هفتههای
اول مهر

فرهنگوزندگیروزمره

 50سال قبل ،ما راه و رسم اقتصاد زندگی را درست آموخته بودیم

بزرگ و کوچک در بازار

مکاره پاریس
بیشــتر لــوازم و اشــیاء و پوشــاک و
خرتوپرتهــا ،جنبــه کلکســیون (نگهداری)
داشــت تا مصرفــی .نمونــه چیزهایی کــه ما در
دهه ســی و چهل در منازل و مغازهها و جاهای

چهــارراه خســروی؛ جایی بــرای یادگیری

اقتصاد

یاد هفتههای اول مه ِر سالهای تحصیلی ِ
دهه
چهل خودمــان می ُافتــم .با شــروع کالسها و
ِ
معرفی کتابهای درســی توسط دبیران ،برای
خرید کتاب دســت دوم ،میرفتیم بــه چهارراه
خســروی ،مقابــل کتابفروشــی رحمانیان که
فروشــنده و کرایه دهنده کتابهــای قدیمی و
دستدوم غیردرسی بود .به لحاظ نمادین ،این
محل بهترین جا بــود برای راه انداختن بســاط
خریدوفــروش کتابهــای درســی .ایــن ایــد ِه
پســندیده کتابفروشــی رحمانیان ،موقعیتی
درســت کرده بــود بــرای مــردم اهل کتــاب که
عالقهمند به کتابهای داستانی و رمان بودند،
امــا امــکان خریــد آن فراهم نبــود .البتــه کرایه
کــردن و کرایه دادن کتــاب حاال دیگــر به تاریخ
پیوسته است.
کتابهــای ســال قبــل را میفروختیم و ســال
جدیدی را از همیــن بازار میخریدیــم .بازاری
که بعد از تعطیلی مدارس ،از ســاعت  17عصر،

یک ونیزی درپکن

عکس هفته

زندیگ مخیف حیواانت

کوتاهدربارهسفرطوالنیمارکوپولووپدرشازچینتاهرمز
مارکــو پولو دربندرونیــز ایتالیا
به دنیــا آمد .وقتی کــودک بود
پدروعمــوی تاجــرش تصمیــم
گرفتند به چین سفر کنند .این
دو درسفر دور اولشــان که  10سال طول کشید
خود را به دربار خان مغول رساندند .درآن زمان
قوبالی خان در چین و بــرادرش هالکو در ایران
حکم مــی راندنــد .فرمــان راندن در ســرزمینی
پهناور ،ارث پدر بزرگشان تموچین (چنگیز خان)
بود .بــه مرور بروســعت قلمروی مغــوالن افزوده
شد تا جایی که نصف دنیای آن روز تحت سیطره
ایــن دو برادر قــرار گرفــت .فکــرش را بکنید اگر
در آن زمان تلفــن وجود داشــت و دو برادر حاکم
می خواســتند از حــال و احوال هم مطلع شــوند
پشــت گوشــی به هم چه چیزهایی کــه از تفاوت
مردمان تحت ســیطره
و ســنگدلی هــای
خودشــان نداشتند که
بگویند.
پــدر و عمــو بــه دربــار
پادشــاه مــی رســند.
قوبــای خان کــه مثل
ما از گردشــگر اروپایی
خوشــش می آمــده به
آنان ماموریت می دهد
که بروند از پــاپ رهبر
مســیحیان جهان صد
کشــیش بــرای تبلیــغ
دیــن مســیح در چیــن
درخواســت کنند .این
دو بــرادر مــی رونــد و
بر می گردنــد .در این میان تعداد صد کشــیش
درخواستی قوبالی خان توسط پاپ جدید به دو
نفر کاهش یافت که آن دو هم در راه می میرند یا
از سفر پشــیمان می شوند .در این سفر مارکوی
 17ســاله همراه پدر و عمو بود و پس از سه سال
و نیم ســفر ،خود را به چین رساند .قوبالی خان
از مارکو خوشــش آمد و او را به فرمانداری چند
ایالت گمارد.
چندین ســال بعد پلوهــا تصمیم به بازگشــت به
وطن می گیرنــد از خان خداحافظــی می کنند،
راهی ونیز می شوند تا این بیست و چند سال سفر
به خوبی و خوشــی پایان یابد .وقتی به شهرشان
می رسند متوجه می شــوند بندر ونیز در جنگی
با «بندر جنوا» به سر می برد .در این جنگ مارکو

نداشت و مجبور میشدی به قیمت خیلی پایین
عرضه کنی و از جیبت برای خرید کتاب ســال
بعد ،هزینه کنی.
حاال در مقام مقایسه با این جماعت فرانسوی که
تعریف شد ،میگویم که  50سال قبل ،ما اص ً
ال
بیراهه نرفته بودیم و راه و رسم اقتصاد زندگی
را درست آموخته بودیم .اصول آن ،در تجربیات
روزانه و دفع ســختیهای زندگــی ،ملکه ذهن
همه شده بود.

