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ســفر تجربهایســت کــه میتــوان آن را از تمــام تجــارب دیگــر ،جــدا دانســت.

مســافر بــه هــر شــکل کــه ســفر کنــد ،از درون دچــار تغییــر میشــود .ذهــن
همیشــه نســبت بــه تغییــرات واکنــش نشــان میدهــد ،امــا جلــوی تجربــۀ

ســفر کمــر خــم میکنــد و چهارچوبهایــی کــه از پیــش برایــش تعییــن شــده،
مثــل پالســتیکی کــه زیــر گرمــای خورشــید نــرم شــود ،تغییــر شــکل میدهنــد.
حتــی اگــر بــرای ســفرتان همهچیــز را از پیــش برنامهریــزی کنیــد یــا فقــط در
هتــل بمانیــد ،بازهــم کار خــود را زیرکانــه انجــام میدهــد.

ســفر حتــی بــر زمــان هــم اثــر میگــذارد .ایــن تجربــۀ زیســت ،مــا را از روزمرگــی

جــدا میکنــد و باعــث میشــود ســرعتهای مختلفــی را تجربــه کنیــم.

گاهــی در تالطــم و ســرعت بــاالی آن ،فرامــوش میکنیــم بــه اضطرابهــا و
ترسهایمــان فکــر کنیــم .گاهــی هــم ســرعت گــذر ِ لحظههــا ک ُنــد میشــود و
تکتکشــان را بهتفکیــک لمــس میکنیــم .احســاس گرمــای شــنهای زیــر

کــردن درختهایــی کــه از پشــت شیشــۀ
پــا در کنــار دریــا ،دیــدن و ثبــت
ِ
اتوبــوس یــا ماشــین بــه ســرعت رد میشــوند ،چشــیدن مزههایــی کــه غریــب

بــه نظــر میرســند ،شــنیدن لهجههــا و زبانهــا و ورود بــه جهــان انســانهای
دیگــر .ایــن لیســت انتهایــی نــدارد .تمــام حــواس مــا بــا تجرب ـهای متفــاوت

مواجــه خواهنــد شــد کــه خــارج از محــدودۀ عادتهــای ماســت و شــاید
حســی همــراه بــا غربتزدگــی و افســردگی را نیــز در خــود داشــته باشــد و
دلمــان بــرای محــدودۀ ام ـن خودمــان تنــگ شــود.

معلمــی میگفــت« :هرقــدر یــک فــرد بیشــتر ســفر کنــد ،چمدانــش کوچکتــر

میشــود» .ســفر بــا خــود نوعــی قناعــت و رهایــی هــم م ـیآورد و نقشــش را
درون انســان حــک میکنــد .همانطــور کــه ســعدی شــیرازی میســراید:
بــر
ِ
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
6

و موجهــای مختلــف کرونایــی مانعــی دیگــر ســر ِ راه ســفر کــردن هســتند.

پــس شــاید بهتــر اســت از حافــظ تبعیــت کنیــم و در اتــاق خــود بنشــینیم و

بــا قــدرت خیــال بــه ســفر برویــم:
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ـادی ناهمــوار هــم جــور شــود ،قلههــا
امــا ایــن روزهــا حتــی اگــر شــرایط اقتصـ ِ

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش

که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس

در شــمارۀ دوم دفترچــۀ اورســی ســعی کردهایــم بــه موضــوع ســفر از چنــد

شــمارگان ایــن نشــریه ،ســراغ
منظــر مختلــف بپردازیــم .در هرکــدام از
ِ
خردهفرهنگــی میرویــم؛ ارزش یــا ماهیتــی کــه جمعــی را از نظــر فکــری دور
هــم جمــع میکنــد و میتوانــد بــر افــکار و درون آنهــا اثــر بگــذارد.
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هنـــــگام ســــــفر
مثل یک کارمند
شاهین خلیلپور

بــرای یــک کارمنــد ،رفتــن تــا آن ســر ِ شــهر در روشــنایی روز ســفر بــه حســاب
میآیــد .در واقــع هــر اتفاقــی در طــول روز ،یعنــی دقیقــا ً همــان ســاعتی کــه
بایــد پشــت میــز کار باشــی ولــی در یــک میــدان معمولــی یــا پیــادهرو قــدم

میزنــی ،گون ـهای از ســفر اســت کــه اگــر کارمنــد باشــی قــدرش را میدانــی.
حداقــل بهتــر اســت کــه بدانــی.

ســال  95بــود .دو ســالی میشــد کــه کارمنــد یــک شــرکت(تبلیغاتی) بــودم.

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  17:30شــرکت را تــرک کنیــم و اصطالحــا ً بــه کار و زندگــی برســیم.

