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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى

زنى،  قلم  ميهن،  از  دورى  و  تبعيد  سال   33 از  پس  نگارنده  قصد 
افسوس و تاسف خوردن برگذشته نيست و دنبال اگر و مگر هم در 
تاريخ نيستم. آن چه كه بر ما گذشته است، گذشته و ما را جز آن كه 

به فرداى پيش رو بنگريم، چاره اى نيست.
در آستانه نوروز، روى سخنم با كسانى است كه داشتن ميهنى را كه 
در آن عدالت جارى و سارى باشد،  از ديكتاتورى خبرى نباشد و يك 
دموكراسى سكوالر به مانند الگوهاى غربى در آن برقرار شود و دست 
آخر ايرانى كه منشور اعالميه جهانى حقوق بشر در آن پذيرفته شده 

باشد، آرزو مى كنند.

و به راستى به اين آرزو چگونه مى توان جامه عمل پوشاند، ما كه نه 
توپ و تانك داريم، نه ارتش،  نه سپاه و نه قدرت مالى، نه حزب و 
نه تشكيالت، و حريف، همه اين ها را دارد و شايد بيش از حدس و 
گمان هاى ما و تازه از همه مهمتر شانس و اقبال هم نداريم كه يك 
شب بخوابيم و فردا صبح آن در بيدارى ببينيم كه طلسم اين بختك 
به نوعى كه خودمان هم نمى دانيم چگونه، باز شده است و از حريف 

ديگر خبرى نيست.
شايد در ظاهر به نظر برسد كه ما براى مقابله با حريف كهنه كار 
مكار چيزى نداريم كه به مقابله برويم ولى اگر نيك بنگريم ما وسيله 

نوروز امسال، اينجا
 نوروز آينده در ايران
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شما مى توانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

شماره از  ايرانشهر  جدول  مجله  اشتراك  متقاضى  فوق،  اطالعات  مطالعه  ضمن   ...................................................... اينجانب 

امضا
 

 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

و ابزارى داريم كه از زمان پيدا شدن حريف كه عمرى1400 ساله 
توان  در  كه  چه  هر  و  جنگيده است  داريم  ما  كه  چه  آن  با  دارد،  
داشته، انجام داده كه آن را محو و نابود كند و از هر گونه بى رحمى 
و شقاوتى هم دريغ نكرده است.  البته تا حدود بسيارى هم موفق 
شده كه ضد ارزشها را به جاى ارزش ها جا بزند براى مثال تقيه را به 
جاى راستگويى، بزرگ داشت مرگ را در برابر نكوداشت زندگى، غم 
را به جاى شادى، گريه را به جاى خنديدن و...  اين ها همه از بركت 
وجود زيجود اين ايدئولوژى حاكم و وارداتى بر ما رفته است ولى هنوز 
كه هنوز است برخى از ارزش هاى مانده از نياكان مان هم چنان پا بر 

جاى مانده است.
كه  است  آن  آوردهاى  دست  تمامى  و  نوروز  ارزش ها،  آن  از  يكى 
حريف كه بسيار آگاه است و نتوانسته از در جلو وارد شود از در پشت 
با ترفند جعل حديث و واژه هاى فرهنگ بيگانه « يامقلب القلوب ...»  
و در تالش زدودن نوروز و براى از پا در آوردن اين آخرين سنگر 
مقاومت خود را به آن آويزان كرده است و گويى انگار نه انگار كه از 
بام تا شام در دروس حوزه و مكتب اين جشن باستانى را منكوب و 

برپاكنندگان آن را سركوب كرده و مى كنند. 
نوروز فقط يك پديده طبيعى براى ما ايرانيان(منظور حوزه فرهنگى 
نيست  مى شود)  منطقه  كشورهاى  از  بسيارى  شامل  كه  است  ايران 
بلكه از بسيارى پارامترهاى معنوى و مادى در طول قرون متمادى 
تشكيل گرديده است كه مى توان از چهارشنبه سورى، خانه تكانى؛ نو 
پوشيدن، ديد و بازديد، آشتى و صلح برقرارشدن و بر قرار كردن، به 
دامن دشت و صحرا رفتن و با طبيعت هم نوايى كردن... نام برد و 
مهمتر از همه در يك لحظه خاص كه همه ايرانيان با يكديگر يك دل 

و يك زبان مى شوند و آن لحظه خاص است كه همه ما را به يكديگر 
گره مى زند و آن لحظه، لحظه تحويل سال است.

مذهب  يا  خاصى  ايدئولوژى  به  داشتن  تعلق  بدون  ها  اين  همه  و 
ويژه اى جزو باورهاى از هر يك از ما شده است و هم اين جا الزم است 
موافق  نوروز  شدن  جهانى  با  هم  نگارنده  كه  كنم  باز  پرانتز  يك  كه 
است كه نوروز را همه جهانيان جشن بگيرند. اما هم اين جا بايد گفت 
كه براى مثال از يك آمريكايى خواستن كه بمانند يك ايرانى به آب 
و آتش بزند و حتى حاضر باشد جان را براى بزرگداشت چهارشنبه 
سورى در برابر يكى از سفاك ترين حكومت هاى تاريخ معاصر به خطر 

بيندازد، انتظار بيهوده اى است.
بنابراين صرف گفتن جهانى شدن نوروز براى اين كه قند توى دل 
ما آب كند كافى نيست. ما نخست بايد به دنبال خانه تكانى روحى و 
فكرى خود از زنگارهاى فرهنگ ضد ارزشى بيگانه باشيم و سپس با 
استفاده از نوروز كه يكدلى همه ايرانيان را سبب مى شود ايران را آزاد 

و آباد و سربلند كنيم.
تبعيد شدن و مهاجرت ناخواسته فقط براى ما ايرانيان اتفاق نيافتاده 
رقم  ناخواسته  شرايط  اين  ملل  و  اقوام  از  بسيارى  براى  بلكه  است 
خورده است. مهم اين است كه ببينيم ما به كدام يك شبيه تر هستيم 
تا بتوانيم از الگويى كه آنها استفاده كردند، بهره ببريم و در اين كارزار 

پيروز شويم.
و اين ميسر نيست مگر در افكارمان  و اعمالمان، با اين نيايش كه هر 
ساله كه به هم تبريك مى گوييم «نوروزتان پيروز و هر روزتان نوروز»  
و  هرروز را نوروز نام دهيم و هر روز به تكرار بگوييم: « نوروزامسال 

اين جا و نوروز آينده در ايران».
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وقتى روحانيت شيعه در ايران در سال 1357 قدرت سياسى را به دست 
و  سرشار  درآمدهاى  و  دولت  قدرت  به  اتكا  با  كه  مى كرد  تصور  گرفت 
و  فقير  طبقات  ميان  از  شده  استخدام  سركوب  قواى  و  نفتى  بادآورده ى 
باورمند هر كارى كه بخواهد مى تواند انجام دهد و هيچ مانعى بر سر راه 
آن نيست. همچنين روشنفكران دينى و بخش قابل توجهى از روشنفكران 
عرفى (ماركسيست ها) كه به دنبال هويت گم شده ى خويش مى گشتند تا 
از انسان غربى متفاوت باشند (معلوم نيست براى چه) و حاضر بودند آزادى 
و دمكراسى و حقوق بشر را براى آن قربانى كنند و دايناسورهاى چند صد 
تاسيس  تازه  حكومت  با  كنند  حاكم  ايران  مردم  بر  را  شده  منجمد  سال 

