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تصویری که زمانۀ ما از آدم موفق ســاخته است ،کسی اســت که صبح تا شب کار
میکند تا پول دربیاورد و بعــد آن پول را خرج کاالهای پرزرق و برق و ســفرهای
ماجراجویانه و دوباره بیشتر کار کند تا بیشتر پول دربیاورد تا بیشتر خرج کند .این چرخه پایانی
ندارد .جایی وجود ندارد که اگر به آن برســی ،دیگــر بتوانی نفس راحتی بکشــی و آرام بگیری.
مشخصۀ زندگی ُمدرن آن است که همیشه سر خط باشی ،همواره بکوشی حداکثر تجربۀ ممکن
را در حداقل زمان ممکن بگنجانی .ولی جایی میرسد که این تعقیب دیوانهوار ،نتیجۀ معکوس
میدهد .یک عا َلم اتفاق با ســرعتی زایدالوصف میافتند و نمیشــود پابهپای آنها پیش رفت.
فیلسوف دانمارکی ِ
«ســ ِوند برینکمن» در کتاب جدیدش «لذت دســت کشیدن» توصیۀ مفیدی
دارد :دست بکش .سعی نکن همهکار بکنی و عوضش کارهای کمتری بکن .در حقیقت ،گاهی
بهتر است عقب بمانی که از همان جا که هستی لذت ببری.
برینکمن در پاسخ به سوال «شان ایلینگ» خبرنگار ُوکس که زندگی مدرن چه دارد که ما را وادار
میکند دایم دنبال لذت یا هدف یا تجربۀ بعدی برویم؟ گفــت« :باید از زاویۀ فرهنگ مصرفزده
به این مخمصه نگاه کنیم ،فرهنگی که خودمان ســاختهایم .فرهنگی که وادارمان میکند ُمدام
بیشتر بخواهیم ،بخریم و کارهای بیشتری بکنیم .امروزه رضایت دست کمی از رذیلت ندارد چون
یعنی به آنچه دارید راضی هســتید و لذا دائم ًا دنبال چیز بعدی نمیروید .امروزه زیاد از توسعۀ

فردی حرف میزنیم ،از یک عمر یادگیری و توانایی توسعۀ مداوم شایستگیهایمان و این به نظرم
بخشی از همان چرخۀ معیوبی است که بیشتر بخواه چیزهای جدید بخواه و همیشه احساس کن
نیاز داری کارهایت را متفاوت یا بهتر انجام بدهی».
برینکمن درباره این که چرا این مسئله بهویژه گریبانگیر ثروتمندترین ملتهاست؟ میگوید« :ما
در ثروتمندترین ملتها ،فرصتها و امکانات بیشتری داریم تا همۀ امیالمان را محقق کنیم .البته
حرفم این نیست که زندگی فقیرانهتر لزوم ًا زندگی بهتری است .ولی پژوهشهایی در دست است
حد مشخصی
که نشان میدهند نتیجهگیری قاطعی هم نمیشــود کرد .از قضا ثروت اضافه ،از ّ
که بگذرد ،شادترتان نمیکند .پس وقتی به آن حد رسیدید ،دلیلی ندارد که دیوانهوار دنبال پول
بیشتر بروید .ولی اگر دست و پا بزنید که غذایی پیدا کنید ،یا جای مناسبی که بخوابید ،بعید است
مسئلهتان زیاد بودن گزینهها باشــد ».او در پاسخ به ســوال «با کارهای کمتریکردن چه چیزی
عایدمان میشود؟» میگوید« :شانس آن را پیدا میکنیم که درگیر فعالیتها و تجربههایی شویم
که عمق و معنای وجودی بیشتری دارند .اگر با این ذهنیت زندگی کنیم که چیزی از دستمان
خواهد رفتُ ،مدام نگران خواهیم بود که شاید چیز بهتری در انتظارمان باشد و ناچار باید از آنچه
اکنون میکنیم بگذریم تا چیزی بهتر و بیشــتر به چنگمان بیاید .بســیاری از مردم اینگونه در
زندگیشان پیش میروند .ولی اگر یگانه دلیل زندگیمان آن باشد که کارهای بیشتری را تجربه
کنیم ،چشم بر این واقعیت بستهایم که برخی چیزها بالذات ارزشــمند و معنادارند ،فقط ارزش
ابزاری ندارند ،فقط برای رسیدن به چیز دیگری نیستند ،بلکه فینفسه ارزشمندند».