چــه برســد بــه یــک ســفر چنــد روزه.
ً
البتــه مرخصــی ســفر در شــرکت مــا تقریبــا غیرممکــن و تابــو بــود؛ مگــر اینکــه
میخواســتی بــه خــارج از کشــور بــروی .درواقــع گرفتــن  1روز مرخصــی بــرای

گیــان بــه مراتــب دشــوارتر از  1مــاه مرخصــی بــرای میــان بود .چــرا؟ به دالیل

بســـــیار ســاده و شــاید پیچیــده .چــون مســافر میــان عکسهایــی از ســفرش
در شــبکههای اجتماعــی منتشــر میکــــرد کــه باعــث میشــد شــرکتهای

رقیــب ببیننــد و فکــر کننــد کارمنــدان شــرکت مــا در چــه نــاز و نعمــت و ثروتــی
کار میکننــد .درحالیکــه عکسهــای گیــان در شـــبکههای اجتمــــاعی صرفــا ً

بیانگــر ســفری بیهــوده از روی بیــکاری و بیپولــی بــه حســاب میآمــد.
8

زمســتان  95بــود کــه قصــد کــردم ذهــن و تنــم را بــه جزیــرۀ هنــگام برســانم.

ل از ایــن ســفر کذایــی ،در ســفر بــه
جزیــرۀ شــگفتانگیز هنــگام .یــک ســال قبـ 
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گفتگو با زوج جهانگــرد ،محمدجـواد و زهــرا

محمـدجـــواد و زهــــرا  زوج جهانگـــــردی هســتند کــــه طی این سـ ه ســال و نیم ســفر خود

را از کشــورهای همســایۀ ایــران شــروع کردهانــد و  در ادامــه ،ســراغ کشــورهای شــرق

آســیا رفتهانــد .آنهــا همزمــان بــا ازدواجشــان ،تصمیــم گرفتنــد ماهعسلشـــان را تبدیــل به

ســـفری طوالنیمــدت کننــد.

ایــن زوج االن در ســریالنکا هســتند و در گفتوگویــی از طریــق واتســاپ بــرای مــا از

تجربههــای زندگــی در ســفر و چالشهایــی کــه برایشــان پیــش آمــده ،صحبــت کردهانــد.
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احسانعبدیپور

تجســم مــن از دنیــای بعــد از مــرگ فرمــی انیمیشــنی اســت کــه در آن هرکــدام

از مــا هــر زاویهدیـد ِ اعتقــادیای کــه داشــتهايم ،از یــک داالن میگذریــم و بــه

جایــی میرســیم شــبیه بــه گِیــت ورودی فــرودگاه و یــک نفــر از مــا میپرســد:

«از کجــا آمدهایــد؟» مــن جــواب میدهــم« :وهللا یــه جایــی بــودم کــه بهــش
ت وجــه داشــت».
میگفتــن ســیارۀ زمیــن کــه مثــا ً چهلوهشـ 

در ايــن شــکل شــماتيک اينطــور تصــور میکنــم کــه بــا تولــد ،چونــان
يکــی کــه قــوۀ بینایــی نــدارد ،در نقطــهای محــدود قــرار میگیریــم و درک

جامعــی نســبت بــه دنیــای پیرامــون نداریــم .بــرای اینکــه بدانیــم دنيــا و
فضــای پيرامونمــان چيســت بایــد دســت بســابیم و وجــوه دربرگيرندهمــان

را تجربــه کنیــم .آدمهایــی هســتند کــه در همــان نقطــه کــه ایســتادهاند،

باقــی میماننــد و دنبــال دردســر نمیگردنــد .بــه کشــف چیــزی نمیرونــد تــا

ن وقتــی از داالن
خطــر کمتــری را متحمــل شــوند .بــه نظــرم ایــن نــوع انســا 
فــرودگاه عبــور کــرد و مــورد پرســش قــرار گرفــت کــه کجــا بــوده ،در جــواب
خواهــد گفــت « :وهللا مــا يــک جایــی بودیــم کــه چهــار وجــه داشــت ،جــای

بــدی هــم نبــود و آروم بــود ».آدمهایــی هــم هســتند کــه میگوينــد از جایــی

بــا دويســتوچند وجــه آمدهانــد .و راســت هــم میگوینــد .بــه نســبتی کــه
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آدمهــا بــه ســطوح و جنبههــای مختلــف جهــان ســابیده شــدهاند -و البتــه

داستان مایکل کالینز که
ِ
با فضـاپیـمای آپـولــو  11به
ماه سفر کرد
این مطلب بخشی
از روایت پادکست
«آن» درمورد سفر سه
فضانورد ِ آپولو  11است.
روایت از نگاه مایکل
کالینز نقل شده؛ نفر
سومی که از فضاپیما
خارج نشد و پا بر
سطح ماه نگذاشت و
بههمینخاطر داستانش
کمتر از نیل آرمسترانگ
و باز آلدرین به گوش ما
رسیده .داستان کامل
زندگی مایکل کالینز را
میتوانید در قسمت
سیزدهم و چهاردهم
پادکست «آن» بشنوید.