همراهى مى كردند و خيال روحانيون از جهت آنها راحت بود.
يكى از اين حيطه هايى كه روحانيت شيعه در واكنش به ملى گرايى دوران 
پهلوى به دنبال اسالمى كردن آن بود سنن ملى ايرانيان بود كه بايد جاى 
خود را به سنن دينى و اسالمى (شيعه) مى دادند. روحانيون در اين حيطه ولع 
زيادى از خود نشان مى دادند و ادعا داشتند كه اسالم مورد نظر آنها به همه ى 
نيازهاى فرهنگى آدميان پاسخ مى دهد و ديگر نيازى به چيز ديگرى نيست.                                        

مهندسى فرهنگ
على خامنه اى به صراحت از مهندسى فرهنگ به دست دولت يا در واقع 
بكنيم  مي خواهيم  چه  «ما  گفته است:  سخن  ايران  عرفى  فرهنگ  نابودى 
با اخالق مردم، با فرهنگ مردم؟ آيا ما به عنوان دولت اسالمى مي توانيم 
هدايِت فرهنگى جامعه ى خودمان را رها كنيم؟ قطعاً نه، جزو وظائف ماست. 
در  رياست  هدايت...  بكنيم؛  هدايت  را  خودمان  مردم  داريم  وظيفه  ما   ...
جامعه ى اسالمى، رياست مادى محض و صرف نيست؛ اداره ى امور زندگى 
مردم هست، همراه با هدايت. تا آنجائى كه مي توانيم، بايد راه هدايت مردم 
را باز كنيم و مردم را هدايت كنيم... بايد در جهتى حركت كنيم كه مردم 
متدين بار بيايند، متدين عمل بكنند، به مبانى دينى معتقد بشوند، عمًال 
پايبند بشوند.» (توصيه هاى على خامنه اى به دولت دهم، شهريور 1388، 
كه  مى گفت  خود  عامى  زبان  به  هم  خمينى   (1389 شهريور   3 تابناك، 
«مملكت اسالمى همه چيزش بايد اسالمى باشد.» اين همه چيز طبعا اعياد 

و جشن ها را نيز در بر مى گيرد. 
 

سنن شيعى به جاى سنن ملى
مهندسى  اين  روش  نگهبان  شوراى  اعضاى  از  يكى  خزعلى  ابوالقاسم 
فرهنگى را در حيطه ى اعياد به صراحت بيان كرده است: «مردم مسلمان 

خود  بزرگ  عيد  عنوان  به  نوروز  عيد  جاى  به  را  غدير  عيد  بايد  ايران 
برگزينند.»(در همايش غدير، نوآورى و شكوفايى، 22 ارديبهشت 1387) او 
اين طرح خود را چندين بار تكرار كرده و هيچ گاه با مخالفت رسمى مراجع 
شيعه و نهادهاى مذهبى شيعه و روحانيون قدرتمند در ايران مواجه نشده 
است. تنها ترس از مردم سبب شده حكومت خامنه اى چنين ايده اى را به 
اجرا نگذارد. خامنه اى به دليل عدم مشروعيت مذهبى در بسيارى از امور به 
ايده هاى روحانيون تن در داده است مگر آن كه بنيان حكومت را در خطر 

مى ديده است. 

سياست نابود سازى گام به گام
از منظر روحانيت شيعه جشن هاى  ملى ايرانيان بايد مثل چيزهاى ديگِر 
اسالمى شده، اعياد اسالمى و باالخص اعياد شيعه باشد و نه آنچه از ايران 
باستان براى مردم اين سرزمين به يادگار مانده و غير اسالمى تلقى مى شود. 

از اين جهت نسبت به نوروز چهار برنامه مد نظر حكومت قرار گرفت:
1) كاهش تعطيالت نوروز از 14 روز براى دانش آموزان و دانشجويان به 
7 روز. اين طرح در سال هاى پايانى دهه ى پنجاه توسط دولت رجايى مطرح 

شد اما با مقاومت ملى روبرو شده و هيچگاه ديگر مطرح نشد. 
2) افزايش تعطيالت مربوط به اعياد اسالمى و شيعى مثل عيد فطر و عيد 
غدير تا با توجه به زياد بودن تعطيالت در تقويم رسمى، اعضاى دولت و 
مجلس در نهايت به كاهش تعطيالت نوروز تن در دهند. روحانيون با همين 
سياست بسيارى از روزهاى عزاى مذهبى را به تقويم افزودند و در نهايت از 
تعطيالت مربوط به روزهاى ملى كاسته شد. دولت احمدى نژاد در هشت 
سال گذشته تعطيالت عيد فطر را بدون تصويب در مجلس به دو تا سه روز 

افزايش داده است. 
ولى  پيام هاى  و  خوانى  دعا  برنامه هاى  پخش  با  نوروز  كردن  اسالمى   (3
كردن  پر  تلويزيون،  و  راديو  از  تحويل  سال  از  پس  دولت  رئيس  و  فقيه 
و  ملى  جنبه هاى  اخذ  و  مذهبى  نمادهاى  از  دولتى  سين  هفت  سفره هاى 
باستانى از آن. بخش اسالمى شده ى نوروز چنان معرفى مى شود كه گويى 
ائمه ى شيعه و خود پيامبر اسالم عيد نوروز را گرامى مى داشته اند. اكثريت 
مردم ايران با خاموش كردن راديو و تلويزيون خود به اين نحوه ى برخورد 

پاسخ داده اند.  
4) مبارزه ى بى امان با جشن ها و مراسم قبل و بعد از نوروز يعنى چهار شنبه 
سورى و سيزده بدر، هر دو تحت عناوينى مثل خرافى بودن يا مخرب بودن 
براى امنيت جامعه و طبيعت. هر آنچه شيعيان در مذهب خود مى كنند از 

غدير به جاى نوروز: 

طرحى كه به انجام نرسيد
مجيد محمدى (جامعه شناس)
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منظر حكومت عين حقيقت است و خرافه اى در آن 
نيست اما سننى كه ريشه در اسالم ندارند خرافى اند. 
موضوعاتى  تنها  كه  اسالمى  جمهورى  مقامات 
است  جامعه  و  طبيعت  ندارد  اهميت  برايشان  كه 
مى رسند  دركه  به  سيزده  و  سورى  چهارشنبه  به 
آلودگى  عدم  و  روانى  آرامش  طرفدار  و  طبيعت گرا 

صوتى مى شوند. 
مبارزه ى  گذشته  سال  چهار  و  سى  در  حكومت 
بى امان خود را عليه سنن ملى ادامه داده و البته 
موفقيتى در اين زمينه كسب نكرده است. روز سه 
شنبه ى آخر سال، حكومت همه ى قواى انتظامى و 
شبه نظامى و لباس شخصى خود را عليه جوانانى 
جشن  را  سورى  چهارشنبه  مراسم  مى خواهند  كه 
بگيرند بسيج مى كند. در سيزده نوروز نيز حكومت 
هيچ گونه تمهيداتى را فراهم نمى كند و كار خاصى 
انجام نمى دهد تا افراد از ترافيك حاشيه ى شهرها 
اين  بردارند.  كار  اين  از  دست  خود  و  شوند  ذله 
و  دولتى  مراسم  براى  حكومت  كه  است  حالى  در 
اتوبوس  و  مترو  مثل  مجانى  خدمات  انواع  مذهبى 
شركت  براى  جانبه  همه  امنيت  حفظ  و  مجانى 
كنندگان  شركت  به  و  مى كند  فراهم  را  كنندگان 

غذا و نوشيدنى مجانى نيز داده مى شود.  

