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وزیر ارشاد با بیان اینکه  در اغتشاشات با یک جنگ 
واقعی رسانه ای مواجه شدیم، گفت: هم اکنون روند 
افکار سنجی ها نشــان از این دارد که بخش مهمی 
از ابهامات توســط همکاران رســانه ای با پوشش 
اظهارات و موضع گیری های مسئوالن در حال رفع 

شدن است.
محمدمهدی اســماعیلی در گفت وگو با تســنیم 
در اراک، با اشــاره به عملکرد رسانه ای در جریان 
اغتشاشــات اخیر اظهار داشت: مجموعه همکاران 
رسانه ای، رســانه  ملی و بخش های مختلف و همه 
ارگان ها و نهادها دارای بخش اطالع رسانی هستند 
در حالــی که در اتفاقات رخ داده اخیر در کشــور، 
دشــمن با یــک تمهید مقدماتی بــرای این نقطه 
از قبــل تصمیم گرفته بــود. وی افزود: در اتفاقات 
اخیر همه بخش های اطالع رســانی کشور در حال 
پوشــش اتفاقاتی بودند که در اربعین رخ داده بود 
و به عبارتی بســیاری از دوستان رسانه ای در حال 
پوشش اخبار مربوط به حضور 4 میلیونی مردم در 
اربعین بودند که جزو اتفاقات بی نظیری بود که رخ 
داد در حالی که دشمن این تحوالت و اتفاقات مهم 

را به کام مردم تلخ کرد. 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی تصریــح کرد: 
همکاران رسانه ای در جریانات اخیر در بخش های 
مختلف زحمات زیادی کشــیدند و هم اکنون روند 
افکارسنجی ها نشــان از این دارد که بخش مهمی 
از ابهامات توســط همکاران رســانه ای با پوشش 
اظهارات و موضع گیری های مسئوالن در حال حل 

شدن است.
اســماعیلی با بیان اینکه با یک مجموعه رسانه ای 
متحد و منســجم که بــه دنبال اخــالل در نظام 
جمهوری اســالمی اند روبه رو  هستیم، اضافه کرد: 
 با یک جنگ واقعی رســانه ای مواجه شدیم و این 
کامال طبیعی است بنابراین  باید با هوشیاری کامل 
در این صحنه حاضر شویم تا آسیب های کمتری را 

در شبکه های رسانه ای خود داشته باشیم.  
وی بــا تجلیل از اقدامات و فعالیت های خبرنگاران 
رســانه های ایران در دوران اغتشاشات خاطرنشان 
کــرد:  در این میــان افرادی که خــارج از وظایف 
حرفه ای خود عمل  کنند از باقی افراد جدا هستند 
با این حال، تمام همکاران رســانه ای ما در جریان 
اغتشاشــات اخیر برای آرامش بخشــی به جامعه و 

انجام کار حرفه ای  قدردانی و تشکر می کنیم.

بیانیهشمارهیک
جمعیازاعضایخانهسینما

خانه سینما متعلق به تک تک اعضاء است وبدیهی 
اســت هیئت مدیره و نمایندگان صنوف هم برای 
همان کاری که در اساسنامه آمده وکالت دارند نه 

برای بیانیه دادن و کار سیاسی کردن.
در پی اتفاقات روزهای اخیر و بیانیه ای که به اسم 
خانه سینما منتشر شــده است، جمعی از اعضای 
صنوف خانه سینما بیانیه ای منتشر کرده اند که در 
ادامه ارائه می شــود.  به اطالع ملت شــریف ایران 
می رســانیم، بیانیه ای تحت عنــوان »بیانیه خانه 
ســینما« منتشر شــده اســت که ما اعضای خانه 
از نوشــتن آن مطلــع نبودیم تا انتشــار عمومی.   
متاسفانه بر خالف ماده یک اساسنامه خانه سینما 
سال هاســت چند نفر عادت کرده اند به نام اعضاء 
خانه ســینما، به هر بهانه و سر هر بزنگاهی بیانیه 
حزب سیاســی خودشان را منتشــر کنند؛ بی که 