جــوالی  ۱۹۶۹بــود .داشــتیم بــه روزهایــی

میرســیدیم کــه همــه منتظــرش بودیــم .آپولــو

 ۱۱آمــاده بــود تــا اولیــن انســان را بــه مــاه برســاند.
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مرسنعربزاده

فقــط چنــد مــاه بــه پایــان دهــه مانــده بــود و اگــر

آپولــو  ۱۱موفــق نمیشــد ،بــا آپولــو  ۱۲امتحــان
میکردنــد و اگــر آن هــم نمیشــد ،آپولــو .۱۳

مــن بــرای هدایــت بخــش فرماندهــی آپولــو ۱۱
انتخــاب شــده بــودم و شــش مــاه بــود کــه بــا نیــل

آرمســترانگ و بــاز آلدریــن تمریــن میکردیــم.
بــاز خلبــان ماهنشــین و نیــل فرمانــدۀ عملیــات

بــود .میدانســتم مــن بهتریــن صندلــی از ســه
صندلــی آپولــو  ۱۱را نــدارم ،چــون قــرار نبــود پــا
ِ
روی مــاه بگــذارم .امــا راضــی و خوشــحال بــودم.

مــن بایــد میرساندمشــان بــه مــاه و از بــاال
مواظبشــان میبــودم.

فضاپیمــا در جــای خــود قــرار گرفتــه بــود .شــب

پرتــاب ،از محلــی کــه بودیــم میتوانســتیم نــور
پروژکتورهایــی را کــه فضاپیمــا را روشــن نگــه

داشــته بودند ،ببینیم .از دوردســت هم میشــد

مــاه و فضاپیمــا را در یــک قــاب دیــد .دلهــرۀ
شــیرینی در وجــودم بــود .صبــح تقریبــا ً ســاعت
شــش بــا بــاز و نیــل و کلــی افــراد دیگــر در ســالن

جمــع شــدیم تــا لباسهــای فضانوردیمــان را
درحــال انجــام
بپوشــیم .آخریــن آزمایشهــا
ِ
بــود .بــاز آلدریــن چهــرهای مصمــم و تاحــدودی
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گوش کن
جاده صدا میزند از دور
قدمهای تٌرا
سهراب
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موسیقی جهان
پرسه در
ِ

امیرمجیدی

دل خــود دارد کــه ســفر کلیــدی بــرای دســتیابی بــه آن

اســت .در ایــن نوشــته ســفری دور دنیــا خواهیــم کــرد و
بــه بهانــۀ شــنیدن تکـهای بســیار کوچــک از موســیقی هــر
منطقــه بــا آنجــا بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد.

عراق
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ـیقی در
هــر کشــور و اقلیمــی گنجینـهای از فرهنــگ و موسـ 

عــراق ،ســرزمین دجلــه و فــرات ،بــه نوعــی جامــی از شــهد

موســیقی غــرب آســیا را در خــود دارد .موســیقی مقامــی

جرعـهای از آن اســت کــه بــه خوبــی جــا افتــاده .مقامهایــی

کــه بــا احساســات مــردم و مکانهــای ایــن ســرزمین گــره
خــورده و میــان مــا و اعــراب و ترکهــا هنــوز هــم جاریانــد.
عــود یکــی از بســیار سازهاییســت کــه بــا صــدای آرام و

متینش از همان دیرباز در موسیقی این ناحیه حضوری
پررنگ داشــته و برای شــنیدن صدای عود هم ،کجا بهتر

از حیاط خانهای در بغداد نزد منیرالبشــیر ِ افســانهای؟ او
ت میکنــد ،مقــام
برایمــان از صحراهــای دوردســت روای ـ 
حجاز.

13

دفترچۀ اورسی | شماره | ۲پاییز ۱۴۰۰

ساغر اسماعیلی
یادداشتی بر مستند «ساز»
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اکبر ساکی

مقالههــا و ســفرنامهها میتــوان نوشــت؛ امــا بــه رســم

چرایــی
دیرینــهام کــه خالصهشوندگیســت ،در تعریــف و
ِ
ســفر دنبــال واژهای بــودم کــه بــا آن بتوانــم جــان کالم را ادا

کنــم .ســفر دگرگونیســت ،ازخــودی کــه هســتیم و ســاختهایم
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در اینکــه ســفر چیســت و چــرا ســفر میکنیــم کتابهــا،

بــه ســاحت جدیــدی از وجــود مــن.