تحوالت اجتماعى و نوروز
اما فراتر از برنامه ها و سياست هاى دولت در جهت 
نابودى بخش هاى ماقبل اسالم،  فرهنگ و ميراث 
ايرانى، جشن نوروز در سه دهه ى گذشته تغييرات 
و تحوالتى را در جامعه ى ايران متحمل شده است. 
اين تحوالت ناشى از تحوالت بزرگ تر اجتماعى و 
سياسى در جامعه بوده است چون جشن هاى  ملى 
ملت ها  نمى تواند در خال به طور دست نخورده باقى 

بماند و دچار تحوالت مى شود. 
افزايش  و  نشينى  شهر  افزايش  با  كه  آن  نخست 
تعداد خانواده هاى هسته اى در ايران، ديد و بازديدها 
در بخش عمده ى خانواده ها به نزديك ترين اعضاى 
سال هاى  مثل  ديگر  است.  شده  محدود  خانواده 
دور  فاميل هاى  از  بسيارى  پنجاه  و  چهل  دهه ى 
خود را ملزم نمى بينند به ديد و بازديد عيد بروند. 

افراد كمتر به ديد و بازديد كسانى مى روند كه در طول سال نمى توانند با 
آنها ارتباط داشته باشند.  

دوم آن كه با افزايش امكانات ايرانگردى و جهانگردى و خودآگاهى به ديگر 
جوامع، ميليون ها ايرانى اصوال مراسم ديد و بازديد نوروز را ناديده گرفته و در 
ايام نوروز به مسافرت مى روند يا اگر در همه ى تعطيالت در مسافرت نباشند 
حداقل بخشى از آن را در سفرند. اين امر براى بسيارى از خانواده ها كه ديگر 

حوصله ى ديد و بازديدهاى معمول را ندارند راهى براى گريز است. 
سوم آن كه در طبقات مرفه تر كه خانه برايشان به حيطه ى خصوصى 
ترجيح  افراد  از  برخى  حكومت)  دريغ  بى  تجاوزات  برابر  (در  شده  تبديل 
مى دهند روزى از تعطيالت را در يك رستوران يا سالن دور هم جمع شده 

و به جاى ديد و بازديد در خانه ها كه بسيار هزينه بر و اعصاب خرد كن هم 
شده (به دليل شلوغى شهرها و دشوارى و  بسيار هزينه بر شدن رفت و آمد) 
در يك روز همه ى ديدارها را انجام دهند. در خارج كشور اين امر به صورت 

يك سنت براى ايرانيان درآمده است. 
هرچه  براى  حكومت  گيرى  جهت  خالف  بر  جامعه  كه  آن  چهارم  و   
اسالمى تر كردن نوروز اين مراسم را هرچه بيشتر به صورت عرفى آن برگزار 
مى كند. برخى براى ابراز اين عرفى بودن در ساعت تحويل سال بر سر قبر 
حافظ يا مقبره ى كوروش در پاسارگاد مى روند. البته فشارهاى حكومت در 
كليت جامعه از جهت غير جمعى كردن جشن نوروز و محدود كردن آن در 

محيط خانه ها موفق بوده است. 
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وجود نوروز و آمدن بهار و طراوت دوباره طبيعت به خودى خود انگيزه اى 
خواهد شد تا روح لطيف شاعر را به پرواز در آورد و سبب سراييدن منظومه هايى 
بس زيبا و شكيل و لطيف شود. با كنكاش در طول تاريخ شعر و ادب پارسى 
گنجينه هاى فراوانى از اين دست را مى توان مشاهده كرد كه با سبكها و قالبها 
و انگيزه هاى متفاوتى سروده شده اند. در ادامه به چند مورد از لطيفترين اشعار 
شعراى برجسته پارسى اشاره اى داريم. شعرايى كه از آنها ياد مى كنيم عبارتند از 
: فردوسى، رودكى، فرخى سيستانى، منوچهرى دامغانى، خيام نيشابورى، بوالفرج 
رونى، مسعود سعد سلمان، جمال الدين عبدالرزاق، بابا طاهر، عطار نيشابورى، 

حافظ، هاتف، قاآنى، سعدى، مولوى و ملك الشعراى بهار
 

* فردوسى
 جمشيد نام پادشاهى است از پادشاهان قديم ايران 
و چهارمين پادشاه، بعد از پايه گذارى سلسله پادشاهى 
توسط كيومرث كه پس از پدرش تهمورث، به پادشاهى 
رسيد. وى در اول ”جم“ يعنى سلطان و پادشاه بزرگ نام 
داشت. سبب ”جمشيد“ ناميدن آن شد كه او سير عالم 
مى كرد و چون به آذربايجان رسيد روزى بود كه آفتاب 
به نقطه حمل آمده و بهار آغاز شده بود ، دستور داد كه 
تخت مرصعى را در جاى بلند گذاشتند و تاج جواهر نشان 
بر سر نهاد و بر آن تخت نشسته و چون آفتاب طلوع كرد 

و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد، شعاعى در نهايت روشنى پديد آمد و چون 
به زبان پهلوى شعاع و انوار نور را ”شيد“ مى گويند، اين لفظ را بر جم افزودند و 
وى را ”جمشيد“ گفتند يعنى پادشاه روشن و در آن روز جشنى عظيم برپا كردند 

و آن را روز را ”نوروز“ نام نهادند.

 
جهان انجمن شد بر تخت اوى

 فرومانده از فره بخت اوى
 به جمشيد بر گوهر افشاندند
 مر آن روز را روز نو خواندند

 
* رودكى

 رودكى يكى از بزرگترين شاعران فارسى درى ايران 
است از ابيات ، قطعات ، قصائد و غزلهاى معدودى كه از 
رودكى باقى مانده است، مى توان به نيكى دريافت كه اين 
شاعر در فنون تصنيف شعر، استاد و ماهر بود و سخنان 
وى در قوت تشبيه و نزديكى معانى به طبيعت و وصف 
آن، كم نظير است و لطافت، متانت و انسجام خاصى در 

آنها مشاهده مى شود.
آمد بهار خرم با رنگ و بوى طيب
 با صد هزار زينت و آرايش عجيب

 الله ميان كشت ، درخشد همى ز دور 
چون پنجه عروس به حنا شده خضيب
 بليل همى بخواند اندر شاخسار بيد

 سار از درخت سرو ، مر او را شده مجيب
 

* فرخى سيستانى
 شاعر اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است. بخشى از يك ترجيع بند بلند 

از او درباره نوروز :

عطر نوروز در 
خامه شاعران 
پارسى سرا
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ز باغ اى باغبان ما را همى بوى بهار آيد
 كليد باغ ما را ده كه فردامان بكار آيد
 كليد باغ را فردا هزاران خواستار آيد 

تو لختى صبر كن چندانكه قمرى بر چنار آيد
چو اندر با غ تو بلبل بديدار بهار آيد 

ترا مهمان ناخوانده بروزى صد هزار آيد
 كنون گر گلبنى را پنج شش گل در شمار آيد
 چنان دانى كه هر كس را همى زو بوى يار آيد

 بهر امسال پندارى همى خوشتر ز يار آيد
 از اين خوشتر شود فردا كه خسرو از شكار آيد
 بدين شايستگى جشنى بدين بايستگى روزى
 ملك را در جهان هر روز جشنى باد و نوروزى

 
* منوچهرى دامغانى

 شاعر نيمه اول قرن پنجم هجرى است. در شعر وى نوعى موسيقى و آهنگى 
خاص وجود دارد چنانكه در حين خواندن شعر او نوعى موسيقى نيز به خواننده 

القا مى شود.
 بر لشكر زمستان نوروز نامدار 

كردست راى تاختن و قصد كار زار
 وينك بيامدست پنجاه روز پيش 

جشن سده طاليه نوروز نامدار
 آرى هر آنگهى كه سپاهى شود برزم 

ز اول بچند روز بيايد طاليه دار
 اين باغ و راغ ملكت نوروز ماه بود

 اين كو و كوهپايه و اين جوى و جويبار
 جويش پر از صنوبر و كوهش پر از سمن 

راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار
 بر سبزه بهار نشينى و مطربت بر سبزه بهار زند سبزه بهار