روایت

شخصیتیكه بوها دارند!

یادتون میاد بوی نفت سماوری كه داشت غل غل میكرد و مادرتون هم مشغول آماده كردن صبحانه و شما هم نیمه خواب؟
سهند ایرانمهر

«بو»هاهممثلآدمهاشخصیتدارند؛بعضیبد
اخالق ،بعضــی خوش اخــاق .بعضــی بوها،
یاسآورند مثل یاد آوری بوی گازوئیل یــا نفتی كه تو بخاریهای
قدیممیریختیمبهخصوصاونوقتهاكهشیفتبعدازظهربودیم
وبویسرگیجهآورشروكاپشنشمعیهایمانمیماند.تصورش
را بكنید ،سر ظهر اســت و صدای آقای قرائتی در رادیو میآید كه

تفســیر میگوید و البه الیش هم كســی قرآن میخواند ،شما هم
داریدكاپشنتونبااونبویمخصوصرامیپوشیدوعزاگرفتهاید
كه این كاردستی بدریخت و حجیم را چطور به سر كالس ببرید و
نمرهحرفهوفن(!)رابگیرید!اماخببویخوشاخالقهمداریم.
یادتون میــاد بوی نفت ســماوری كه داشــت غل غــل میكرد
و مادرتون هم مشــغول آماده كــردن صبحانه و شــما هم نیمه
خــواب درحال دســت و پــا زدن تو رخت خــواب گرم كــه مادر
میگفت« :بلند شــو چایتو بخور و ببین چقدر برف اومده» .یهو

مالحظه ترقی اجناس نشده

تاریخ

عقد و ازدواج در دورههای مختلف به اقتضای خانواده و ناحیه به شیوههای

بــه «عینالســلطنه» ،از نوجوانــی بــه نوشــتن یادداشــت و خاطــره رویآورد و مجموعــه
ِ
مجلد بزرگ منتشر شده اســت .بخشی از این یادداشتها
یادداشتهایش امروز در 10

توضیــح دقیقــی داده باشــد .در روزگار قاجــار خــاف دورههــای قبــل،

متن زیر به موضوع توافق طرفین وصلت بر سر سیاهه جهیزیه و هدایا اختصاص دارد که در

گوناگونی برگزار میشده اســت .اما نکته اینجاســت که کمتر نوشتهای

در میــان آثــار قدیمی میتــوان یافــت کــه دربــار ه اینگونه رسمورســوم
نوشتن یادداشــتهای روزانه متداولشــد .یکی از برادرزادههای ناصرالدینشاه ملقب

ماقبالتهی ه همهچیزرادیدهبودیم.الحمدهللازهرجهتمنظمومرتببودواتاقهایخواب،تختو
لوازم آن مرتب،شام و ناهار از غذاهای ایرانی و فرنگی ،میوهجات همهچیز ،چای ،شربت هرچیز به
سلیقهووفوروخوبکهالحمدهللمایهخجالتنشد.شببهصحبتهایمتفرقهوگفتوگویحاجی
وسیدبزرگگذشت.
آقامیرهادینطقیکردندکهبهواسطهقربجوارواینکهشماالموتاقامتدارید،امیررودبارمحض
آنکه همیشه خدمتگزار این دودمان بودند ،حالیه هم برای افتخار خانواد ه خود میل دارند صبیه
حضرتواالرابرایساالرفرزندخودشاناختیارکنند.قصدماازشرفیابیاولزیارتشماوبعدانجام

۲

از جا میپری از پنجره نگاه میكنی ،كلی برف اومده ،بوی نفت
سماور نئشهات كرده ،رادیو را روشن می كنی و میشنوی كه
مدارس تعطیل شــده اونم روز پنج شــنبه! میشینی و درحال
خوردن صبحانه كارتون دهكده حیوانات را میبینی و اون ببره
كه فریاد می زد« :دراگــووووو» ،لقمه رو كه میلمبونی نگاهی
به برف بیرون میاندازی و حســرت بچهگانهات شروع میشه:
كوچه حمید اینا آســفالت نشــده...خدا می دونــه چقدر برف
كوچه اونا بیشتره!