کاناپه

بنا به پیشــنهاد دوست نقاش و
قدیمی من در پاریس ،یک
ِ
شــنبه را به بــازار
مــکا ر ها ی
رفتیــم کــه هــر هفتــه در
همــان خیابا نهــای
منطقه مرکــزی پاریس
برقرار میشــد .اشیاء و
لوازمخانگی ،پوشــاک،
تجهیــزات و مبلمــان،
روزنامه و مجلههای قدیمی
و کتاب ،چراغ و کیــف و لباس
و خالصــه همه نــوع وســایل مربوط
به ســالهای گذشــته را ،برای
فــروش به نمایش گذاشــته
بودند .استقبال مردم هم
خوب بــود .شــهرداری
هــم چندین خیابــان را
به ایــن بــازار اختصاص
داده بود.

مختلف میدیدیم و کاربردهای معمول داشت.
مث ً
ال کفش و لباسهای مد ســالهای
دهه 1960؛ یــا صندلیهای
فلزی تاشو که در ایران به
صندلــی ارج شــناخته
میشــد .به نظــر یک
نــوع ارزشگذاری به
گذشــته بــود و حفظ
خاطــرات دوران
ازدسترفته.
در محوطــه ســاختمان
شــهرداری ایــن منطقه؛ که
در مرکز بازار مکاره قرار داشــت؛
پســربچهها و دختربچههــا
بســاط پهــن کــرده
بودنــد و وســایل و
کتا بهای داستانی
و اســبا بباز یها
و عروســکهای
کوکــی قدیمــی،
وســایل ورزشــی و
لبا سهایــی کــه دیگــر
برایشــان کوچکشــده بــود
مثــل کفشهــای اســکیت و خالصــه
همهچیزهایی که از آنها دل کنده بودند؛ روی
زمین ،برای فروش ریخته بودند و با داد و فریاد و
با شعف بسیار ،تبلیغ میکردند و میفروختند.

مادرها و پدرها هم درکنارشان به نظاره ایستاده
بودنــد و هوایشــان را داشــتند .هم تفریــح بود،
همکســب و کار و هم یادگیری بده بســتانهای
مالــی و ارزشگــذاری بــر آن چه مالــک بودند.
شوخی شــوخی تابوی بورژوازی را بهآرامی در
همین سنین میشکستند.

شکل میگرفت و تا ساعت  20و  21شب ادامه
داشت.
عــده زیــادی از بچههــای دبیرســتا نهای
مشــهد ،برای خریدوفــروش کتــاب و هم برای
تفریــح ،در ایــن جا جمع میشــدند؛ در وســط
خیابان میایســتادند و اســم کتابها را فریاد
ِ
ِ
فارسی
مثلثات چهارم،
فیزیک ِرنر،
میکردند
ِ
فروزانفر ...قیمتها به نحوه نگهداری بستگی
داشــت و قابلرقابت بــود .کتابهــای چهارم
را میفروختــی و پنجــم را میخریدی .عدهای
هم کارشــان این شــده بود کــه بعــد از تکمیل
خریــد کتابهایشــان ،خریدوفــروش عمومی
میکردند و هزینه دفتر و قلم خــود را از همین
راه تأمیــن میکردند .قیمــت کتابها زیر 20
ریال بود و بچهها همه در یک ِرنج ســنی و همه
در یک طبقه اجتماعی و مکنت مالی .از این که
کتابی را خوب نگهداری و حفظ ،نکرده بودیم،
ِ
نتیجــه آن در این بازار ملمــوس بود ،خریداری

