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یکی بود که خودش نبود
دومین چاپ کتاب »یکی بود که خودش نبود« 
اثر »جانــی ُرداری« به ترجمه غالمرضا امامی در 

نشر هوپا در 160 صفحه منتشر شد.
این کتاب در زبان اصلــی با تصویرگری خاویر 
ساباال، طراح و تصویرساز مشهور فرانسوی، منتشر 
شده بود. ترجمه فارسی نیز با این تصویرسازی ها 
همراه است. انتشــارات هوپا کپی رایت همه آثار 
جانی ُرداری را برای ترجمه فارسی خریداری کرده 
است. »یکی بود که خودش نبود« درباره پیرمردی 
ایتالیایی به نام بارون المبرتو اســت که ۹۳ سال 
دارد و بســیار ثروتمند اســت. او که با ۲۴ بیماری 
دســت وپنجه نرم می کند، همراه پیشخدمتش در 
جزیره »سن جولیو« روزگار می گذراند و شش نفر 
دیگر روز و شــب نام او را تکرار می کنند و همیشه 
بانگ بر می آورند: -المبرتــو ... المبرتو ... المبرتو. 
بارون که در آســتانه مرگ قــرار دارد و به دنبال 
جاودانگی اســت یکباره جوان و شاداب می شود. 
راهزنان برای به دســت آوردن ثــروت او، بارون را 
گروگان می گیرند؛ اما هر کاری می کنند او جوان تر 
و شاداب تر از روز قبل می شود، چه رازی در میان 

است. آیا بارون را جادو کرده اند؟
کتاب یکی بود که خودش نبود، شاهکار جانی 
ُرداری به ترجمه غالمرضا امامی نامزد کتاب سال 

1۳۹۹ و برنده پنج الک پشت پرنده شده است.
جانی ُرداری، نویســنده سرشناس ایتالیایی در 
ســال 1۹۲0 به دنیــا آمد. او در ســال 1۹۳۹ وارد 
دانشــکده ادبیات دانشــگاه میالن شد. سال بعد 
جنگ شــروع شــد و او دانشــگاه را رها کرد و به 
معلمی پرداخــت. ُرداری آرزو داشــت که برای 
بچه ها قصه بگوید و با پوشیدن ردای معلمی به 

این آرزویش رسید. 
پــس از پایان جنگ جهانی دوم این نویســنده 
و قصه گوی سرشــناس معلمــی را رها نکرد. به 
مدیریت روزنامه پرداخت. از سال 1۹۵0 مجله ای 
هفتگــی را بــرای کــودکان راه اندازی کــرد و در 
همین حین داســتان های متعددی برای کودکان 
نوشت. او تنها نویســنده ایتالیایی است که جایزه 
بین المللی هانس کریستین اندرسن یا همان نوبل 
ادبیات کودکان )به ســال 1۹۷0( را دریافت کرد. 
داســتان های رداری آمیزه ای اســت از رؤیا، طنز، 
کشــف حقیقت، خیال و اندیشه. در مجموعه آثار 
جانی رداری در نشــر هوپا این کتاب ها نیز نشــر 

یافته است:
یــاس در دیار دروغگویان بــه ترجمه محبوبه 
خدایی، روزی که در میالن از آسمان کاله می بارید 
با ترجمه چنگیز داور پناه، فروشــگاه ســاحره به 

ترجمه محبوبه خدایی و هما میرزایی.

