوشش «ناگهانی» 
بی شک تنها به قریحه نیست، و نیست مگر به تمرین و تکرار و کنش در تجربه کردن زندگی با واکنش به بازتاب های آن در ذهن برای 
ساخت تصویرهای شخصی، و کوشیدن در شناخِت «خویش» و ساختن یک «خویش تازه» از آن. ما همواره به تماشای این خویِش هنر 

مشغولیم: خویشی که آینٔه دنیاست.
رفتارِ اندیشه

الگوی رفتاری اندیشــه همانا کوشایی صاحب اندیشه در نظم دادن به «کشــاکش و برخوردهای ذهن» است؛ و نظم تابع تطبیق 
مصالح با «احتیاج طرح» و اقتضای بیان آن. همین ترتیب کالم و تربیت خیال و حساســیت ذهن سبب خلقت «درخت ها»ست: هنر 
گلســتان در بیاِن اندیشــه. میالن کوندرا در «هنر رمان» معتقد است اندیشه و زبان بیان اندیشــه -در قالب رمان- باید شاعرانه باشد. 
پس مسئله این است: شاعرانگی اندیشه و زبان بیان آن. این که روایت های گلستان شاعرانه و آهنگین نمود می کند درواقع به واسطٔه 
رفتار اندیشــه اســت و نه «َدرق َدرق َدرق َدرِق وزن فعول و فعولن»، نه در پی آســانی عادت ها بودن و «تسلیم تنبالنه به میراث» که 

«پوست ترکاندن جوانه ها در ذهن» است، نه دست بردن به جانب «تشبیه» برای گریز که مصاف است و «ایستادن رودرروی جوهرها»، 
نه تزئین زبان که تشریح بیان است. به باور ابراهیم گلستان برای نمایاندن، تنها کالم -«که صدای بلند اندیشه ست»- بس نیست؛ و یک 
استخوان بندی، «معماری یا نقش بندی اندیشه ها و دید -یعنی هنر» نیاز است. در «درخت ها» مبنای این نقش بندی گرچه ضمیر است 
اما ظهورش در رهن آهنگ و ضرباهنگ است: «ظهر تیر بود و باغ از بلوغ مست، آفتاب روی کرک برگ ها نشسته بود، گرمی هوای ایستاده 
را صفای سایه نرم کرده بود، و میؤه رسیده الی شاخه های کاج مثل شعله بود در چراغدان. میؤه رسیده را که در دهان گذاشتم تمام 
آفتاب بود و خاک و بوی زندگی». آن چه ساز و سازمان یک متن باشد نیست جز اصوات برخاسته از حروف آمده در قرار و تکرار واج تا 
واژه ها که ساختمان اش جمله و بندبند نوشتاری بشوند. ساختمانی که تکرارها، و تنوع آیند و روند واژه ها موسیقی اش را می سازند تا به 
معنادهی بیانجامد؛ آن چه بیهقی در نگاشت تاریخ یا سعدی در نگارش گلستان از آن بهره مند بوده اند و ابراهیم گلستان نیز در روایت 
«درخت ها» -و جهان داستانی اش- برای ساخت ترکیب روایی خود از آن سود برده است. این سرمایٔه در گردش، که در اثر کار ذهن شاعر 
یا نویسنده به دست می آ ید -تا کشف کند تا رشد کند تا خلق کند- به بیان وی «یک چیزی نیست که من بخواهم برای قشنگ کردن زبان 
خودم به کار ببرم. این در نفس و ناموس کلمه های فارسی هست». درواقع طنیِن برخاسته از متن در اصل از آِن زبان فارسی ست؛ آهنگی 
که در نفس کلمات ریشه دارد و کار شاعر یا نویسنده این است تا وزن ها را مهار کند، با مهارتی که نتیجه اش ترتیب درست آمدن و نشستن 
واژه ها باشد، هندسه ای که لحن را در بیان اندیشه کمک کند و انگار صدای سخن گو یا سخن آور. گلستان می داند که «این ترتیب ها نباید از 
خارج به مطلبی که می گویی تحمیل شود. باید از خود کار درآید». که دستاوردش: پاکی بیان. پاکِی بیان اثر پاک نوشتن است و پاک نوشتن 
به وجودآورندٔه ساختمان اثر. در روایت «درخت ها» این پاکی نخست در تکرارهای مکرر خود را نشان می دهد. سازمان دادن به دو عنصر 
«تکرار و تنوع» در همٔه هنرها از جمله شعر یک اصل است. تکرار آرایش ها در نشست و برخاست ترکیب های واژگانی و آوایی. آن چه 
موسیقِی اثر را به گوش شما می رساند. کوندرا ذیل واژٔه Litanie در بخش هفتادویک کلمٔه «هنر رمان» می آورد: «تکرار، اصل تصنیف 
موسیقی است. تکرار مکرر یعنی کالمی که موسیقی می شود. من خواهان آنم که رمان، در قسمت های تفکرآمیزش، گهگاه به نغمه و 

