
شــیما بهره مند: پنج سال پیش یعقوب یادعلی در 
مصاحبــه ای با مجله «تجربه» این جمالت تلخ را 
 گفت که «به نظر من، نویســنده و همه  آنها که کار 
خالقه می کنند، فقط تا حدود پنجاه وچندســالگی 
یا نهایتش حــدود شصت ســالگی فرصت دارند 
و باتــری خالقیت شــان بعــدش از کار می افتد و 

این اوصاف،  با  سولفاته می شــود... 
من شــخصا فکر می کنم ده تا پانزده 
ســال فرصت دارم که اگر اجلم سر 
نرســد، کار کنم و ســه یا چهار رمان 
دیگر بنویســم» و خبر نداشــت که 
دست اجل تنها تا پنجاه ویک سالگی 
به او امان می دهد. یعقوب یادعلی، 
نویسنده رمان مطرح و تحسین شده 
«آداب بی قــراری» که بیش از همه 
او را بــا این کتاب و حواشــی بعد از 
انتشــارش می شناســند، روز ســوم 
اسفند در بوستون آمریکا از دنیا رفت. 

مایه تأسِف بیشتر اینکه قلِب این نویسنده زمانی از 
تپش ایستاد که او بعد از چند سال گرفتارِی ناشی 
از چــاپ رمان مطرحش و به زنــدان افتادن برای 
نوشتن «آداب بی قراری» و سرانجام تبرئه شدن از 
تمــام اتهامات، تازه فراغتی یافته بود تا با انتشــار 
چند کتاب دیگر به ادبیات بازگردد. این نویســنده 
بی حاشــیه که جز کلمه و نوشــتِن مــدام و البته 
گزیده، از بســاط ادبیات ما ســهمی نمی خواست، 
پیش از آنکه به  تعبیر خودش باتری خالقیت اش 
از کار بیفتد، از میان ما رفت. در این میان ســالیانی 
هم در انتظار حکم قطعی دادگاه به ســر شــد، از 
این روســت که مرگ او حتی در روزگاری که پدیده 
پاندمی، مرگ را بی قدر کرده، برای اصحاب ادبیات 

و فرهنگ شوکه آور است.

یعقوب یادعلی نویســندگی را در جوانی آغاز 
کرد، آن هم با چاِپ داســتان کوتــاه «همان خاک 
آشنا» در  ســال ۱۳۶۹ و در مجله «آدینه» که این 
خود برای نویســنده ای نوزده ســاله و تازه کار یک 
اتفــاق بود. بعــد از آن، او در ســال ۱۳۷۷ اولین 
مجموعــه  داســتانش «حالت ها در حیــاط» را با 

شــش داســتان به چاپ رســاند که جایــزه ادبی 
نویســندگان و منتقــدان مطبوعــات را از آِن خود 
کرد. یادعلی ســال ۱۳۸۱ مهم ترین رمانش «آداب 
بی قراری» را منتشر کرد، رمان منتخِب جایزه ادبی 
هوشــنگ گلشــیری که در دهه هشــتاد رویدادی 
ادبی به  شــمار می آمد، اما ماجــرا به برآمدِن یک 
نویســنده کاربلد و صاحب ســبک و شــور و شوِق 
جامعه ادبی ختم نشــد و شــاهکار این نویسنده، 
ماجراهای دیگری به دنبال داشــت که مخِل کار 

نویسندگی یادعلی هم شد. 
حدود دو سال بعد از انتشار «آداب بی قراری»، 
یعقــوب یادعلــی گرفتــار آن پرونــده قضائی و 
حاشیه های ناخواسته  و عجیبش شد که به  روایت 
خودش تا شــش یا هفت ســال بعد، او را از روال 

