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روزمـره هـاى هرمـزان

راستش مسدودشــدن باب مذاکرات در وین و مزمن شدن مسئله تحریم بانکی و تجاری 
ایــران، ما را از تحلیل هــای بی حاصل درباره آن مذاکرات مهم و بی فرجام، به بازگشــت به 
خویشــتن خویش و آنچه خود داشت و خودکفاشــدن در یافتن سوژه بی خطر با گشت زنی 
پیرامون همین محدوده هرمزان خودمان واداشــت. سراغ مســائل چنار رفتیم و با سکوت 
مقامات مواجه شدیم که نشانه رضا تلقی می شود. دنبال مسئله منار رفتیم که باز با عالمت 
رضا مواجه شــد. دوستی گفت بعد از چنار و منار البد نوبت خیار است. فکر کردم فکر بدی 
هم نیســت، چراکه نه! خصوصا اینکه خیــار اکنون میوه چهارفصــل و بی زیان و به دالیل 
بهداشــتی و کلسترولی جایگزین انواع گوشــت شده و مصرف آن نیز در کنار اشکنه افزایش 

یافته است.
باری با گشــتی در خیابان هرمزان چشم من به دکان مســدود عباس آقا افتاد که سبزی 
و میــوه و خصوصا خیــار محله را تأمین می کرد. در کنار آن، ســوپرمارکتی بزرگ تر از بقالی 
و کوچک تــر از هایپر از ســاعت ۷ صبح تا ۱۱ شــب نیازهای دیگر محلــه را عرضه می کرد. 
اکنون با گذاشتن وزنه ها و ستون بتنی بزرگی در مقابل دروازه ورودی آنها کسب وکار آنها را 
مســدوِد سه قبضه کرده اند. دقیقا نمی دانیم قضیه چه بوده است، اما می بینم که اهل محل 
که اکنون ناچار هســتند پیاده یا ســواره به فروشــگاه های دورتر بروند، به زحمت افتاده اند. 
خصوصا برای ســاکنان بیــش از ۵۰۰ آپارتمان مجموعه و اهالــی چندین کوچه اطراف که 
در ۴۰ ســال گذشــته معموال ۴۰ سال پیرتر شده و فرزندانشــان هم به دوردست ها رفته اند، 
مشــکل جدی تر است. بعضی می گویند کار یکی از مالکان آپارتمان های مجموعه است که 
معتقد است وجود آن فروشــگاه دوگانه موجب مراجعه مکرر خریداران محلی می شود و 
از ارزش آپارتمان ایشــان می کاهد که در ۲۰ سال گذشته با پیگیری های خودش بیش از ۲۰ 
بار موجب تعطیلی عباس آقا شــده و هر بار پس از مدتی «مذاکره» منجر به بازگشایی شده 
اســت. راستش من فکر می کردم وجود چنان تسهیالتی در کنار مجموعه مسکونی و محله 
حتی موجب افزایش ارزش مسکن می شود! خصوصا که برخی از سالمندان خرید خودشان 
را با سفارش تلفنی انجام می دادند. برخی می گویند چون مجموعه به فاصله دور و نزدیک 
از فروشــگاه به چهار بخــش از برج هایی راه دارد که هرکدام نام شــاعری بزرگ را بر خود 
دارند، دربــاره اینکه منافع حاصل از اجاره آنها متعلق به همه یا یکی از برج ها خواهد بود 
اختالف بین البرجینی دارند که موجب تعطیلی عبوسانه با نصب وزنه بتونی شده است. این 
هم عجیب اســت. البد از روز اول که مجموعه را ســاخته اند و یک مرکز خدمات این چنینی 
هــم در کنار خیابان برایش پیش بینی کرده اند، نوع تملک و منافع آن را نیز روشــن کرده اند 
و احتماال ۴۰ ســال زمان برای رفع هرگونه شبهه و اختالفی از طریق مذاکره یا دادگاه کافی 
بوده است. همسرم نیز مانند همسایگان از اینکه دستیابی سریع و نزدیک برای رفع نیازهای 
روزانه را از دست داده است شاکی بود. به این نتیجه رسیدیم که تاکنون ۲۰ بار تعطیل شده 
و هر بار پس از چند روز «با تمهیداتی به راه حلی مرضی الطرفین دســت یافته» و کسب وکار 
را از ســر گرفتــه بودند و این بار هم البــد «مذاکرات» به زودی به نتیجه خواهد رســید. اما 
با تغییر پیش شــرط ها به نتیجه نرســید و خیار و خربزه تعطیل اســت! مسئله این است که 
نمی دانیم اکنون توپ مذاکراِت به «بن بست  رســیده» در زمین کدام طرف است! و این منظره 
کریه دروازه مســدود دکان عباس آقا کی برچیده می شــود؟ آیا حل قضیه خیار هم به اندازه 
قضیه ۳۰ســاله منار هرمزان به تعویق مؤبد با «اســقاط کافة خیارات» دچار شــده است؟ 
زمانی در کتاب «مردگان زرخرید» از گوگول به عبارت بامزه ای رسیدم که چیچیکف قهرمان 
کتاب همه مســائل خود را به بهره مندی از «توصیه نامه بــه امضای رئیس بانک مرکزی و 
وزیــر دارایی» موکول می کرد. وقتی بــه او می گفتند ما که رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی 
را نمی شناسیم تکلیفمان چیست، سری تکان می داد و می گفت من هم آنها را نمی شناسم، 
اما توصیه نامه آنها را در جیب دارم. مســئله این اســت که چنین مرکزی در زمان طراحی و 
ســاخت و بهره برداری این مجموعه پیش بینی شده بود. در ۳۰ سال گذشته هم گرچه بارها 
تعطیل می شــد، اما به زودی و با «تمهیداتی» بازگشایی می شــد. احتماال اکنون تورم شدید 
به هزینه های مجوز کســب وکار و بر ارقام توصیه نامه های رنگین به امضای مشترک رئیس 
بانک مرکزی و وزیر دارایی برای صدور مجوز دائمی افزوده اســت. امید آنکه مانند مســائل 
چنار و منار، مسئله خیار محله ما نیز «با مذاکرات مستقیم» حل و تکلیف اهل محل روشن 
شود. مجموعه ای به آن عظمت که از عواید این مرکز هم بهره مند خواهد شد، جا دارد برای 

