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در نکوهش فروتنی
گفت و شنود با حممد قائد از جتربه فیس بوک

روناک حسینی

دیدار با نویسنده

 بعد از سال ها نوشتن به عنوان نویسنده حرفه ای، تجربه حضور در 
فیس بوک را هم داشته اید. تحلیل شما از ماهیت شبکه های مجازی 
چیست؟ میل آدمیزاد برای خواندن این همه نوشته که در میانشان 
مطالب بی  سر و ته فراونند از کجا آمده است؟ آیا این شبکه ها 

سودمندند یا موجی زودگذر؟ 
یک خبش موضوع، ابزار است.  اینرتنت امروزی معادل نوار کاست نطق 
و بیانیه در نیمه دهه 50 است.  زمان های دور برای خریدن رادیو باید از 
شهربانی جواز می گرفتی. در عراق داشنت ماشنی حتریر اجازه پلیس امنیتی 
می خواست و در ایران دستگاه پلی کپی.  وقتی از دربار و خنست وزیری 
می خواستند با خارج صحبت کنند مامور می رفت ساختمان خمابرات باالی 
سر اپراتور می ایستاد ضبط و شنود نکند. سال 57 تلفن راه دور از خانه 

کمرت از چت روم امروزی هیجان نداشت. 
خبش دیگر حمتواست. چند دهه پیش، مارشال مک لوهان کانادایی گفت 
ابزار ارتباط خبشی از پیام است، یا خود پیام است. اخرتاع چاپ تفاوت 
انسان شفاهی با انسان اهل منت را عظیم تر کرد. سینما معبدی بود تاریک با 
موجوداتی انسانی چندین برابر بزرگ تر و درخششی جادویی که آدم را تسخری 
می کند. سال 1300 وقتی مریزاده عشقی در سالن گراند هتل الله زار منایش 

ممکن است اغراق آمیز به نظر بیاید، اما شاید بتوان گفت زندگی مدرن را می شود به قبل از فیس بوک و بعد از آن تقسیم 
کرد. قریب به اتفاق ما تجربه حضور در فیس بوک را داشته ایم؛ فهرستی کوتاه یا طویل از دوستانی دیده و نادیده و امکان 

نشر پیش پاافتاده ترین رویدادهای زندگی مان. پس از گذشت بیست،  سی سال از نوشتن اولین کدهای وب، امروز تقریبا همه ما 
اینترنت نشین شده ایم. به تعبیر فیلم »شبکه اجتماعی« دیوید فینچر، پس از به وجود آمدن اولین تمدن ها در کنار رودها و ساخت 
روستاها و مهاجرت به شهرها، اکنون نوبت این است که در دنیای اینترنت ساکن شویم. دیگرانی هم که کناره گیری می کنند احتماال 

دیر یا زود به جرگه اینترنت نشین ها خواهند پیوست، اگرچه در دنیای عدم قطعیت ها روی این نظریه هم نمی توان شرط بست. 
به هر حال فیس بوک عده ای مخالف جدی هم دارد. به تعبیری شما نمی توانید یک میلیارد دوست داشته باشید- یا سرزمینی 
با یک میلیارد جمعیت- بدون این که هیچ کس دشمنتان باشد. واقعیت این است که با شکل گیری و گسترش انواع راه های 
نشر در نت، شیوه های نویسندگی هم تغییر کرده است. پیش از این نویسنده ها پشت میزهایشان می نشستند، می نوشتند 
و بعد به دنبال ناشر می گشتند. اگر نوشته ای به مذاق ناشری خوش می آمد، کتاب می نشست در قفسه کتاب فروشی ها. 

امروز همه می توانند بنویسند و مخاطبانی برای خودشان داشته باشند و شاید خوانندگانی بیشتر از تیراژ کتاب ها.  
نویسنده هایی هم در این فضا گشت زده اند. محمد قائد سال ها پیش به فیس بوک پیوست اما مدتی است به دو صفحه اش چیزی 
اضافه نکرده. با او درباره تجربه اش، چند و چون و تاثیر این رسانه و حضور نویسندگان حرفه ای در فیس بوک گفت وگو کردیم. 

روی صحنه برد و بازیگران نقش شاهان و شهزادگان باستانی با کفن سفید 
از کف سن برخاستند متاشاگرانی صیحه زنان غش کردند.  

تلویزیون حالت معبد و جادو ندارد و در اتاق نشیمن اتفاق می افتد اما 
مردان خوش سیما و زنان زیبا از فاصله یکی ، دو مرتی ساعت ها مستقیما 
به چشم بیننده نگاه می کنند. حتی گوینده وضع هوا انگار چون مشا میل 
دارید پیک نیک بروید شخصا ترتیبی داده است فردا هوا آفتابی باشد. تعجبی 
ندارد سال ها مشاری عظیم مسحور قوطی بگریوبنشان شدند و جلو تلویزیون 
خوردند، خوابیدند و زندگی کردند. در هیچ موقعیت دیگری این مهه خامِن 

لبخندبه لب به مشا خریه منی  شوند. 
تلویزیون هم که هیچ گاه نزد اهل نظر ارج و قربی نداشت، رفته رفته در باشگاه 
بازنشستگان به گرامافون و نوار کاست می پیوندد و در پنج قاره عامل مجاعت 
با چیزی که در دست دارند سرگرم می شوند و مانند جماننی می خندند و با 
خودشان حرف می زنند.  مقام های جوامع سراسر دنیا هشدار می دهند در 
خیابان جلو پایتان را هم نگاه کنید وگرنه زیر ماشنی می روید و برای گرفنت )و 

البته خمابره فوری( ِسلفی پس پس نروید، خطرناک است. 
سال 59 در خیابان مولوی دیدم بابایی روی داشبورد ماشینش تلویزیون 
کوچکی نصب کرده بود و موقع رانندگی متاشا می کرد. حاال پلیس 
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به پرسوناژ عنی اهلل در  اجازه منی دهد. شیک هم نیست و فرد را 
فیلم های صمد شبیه می کند.

به گفته عامه، این نیز بگذرد. و به بیان فالسفه یونان باستان، آدم هبرت 
است قدری رواقی باشد. 