طبیعی زندگی عادی و حرفــه ای  دور کرد. مدتی 
پس از انتشــار رمان «آداب بی قــراری»، یعقوب 
یادعلی در اسفند ۱۳۸۴ بازداشت شد و دو ماه در 
زندان بود. توهین به قوم لر از اتهامات یادعلی بود 
و شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی یاسوج در کیفرخواسِت 
این نویسنده او را به «توهین به یکی از اقوام ایرانی، 
افترا و نشــر اکاذیــب» متهم کرد و 
دست آخر بعد از رفت وبرگشت های 
بسیار پرونده در شــعبات و محاکم، 
تیر ماه ۱۳۹۱ یادعلــی خبر داد که با 
مســاعدت ریاست وقت قوه قضائیه 
و استفاده از تبصره  قانونی ماده  ۱۸، 
دادگاه تجدیدنظــر حکم به تبرئه او 
از همه اتهامات داده اســت و گفت 
باالخره کمــی آرامش ذهنــی پیدا 

کرده و توانسته کار کند.
از یک  بعد  یادعلــی  به این ترتیب 
دهه غیبِت ناگزیــر از فضای ادبیات، 
مجموعــه داســتان «متغیر منصــور» و رمان های 
«آداب دنیــا» و «آمــرزش زمینی» را منتشــر کرد 
کــه رمان اخیــرش در زنــدان می گــذرد و روایت 
نویسنده ای است که ماجراهایی ناخواسته او را به 
زندان می کشاند. با اینکه داستاِن خودبسنده یادعلی 
نعل بــه نعل با تجربه خودش همخوان نیســت، 
پیداست که تجربه او از فضای زندان با داستان این 
رمان تنیده شــده و انتخاِب این مضمون بعد از آن 
روزگار بــا آنچه بر او رفته، چندان بی نســبت نبوده 
اســت. به هر ترتیب، اجل به یادعلی مهلت نداد تا 
رمان های دیگری را که در دســت داشت، از جمله 
رمان «زندگی بــه روایت بونوئلیســت ها» را که با 
بازداشتش «ناتمام ماند و هیچ وقت هم تمام نشد»، 

به آخر برساند.
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چالش هاى قرن

ورود آمریکایی هــا به ایــران در بافت متن رقابــت قدرت های بزرگ بر 
ســر جغرافیای ایران صورت پذیرفت. بر اســاس ایــن معنا می توان گفت 
ایران در این بافت موقعیتی ناشــی از رودررویی و تزاحم قدرت های بزرگ 
با یکدیگر به دنبال نیروی ســومی جهت گریــز و گزیر از وضعیت موجود 
برآمــد. ایاالت متحده آمریــکا با حرکت های آگاهانه و هوشــمندانه خود 
بــا ورود به اریکــه ذهنی و فکری در زمانه ای این چنیــن پراصطکاک میان 
ایران و پایتخت کشــورهایی مانند انگلستان و روسیه شوروی تالش کرد تا 
زمیــن بازی را تغییر دهد. فراموش نکنیم که پطر بزرگ در وصیت نامه اش 
سودای رســیدن به آب های آزاد از مسیر ایران را داشــت. آمریکایی ها در 
دهه ۱۸۲۰ وارد ایران شدند و اسامی ای همچون پدر دوایت و پدر اسمیت 
نشانی از ورود آنهاســت؛ چراکه حرکت در مسیر گسترش آیین مسیحیت 
یکــی از محورهای ورود آنها به ایران بــود. همچنین آنها عالقه مند بودند 
در اموری همچون توده های مــردم و نزدیکی به جامعه ملی ایرانیان نیز 