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی

اگــر دور بزنیــم چــرخ گــردون را و تغییــری حاصــل نکنیــم ،جــز خســتگی راه

توشـهای نداشــتهایم .تغییــر و تحولــی کــه در اثــر ســفر و همنشــینی بــا دیگــری

در مــا حاصــل میشــود شــیره و عصــارۀ ســفر اســت .بــا زاویــه و نگاهــی کــه بــه

ســفر داشــتهام دریافتـهام هرآنکــس کــه بــه خــود ســفر کــرده بــا دیگریهــای

وجــودش همنشــین شــده و حالــی دگرگــون یافتــه .تعریــف ســفر بــرای مــن نــه
در حرکتــی جغرافیایــی ،کــه رفتــن و همنشــین شــدن بــا دیگریهایــی اســت
کــه در الیههــای وجــود خــود پنهــان و ســرکوب کردهایــم.

انیمیشــن کوتــاه آستیگماتیســم انتخابیســت مناســب و مــوازی بــا نــگاه
موردنظــر بــه ســفر و بهتبــع آن دگرگــون شــدن.

انیمیشــن آستیگماتیســم ۱ساختهشــده در ســال  2013به کارگردانی نیکوالی
تروشینســکای ۲روایتیســت از ســفر بــه دنیــای درون و ناهشــیار ِ تنهــا
ـخصیت داســتان .در آستیگماتیســم بــا ســمبلها و نشــانههای زیــادی از
شـ
ِ
ضمیــر ناهشــیار روبـهرو هســتیم .شــناور بــودن یکــی از مهمتریــن آنهاســت

و البتــه عینــک ،کــه دنیــای خــودآگاه و ناخــودآگاه کاراکتــر داســتان را از هــم

مجــزا میکنــد؛ تــا جایــی کــه او تــا قبــل از شــناخت و تجربــۀ آشــنایی با نیروهای

ـری عینــک یــا نقــاب ســمبلیک خــود
دنیــای تازهکشفشــده ،بــرای بازپسگیـ ِ
تــاش میکنــد .آستیگماتیســم نمایشیســت از تــاش و فشــار نیروهایــی
15

فرزاد  قبادینژاد

در اتــاق نشــیمن خانــه اســکاتی(جیمز اســتوارت) در فیلــم ســرگیجه حضــور
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داریــم و از پنجــره ،کلیســای خــوان باتیســتا نمایــان اســت .کمــی بعــد ،در

ورودی خانــه ،هنــگام مالقــات اســکاتی و مادلن(کیــم نــواک) ،در
پیــشگاه ِ
ِ
پسزمینــۀ نمــای گرفتهشــده از مادلــن نیــز کلیســای خــوان باتیســتا دیــده
میشــود.

ورودی آپارتمــان
از نظــر فیزیکــی ایــن اتفــاق غیرممکــن مینمایــد ،چراکــه
ِ
در جهــت مخالــف پنجــره قــرار گرفتــه اســت .هیچــکاک امــا بــه بهانــۀ

ایجــاد ســرگیجه در فضــای فیلــم و نیــز آمادهســازی بیننــده بــرای مواجهــه

بــا کلیســا در پایــان فیلــم ،اینگونــه جغرافیــای شــهر را بــه بــازی میگیــرد.
در اصــل بــه لطــف آشــنایی چشــم بیننــده بــه مکانــی اینچنیــن آشــنا از

شــهر سانفرانسیسکوســت کــه هیچــکاک میتوانــد نبــوغ خــود را در جزئیــات
تکمیــل کنــد!

بــا ایــن اشــاره بــه یکــی از مهمتریــن مکانهــای تاریــخ ســینما و تاکیــد بــر

اهمیــت جغرافیــای شــهری در ایــن مدیــوم ،بــه تماشــای چنــد فیلــم خواهیــم
رفــت تــا شــاید بتوانیــم از زاویـهای دیگــر در آنهــا دقیــق شــویم .در چنــد شــهر

پرســه بزنیــم ،بــه مکانهــا و آدمهایشــان بنگریــم و بــه ایــن فکــر کنیــم کــه هــر

ســاختمان یــا خیابــان ،چــه تاثیــری بــر زندگــی و روان انســان میتوانــد داشــته
باشــد .مثــا ً خــود ِ کلیســا کــه بهانــۀ ســخن آغازیــن بــود ،وقتــی در توریــن

ط پســرجوان و مــرد معمــار در فیلــم ســاپینزا میشــود و
اســت زمینــۀ ارتبــا ِ
در بــروژ مکانیســت بــرای کمــک بــه ری(کالیــن فــارل) و صــدای ناقوسهــای
کلیســایی در استراســبورگ بــر تعلیــق و دلهــرۀ مرد/نقــاش فیلــم ِ در شــهر

ســیلویا میافزایــد .از ســوی دیگــر ،مکانهایــی ممکــن اســت بــرای مــا ویــژه
و متمایــز نباشــند امــا در دل آنهــا خاطراتــی نهفتــه باشــد یــا بهانــۀ تغییــر

شــکل شــهرها باشــند .شــاید آکواریــوس و ســایدوالز گزینههــای خوبــی بــرای
ایــن بــازی باشــند.