بسیاری از اعضا در جریان آن قرار گرفته باشند.
در حالی کــه اساساســنامه تصریــح دارد که خانه 
ســینما موسسه ای است مســتقل غیر سیاسی که  
ایجاد امنیت شــغلی، تامیــن اجتماعی و کمک به 
فعالیت هــای فرهنگی، پژوهشــی در زمینه تولید، 
توزیــع و نمایش بر عهده دارد، پس خانه ســینما 
باید به تک تک اعضای سرویس اقتصادی، رفاهی و 
حتی کمک به مخدوش نشدن حیثیت اعضا کند، 
مثال نباید یکی از اعضا از نداشــتن اجاره بها کنار 

خیابان زندگی کند و... 
 نــه اینکه عده ای به نام اعضــاء خانه بیانیه حزبی 
صادر کنند در همین جــا به اعضای هیئت مدیره 
خانه ســینما با احترام عرض می کنیم، اگر برخی 
دوستان از برخورد دســتگاه قضایی با سینماگران 
کــه عضو سیاســی حزب آن ها هســتند. و تخلف 
رانندگی یا جرائم دیگر داشتند ناراحت شدند، چرا 
اجازه می دهند به نام خانه سینما بیانیه داده شود؟

خانه سینما متعلق به تک تک اعضاء است وبدیهی 
اســت هیئت مدیره  و نمایندگان صنوف هم برای 
همان کاری که در اساسنامه آمده وکالت دارند نه 

برای بیانیه دادن و کار سیاسی کردن. 
همچنین متذکر می شود هیچکس حق ندارد بیانیه 
بنویســد و به اعضای خانه ســینما زنگ بزند و با 
لحن تهدیــد امضا بگیرد. همه ایــن موارد خالف 
اساسنامه و حقوق شــهروندی اعضاست.وبه لحاظ 
قانونی جرم محســوب میشود ما گروهی از اعضای 
خانه ســینما اعتقاد به حاکمیت قانون و اجرای آن 
به طور مســاوی در همه صنوف کشــور داریم اعم 
از ســینمایی و غیر ســینمایی و برخورد قانونی با 

متخلفین را به رسمیت می شناسیم.
همــه می دانند درجهان ســندیکایی کــه  اعالم 
اعتصــاب می کنند باید نیمی از حقــوق در زمان 
اعتصاب را به اعضاء پرداخت کند، این در حالی ست 
که ظاهراً در خانه سینما کسانی تهدید به اعتصاب 
کرده اند که ســرمایه داران سینمای ایران هستند 
و از چنــد ماه بیکاری و عــدم پرداخت اجاره و ... 
بی خبرنــد وقصــد پرداخت حقــوق متضررین از 
اعتصاب را هم ندارند، پس لطفا ادای ســندیکای 

چپ اروپایی را در نیاورید.

اخبــــار

عبدالعلیدستغیب:

نقد شعرمان ضعیف است
عبدالعلی دستغیب با ارائه گزارشی از کتاب های جدیدش، 
گفت: نقد شــعر در ادبیات ما ضعیف است و سعی کرده ام 
با نوشــتن کتاب »نقد شــعر«، جای خالی این موضوع را 

پُر کنم.
این نویســنده و منتقد ادبی درباره فعالیت این روزهایش 
به ایســنا گفت: ســنم باالســت و فعالیت چندانی ندارم. 
سه چهارم قرنیه چشــمم از بین رفته است و ُکند مطالعه 
می کنم امــا با وجود ایــن، در جریان انتشــار کتاب ها و 

مجالت جدید هستم و آن ها را مطالعه می کنم.
او با بیان این که در سال های اخیر کتاب هایی از او منتشر 

و یا بازنشــر شده اند، ادامه داد: سال پیش، کتاب دوجلدی 
»حافظ  شــناخت« را که در سال ۱۳۶۸ چاپ شده بود با 
همراهی حســن اربابی دوباره تجدید چاپ کردم. دو سال 
پیش )۱۳۹۹( هم کتاب»هفت شــهر شــعر« مصاحبه ای 
با صمد مهماندوســت و درباره شــاعرانگی ایرانیان و شعر 
معاصر ایران را در دو جلد، چاپ کردم. کتاب های دیگری 
دارم با عنوان »منطق گفت وگو میخائیل باختن« و »فلسفه 
تاریخ« هگل که احتماال تا ماه آینده منتشــر خواهند شد. 
»خوانش انتقادی؛ تفسیر و تأویل آثار ژیل دلُوز« که حدود 

