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ســـــفـر

مجله فرهنگی-هنری اورسی 
شماره دوم/ پاییز ۱۴۰۰

سردبیر و دبیر تحریریه: سامان کرم پور
معاون سردبیر: سینا چراغی/ امیر مجیدی

مدیر هنری و اجرایی: نوید عطروش
ویراستار: پاپیروس

طراحی گرافیک: رکسانا روزی طلب
انتشار دیجیتال توسط مجموعۀ لونو

صحافی شده در استودیو نارنج



پیشگفتار/ سامان  کرم پور
سی و شش ساعت تا رستگاری/ شاهین خلیل پور

زندگی در رؤیایی مشترک/ محمدجواد و زهرا
آدم ها و بالنی به پهنای داستان هایشان/ احسان عبدی پور

یک  ماه تنهایی/ مرسن عرب زاده
صدای آشنا / امیر مجیدی

سفری در جست وجوی ریشه ها، از برلین  تا خراسان/ ساغر اسماعیلی
سفر به ساحت وجود/ اکبر ساکی

منظر شهرهای دور/ فرزاد قبادی نژاد
رفاقت، ثمر سفر/ سیامک قلی زاده

در این جهان غریبه بودم/ نازنین باران
طریقتی برای قهرمانانه زیستن/ افارت لیونی، ترجمۀ پاپیروس

سفر به من شنیدن یاد داد/ اشکان علیمحمدی
بر مسیر سفر/ فَروه میمو

گذر از پوچی/ سامان کرم پور
حکایت مرد بغدادی/ موالنا

مسافران مرگ/ سیمون ورال ترجمۀ پاپیروس

با اسکن کدهای QR موجود در مقاله ها، می توانید آهنگ ها و ویدیوهای 
مربوط به هر مطلب را بشنوید و ببینید.
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راه خواهم رفت
نور خواهم خورد 
دوست خواهم داشت
سهراب
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ســفر تجربه ای ســت کــه می تــوان آن را از تمــام تجــارب دیگــر، جــدا دانســت. د

مســافر بــه هــر شــکل کــه ســفر کنــد، از درون دچــار تغییــر می شــود. ذهــن 
همیشــه نســبت بــه تغییــرات واکنــش نشــان می دهــد، امــا جلــوی تجربــۀ 
ســفر کمــر خــم می کنــد و چهارچوب هایــی کــه از پیــش برایــش تعییــن شــده، 
مثــل پالســتیکی کــه زیــر گرمــای خورشــید نــرم شــود، تغییــر شــکل می دهنــد. 
حتــی اگــر بــرای ســفرتان همه چیــز را از پیــش برنامه ریــزی کنیــد یــا فقــط در 

هتــل بمانیــد، بازهــم کار خــود را زیرکانــه انجــام می دهــد.
ســفر حتــی بــر زمــان هــم اثــر می گــذارد. ایــن تجربــۀ زیســت، مــا را از روزمرگــی 
کنیــم.  تجربــه  را  مختلفــی  ســرعت های  می شــود  باعــث  و  می کنــد  جــدا 
ــه اضطراب هــا و  ــاالی آن، فرامــوش می کنیــم ب گاهــی در تالطــم و ســرعت ب
ترس هایمــان فکــر کنیــم. گاهــی هــم ســرعت گــذرِ لحظه هــا کُنــد می شــود و 
تک تکشــان را به تفکیــک لمــس می کنیــم. احســاس گرمــای شــن های زیــر 
پــا در کنــار دریــا، دیــدن و ثبــت کــردِن درخت هایــی کــه از پشــت شیشــۀ 
اتوبــوس یــا ماشــین بــه ســرعت رد می شــوند، چشــیدن مزه هایــی کــه غریــب 
بــه نظــر می رســند، شــنیدن لهجه هــا و زبان هــا و ورود بــه جهــان انســان های 
ــه ای متفــاوت  ــا تجرب ــدارد. تمــام حــواس مــا ب ــی ن ــن لیســت انتهای دیگــر. ای
مواجــه خواهنــد شــد کــه خــارج از محــدودۀ عادت هــای ماســت و شــاید 
حســی همــراه بــا غربت زدگــی و افســردگی را نیــز در خــود داشــته باشــد و 

دلمــان بــرای محــدودۀ امــن  خودمــان تنــگ شــود.
معلمــی می گفــت: »هرقــدر یــک فــرد بیشــتر ســفر کنــد، چمدانــش کوچک تــر 
ــا خــود نوعــی قناعــت و رهایــی هــم مــی آورد و نقشــش را  می شــود«. ســفر ب
بــر دروِن انســان حــک می کنــد. همان طــور کــه ســعدی شــیرازی می ســراید:

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 
صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
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د امــا ایــن روزهــا حتــی اگــر شــرایط اقتصــادِی ناهمــوار هــم جــور شــود، قله هــا 

و موج هــای مختلــف کرونایــی مانعــی دیگــر ســرِ راه ســفر کــردن هســتند.           
 پــس شــاید بهتــر اســت از حافــظ تبعیــت کنیــم و در اتــاق خــود بنشــینیم و 