ایــن پرســهزنی را میخواهیــم بــا مســیرها و عینکهــای تــازۀ ســینمایی
تجربــه کنیــم .همــراه فرشــتهای کــه قصــد فانــی شــدن دارد ،بــه برلیــن،
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در آســتانه فروپاشــی دیــوار معروفــش میرویــم و بــه تصویــری تــازه از

سیامک قلیزاده

خــب بــرای اینکــه داســتان ســفرم بــه ســه شــهر رشــت ،مشــهد و بندرعبــاس
رودهدرازی نکنــم و فقــط شــرحی اجمالــی ارائــه کنــم .مــن ســیامک قلــیزاده

ـیقی «جریــان فرعــی» هســتم .روزی کــه وارد
روزنامهنــگار و فعــال حــوزۀ موسـ ِ
ایــن کار شــدم تصمیــم گرفتــم درگیــر کارهــای بیــش از حــد رســمی و روابــط

مرســوم روزنامهنــگاری و خبرنــگاری نشــوم .یعنــی صبــح بــه دفتــر ســایت یــا

خبرگــزاری نــروم و بــه شــکل کلیشــهای ســتون پــر نکنــم .پــس بــه شــکل آزاد و
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را تعریــف کنــم بایــد کمــی از مختصــات کار و زندگــیام بگویــم .ســعی میکنــم

بــه نوعــی بــا گرفتــن حقالتحریــر بــا کمــک دوســتانی مثــل امیــر بهــاری خیلــی
زود در کارم جــا افتــادم و البتــه کــه ســعی کــردم از بــاد کلــهام بکاهــم و بــا

کســانی کــه دوستشــان نــدارم هــم کار کنــم .مجبــور بــودم و هســتم؛ چــرا کــه

در ایــن حــوزه پیشــنهادهای زیــادی وجــود نــدارد و نمیتوانــی هــر پیشــنهادی

را بــه ســادگی رد کنــی .امــا مــورد دومــی کــه میخواســتم و برایــش تصمیــم

گرفتــه بــودم ایــن بــود کــه مثــل یــک روزنامهنــگار رســمی بــا موزیســینها

برخــورد نکنــم و البتــه کــه وارد رفاقــت هــم نشــوم .یعنــی هــم دوســت باشــم

و هــم نباشــم .توضیحــش کمــی ســخت اســت .درواقــع میخواســتم بــا
موزیســینها دوســت باشــم امــا نــه آنقــدر نزدیــک کــه باعــث شــود نتوانــم

در موردشــان مطلــب انتقــادی بنویســم .در ایــن مــورد بقیــه بایــد بگوینــد
چقــدر موفــق بــودهام امــا میدانــم کــه بــرای پیــش رفتــن در ایــن مســیر چــه

کارهایــی کــردهام؛ ســعی کــردم تــا اگــر بــا موزیســینی رابطــۀ خوبــی برقــرار کردم

بــرای نقــد در اولویــت قــرارش دهــم تــا کار بــا رفاقــت قاطــی نشــود .البتــه
کــه طبیعتــا ً میدانیــد بعــد از نقــد اصــوال ً اکثــر موزیســینها دیگــر رفاقتــی بــا
تــو ندارنــد .و ســعی کــردم وقتــی در مــورد موزیســینهای نزدیکتــر مطلبــی

مثبــت مینویســم بــا دیگــران چــک کنــم کــه در توهــم رفاقــت نرفتــه باشــم.