پیشنهاد

طالبان همچنان بررسی می کند
از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان اقدامات 
نگران کننده این گروه تروریســتی که حاال هدایت یک 
کشور را در اختیار دارند، بسیاری را نگران کرده است. 
چنــدی پیش ویدئویــی از به رگباربســتن یک خودرو 
به دلیل حضور سرنشــین زن منتشر شــد و طالبان در 
واکنش به فشــارهای بین المللی اعالم کرد دراین باره 
تحقیق می کنــد. ناپدیدشــدن یک افســر زن پلیس 
این کشــور هم موضوع دیگری بود که ســران طالبان 
را به واکنش واداشــت. اگرچه هیچ وقــت نتایج این 
تحقیقات منتشر نشده اما گویا برای طالبان این اعمال 
فشارها چاره ساز نیســت و آنها همچنان به اقدامات 
خودشــان ادامه می دهند. به تازگــی دو روزنامه نگار 
این کشــور ناپدید شــده اند. یک روز پس از بازداشت 
اســلم حجاب و وارث حســرت، خبرنگاران آریانانیوز 
افغانستان، مقام های طالبان در پاسخ به نگرانی های 
ســازمان ملل متحد و چندین نهاد مدافع آزادی بیان 
و رســانه ها، می گویند خبر دقیقی از ماجرا ندارند، اما 
این درخواست را بررســی می کنند. مدیران آریانانیوز 
می گویند این دو خبرنگار روز دوشنبه و پس از بازگشت 
از ناهار در جلوی دفتر کارشان از سوی مردان مسلح 
نقاب دار بازداشت شدند. درحال حاضر هیچ اطالعی 
دربــاره وضعیت اســلم حجاب و وارث حســرت در 
دست نیست. ســازمان عفو بین الملل روز سه شنبه با 
انتشار بیانیه و هم رسان کردن چند پست در شبکه های 
اجتماعی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این 
دو خبرنگار شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد در زمانی که مأموران اســتخبارات 
)اطالعات( طالبان برای بازداشــت اسلم حجاب وارد 
محل کار او شدند، وارث حسرت به آنها اعتراض کرد 
و مأمــوران هــر دو را با خود بردنــد. هم زمان هیئت 
معاونت سازمان ملل در افغانستان )یوناما( از طالبان 
خواست دلیل بازداشت این دو خبرنگار را روشن کند. 
نماینــده اتحادیه اروپا در افغانســتان پس از انتشــار 
خبر بازداشــت و ناپدیدشــدن دو خبرنــگار آریانانیوز 
خواســتار احترام به حقوق خبرنگاران شد. یک مقام 
طالبان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه 
نســبت به وضعیت اســلم حجاب و وارث حسرت، 
ابراز بی اطالعی کرد. بااین حــال بالل کریمی، معاون 
ســخنگوی امارت اسالمی افغانســتان، به طلوع نیوز 
گفــت: »مــا در جریان هســتیم، اما بررســی های ما 
آغاز شــده که آیا این دو خبرنگار بازداشــت شــده اند 
یا خیر چون تاکنون درســت معلوم نیست«. از زمان 
به قدرت رســیدن طالبان در ماه آگوســت سال ۲0۲1، 
فعالیت رســانه ها و خبرنگاران در افغانستان محدود 
شده است. بســیاری از خبرنگاران و کارکنان رسانه ها 
از جمله زنان، بی کار و مجبور به خانه نشــینی یا ترک 

وطن شده اند.

همسایهها

نورنوشت ساحل خواري و تجاوز به حريم عمومي به بهانه ساخت مراكز فرهنگي و گردشگري در سواحل استان گيالن، عكس: اكبر قاسم پور، باشگاه خبرنگاران جوان

زیرآسمانجهان

»مدرنا« در مسیر تولید واکسن ایدز
یورونیوز: شرکت آمریکایی مدرنا فاز اول از آزمایش های 
بالینی واکســن ایدز خود را بــا تزریق به افراد داوطلب 
آغاز کرد. این واکسن با همکاری شرکت مدرنا و سازمان 
غیرانتفاعــی تحقیقات علمی IAVI ســاخته شــده و 
همچون واکســن کرونای تولید مدرنا مبتنی بر فناوری 
انقالبی mRNA است. بخشــی از بودجه این پروژه را 
بنیــاد بیل و ملیندا گیتس تقبل کرده اســت. محققان 
می گوینــد با تزریــق این واکســن، گلبول های ســفید 
جهش یافتــه خونی قادر خواهند بــود آنتی بادی های 

خثنی کننده گســترده ای موســوم بــه bNAb را تولید 
کنند که طیف وســیعی از انواع ایــدز را خنثی می کند. 
 mRNA در واقع واکســن جدیــد از فناوری پیشــرفته
استفاده می کند تا به ســلول های بدن بیاموزد چگونه 
پروتئین هایی بســازند که واکنش دستگاه ایمنی بدن را 
تحریک کنند. در یک آزمایش مقدماتی در سال گذشته 
تیــم تحقیق دریافته  بودند کــه آنتی ژن های اچ آی وی 
ایمنی مطلوبی را در ۹۷ درصد از شرکت کنندگان ایجاد 
می کننــد. هدف از فاز نخســت آزمایشــات بالینی این 
واکســن که در آن ۵6 فرد داوطلب در آمریکا شــرکت 