ترانه مبدل شود». همان معنی که هنگامٔه گفت وگوی گلستان با دیلن تامس در آبادان ۱۹۵۰ چنین می آید:
- گفت: «یعنی صدای انسان به جای ساز»

- «آواز»
- «یعنی تلفظ کلمه به جای نغمه و آهنگ»

- گفتم: «نه تا آن حد. ولی گاهی نزدیک به آن حد. تا آن حد که کلمه ها و جفت گیری شــان گذشــته از حالت، معنا هم دارن -هرچند 
بیشتر وقت ها پرت...»

تکرارها در این بند از روایت «درخت ها» را بنگرید: «بهار بعد یک نهال بود با چهار برگ. دوام کرده بود و پا گرفته بود، و الی پونه ها 
و پشــت شاخه های کاج رشد داشت. سال بعد شکوفه داد. شــکوفه ها میان شاخه های کاج رفته بود. روزهای عید بود و شب هوای 
ســرد َگرِد برف روی ســبزه ها نشانده بود، صبح زیر آفتاب برف ها بخار شد، و باد بخارهای َلخت روی خاک خیس و برگ های تازه باز را 
کشید و نرم ُبرد، و بوی کاج در هوا دمیده بود، و دانه های ریز آب روی برگ های سوزنِی بندبند به لرزه رنگ می گرفت، جرقه می جهاند، 
و ناگهان شــکوفه بود. شکوفه ها هنوز بود ولی به بستگی نشان زنده بودن نهال بود، و من به جلؤه درخت بودن نهال جذب می شدم. 
درخت بودن درخت تمام راز بود، اگرچه برف و صبح و ســبزه و بخار، و خاک و باد و بوی صمغ، و دانه های طیف ســاز آب روی برگ ها 

مرا به آن رسانده بود».
تکرارها: آوا و نغمه

نت های یک نغمه به تنهایی حامل معنایی نیستند هرچند حسی را منتقل کنند و از پی آن، دریافت کننده خود را به یک معنی برساند، 
اما واژه ها در تکرار خود دارای معنی هستند. بدین صورت موسیقیدان می تواند بر روی اصوات بی قید و بند آرایش دلخواه پدید آورد، در 