کسب مجوز، سر کیسه توصیه نامه را قدری شل کند!

مذاکره با شهرداری و اسقاط خیارات!

فریدون مجلسی

در پی قبولی در کنکور دکترای اعزام به خارج ســال ۱۳۷۱ و سپری کردن 
سال های متعاقب آن، برای محقق کردن بورسیه تحصیلی ام از وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، موفق به اخذ پذیــرش تحصیلی از چند دانشــگاه از 
کشورهای انگلیسی زبان شدم؛ اصطالحا «تاپ تن» (۱۰ دانشگاه با رتبه معتبر 
علمی) که فهرست شــان را خود وزارت علوم به دانشجویان بورسیه می داد 
و تشــویق می کرد از بین همان ها پذیرش بگیریم. یادم هست معاونت وقت 
وزارت علوم، در ایام نزدیک به اعزام  ما، همه را جمع و برایمان سخنرانی کرد 
که شاید مهم ترین بخش سخنرانی شان که خوب به خاطرم مانده، آماری بود 
که ارائه دادند و این آمار حاکی از آن بود که از میان کل دانشــجویان بورسیه 
اعزام به خارج دوره های قبل، فقط چهار درصد بازگشته اند. در آن سال ها هر 
دانشــجوی بورســیه، قبل از خروج از کشور، باید مبلغی و بعدتر ملکی را به 
عنوان وثیقه، رهن وزارت علوم می کرد تا برای بازگشت دانشجویان به کشور 