بــا قــدرت خیــال بــه ســفر برویــم: 

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش 
که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس

در شــمارۀ دوم دفترچــۀ اورســی ســعی کرده ایــم بــه موضــوع ســفر از چنــد 
ســراغ  نشــریه،  ایــن  شــمارگاِن  از  هرکــدام   در  بپردازیــم.  مختلــف  منظــر 
خرده فرهنگــی می رویــم؛ ارزش یــا ماهیتــی کــه جمعــی را از نظــر فکــری دور 

هــم جمــع می کنــد و می توانــد بــر افــکار و درون آن هــا اثــر بگــذارد.
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بــرای یــک کارمنــد، رفتــن تــا آن ســرِ شــهر در روشــنایی روز ســفر بــه حســاب 
ــد. در واقــع هــر اتفاقــی در طــول روز، یعنــی دقیقــاً همــان ســاعتی کــه  می آی
بایــد پشــت میــز کار باشــی ولــی در یــک میــدان معمولــی یــا پیــاده رو قــدم 
ــی.  ــد باشــی قــدرش را می دان ــه ای از ســفر اســت کــه اگــر کارمن ــی، گون می زن

حداقــل بهتــر اســت کــه بدانــی.
ــودم.  ــد یــک شــرکت)تبلیغاتی( ب ــود. دو ســالی می شــد کــه کارمن ســال 95 ب
جایــی کــه همیشــه میــزان کار بیشــتر از ظرفیــت و تعــداد کارمنــدان بــود. در 
چنیــن حــال و روزی چیــزی ارزشــمندتر از ایــن نبــود کــه حتــی شــده در ســاعت 
مقــرر یعنــی 17:30 شــرکت را تــرک کنیــم و اصطالحــاً بــه کار و زندگــی برســیم. 

چــه برســد بــه یــک ســفر چنــد روزه.
البتــه مرخصــی ســفر در شــرکت مــا تقریبــاً غیرممکــن و تابــو بــود؛ مگــر این کــه 
می خواســتی بــه خــارج از کشــور بــروی. درواقــع گرفتــن 1 روز مرخصــی بــرای 
گیــالن بــه مراتــب دشــوارتر از 1 مــاه مرخصــی بــرای میــالن بود. چــرا؟ به دالیل 
بســـــیار ســاده و شــاید پیچیــده. چــون مســافر میــالن عکس هایــی از ســفرش 
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر می کــــرد کــه باعــث می شــد شــرکت های 
رقیــب ببیننــد و فکــر کننــد کارمنــدان شــرکت مــا در چــه نــاز و نعمــت و ثروتــی 
کار می کننــد. درحالیکــه عکس هــای گیــالن در شـــبکه های اجتمــــاعی صرفــاً 

بیان گــر ســفری بیهــوده از روی بیــکاری و بی پولــی بــه حســاب می آمــد.
زمســتان 95 بــود کــه قصــد کــردم ذهــن و تنــم را بــه جزیــرۀ هنــگام برســانم. 
جزیــرۀ شــگفت انگیز هنــگام. یــک ســال قبــل  از ایــن ســفر کذایــی، در ســفر بــه 

هنـــــگام ســــــفر
مثل یک کارمند

شاهینخلیلپور
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محمـدجـــوادوزهــــرازوججهانگـــــردیهســتندکــــهطیاینســهســالونیمســفرخود
راازکشــورهایهمســایۀایــرانشــروعکردهانــدودرادامــه،ســراغکشــورهایشــرق
آســیارفتهانــد.آنهــاهمزمــانبــاازدواجشــان،تصمیــمگرفتنــدماهعسلشـــانراتبدیــلبه

ســـفریطوالنیمــدتکننــد.
ایــنزوجاالندرســریالنکاهســتندودرگفتوگویــیازطریــقواتســاپبــرایمــااز
تجربههــایزندگــیدرســفروچالشهایــیکــهبرایشــانپیــشآمــده،صحبــتکردهانــد.

گفتگوبازوججهانگــرد،محمدجـوادوزهــرا
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تجســم مــن از دنیــای بعــد از مــرگ فرمــی انیمیشــنی اســت کــه در آن هرکــدام 
از مــا هــر زاویه دیــدِ اعتقــادی ای کــه داشــته ايم، از یــک داالن می گذریــم و بــه 
جایــی می رســیم شــبیه بــه گِیــت ورودی فــرودگاه و یــک نفــر از مــا می پرســد: 
»از کجــا آمده ایــد؟« مــن جــواب می دهــم: »وهللا یــه جایــی بــودم کــه بهــش 