مربوط به مراسم عقد و ازدواجهایی اســت که عینالسلطنه در آنها شرکت داشته است.

آن از تورم و باال رفتن قیمتها در دوره قاجار هم صحبت به میان آمده است.

اینامرخیراست.بعدمنتظمالملکهمبههمینزمین هفرمایشاتیکردند.مندرجوابپسازتعارفات
گفتمالبتهاینمواصلتبیمناسبتنیست.دختربایدشوهرکند،پسربایدزنبگیردوهیچبهترازآن
نیستدرحیاتپدرومادرطرفیناینامورصورتبگیرد.البتهمنهمبهاینامرراضیهستم.درزیر
سایه حضرت اقدس واال و حضرت سپهساالر اعظم و آقای امیراســعد و آقایان که شرف حضور دارند
مبارک اســت .آنها هم مبارکبادی گفته ،بعد از من درخواست سیاهه کردند .من گفتم الحمدهلل
امیراسعددارایمکنتاست،پسرهماوالدارشددرحقیقتهرچهبیاورندبازبهخان هخودشانمیرود.
من چه سیاهه بدهم .خود شما از طرف امیر بدهید .لیکن این کلمه را خاطرنشان میکنم که ترقی
فاحش امتعه و اجناس را در مدنظر بیاورید و امروز همهچیز پنج مقابل سهسال قبل است .باز به من
اصرارکردندمنقبولنکردم.بعدگفتندپسبرویمآناتاق.گفتمتشریفببریدپایمیزتحریر.منهم
ازایناتاقخارجشدموبیرونآمدم.پسازیکساعتمشاجرهومشاوره،آنهاازاتاقبیرونآمدهوآقا
نجفیسیاههبهدستمندادکهازاینقراربود:
کالما ...مجید خطی یک جلد مهر سنت نبوی (ص) ۲۶،تومان و دوریال| ایضا مهر -دوهزارتومان|
ایضاطالیصرفی ۵۰-مثقال|نقد-هزارتومان|انگشترالماس ۲-حلقه|طاقشال ۳-طاقه|لباس
پنجدستبهقیمت ۲۵۰-تومان|النگویالماس ۱۵۰-تومان|
ترقیاجناسنشده.آقانجفیگفت
ه

منبهآقانجفیگفتماوالبعضیچیزهافراموششده،ثانیامالحظ
ِ
مجددابنویسید.منبهآنصورتاینهاراعالوهکردم:
اضافه نقــدی ۵۰۰-تومان| آین ه طال| جام رخت مروارید| دســت طاق ه شــال ایضــا طاقه| زیرلفظی،
الانگشتی-معمولی|مخارجعقدوعروسی|
رفت و آمد گفت نقلی نیست .شــاید امیر زیادتر هم بدهد .بعد رفتم بیرون .ایضا مبارکبادی گفته و
گفتند ان شاءا ...روز ۱۶ماه اینها روانه شده در روز ۱۸عید غدیر خم عقد خواهد شد .من بهتوسط
میرزااسحاقپیغامکردممنجاومنزلکمدارم،اینجاهمآبادیبزرگینیست.مالحظ هآمدنروزعقد
ازحیثجمعیتبشود.جوابگفتهبودندعدههمینعدهاست،بهعالو هچندنفرخانم.بعدبهآقانجفی
بعضی یادداشــتها دادم که جواب زود بدهد .شب را بودند گرامافون زدند .خیلی الحمدهلل خوش
گذشت.امروزصبحتشریفبردند.شوخیشوخیعجالتاجدیشدهتابازچهپیشآید.