حکم ضمانت داشته باشد.
 رقم ۵۰۰ هزار تومان وثیقه را در مورد نســل های قبلی خاطرم هست که 
وقتی به دوره من رســید، این رقم به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته بود که 
در آن زمان البته مبلغ درخور توجهی به حساب می آمد. معاون وقت وزارت 
علوم ما را مخاطب قرار داده بودند تا مسئولیت  مان در قبال وطن را یادآوری 
کنند. از ما انتظار داشتند مسیر اکثریت منتخبان قبلی کنکور اعزام را که رفتند 

و بازنگشتند، انتخاب نکنیم. 
تــازه ایــن در شــرایطی بود کــه این منتخبــان، بنا بــر قاعــده، از انواع 
ارزشــیابی های اخالقی، عقیدتــی، تعهد و... هم پیروز بیــرون آمده و تصور 
می رفت که خادمان آتی وطن باشند. هیچ اطالعی ندارم که از کل همسفران 
من در آن ســال ها چه نســبتی به وطن بازگشــتند تا در عمل دین خود را به 

وطن ادا کنند.
 برخی را می شناســم که بازگشــته و همکارانم در دانشگاه های مختلف 
کشــور را تشــکیل می دهند. امــروز اما مســئله جوانان کشــور محدود به 
سرنوشت بورسیه ها نمی شود. آن چنان که آمار های روز کشور نشان می دهد 
و نگرانی هــای مســئوالن را نیز به صــورت گســترده ای برانگیخته، ذهنیت 
معطوف به مهاجرت به خارج از کشــور در میان خیل عظیم جوانان هست؛ 
چه به قصد ادامه تحصیل، چه به قصد اشــتغال یا سایر انگیزه ها - یا همان 

جاذبه ها و دافعه ها - باشد.
 این موضوع، در فهرســت اولویت های پژوهشی وزارت ورزش و جوانان 
نیز انعکاس یافته و به ســوژه پژوهشی رایج در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
نیز تبدیل شــده و هرچند به یافته های ملموســی نیز منتهی شده، اما سؤال 
اصلی این اســت که در این سال ها، کدام تالش مؤثر برای ایجاد انگیزه برای 
بازگشت جوانانی صورت گرفته اســت که به صورت بورسیه یا آزاد یا به هر 

طریقی راهی کشورهای دیگر شده و می شوند؟
 از آن ســو، به نظر می رســد مؤسسات شــغلی یا آموزشی در کشورهای 

توســعه یافته بــه محــض فارغ التحصیلی شــان در کشــورهای مقصد، در 
پیشــکش کردن گزینه های جذاب و فرصت های شــغلی برای جذب جوانان 
نخبــه ما درنگ نمی کنند؛ بگذریم که این گونه فرصت ســازی ها حتی قبل از 
اینکه جوانان ما از ایران خارج شــده باشــند نیز صــورت می گیرد. مثال آن، 
دانش آموختگان دانشــگاه شریف اســت که می دانیم حتی پس از دریافت 
مــدرک کارشناســی مورد توجــه و دعوت از ســوی دانشــگاه های خارج با 

بورسیه های جذاب قرار می گیرند.
 اگــر فارغ التحصیــالن، چــه در داخل و چــه در خارج از کشــور، برای 
برنامه ریــزی مابقی ســال های زندگــی به زادگاه خــود فکر کننــد، با کدام 
فرصت ها برای دســتیابی به شغل، درآمد و کیفیت زندگی با استانداردهایی 

که سزاوارش هستند، مواجه اند؟
 با توجه به آمار قابل مالحظه بــی کاری جوانان، به ویژه فارغ التحصیالن 
دربرگرفتــن  اصطالحــا  و  اســتقبال  بــرای  برنامــه ای  آیــا  دانشــگاهی، 
(inclusion) ایشــان تدارک دیده ایم؟ آیا غیر از تدارک وثیقه های سنگین که 
زمانی به عنوان تنها تالش برای پایبندکردن جوانان به خانه و کاشــانه تصور 
می شــد، راه دیگری هم پیش بینی شــده است؟ بســیاری از بورسیه های آن 
دوران که جاذبه های مادی و رفاه و موقعیت های شغلی برجسته کشورهای 
میزبان شان را تجربه کرده بودند، دیر یا زود درمی یافتند که با حقوق چند ماه 
خود در آنجا، موفق به جبران مالی وثیقه مقرر می شــدند و از خیر فک رهن 