 فرض کنیم سبک و سیاق رواقی نگریستن به این موضوع را پذیرفته ایم. 
در هر حال رسانه های پیشرفته تغییراتی هم در ما و خلق و خویمان ایجاد 
کرده اند. ما دیده می شویم، رسانه ایم و به راحتی می توانیم کاری کنیم که 
به کمک این نسل از رسانه ها به شهرت برسیم. این را هم باید پذیرفت؟ 
شما متوجه تغییری نشده اید که با خودتان بگویید همه این ها به گردن این 

پیشرفت است؟
زمانی اهل فن نظر دادند نگویید پیشرفت چون ارزشگذاری است؛ 
بگوییم توسعه. شاید هم هبرت باشد بگوییم تغیری. مشکلی حل می شود 
و مشکالتی دیگر از شرایط تغیرییافته سر در می آورد. زمانی در جاهایی 
مانند ایران آدم های غریبه وقتی جایی می نشستند  به مهدیگر زُل می زدند. 
امروز هرکس در ماس ماسک خودش غرق است. چهل سال پیش نوار 
کاست ابزار انتقال اطالعات بود و سخنرانی کپی می کردی می نشستی 
گوش می دادی. حاال دو تا نیم ساعت سخنرانی را برایت خالصه 

می کنند در کلیپ یک دقیقه ای یا در چند مجله  قصار. 
و در جاهایی از دنیا که بیش از ما اهل کتاب بودند جوان ها رمان های 
دوپولی و ساملندترها روزنامه می خواندند و در سطل می انداختند. حاال 
چیزهایی از مهان قماش در کامپیوتر دستی می خوانند. کسی هم که خبواهد 
دیگران را با نگاه خریه اش سوراخ کند یا رمان دوپولی و روزنامه خبواند خمتار 

است. منی دامن کدام هبرت است. در هر حال مهنی است که هست. 
 رسانه های جدید روی دیگری هم دارند؛ ما را پروفایل می کنند. 
اطالعاتی از ما همواره با سطوح امنیتی مختلف در دسترس همگان 
است. راه های ارتباط برقرار کردن متنوع تر و ساده تر شده است. برای 

یک نویسنده این همه در دسترس بودن سخت نیست؟ 
زمانی نامه می نوشتی در صندوق پست می انداختی و چندین دست 
می گشت تا به گرینده برسد. از این جا تا آدرسی آن سر دنیا هر جا، هر 
کس، به هر دلیلی می  توانست باز  کند خبواند و کپی بگرید. حاال نامه ات  
در ثانیه به آن سر دنیا می رسد اما رندان ناظر هم هر جا دلشان خبواهد یک 

کپی برای خودشان ذخریه می کنند. 
برای رفیقم که در ژاپن دانشجوی بورسیه دولت بود تابستان که به ایران 
 آمد بسته ای حاوی نشریات سیاسی از اروپا رسید و به نشانی اش در 
شریاز فرستادند. ساواک در پستخانه باز کرد و دانشمند جوان نابود 
شد. حاال یک ماه طول منی کشد نامه به مقصد برسد اما سپهر 

سایربی شدیدا زیر کنرتل است. 
کال اگر منی خواهی در دسرتس باشی و پروفایلت نکنند حرمی شخصی ات را 
با دقت حفظ کن. مربیان و مشاوران آموزشی در غرب به نوجوان ها اخطار 
می کنند عکس هایی به نظر خودشان بامزه، از قبیل رقصیدن روی میز، 
که در اینرتنت هوا می کنند بر شانس پذیرش آن ها در دانشگاه اثر قطعی 
خواهد گذاشت و دانشگاه معترب عالقه ای به راه دادن چننی حمصلی ندارد. 

مهنی طور مدیر شرکت معترب در وقت مصاحبه برای استخدام. 

نویسنده هم مثل بقیه. اگر خبواهد زیر نورافکن برود و نوشته اش در دسرتس 
مشار بیشرتی باشد باید پیه دارت خوردن به تنش مبالد. 

 گونترگراس چند وقت پیش گفت هر کس در فیس بوک مثال 500 
دوست دارد یعنی دوستی ندارد. اگر فرض کنیم دوستی ها در فیس بوک 
غیرواقعی است، در مورد مخاطبان فیس بوک چه می توان گفت؟ آن ها 
را می توانیم مخاطبان واقعی در نظر بگیریم؟ در واقع این جا بهتر است 
بپرسم ماهیت مخاطب ها قبل از فیس بوک و ابزارهای مشابه با بعدش 

تفاوتی کرده است؟
نویسنده آملانی حرفش کال نادرست نیست اما انگار مجله قصاری که شنیده 
است تکرار می کند و دقیقا منی داند درباره چه حرف می زند. پیداست 
جتربه حضور در فیس بوک ندارد.  با دو نفر و پنج نفر هم می توان صفحه 
خصوصی داشت. چندین جامعه شناس و روانشناس اجتماعی در این 
باره نظر داده اند که یک آدم چندتا دوست می تواند داشته باشد. اتفاق 
نظری که دیده ام روی حداکثر 150 نفر است.  اما وقتی 400 نفر به 
جشن عروسی دعوت می کنند به این معنی نیست که عروس و داماد 

آخر شب با مهنی تعداد به اتاق خواب خواهند رفت. 
دوستی از نوع فیس بوکی بیشرت حالت پذیرش افراد به رستوران خواص و 
باشگاه یا برای مشرتک شدن نشریه دارد. نویسنده وقتی کتابش را برای 
خریداران امضا می کند یعنی ممنومن که این را می خرید و شاید خبوانید. 

منظورش این نیست که کلید در خانه اش را به آن ها می دهد. 
کسی که مطلبی را خبواند و خبواهد اعالم کند آن را می پسندد در فرهنگ 
صفحه فیس بوک دوست نویسنده به حساب می آید. در جهان بریون، 
آن ها دوستان خودشان را دارند و میزبان صفحه دوستان خودش را. این که 
بعدا بنی او و برخی از آن ها دوستی شخصی به معنی متعارف اجیاد شود 
موضوعی است جداگانه و متفاوت. البته که بنی بشری قادر نیست با 500 
یا 5000 نفر دوست به معنی حمرم و معاشر باشد، چه قبل از خواندن 

مطلبش و چه بعد از آن. 
 تفاوت فیس بوک با سایت برای شما، دیدن کامنت هایی است که 
افراد -چه مخاطبان جدی چه رهگذران- پای مطالبتان می گذارند. از 
خواندن این کامنت ها چه چیزهایی متوجه شدید؟ از عادت های مردم در 

فضای فیس بوک؟ و چرا کامنت ها را دنبال می کردید؟
رفتنم به فیس بوک دو دلیل داشت. یکی دعوتنامه های مشاری از اعضای آن. 
دیگر این که مایل بودم نظر خوانندگان بیشرتی را بدامن اما منی خواستم در 
سایتم امکان نظردهی اجیاد کنم چون یقنی داشتم شلوغ  بازی راه می اندازند و 
هر حبثی را منحرف می کنند و خیلی زود ناچار خواهم شد یا امکان کامنت 

را ببندم یا یکی بنشیند غربال کند اجازه ورود بدهد. 
این اتفاق در فیس بوک افتاد. به ندرت چند مطلب کوتاه برای صفحه 
فیس بوک نوشتم و بیشرت پست ها عنوان مطالب سایت بود. مطلب 