داشــتند، بررســی ایمنی و میزان اثربخشــی واکســن 
است. در فرایند واکسیناســیون که مانند واکسن کرونا 
دومرحلــه ای اســت، ۴۸ نفر از داوطلبــان یک دوز از 
واکســن را دریافت می کنند. ۳۲ نفــر نیز دوز تقویتی یا 
بوســتر را دریافت خواهند کرد و هشت نفر تنها با دوز 
تقویتی یا بوســتر واکســینه خواهند شد. استفن هوگ، 
مدیرعامل مدرنا، با ابراز رضایت از آغاز آزمایشات بالینی 
این واکســن گفت: »ما بسیار خوشحالیم که با IAVI و 
بنیاد بیــل و ملیندا گیتــس برای به کارگیــری فناوری 

mRNA خود در زمینه اچ آی وی همکاری می کنیم«.

 اجازه بدهید حرف شما را
 باور نکنیم!

۲0 دی مــاه امســال، ۵۹ خــودرو در جاده   
بهبهــان به رامهرمز با هم تصــادف کردند. در 
اتفاقی نادر که در ایران تنها رخ می دهد، ایربگ 
هیچ کــدام از خودروهــا باز نشــد. از آن زمان 
تاکنون، اگر شــما عذرخواهی از شــرکت های 
ســازنده، مقام های مســئول و آدم های مرتبط 
با این پرونــده دیدید، ما هم دیدیــم. از قضا در 
هفتــه ای که گذشــت رهبر انقــالب در یکی از 
ســخنرانی های خــود بــه انتقــاد از وضعیت 
خودروســازی در ایران پرداخــت و گفت مردم 
حق دارند از وضعیت خودرو ناراضی باشــند. 
این ســخنرانی حوالی ظهر انجام شد و تا شب 
نشــده، یک کارگــروه از ســوی رئیس جمهور 
تشکیل شد و یک نامه اعالم سرباز والیت بودن 
از ســوی وزیر صمت. ســؤال اما اینجاست که 
آیا شخص رئیس جمهور و وزیر محترم صمت 
تــا عصــر روز 10 بهمــن اطالعــی از وضعیت 
خودروســازی در ایــران نداشــتند؟ یعنی آنها 
خبر شرم آور ایربگ های ۵۹ خودروی تصادفی 
جاده بهبهان به رامهرمز را نشنیده بودند؟ آنها 
در جریــان این موضوع مهــم نبودند که مردم 
و شــهروندان هر روز در بازار ایــران خودروی 
بی کیفیــت پرایــد را بــه قیمــت 1۸0 میلیون 
تومــان می خرند؛ خودرویی که بــه ارابه مرگ 
مشــهور اســت و به قیمت خــودروی لوکس 
به مردم فروخته می شــود؟ مسئوالن همیشه 
در ســخنرانی ها و اظهارنظرهای  خــود دم از 
مردم می زنند. هر وقت دوربیــن و میکروفونی 
باشد، این مردم هســتند که ولی نعمت هستند 
و این مســئوالن هســتند کــه خدمتگزارند. اما 
این دوســتان باید بدانند که باالخره برای مردم 
ســؤال پیش می آید کــه عصــر روزی که ۵۹ 
خــودروی بدون حتــی یک ایربگ باز شــده به 
هم خوردند هم وزیر صمت به سرعت نامه ای 
نوشــت و اقدامی کرد که حاال بالفاصله بعد از 
ســخنرانی رهبر انقالب ایــن کار را انجام داد؟ 
به هر حال عملکرد مســئوالن در برابر دیدگان 
مردم قــرار دارد و مردم پیش خودشــان رفتار 
آقای وزیر، رئیس جمهور و ســایر مســئوالن را 
سبک و ســنگین می کنند تا بدانند کدام رفتار از 
روی صداقت اســت و چه رفتاری نیست. مثال 