ملک شان هم می گذشتند؛ وثیقه ها چندان کارساز نبود. 
با جوانان نمی توان ســاده انگارانه برخورد کرد. جوامعی که سرنوشــت 
جوانــان را جــدی می گیرنــد، در تهیــه و تــدارک «سیاســت های جوانان» 

(youth policies) می کوشند.
 هنگامی که صحبت از سیاســت گذاری در حوزه جوانان می شود، منظور 
تعهــدات و اقدامــات حکومت ها در جهت تضمین شــرایط زندگی خوب و 
برخورداری جوانان از فرصت های مناســب و مطلوب در زندگی است؛ یعنی 
تدارک انــواع فرصت ها و بسترســازی برای جلب مشارکتشــان در جامعه؛ 
چرا که گفته می شود «سیاست جوانان هر کشوری، منعکس کننده چگونگی 
نگاه حکومت به جوانانش است». سیاست های ملی در حوزه جوانان، برابر 
اســت با هر آنچه بر جوانان تأثیر می گذارد. سیاســت هایی در زمینه تدارک 
حمایت های اجتماعی، برابری جنســیتی، فرصت اشــتغال، آموزش رسمی، 

حفظ و ارتقای سالمت، تأمین مسکن و نظایر آن را می توان مثال زد.
در اتحادیه اروپا، سیاســت های جوانان بر اســتانداردهای دموکراتیک و 
حقوق بشــر مبتنی است. اتفاق  نظری شــکل گرفته درباره اینکه رشد درآمد 
کشورها آن قدرها در توسعه انسانی جمعیت جوان تأثیرگذار نیست که تأمین 
فرصت برای زندگی بهتر جوانان و اســتقالل عمل شــان و اینکه کنشــگران 
اصلی زندگی خود باشــند. تعجبی ندارد که بهترین رتبه ها از نظر «شاخص 
توســعه جوانان» در جهان را به ترتیب کشورهای آلمان، دانمارک، استرالیا، 
ســوئیس و انگلســتان به خود اختصاص داده اند و کشــورهای رده اول به 
عنوان مقصــد مهاجرت تحصیلی جوانان در رده بندی جهانی نیز مشــتمل 
است بر ایاالت متحده، انگلستان، استرالیا، فرانسه و آلمان که به عنوان مراکز 

جذب مغزها شناخته می شوند.
* دانشــیار جامعه شناســی دانشــگاه عالمه طباطبایی و عضو هیئت مدیره 

انجمن جامعه شناسی ایران

مقصد مهاجرت جوانان ما
کجاست و چرا؟!

بیژن در نبردى دشــوار و پس از ساعت ها درآویختن با هومان سرانجام بر او پیروز 
شد، آن گاه سر سوى آسمان کرد و به ستایش از یزدان پاك گفت:

که اى برتر از جایگاه و زبان/ ز جان سخنگوى و روشن روان
تویی تو که جز تو جهاندار نیست/ خرد را بدین کار پیکار نیست

مرا زین هنر سر به سر بهره نیست/ که با پیل، کین جستنم زهره نیست
مرا کی آن زهره و توان بود که با چنین پهلوانی به مبارزه برخیزم و پیروزى به کف 
آورم و تنها و تنها به لطف و یارى تو بود که فرجام نبرد این گونه شد. آن گاه سر هومان 
را به فتراك اســب خویش ببست و تنش را در خاك افکند؛ در حالی که کمربند زرهش 
گشــاده شده، بی سالح مانده بود. مترجم هومان از بیژن سخت بترسید با این پندار که 
چون هومان از پاى درآمده، بیژن او را نیز خواهد کشت. بیژن به مترجم گفت: «مرا بر 