حالی که اصوات در کار شاعر یا نویسنده به قالب کلمات در آمده اند. پس نشستن واژه در جای خود و نه در جای دیگری بسیار اهمیت 
دارد. «موســیقِی» زبان غالباً در شعر نمود می کند و شــاعر در شعر «واژه ها را با نظر به آوا و معنی آنها انتخاب می کند و آوای واژه را 
وسیله ای می سازد برای قوت بخشیدن به معنی» همان چه باعث می شود آدمی را از خوانِش شعر خوش آید. توجه گلستان به این است 
که: «طنین کلمه فرق دارد با مطنطن ساختن جمله. نظم و دیسیپلین بیان خودش فکر را مرتب می کند و به نه فقط بیان، بلکه به کشف 
مطلب کمک می کند». کیفیت موسیقایی «درخت ها» از تلفیق ضرباهنگ و وزن شکل گرفته است. ضرباهنگ یا «تکرار موج دار حرکت 
یا صوت» چه در ضربان قلبی یا دم و بازدم آدمی و چه در سطرسطر متنی -اگر به قاعده باشد- جاذبه می آورد، تا همواره سخن، موزون 
شود به گوش و هوش شنونده و خواننده. «وزن [نیز] ضرباهنگی است که می توان با آن ضرب گرفت». «کنار کاج نقره ای میان پونه ها 
جوانه داده بود. تا جوانه بود زیر برگ های پهن ندیده ماند. کسی که میوه را چشیده بود، خورده بود هسته را همین کنار جوی یا، نه، دورتر، 
تا سر قنات، پرت کرده بود، و آب هسته را کشانده بود تا رسانده بود الی پونه ها. بعد هسته رفته بود زیر خاک، یا همان میان پونه ها شکاف 
خورده بود، جوانه داده بود، ریشه کرده بود، بعد برف روی سال مرده ریخت». غرض از ضرب گرفتن با زمزمٔه «مفاعلن مفاعلن» بی شک 
نه رقصاندن شــترها! که حاوی معنی ست برای آدم ها. جاافتادگِی کلماِت ســازندٔه این وزن در الگوی خودشان و پیرو الگوی اندیشٔه 
نگارنده، «در حد اصلی» باید معنی را درســت کند. این که گاهی بی وزنی بر ســطرها حاکم می شود هم به قولی؛ «وزِن هموار هماره 
خوشایند نیست: یکی آنکه هر هنری [...] تکرار است و تنوع و همواری طردکنندٔه تنوع است. [چه بسا] انحراف از وزِن اصلی حاکی از آن 
است که شاعر وزن را با تجربٔه احساس و معنی مطابقت داده و بر آن تحمیل نکرده است» چنان که در بند آخِر روایت «درخت ها» یافت 
می شود، آن جا که طنین پیشین می شکند: شکستنی که شکست درخت را در همان دمان تاکید می کند تا معنی را به شکل دیگری منتقل 
کند. سرپیچی زبانی این بند که خود گلستان با سه ستاره از پارٔه پیش جدایش کرده نشانٔه تکیه اوست بر بازنمایی اندیشه، چه با زبان چه 
در فرم: چراکه آن چه در زبان و فرم شکست از پی شکست شاخه بود. وزن و صوت یا موسیقِی پدیدآمده از آن عالوه بر لذت بخشی در 
بهترین شکل خود باید «معنادهی» کند. تمایز موسیقی با متن ادبی این جاست، که «اصوات معنی را منتقل» می کنند: «بهار سال چهارم 
شکوفه دانه بست. درخت میوه داد. میوه در کنار چکه های صمغ و الی بوی کاج می رسید. ماه تیر میوه ها رسید. میؤه رسیده بر درخت 
یک نگاه آشناســت -جسم محض نیست». اما مهم ترین الگوی نثر پاک نزد گلســتان این است: «روال و روند حرف های شفاهی را که 
جوشندگی زنده و زنده بودن جوشنده را دارند الگوی کار قراردادن [...] مقصودم این است که بشنویم خودمان در خلوت چه جور حرف 
می زنیم، با چه آهنگ و ضرب و با چه پس و پیش بودن کلمه ها. چه جور کلمه ها که صدای بلند اندیشه هستند پا به پای اندیشه که در 
ذهن ما برای بیان شدن شکل می گیرد بیرون می آیند –همان جور هم به جای زبان بر قلم بیاوریم شان». معنایی که آن را «عروض زبان» 
یافته و نه کشف تازه که «گم نکردن زندگی» می خواند و می گوید: «هزارسال پیش بیهقی این کار را می کرده ده هزار سال پیش جولیوس 
سزار این کار را می کرد». یک چهارم از روایت چهارصفحه ای «درخت ها» را گفت وگوی باغبان با راوی-مالک می سازد. گفت وشنیدی با 

واژگانی ساده که باز هم ترتیب آمدن و نشستن شان در زبان به آهنگ خدشه ای نمی آورد:
- «تو جای تنگ رشد نمی کنه»

- «مگر که رشد یعنی شاخ وبرگ، ُگندگی؟ ندیدی میوه ها چی بود؟»
- «تو جای تنگ ریشه ها به هم فشار می دن»

- «ریشه ها با هم صالح می رن، چه کار داری به ریشه ها. خاک آشتی شون می ده»
- «جا برای شاخه هاشون هم کمه»

- «شاخه های کاج را بزن»
- «کاج حیفشه»

- «کاج! از برکت سر درخت بود که مثل این که کاج بود که میوه داد. ریشه ها با هم رفیق شده ن. ریشه ها دیگه تو هم فرو رفته ن. دسشون 
نزن. چه می دونی که زیر خاک ریشه ها چه طور با هم رفیق شده ن، یکی شده ن؟ دستشون نزن».