خود به خود باز منی شود. فرد باید وقت بگذارد به صفحه سایت برود. 
مشاری از خواننده ها عنوان ها را به صفحه خودشان می برند و به حبث 
می گذارند. و خواننده های آن ها و خواننده های خواننده های آن ها هرگاه برامی 
نشانی حبث ها را بفرستند با دقت دنبال می کنم اما یادم منی آید جز یک بار 

در حبث صفحه دیگران درباره خودم دخالت کرده باشم. 
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گرفتاری با کسانی است که به هر دلیلی مطلب را منی پسندند اما 
حاضر نیستند در صفحه خودشان به اشرتاک بگذارند و مستقال 
حبث کنند. این ها معموال دو کار می کنند: محله  تند شخصی به 

نگارنده و یا اهانت به کسانی که پسندیده اند. 
حرفشان کمرت نقد و انتقاد است. غالبا می گویند افراد با تایید ناجبا 
مانع می شوند این آقای  ازخودراضی متوجه شود غلط فکر می کند 
و مزخرف می نویسد و در واقع گناه بد بار آمدنش به گردن کسانی 
ایشان می گذارند، خصوصا خامن هایی  پاالن  پیزور الی  است که 
که عقلشان به معقوالت قد منی دهد و الیک الکی می زنند و به به 
و چه چه. و سرزنش کردن عالقه مندها که هی استاد استاد نکنید، 

بگذارید این بابا بفهمد چیزهایی که می نویسد 
چرند است. 

پیام  و  دادم  تذکر  بنی کامنت ها  بار  چندین 
خصوصی فرستادم که دست بردارید از بی نزاکتی 
و سفسطه و حتریف. مشا که ارتکابات این کیبورد 
را دوست نداری چرا وقتت را با  خواندش تلف 
می کنی؟ یک بار در مطلبی امتام حجت کردم هر 
کس به بینندگان و خوانندگان دیگر اهانت کند 

حذف و مسدود و متام. 
هر دو صفحه ام مهگانی است و طی این چند سال 

راه دسرتسی شاید چهل،  پنجاه نفر را بسته باشم. جایی یادداشت نکردم 
چندتا از آن ها دوست صفحه بودند. مهه جور آدمی بودند و وجه مشرتک 
مشخصی ندیدم جز این که تعدادی از هجمه کننده ها هویت قالبی درست 
می کنند، مثال صفحه ای تقریبا خالی با دو، سه  تا دوست که انگار آن ها 

هم خود صاحب صفحه اند با اسم هایی دیگر. 
دوستانی این هویت ها را زیر ذره بنی   می گذارند و گاه در پیام خصوصی نظر 
می دهند یکی از آن دو، سه نفر به احتمال زیاد بانی هجمه است. کسی 
می خواهد کافه به هم بریزد اما نه با اسم خودش. ماسک مقوایی می زند و در 

تاریکی از پشت مششادها ترقه ول می دهد.
گرچه ظاهرا مشار بسیار بزرگ تر گشت وگذارکنندگان و مقیمان فیس بوک 
ساکنان ایران هستند تا خارج، شاید نزدیک به یک سوم معرتضان ترقه انداز 
اخراجی ساکن خارج هستند یا در صفحه شان این طور می نویسند. فرد 
البد در جای مورد عالقه اش زندگی می کند و هوادار آزادی بیان و ترقی 
و حقوق بشر است اما از این که کسی در هترون آباد چیزی نوشته و 
چهارتای دیگر پسندیده اند جوش می آورد و برای خودش حتی هویت 

جعلی می سازد تا دخل طرف را بیاورد. 
تا راهی برای کشف هویت و عالیق ترقه اندازها نباشد درک انگیزه آن ها میسر 
نیست.  سن و سال آن ها هم می تواند عاملی باشد: احساس ازدست رفتگی 
می کنند یا در حسرت رسیدن به جایی اند؟ مهنی قدر می توان گفت مشاری 

ناچیزند از کامنت گذارها و نباید دنبال انگیزه سیاسی و مرامی گشت. 
سال گذشته حضور بانویی برزیلی با لباس سخاومتندانه در قرعه کشی 
مسابقات جام جهانی فوتبال سبب شد مراسم از تلویزیون ایران پخش 
نشود. او را به فارسی و انگلیسی )نیم بند( با بیان شنیع و الفاظ رکیک  

در صفحه فیس بوکش مورد تفقد قرار دادند و مهشریه و والده اش را هم 
بی نصیب نگذاشتند. 

منطقا منی توانند طرفدار دوآتشه نظام اسالمی باشند. وقتی برنامه  ای در ایران 
قابل پخش نباشد تقصری خامن جمری فرنگی چیست؟ پس حرفش را نزن و 

حبث ناالزم راه نینداز. به مهنی سادگی. 
زیر مقاالت من در سایتی هر جا فرصتی برای اظهار نظر باشد یک مضمون 
با چندین اسم تکرار می شود: بدترین حبث، غریفارسی، بی سروته، مطلقا 
غریقابل درک و مزخرف و بسیار جای تعجب دارد این سایت چننی چیزی 
منتشر کند. با توجه به این که آشکارا به سفارش سایتی حرفه ای نوشته  شده و 
یقنی دارند باز هم سفارش خواهند داد، ناچار باید نتیجه گرفت فشاری است 
جانکاه بر روح و روان که تا فیها خالدون ایشان را 
به آتش می کشد: پس سهم ماها کو؟ چرا کسی 
از من دعوت منی کند؟ شاید آن معرتضان و این 
خرده گریان یکی نباشند اما اگر استنباط یا استمبادم 
درست باشد کال فرد یا افرادی اند حمرومیت کشیده 
و  در مضیقه از مهه  نظر که چهار پاراگراف مطلب 
به اندازه حضور پریچهر سرو قامت برزیلی فکرشان 
را به هم می ریزد و آن ها را متوجه نداشته هایشان 
می کند. کامنت بی کامنت. فروتنی امحقانه ای است 
اجازه بدهی یک نظر با ده اسم جعلی تکرار شود. 
ترقه اندازها با وجود اقلیت ناچیز مانند هر گروه فشاری موفق می شوند فرصت 
حبث و اظهار نظر را از دیگران بگریند. تنها یک بار در بگومگویی بر سر 
یادداشتی درباره احسان نراقی که پاسپورتش تازه ویزا شده بود آرای موافق و 
خمالف و کامنت و غریه را سرانگشتی حساب کردم. کمرت از سه چهار 
درصد از پنج هزار عضو صفحه فیس بوک طی یک ماه به حبث واکنش 
نشان دادند اما مشار کلیک های روی اصل مطلب بیش از سی برابر تعداد 
کامنت گذار و الیک زن ها بود. و بیشرت عتاب های غضب آلود ظاهرا از 
خارجه می آمد. پس از شور و مشورت به این نتیجه رسیدم که بسنت جای 
کامنت در فیس بوک پیش بینی نشده. هر دو صفحه  را دایر نگه داشتم 
چون هم دفرتچه خاطرات خودم است و هم حمصول مشرتک مشاری بزرگ 
از خوانندگان که لطف کرده اند نظر داده اند و وارد حبث شده اند. به لیستی 
چند صد نفره از پیشنهاددهندگان دوستی در صفحه اولیه سرمی زمن و هرگاه 
جایی خالی شود بر حسب نوبت انتظار، ورود کسانی را تایید می کنم. 
مهنی طور در صفحه عمومی دوستان فیس بوکی حرف هایشان را می خوامن. 
از ابتدا نوع صفحه پذیرش دوستی و عضویت الزم نبود و صفحه ای کامال 
باز مثل تابلو اعالنات مطالب سایت کفایت می کرد. هواکردن جوک و 
لطیفه هم خطا بود )خیلی زود دست برداشتم( و درگریشدن در بگومگو با 
اشخاصی که خیال می کنند خداوندگار خومشزگی اند و داور هنایی در این 
زمینه. از آن بدتر، رفنت به صفحات دیگران و قاطی شدن در حبث های 