دخالت داشته باشند.
 از دهــه ۱۸۸۰ بــه بعد بــا ردوبدل کردن ســفرایی چــون بنجامین و 
حاجی واشــنگتن از ســوی ایران و آمریکا، ارتباط ایران با کشــوری که در 
میان مردم به ینگه دنیا مشــهور بود، گســترش پیدا کرد. در قرن بیســتم 
حرکت متحدیــن و متفقین و پل پیروزی قرارگرفتــن تهران در جنگ میان 
قدرت های بزرگ با ورود آمریکا به صحنه سیاست همراه بود. آمریکایی ها 
بر اســاس دکترین تحدید نفوذ و دکترین آزادســازی پس از جنگ جهانی 
دوم این بار قوی تر از گذشــته در عرصه بین الملل ظاهر شدند و از قضا این 
حضورشــان به نفع ایران عمل کرد. در واقع روابــط ایران و آمریکا بعد از 
جنگ جهانی دوم یک رابطه برد- برد برای هر دو کشور بود. اصول ترومن 
و اولتیماتــوم آیزنهاور قبل از آن در برابر قدرت های بزرگ از تهران حمایت 
می کرد. حتی در بندهای چهارگانه ترومن هم به محدودکردن نفوذ بریتانیا 
در تهران اشــاره می شود. همچنین به مانع شــدن نفوذ روسیه شوروی در 
تهران هم اشــاره شده اســت. برای همین اســت که می بینیم در کودتای 
۲۸ مرداد «هاوس» عامل امنیتی انگلیسی ها به دیدار جان بروس لکهارت 
رفت تا عامل امنیتی آمریکا را برای کودتای ۲۵ مرداد که بعدها به کودتای 
۲۸ مرداد تبدیل شــد، دعوت کند. بعدها با کمک روزولت عملیات آژاکس 
طراحی و در تهران اجرا شد. اگرچه انگلیسی ها چهره پررنگ تری در کودتا 
بودند اما راه را برای حضور پررنگ تر سیاسی آمریکا در ایران باز کردند. این 
حضور تا زمان انقالب به شــدت پررنگ بود. حتی بر اساس اسناد و مدارک 
قابل راســتی آزمایی، آنها در زمان وقوع انقالب هم کار شــاه را تمام شده 
می دانستند و برای همین رویکردی موافق با تغییر رژیم در تهران را دنبال 
می کردنــد؛ در حالی که در پاریس یا لندن چندان بــا آمریکا همراه نبودند. 
اما بعد از انقالب در فرایند تســخیر سفارت آمریکا در تهران که بعدها به 
النه جاسوسی مشهور شد، روابط ایران و آمریکا وارد مرحله دیگری شد. 

آیــت  اهللا خمینی در یک موضع گیری ناشــی از انجام ایــن اقدام آن را 
انقالب دوم خواندنــد. به این ترتیب ادبیات گفتمانی جمهوری اســالمی 
درست در مســیر خالف جهت آمریکا قرار گرفت. ایاالت متحده آمریکا به 
عنوان مهم ترین نماد امپریالیســتی شناخته شد و هنوز هم این دیدگاه بعد 

از حدود چهار دهه سیطره خود را در جامعه جاری کرده است. 
 چنین گفتمانی به عنوان یک ماهیت و واقعیت هویتی موجب می شود 
هم اکنون در مذاکرات وین دولت نتواند مســتقیما بــا آمریکا وارد مذاکره 
شــود. برای همین می توان گفت این مسیر و خط سیر درباره ایاالت متحده 
آمریکا فراز و نشــیب های گوناگونی را دنبال کرده است. هم اکنون مسئله 
آمریکا مهم ترین مســئله در قاموس ادبیات سیاســی ایران در ســده اخیر 
محســوب می شود. به گونه ای که اکنون بزرگ ترین نماد قدرت ایران شعار 
«مرگ بر آمریکا» و ایستادن در برابر ابرقدرتی محسوب می شود که در سده 

گذشته بر دو سوم جهان سیطره خود را به صورت عملی گسترده است.