ضرب و آهنگی که از طبیعت این گفت وگو می آید، و خواننده را در مسیر «حرکت فکر در بیان شدن» قرار می دهد. این نقش زبان 
مهم ترین جزء سازندٔه لحن گلستان است. در نموداِر لحن اما اجزاء دیگری نیز مؤثرند؛ «از هالٔه معنایی، تصویر، استعاره، آیرونیا، مبالغه 
گرفته تا وزن و ساختار جمله و الگو و قالب صوری» با این حال زبان پرمایه و قوی روایت با همٔه صنعتی که به کار رفته، تصنعی جلوه 
نمی کند، تغزلی نیست، بلکه روال عادی گفتار را در نوشتار «نوتر و عمیق تر» نشان می دهد؛ و به خالف زبان عادی که تک ُبعدی است 
در ابعاد چندگانه تجربٔه نویسنده را بازمی تاباند. این زبان «برحسب حاجت اندیشه» قوام گرفته تا موضع نویسنده را در برابر دنیا تعیین 

کند: همسایگی او با روزگار در گذار.
ابراهیم گلستان در گفته هایش مدام تقطیر را یادآوری کرده؛ به تعبیری دیدن دریا در قطره. دریایی که گاه اندیشه ای ست یا تاریخ یا 
زندگی یا آدمی یا آدمی (از این دو آخری یکی را چنان بخوان که برسی به آدمیت!)؛ اما دیدن دریا در قطره ای آسان است اگر چشم بینا 
باشد -َمَثل آن گاه که به ساحت شعر حافظ یا مولوی رفته-ای، به دیدار دریا در قطره ای دعوتی. آن کار کارستان ولی نمایاندن دریا در 
قطره است: کار حافظ کار مولوی. موازی بودن این تعبیر با تعریف «زبان َمجازی» به معنای نهفتٔه متن اشاره دارد. گرایش به تمثیل در 
همٔه کارهای گلستان دیده می شود: «تمام قصه هایی که ما می نویسیم همه اش تمثیل هست. داریم می سازیم. وقتی داریم می سازیم، 

داریم مثال می آوریم، داریم شکل می دهیم به فکر به صورت یک قصه که یک مثل است، دیگر».
ِمثل این َمَثل در «تپه های مارلیک»:

با مردمی که مثل درخت اند و ریشه شان درون زمین رفته است
در این قصه نیز سرنوشت انسان در برابر ماست: شکستن آدمی، شکست آدمی!

تمثیل قدیم درخت به آدم برای درک موقعیت انسان -مکان و امکان رشد یا شکست اش- وضعیتی که در متن یک واقعیت قرار 
دارد اما درحقیقت روایت مشهود است، چنان که تو نام دیگر «درخت ها» را بخوان: آدم ها.

منابع:
- «در گذار روزگار»، ابراهیم گلستان، نشر بازتاب نگار

- «گفته ها»، ابراهیم گلستان، نشر کالغ
- «برخوردها در زمانٔه برخورد»، ابراهیم گلستان، بازتاب نگار

- «از روزگار رفته»، ابراهیم گلستان (مصاحبه شونده) و حسن فیاد (مصاحبه کننده)، نشر ثالث
- «گلگشت های ادبی و زبانی»، احمد سمیعی (گیالنی)، گردآورنده سایه اقتصادی نیا، نشر هرمس