اینهــا را گفتــم چــون «ســفر» در ذهــن مــن بــا «رفاقــت» گــره خــورده و از
طرفــی کارم دائمــا ً در جنــگ و صلــح بــا رفاقــت اســت .پــس در ایــن ســفرها
هــم بیشــترین دقــت مــن روی رفاقــت بــود .رفاقتهایــی کــه میدیــدم و
رفاقتهایــی کــه کــردم .بــا ایــن مقدمــه مــیروم ســراغ ســه ســفری کــه (پیــش
از کرونــا) بهترتیــب بــه رشــت ،مشــهد و بندرعبــاس داشــتم.
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به سراغ من اگر میآیید
پشت هیچستانم

سهراب
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نازنین باران

خــودش باشــد ،بــا خــودش باشــد .و همیــن بود آنچه بیشــتر
وقتهــا بــه آن نیــاز داشــت :فکــر کنــد ،بــاری اصــا ً فکــر هــم

نکنــد .خامــوش باشــد ،تنهــا باشــد .هرچــه بودنــی و هرچــه
انجامدادنــی بــود بــا همــۀ فراخــی و تأللــؤ و وضوحــش دود

میشــد و بــه هــوا میرفــت ...و ایــن خــود ،پــس از فروریختــن

پیوســتگیهایش بــرای عجیبتریــن ماجراجوییهــا آزاد بــود.
ویرجینیا وولف

بهسوی فانوس دریاییکنــار رودخانــه نشســتهام .موجــی کوچــک از دور میآیــد و تــن میکوبــد بــه
تکهســنگهای کنــار رودخانــه .بــا خــود میگویــم «اصــا ً شــاید رنجهــا ،مثــل
ـختی ســنگ نمیکوبیدنــد
ایــن ســنگها ،الزم باشــند .اگــر موجهــا تــن بــه سـ
ِ

بخــش رودخانــه را شــنید؟»
و نمیشکســتند ،چهطــور میشــد آوای رهایی
ِ

آبــی ایــن آســمان تنــگ خواهــد
ســرم را بــاال مــیآورم« .بیشــک دلــم بــرای
ِ

شــد».

بلنــد میشــوم .بــرای رفتــن بــه خانــه بایــد در امتــداد رودخانــه قــدم بزنــم.
کار زیــادی نــدارم .دیشــب چمدانهایــم را بســتهام .از دوســتان و همکارانــم

خداحافظــی کــردهام .فقــط دو روز دیگــر فرصــت دارم .مــرددم .امــا جنــس این
تردیــد بــا همیشــه فــرق دارد.

یــادم میآیــد جوانتــر کــه بــودم زندگــی درجادههــا و حادثههــا برایــم

ـکل بــودن بــود .ســفر ،نهتنهــا بــه ذات مــالآور زندگــی و
لذتبخشتریــن شـ ِ
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افارت لیونی

ترجمۀ پاپیروس

بیشــتر ِ مــا ،بیشــتر ِ روزهــا احســاس قهرمــان بــودن نداریــم .فقــط روزمرگــی
کــردن کــه هنــر نیســت .امــا اگــر بشــود بــی انجــام دادن کاری خارقالعــاده
آدمــی خارقالعــاده شــوید و صرفــا ً بــا طــی کــردن رونــدی آهســته و پیوســته

تبدیــل شــوید بــه ایدهآلــی کــه در ذهــن داریــد ،آنوقــت چــه؟ اگــر بتوانیــد یــک

قهرمــان باشــید چــه؟

«میلــس نیــل» رواندرمانگــر معناگــرا در ســال  2018در کتابــش بــه نــام

ـان کامــل شــدن در طریقــت بــودای تبتــی» گفته اســت
«بیــداری تدریجــی :انسـ ِ
میتوانیــد .او معتقــد اســت ایــن حرکــت نــه فقــط زندگــی شــما را معنادارتــر
میکنــد کــه بــه نفــع بشــریت هــم هســت.

نیل یک آموزگار بودایی اســت و نیز در کالج وِیلک ُرنل نیویورک روانشناســی

و روانپزشــکی و طــب تلفیقــی درس میدهــد .کتــاب او برنام ـهای آموزشــی

تحــول فــردی اســت و تلفیقــی از اسطورهشناســی ،طــب جدیــد،
بــرای
ِ
تمرینهــای معنــوی ،علــم عصبشناســی و آموزههایــی از اسطورهشــناس و

اســتاد مشــهور ژوزف کمبــل ارائــه میکنــد.

ـودن تمــام و کمــال .نیــل میگویــد:
نتیجــۀ کار او نگاهیســت همهجانبــه بــه بـ
ِ

ـان کامــل
ـت بیـ
«طریقـ ِ
ـی انسـ ِ
ِ
ـداری تدریجــی ،بــه جویندگانــی کــه در رونــد طوالنـ ِ

ـن همــۀ
شــدن کمــر بــه کار ِ ســخت بســتهاند برنام ـهای میدهــد کــه جایگزیـ ِ
روشــنفکریهای بیبرنامــه و صفــر و صــدی ،راهحلهــای فــوری فوتــی و
ـت عصــر ِ نــو اســت».
ـدل معنویـ ِ
خودیاریهــای مـ ِ
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اشکان علیمحمدی
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احتماال ً برای اکثر انسانها سفر بخشی از فعالیتی است که در طول زندگیشان