اشخاص متفرقه و آدم های، به گفته امحد شاملو، "هش من نـُه شای."   
شاید قدری تسلی خبش باشد که ندانسنت و نفهمیدن و نتوانسنت دست خود 
آدم نیست؛ تنبلی هم به ساخت ژنتیک ربط پیدا می کند. اما آدم وقتی فروتن 
نیست و دیگران هم قبول دارند که نیست چرا رفتاری بکند که محل بر فروتنی 

دوستی از نوع فیس بوکی بیشتر حالت 
پذیرش افراد به رستوران خواص و 
باشگاه یا برای مشترک شدن نشریه 
دارد. نویسنده وقتی کتابش را برای 
خریداران امضا می کند یعنی ممنونم 
که این را می خرید و شاید بخوانید. 

منظورش این نیست که کلید در 
خانه اش را به آن ها می دهد
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شود، با پیامدهایی ناخواسته و توقعاتی ناخوشایند. 
فروتنی صفتی متعالی زیبنده اولیا و انبیا و عرفاست. من و مشایی که فروتن 
نیستیم در جامعه ای نامعتدل و نامتعادل هبرت است ادای لوطی های 
خاکی فیلم های فارسی و نئوالتی درنیاورمی. یاد گرفته ام پیش از دست زدن 

به هر کاری ببینم شائبه فروتنی درش هست یا نه. 
فیس بوک مرا با آدم های نازنینی آشنا کرد که بریون از آن احتمال برخوردن به 
آن ها بسیار کم بود. در برابر وسوسه ورود به سایر شبکه های اجتماعی هم 
مقاوم شدم. تنها یک بار برای دیدن صفحه دوست نادیده ای به گوگل پالس 

رفتم اما قاطی حبث ها نشدم. 
 وقتی این تکنولوژی ارتباطی در دسترس قرار گرفت، طوری بود که 
انگار اگر عضوش نباشیم از بازی عقبیم. اتفاقاتی آن جا می افتاد که اگر 
ما از آن بی خبر بودیم به ناچار دیالوگ چندانی نمی توانستیم با دیگران 
برقرار کنیم. انگار جامانده باشیم. به نظرتان چنین اجباری می تواند دلیل 

عضویت عده ای در این فضاها باشد؟ 
پس از وقایع تری 78 خوابگاه دانشگاه هتران مهکاران و رفقا تذکر دادند 
باید مستقیما در جریان باشم. تلویزیون خریدم اما وقتی پرسیدم حاال 
چی متاشا کنم گفتند چیزی ندارد.  بسیاری از کسانی هم که صمیمانه 
به فیس بوک دعومت کردند خودشان کنار کشیده اند و حاال دعوت های 

دیگری می فرستند که بیا شبکه و کانال فالن. 
در شریاز شارژر تلفن مهراه را نربده بودم و وقتی در خیابان زند و داریوش 
)سر چارخیابون( خواستم یکی خبرم فروشنده ها با تعجب و پوزخند پرسیدند 
این چیست و از کجا آورده ام. نو نو بود اما تقریبا مهیشه پارک شده در کشو 
میز. یک دانه مدرن خریدم اما این هم با دو تا سیم کارتش البد بیات شده. 
اگر ضرورتی باشد سر راهم به جایی که عازمم پیشرفته ترین ماس ماسکی 
که دیشب از ناف خارجه رسیده باشد می خرم. منظورم از ضرورت، افه و 
تفاخر نیست؛ این است که وقتی مدام بگویی نیستم، منی دامن، قبول ندارم، به 

رمسیت منی شناسم، خوشم منی آید، راه دیالوگ سد می شود. 
طرز پرداخنت به موضوع و جزئیات آن به اندازه خود موضوع حبث )و 
نوشته( و حتی بیش از آن امهیت دارد. اهل فوتبال نیستی؟ درباره موزیک 
رپ حرف بزنیم. یا حبث در انواع پنری پیتزا چطور است؟ اگر درباره هیچ 
چیزی حرفی و نظری و سلیقه ای نداری و به حرف و سلیقه دیگران 
امهیت منی دهی یعنی موجودی پالسیده و عضو علی البدل جامعه ای.  
کانال ها و شبکه های اجتماعی ادامه قهوه خانه ها و پاتوق های روزگار 

قدمی است و خبشی از مدنیـّت و شهروندی. 
فیس بوک و شبکه های مجازی امکانی برای همه فراهم کرده اند 
که شاید بشود اسمش را تعمیم نویسندگی گذاشت. پیش از این 
نویسنده ها طبقه ای بودند که می نوشتند و مخاطبان آن ها هم در 

طبقه ای جداگانه نوشته ها را می خواندند. االن همه می توانند هر چه 
می خواهند بنویسند و دیگران هم نوشته هایشان را بخوانند. به نظر 
شما حضور نویسندگان حرفه ای در چنین فضایی نوعی دخالت یا 

شریک شدن در بازی غیرحرفه ای ها نیست؟
حرفه ای ها آدم های  سابقا آماتوری اند که با ممارست و مساجت و 
پشتکار و صرف وقت از پشت در و زیرپله ای به جای چشمگری 

پاساژ و مال ارتقای مکان و دکان یافته اند.
روزنامه »توفیق« ستونی داشت با عنوان »سبدیات« که مطالب وارده 
غریقابل چاپ را دست می انداخت. مثال کسی از لشت نشا شعری 
فرستاده بود به نظر خودش به سبک ایرج مریزا. با مالمیت و مطایبه 
نداری که  زندگی  و  تو کار  مگر  عمو  می گذاشت که  سربه سرش 