می گفتــن ســیارۀ زمیــن کــه مثــالً چهل وهشــت  وجــه داشــت«.
چونــان  تولــد،  بــا  کــه  می کنــم  تصــور  اين طــور  شــماتيک  شــکل  ايــن  در 
يکــی کــه قــوۀ بینایــی نــدارد، در نقطــه ای محــدود قــرار می گیریــم و درک 
جامعــی نســبت بــه دنیــای پیرامــون نداریــم. بــرای این کــه بدانیــم دنيــا و 
فضــای پيرامونمــان چيســت بایــد دســت بســابیم و وجــوه دربرگيرنده مــان 
را تجربــه کنیــم. آدم هایــی هســتند کــه در همــان نقطــه کــه ایســتاده اند، 
باقــی می ماننــد و دنبــال دردســر نمی گردنــد. بــه کشــف چیــزی نمی رونــد تــا 
ــوع انســان  وقتــی از داالن  ــه نظــرم ایــن ن  خطــر کمتــری را متحمــل شــوند. ب
ــوده، در جــواب  ــرار گرفــت کــه کجــا ب ــور کــرد و مــورد پرســش ق ــرودگاه عب ف
خواهــد گفــت: » وهللا مــا يــک جایــی بودیــم کــه چهــار وجــه داشــت، جــای 
بــدی هــم نبــود و آروم بــود.« آدم هایــی هــم هســتند کــه می گوينــد از جایــی 
بــا دويســت وچند وجــه آمده انــد. و راســت هــم می گوینــد. بــه نســبتی کــه 
آدم هــا بــه ســطوح و جنبه هــای مختلــف جهــان ســابیده شــده اند -و البتــه 

احسانعبدیپور
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مرسنعربزاده

داستاِنمایکلکالینزکه
بافضـاپیـمایآپـولــو11به
ماهسفرکرد

اینمطلببخشی
ازروایتپادکست
»آن«درموردسفرسه
فضانوردِآپولو11است.
روایتازنگاهمایکل
کالینزنقلشده؛نفر
سومیکهازفضاپیما
خارجنشدوپابر
سطحماهنگذاشتو
بههمینخاطرداستانش
کمترازنیلآرمسترانگ
وبازآلدرینبهگوشما
رسیده.داستانکامل
زندگیمایکلکالینزرا
میتوانیددرقسمت
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پادکست»آن«بشنوید.

روزهایــی  بــه  داشــتیم  بــود.   ۱۹۶۹ جــوالی 
می رســیدیم کــه همــه منتظــرش بودیــم. آپولــو 
۱۱ آمــاده بــود تــا اولیــن انســان را بــه مــاه برســاند. 
فقــط چنــد مــاه بــه پایــان دهــه مانــده بــود و اگــر 
آپولــو ۱۱ موفــق نمی شــد، بــا آپولــو ۱۲ امتحــان 
آپولــو ۱۳.  نمی شــد،  هــم  آن  اگــر  و  می کردنــد 
مــن بــرای هدایــت بخــش فرماندهــی آپولــو ۱۱ 
انتخــاب شــده بــودم و شــش مــاه بــود کــه بــا نیــل 
بــاز آلدریــن تمریــن می کردیــم.  آرمســترانگ و 
ــات  ــدۀ عملی ــل فرمان ــان ماه نشــین و نی ــاز خلب ب
بــود. می دانســتم مــن بهتریــن صندلــی از ســه 
صندلــِی آپولــو ۱۱ را نــدارم، چــون قــرار نبــود پــا 
روی مــاه بگــذارم. امــا راضــی و خوشــحال بــودم. 
بــاال  از  و  مــاه  بــه  می رساندمشــان  بایــد  مــن 

می بــودم. مواظبشــان 
فضاپیمــا در جــای خــود قــرار گرفتــه بــود. شــب 
پرتــاب، از محلــی کــه بودیــم می توانســتیم نــور 
نگــه  را روشــن  کــه فضاپیمــا  را  پروژکتورهایــی 
داشــته بودند، ببینیم. از دوردســت هم می شــد 
مــاه و فضاپیمــا را در یــک قــاب دیــد. دلهــرۀ 
شــیرینی در وجــودم بــود. صبــح تقریبــاً ســاعت 
شــش بــا بــاز و نیــل و کلــی افــراد دیگــر در ســالن 
جمــع شــدیم تــا لباس هــای فضانوردی مــان را 
انجــام  درحــاِل  آزمایش هــا  آخریــن  بپوشــیم. 
ــاز آلدریــن چهــره ای مصمــم و تاحــدودی  ــود. ب 11ب

 http://onpodcast.ir/on.html 
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گوش کن
جاده صدا می زند از دور 
قدم های تٌرا
سهراب
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هــر کشــور و اقلیمــی گنجینــه ای از فرهنــگ و موســیقی   در 
دل خــود دارد کــه ســفر کلیــدی بــرای دســت یابی بــه آن 
اســت. در ایــن نوشــته ســفری دور دنیــا خواهیــم کــرد و 
بــه بهانــۀ شــنیدن تکــه ای بســیار کوچــک از موســیقی هــر 

منطقــه بــا آن جــا بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد.

