
                                    

 های تأخیر و انتظارمسافر سال

 

  )به مناسبت دهمین سال انتشار دنیای سخن(

 

رشد و نمو آن نیز ادوار سنی،  نگاه کنیم، به روشنی موجود زندهبه مفهوم یک  «انقالب»اگر به 

گر ندارند، هیچ شباهتی با یکدی در جزئیات،های واقعی جا که انقالبو از آن امری بر موجودیت آن خواهد بود

پیشین )مگر در کلیات( استفاده کند، به همین دلیل انقالبات  هایتواند از تجارب انقالبناگزیر هر انقالبی نمی

ها به شوند و این دگرگونیهای غریب، قرین میها و دگرگونیدر دوران حرکت خود همواره با تنشجوان 

آن انقالب مصر، الجزایر، نیکاراگوئه و... بوده است.  ینمونه شود.ست انقالب منجر میت که گاه به شکسحدی

روزگار  اول )که جنگ سرد میان دو قطب آن یهای نخست و دههی کوبا نیز بعد از انقالب، به ویژه سالجامعه

ی کنترل ارزاق، کنترل ر بود که حتای دچای همه جانبهچنان محرومیت و محاصره به اوج خود رسیده بود( به

های عمومی را پنهان کند، ضعفی کارا هره عریان کمبودها و فقر و گالیهکارگری و سیستم کوپن هم نتوانست چ

کمیاب  «نان  مخصوص بستنی»تبلیغات خود استفاده کرد. ابتدا داری غرب از آن به سود ی سرمایهکه جامعه

و  رهنگ، کتابا همین که نوبت فامّ ، گفتند مهم نیستارزاق محدود شد شد، گفتند مهم نیست، سوخت و

و پیش از آن که  ت سواستفاده از موقعیت را ندادندکاغذ، مصالح چاپ و مطبوعات رسید، به دشمن فرص

م ای به ناام در طول جنگ و بعد از آن مسئلهها را شکستند. در ویتنبستطبوعات و کتاب به بحران برسد، بنم

، دونالدمند به مکخطر و عالقهبا آن که رفقای بیامروزی  یا در روسیهامّ ات پیش نیامدبحران کتاب و نشری

را ترویج  فرهنگ فراوانیحجاب را به دست گیرند و ی بیکردها کنترل بازار آزاد و اقتصاد بزکروند تمی

ه بعضی از اهل قلم یده است کبست و بحرانی رسمصالح چاپ و مطبوعات به چنان بن کتاب، یدهند، مسئله

 مسکو را رها کرده و راهی بازار نقد اروپای غربی و یداری نسیهت فرهنگی خود، سرمایهحیا یادامه ایرتنها ب

 اند. داری شدهآمریکا و جوامع سرمایه

امان، سقوط ارزش پول ملی و زمان و توجنگ، ضعف مدیریت اجرایی، گرانی، تورم و رکود هم یتجربه

ست که همیشه در جهان سوم، اضمحالل و سقوط ترین مشکالتیقومی، ایدئولوژیک و ارضی از مهم هایبحران

هایی مطبوعات همواره با مشکالت صوری و ضمنی آورد. در چنین دورهطبوعات و فرهنگ کتاب را در پی میم

ه با شمیم آزادی آشنا تاکو یرو بوده است. اصوالً در جهان سوم مطبوعات به ندرت، آن هم در یک دورههروب

، هویت ، البته مشکالتی از این دست(دمکراسی) ساالریمردم شوند. در کشورهای پیشرفته و مدعیشده و می

که خاص آن جوامع ) دیگر یکند، بلکه متصدیان مطبوعات با معضالتی به گونه و شیوهمطبوعات را تهدید نمی

های شروع کار(، سپس مخاطب و خواهنده )به ویژه در سال نبود یند، برای نمونه مسئلهرو هستهروب( است

کمبود »ود نوعی تر، خست که به معنایی مدرنهای گروهیی رقبا و دیگر رسانهبانهمانه و تاجرمآرحرقابت بی