می نشینی چننی چیزهایی می بافی کاغذ هدر می دهی؟ 
گذار از آماتوربودن به حرفه ای شدن از سبدیات می گذرد. هی بنویس 
و بفرست و هی در سبد کاغذهای باطله می اندازند. تا روزی که شاید 
یک بار و دو بار و چند بار مطلبت را چاپ کنند و داخل سبزجیات 
و میوه جات شوی. در ایران چننی کاری مرسوم نیست چون در عرف 
اجتماعی جواب  دادن به نامه الزم نیست، اما نامه های ناشران غربی به افراد 
آرزومند نویسنده  شدن، مهراه با دستنوشته آن ها، مالط مقاله ها و کتاب ها 
شده است: متاسفانه نه مشا )هنوز( نویسنده اید و نه بنگاه ما عالقه به چاپ 
چننی متنی دارد. گاه بعضی منت های برگشت خورده در بنگاهی دیگر 
پرفروش می شود و غوغا می کند.  شاید هم خیلی زود فراموش شود 
و نظر ویراستار بنگاه قبلی تا حدی درست از آب درآید. اما در این 
فاصله، فرد خبتش را آزموده -به گفته اندی وارهول، پانزده دقیقه مشهور 

شده- و صنارسه شاهی هم حق التحریر گرفته است. 
بسیاری زنان و مردان  آرزو  به  دل خبت موفقیت ندارند. پشت در 
استودیوهای هالیوود و بالیوود و خیابان ارباب مجشید هزارها نفر سال ها 
در انتظار عنایت هتیه کننده ها مخیازه کشیدند و به جایی نرسیدند. اما 
مشاری که به داخل راه می یابند انگار برنده التاری شده باشند: سناریو 
خدمتت تقدمی می کنند و حتی برای خواندنش )یا اگر سواد کافی نداری 
برای استخدام مشاوری که نظر بدهد( پول می گریی. گرچه تا دیروز 

معطل نان شب بودی حاال وقتی برای تلف کردن نداری. 
مهنی طور نوشنت. در رمان های یان فلمینگ چه چیزی هست که من و مشا 
نتوانیم مثل آن یا حتی هبرتش را تولید کنیم، جز این که داستان های جیمز باند 

حق تقدم دارد، آن ها را برای فیلم خریده اند و برَند است؟ 
موافق نیستم که نویسنده ها طبقه ای بودند ممتاز که از باال برای طبقه 
خواننده ها در اشکوب پاینی مطلب می فرستادند. شعبه ای از طبقه 
گنجشک روزی و قلم به مزد بودند.  فقط خامن جی. کی. رولینگ روزگار 

"عکس شوالیه را در کتابی 
آلمانی دیدم.  با قلم پَری به 
درازی دستٔه جارو نوشته است: 
تاریخ.  نکتٔه جالب عینکش 
است روی کالهخود.  راستی 
اگر عینک اختراع شده بود 
شغالیه ها چکار می کردند؟ در 
دالوری و تاریخدانی که نه اما در 
این یکی وجه اشتراک داریم."
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رونق و رفاه را نبینید. شکسپری بازیگر متاشاخانه بود، معادل مطرب و لوطی 
عنرتی و مارگری مشرق زمنی. ادبای دانشگاه های عصر جدید کشفش 

کردند. دیکنز فعله بنگاه های نشر بود و طاقه ای داستان می بافت. 
ذبیح اهلل منصوری که پس از دهه ها روزمزدی و قلم صدتا یک غاز زدن، در 
دهه 60 تکیه گاه نریوخبش صنعت نشر ایران شد حتی اگر از بردگی آدم 
پرزوری مانند علی اصغر امریانی درمی رفت در شهر کسی جرئت نداشت 
قصه های کلثوم ننه اش را، گرچه گاه حتی برای آدم بسیار کتاخبوانی مانند 

امریعباس هویدا جالب بود، بدون موافقت امریانی چاپ کند. 
قبل و بعد و مهزمان با آن ها مشاری بزرگ کاغذ سیاه می کردند و 
برخی پانزده دقیقه مشهور و فراموش شدند. مشهور و معترب ماندن 
ادبیات دانشگاه موضوعی  ادبی و کالس های  به داوری منتقدان 

است ورای سعی و عمل و حتی عمر فرد. 
در دربارهای حاکمان ماوراءالنهر و جاهای دیگر صدها قصیده سرا برای 
گرفنت صله رقابت می کردند. در ایران اوایل دهه  50 ده بیست هزار نفر 
شعر نو می گفتند و حتی برای روزنامه ها می فرستادند. مهیشه مهنی طور 
بوده که آدم هایی خبواهند ذوق ورزی کنند و خبتشان را به امید پانزده دقیقه 

شهرت، و شاید ماندگاری، بیازمایند. 
»حضور نویسندگان حرفه ای در بازی غریحرفه ای  ها« شاید دقیق نباشد. 
شخصا از برزخ سبدیات عبور نکردم و خیلی زود در هفده،  هجده سالگی 
صاف پریدم وسط میدان، اما برخی آماتورهای سبدی امروز نویسندگان 
حرفه ای فردا هستند. اشاره کردم که قاطی شدن در جوک پرانی فیس بوکی در 
شأمن نبود و خیلی زود فاصله گرفتم اما حضور در فضایی را که »مهه می توانند 
هرچه می خواهند بنویسند و دیگران هم نوشته هایشان را خبوانند« دوست 
دارم. تقریبا متام آماتورهایی که به عنوان دبری و سردبری نوشته هایشان را )با 

بازنویسی اساسی( چاپ کردم قلمزن حرفه ای شدند. این چه عیبی دارد؟
 می گویید حرفه ای ها آماتورهایی اند که ممارست به خرج داده اند و در 
رقابت ماراتن توانسته اند خودشان را صف مقدم برسانند. با این حساب 
شاید این ابزار بتواند در حرفه ای شدن یا توهم حرفه ای بودن موثر 
باشد. این ابزار همه جا در دسترس است، امکان نشرش آسان است 
و مخاطب هم برایش هست. این را باید اتفاقی خوب تلقی کرد یا بد؟

ابتدای دهه 80 چند سال عضو هیئت دبریان کانون نویسندگان ایران 
بودم و به نظرم نامربوط به واقعیات موجود می رسید که انتشار دو کتاب 
شرط عضویت در کانون باشد. دوتا کتاب؟ مشا بگو یک دوجنی. به 
بنگاه های جلو دانشگاه یا حتی مغازه فتوکپی سر خیابان کتاب هایی در 
زمینه اقتصاد کشاورزی، سیاست خارجی، پست مدرنیسم، پایان عصر 
ایدئولوژی و یک دفرت شعر نو سفارش بدهید. چلوکباب برگ با کوبیده 
اضافه و گوجه و پیاز و مساق و ماست موسری. منت می خرند، با جلد 

زرکوب که روی آن امستان با لقب دکرت آمده چاپ می کنند و در )یا 
درب( منزل حتویل می دهند. یکی را به عنوان پایان نامه، یا حتی بدون آن، 
با یک فقره چک جاندار به بنگاه به اصطالح آموزش عالی می دهید 