انجــام میدهنــد .امــا بــرای مــن ســفر یعنــی زندگــی .کودکــی نحیــف و کمحــرف
بــودم کــه غالــب اوقــات ترجیــح مــیداد بــه جــای بــازی بــا همسنوســالهاش یــا

دیــدن برنامههــای مربــوط بــه کــودکان ،مســتندهای مربــوط بــه مصــر باســتان،

تمــدن اینکاهــا و حیاتوحــش آفریقــا را تماشــا کنــد! شــبهای بهــار و تابســتان،

وقتــی رختخوابهامــان را بــرای خوابیــدن روی بهارخــواب پهــن میکردیــم ،هرگــز

بــرای وســط خوابیــدن و در امــان مانــدن از حملــۀ مارمولکهــا بــا خواهرانــم دعــوا
نمیکــردم .مگــر میشــد ســقفی اینچنیــن بیکــران و زیبــا در مقابــل چشــمانم

رخ بنمایــد و مــن چشــمانم را رویــش ببنــدم؟ تمــام آن شــبها ،تــا آخریــن تــوان

بــه آســمان زیبــا و پــر ســتارۀ کودکــیام چشــم میدوختــم و در حالــی کــه خــود
را در میــان ســتارگانش غــرق میکــردم بــا دیــدن هــر ســتارۀ دنبالــهدار آرزویــی را

تکــرار میکــردم .آرزوی تکــراریام هربــار ایــن بــود :مــن را بــه ســفری در زمــان ببــر!

بــه گذشــتههای دور! بــه آن هنــگام کــه اســطورهها و افســانهها و داســتانها،

خیالــی و دروغیــن و دور از حقیقــت نبودنــد! بــه آن ایــام کــه مردمانــی میزیســتند
کــه میدانســتند نبایــد آســمان را نادیــده چشــم برهــم گــذارد.

اولیــن ســفرهای زندگــیام را بــا پاهایــم نرفتــهام .مــن بــا چشــمان بســتهام بــه

دوردســتترین زمانهــا و مکانهــا ســفرکردم و چــون کولیــان از ســرزمینها و
شــهرها و روســتاها بــه ســوی بینهایــت گذشــتم.

هــرروز و هرلحظــه خــودم را بــرای ســفری هیجانانگیــز ،غیرقابــل پیشبینــی و

ســحرآمیز بــه گذشــته آمــاده میکــردم و آرزو داشــتم باالخــره روزی در اخبــار
اعــام کننــد :دانشــمندان توانســتهاند ماشــین ســفر در زمــان را اختــراع کننــد!

هــر روز اخبــار علمــی را گــوش میکــردم و تمــام چشــم امیــدم بــرای تجربــۀ ایــن

ســفر را بــه مغزهــای متفکــر دانشــمندان علــم فیزیــک دوختــه بــودم .لحظههــا و
دقایــق و ســاعتها و روزهــا و هفتههــا و ماههــا و فصلهــا و ســالها گذشــتند،

امــا دانشــمندان هــم چــون ســتارههای دنبال ـهدار کودک ـیام ،بــه تمــام خواهــش
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مــن از زندگــی ،بیاعتنایــی کردنــد!

سامان کرمپور

خیال میکنم

در آبهای جهان قایقی است

و من – مسافر قایق – هزارها سال است

سرود زندۀ دریانوردهای کهن را
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هنوز در سفرم

به گوش روزنههای فصول میخوانم

و پیش میرانم

سهراب سپهری

بــرای خیلــی از هنرمنــدان ،عارفــان و انســانهای جســتوجوگر ،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 تاثیــر ِ درونــی ایــن ســفرها را در شــعرهایش

بهخصــوص در دفتــر ششــم هشـتکتاب (مســافر) میتــوان پیــدا کــرد .غیــر از
شــعرها ،مجموعهیادداش ـتهای منتشــر شــده از ســهراب نیــز منبعــی ارزنــده

بــرای کشــف و درک تفکــرات اوســت .پریدخــت ســپهری ،خواهــر ســهراب کــه

در خانــواده نزدیکتریــن فــرد بــه او بــوده ،مجموعــهای از یادداشــتهای
پراکنــده و منتشرنشــدۀ ســهراب را در قالــب کتابــی بــه اســم «هنــوز در ســفرم»
منتشــر کــرده اســت .یادداش ـتهایی کــه بازتــاب لحظههــای ش ـف ّاف زندگــی

اوســت و از آن طریــق میتوانیــم بــه جنبههایــی از فکــر و تلقـیاش نســبت بــه
جهــان اطرافــش پــی ببریــم.