 رود. به شمار می« کیفی



روز  در کشورهای صنعتی و به تعبیری دیگر در جوامع مصرفی، نشریات عموماً به صورت رایگان هر

و سازهای مالی این  گیرد، داشت و برداشت و سوختهندگان )و نه خوانندگان( قرار میصبح در دسترس خوا

در جهان سوم، شود، در حالی که قتصادی و تبلیغات تجاری تأمین میهای انشریات بیشتر از طریق آگهی

کنند. در جوامع در با سود( می و بازگشت مالی، دخل و خرج )بسیار کم، همراهفروشی مطبوعات از طریق تک

اری، دا در کشورهای سرمایهامّ بردگ همواره در انتظار به سر میحال رشد، مخاطب و خواننده و مشتری فرهن

 شوند. ی خود عصبی مینام یک نشریه بر درگاه خانه مخاطبین بسیاری از دیدن پیاپی

شود، هم در ممالک ان ذهنی محسوب میی بحرپس این عصبیت، تأخیر، تقدیم و انتظار که مجموعه

زدگی مخاطب در جهان ست و هم در دیار تشنگان، با این اشاره که با وجود سیر چشمی و دلسیراب جاری

و همچنین با  عتبری در اذهان عمومی برخوردارنداول، باز هم هستند نشریاتی جدی که از جایگاه شایسته و م

که تشنگی و انتظار مخاطب در جهان عقب نگه داشته شده نسبت به نشریات و منابع فرهنگی و  نیا وجود

هایی که بر پیشخوان دکه به ها و روزنامهنامهاست، باز هم هستند مجالت و هفته اجتماعی کامالً عینی و آشکار

شوند، تا دوباره به رون رانده میی زمان بیتر از ساعت ورود، از حلقهخورند که متورمقدر باد میاصطالح آن

 تر بگذارند. ی حیاتی دونمرغ پا به عرصهی تخمهیئت مقوای جعبه

یافته، تا زمانی که فشارها و تهدیدها آغاز نشده است و فضای وحدت و استقاللتازه باری در جوامع

لیات و اهداف ملی( سو )در کمهای گروهی از هویتی هحاکم است، مطبوعات و تمام رسانه دلی و اعتماد ملیهم

ای ا همین که فتنهامّ ندبرمیهر نوع سانسور و ایجاد اتهام و توطئه و حذف به سر  برخوردار بوده و همگی بدون

رخنه و دیگر معضالتی چون زمانی است که اقتصادی،  یدهد و مصائبی چون جنگ، تجاوز، محاصرهرخ می

، هویت اجتماعی ناگزیر به علت حساس بودن آید.ده پیش میبر سر قدرت و اعمال عقیتقابل جناحین 

های سیاسی مجبور به داشتن و تنش های اجتماعیی تکاندسترس است، مطبوعات در دورهپذیرتر و در آسیب

هر  یدر همان آغاز اولین دهه اند، که بیشتر«های عریانسیاست»های معروف به موضع مشخص و سیاست

گانه، در ی نسبی داشته باشند، به صورتی سهجتماعی و سیاسی، اگر اقبال تنفس در فضایانقالب و حتی رفرم ا

 کنند: میسه جناح عمومی ابراز هویت 

 خودند(  یمطبوعات مخالف )متعلق به صفوفی که در برابر قدرت حاکم، صاحب جبهه-1

 تقد( سپس تا سقف سانسور: من طرف در آغاز راه،مطبوعات مستقل )تا حدودی بی-2

 در موضع تبلیغ و تهییج و هدایت(  عات دولتی )متعلق به دستگاه حاکم و بیشترمطبو-3

شود، مطبوعات مخالف به دلیل تی به دالیل گوناگون، محدودتر میبندی بعد از مدکه البته این تقسیم

عات مستقل و شود، مطبوعا شده از سوی قدرت حاکم( حذف میی )ادملّ یعمومی و اراده یبرخورد با آرا

پذیرد و جهت رعایت می« توجیه»و قانون « قانون»وجیه های اعمال شده را با تطرفی، چهارچوبمدعی بی