 عــراق، ســرزمین دجلــه و فــرات، بــه نوعــی جامــی از شــهد 
موســیقی غــرب آســیا را در خــود دارد. موســیقی مقامــی 
جرعــه ای از آن اســت کــه بــه خوبــی جــا افتــاده. مقام هایــی 
کــه بــا احساســات مــردم و مکان هــای ایــن ســرزمین گــره 
خــورده و میــان مــا و اعــراب و ترک هــا هنــوز هــم جاری انــد. 
ــا صــدای آرام و  عــود یکــی از بســیار سازهایی ســت کــه ب
متینش از همان دیرباز در موسیقی این ناحیه حضوری 
پررنگ داشــته و برای شــنیدن صدای عود هم، کجا بهتر 
از حیاط خانه ای در بغداد نزد منیرالبشــیرِ افســانه ای؟ او 
ــام  ــد، مق برایمــان از صحرا هــای دوردســت روایــت  می کن

حجاز.

عراق

امیرمجیدی
پرسه در موسیقِی جهان
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ساغراسماعیلی
یادداشتیبرمستند»ساز«
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در این کــه ســفر چیســت و چــرا ســفر می کنیــم کتاب هــا، 
رســم  بــه  امــا  نوشــت؛  می تــوان  ســفرنامه ها  و  مقاله هــا 
دیرینــه ام کــه خالصه  شوندگی  ســت، در تعریــف و چرایــِی 
ســفر دنبــال واژه ای بــودم کــه بــا آن بتوانــم جــان کالم را ادا 
کنــم. ســفر دگرگونی ســت، ازخــودی کــه هســتیم و ســاخته ایم 

بــه ســاحت جدیــدی از وجــود مــن.
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
از خود بطلب هرآن  چه خواهی که تویی

اگــر دور بزنیــم چــرخ گــردون را و تغییــری حاصــل نکنیــم، جــز خســتگی راه 
توشــه ای نداشــته ایم. تغییــر و تحولــی کــه در اثــر ســفر و هم  نشــینی بــا دیگــری 
در مــا حاصــل می شــود شــیره و عصــارۀ ســفر اســت. بــا زاویــه و نگاهــی کــه بــه 
ســفر داشــته ام دریافتــه ام هرآن  کــس کــه بــه خــود ســفر کــرده بــا دیگری هــای 
وجــودش هم  نشــین شــده و حالــی دگرگــون یافتــه. تعریــف ســفر بــرای مــن نــه 
در حرکتــی جغرافیایــی، کــه رفتــن و هم  نشــین شــدن بــا دیگری  هایــی اســت 

کــه در الیه هــای وجــود خــود پنهــان و ســرکوب کرده ایــم. 
نــگاه  بــا  انیمیشــن کوتــاه آستیگماتیســم انتخابی ســت مناســب و مــوازی 

موردنظــر بــه ســفر و به  تبــع آن دگرگــون شــدن.
انیمیشــن آستیگماتیســم۱ ساخته  شــده در ســال 2013 به کارگردانی نیکوالی 
تنهــا  ناهشــیارِ  و  درون  دنیــای  بــه  ســفر  از  روایتی ســت  تروشینســکای۲ 
ــادی از  ــا ســمبل  ها و نشــانه های زی شــخصیِت داســتان. در آستیگماتیســم ب
ضمیــر ناهشــیار روبــه رو هســتیم. شــناور بــودن یکــی از مهم  تریــن آن هاســت 
و البتــه عینــک، کــه دنیــای خــودآگاه و ناخــودآگاه کاراکتــر داســتان را از هــم 
مجــزا می کنــد؛ تــا جایــی کــه او تــا قبــل از شــناخت و تجربــۀ آشــنایی با نیروهای 
ــا نقــاب ســمبلیک خــود  ــرای بازپس  گیــرِی عینــک ی دنیــای تازه  کشف  شــده، ب
تــالش می کنــد. آستیگماتیســم نمایشی ســت از تــالش و فشــار نیروهایــی 

اکبرساکی
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در اتــاق نشــیمن خانــه اســکاتی)جیمز اســتوارت( در فیلــم ســرگیجه حضــور 
داریــم و از پنجــره، کلیســای خــوان باتیســتا نمایــان اســت. کمــی بعــد، در 
پیــش گاهِ ورودِی خانــه، هنــگام مالقــات اســکاتی و مادلن)کیــم نــواک(، در 
پس زمینــۀ نمــای گرفته شــده از مادلــن نیــز کلیســای خــوان باتیســتا دیــده 

می شــود.
از نظــر فیزیکــی ایــن اتفــاق غیرممکــن می نمایــد، چراکــه ورودِی آپارتمــان 
بهانــۀ  بــه  امــا  هیچــکاک  اســت.  گرفتــه  قــرار  پنجــره  مخالــف  جهــت  در 
ایجــاد ســرگیجه در فضــای فیلــم و نیــز آماده ســازی بیننــده بــرای مواجهــه 
بــا کلیســا در پایــان فیلــم، این گونــه جغرافیــای شــهر را بــه بــازی می گیــرد. 
در اصــل بــه لطــف آشــنایی چشــم بیننــده بــه مکانــی این چنیــن آشــنا از 
شــهر سانفرانسیسکوســت کــه هیچــکاک می توانــد نبــوغ خــود را در جزئیــات 