دوسه ما پیش منتشر شده نیز دیگر کتاب من است.
دستغیب در ادامه بیان کرد: کتاب دیگرم نیز که پنج سال 
بــر روی آن وقت صرف کــرده ام درباره موالنا و شــمس 
تبریزی اســت و عنوانــش را »اختران خورشــید و ماه« 
)شمس تبریزی، خورشید و  مولوی، ماه( انتخاب کرده ام. 

در ضمن در روزنامه همشهری و روزنامه عصر مردم شیراز 
و روزنامه خبر شیراز مقاالتی چاپ می کنم. می توانم بگویم 
بــه خط آخر رســیده ایم و در حدود ۷۰ جلــد کتاب در 

زمینه های ادبی و فلسفی منتشر کرده ام.
این منتقد ادبی با اشاره به این که در سال های اخیر بیشتر 
به فلسفه و رمان توجه داشته اســت، اظهار کرد:کتابی با 
عنوان »کتاب شــعر« در حوزه هنری منتشر کردم که بعد 
از انتشار آن، کتاب »نقد شعر« را نوشتم و در آن ۵۰ نفر از 
شاعران امروز- دهه ۸۰ و ۹۰  را نقد کرده ام. این کتاب در 
دست چاپ قرار دارد و احتماال تا پایان سال منتشر خواهد 
شــد. او در ادامه توضیح داد: نقد شعر در ادبیات ما ضعیف 
است. در دوره جدید، چند نفری در زمینه نقد شعر فعالیت 
کردنــد از جمله رضا براهنی و محمد حقوقی. البته هر دو 
زحماتی کشــیدند و کتاب های نقد شعری چون »طال در 

مس« در زمینه شعر منتشر شد. منتهی رضا براهنی چون 
ادبیات فارســی را بلد نبود، مطالبی که محققان انگلیسی 
چاپ کرده بودند، به اســم خود منتشــر می کرد. از طرف 
دیگــر او در معرفی شــاعران غرض داشــت مثال چون  با 
شــاملو و نادرپور مخالف بود، تالفی می کرد در واقع نقد او 
خدشه داشــت. حقوقی در زمینه نقد شعر بهتر بود اما او 
هم درباره محتوا بحث نمی کرد و نگاه فرمالیســتی داشت 
اما من ســعی کردم جای خالی نقد را در شعر معاصرمان 
پُر کنم. عبدالعلی دســتغیب در پایان گفت: »کتاب شعر« 
یک کتاب کوچکی اســت و ســعی کردم با توجه به آراء 
هنرشناسان خودمان، تعریف های دقیقی از شعر ارائه کنم 
و نشــان دهم شعر چیســت، فایده اش چیست و شعر چه 
ماهیتی دارد. کتاب نقد شعر، کتاب مفصلی است و حدود 

۵۰۰ صفحه می شود.

یک پژوهشــگر مطالعات کودکی؛ ساختار کنترلی آموزش 
در مــدارس، محتــوای کتاب هایی که همواره از ســوی 
دانش آموزان با مقاومت روبه روست، خشونت نرم محتوایی 
که سنخیتی با شــخصیت نوجوان ندارد، سیاست »عشق 
ممنوع« در داســتان ها و نبوِد شــعر مناسب با این سن و 
توســعه نیافتگی اقتصــادی و ناامیدی نســبت به آینده از 