رئیس جمهور کنونی ایران که سابقا رئیس  قوه 
قضائیه بوده، آیا نمی توانســت از ظرفیت های 
قانونی  خود به عنوان مدعی العموم اســتفاده 
کند تا به خودروسازها اعمال فشار کند؟ به هر 
حــال همه به وضوح می بینند که حقوق مردم 
در حال ضایع شــدن است و یک کارمند یا کارگر 
ســال ها باید کار کند تا اقساط خرید یک پراید را 
بدهــد که هر آینه ممکن اســت به آهن پاره ای 
بدل شــود. چرا به دوران حضور آقای رئیســی 
در قوه قضائیه اشــاره می کنیم؟ چون واکنش 
ایشان و وزیرشان به مسئله کیفیت خودروهای 
ایرانی بعد از سخنان رهبر انقالب، چنان است 
که گویا همین امروز وارد این کشــور شده اند و 
از گذشــته و آنچه بر مردم رفته خبری ندارند. 
وزیر صمت در نامه اش به رهبري کم کاری های 
گذشــته را دلیل این وضعیت دانسته، غافل از 
اینکه باالخره دو ســال بعدی هم در راه است 
و مردم خواهند دید که شــما هم چه کرده اید؛ 
چرا که برخی خبرهــا و موضوعات در ایران به 
صورت فرسایشــی پیــش می رود. مثــال دیگر 
کســی امیدی ندارد که اســتقالل و پرسپولیس 
خصوصی شــوند. دیگر کســی امیــدی ندارد 
که مصلــی تهــران تکمیل شــود. همین طور 
دیگر کســی امیدی ندارد که دولتــی بتواند از 
با این حال مسئوالنی  برآید.  پس خودروســازی 
کــه روی کم حافظه بــودن جمعی ما حســاب 
کرده اند، همیشــه با وعده های فریبنده حضور 
دارند که دو ســال بعد، شــش مــاه بعد، چند 
سال بعد خودروسازی را به قدرت اول منطقه 
تبدیل می کنیم. کوتاه ســخن اینکــه این بازی 
را مــا دیگر کامــال بلد هســتیم؛ چرا که با همه 
وعده های داده شــده در دو دهــه اخیر االن در 
جایی هســتیم کــه کارمندی با حقــوق نهایتا 
هشــت میلیونی باید نزدیک به دو سال کار کند 
و تمام حقوقش را پرداخت کند تا صاحب یک 
پراید شود؛ پرایدی که باز شدن ایربگش به گفته 
یکی از خودروســازها فقط بــه زاویه تصادف 

بستگی دارد.

یادداشت تحلیل

حاال که همــه از »نگاه به شــرق« حرف می زنند، 
بد نیســت نگاهی به این عبارت داشــته باشیم. »نگاه 
به شــرق« یک نگاه آشــتی جویانه بود نه یک مســیر 
مبارزه طلبانــه خشــونت آمیز. این عبــارت در دنیای 
سیاست توســط »اشــمیت« صدراعظم آلمان سکه 
خــورد. او به دنبال یــک راه حل مســالمت آمیز برای 
اتحاد با شــرق آلمان بود. او همچنیــن به دنبال یک 
همزیستی مسالمت آمیز با اروپای شرقی و دولت های 
کمونیســتی بود، چراکــه آنها بعــد از جنگ جهانی 
دوم دائما با هم در ســتیز بودند. اشــمیت تالش کرد 
با دولت های شــرق اروپایــی تماس هایــی را برقرار 
کنند و روابط سیاســی متعارفی با آنها داشــته باشد. 
او البتــه در این مســیر هم موفق بود و توانســته بود 
تنش زدایی کند و همزیستی مسالمت آمیزی را با آنها 
در پیش بگیرد. در ســایه این رفتار سیاســی عاقالنه و 
موفقیت  آمیز بود که او توانســت با دولت های زیادی 
ارتباط برقرار کند. در مجموع رســیدن به وحدت بین 
دو آلمان حاصل پایه گذاری این نگاه بود. در آن زمان 
معنــی »نگاه به شــرق« به معنــی جایگزینی مبارزه 
طوالنی جهانی لیبرال با توسعه طلبی بود. آنها تالش 
کردند در پناه این نگاه از ســتیزه جویی پا پس بکشــند 
و به رفاه شهروندان شــان و صلحی پایدار برسند. این 
ریشــه عبارت »نگاه به شرق« است؛ اما اکنون به نظر 
می رسد خیلی ها »نگاه به شرق« را به معنی یارگیری 
در فضای سیاســی می دانند. در واقع به نظر می رسد 
برخالف ریشــه عبارت »نگاه به شــرق« کــه پرهیز از 
ســتیزه جویی بود، حاال »نگاه به شرق« برای خیلی ها 
بــه معنی یارگیــری در زمین دعواســت. در واقع این 
عبارت در زمین متضاد با تعریفش در حال به کارگیری 
است. بعد از فروپاشی شوروی این عبارت شرق و غرب 
یا بلوک شــرق و بلوک غرب مفهوم وجودی خودش 
را از دســت داده است. با فروپاشــی شوروی و تغییر 
روش و منــش چین می توان گفت که دیگر این جدال 
بی معنی اســت. چین به اسم کشــوری مارکسیستی 
و کمونیســتی اســت ولی در عمل کشــوری است با 
اقتصادی لیبرال که از قضا موفق هم بوده و توانســته 
خودش را به عنوان یک قدرت جهانی مطرح کند. اما 