خیلى دور، خیلى نزدیک
چالش هاى قرن

اگرچه برجام را یک توافق سیاســی بین ایران و کشورهای موسوم به ۵+۱ 
می نامیم که در سال ۱۳۹۵ به دست آمد، اما حقیقت این است که این توافق، 
روح جمعی یک ملت برای زنده شدن، دیده شدن، حرکت و آغاز دوره جدیدی 

از تاریخ معاصر ایران زمین بود.
ســال های پیــش از برجام، به ویژه ســال های پــس از انتخابات ســال ۱۳۸۸، 
ســال های تحریم است و تحریم؛ ســال هایی اســت که نوعی رخوت عمومی در 
جامعه رســوب کرده و تصور بر آن بود که رســوب این رخوت، ســال های سال به 
طول بینجامد. در چنین فضایی دولتی در ایران توســط مردم انتخاب می شــود که 
مهم ترین نمادش، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه اســت. فردی که بسیاری 
قبای دبیرکلی سازمان ملل متحد را برای وی اندازه کرده بودند. برجام و ظریف در 

این سال ها همزاد هم شده اند.
مذاکرات برجام، شــاید تنها میعادگاهی در تاریخ معاصر ایران اســت که وزیر 
خارجه ایران، دوشــادوش وزرای خارجه پنج کشــور عضو دائم شــورای امنیت و 
آلمان، می نشــیند و مذاکره می کند. ملت ما هنوز که هنوز اســت، تصویر ســران 
متفقیــن را در اجالس تهران فراموش نکرده اســت؛ آنجا که چرچیل، اســتالین و 
روزولت نشســتند، گفتند و برخاســتند بدون اینکه پادشــاه و وزیر ایرانی حتی در 

جریان گفت وگوهای آنان قرار بگیرند.
مهم نیســت فرجام چه شد و بر برجام چه ها رفت و چه ها خواهد رفت، مهم 
این اســت که برجام و مذاکــرات و گفت وگوهای آن فرصتی شــد تا محمدجواد 
ظریــف، وزیر امور خارجه، فریادهای این مردم را که ســال ها در گلو مانده بود، به 
گوش جهانیان برساند. صدای ظریف و هر گفت وگوی او گویا صدای ملتی بود که 

هزاران هزار حرف گمگشته در تاریخ به امانت گذاشته بود.
برخــالف مخالفان داخلی برجام که دســتاوردهای اقتصادی آن را تقریبا هیچ 
می دانســتند، اصوال توافقی اقتصادی نبود، بلکه یک توافق سیاسی و امنیتی بود؛ 
توافقــی بود بــرای امنیت زدایی از برنامه هســته ای ایران و البتــه در نگاه کالن تر 
امنیت زدایی از سیاســت خارجی ایران. هرچند دستاوردهای اقتصادی آن هم در 
زمین رفع تحریم ها، مقدمه هر حرکتی برای توســعه کشــور در سال های پیش رو 
اســت. برجام هــم در زمینــه امنیت زدایی از سیاســت خارجی ایــران با زدودن 
چهار قطع نامه شــورای امنیت، کارنامه درخشــانی دارد و همــه در زمینه تثبیت 
فعالیت های امنیت زای جمهوری اسالمی از جمله غنی سازی اورانیوم در ایران به 
موجب قطع نامه شــورای امنیت و همچنین تثبیت آزمایش های موشکی ایران به 

موجب همان قطع نامه.
برجــام همچنین از زمره توافقاتی اســت که نتایج آن از جملــه موارد نادر در 
بحث های امنیتی در روابط بین الملل و شــورای امنیت سازمان ملل متحد است. 
شــاید ایران تنها کشــور درحال توســعه ای اســت که حق بین المللی غنی سازی 
اورانیوم و حتی توســعه برنامه هســته ای خــود را از شــورای امنیت ملل متحد 
دریافت کرده اســت. حذف چهار قطع نامه شــورای امنیت ملل متحد که حداقل 
یکــی از این قطع نامه ها، قطع نامه فصل هفتمی اســت، بــه موجب برجام اتفاق 
افتاده اســت؛ اتفاقــی که پیش از این نیفتاده و بعید اســت پــس از این در مورد 
کشــور دیگری نیز بیفتد. از یاد نبریم این اتفاق در گذشته در مورد کشورهایی است 
که یا حکومت آن کشــور ساقط شــده یا با حمله خارجی از بین رفته یا به صورت 
کامل خود را تسلیم کرده اســت. جالب است که شاهد هم از غیب رسید! بامداد 
چهارشــنبه چهارم بهمن ۱۴۰۰، در حین نگارش این یادداشــت، فؤاد حسین، وزیر 
خارجه عراق اعالم کرد ۱۹ ســال پس از اســقاط حکومت صدام، از ذیل قطع نامه 