عوامل قابل توجه درخصوص نسل نوجوان می داند.
به گزارش روابــط عمومی انجمن نویســندگان کودک و 
نوجوان، حمیدرضا شــاه آبادی ـ نویسنده ادبیات کودکان 
و نوجوانان ـ در نشســت »نســل معترض، صدای نوجوان 
امروز« که در محل انجمن نویســندگان کودک و نوجوان 
برگزار شد، با اشــاره به اینکه کودکی یک ابداع اجتماعی 
مرتبط با دوران مدرن اســت، اظهار کرد: در دوران ماقبل 
مدرن، کودکی وجود نداشــت. یکی از دالیل نبوِد کودکی 
در این دوران ضعف جریــان اطالعات بود و در واقع میان 
کودک و بزرگســال فاصله اطالعاتی نبود. بعدها با اختراع 
چاپ و گسترش جریان اطالعات میان کودک و بزرگسال 
فاصله افتاد و کودک از بزرگســال متمایز شد، تا این که در 
قرن بیستم با رواج رسانه ها مجدداً سطح اطالعات کودک 

و بزرگسال با هم برابر شد و کودکی از بین رفت. 
این فعال حوزه ادبیات کودک و نوجوان در این نشســت، 
بــا تأکید بر این که در زمانه ما کودکان و نوجوانان به دلیل 
اســتفاده از فضای مجازی به ســطح متفاوتی از اطالعات 
دســت پیدا کرده اند که ماهیت آنها را از بزرگسال متمایز 
می کند، گفت: نوجوانــان امروز به درک متفاوتی از جهان 
دســت یافته اند، ارزش های آنها با نســل های قبل تفاوت 
دارد؛ خیلی از هنجارهای نســل ما برای آن ها دیگر معنی 
نــدارد؛ عدالت و آزادی برای آنها یک درخواســت مبنایی 
و برابری نژادی و جنســیتی برایشان جزو بدیهیات است، 
آن هــا حتی از ارزش های مدرن هم عبور کرده  و به دنیایی 

فکر می کنند که برای ما قابل درک نیست.
این عضو انجمن نویســندگان کودک و نوجوان یادآور شد: 
عــدم پذیرش یا عدم درک دنیــای نوجوانی موجب ایجاد 
حلقه هایی می شــود که نوجوانان در آن در کنار هم جمع 
شــوند و تعامل داشته باشــند؛ حلقه هایی که حتی زبان 

ارتباط متفاوتی دارند؛  زبانی که برای نســل های پیشــین 
قابل فهم نیست.

۸۰درصدنوجواناناوقاتخوشی
بااینترنتدارند

علیرضا کرمانی، پژوهشــگر مطالعــات کودکی نیز در این 
نشســت در  ســخنانی درباره ویژگی های جامعه شناختی 
نوجوانان امروز و وجوه تمایزشــان با ســنخ های جمعیتی 
مشــابه در دوره هــای گذشــته گفــت و اظهــار کــرد: 
هیجان خواهــی، تالش برای جــذب در گروه های همان و 
ســعی برای عبور از کودکی و کســب هویت بزرگسالی از 
مهم ترین ویژگی های این گروه که می توان آن را »نســل 
ایکــس« نامید به شــمار مــی رود. او با تشــریح تغییر و 
تحوالت اجتماعی تأثیرگــذار و دالیل احتمالی اعتراضات 
و خواسته های این نسل که به خیابان کشیده شده، افزود: 
زمینه های شــکل گیری پیدایش این نســل به دو دســته 

جهانی و ملی یا بومی تقســیم می شود که دیجیتالی شدن 
جهان و ایجاد مــرز و تمایز بین توانایــی انجام کار میان 
کودکی و بزرگســالی از علل جهانی این موضوع اســت. از 
ســوی دیگر موضوعاتی چون تعلق نوجوانان به دورانی که 
اینترنت همچون گذشــته در آن ابزاری لوکس به شــمار 
نمی رود و شــتاب  دادن دولت اصالحات به توسعه فضای 

مجازی از عوامل بومی یا محلی آن است.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته 
که ما در تمام این ســال ها فاقد نهادهای نوجوانی بوده ایم 
و نوجوانی به کودکی تقلیل پیدا کرده، اضافه کرد: ساختار 
کنترلی آموزش در مدارس، محتوای کتاب هایی که همواره 
از ســوی دانش آموزان با مقاومت روبه روست، خشونت نرم 
محتوایی که سنخیتی با شخصیت نوجوان ندارد، سیاست 
»عشــق ممنوع« در داســتان ها و نبوِد شعر مناسب با این 
سن، سرمایه انگارِی نوجوانان از سوی بزرگساالن که فاصله 
بسیار بین »شدن« و »بودن« ایجاد کرده و توسعه نیافتگی 