تکمیــل کنــد!
بــا ایــن اشــاره بــه یکــی از مهم تریــن مکان هــای تاریــخ ســینما و تاکیــد بــر 
اهمیــت جغرافیــای شــهری در ایــن مدیــوم، بــه تماشــای چنــد فیلــم خواهیــم 
رفــت تــا شــاید بتوانیــم از زاویــه ای دیگــر در آن هــا دقیــق شــویم. در چنــد شــهر 
پرســه بزنیــم، بــه مکان هــا و آدم هایشــان بنگریــم و بــه ایــن فکــر کنیــم کــه هــر 
ســاختمان یــا خیابــان، چــه تاثیــری بــر زندگــی و روان انســان می توانــد داشــته 
باشــد. مثــالً خــودِ کلیســا کــه بهانــۀ ســخن آغازیــن بــود، وقتــی در توریــن 
ــاِط پســرجوان و مــرد معمــار در فیلــم ســاپینزا می شــود و  اســت زمینــۀ ارتب
در بــروژ مکانی ســت بــرای کمــک بــه ری)کالیــن فــارل( و صــدای ناقوس هــای 
کلیســایی در استراســبورگ بــر تعلیــق و دلهــرۀ مرد/نقــاش فیلــمِ در شــهر 
ســیلویا می افزایــد. از ســوی دیگــر، مکان هایــی ممکــن اســت بــرای مــا ویــژه 
و متمایــز نباشــند امــا در دل آن هــا خاطراتــی نهفتــه باشــد یــا بهانــۀ تغییــر 
شــکل شــهرها باشــند. شــاید آکواریــوس و ســایدوالز گزینه هــای خوبــی بــرای 

ایــن بــازی باشــند.
ســینمایی  تــازۀ  عینک هــای  و  مســیرها  بــا  می خواهیــم  را  پرســه زنی  ایــن 
بــه برلیــن،  تجربــه کنیــم. همــراه فرشــته ای کــه قصــد فانــی شــدن دارد، 
از  تــازه  تصویــری  بــه  و  می رویــم  معروفــش  دیــوار  فروپاشــی  آســتانه  در 

فرزادقبادینژاد
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سیامکقلیزاده

خــب بــرای این  کــه داســتان ســفرم بــه ســه شــهر رشــت، مشــهد و بندرعبــاس 
را تعریــف کنــم بایــد کمــی از مختصــات کار و زندگــی  ام بگویــم. ســعی می  کنــم 
روده  درازی نکنــم و فقــط شــرحی اجمالــی ارائــه کنــم. مــن ســیامک قلــی  زاده 
روزنامه نــگار و فعــال حــوزۀ موســیقِی »جریــان فرعــی« هســتم. روزی کــه وارد 
ایــن کار شــدم تصمیــم گرفتــم درگیــر کارهــای بیــش از حــد رســمی و روابــط 
مرســوم روزنامه  نــگاری و خبرنــگاری نشــوم. یعنــی صبــح بــه دفتــر ســایت یــا 
خبرگــزاری نــروم و بــه شــکل کلیشــه  ای ســتون پــر نکنــم. پــس بــه شــکل آزاد و 
بــه نوعــی بــا گرفتــن حق  التحریــر بــا کمــک دوســتانی مثــل امیــر بهــاری خیلــی 
زود در کارم جــا افتــادم و البتــه کــه ســعی کــردم از بــاد کلــه  ام بکاهــم و بــا 
کســانی کــه دوستشــان نــدارم هــم کار کنــم. مجبــور بــودم و هســتم؛ چــرا کــه 
در ایــن حــوزه پیشــنهادهای زیــادی وجــود نــدارد و نمی  توانــی هــر پیشــنهادی 
ــه ســادگی رد کنــی. امــا مــورد دومــی کــه می  خواســتم و برایــش تصمیــم  را ب
گرفتــه بــودم ایــن بــود کــه مثــل یــک روزنامه  نــگار رســمی بــا موزیســین  ها 
برخــورد نکنــم و البتــه کــه وارد رفاقــت هــم نشــوم. یعنــی هــم دوســت باشــم 
بــا  درواقــع می  خواســتم  اســت.  کمــی ســخت  توضیحــش  نباشــم.  هــم  و 
ــم  ــه آن  قــدر نزدیــک کــه باعــث شــود نتوان موزیســین  ها دوســت باشــم امــا ن
در موردشــان مطلــب انتقــادی بنویســم. در ایــن مــورد بقیــه بایــد بگوینــد 
چقــدر موفــق بــوده ام امــا می  دانــم کــه بــرای پیــش رفتــن در ایــن مســیر چــه 
کارهایــی کــرده ام؛ ســعی کــردم تــا اگــر بــا موزیســینی رابطــۀ خوبــی برقــرار کردم 
بــرای نقــد در اولویــت قــرارش دهــم تــا کار بــا رفاقــت قاطــی نشــود. البتــه 
کــه طبیعتــاً می  دانیــد بعــد از نقــد اصــوالً اکثــر موزیســین  ها دیگــر رفاقتــی بــا 
تــو ندارنــد. و ســعی کــردم وقتــی در مــورد موزیســین  های نزدیک  تــر مطلبــی 
مثبــت می  نویســم بــا دیگــران چــک کنــم کــه در توهــم رفاقــت نرفتــه باشــم. 
این  هــا را گفتــم چــون »ســفر« در ذهــن مــن بــا »رفاقــت« گــره خــورده و از 
طرفــی کارم دائمــاً در جنــگ و صلــح بــا رفاقــت اســت. پــس در ایــن ســفرها 
هــم بیشــترین دقــت مــن روی رفاقــت بــود. رفاقت  هایــی کــه می  دیــدم و 
رفاقت  هایــی کــه کــردم. بــا ایــن مقدمــه مــی  روم ســراغ ســه ســفری کــه )پیــش 