فصل هفتم شورای امنیت خارج شد!
برجام بر اســاس هدفی که برای آن بنیان نهاده شــده، توافق بســیار موفقی 
اســت که حتی مخالفان هم آن را امن ترین مســیر برای امنیت زدایی از سیاســت 
خارجی ایران و ابزاری برای تثبیت بین المللی فعالیت های هسته ای و دفاعی ایران 
می دانند، حتی اگر به صورت آشــکار به آن اعتراف و اذعان نکنند؛ اما کیســت که 
آن را یکی از مهم ترین اتفاقات سیاست خارجی در تاریخ معاصر ایران نداند. تاریخ 

درباره برجام، حرف هایی شنیدنی خواهد داشت!

برجام؛ روح جمعى یک ملت

خبر

لزوم معرفی نظامی به عنوان یک شاعر ایرانی
بیست و یکم اسفند روز حکیم نظامی است و به همین 
مناسبت محمود شــالویی، رئیس ستاد بزرگداشت حکیم 
نظامی، در نشســتی خبری با اشــاره به اینکه کشورهایی 
درصــدد تصاحب نام نظامی برآمده انــد، به لزوم معرفی 
حکیم نظامی به عنوان یک شــاعر ایرانی اشــاره کرد. دبیر 
شورای پاسداشت زبان فارســی، با اشاره به ۲۱ اسفند روز 
حکیــم نظامی گفت: از زمانی که نام او در تقویم رســمی 
ثبت شــده، فرصت برای پرداختن به این شخصیت بزرگ 

فرهنگــی نبود. ما برای این کار یک روز را کافی ندانســتیم 
و هفته گرامیداشــت نظامی را خواهیم داشــت. از سوی 
دیگر این برنامه ها تا اردیبهشت ۱۴۰۱ امتداد خواهد یافت. 
امیر عبدالحسینی، دبیر ستاد بزرگداشت حکیم نظامی نیز 
گفت: از ۱۵ اسفند، در موزه و کتابخانه ملک، آثار تجسمی 
شامل نسخ خطی از قرن ۹ تا ۱۱ به نمایش درخواهد آمد، 
نمایش پوستر موضوعی، شامل ۳۰ پوستر از ۱۶ اسفندماه 
در همــه مراکــز وزارت فرهنگ در اســتان ها، رایزنی های 
فرهنگی در سراسر دنیا و با همکاری چند نهاد در اکسپوی 

دوبــی نیز به نمایــش درخواهد آمد. عالوه بــر این از ۱۸ 
اسفند تا اردیبهشــت  ۱۴۰۱، در بخش نمایش خیابانی نیز 
نمایشــی میدانی با عنوان جاده ابریشم که الهام گرفته از 
هفت پیکر نظامی است، اجرا خواهد شد. اپرای عروسکی 
لیلی و مجنون، اثر ارزشمند بهروز غریب پور، در بهار ۱۴۰۱ 
روی صحنه خواهد رفت. اجــرای آوازی در بهار ۱۴۰۱ اثر 
جالل الدین دری را نیز خواهیم داشت. در بخش موسیقی، 
برنامه ها از ۱۶ اســفند آغاز خواهد شد و از علی قمصری 

روایتی متفاوت به زبان موسیقی به اجرا در  خواهد آمد.

 مهدى مطهرنیا

یاد

در مرگ نویسنده ای که ناتمام ماند
قرار یعقوب یادعلی و بی قراری ادبیات

 محمود ملکى