کند و مطبوعات دولتی ی مقطعی زیر سقف سانسور بسنده میی، به تنفسهای اساسی از منافع ملّاصول حفاظت

هایی از این شوند، برای مثال و نمونهی فرهنگی میجامعه رقیبدار بیهای حمایتی، تقریباً چراغنیز به نام رسانه

از ناصر تا سادات در مصر، بال تا زمان مرگ هواری بومیدین در الجزایر اشاره کرد، یا توان به دوران بندست، می

ی و از دوره بوتو تا مرگ ضیاالحق در پاکستان جیب در افغانستان، از ذوالفقار علیکی تا ناز نورمحمد تره

 ها در نیکاراگوئه تا به قدرت رسیدن خانم چامورو... پیروزی ساندنیست



بعد از انقالب اسالمی، سیر هستی و حیات مطبوعات در اصول کلی، احوالی  البته در ایران ما به ویژه

وردار ، از هویتی جدی و اثرگذار برخدر جزئیات اامّ زدیک به خصائل و عقاید خود داشتهمشابه با دیگر جوامع ن

ا به عکس امّ ی فشار از متن به حاشیه رانده شدهاوتاهی مطبوعات مستقل از سوی گروهبوده است. مدت ک

سوز، چند مجله به عنوان جایگاه و موضع مشخص اهل قلم دیگر جوامع سنتی، درست در اوج جنگ خانمان

هنر، ادب،  یی سخن )ویژهدنیا یکه مجله گذاردی حیات میمنتقد و مستقل و حتی معترض پا به عرصه

 یکند، تا به امروز که یک دههمی فرهنگ، مسائل سیاسی، دینی و اجتماعی( نیز در همین برهه اعالم هویت

که اگر حمایت معنوی، فرهنگی و  دنیاییدر  سخنکامل را پشت سر گذارده است. یک دهه زندگی کالم و 

دولت این نشریه نیز چون  الن صمیمی نبود، به راستیدگان و همهمادی همین مردم مومن به ویژه خوانند

 آمد. ، مستعجل از آب درمیایشمارهتک اقبال بسیاری از مجالت

فرو میری و افت و فوت مطبوعات  ،به یک نکته اشاره کنم: در این دوره جابنابراین جا دارد که همین

 معموالً به دو صورت پیش آمده و رخ داده است:  ،مرگجوان

 و در نتیجه شکست اقتصادی و فرهنگی. نشریه بودن مسئولین نحرفه ای  -الف

 و دخالت نهایی مجریان و لغو امتیاز.  های حاکمارچوبشناخت سقف و چه نبود -ب

ها اگر از دست و زبان تیز بعضی خدنگکه در این میان دنیای سخن و یکی دو نشریه دیگر هم 

 دانند نهی اعضای ارکستری نگاه کرد که میها و مجموعهدهندگان نهایی آنخطاند، باید به مهارت جسته

دن زبان و حضور ست، بلکه هدف، پالودن ذهن و نیالوطلبینوایی فرصتو نه هم نکردن، مبارزه است نواییهم

 گیرد. ی ما از آن مفهوم واقعی فاصله میست که بدون چنین نیرویی، هویت ملدر متن فرهنگی

ا نه ناامید، امّ« مریزکج»یای سخن: ده سال زندگی، شصت شماره ثمر... که تا به امروز به صورتی دن

ایستگاه به ایستگاه همچون مسافری در سیر و مسیر کالم و نقد ادب و هنر و دیگر مباحث تئوریک و فرهنگی، 

ر برنخیزد. البته و بزند و دیگگاهی زانتوانست در پیچ اطراقپیش آمده است و بسا به دالیلی حتی ساده می

ای آن و قدرت اندرکاران حرفههای دستتوانایی مردم، به یدریغ و صادقانهتداوم آن تا امروز بعد از حمایت بی

دلی دیگر اهل بدون هم سردبیران و نویسندگانی که به راستی گردد.سبت به خم و پیچ راه بازمیشان نشناسایی

 نخست به قولی بُریده بودند و خالص!  هایگاهقلم در همان آرام

رسد، ، خط و نامه میخاش و رودکا به پاس آن همه زحمت و دانایی بوده است که هم از امروز امّ

 یو چهارگوشهپاریس ، دهکرد، پاریز، سرخس، نیویورک، پکن، هم از از سولقان و قم، هم رُمهم از 

ادیده بر پای امید نگه داشته است و ما را و ما را همین سالم و علیک دوستان دیده و عزیزان ن ایران و جهان...