 آمد نوروز و هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد
 باز جهان خرم و خوب ايستاد مرد زمستان و بهاران بزاد

روى گل سرخ بياراستند زلفك شمشاد بپيراستند
 كبكان بركوه بتك خاستند بلبلكان زير و ستا خواستند

 آمدت نوروز و آمد جشن نوروزى
 فراز كامگارا گيتى ، تازه از سر گير باز

 
و در مسمط ديگرى گفته:

 نوروز بزرگم بزن اى مطرب نوروز
 زيرا كه بـود نوبت نوروز به نوروز

 برزن غزلى نغز و دل انگيز و دلفروز
 ور نيست ترا بشنو از مرغ نوآموز

 كاين فاخته زان كوز و دگر فاخته زانكو
ز بر قافيه خوب همى خواند اشعار

 
* عمر خيام نيشابورى

 حكيم عمر خيام در قرن پنجم مى زيسته و يكى 
از آثار مهم وى رباعيات است كه شهرت عالمگير دارد. 
حكيم خيام كالمش مملو از استدالل و آگاهى دادن 

است و هر خواننده اى را وادار به تفكر مى كند.

 برچهره گل شبنم نوروز خوش است 
در صحن چمن روى دل افروز خوش است

 از دى كه گذشت هر چه گويى خوش نيست
 خوش باش و ز دى مگو كه امروز خوش است.

 چون ابر به نوروز رخ الله بشست
 برخيز و بجام باده كن عزم درست
 كاين سبزه كه امروز تماشاگه تست

 فردا همه از خاك تو برخواهد رست .

* بوالفرج رونى
 جشن فرخنده فروردين است 

روز بازار گل و نسرين است
 آب چون آتش عود افروزست

 باد چون خاك عبير آگين است
 باغ پيراسته گلزار بهشت

 گلبن آراسـته حورالعين است
 

* مسعود سعد سلمان
 رسيد عيد و من از روى حور دلبر دور
 چگونه باشم بى روى آن بهشتى حور
 رسيد عيد همايون شها به خدمت تو
 نهاده پيش تو هديه نشاط لهو و سرور

 برسم عيد شها باده مروق نوش
عد به لحن بربط و چنگ و چغانه و طنبور

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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* جمال الدين عبدالرزاق اصفهانى
 اينك اينك نوبهار آورد بيرون لشكرى

 هريكى چون نوعروسى در دگرگون زيورى
گر تماشا مى كنى برخيز كاندر باغ هست
 با چون مشاطه اى و باغ چون لعبت گرى

 عرض لشكر مى دهد نوروز و ابرش عارض است
 وز گل و نرگس مراد را چون ستاره لشكرى

 
* بابا طاهر

اين شاعر بزرگ كه در قرن پنجم و در همدان مى زيسته 
است، از شعراى نامى وعارف مسلك، ساده و بى پيرايه است. 
بابا طاهر دو بيتى هايش را به لهجه اى سروده كه نشان 
شهرت  و  محبوبيت  بيگمان  و  است  پهلوى  زبان  دهنده 
باباطاهر مرهون توجهى است كه به اين زبان و كشور خود 
داشته است و در نهايت سادگى با آهنگ دلنشين، روح 

ايرانى را تسلى بخشيده است.
 عزيزان موسم جوش بهاره 

چمن پر سبزه و صحرا الله زاره
 دمى فرصت غنيمت دان در اين فصل

 كه دنياى دنى بى اعتباره 

 * عطار نيشابورى
 شاعر عارف و نامدارى است كه در قرن ششم در نيشابور 
مى زيسته و بيشتر اشعارش حال و هواى عرفانى دارد و 

شاعران عارف بعد از وى از اشعار عطار الهام گرفته اند.
 جهان از باد نوروزى جوان شد 

زهى زيبا كه اين ساعت جهان شد
 شمال صبحدم مشكين نفس گشت 

صباى گرم رو عنبر فشان شد
 تو گويى آب خضر و آب كوثر 

ز هر سوى چمن جويى روان شد
 

*حافظ شيرازى
 عارفى كه اشعارش در نهايت لطافت ، همراه با ايجاز 
و موسيقى كالم و فصاحت تمام است . ازغزليات شيوا ، 
عارفانه و عاشقانه حافظ خوش سخن در باره نوروز، گلزار 
و صحرا و چمن و غنچه و گل ، چند بيت در اينجا نقل 

مى كنيم:
 ز كوى يار مى آيد نسيم باد نوروزى

 از اين باد ار مدد خواهى چراغ دل برافروزى
 ز جام گل دگر بلبل چنان مست مى لعلست 

كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزى
 بصحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشانى
 بگلزار آى كز بلبل غزل گفتن بياموزى

 سخن در پرده مى گويم چو گل از غنچه بيرون آى
 كه بيش از پنج روزى نيست حكم مير نوروزى .

 ساقيا سايه ابرست و بهار و لب جوى
 من نگويم چه كن ار اهل دلى خود بگوى .

 دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم
 سخن اهل دلست اين و بجان بنيوشيم .

 افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن
 مقدمش يارب مبارك باد بر سرو چمن

 
*هاتف اصفهانى

 نسيم صبح عنبر بيز شد بر توده غبرا زمين
 سبز نسرين خيز شد چون گنبد خضرا
 ز فيض ابر آزادى زمين مرده شده زنده
 ز لطف باد نوروزى جهان پير شد برنا
 بگرد سرو گرم پرفشانى قمرى ناالن

 به پاى گل به كار جان سپارى بلبل شيدا…
 همايون روز نوروز است امروز و بيفروزى
 بر اورنگ خالفت كرده شاه الفتى ماوى

 

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
ادا
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* قاآنى

 رساند باد صبا مژده بهار امروز
 ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز
 هوا بساط زمرد فكند در صحرا 

بيا كه وقت نشاطست و روز كار امروز
 سحاب بر سر اطفال بوستان بارد 
به جاى قطره همى در شاهوار امروز

 
* سعدى

 رسيديم به استاد سخن. استادى كه گرماى كالمش در 
پس هفت قرن به سردى نگراييده و به راستى كه استاد 
سخن سعدى است. طبع لطيف و ذوق بيمانند و استعداد 
پرورش  نيك  است،  ايزدى  بخشش  كه  سعدى  شگرف 
يافت و به كمال نزديك شد. بيگمان آب و هواى فرح 
بخش شيراز و صحراهاى سبز و خرم و دشتهاى پرگل و 
الله و مرغان خوش نوا نيز در الهام گرفتن وى از جمال 

طبيعت، تاثير فراوان داشته است .
 درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند 

جهان جوان شد و ياران بعيش بنشستند
 بساط سبزه لگد كوب شد به پاى نشاط

 ز بس كه عارف و عامى برقص برجستند.