ــه رشــت، مشــهد و بندرعبــاس داشــتم. ــا( به  ترتیــب ب از کرون
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کنــار رودخانــه نشســته ام. موجــی کوچــک از دور می آیــد و تــن می کوبــد بــه 
ــم »اصــالً شــاید رنج هــا، مثــل  ــا خــود می گوی ــه. ب ــار رودخان تکه ســنگ های کن
ایــن ســنگ ها، الزم باشــند. اگــر موج هــا تــن بــه ســختِی ســنگ نمی کوبیدنــد 

و نمی شکســتند، چه طــور می شــد آوای رهایی بخــِش رودخانــه را شــنید؟«
ســرم را بــاال مــی آورم. »بی شــک دلــم بــرای آبــِی ایــن آســمان تنــگ خواهــد 

شــد.« 
بلنــد می شــوم. بــرای رفتــن بــه خانــه بایــد در امتــداد رودخانــه قــدم بزنــم. 
کار زیــادی نــدارم. دیشــب چمدان هایــم را بســته ام. از دوســتان و همکارانــم 
خداحافظــی کــرده ام. فقــط دو روز دیگــر فرصــت دارم. مــرددم. امــا جنــس این 

تردیــد بــا همیشــه فــرق دارد. 
برایــم  حادثه هــا  و  درجاده هــا  زندگــی  بــودم  کــه  جوان تــر  می آیــد  یــادم 
لذت بخش تریــن شــکِل بــودن بــود. ســفر، نه تنهــا بــه ذات مــالل آور زندگــی و 

می توانســت  بیندیشــد.  کســی  دربــارۀ  نبــود  نیــازی  حــاال 
خــودش باشــد، بــا خــودش باشــد. و همیــن بود آن چه بیشــتر 
وقت هــا بــه آن نیــاز داشــت: فکــر کنــد، بــاری اصــاً فکــر هــم 
ــی و هرچــه  نکنــد. خامــوش باشــد، تنهــا باشــد. هرچــه بودن
انجام دادنــی بــود بــا همــۀ فراخــی و تأللــؤ و وضوحــش دود 
می شــد و بــه هــوا می رفــت... و ایــن خــود، پــس از فروریختــن 
پیوســتگی هایش بــرای عجیب تریــن ماجراجویی هــا آزاد بــود. 

 ویرجینیا وولف 
-به سوی فانوس دریایی

نازنینباران
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بیشــترِ مــا، بیشــترِ روزهــا احســاس قهرمــان بــودن نداریــم. فقــط روزمرگــی 
کــردن کــه هنــر نیســت. امــا اگــر بشــود بــی انجــام دادن کاری خارق العــاده 
ــدی آهســته و پیوســته  ــا طــی کــردن رون ــاً ب آدمــی خارق العــاده شــوید و صرف
تبدیــل شــوید بــه ایده آلــی کــه در ذهــن داریــد، آن وقــت چــه؟ اگــر بتوانیــد یــک 

قهرمــان باشــید چــه؟
»میلــس نیــل« روان درمان گــر معناگــرا در ســال 2018 در کتابــش بــه نــام 
»بیــداری تدریجــی: انســاِن کامــل شــدن در طریقــت بــودای تبتــی« گفته اســت 
می توانیــد. او معتقــد اســت ایــن حرکــت نــه فقــط زندگــی شــما را معنادارتــر 

می کنــد کــه بــه نفــع بشــریت هــم هســت.
نیل یک آموزگار بودایی اســت و نیز در کالج وِیل کُرنل نیویورک روان شناســی 
ــاب او برنامــه ای آموزشــی  و روان پزشــکی و طــب تلفیقــی درس می دهــد. کت
جدیــد،  طــب  اسطوره شناســی،  از  تلفیقــی  و  اســت  فــردی  تحــوِل  بــرای 
ــی از اسطوره شــناس و  ــم عصب شناســی و آموزه های ــوی، عل تمرین هــای معن

ــد. ــه می کن ــل ارائ اســتاد مشــهور ژوزف کمب
نتیجــۀ کار او نگاهی ســت همه جانبــه بــه بــودِن تمــام و کمــال. نیــل می گویــد: 
»طریقــِت بیــدارِی تدریجــی، بــه جویندگانــی کــه در رونــد طوالنــِی انســاِن کامــل 
شــدن کمــر بــه کارِ ســخت بســته اند برنامــه ای می دهــد کــه جای گزیــِن همــۀ 
و  فوتــی  فــوری  راه حل هــای  و صــدی،  و صفــر  بی برنامــه  روشــن فکری های 