اقتصادی و ناامیدی نســبت به آینده از عوامل قابل توجه 
درخصوص نســل نوجوان اســت. علیرضا کرمانی در این 
نشســت ضمن پرداختن به یافته های پیمایش »اینترنت و 
کودکان« که ســال ۱۳۹۹ به سفارش یونسکو انجام شده، 
عنوان کرد: ۹۰ درصد جامعه آماری این پیمایش شــامل 
4۵۰۰ نفر افراد بین ۱۳ تا ۱۷ ســال از ده ســالگی شروع 
به اســتفاده از اینترنت کرده اند؛ حدود ۸۰ درصد این عده 
تجارب خوشی از سپری کردن اوقات خود با اینترنت دارند، 
تقریباً ۸۶ درصــد آنان به محتوای اینترنت اعتماد دارند و 
آن را معتبر می دانند و ۸۰ درصد آنان به میزان زیادی در 

استفاده از اینترنت به والدین خود کمک می کنند. 

گفتوگوالزمهکاهشفاصلهنسلمعترضو
جامعهاست

معصومه انصاریان، نویســنده کودک و نوجوان نیز در این 
نشســت با پرداختن به این مهم که هم اندیشــی »نســل 
معترض؛ صدای نوجوان امروز« تالشــی برای شــناختن و 
شنیدن درباره  نسلی است که امروز به خیابان آمده، گفت: 
این نسل خواسته هایش را بدون ترس و  مهابا فریاد می زند 
و امروز هر کدام از ما می کوشــیم از منظر تخصصی خود 
انگیزه و علت رفتار اعتراضی نوجوان امروز را واکاوی کنیم.
این کنشــگر مدنی فعال بــا تأکید بر این مهم که نســل 
مورد اشاره دارای شــجاعت، صداقت و اخالق گرایی و اهل 
گفت وگوســت، افزود: انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
با این امید که راهی به ســوی درک  و مفاهمه و دوستی با 
نسل معترض گشوده شود، وظیفه خود دانسته که برای این 
گفت وگو و هم اندیشی بستری فراهم کند تا درباره فاصله و 

 جدایی بین نسل معترض و جامعه، سخن گفته شود.
نشســت »نســل معترض، صدای نوجوان امروز« با هدف 
بررســی ویژگی های نوجوانان امروز و ضرورت شــناخت 
دقیق تر آنها در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
برگزار شــد. در این نشست مصطفی خرامان، فریبا نباتی، 
شــهرام اقبال زاده، طاهره ایبد، جمال الدین اکرمی، مریم 
جاللی و...  نیز به بیان نظــرات خود پیرامون موضوع این 

نشست پرداختند.
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درنشست»نسلمعترض،صداینوجوانامروز«مطرحشد

سیاست»عشقممنوع«درداستانهاینوجوانجوابنمیدهد

»اندرو دانکن« نویســنده کتاب »ترمینال«، روایتی از یک هفته زندگی با مهران 
کریم ناصری معروف به »ســر آلفرد« و همان کســی که ۱۸ ســال در فرودگاه 

زندگی کرد، منتشر کرده است.
به گزارش ایسنا، مهران کریمی ناصری، مرد ایرانی که ۱۸ سال در فرودگاه شارل 
دوگل پاریس زندگی می کرد و داستان عجیب زندگی اش دستمایه نگارش کتاب 
و فیلم  سینمایی نیز شده است، چند هفته پیش در سن ۷۷ سالگی درگذشت و 
به همین بهانه، »اندرو دانکن« نویسنده ای که در نگارش کتاب زندگی نامه »مرد 
ترمینال« به مهران کریمی ناصری کمک کرد، روایتی از یک هفته زندگی با این 