 وقتى دل سودائى ميرفت ببستانها
 بيخويشتنم كردى ، بوى گل و ريحانها

 گه نعره زدى بلبل ، گه جامه دريدى گل
 با ياد تو افتادم ، از ياد برفت آنها

 * مولوى
 مولوى معتقد است كه غم و شادى دو پديده طبيعى 
روح بشر است و هرگز نميتوان آن را از قاموس زندگى 
بشر حذف كرد . بهر حال غم وشادى ، هر دو براى رشد 
و كمال شخصيت آدمى الزم است . مولوى با الحام از 
و  گلهاى  روئيدن  و  گلستان  سرسبزى  و  بهار  وضعيت 

برآمدن شكوفه ها ، به اين نكته اشاره دارد :
 آتش و آبى ببايد ميوه را

 واجب آيد ابر و برق اين شيوه را
 تا نباشد برق دل و ابر دو چشم

 كى نشيند آتش تهديد و خشم ؟
 كى برويد سبزه ذوق وصال 

كى بجوشد چشمه ها ز آب زالل؟
 كى گلستان ، راز گويد با چمن
 كى بنفشه عهد بندد با سمن

 كى چنارى كف گشايد در دعا 
كى شكوفه سرفشاند در هوا ؟

 كى شكوفه آستين پر نثار
 برفشاند گردد ايام بهار ؟

كى ز درد الله را رخ همچو خون
 كى گل از كيسه برآرد زر برون

 كى بيايد بلبل و گل بو كند
 كى چو طالب، فاخته كوكو كند ؟

 
*ملك الشعراى بهار

در  بلندى  قصيده  سال 1317  در  بهار  شعراى  ملك 
وصف نوروز و زيبا ئى هاى طبيعت سروده كه بخشى از 

آن را با هم مرور مى كنيم :
 بهار آمد و رفت ماه سپند 
نگارا درافكن بر آذر سپند

 به يكباره سر سبز شد باغ و راغ
 ز مرز حلب تا در تاشكند

 بنفشه ز گيسو بيفشاند مشك
 شكوفه به زهدان بپرورد قند
 به يك هفته آمد سپاه بهار
 ز كوه پلنگان به كوه سهند

 جهان گر جوان شد به فصل بهار
 چرا سر سپيد است كوه بلند ؟

هفت شين ساز مكن جان من اندر شب عيد
 شكوه و شين و شغب و شهقه و شور و شيون
 هفت سين ساز كن از سبزه و سنبل و سيب

 سنجد و ساز و سرود و سمنو سلوى من
صبح عيد است برون كن ز دل اين تاريكى

 كاخر اين شام سيه ، خانه نمايد روشن
 رسم نوروز به جاى آر و از يزدان خواه

 كاورد حالت ما باز به حالى احسن
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نوروز و ادبيات فارسى
 بين المللى هستند نه ملى

آقاى كريمى حكاك! چرا شما مى گوييد كه نوروز يك روز براى تمام 
بشريت است و ايران نبايد آن را به خودش محدود كند؟

من فكر مى كنم نوروز هديه ايران به تمام جهان است. اگر شما برگرديد به حدود 
هشت تا ده هزار سال پيش و زمانى كه در غرب آسيا گروه هاى گردآورنده خوراك 
رفته رفته به گروه هاى پرورش دهنده خوراك تبديل مى شدند، مى بينيد كه دوران 
هاى طبيعى يعنى گذر زمان از سرما و گرما، يعنى پاييز و زمستان و بهار و تابستان تا 
چه حد در زندگى افراد موثر بوده است و چون ايرانى ها، يعنى افرادى كه در غرب آسيا 
و در ايران بزرگ زندگى مى كردند، نخستين گروه قومى بودند كه در اين سرزمين 
سكنى گزيدند، تعلق آب و خاكى را با اين دوره طبيعى همراه كردند و با طبيعت همراه 
شدند و زايش دوباره زمين را در فصل بهار به گونه اى گرامى شمردند و در روند گذر از 

زمان، اين گراميداشت به جشنى كه ما به نام نوروز مى شناسيم تبديل شد.
بنابراين، در عين حال كه از يك سو طبيعت الهام بخش ظهور نوروز بوده است، 
مردمان بسيارى كه در خطه بسيار بزرگ ترى از ايران امروز زندگى مى كردند در 
پديد آوردنش اشتراك داشتند و چون جهان امروز از هميشه به هم نزديك تر شده 
است و اتفاقات طبيعى از بد و خوب همه جاى جهان را تحت تاثير قرار مى دهد، من 
فكر مى كنم نوروز يكى از زيباترين هديه هايى است كه آن مردمان، يعنى مردمان 
ايران زمين قديم مى توانستند هديه كنند به مردمان جهان، يا اقال به مردم نيمكره 
شمالى كه اين دوره انتقال بهار را در اين ايام مى گذرانند. اين هديه بزرگى است كه 
در طول اعصار ساخته شده و ايرانيان خود عناصرى را از اقوام ديگرى گرفته اند و در 

مراسم نوروزى وارد كرده اند و امروز هم اين نوروز را مى شود به جهان هديه كرد به 
عنوان يكى از اعيادى كه با هيچ مذهب و قومى پيوستگى ندارد. پيوستگى تاريخى 
نوروز با ايرانيان است ولى پيوستگى امروزين ندارد و صرفا شكوفايى طبيعت را بزرگ 

مى دارد و جشن مى گيرد.

خب با همين معيار، چينى ها هم مى توانند بگويند جشن آنها هم ريشه 
تاريخى دارد و به نوعى ريشه در طبيعت و زايش و بهار هم مى تواند داشته 
باشد. آنها هم مى توانند بگويند اين هم مى تواند براى بشريت باشد و ربطى 

به چينى ها نداشته باشد.
البته درست مى گوييد منتهى اوال سال چينى در سال هاى قمرى دور مى زند و 
ثانيا در ميانه زمستان است. اين اقبالى كه در طول تاريخ از نوروز شده است پيوستگى 
خيلى تنگاتنگى داشته است با طبيعت، با ظهور بهار و شكوفايى درختان. و مى بينيم 
در روزگارى، بگوييم از سلجوقيان به بعد تا حمله مغول، در خود ايران زمين هم نوروز 
به عنوان مراسمى قديمى از ياد رفته بود، ارديبهشت ماه جاللى و ظهور بهار به شكلى 

بزرگ داشته مى شد.
كسانى كه حتى نوروز را به نوعى با هويت اسالمى خود در تعارض مى بينند، اقال 
شكوفايى بهار را به چشم خود مى بينند و آواز پرندگان را به گوش خود مى شنوند 
و اين نوروز به اين دليل باقى مانده است و اين ماندگارى خود دليلى است بر ظرفيت 

جهانى شدن نوروز در اين روزگار.

احمد كريمى حكاك،  منتقد و مورخ ادبى اســت. مى گويد عالقه اش 
ــالگى شروع شد؛  ــپير و غزل هاى حافظ از ده س ــته هاى شكس به نوش
زمانى كه در ازاى هر غزل حافظ كه بدون غلط مى خواند، پنج ريال از 
پدرش پاداش مى گرفت و او با آن پول به ديدن فيلم هاى شكسپيرى 
ــوروى آن زمان- مى رفت. بيش از سى سال است  ــاخت روسيه -ش س
ــگاه هاى آمريكا درس مى دهد.  ــته ادبيات تطبيقى در دانش كه در رش
ــگاه  ــته، در دانش ــاله و مقاله در حوزه ادبيات نوش ــن كتاب و رس چندي
ــرده و در معرفى ادبيات  ــى داير ك ــد آمريكا مركز ايران شناس مريلن
معاصر ايران به دنياى انگليسى زبان نقش فعالى داشته است. او معتقد 
ــد در چهارچوب ايران  اســت كه نوروز يك پديده جهانى اســت و نباي

محدود شود.
ــال پيش او را روبروى دوربين  همين اعتقاد اوســت كه بيش از دو س
ــى  ــى فارس ــبكه خبرى بى بى س ــن برنامه هاى ش ــى از تاثيرگذار تري يك
ــواالت مطرح شده درخصوص جغرافياى نوروز پاسخ  مى نشاند تا به س
ــه بين احمد كريمى  ــر مكتوب آن مصاحبه ك ــهر با باز نش دهد. ايرانش
ــد سعى دارد  حكاك و عنايت فانى(در برنامه به عبارت ديگر) انجام ش
ــتر به  ــگاهى ايرانى تبار بيش تا از منظر اين صاحب نظر فرهنگى و دانش
ــتى اســت»  ــه «نوروز براى همه جهانيان و در خدمت صلح و دوس نظري
پرداخته و به معرفى بهتر آن بپردازد. و از سال ها تالش كريمى حكاك 

قدرشناسى كند.