خودیاری هــای مــدِل معنویــِت عصــرِ نــو اســت.«

افارتلیونی
ترجمۀپاپیروس
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احتماالً برای اکثر انسان  ها سفر بخشی از فعالیتی است که در طول زندگی  شان 
ــی زندگــی. کودکــی نحیــف و کم  حــرف  ــرای مــن ســفر یعن ــا ب ــد. ام انجــام می  دهن
بــودم کــه غالــب اوقــات ترجیــح مــی  داد بــه جــای بــازی بــا هم سن وســال  هاش یــا 
ــه مصــر باســتان،  ــوط ب ــه کــودکان، مســتندهای مرب ــوط ب ــدن برنامه هــای مرب دی
تمــدن اینکاهــا و حیات  وحــش آفریقــا را تماشــا کنــد! شــب  های بهــار و تابســتان، 
وقتــی رختخواب  هامــان را بــرای خوابیــدن روی بهارخــواب پهــن می  کردیــم، هرگــز 
بــرای وســط خوابیــدن و در امــان مانــدن از حملــۀ مارمولک  هــا بــا خواهرانــم دعــوا 
ــل چشــمانم  ــا در مقاب نمی  کــردم. مگــر می شــد ســقفی این  چنیــن بی  کــران و زیب
رخ بنمایــد و مــن چشــمانم را رویــش ببنــدم؟ تمــام آن شــب  ها، تــا آخریــن تــوان 
بــه آســمان زیبــا و پــر ســتارۀ کودکــی ام چشــم می  دوختــم و در حالــی کــه خــود 
را در میــان ســتارگانش غــرق می  کــردم بــا دیــدن هــر ســتارۀ دنبالــه  دار آرزویــی را 
تکــرار می  کــردم. آرزوی تکــراری ام هربــار ایــن بــود: مــن را بــه ســفری در زمــان ببــر! 
بــه گذشــته های دور! بــه آن هنــگام کــه اســطوره ها و افســانه ها و داســتان ها، 
خیالــی و دروغیــن و دور از حقیقــت نبودنــد! بــه آن ایــام کــه مردمانــی می زیســتند 

کــه می دانســتند نبایــد آســمان را نادیــده چشــم برهــم گــذارد.
اولیــن ســفرهای زندگــی ام را بــا پاهایــم نرفتــه ام. مــن بــا چشــمان بســته ام بــه 
دوردســت ترین زمان هــا و مکان هــا ســفرکردم و چــون کولیــان از ســرزمین ها و 

شــهرها و روســتاها بــه ســوی بی نهایــت گذشــتم.
هــرروز و هرلحظــه خــودم را بــرای ســفری هیجان انگیــز، غیرقابــل پیش بینــی و 
ســحرآمیز بــه گذشــته آمــاده می کــردم و آرزو داشــتم باالخــره روزی در اخبــار 
اعــالم کننــد: دانشــمندان توانســته اند ماشــین ســفر در زمــان را اختــراع کننــد!

هــر روز اخبــار علمــی را گــوش می کــردم و تمــام چشــم امیــدم بــرای تجربــۀ ایــن 
ســفر را بــه مغزهــای متفکــر دانشــمندان علــم فیزیــک دوختــه بــودم. لحظه هــا و 
دقایــق و ســاعت ها و روزهــا و هفته هــا و ماه هــا و فصل هــا و ســال ها گذشــتند، 
ــه تمــام خواهــش  ــه دار کودکــی ام، ب امــا دانشــمندان هــم چــون ســتاره های دنبال

مــن از زندگــی، بی اعتنایــی کردنــد!

فَروهمیمو
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بــرای خیلــی از هنرمنــدان، عارفــان و انســان های جســت وجوگر، ابــزار ســفر 
بهتریــن وســیلۀ شــناخت خــود و دنیــای پیرامونشــان بــوده اســت. ســهراب 
ســپهری هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و تــا آخــر عمــرش دســت از 
ســفر کــردن برنداشــت. ردپــای تاثیــرِ درونــی ایــن ســفرها را در شــعرهایش 
به خصــوص در دفتــر ششــم هشــت کتاب )مســافر( می تــوان پیــدا کــرد. غیــر از 
شــعرها، مجموعه یادداشــت های منتشــر شــده از ســهراب نیــز منبعــی ارزنــده 
بــرای کشــف و درک تفکــرات اوســت. پریدخــت ســپهری، خواهــر ســهراب کــه 
یادداشــت های  از  بــوده، مجموعــه ای  او  بــه  فــرد  نزدیک تریــن  در خانــواده 
پراکنــده و منتشرنشــدۀ ســهراب را در قالــب کتابــی بــه اســم »هنــوز در ســفرم« 
ــاب لحظه هــای شــفّاف زندگــی  منتشــر کــرده اســت. یادداشــت هایی کــه بازت
اوســت و از آن طریــق می توانیــم بــه جنبه هایــی از فکــر و تلقــی اش نســبت بــه 

جهــان اطرافــش پــی ببریــم.