مدرک دکرتا برایتان صادر می کنند. 
خیال نکنید ایرونی بازی است. در پاکستان و بنگالدش و هند و کانادا و 
اسرتالیا و آمریکا مهنی بساط است.  تولید انبوه و مارکتینگ مهه چیز، از 
مجله سواد و مدرک. کالس هفتم وقتی از دبری ادبیامتان شنیدم فقط هزینه 
حروفچینی )آن زمان سربی( یک صفحه کتاب هشت تومان است برق 
پراندم. تازه مگر وقتی کتابی با چنان خمارج هنگفتی چاپ می کردی آقای 
معرفت، کتابفروش درجه یک شهر، قبول می کرد در قفسه بگذارد؟  کتاب 

از بنگاه نشر معترب هتران می آید. خانه خاله که نیست. 
حاال وقتی می بینم نسخه هایی از ارتکامب انگار با آب  دهن مرده چاپ شده، 
مشکل بتوان ثابت کرد کار کیست. ماشنی تکثری ریسوگراف مهه جا هست. 
اعتبارنامه انتشار دو کتاب به مثابه شکسنت شاخ غول مربوط به خیلی 
قدمی هاست. حرفتان درباره »حرفه ای  شدن یا توّهم حرفه ای بودن« را این 
طور تعبری کنم که بازار و خریدار یعنی داور هنایی. ناشر می تواند دفعات 
چاپ اثر را برای ندادن حق مؤلف خمفی کند، یا خود صاحب اثر اگر 
ناشر هم هست برای بازارگرمی به آن آب ببندد و وامنود کرد خریدار و 
خواننده صف کشیده  است. تداوم سفارش کتابفروش به مؤسسه پخش 

است که هنایتا جایگاه کتاب را روشن می کند. 
جایگاه کتاب مراتبی دارد و سطوحی و جامعه تودرتوی امروزی الیه هایی 
متنوع از خواننده دارد.  در مهه جای دنیا منتقد فیلم می تواند چندتایی بیننده، 
و منتقد کتاب می تواند چندتایی خریدار و خواننده برای اثر مورد تاییدش اجیاد 
 کند اما قادر نیست بازار اثری را که منی پسندد از رونق بیندازد. هر سطحی 

از تولید، مدافع و خواهان خودش را دارد.
 تولید زیاد می تواند به این معنی باشد که باید زیاد هم مصرف کنیم؟ در 

هر گونه ای از نشر؟
بایدی در کار نیست. چطور می توان مجاعت را جمبور کرد مصرف کنند؟ 
در آمریکا و ایران و مهه جای دنیا دو حرف متضاد در رسانه ها و فضای 
جامعه تکرار می شود: 1( به هدر دادن این مهه غذا و بستنی و شریینی و 
چس فیل و لباس و خرت وپرت احتیاج ندارید؛ 2( اگر خنرید و مصرف نکنید 
اقتصاد از رونق می افتد، بیکاری و گرسنگی و جرم و جنایت افزایش می یابد 
و مهه بدخبت می شومی؛ پس به زبان خوش خبرید تا درماندگان جامعه با رفتار 

ناخوش کیف پولتان را در خیابان نزنند. 
این جا جمال حبث در چاپتالیسم و سوسیالیسم و غریه نیست، من هم 
اقتصاددان و ایدئولوگ نیستم، اما در حد عضو صنف قلم و دوات و 
کیبورد می توامن بگومی عزیز من، کتاب الکی و زورکی و مهمل برای چه 

"دوچرخٔه غول آسای رستوران 
گالیور در کالردشت 

گردشگران لیلی پوت را به 
دیگ پلو فرا می خواند.  

و آدمک کاردآجین 
در آشپزخانه ام یادآور 

سرنوشت پرشکوه کسانی 
که ترک اعتیاد به بلبل زبانی 

برایشان سخت است."
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چاپ می کنی تا جمبور شوی زاری کنی که ایهاالناس یا خبرید یا فرهنگ نابود 
می شود؟ اصال مشا اهل این کارید؟ تا حاال شنیده اید ناشر جاسنگنی و واقعا 

حرفه ای هوار بکشد کتاب هامی را خبرید وگرنه مملکت از دست می رود؟
 سال ها به عنوان روزنامه نگار و نویسنده حرفه ای در مجله ها و روزنامه ها 
نوشته اید و کتاب هایی تالیف و ترجمه کرده اید. حضورتان در شبکه های 
مجازی باعث شده است به سبک یا سلوک تازه ای از نویسندگی برسید؟ 
یا تجربه جدید جذب مخاطب باعث شده است برای بیان یک مطلب 

از زبان تازه ای استفاده کنید؟
جتربه با فرم بیان و نوع زبان را مهواره ادامه  داده ام. گرایشی آگاهانه و 
مشخص به زبان رایج فیس بوک در من اجیاد نشد چون سبک مورد 
عالقه ام نگاه به موضوع از جهات خمتلف است و روی مطالب بلند 

مدت ها کار می کنم، نه صرفا مجله قصار و چند پاراگراف سرپایی. 
منتقدانی اهل نظر خرده گرفته  اند که بی حوصله ام، موضوع را منی شکافم، 
حبث را نیمه کاره می گذارم و پرتاب می کنم جلو خواننده. اما جدا از 
این که هر نکته یا موضوعی در اینرتنت سرچ کنیم حجم عظیمی تعریف 
و توضیح ظاهر می شود، هر جا الزم ببینم روی کلمات هایپرلینک 

می گذارم تا نیازی به تکرار آنچه پیشرت جای دیگری نوشته ام نباشد.
هایپرلینک حکم پانویس یا پانوشته در کتاب دارد و آنچه در سایت 
هوا می کنم مطالبی است هنایتا برای چاپ. اما حاال که ناشر پیشنهاد 
دو جلد از آن ها در ادامه »دفرتچه خاطرات و فراموشی« داده است 
دو موضوع فکرم را مشغول می کند: جلد حاوی مطالب کوتاه پیش 
از مطالب بلند بیاید یا پس از آن؛ و آوردن مطالب هایپرلینک در 
پاینی صفحه کتاب شکلی عجیب وغریب به صفحه چاپی ندهد )مثل 
نوشته های باستانی پاریزی فقید که گاه یک سطر منت بود و دو صفحه 
حاشیه و کسانی خرده  می گرفتند ایشان هبرت است جای منت و حاشیه 

را با هم عوض کند(. 
منتقدانی دیگر نوشته اند از نوشته ام زیادی خشنودم. خشنود بله، اما نه 
زیادی. تا قانع نشوم جای خشنودی دارد هوا منی کنم اما ویرایش متون 
برامی متامی ندارد. این طور نیست که از فرط خشنودی روی پا بند نباشم. 
در مطالبی )با عنوان ژنریک »اسنپ« به معنی عکس فوری یا سخن 
کوتاه( کوشیده ام حرف را در چند پاراگراف بیان کنم. این قالب را دی 