دكتر احمد كريمى حكاك در گفتگو با عنايت فانى در شبكه بى بى سى فارسى:
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آقاى حكاك، اشكالى كه منتقدان شما مى توانند به اين نظر بگيرند اين 
است كه اگر نوروز به يك پديده جهانى تبديل شود و به كل بشريت متعلق 
باشد، آن وقت آن هويت ايرانى و سنت ايرانى اش تحليل مى رود و از بين 

مى رود و در نتيجه افتخارى براى ايرانيان در آن باقى نمى ماند.
بله، اين بخشى از جدلى است كه اساسا بين طرفداران پيوستن ايران زمين به 
حركت هاى جهانى و كسانى وجود دارد كه ايران را استثنايى بر قاعده پيشرفت هاى 
جهانى مى دانند و ايران را در انزوا مى خواهند و در انزوا و خلوت خودشان، زبان را 
پيراسته مى خواهند و مذهب را در سرآغاز ايرانى خودش مى خواهند و اشكال دارند 

كه خود را با تحوالت جهانى همراه كنند.
امروز ما مى بينيم كه نسل هاى بعدى، نسل هاى دوم و سوم ايرانيان در سرزمين 
هايى زندگى مى كنند كه از نظر مذهبى شايد مسيحيت بر انديشه شان حاكم است، 
اما نوروز را مى توانند به عنوان يادگار نگاه دارند. آيا نوروز از ياد خواهد رفت؟ به هيچ 
وجه. مگر مى شود شاهنامه از ياد برود. وقتى شاهنامه در ظهور جمشيد مى گويد كه 

جمشيد تختى ساخت و به آسمان رفت و بر او خيره ماندند و 
به جمشيد بر گوهر افشاندند 
مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودين

بر آسوده از رنج تن، دل ز كين
بزرگان به شادى بياراستند

مى و رود و رامشگران خواستند
چنين جشن فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان يادگار

اين از ياد رفتنى نيست. نه تنها شاهنامه، بلكه آثار الباقيه و بسيارى از متون ديگرى 
ريشه هاى نوروز را در ايران زمين پى گرفته اند و نشان داده اند و كامال مشخص 
است كه اينها هويت و اصل ايرانى دارد و امروز ظرفيت جهانى خودش را به نمايش 

مى گذارد.

البته يك بحث و استدالل ديگر هم اين است كه نوروز بر خالف تمام 
آن دشمنى هايى كه در طول تاريخ با آن شده، همچنان ماندگار است. راز 
ماندگارى نوروز به نظر شما چيست؟ سنت ها و جشن هاى زيادى در آيين 
هاى باستانى ايرانى بوده و امروز هم از بعضى از آنها هم نشانه هايى هست، 
اما هيچ كدام آنها به قوت نوروز نيستند. در نوروز چه هست كه اين قدر 

مصر ادامه پيدا كرده است؟
همان چيزى كه در آغاز گفتم و به زبان ديگر مى گويم كه بهار فصل شكوفايى 
است و سختى و گرفتارى زمستان را كه پشت سر مى گذاريم، به شكوفايى مى رسيم 
و اين شكوفايى در دل آدمى انبساط و فرح و نشاط برمى انگيزد. حتى شاعران عارف 
ما كه نوروز را جشن نمى گرفتند، اين گشايش را در بهار در خود حس مى كردند و 
اين تخالف ميان دى و بهار نا بهنگام بهارم كه به دى مى شكفم، صد در صد انديشه 

ايرانى است و در برگ برگ ادبيات فارسى است.
من فكر مى كنم كه ايرانى ها خودشان نوروز را بيشتر از اعياد ديگر گرامى داشته اند؛ 
اگر چه مهرگان كه فصل خرمن است جاى خود را دارد. اما نوروز چون پيوستگى ويژه 
اى با مذاهب و مناسك خاصى نداشته، از هر مذهبى عناصرى را گرفته و در خودش 
پذيرفته است. و امروز هم مى بينيم كه از غرب عناصرى را گرفته است. مثال تخم 
مرغ رنگى را مى دانيم كه يادگار قرن نوزدهمى آشنايى ايرانيان با مذهب مسيحيت 
است از طريق ايرانيان ارمنى. اين عناصر افزوده مى شوند و اين عيد همچنان ريشه در 

خاك ايران دارد و شاخ و برگش در سراسر جهان پخش شده است.

ولى فقط اين نيست. يعنى علت ماندگارى نوروز صرفا ارتباطش با طبيعت 
و نو شدن نيست. بعضى ها معتقدند كه بخشى از راز ماندگارى نوروز، نوعى 
مبارزه براى حفظ هويت ايرانى در مقابل يورش هاى كشورهاى خارجى به 

ايران است و تالشى كه براى از بين بردن فرهنگ ايرانى بوده است.
عدالبته اين بحث دراز دامنى است. بسيار اتفاق مى افتد كه اقوام در امحاء يكديگر مى 
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كوشند و در تعارض با هم قرار مى گيرند. ايرانيان هم سهم خود را در اين امحاء بازى 
كرده اند. مظلوم نمايى ايران و اينكه ايران هميشه عرصه يورش ديگران بوده است و 
خود ايران، يعنى شاهان ايران و سپاهيان ايران دست طمع مثال به هند يا افغانستان 
يا جاهاى ديگر نداشته اند، خودش يك افسانه است و موضع كسانى است كه فكر مى 

كنند ايرانى خالص امروز دست يافتنى است.
همين اسالمى هم كه امروز به ايران راه پيدا كرده است، شكل ايرانى خودش را 
گرفته و بخشى از هويت ايرانى شده است. به اصطالح اين در باد سخن گفتن است 
كه كسانى بگويند مى شود برگشت به هويت پيش از اسالم ايرانى مثال به جهان 
هوخشتره. ما آن جهان را نمى شناسيم. ايرانى امروز، ايرانى 98 درصد مسلمان است 
كه البته هميشه در بهترين جلوه هاى خودش، هميشه بردبارى و مداراى خودش را 

در برابر مذاهب و فرهنگ هاى ديگر نشان داده است.

ولى آقاى حكاك شما منكر اين نيستيد كه بعد از اسالم يك نوع دشمنى 
نسبت به اعياد و سنت هاى ماقبل اسالمى ايرانى وجود داشته است؟

نخير، دشمنى وجود نداشته، اختالف نظر بوده است. كسانى مثل غزالى معقتد بودند 
كه نوروز بايد از خاطرها زدوده شود و براى يكى دو قرن هم اين اتفاق افتاده است. 
از نظر ما خوشبختانه اين روند، روند غالب نشد و ايرانى ها اين هويت را بازگرداندند. 
الزم نيست ما اينها را به صورت دشمنى ببينيم. اختالف نظر در ادبيات و انديشه ما و 
در حكمت ايرانى بسيار است. ولى تبديل اينها با دشمنى با ديگران، به نظر من نوعى 

تعصب است كه همه چيز را در تخالف و دشمنى مى بيند.
اختالف نظر كامال مشهودى بوده است ميان ايرانيانى كه هر كدام خودشان را 
ايرانى مى دانسته اند ولى در وزن و قد و شان اعيادى مثل نوروز در مقايسه با عيد 
قربان، عيد فطر و ديگر اعياد اسالمى اختالف نظر داشته اند. امروز ما توانسته ايم اين 
دو هويت را در هم تلفيق كنيم و هويتى يگانه بسازيم كه براى ما عزيز است و براى 

آيندگان بى ترديد عزيزتر.