تو هیچ گزندى نیســت که پیش از نبرد پیمان کرده بودیم هر کس بر آن دیگرى دست 
یافت، مترجمان در پناه باشند و اکنون به سپاه خویش بپیوند و آنچه در این نبرد دیدى، 
بازگو کن». بیژن چون عزم بازگشــت داشت، دانست که چاره اى نیست مگر گذرکردن 
از کنار سپاه توران. بیمی بر دلش راه یافت که اگر تورانیان دریابند پیروز میدان او بوده 
اســت، بی گمان به انبوه بر او تاخته، او را از پاى درخواهند آورد که توان ایســتادن را 
در برابر انبوه ســپاه دشمن نداشــت. به ناگزیر زره سیاوش را از تن درآورده، زره هومان 
را به تن کرد و بر اســب پیل پیکر هومان بنشســت و درفش او را در دســت گرفت و از 
آن دشــت، بی هراس از گزند دشــمن گذر کرد. دیده بانان تورانی چون درفش و نشان 
سپهدار هومان را بدیدند، به شادى خروشیدن سر دادند و شتابان سوارى تیزتك را نزد 
پیران ویسه، برادر هومان روانه کردند که هومان از بخت بلند شهریار توران، پیروز نبرد 
بوده است و درفش سپهدار ایران نگون سار در دست هومان است و بی گمان تن بیژن 
اکنون غرقه در خون به جاى مانده. لشــکر توران با دریافت این خبر، خروش برآورده، 
هلهله شــادى سر داد و پیران به شــوق دیدار برادر به انتظار بماند. بیژن از کنار سپاه 
توران به سالمت گذر کرد و در این هنگام مترجم خود را به سپاه توران رساند و آنچه از 
آن نبرد سهمگین دیده بود، بازگفت و همان گاه به پیران گزارش رسید که با کشته شدن 
هومان، فّر و شکوه شاهنشاهی توران تیره و تار شده است. بیژن چون به منطقه امنی 

رسید که سپاه دشمن را امکان آسیب زدن نبود، درفش سیاه هومن را واژگونه کرده، به 
سوى ایرانیان شتاب گرفت. دیده بانان سپاه ایران که پر از دغدغه و تلواسه منتظر فرجام 
این نبرد بودند، چون درفش ســیاه پهلوان تورانی را نگون سار بدیدند، فریاد شادى سر 
دادند که بیژن درفش سیاه را به زیر کشیده، چون شیر در راه است. گیو از شادى چون 
دیوانگان به هر سوى می خروشید و می دوید و چون بیژن نزدیك تر آمد، دوان به سوى 
او شــتافت و بیژن با دیدن روى پدر از اســب فرود آمد و در برابر او سر بر خاك نهاد و 
گیو، دادگر مهربان را آفرین خواند و بیژن، آن جوان دلیر هنرمند را در آغوش گرفت و از 
آنجا ســوى گودرز رفتند. سپهساالر کیخسرو چون نواده خویش بدید که سوار بر اسب 
پیل پیکر تورانی اســت، با چهره و مویی غبارآلوده و زرهی چاك چاك از زخم شمشیر، 
ســتایش کنان به ســوى او دوید. گودرز آن چنان شاد شــد که پنداشتی هم اکنون روان 
خواهد باخت و چون ســر هومان را به فتراك اسب دید، یزدان پاك را براى این پیروزى 
ســپاس گفت و به گنجور گفت براى بیژن تاج و جامه خسروانی آورد؛ تاجی که چون 
خورشید می درخشید و کمرى که همه زر بر آن نقش بسته بود و همراه با تاج و کمر، 
ده اســب زرین لگام و ده غالم نیز به او بخشید و نواده خویش را گفت: «از روزگار سام 
دلیر تاکنون کسی یك چنین اژدهایی را به زیر نکشیده بود. با این پیروزى، به سپاه ایران 

دل دادى و دل شاه ترکان را بشکستی».

شـاهنـامه خـوانى

خانه ای روی آب - بهمن فرمان آرا - ۱۳۸۰
دکتر سپیدبخت (رضا کیانیان): من فکر می کردم این ماییم که بی اعتقادیم... 