چرا با به هم خوردن ایــن زمین های بازی همچنان در 
ایران از عبارت »نگاه به شرق« استفاده می شود؟ این 
ایران است که این عبارت را در مقام یارگیری در شرق 
برای مبارزه با غرب به کار می برد. در واقع این مفهوم 
کامال در تضاد با ایده های اشــمیت در »نگاه به شرق« 
اســت. این در واقــع می تواند یک نــوع تنش آفرینی 
باشــد، چراکه دیگر شــوروی به معنــی ایدئولوژیک 
وجود ندارد که بخواهد جهان را زیر پرچم کمونیســم 
ببرد. چین هم که سال هاســت فهمیده رمز موفقیت 
در اقتصادی غیر از اقتصاد کمونیســتی است و او هم 
ســودای کمونیســتی کردن دنیا را نــدارد. در واقع دو 
کشور روسیه و چین دیگر مبارزه ایدئولوژیکی با جهان 
ندارند و تنها به دنبال بزرگ ترکردن اقتصاد خودشان و 
کسب سهم بیشــتر از بازار هستند. این در حالی است 
که مبارزه ما بــا غرب یک مبارزه ایدئولوژیک اســت؛ 
ازایــن رو می توان گفت که مســئله »نگاه به شــرق« 
بیشــتر یک تصور داخلی در ایران است، وگرنه عنصر 
اصلــی مخالفت ایران و غــرب روی حمایت غرب از 
اســرائیل است. درحالی که در این مورد بین شرقی که 
گروهی در ایران به آن نگاه می کنند و غربی که آمریکا 
هــم در آن قرار دارد، کامال توافــق وجود دارد؛ یعنی 
ایران در حالی سیاســت »نگاه به شــرق« را در پیش 
دارد که هم پیمان هایش در شــرق روی مسئله محور 
ایدئولوژی ایران یعنی نابودی اســرائیل توافق ندارند 
و برخــالف آن حرکت می کننــد. ۲0 درصد جمیعت 
اســرائیل را روس تبارها تشــکیل می دهند و آنها یک 
هم پیمان مناسب برای اسرائیل به حساب می آیند. از 
یاد نبرده ایم که پوتین در ســفر به اســرائیل به خاطر 
کمردرد نتانیاهــو در خانه اش به دیدارش رفت. چین 
هم ســرمایه گذاری های عمــده ای در بندر حیفا کرده 
است. برای همین تصورات موجود در مسئله »نگاه به 
شرق« در ایران چندان با واقعیت های موجود در دنیا 
تطابق ندارد. ممکن اســت روسیه و چین خودشان را 
با این سیاســت ها تطبیق دهند اما اگر این کار را بکنند 
تنها برای بردن منافع خودشــان است. در این سو هم 
یک سلسله سیاست تصوری از جانب ایران در رابطه 
با اختالفات چین و روســیه و آمریــکا وجود دارد که 
گمان می کند از رهگذر ایــن اتفاقات می تواند آمریکا 
را تضعیف کند و ایران بهره برداری های خود را بکند. 
چنین چیزی ممکن نیست، چرا که روابط تجاری چین 
و روسیه با آمریکا چنان گسترده است که نمی توانند از 

آن به خاطر هیچ کشوری چشم بپوشند.
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