شما در صحبت هايتان به شعر و ادبيات ايران اشاره كرديد و گفتيد كه 
بخشى از ماندگارى نوروز مديون اين ادبيات و به طور مشخص شاهنامه 
است. ادبيات و شعر ايرانى چه نقشى در نگه داشتن نوروز داشته است. شما 
حتى در حافظ اگر به مغنى نامه يا ساقى نامه نگاه كنيد، يك نوستالژى و 

حسرت به گذشته در اين اشعار مى بينيد
حاال اين نوستالژى يا حسرت در آن متون هست يا ما امروزى ها در آن متون وارد 
مى كنيم و مى خوانيم، بحث ديگرى است. مثال در مورد قصيده ايوان مدائن خاقانى، 
اختالف نظر هست ميان محققان و كسانى معتقدند كه خاقانى به هيچ وجه، هيچ 
مخالفتى با ورود اسالم به ايران نداشته است. البته گذشت روزگاران و ظرفيت يك 

فرهنگ براى نوزايى هميشه موقعيتى است براى گراميداشت اين فرهنگ.
در ادبيات فارسى، ذكر نوروز در اوايل بسيار است؛ در آن دورانى كه اصطالحا به 
سبك خراسانى منسوبش مى كنند. شاعرانى مثل منوچهرى، فرخى، عنصرى و البته 
فردوسى بزرگ كه شاهنامه را مى سرايد، نوروز برايشان يك جشن واقعى بوده است و 
يادگارى است از گذشتگان. ابوريحان بيرونى در آثار الباقيه و شخصى كه فكر مى كنيم 

ممكن است خيام بوده باشد، در نوروزى نامه از نوروز نام ها برده اند.
ولى رفته رفته در قرن هاى يازدهم و دوازدهم، با نضج گرفتن جنبش هاى صوفيان 
و عارفان، آثار و اسباب و ادوات شعر فارسى از بيرون، يعنى از جهان بيرون به جهان 
درون و جهان نفس تبديل مى شود. اين همان فرآيندى است كه شيخ صنعان را به 
جاى رستم مى نشاند و سيمرغ عطار را به جاى سيمرغ شاهنامه مى نشاند. در اين 

روند و در اين فرآيند تاريخى مى شود گفت كه نوروز كم رنگ تر مى شود.
مثال وقتى موالنا از عيد نام مى برد و مى گويد عيد بر عاشقان مبارك باد/ عاشقان 
عيدتان مبارك باد. صحبت از نوروز نيست، صحبت از عيد فطر است، صحبت از عيد 
رمضان است. يا حافظ مى گويد ماه شعبان قدح از دست منه / كاين خورشيد از نظر 

تا شب عيد رمضان خواهد شد.
در همه اين اعياد، در قرن هايى يادواره هاى ايران باستان كم رنگ تر مى شود و 
بعدها در قرن نوزدهم با تماس اروپايى ها و كارى كه آنها روى هويت ايرانى كردند، 
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دوباره رجعتى و بازگشتى و يك فرآيند احيايى شروع مى شود كه اعياد قديمى را 
زنده مى كند و امروز ما تعادل و توازن ديگرى ميان هويت اسالمى و هويت ايرانى 
خودمان قائليم كه امروز اين براى نسل ما كار مى كند. كسانى كه خواستند اين هويت 
را به سمت ايران باستان ببرند، مثل روشنفكران دوران پهلوى، كسانى كه به آن نظام 
كمك فكرى مى كردند شكست خوردند. كسانى كه از اين طرف مى خواستند به 
سويه اسالمى ببرند و نوروز را كم رنگ كنند، در همان اوايل انقالب فهميدند كه نمى 
توانند از پس اين فرهنگ بربيايند و در نتيجه شروع كردند به پذيرفتن نوروز به عنوان 

بخشى بزرگ و يكى از اعياد مهم ايرانيان. البته اعياد ديگرى هم در كنارش هست.
بايد تعارض ها را كم كرد. نه مى شود ايرانى بدون اسالم داشت و نه مى شود 
اسالمى بدون ايران تصور كرد. آميزه اى است مثل يك تركيب شيميايى كه از 
اكسيژن و هيدروژن آب مى سازد و نمى شود اتم هاى اكسيژن و هيدروژن را در يك 

قطره آب از يكديگر جدا كرد.

بسيار خب، ما دقيقا مى دانيم كه پيدايش نوروز از كى بوده است؟ بعضى 
ها مى گويند كه قبل از زرتشت بوده است. نوروز دقيقا از چه زمانى بين اقوام 

ايرانى مطرح شده است؟
بى ترديد قبل از زرتشت بوده است، منتهى ما چون تاريخ مكتوب نداريم، يعنى 
كتابت و خط بين چهار و سه هزار سال پيش مرسوم است، امروز ما تاريخ را از راه 
متون مكتوب مى شناسيم و اين متون مكتوب ما را در شناخت پديده هايى كه 
پيش از زمان خودشان وجود داشته، يارى نمى كند. آنچه كه يارى مى كند اساطير 
باستان است. اساطير االولين مذهبى، مثال آيين مهر، كه مى دانيم آن هم به شكلى 
بهار و نوروز را حاال شايد نه به نام نوروز را جشن مى گرفته است. بعدا شاهى كه به نام 
جمشيد مى شناسيم، به هر حال شاهى از ايران كه شايد نامش در تاريخ محو شده 
باشد و جمشيد نام اصلى او نيست و هر قومى به نامى مى خوانندش، باعث شد كه 
نوروز رسميت پيدا كند. بعد وقتى كه مذهب زرتشت ظاهر مى شود، در اوستا نامى از 
نوروز نيست و بايد منتظر شويم كه بعد از دوران اشكانيان، يعنى در دوران ساسانيان و 
اردشير بابكان، با احياى آتشكده ها جنبشى مثل جنبشى كه در قرن نوزدهم هم در 
ايران آغاز شد براى بازگشت به گذشته آغاز كرد. و در آنجاست كه ما اسم نوروز را مى 

بينيم و ايران هم به عنوان يك سرزمين هويت خودش را بازمى يابد.
در حقيقت اطالعات ما در باره ايران پيش از اسالم بيشتر مربوط به دوران ساسانيان 
است. ولى اين را با توجه به شواهد باستان شناسى و مردم شناسى كه در حفارى ها 
و كنده كارى هاى اخير به دست آمده است تعميم مى دهيم و به گذشته گسترش 

مى دهيم ولى گذشته پيش از ظهور خط را ما چنان كه بايد و شايد نمى شناسيم.

خيلى متشكر آقاى كريمى حكاك! كمى هم به خودتان بپردازيم. شما مى 

گوييد ده سالتان كه بود شعر حافظ را حفظ مى كرديد و پدرتان در مقابل 
شعرهايى كه درست مى خوانديد به شما پنج ريال پاداش مى داد و شما 
با آن پول به تماشاى فيلم هايى كه از روى نمايشنامه هاى شكسپير در 
شوروى آن زمان ساخته شده بودند مى رفتيد. قاعدتا عالقه مندى شما به 
شعر انگليسى بايد از آن دوران شروع شده باشد. ولى شما در ده سالگى از 