- «هنر رمان»، میالن کوندرا، ترجمٔه پرویز همایون پور، تهران، نشر قطره

روزگار مختار به روایت ابراهیم گلستان
شرق: روایــت ابراهیم گلســتان از مختار کریم پور شــیرازی، روزنامه نگار و فعال سیاسی 
طرفدار مصدق و مردم ســالیانی پیش از این نوشــته شــد، در حدود چهل سال پیش اما 
چاپش تا امروز طول کشــید. روایت گلســتان گرچه حول محور زندگی مختار می گذرد، 
گزارشــی دقیق و پرجزئیات از روزگاری به دســت می دهد که مختار در آن زیسته، مبارزه 
کرده و کشــته شــده بود. تک نگاری درباره کریم پور شــیرازی از آنجا که به دست و قلم 
نویســنده َقَدری چون گلستان صورت گرفته، از گزارشــی ِصرف از زندگی یک شخصیت 
گیرم تاریخی فراتر می رود و به زمانه و زمینه ای می رســد که مختار در آن زیست و مبارزه 
کرد. روایت گلســتان از هم والیتی اش، مختار کریم پور شــیرازی بی شک مبتنی بر درک و 
دریافت شــخصی این نویسنده اســت، گرچه از مرتبه خاطره نویسی و روایت خطی یک 
زندگینامه فراتر می رود. گلســتان پیش از این نیز در مکتوباتی مانند «نامه به ســیمین» و 
«برخوردها در زمانه برخورد» موضوعی شــخصی را تا حد رمان ارتقا داده و روایتی دیگر 
از تاریخ می ســازد که مبتنی بر درک عمیق و بی واسطه او از مقاطعی از تاریخ معاصر ما 
اســت. «نامه به سیمین» پاسخ نامه ای است به دوست دیرینه اش سیمین دانشور که به 

تحلیلی از وضعیت روشــنفکری ایران و رد چند روایت جاافتاده تاریخی منجر می شود. 
«برخوردها در زمانه برخورد» نیز روایتی از خاطرات گلستان در دوران ملی شدن صنعت 
نفت و مواجهه اش با مهندس بازرگان و دیلن تامس در جنوب ایران است و این دو کتاب 
به اضافه «مختار در روزگار» نشــان از نوعی تاریخ نگاری منحصربه فرد دارند که شاید تنها 
از عهده نویسنده ای برآید که جز زبان و نثر خاص و تبحر در داستان پردازی، در بزنگاه های 
مهم تاریخ معاصر ایران حضور داشته و بی واسطه در جریان امور بوده است و به نوشتن 
داستان و سرهم کردن روایات تاریخی از روی کتاب ها و مستندات موجود بسنده نمی کند. 
نویســنده  ای که می گوید با هر واقعه تاریخی که درگیر بوده روراست بوده و این روراستی 
از روایت هایش به خوبی پیداســت. «مختار در روزگار» که اخیرا در نشر بازتاب نگار منتشر 
شــده، با توصیفاِت جزئی از مختار آغاز می شود: «پسِر نوکِر پدِر فریدون، بینی بزرگ تیزی 
داشــت، با چشم های ریز در حدقه های تنِگ کشــیده، با صورتی که پوشیده بود از ُکرك و 
جوش های چرك دار که یا کنده بودشــان و خیسی خونابه داشتند یا نوکشان سفید بود و 
رســیده برای بترکاندشان. قدش برای ســنش کوتاه نبود اما از قوز کوچکی که گردن او را 

فرورفته بین شانه ها نشــان می داد کوتاه می نمود، و وقتی که، سال ها بعد، سنش زیادتر 
شد قدکوتاه مانده بود یا شاید از همین علت چنین به چشم می آمد. شاید دست هایش از 
تناسب عادی درازتر بود که پاهایش را چپیده در تنه می دیدی. با چنین پاها هم خوب تند 
می دوید و هم در فوتبال محکم به توپ می کوبید -و محکم تر به ساق پای روبه رویی ها. 
بسیار مهربان و شوخ بود، با لبخندی همیشه حاضر و ذهنی همیشه آماده، بسیار باهوش 
بود و در مدرســه حاجت نداشــت درس ها را با زحمت و مرور مکرر به حافظه بســپارد. 
شعرهای زیاد از بر داشــت، و از همان زماِن مدرسه شعر و قصیده هم می گفت. صدای 
تیزی داشت و لهجه ای که نمی دانم از کجای فارس بود، نیریز یا فسا، شاید، هرچند شیرازی 