فرد ایرانی را در اختیار نشریه گاردین قرار داد.
این روایت را در ادامه می خوانیم:»صبح با درخواست غیرمنتظره ای رو به روشدم 
که باید با یک قطار یورو اســتار به پاریس بروم و در صورت امکان تا ســاعت ۳ 
بعدازظهر به فرودگاه شــارل دوگل برســم. این همان درخواســتی است که هر 
نویســنده ای آرزوی آن را دارد امــا به ندرت در زندگــی واقعی رخ می دهد. در 
فرودگاه، قرار بود با ســر آلفرد مهران، یک پناهنده ایرانی بدون تابعیت مالقات 
کنــم که )در آن مقطع، در ســال ۲۰۰4( به مدت ۱۶ ســال روی یک نیمکت 
در ســالن خروج ترمینال ۱ زندگی می کرد و در صــورت امکان قرار بود کتاب 

زندگی نامه اش را با عنوان »مرد ترمینال« با هم بنویسیم.
نام کامل سر آلفرد، مهران کریمی ناصری بود. او بدون مدارک کافی وارد فرودگاه 
شــده بود و اکنون گرفتار شــده بود و نمی توانست بدون پاسپورت سوار هواپیما 
شود و اگر فرودگاه را برای رفتن به فرانسه ترک می کرد، به دلیل نداشتن مدارک 
شناسایی دستگیر می شــد. فرودگاه سرزمینی است که برای هیچ کس نیست، 

برزخی بی پایان که هرگز نمی توانست آن را ترک کند.
»باربارا الگویتز« سردبیر آلمانی که من را از لندن احضار کرده بود، سر آلفرد را _ 
که اوایل این ماه درگذشت _ به من معرفی کرد. »استیون اسپیلبرگ« کارگردان 
هالیوودی حق فیلم داســتان ســر آلفرد را خریداری کرده بود و این داستان را 
بعد آن در فیلمی تحت عنوان »ترمینال« با بازی »تام هنکس« ســاخت اما سر 
آلفرد مشتاق بود که داستان واقعی خود را در رسانه ای که بیشتر دوست داشت، 

تعریف کند؛ از طریق کتاب.
در حالی که زندگی گذرا در فرودگاه در اطراف ما جریان داشــت، ساعت ها با سر 
آلفــرد صحبت می کردم، او مردی در میانه دهه پنجم زندگی، قد بلند، با موهای 
نازک سیاه و چشمان روشــن و باهوش بود. نیمکت او را چندین چرخ دستی و 
جعبه ها و کیسه های زیادی از وسایلش محاصره کرده بود و چیزی شبیه النه در 
 A4 اطرافش ایجاد کرده بود. مهم ترین دارایی او تعداد زیادی از جعبه های کاغذ
حاوی دفترچه خاطراتش بود. سر آلفرد توضیح داد که بیش از یک دهه است که 
خاطرات روزانه خود را روی کاغذی که توســط دکتر مهربان فرودگاه به او اهدا 
شــده بود، نگه می دارد. با یک محاســبه سریع بر اساس تعداد جعبه حدس زدم 
باید چیزی حدود ۱۰ هزار صفحه در آنجا وجود داشــته باشــد چرا که به گفته 

خودش برای صرفه جویی در هر دو طرف کاغذ می نوشت.
از او پرســیدم چگونه به اسم سر آلفرد معروف شد و او با پوزخندی توضیح داد 
که به سفارت بریتانیا در بروکسل نامه درخواست کمک نوشته و وقتی آنها پاسخ 
دادند، نامه آنها با عنوان ".... Dear Sir, Alfred" روی کاغذ رســمی سفارت 
بریتانیا آغاز شــده بود و بــا خنده ادامه دادم چطور من نمی توانم یک شــوالیه 
باشــم؟ )در بریتانیا کســانی که نشان شــوالیه دریافت می کنند با عنوان »سر« 

خوانده می شوند(.
نقطه قوت بیشــتر کتاب های زندگی نامه این است که حقیقت را بازگو می کنند 
و من به ســرعت متوجه شدم که حقیقت واقعی پشت زندگی سر آلفرد و اسناد 
از دســت رفته او به همان اندازه که برای خودش یک سوال است، برای دیگران 
همچنان یک معماســت. شایعات و افسانه های بسیاری در طول سال ها درباره او 
مطرح شــده مثل اینکه از ایران اخراج شده بود، شکنجه شده بود اینکه مدارک 
خودش را گم کرده بود و عجیب تر از همه اینکه مادرش یک پرســتار انگلیســی 