مریم سمیع زادگان

بیمقدمه میپرســد« :دختر خوبی برای مادرت هســتی؟» لبخند به لب،
جواب میدهم« :باید از خودش بپرســید» با کف دست ،ســر زانو را مالش
میدهد« :خسته شدم ،چند ساعتی هســت از این پاساژ به آن پاساژ درحال خرید است ،از
این مغازه به آن مغازه؛ دخترم را میگویم ،از خرید و پول خرجکردن سیر نمیشود .هر وقت
«خب ،چی خریدی؟» میگوید« :هیچی!» بعد نایلونها که باز میشود ،شال
هم بپرسیُ :
میبینی و عینک و کیــف و کفش و مانتو ،آن هــم مارکدارش .دیگر مارکهــا را خوب بلد
شــدهام» .جای دســتش را عوض میکند و آن را روی گردی زانوی پای دیگــر می مالد «با
جیوانجی از خواب بیدار میشــود و با جوردانو به رخت خواب میرود ،صبح را با شانل سر
میکند و ناهــار را با ولنتینــو .عینک گوچی به چشــم می زند و ســاعت رولکس به دســت
می کند .از کیف و کفش و جوراب و عطر مارک دارش نگویم بهتر است» دستش را باال می
برد و نرمه گوشش را بین دو انگشــت می گیرد «باورت می شود این جینگیل وینگیلهایی
که به خودش آویزان می کند ،از گوشواره تا گردنبند ،همه مارکدار است .بدلبودنش مهم
نیست ها ،مهم بولگاریبودنش است که دوستانش آن را خوب می شناسند و چشم شان از
حسادت درمیآید؛ خودش این را می گوید .دخترم جنون برند دارد ،برند باز است» دستش
مدام جلوی صورتم باال و پایین می رود «وقتی گله می کنم چرا باید لباست،خودرو،عطر و
بلوز و شلوارت ،به این قصد خریداری شود که باعث حسادت دیگران شود ،میگوید :تو مال
هزارســال پیشــی و متوجه این ها نمی شــوی .حــق دارد ،نمیفهمــم ،ما این طــور بزرگ
نشدهایم .کف دست هایش را روی هم فشار می دهد» من این طور تربیت اش نکردم ،جامعه
این طور بارش آورد .من با خوشپوشی ،شیکپوشی ،خوشبویی و زیبایی مخالفتی ندارم،
دلم میسوزد ،وقتی به بچههای این نسل نگاه می کنم ،به اینکه بهترین خودروها را سوار
می شوند و از بهترین برندها لباس می خرند و آخرین مدل گوشی را توی دست می گیرند
و باز راضی نیستند .بچههای این نسل آرام و قرار ندارند ،سرگردان اند .دیدهام بچههایی
کــه رو بــه پــدر و مــادر میایســتند و تــوی تخــم چشمشــان نــگاه مــی کننــد و بــا وقاحت
میپرسند«شما مگر برای ما چه کردهاید؟ میترسم از روزی که دخترم از من و پدرش همین
را بپرسد» آهی میکشد«من نسل خودمان را بیشتر دوست دارم .ما بچههای مراعات بودیم،
دلمان می خواست بزرگ شویم و کاری برای پدر و مادرهایمان انجام بدهیم ،توقع چندانی
نداشتیم .می فهمیدیم نداری یعنی چه؟ نیازی نبود پدر،کف دست نشانمان دهد و بگوید
ببینید مو ندارد .می دانستیم زمان جنگ است،میفهمیدیم باید مشارکت کنیم» پاهایش
را تکان می دهد ،چشم ام میفتد به کفشهای سادهاش ،به کفشهای خودم نگاه می کنم،
راست میگوید .ما بچههای مراعات بودیم.

عکس نوشت

دریای یخزده

این عکسهای باورنکردنی را « »Jonathan Nimerfrohدر جزیره نانتاکت
ماساچوست ثبت کردهاست .دمای منفی 7درجه سانتیگراد ،موجهایی
را که به ساحل برخورد میکنند ،به شکل تکههای یخ درآورده و این تصویر
معلق بین جامد و مایع را ایجاد کردهاست.