87، دو سال پیش از پیوسنت به فیس بوک شروع کردم. 
به جذب خماطب اشاره کردید. البته خوشحال می شوم مطالب را در 
دسرتس خواننده هایی جدید بگذارم و این کار را الزم می دامن. اما پس 
از توقف گذاشنت عنوان ها روی فیس بوک، افتی در مشار کل مراجعان 
منی بینم و جالب است که گزارش ِسروِر نشان می د هد مهچنان کسانی از 

آن طریق به سایت سر می زنند.
حد بازار ارتکابامت را می شناسم. منی تواند عظیم باشد چون این متون به 
درد مهه کس منی خورد. غوغافکنی و هیجان آفرینی راه دستم نیست و 
حضورم در فیس بوک برای این منظور نبود. مقاله های مفصل درباره شاه 
و عزت اهلل سحابی و دیگران که مهچنان خوانده می شود در خنستنی 
سال هواشدن از دوازده، سیزده هزار کلیک فراتر نرفت. ترکاندن در 
اینرتنت فارسی یعنی چند ده هزار و در اینرتنت انگلیسی یعنی چند صد 

هزار بیننده در مدتی کوتاه. 
کل خماطب و خواننده و مشرتی و منتقد ارتکابات من شاید به 
نیم درهزار مجعیت مملکت نرسد. از نظر آماری یعنی هیچ، صفر. اما آن 
درصد ناچیز شامل اهل خبیه و صاحب نظرها و جوانان درس خوانده و 
نوجو و بسیاری اهل رسانه و قلم و دوات و تریبون و میکروفن است. 

سال 2015 سایت من بیش از 580 هزار کلیک خورد - شبانه روزی 
1500 )هر کلیک یک کامپیوتر را سروِر آملانی - ایرلندی در بازه زمانی 
گزارش عملکرد، هفته و ماه و فصل می مشارد؛ یک خواننده اگر ده بار 
هم صفحه ای را باز کند فقط یک بار حساب می شود(. وقتی سایت 
را هوا کردم امیدم در حد روزی بیست بیننده بود. از جهان و جامعه و 

خواننده  ها سپاسگزارم. از سر پدرجدم هم زیاد است. 
 اومبرتو اکو و ژان کلود کریر دیالوگی دارند که با عنوان »از کتاب 
رهایی نداریم« به فارسی چاپ شده است. بحث بر سر این است 
که ebook می تواند جای کتاب  را به معنای کالسیک بگیرد یا نه. 
دست آخر به این نتیجه می رسند که نسخه های الکترونیکی کتاب 
نمی توانند جای کتاب کاغذی را بگیرند. به نظر شما زمانی می رسد 
که نویسنده ها به جایگاه کالسیک خودشان و مخاطبان به دنیای 

مطالعه کالسیک برگردند؟ 
برگردند؟ به کجا؟ کی برگردد؟ بپرهیزمی از پیش بینی آینده، تا چه رسد تعینی 
تکلیف برای آیندگان )در شرع اسالم پیشگویی حرام است(. نسل های 
آینده هر کاری دلشان خبواهد یا جمبور شوند و شرایط اجیاب کند خواهند 
کرد. ما با امر و هنی  و فرمایشات جاودانه منی شومی، بیشرت احتمال دارد 
خودمان را اسباب خنده نوه  و نتیجه هامیان  کنیم. اگر هم اعتنا کنند 

خواهند نوشت طفلک یارو را باش. 
ایزاک آسیموف و ری برادبری و حمسن هشرتودی و بسیاری آدم های، به 
گفته صادق هدایت، »صعب فکور« پیش بینی هایی درباره سی و پنجاه 
و صد سال بعد کردند که به شکل مورد نظر آن ها حتقق نیافت و امروز 

بیشرت خیالبافی خنک است تا تفکر برانگیز.
اواخر قرن نوزدهم حساب کردند با این روند افزایش درشکه و کالسکه 
به زودی سطح خیابان های لندن را الیه ای ضخیم از تپاله اسب خواهد 
پوشاند. تا آمدند برای گزارش نگران کننده غصه خبورند موتور درون سوز 
اخرتاع شد. حاال هم که اتومبیل برقی عادی می شود. آلودگی هوا در 

شهرهایی آزاردهنده است اما تپاله کجا بود. 
در فیلم »مرتوپلیس« فریتس النگ )1927( در آینده ای ختیلی کارگرها 
در طاقچه هایی شبیه ردیف قفسه سوپرمارکت پشت به دوربنی ایستاده اند 
و با ابزاری مانند عقربه های ساعت مشس العماره کلنجار می روند. بیننده 
امروزی بیش از احساس مهدردی با پرولتاریا ممکن است به فکر بیفتد چه 
خوب که آدم عادت به پیش بینی را ترک کند. کارخانه  امروزی هر عیبی 
داشته باشد نه کارگر چندانی دارد و نه چنان دستگاه های مسخره ای.  

سال هاست مهه چیز خودکار شده.
در یکی از شاهکارهای استنلی کوبریک، »اودیسه فضایی« )1968( 
که از دیدنش سری منی شوم، در استودیو پاین وود لندن دکوری آفریدند از 
حمیط بدون هوا که مهه چیز یا درخشان است یا سیاه و تاریک و مهچنان 
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الگوی فیلم های فضایی. نکته بدجور دُمده اش مانیتور کامپیوترهاست که 
در آن زمان هبرتین بود و فخر آی بی ام، اما حاال در حد آتاری هایی است 
که مینی سوپر ممدآقای خودمان هم می فروخت )هرکس یادش می آید 

آتاری چی بود دست باال(. 
و سال 2015 یاد کردند از فیلم »بازگشت به آینده« که سال 1985 
ساخته شد و قهرمان ماجرا به سی سال بعد سفر می کند. کال بامزه 
و سرگرم کننده است جز این نکته مضحک که آرتیست فیلم داخل 
کیوسک تلفن می رود و سکه می اندازد و مشاره می گرید - حتی کارت 

اعتباری هم نه، سکه.  دوزاری.
ورّاث عالیجنابان مرفّهی که اسم بردید از چهل پنجاه هزار جلد کتاب 
کمیاب و گرانبها در خانه بزرگ پدران ارمجندشان حتما کیف می کنند 
)شاید هم کمپلت به مسسار و عتیقه چی بدهند برود( اما خود مشا 
حاضرید به جای سه چهارتا سی دی یا جست وجوی آنالین، یک 
وانت بار جملدات دائرةاملعارف بریتانیکا و فرهنگ دهخدا به آپارمتان 