23

موالنا

دفترچۀ اورسی | شماره | ۲پاییز ۱۴۰۰

24

حکایــت آن شــخص کــه خــواب دیــد کــه آنچــه میطلبــی از یَســار،
بــه مصــر وفــا شــود...
طلــب بغــدادی» کــه در دفتــر ششــم مثنــوی
حکایــت «گنج
اگــر بــا
ِ
ِ
آمــده ،مســتقیم مواجــه نشــدهاید ،احتمــاال ً همیــن روایــت را در
ـتان کیمیاگــر نوشــتۀ پائولــو کوئیلیــو خواندهایــد .اســتاد فروزانفــر
داسـ ِ
حکایتــی از عجایبنامــه (قــرن ششــم) را مأخــذ ایــن داســتان دانســته
اســت.
خالصۀ حکایت به روایت جالل الدین بلخی (موالنا):
منبع :شرح جامع مثنوی معنوی – کریم زمانی
مــردی وارث ثروتــی هنگفــت میشــود و همــه را بــه هــدر میدهــد و
در عیــن فقــر و بــا دلــی شکســته ،بــا ســوز و گــداز بــه درگاه الهــی رو
مــیآورد و بــه نیایــش و زاری میپــردازد .شــبی در خــواب از هاتفــی
چنیــن میشــنود:
هرچــه زودتــر از موطنــت بغــداد رهســپار مصــر شــو کــه در آن
ســرزمین حاجتــت روا شــود.
مــرد بــه امیــد بــرآورده شــدن حاجتــش رهســپار ســفر میشــود .امــا
هرآنچــه داشــت ،در مســیر هزینــه میکنــد و در نهایــت چــارهای
پیــدا نمیکنــد جــز گدایــی .تصمیــم میگیــرد در تاریکــی شــب گدایــی
کنــد تــا چهــرهاش دیــده نشــود .ازقضــا در آن ایـّـام محلّههــای مصــر
ی ناامــن شــده بــود و بــه همیــن علــت ،خلیفــه دســتور
بــه خاطــر دزد 
داده بــود کــه مامــوران شــب عابــران را در شــب دسـتگیر کننــد .مــرد
بغــدادی توســط داروغــه دسـتگیر میشــود و زیــر ضربــات ،نالهکنــان
امــان میخواهــد و حکایــت خوابــش را بــرای داروغــه شــرح میدهــد.
داروغــه از لحــن گفتــار او بــه صدقــش آگاه و مطمئــن میشــود کــه
بــا مــردی ســادهلوح طــرف شــده کــه بــه خاطــر دیــدن یــک رؤیــا و بــه
خیــال پیــدا کــردن گنــج از بغــداد بــه مصــر آمــده.
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امــروز بــه لطــف ( CPRاحیــای قلبــی ریــوی) تــا یــک ســاعت بعــد از
مــرگ میتــوان انســان را احیــا کــرد .جــودی باچــراچ در کتابــش ایــن
افــراد را «مســافران مــرگ» مینامــد .از دیوارهــا میتواننــد رد شــوند،
یــا دور ِ ســیارات میتواننــد بچرخنــد ،پــا در نــور مطلــق بگذارنــد ،یــا بــا
ـق مطلــق را
امـ ِ
ـوات ســالهای دورشــان دیــدار کننــد ،بسیاریشــان عشـ ِ
درک کردهانــد ،بیشترشــان نمیخواهنــد بــه دنیــا برگردنــد ،وقتــی هــم
برمیگردنــد غالبــا ً صاحــب قدرتهایــی ویــژه هســتند ،مثــا ً آینــده را
پیشگویــی میکننــد یــا فکــر آدمهــا را میخواننــد.
ســوی عزیــزان
کار خیلیهاشــان بــه طــاق و ناکامــی میکشــد ،از
ِ
یــا همکارانشــان طــرد میشــوند و چیزهایــی فهمیدهانــد کــه جــرأت
بیانــش را ندارنــد .اینهــا «مســافران مــرگ» هســتند.
شــاید تصــور کردهایــد صحبــت از فیلــم «مرگبــازان» اســت ،یــا رمانــی
علمــی تخیلــی از جی.جی.بــاالرد .امــا نــه .اینهــا اظهــارات افرادیســت
کــه تجربــۀ نزدیکمــرگ داشــتهاند و از دنیــای دیگــر برگشــتهاند و
ماوقــع را بازگــو کردهانــد.
جــودی باچــراچ ،روزنامهنــگار ،تصمیــم میگیــرد ایــن روایتهــا را
بشــنود و در ایــن اثنــا بــرای وحشــت خــودش هــم از مــرگ چــارهای
بیایــد.
او بــا مــا دربــارۀ پیشــرفتهای پزشــکی صحبــت میکنــد کــه بهواســطۀ
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