بوده است!
گیر افتادن در ترمینال فرودگاه به این معنی بود که زندگی »سر آلفرد« فاقد هر 
نوع ساختاری بود و بنابراین او ساختاری را ایجاد کرد. هر روز صبح، قبل از شلوغ 
شدن فرودگاه، نیمکت خود را ترک می کرد و به حمام می رفت و اصالح می کرد. 
سپس صبحانه اش را از منوی مک دونالد می خرید و پس از آن به روزنامه فروشی 
ترمینال مراجعه کند تا چند روزنامه بخرد )یا به او بدهند(. سپس به نیمکت خود 
برمی گشــت و صبحانه می خورد و همچنان که فرودگاه در اطرافش زنده می شد، 

اغلب مسافران بدون توجه از کنار نیمکت او می گذشتند.
ســر آلفرد پس از آن، فعالیتی را که بیشــتر روز را به آن اختصاص می داد، آغاز 
می کند: نوشــتن. صفحه به صفحه را با دســت خط مشــکی عنکبوتی خود که 
روی کاغــذ بدون خط می چرخیــد، پُر می کرد. او همه چیز را می نوشــت. هر 
وقــت برای گرفتن غذا می رفتم، می دیدم که دیوانه وار مکالمات ما را رونویســی 
می کند و سعی می کند تا جایی که می توانست قبل از اینکه من برگردم، کلمات 

را یادداشت کند.
پس از نوشــتن خاطراتش که در طول روز با وقــوع رویدادها انجام می داد آرام 
می گرفت و ســراغ روزنامه ها می رفت. سر آلفرد عاشــق خواندن و بحث درباره 
سیاســت جهانی بود. در طول اقامتش در فرودگاه، با اســتفاده از لغت نامه های 
ترجمه و مقاالت مناسب، خواندن فرانسه و آلمانی را به صورت خود آموخته فرا 

گرفته بود. او مردی با دانش بود و دوست نداشت زمان را تلف کند.
در آن روزها به خلبانان و خدمه هواپیماها کوپن هایی داده می شد تا برای غذای 
فرودگاه خرج کنند. بســیاری از آنها ناهارهای بســته بندی شده را از خانه می 
آوردند و کوپن های فرودگاهی خود را به »سر آلفرد« می دادند. به لطف آنها، او 

تقریباً همیشه عرضه نامحدودی از یک منوی بسیار محدود داشت.
بقیه روز ممکن اســت به هر ترتیبی از خواندن اخبار، نوشتن دفتر خاطرات بی 
پایان یا مصاحبه با هر یک از اعضای کنجکاو مطبوعات جهان که ممکن اســت 
اتفاقی در حال گذر از آنجا باشــند، اختصاص یابد. »ســر آلفــرد« تلفن همراه 
نداشت، بنابراین هیچ کس، از جمله من نمی توانستیم با او قرار مالقات بگذاریم 

و این نوعی از انزوا بود که امروز تقریباً غیرقابل تصور است.
فرودگاه حوالی نیمه شــب ساکت تر می شود، اگرچه واقعاً تنها برای چند ساعت 
متوقف می شــود. در حالی که مشــغول کار روی کتاب بودیم، من در یک هتل 
فرودگاه نزدیک اقامت داشــتم، اما برای درک واقعی زندگی »سر آلفرد« تصمیم 

گرفتم چند شب را روی نیمکت فلزی سخت، کنار او بگذرانم. چراغ ها تمام شب 
روشن بودند و اعالمیه های بلندگو فقط بین ساعت ۱ صبح تا 4:۳۰ صبح متوقف 
می شــد. نیمکت ها ناخوشایند و باریک بودند و دائماً در معرض خطر افتادن قرار 