شش درچهارتان بربید تا به دنیای کالسیک برگردید؟
در کنار چند نشریه ای که برامی می رسد، تیرتهای شش روزنامه ایران و 
آمریکا و انگلستان را می بینم،  برخی مقاله ها را می خوامن، ذخریه می کنم 
یا می گذارم باز مباند برای روزهای بعد.  زمانی هر روز لولیدن وسط  
یکی دو کیلو کاغذ -که مرکـّب نوع ایرانی اش بوی نفت می دهد و 
دست و لباس را سیاه می کند- عادی بود اما حاال نه تنها لطفی ندارد 
که زندگی را مشکل تر می کند. مردمان آینده رسانه و ابزار و ماس ماسک 
خودشان را خواهند داشت.  شاید هم کلکسیون با زهایی مهچنان کتاب 
کاغذی مجع کنند. در هر حال به احتمال زیاد نویسنده  و روزنامه نویس  
و شاعرهایی مهچنان خواهند بود و کسانی قدری پول خواهند داد تا هم 
ببینند این بابا چه می گوید و هم بعداً احساس گناه نکنند که هنرمند و 

متفکر از گرسنگی مـُرد و آن ها داشتند استیک می خوردند.
 نویسنده ای می گفت شبکه های اجتماعی و گسترده شدن منابع 
اطالعاتی باعث شده است ما به نوعی توهم دانستن دچار شویم. وقتی 
مقابل حجم عظیمی از اطالعاتیم، گمان می کنیم دیدنشان به معنای این 
است که می دانیمشان. فیلمی را ندیده، کتابی را نخوانده، با خواندن 
تحلیلی بر آن و یا حتی نگاه کردن به تیتر آن، تحلیل دیگران را به 
عنوان تحلیل خودمان جا می زنیم فقط برای این که حرفی برای گفتن 

داشته باشیم. به نظر شما چقدر چنین حرفی درست است؟
منتقدان ایدئولوژی نئولیربال اصرار بر  حداکثر تولید و مصرف را عامل ویرانی 
حمیط زیست می دانند. در هر حال، منطق عصر پساانقالب صنعتی این 
است که قناعت به یک جفت پای افزار و یک دست جامه و یک لقمه 
غذا یعنی درجا زدن در عصر مرتاض ها و جوکیان و از بی کفنی زنده بودن. 
داشنت و خواندن چند کتاب هم یعنی هیچ. مهچنان دنبال این می گردم 
که در قرون وسطٰی با خواندن چند کتاب عالمه دهر می شدند. وصف 
کتاخبانه اسکندریه که می گویند هفتصد هزار کتاب داشته افسانه است. 

چند هزار طومار پاپریوس شاید.
پوست آهو و برگ پاپریوس و لوح گلی و کاغذ کتانی قحط نبود. نکته 
این است که مثال در عصر بریونی و ابن سینا، جدا از کتاب های دعا و 

شعر، سر مجع متون و مباحث و رساله های افالطون و ارسطو و بقراط 
و جالینوس و طالس و ارمشیدس و فیثاغورث و بطلمیوس و هرودوت و 

پلوتارک که شالوده سواد بود به دوجنی هم منی رسید.
اما دسرتسی به مهان ده بیست تا کار حضرت فیل بود و حتی پول کفایت 
منی کرد.  این جوری نبود که نسخه کتاب سفارش بدهی بگویند بفرما.  باید 
حکمران و قدرمتند بودی تا بتوانی آدم بفرستی به شامات و هند و بیزانس 
و مصر و خوارزم و جاهای دیگر و با بده بستان و استفاده از نفوذ خودت 
و اعتبار حکمای دور و برت نسخه کتاب ترمجه  شده به عربی و بعد به 
فارسی از عیالمی و آرامی و یونانی و التنی و سانسکریت فراهم کنی.  
وقتی حکومت سقوط می کرد و کاخ غارت می شد مهه به باد فنا می رفت 

و ده سال دیگر حرکت از نو. 
برخی آدم های بسیار بااستعداد و نیکبخت که به دبریخانه و خمزن کتاب 
حکمران ها هم دسرتسی داشتند متون اساسی را در فاصله دوازده تا هجده 
بیست سالگی می خواندند و می توان گفت سطربه سطر و کلمه به کلمه از 
بر می کردند. با یاد گرفنت ده کتاب عالمه مادام العمر می شدی و امست 

وارد تاریخ می شد. 
ابن سینا دانش جالینوس، یادگار هزار سال پیش از خودش را فرا گرفت و 
رساله هایش را تا چهار صد سال بعد در دانشگاه های اروپا درس می دادند. 
در روزگار ما استاد دانشکده پزشکی می بیند کتاب چاپ 1999 دانشگاه 

آمریکا که امتحان داد کنار رفت و ویراست 2015 فرق دارد. 
در علوم انسانی و ادبیات هم تولید بی وقفه کتاب و جمله و جورنال. آدم اگر 
به قفسه های بی پایان غذای آماده در هایپرمارکت بی اعتنا باشد اتفاق بدی 
برایش منی افتد، از چاقی مفرط هم در امان می ماند. اما این که بگویی سواد 

مهان سواد چهل سال پیش، شبیه داستان تلفن مهراه است. 
زمانی در ایران سواد سطح باال یعنی تکرار مجالت آلکسیس کارل و آندره 
موروا  و موریس مرتلینگ. بعد سارتر و کامو جای آن ها را گرفتند و استادها 
در دانشگاه نظریه های اسکینر درس می دادند. حاال اگر می خواهی به 
حرفت گوش بدهند و مطلبت را چاپ کنند باید متفکر و فیلسوف و 
اسم و نظریه ورژن 2000 به بعد در ویرتین بچینی.  معلومات قبل از آن 
ساپورت منی شود. در دهه 60 در هتران دو نشریه ادبی، یک جمله سینمایی 
و یک ماهنامه فنی - اقتصادی منتشر می شد که دیدن نیمی از آن ها یعنی 
در جریانی. حاال در جریان  بودن یعنی دیدن و خواندن ده بیست نشریه. 
هم در آن روزگاران می توانستی و هم امروز می توانی در زمینه ای خاص 
از نویسنده های کتاب ها و جمله ها بیشرت بدانی. خودت یکپا نویسنده و 

جریده نگار می شوی و نوشته هایت به سردرگمی خواننده ها می افزاید. 
»جا زدن حتلیل دیگران به عنوان حتلیل خودمان« می تواند به این معنی باشد 
که حرف نویسنده ای را پذیرفته امی. اگر قرار نیست با حرف کسی موافق 

باشیم پس اصال برای چه خبوانیم؟ 
توّهم در روزگار پیش کمرت از امروز نبود. زمانی می توانستی دلت را خوش 
کنی آلکسیس کارل یا ژان  پل سارتر موقعیت بشر را توضیح داده اند و 
تعینی کرده اند جهان باید به چه جهتی برود تا بشر خوشبخت شود. 
امروز خود این که جهان چیست و بشریت یعنی چه و خوشبختی چه 

جور حالتی است پرسش هایی اند مغزفرسا و ناامیدکننده.  