تقسیم  ست تا به نسبتای دشوار و تبسمی و شوقی که باقیهی نیست، مگر همین عبور از آستانهاپاسخ و هدیه

همین عشق ساده هم اگر نبود، از  شویم و از تهدید، مأیوس و هراسان اما نه! ما راکنیم. از تحبیب شادمان می

 گشتیم: ی مشترک دنیای سخن باز نمیتخت بیمارستان به خانه

 میری هر دمی، زاید ترا دیگر دَمیچون ترا عشق است پناه... ای آدمی       گر ب



گری هویت و حیات ست که به زندگی هر آفرینشت، معنا و تداوم قلم، استمرار نفسیمیل به معصومی

ی دنیای سخن را به سو کالمکاروان  ،بلدی که ده سال تمامی ما: این هفت راهو تکلیف همه بخشدمی و تکلیف

بلد را چراغ بوده اه، تکلیفی ساده نبوده است، امید و توانمندی اهل کاروان، رافقِ آفتاب نشین هدایت کرده

نگذشته است، از  و بحر گزند از بَرّ، بیسفر ده ساله، کاروان کالم ما است. بایسته است یادآور شوم که طی این

دنیای سخن، در حد تجربه و دانایی خود، پیشاپیش،  هآغاز راه، از اولین بادیه تا بدین منزلگاه، مسئوالن تحریری

یب بود و دیگری را نص« یک ایستگاه»اند، حاال یکی را بردی در مقاطع مختلف بودهسپر و ساربان اندیشه و راه

گیر کنیم. او که با تالش پیاست: نخست از مدیر نشریه یاد می گان محفوظهتر، که یادمانِ همطوالنیمسافتی 

ن به قول خودشا ،در جهت شکوفا شدن دنیای سخن همیشه مشوق ما بوده است ،ناپذیرو کوششی خستگی

ست یادی کنیم از دیگر گاه الزم ابیند. آن، خواب دنیای سخن را میخوابداش میها  که در خانهحتی شب

هوشنگ حسامی، جواد اند: ر دنیای سخن زحماتی را متقبل شدهعزیزانی که در این ده سال برای انتشا

که پیش از  نژادیروس علیسو سرانجام دوست و همکار توانایم:  مجابی، فرامرز سلیمانی، ناهید موسوی

و تشکر نسبت به این دوستان به ویژه ناشر مجله  و هادی نشریه بود، جای تقدیر ی این سطور، رهنمانویسنده

 ها تنها نگذاشتند، باقی ست. انگیزترین دوراننانی که این کاروان را در مخاطرهآ یو همه اهلل محمودینصرت

 دنیای سخن: شصت شماره و یا بهتر بگویم شصت و دو شماره از آغاز راه در یک دهه زندگی فرهنگی! 

و اهل کتاب  فکرانگان و روشنهاطالعاتی که در مردم، به ویژه در خوانند با آگاهی و هوشمندی و

کنم نیازی به برشمردن دالیل تأخیرها و کمبودها و دیگر معضالت درونی و بیرونی باشد. سراغ دارم، گمان نمی

 هفته یک بار ! قرار بود که هر دوواقعاً ده سال، یعنی صد و بیست ماه. فقط شصت شماره؟ هر دو ماه یک شماره

کنیم، فقط چند روایت های مشخص پرهیز می! از اخبار تکراری و گفته؟! چرا؟ا... فاصله از کجا تا به کجاستامّ

« چرا»در یک « راچ»از روایات هزار و یک شبی که بر سرنوشت این مجله رفته است، کافی است تا دیگر هزار 

که  یالت مداوم، تخلیه و گریز و نجاتفراز تهران. تعط های هواپیماهای عراقی بربارانخالصه شود: راکت