«همه ما روزمان را با کارهایی عادی و پیش پا افتاده سر میکنیم.
کارهایی که به نظرمان اص ً
ال ارزش صحبت کردن ندارند .اما در
واقع زندگی روزمره ما بســیار مهمتر از آن چیزی است که تصور
میکنیم .حتی سادهترین و پیشپاافتادهترین اتفاقات زندگی
ما و کارهایی که آن هــا را طبیعی و بدیهــی میدانیم ،بازتاب نظــام اجتماعی و
فرهنگی هستند که ما در دل آن زندگی میکنیم».
* چگونــه میتوانیــم کارهایی را کــه در زندگــی روزمرهمــان انجــام میدهیم
بــه درســتی درک کنیم؟ فرهنــگ چگونه عادتهــا و رفتارهــای هــر روزه ما را
شــکل میدهد؟ اص ً
ال فرهنگ چیســت و چطور بر زندگی ما تاثیــر میگذارد؟
این ها برخی از پرســشهایی اســت در کتاب «فرهنگ و زندگی روزمره» مطرح
میشود و سعی میشود تا به آن ها پاسخ داده شود.
* فرهنگ بیتردید یکی از مهمترین
و پیچید هتریــن موضوعــات علــوم
اجتماعی معاصر است .برای این که
بتوانیم افکار ،احساسات ،ارزشها و
رفتار مردم یک جامعه را بفهمیم باید
فرهنگــی را که ایــن مردم بــه وجود
آوردهاند و خودشان در دل آن شکل
گرفتهاند بررسی کنیم.
* دیویــد اینگلیــس ،اســتاد جامعه
شناســی ،در کتــاب «فرهنــگ
و زندگــی روزمــره» ضمــن نگاهــی
تازه به دیدگاههــای مختلف درباره
فرهنگ و با مرور مفهــوم ،کارکرد و
ارتباط آن با دیگــر حوزههای جهان
انســانی به بررســی مســائل مهمی
همچون رابطــه طبیعت انســانی و فرهنــگ ،فرهنــگ فاخر در مقابــل فرهنگ
عامه ،فرهنگ مدرن و پســتمدرن و رابطه جهانی شــدن و فرهنگ میپردازد.
اینگلیــس در ایــن کتاب بــا زبانــی ســاده و گویــا ،مخاطبــان را بــا دیدگاههای
اندیشمندان برجســته حوزه فرهنگ ،از زیمل و ماتیو آرنولد تا باختین و بوردیو
آشــنا میکند .او با پیوند زدن مباحث نظری با مســائل زندگی روزمره و با طرح
مثالهایی از دنیای ورزش ،هنر و رســانه گرفته تا فرهنگ خودرو و آشپزی بین
المللی ،خوانندگان را با خودش همراه میکند و آن ها را با پیچیدگیها و درعین
حال جذابیتهای تجزیه و تحلیل فرهنگ آشنا میکند...

زندگیسالم
پنج شنبه
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توسط دشمن اسیر می شــود و به مدت یک سال
به زندان می افتد .او در زندان با نویســنده ای به
نام روستیکلو هم بند است .روستیکلو خاطرات
سفر مارکو را می شنود و به نوشته در می آورد.
در این کتــاب می بینیم مارکو پولو یک مســیحی
متعصب است و از قوبالی خان جز عظمت و اقتدار
نمی گوید .کتاب ُپر است از افسانه هایی که مارکو
از مردمان سرزمین های مختلف شنیده.
گزیده ای از کتاب سفرنامه مارکو پولو (ایل

میلیونه)

شــهر هرمز :در این جا اگر کســی چــه زن و چه
مرد فوت کند برایش یک عزاداری مفصل انجام
می دهند .بیــوه ها تا چهار ســال و حداقل روزی
یک بار در مرگ شوهران نوحه سرایی می کنند.
تمام بستگان جمع می
شــوند و با صــدای بلند
و فریــاد گونــه گریه می
کنند.
در ایــن ســرزمین زن
هــای ماهــری هســتند
که با پــول و حقوقی که
دریافت مــی کنند روی
قبرها گریــه و زاری می
کنند.
ایالت بزرگ بدخشان:
این جا سرزمینی است
بســیار ســرد ولی در آن
نوعی اسب قوی تیزتک
هســت که پاهایش نیاز
به نعل ندارد و می تواند
هر روز به کوه رود .مردها با این اسب در سرازیری
کوه ها یعنی جایی که اسب ها دیگر قدرت حرکت
ندارند سواری می کنند .زمانی در این جا اسبانی
از نژاد بوچه فالو(اســب اســکندر) وجود داشت
که همه آن ها یک شاخ بر پیشــانی داشتند .تنها
صاحب این اسب ها یکی از عموهای شاه بود که
نمی خواست کس دیگری از این اسب ها داشته
باشــد .شــاه برای تصاحب اســب هــا عمویش را
کشــت .بیوه عمو هم برای انتقام گرفتن از شــاه
دستور کشتار تمام اسب ها را داد و به این ترتیب
نژاد این نوع اسب از بین رفت.
پــم (منطقــه ای در ختــن) :مــردم ایــن ناحیــه
مسلمان اند و تابع خان بزرگ ...مردمش از راه
هنر و تجارت زندگی می کنند.