ولی نسل شما واقعا دست همه ما رو از پشت بسته.
مژگان (بهناز جعفری): وقتی آینده ای نداری مثل اینه که خانه ات را روی آب بسازی...

 ما یاد گرفتیم که شناگرهای خوبی باشیم.

دیـالـوگ روز

یـادداشـت

من درد مشترکم، مرا فریاد کن

این شــعر زیبا جدای از ســاختار و فرم زیبایش معنایی عمیــق را در خود دارد، معنا 
و پیامی که شــاید دل دادن  و دل ســپردنمان به آن عالج بســیاری از دردها و مشــکالت 
امروزمان بود. شــاید اگر آن زمان که خوزستانی ها و سایر ساکنان استان های غربی کشور 
هوا نداشــتند و ریه هایشان به جای اکسیژن، خاک به درون می کشید و به خاطر مشکالت 
تنفســی دسته دسته راهی مراکز درمانی و بیمارستان ها می شــدند، اگر همه ما ایرانی ها 
مشکل بخشی از کشور را مشکل خود می دانستیم، امروز کار به جایی نمی رسید که تهران 
هم مشتری دائمی ریزگردها و خاک و گردوغبار کشورهای همسایه شود. شاید اگر زمانی  
که موضوع جنگ آب و حقابه میان یکی، دو استان همسایه و هم جوار علنی شد، موضوع 
را منطقه ای یا جدال یا وام دهی به شــهرها و مناطق مادری شان نمی شمردیم و بستن و 
بازکردن آب رودخانه ها موضوعی ملی و میهنی شمرده می شد، حاال بحران خشک سالی 
در این حد عمیق و ریشه دار ما را درگیر نمی کرد. شاید اگر روزهایی که بسیاری از ساکنان 
خطه سرسبز شمالی از تبدیل شدن جنگل ها و تپه ها و مراتع به ویالهای در اختیار اهالی 
ساکن نقاط کشور گله می کردند، همه درک می کردیم که این دردی است ملی و به داشتن 
یا نداشتن ویالیی یا پایین و باال شدن قیمت ویالها دل نمی سپردیم، حاال سرسبزترین خطه 
کشــورمان سبزتر می شــد نه زردتر. شــاید اگر زمانی  که ماهیگیران دریای جنوب از صید 
بی رویه ماهی های روزی خود توسط کشتی های چینی می گفتند، درمی یافتیم که خطرات 
این مســئله بر زندگی تک تک ما تأثیر خواهد داشــت، حاال می توانستیم با افتخار از حفظ 

یکی از مواهب طبیعی کشور بگوییم.
شــاید اگر دیروز کولبرها را اعضای خانواده خودمان می دانستیم و نه وابسته به قوم 
و مردمی خاص و اگر برایشــان متحد می شــدیم، فردا روزی کــه خودمان در تنگناهای 
معیشــتی گرفتار می آییم، می توانستیم چشــم یاری داشته باشیم به وسعت یک کشور 
و به تعداد یک ملت اما... . ما مردمی مهربان و انسان دوســت هستیم، خیر و همدل و 
همراه و احساساتی، اما سطح کنش های مان روز به روز در حال کمتر و کمتر شدن است 
و دنیای مجازی هم آفتی شــده در تقلیل کنش هــای تأثیرگذار بر اعتراضات غرغرگونه 
بی ســرانجام در اکثــر موارد. دردهای مردم این ســامان، هر جا که باشــند و هر قوم و 
مذهبی که داشــته باشــند، فرقی نمی کند، دردهای امروز – یا فردای – ماســت. ما یک 
پیکریم و اگــر روزی که یکی از اعضا درد دارد بی قرار نشــویم، فردا در زمان دردمندی 
خودمان دگر عضوها بی قرارمان نخواهند شد. با شعر آغاز کردیم و با شعر پایان دهیم: 

کین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

امیر  صدری

دلیرى هاى بیژن(۱) 
شاهنامه پژوه
مهدى افشار

شیرین  احمدنیا*