باران آوردند. در موشکها بازمیخوانای سخن را از پناهگاه به پیشحسامی و یارانش )هر چند با تأخیر( اما دنی

باید نشد به  گونه کهشد. )که متأسفانه آنت منتشر مینیز دنیای سخن با همین مشکال« دوران مجابی» ،تهران

زتاب جوانبی از آن دفاع تاریخی بپردازند، الزم بود در سنگر قلم نیز یادی بایسته از خودگذشتگی نسلی شود با

ی این مردمان نهادند، به هر تقدیر اکنون بر ما واجب است که به س ملّخود را بر سر دفاع از نام و ناموکه جان 

 یم.( ساز دفاع کناز حیثیت جاویدان این نسل تاریخ جبران گذشته

و دیروز ما که دور نیست  ی آن تا به امروز...نژاد و ادامهید امکانات اولیه در دوران کوتاه علیکمبود شد

ای در یک لحظه به سالنی اق هیئت تحریریه با دقت حساب شدهمالی محترمانه که سه اتو نبود، آن گوش

درگرفت. ما به چنین انتظاراتی، عادت و ها میل پروازشان ، پنجرهدست بدل شد، به قول شعرای امروزییک

توانند های جانبی نتوانسته و نمیهای مالی و نه تنشبستها نه بنرینه داریم، با این حال نه بحرانآشنایی دی

 فراموشی درافکنند.  یزمان به حفره یطور قطع از دایره ی ما را بهمجله

ی دنیای سخن از آن به دانند که در شناسنامهگان گرامی، خوب دانسته و روشن میهمردم و خوانند

ناسند، حفظ حیات شهنگامش را هم نیک میزادن بیا دالیل دوماههامّ یاد شده است« هفتگی»ای عنوان مجله

 طلبد. فرهنگی تاوان می



! امروز که ؟و گرفت و گمان دیگر...، امروز چهپرسند: تا حال جنگ بود، مشکالت بود و هزار گیر می

تواند، ی جدی و سنگین میای به نام تهاجم فرهنگی و توابع و تبعات آن مطرح است و یک نشریهئلهمس

گیری و در این دوره که پی !؟معه باشد، چرا تنها و منزوی و پرتأخیر و تردیددهنده در جانیرویی مثبت و آگاهی

های دفاعی در تعلق به صف گلبولد عضوی فعال و متوانی سالم و سازنده میاستمرار به موقع یک نشریه

دالنش نادیده گرفته فرصت را از دست داده و نیروی هم فرهنگی تلقی شود، چرا امکان و یمقابله یحوزه

حضور به  ، صاحب نیروهای کارآمد و خالقی هستیم که بارهنگی و تولید آثار موثر فرهنگیما از نظر ف شود؟!می

 توانیم در تعبیر تهاجم فرهنگی، خود عامل هجوم به فرهنگ مدعی شویم. موقع در میدان فرهنگ می

مطبوعاتی امروز،  یجدی در فواصل کوتاه و مشخص زمانی در جامعه یپس حضور مستمر یک نشریه

همیت، خود ا این نقش و اامّ شدداشته باتواند نقش سازنده و فراگیری ژه در این اوضاع و احوال خاص، میبه وی

امکانات مادی از قبیل چاپ و تولید و کاغذ و دیگر مصالح  شرایطی ویژه است که از آن جمله شرایط،محتاج 

 الزم است. 

ایم تا در کیفی و کمی را بسیج و مهیا کرده امکانات و استعدادهای یهمه ،به هر حال ما به جد

است که از  و عهد ما هم این یم کنیمبه موقع به ملت ایران ارائه و تقد ای، دنیای سخن راراستای چنین وظیفه

 کو و کجا؟ پس چه»شهادت دادید که  ا اگر روزی نیز خبر ناگواری رسید، یا خودامّ هیچ کوششی فرونگذاریم

؟ هر آینه خود حدیث مفصل را نخوانده، از «دست  انتظار مأیوس! شد که باز زمان درگذشت! پای تأخیر دراز و

 بود.  تألم و تأخیر ما آگاه خواهید 
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