داشتیم. کار سختی بود.
صبح روز ششــم، اعالن های فرودگاه به زبان فرانسوی ناگهان لحن خود را تغییر 
دادند و دیدم مسافرانی با سرعت زیادی از ترمینال خارج می شوند. »سر آلفرد« 
با تکان دادن دست به ســمت منطقه عمومی با لحنی معمولی گفت: می گویند 
یک بمب اینجاســت«. به پشت سرمان نگاه کردم و مطمئن بودم که در مسیری 
کــه اکنون متروکه بود، یک چمدان تنها وجود داشــت. حدود ۵۰ متر پشــت 
چمدان، چندین پلیس امنیت فرودگاه بودند و یکی از ماموران امنیتی با دستش 
بــه من عالمت داد اما »ســر آلفرد« هیچ قصدی برای تخلیه منطقه نداشــت و 
نمی خواســت جعبه های زیادی از صفحات خاطرات ارزشــمندش را رها کند. او 
ســپس با اطمینان گفت: »یک نفر چمدانش را جا گذاشــته، این اتفاق هفته ای 

یک بار می افتد.«
واضح است که نمی خواستم کارم به  عنوان زندگی نامه  نویس رسمی »سر آلفرد« 
قبل از شــروع به پایان برسد و رابطه امان با فرار از این وضعیت خراب شود، پس 

برگشتم و در نهایت نیز در آن چمدان چیزی جز چند پیژامه نبود.
در پایان یکی از این مصاحبه هایی که روزانه در فرودگاه با او انجام می شــد، یک 
روزنامه نگار به او گفت: »به آزادی شــما حســادت می کنم، ای کاش مثل شما 
آزادانه زندگی می کردم، بدون هیچ نگرانی.« ســر آلفرد به اطراف او اشــاره کرد 
و گفت: »نیمکت های زیادی اینجا وجــود دارد«. در کمال تعجب، این روزنامه 
نــگار دعوت را برای زندگی جدید در فرودگاه را قبــول نکرد و با اولین پرواز به 

خانه اش بازگشت.
ماه ها بعد به فرودگاه برگشــتم تا نســخه هایی از کتاب »مرد ترمینال« را به سر 
آلفرد بدهم. مثل همیشــه، نتوانســتم جلوتر زنگ بزنم. کمی نگران بودم، زیرا 
شدیداً دلم میخواســتم از کتاب خوشش بیاید. وقتی به نیمکتش نزدیک شدم، 
مرا دید و چهره اش با لبخندی پهن روشــن شد. الزم نبود نگران چیزی باشم و 

او متواضعانه گفت: موفق شدیم!
مدیر مبتکر روزنامه فروشــی ترمینال ۱ فرودگاه نسخه های زیادی سفارش داده 
بــود و تعداد زیادی از این کتاب را می فروخت و »ســر آلفــرد« نیز برای همه 

کسانی که درخواست می کردند با خوشحالی کتاب را امضا می کرد.
در همان ســالی که کتاب »مرد ترمینال« منتشر شد، »استیون اسپیلبرگ« هم 
فیلم »ترمینال« را با بازی »تام هنکس« بر اساس داستان زندگی مهران کریمی 
ناصری راهی سینما کرد، فیلمی که با بودجه ۶۰ میلیون دالری نزدیک به ۲۲۰ 

میلیون دالر در گیشه فروخت.
پس از انتشار کتاب، »سر آلفرد« دو سال دیگر در فرودگاه ماند اما مسئلی چون 
افزایش امنیت فرودگاه و مسائل بهداشتی به این معنی بود که او سرانجام پس از 
۱۸ سال طوالنی ناگزیر به نقل مکان بود. زندگی در آن هوای آلوده برایش خوب 

نبود و از عفونت بد قفسه سینه رنج می برد.
او چند ســال بعد را در یک پناهــگاه بی خانمان ها در حومه پاریس زندگی کرد. 
هویت او کاماًل بر اســاس مردی شکل گرفته بود که در فرودگاه زندگی می کرد، 
اما اکنون او کســی بود که قباًل در فرودگاه بود. با توجه به زندگی سرگردانی که 

او داشت، »سر آلفرد« یک بازمانده باورنکردنی بود.

روایتیاز۷روززندگی
بامردعجیبایرانی