هنوز در سفرم
خیال می کنم

در آب های جهان قایقی است
و من – مسافر قایق – هزارها سال است

سرود زندۀ دریانوردهای کهن را
به گوش روزنه های فصول می خوانم

و پیش می رانم

سهرابسپهری

سامانکرمپور
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حکایــت آن شــخص کــه خــواب دیــد کــه آن چــه می طلبــی از یَســار، د

بــه مصــر وفــا شــود...
اگــر بــا حکایــِت »گنج طلــِب بغــدادی« کــه در دفتــر ششــم مثنــوی 
در  را  روایــت  همیــن  احتمــاالً  نشــده اید،  مواجــه  مســتقیم  آمــده، 
داســتاِن کیمیاگــر نوشــتۀ پائولــو کوئیلیــو خوانده ایــد. اســتاد فروزانفــر 
حکایتــی از عجایب نامــه )قــرن ششــم( را مأخــذ ایــن داســتان دانســته 

اســت.

خاصۀ حکایت به روایت جال الدین بلخی )موالنا(:
منبع: شرح جامع مثنوی معنوی – کریم زمانی

مــردی وارث ثروتــی هنگفــت می شــود و همــه را بــه هــدر می دهــد و 
ــا دلــی شکســته، بــا ســوز و گــداز بــه درگاه الهــی رو  در عیــن فقــر و ب
مــی آورد و بــه نیایــش و زاری می پــردازد. شــبی در خــواب از هاتفــی 

چنیــن می شــنود:
آن  در  کــه  شــو  مصــر  رهســپار  بغــداد  موطنــت  از  زودتــر  هرچــه 

شــود.  روا  حاجتــت  ســرزمین 
ــرآورده شــدن حاجتــش رهســپار ســفر می شــود. امــا  ــه امیــد ب مــرد ب
هرآن چــه داشــت، در مســیر هزینــه می کنــد و در نهایــت چــاره ای 
پیــدا نمی کنــد جــز گدایــی. تصمیــم می گیــرد در تاریکــی شــب گدایــی 
کنــد تــا چهــره اش دیــده نشــود. ازقضــا در آن ایـّـام محلّه هــای مصــر 
بــه خاطــر دزدی  ناامــن شــده بــود و بــه همیــن علــت، خلیفــه دســتور 
داده بــود کــه مامــوران شــب عابــران را در شــب دســت گیر کننــد. مــرد 
بغــدادی توســط داروغــه دســت گیر می شــود و زیــر ضربــات، ناله کنــان 
امــان می خواهــد و حکایــت خوابــش را بــرای داروغــه شــرح می دهــد. 
ــن می شــود کــه  گاه و مطمئ ــه صدقــش آ ــار او ب داروغــه از لحــن گفت
بــا مــردی ســاده لوح طــرف شــده کــه بــه خاطــر دیــدن یــک رؤیــا و بــه 

خیــال پیــدا کــردن گنــج از بغــداد بــه مصــر آمــده.

موالنا
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موالنا

ــا یــک ســاعت بعــد از  ــوی( ت ــی ری ــای قلب ــه لطــف CPR  )احی امــروز ب
مــرگ می تــوان انســان را احیــا کــرد. جــودی باچــراچ در کتابــش ایــن 
ــد رد شــوند،  افــراد را »مســافران مــرگ« می نامــد. از دیوارهــا می توانن
یــا دورِ ســیارات می تواننــد بچرخنــد، پــا در نــور مطلــق بگذارنــد، یــا بــا 
امــواِت ســال های دورشــان دیــدار کننــد، بسیاری شــان عشــِق مطلــق را 
درک کرده انــد، بیشترشــان نمی خواهنــد بــه دنیــا برگردنــد، وقتــی هــم 
ــده را  ــالً آین ــژه هســتند، مث ــی وی ــاً صاحــب قدرت های ــد غالب برمی گردن

پیش گویــی می کننــد یــا فکــر آدم هــا را می  خواننــد.
از ســوِی عزیــزان  ناکامــی می کشــد،  و  بــه طــالق  کار خیلی هاشــان 
یــا همکارانشــان طــرد می شــوند و چیزهایــی فهمیده انــد کــه جــرأت 

بیانــش را ندارنــد. این هــا »مســافران مــرگ« هســتند.
شــاید تصــور کرده ایــد صحبــت از فیلــم »مرگ بــازان« اســت، یــا رمانــی 
علمــی تخیلــی از جی.جی.بــاالرد. امــا نــه. این هــا اظهــارات افرادی ســت 
کــه تجربــۀ نزدیک مــرگ داشــته اند و از دنیــای دیگــر برگشــته اند و 

ماوقــع را بازگــو کرده انــد.
را  روایت هــا  ایــن  می گیــرد  تصمیــم  روزنامه نــگار،  باچــراچ،  جــودی 
بشــنود و در ایــن اثنــا بــرای وحشــت خــودش هــم از مــرگ چــاره ای 

بیایــد.
25او بــا مــا دربــارۀ پیشــرفت های پزشــکی صحبــت می کنــد کــه به واســطۀ 