خشکی و دریا ندارد؛ حیوانات هیچجا از دست بشر درامان نیستند .این
فوکهای خالدار در مخزن تنگ آب شنا میکنند و تماشاچیان سر ذوق
میآیند .عکس از Yasuyoshi Chiba

چرا کنجکاوی
خصلت خوبی
نیست؟
ی
پریسا چنگیز 
هیچوقت آدم کنجکاوی نبــودهام .حتی به نظرم کنجــکاوی خصلت خوبی هم
نیست .نوعی حرص و ولع در خود دارد که باعث میشود آدمی از آنچه نزدیکش
است دور شود .کنجکاوی شبیه نوجویی اســت و من همیشه ازنوجویی گریزان
بودهام .به نظرم بــرای ذهنهایی خوب اســت که دغدغۀ اصالــت را ندارند و به
همیندلیلهمگوشوچشمراحریصانهبهچیزهاییدورونوینمیسپارند،اینهامیشوندارزش
برایش.
کنجکاوی برای من خصلتی نبوده که ببالم به آن و آدمهای کنجکاو هم گزنده هستند برایم .چون
کنجکاوی گزینشگر نیســت ،همهچیز خواه است ،فاقد شناخت پیشــین و شهود است .شاید به
همین دلیل هم باشد که نوعی نااصالت و ناخویشمندی در خود دارد.
اشتیاق با کنجکاوی یکســان نیســت .اشــتیاق نظر به بنیانها دارد ،همه جا ســرک نمیکشد،
گویی پیشــاپیش میداند آنچه در پیاش اســت ،کجا مســکن دارد .حتی اگر در کشف بنیانها
موفق نباشد دست کم میفهمد در راه بوده است .بیراههها را میشناسد و از آنها پرهیز می کند.
میداند او را با چه چیزهایی سروکار نیست .اشتیاق صبورانه نگران اصالت است ،در جست وجوی
چیزهایی است که او را به اصالت نزدیک کنند .اما کنجکاوی دنبال هرچیزی است که عنقریب به
دستآوردنی باشند و چه بسا نویی و فاصلهای که از او دارند ،برایش جاذبه داشته باشد .فکر کنم
به همین دلیل باشــد که کنجکاوی همنشین و همجوار سرعت اســت ولی اشتیاق قرین کندی و
سکون و چه بسا سکوت.

در بانکوک و مناطقی دیگر ،سالها اورانگوتانها را برای برنامههای
نمایشی به کار میگرفتند .این برنامهها در سال  2004تحت
فشارهای جهانی متوقف شدند ولی مدتی است دوباره از سر گرفته
شدهاند .صدها نفر پول میدهند تا اورانگوتانها برایشان برقصند،
بوکس بازی کنند ،درام بزنند و کارهایی شبیه به اینها .عکس از
Damon Copeland

دوستت دارم لعنتی
ی
قاصدک حسین 
همه دوســت دارند که محبوب طبع شــعر داشــته باشد؛
که زبانش مدام به شــعر بچرخد؛ که وقتی کنارت اســت
عشــقش را شــعر کند و بریــزد بر َبــر و دوشــت ...از خمار
چشمانت ،از طره طره موهایت  ...عطرت را نفس بکشد
و "عمریســت تا ز زلف تو بویی شــنیده ام ...زان بوی در مشام دل من هنوز
بــو اســت" ....من اما مــی خواهــم بگویم ،محبوب طبع شــعر که داشــته
باشد داســتان می تواند جور دیگری هم باشــد ...که تو بپرســی "دوستم
داری؟" و او بگوید "با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را "...که هر سوالت
را از زبان دیگری و به کنایه شعر جواب گوید .که آن "دوستت دارم" لعنتی
را نیاورد بــر زبان ...که هی شــعر بگوید و شــعر بگوید و تو فقــط در آرزوی
همــان دو کلمه معمولــی جادویی باشــی و زمزمــه کنی "به دســت خالی
خود زل زدم میــان قنــوت  ...چقدر روزی ما انتظار شــد؟ کافیســت"...
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