در نام خانوادگی اش می آمد. اسمش مختار بود و نام خانوادگی اش کریم پورشیرازی».
ابراهیم گلستان در مقدمه کوتاه خود بر کتاب آورده که از نوشتن «مختار در روزگار» 
چهار دهه می گذرد اما تصمیمی به چاپ آن نداشته تا امروز که بی هیچ تغییری آن را 
به چاپ می سپارد: «مختار در روزگار را در حدود ۴۰ سال پیش نوشتم در خانه قبلی، در 
همین انگلستان که االن هستم اما پی چاپش نبودم. و ماند. همان طور که برخوردها در 

زمانه برخورد مانده بود، که هنوز نبود شرح همه برخوردها که باید می بود و همان طور 
درآمد ســرانجام بی آن که دست زده باشــم به کامل کردنش آن طور که فکر می کردم 
باید بشود». ابراهیم گلستان می گوید «مختار در روزگار» هم می توانست کامل تر باشد: 

«از مختار هم می خواســتم چند ســطری تکمیلی 
بنویسم افزون بر این که هست و از پیش بود؛ که اگر 
می نوشــتم باید از آخرین دیدارم از مختار می گفتم، 
در حیــاط خانــه مصدق که هنوز خانه مســکونی 
و محــل اداره مصدق بود، پیــش از ویران کردن آن 
بــه ضرب گلوله... یــا باید یاد می کــردم از نامه ای 
که کیانوری نوشــت و برایم فرستاد... و دعوتی که 
مصرانه کرده بود برای پیوستن به او... اما هیچ کدام 
نشــد و پیش نیامد. و مختار همان اســت که بود، 

همان است که می بینید».

دوشنبه
۱۶ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۵

                  

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمدناصر 
به شماره ملی ۰۰۱۴۱۹۱۰۶۷ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی عمران، عمران با شماره ۱۴۴۹۳ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد، از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به موسسه آموزش 
عالی غیردولتی-غیرانتفاعی صدرالمتالهین (صدرا) به نشانی تهران، 

بزرگراه شهید خرازی، خروجی بلوار جنگلبان، میدان موج، بلوار عالمه 
قزوینی، نبش میالد یکم ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۹۸۶۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته آموزش زبان صادره از واحد دانشگاهی آزاد دماوند با شماره 

۵۸۴۱(۳۲۰۰۸) مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند به 
نشانی  دماوند ، میدان معلم ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند شعبان به 
شماره شناسنامه ۱۹۸۱۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته 

عمران-عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی مالیر با شماره ۱۹۶ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر به نشانی استان همدان- 
مالیر- ضلع شمالی پارک سیفیه- کدپستی ۶۵۷۱۹۶۱۶۶۸ ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمدکاظم 
به شماره شناسنامه ۱ و کدملی  ۲۲۱۹۳۸۲۷۱۰ صادره از تنکابن در 

مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی سما 
تهران با شماره سریال ۳۶۳۸۵۱۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد سما تهران  به کدپستی ۱۴۷۷۹۹۹۶۵۱  ارسال نماید .

 کارت بازرگانی به شماره ۱۰۱۰۰۸۷۳۱۷۰  متعلق 
به شرکت ماه صنعت نیرو به نام مدیرعامل 

 با کدملی ۰۴۵۱۳۴۹۲۰۲  که تاریخ اعتبار 
آن  ۰۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰ می باشد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پراید  صبا  )جی تی ایکس( 

 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۷۶ به شماره پالک ایران
 ۲۶ _ ۴۲۸ ط ۳۹ و شماره موتور ۰۰۴۹۹۵۵ و شماره شاسی 
 S1412276540014 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  پژو  ۴۰۵  جی ال ایکس آی  
رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۴ به شماره موتور 
۱۲۴۸۴۰۰۸۳۹۵ و شماره شاسی ۱۴۲۰۶۳۶۳ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  ولوو  رنگ نقره ای معمولی مدل ۱۹۸۰ 
به شماره پالک ایران ۶۶ _ ۲۹۳ ج ۹۳ و شماره موتور 

 2444A1531625 ۰۱۵۵۰۴ و شماره شاسی 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