شكسپير چه مى فهميديد؟
خيلى كم. شايد نگفته باشم ده ساله، دوازده، سيزده، چهارده سالم بود. يادم است 
تازه كتابخوان شده بودم و هاملت ترجمه شادروان مسعود فرزاد را مى خواندم. دكتر 
فرزاد در آغاز ترجمه گفته بود البته زبان شكسپير به گونه اى است كه به هيچ وجه 
نمى شود به فارسى برگرداند و عذر خواسته بود از نواقص و كمبودهاى موجود در 
ترجمه اش. و من چنان شيفته همان ترجمه شدم كه بالفاصله رفتم در كالس هاى 
بنياد انگلستان يا بريتيش فونديشين در مشهد ثبت نام كردم و دوره هاى آنجا را 
گذراندم. بعدا انجمن ايران و آمريكا آمد و من تمام دوره هاى زبان آنجا را هم گذراندم و 
با زبان انگليسى آشنا شدم به طورى كه وقتى ديپلم گرفتم، انگليسى ام بد نبود، خوب 
بود و به اين ترتيب در دانشگاه تهران هم رشته زبان و ادبيات انگليسى را انتخاب كردم.
در مورد بى غلط خواندن هم، البته من نگفته ام كه بدون غلط مى خواندم. من بى 
ترديد اغالط بسيارى داشتم در آن زمان در حافظ كه هنوز هم ممكن است داشته 
باشم. خواندن حافظ، معضلى است براى همگان. ولى حقيقت اين است كه پدر من با 
نوعى اغماض براى تشويق آن جايزه نقدى را به من مى داد وگرنه، داعيه اينكه كسى 
در ده سالگى حافظ را بى غلط خوانده باشد، داعيه گزافى است و فكر نمى كنم كه 
من اين داعيه را داشته باشم. من گفته ام كه من انواع اشتباهات را مى كردم ولى او از 

سر گذشت به من آن جايزه را مى داد كه تشويقى كرده باشد.

ولى به هر حال، معيار غلط خواندن يا درست خواندن شما، پدرتان بوده 
است در آن زمان و ظاهرا تاثير خودش را هم گذاشته است كمااينكه االن 
نزديك سى سال است كه شما ادبيات تطبيقى را درس مى دهيد و خيلى 

در زمينه ادبيات فارسى و شناساندش به انگليسى زبان ها كار كرده ايد.
ممنونم از لطف شما، البته كارهاى نكرده بسيارى در پيش است كه دوستان و 
دانشجويان جوان من چه در ايران و چه در خارج از ايران دارند ادامه مى دهند. اين 
سنتى است كه ما تازه آغاز كرده ايم و مثل نوروز، ادبيات فارسى هم بايد در ادبيات 
جهان معرفى شود و شناسانده شود. به شكلى مى شود گفت ادبيات هم مهجور مانده 
است. البته ترجمه، و ترجمه دقيق و موثر كارى آسانى نيست ولى روش تطبيقى، 
كارساز است. يعنى بر سر ادبيات فارسى هم دعوا نداشته باشيم كه مثال اين مال 
ماست، افغان ها بگويند مال ماست، تاجيك ها بگويند مال ماست. اين بخشى از 
ميراث بزرگ بشرى است و اگر كسى در خود حافظيه شيراز هم ايستاده ولى حافظ را 
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نخوانده، او اصال اهل قلمرو ادبيات نيست و اگر كسى مثال در اسكاتلند هم بوده باشد 
و حافظ را بشناسد، شهروند شهر ادبيات است. ادبيات يك شهر بى مرز است. گستره 
اى است كه ورود مى خواهد. اگر من هم اندك آشنايى با شكسپير دارم، او از آن من 

هم هست و در ذهن من هم يك عنصر زنده و پويا است.
بنابراين، باز من خيلى پرهيز دارم از ملى كردن اين پديده ها. ادبيات فارسى صرفا 
متعلق به ايرانى ها نيست. اتفاقا زادگاه و خاستگاهش در آسياى ميانه است، بيهوده 
نيست كه ما مى گوييم رودكى سمرقندى، مولوى بلخى، سنايى غزنوى. آسياى ميانه 
و افغانستان زادگاه ادبيات فارسى بود، ولى البته در روند تاريخ، و به ويژه در دوران 
مدرن، چون ايران چه از نظر مادى و چه از نظر معنوى، منابعش بسيار غنى تر و 
قوى تر بود از كشورهاى فقيرترى مثل افغانستان و تاجيكستان و آنها رفته رفته، مثال 
تاجيكستان در امپراتورى شوروى بلعيده مى شدند، اين است كه امروزه روز، ايران 
مركز ادبيات فارسى شده است، ولى هميشه چنين نبوده است و روزگارى هم هند 

مركز ادبيات فارسى بوده است. 

ولى در مجموع، شما فكر مى كنيد كه امروز و در سطح جهانى، ادبيات 
فارسى به خاطر لياقتش بايد شناسانده شود، كارى كه شما در مركز ايران 
شناسى دانشگاه مريلند انجام مى دهيد. يعنى ادبيات امروز ايران يا به طور 

كلى ادبيات فارسى در حد ادبيات جهانى است؟
بله. به ويژه شعر فارسى يكى از دو سه سنت بزرگ شعرى جهان است و اين را نسل 
هايى درك كرده اند. افرادى مثل اليوت و ازراپاوند و بگوييم از زمان فيتزجرالد. از زمانى 
كه شرق شناسى آغاز شد كه البته شرق شناسى، سنتى است كه ايرادهاى خودش را 
دارد، ولى جملگى بر اين نظر بودند كه شعر فارسى يكى از زيباترين سنت هاى شاعرانه 

جهان است و درخور مطالعات به مراتب بيشترى است.
امروز تازه با ظهور نسل هايى كه در محدوده هاى محلى و ملى فكر نمى كنند و 
جهانى مى انديشند، به يمن حضور اين نسل و آموزشى كه مى خواهند در دست 
كسانى مثل من ببينند كه مخالف اين نيستند كه اينها اين ادبيات را به جهان هديه 
بكنند، همچنان كه ما بايد نوروز را به جهان هديه بكنيم، در رفاقت و همراهى با اينها، 
نوعى جهانى شدن ادبيات فارسى دارد شكل مى گيرد كه چيزى جز زيبايى و شادى 

و بزرگى و شناخت شكوه ادبيات فارسى براى ما به بار نمى آورد.
همان طور كه اشاره كردم، شما بخش ايران شناسى يا زبان و ادبيات 
فارسى را در دانشگاه مريلند تاسيس كرديد و خودتان هم آنجا درس مى 

دهيد. شما دقيقا در آنجا در مورد زبان و ادبيات فارسى چه مى كنيد؟
من بينش و رسالت اين مركز را تدوين كردم و سناى دانشگاه و ايالت مريلند تصويب 

كردند. وقتى ما مى گوييم
Centre for Persian studies اين Persian را به صورت يك زبان بين 
المللى مى بينيم يعنى نه فقط زبان ايران امروز، بلكه زبانى كه در افغانستان هم هست، 
در تاجيكستان هم هست، در گذشته در قفقاز و آناتولى و هند هم بوده است و يك 
حوزه فرهنگى را آبيارى و آباد كرده است. اين است كه اگر اين زبان را به صورت يك 
زبان بين المللى ببينيم كه ما مى بينيم، آن وقت مى بينيم كه اشتراكى بين جوامعى 
ايجاد مى شود كه اين زبان در گذشته در آنها رواج داشته است يا دست كم متونى 

داشته است.
امير خسرو دهلوى هيچ ربطى به ايران نداشته است. اقبال الهورى هيچ ربطى به 
ايران نداشته است، ولى البته ايران زمين و فلسفه و حكمت زبان فارسى و ايرانيان، 
بخشى از تفكر اين عزيزان بوده است. اين تصور بر مركز ما حاكم است. يعنى كسانى 
كه ميل دارند ادبيات فارسى را متعلق به ايران ببينند و فقط در مرزهاى ايران، متعلق 
به اين مركز نيستند و در اين مركز جايى ندارند. ولى كسانى از هر مليتى كه هستند، 
اما ميل دارند و مى خواهند زبان فارسى و ميراث شعر فارسى را به عنوان يك پديده 
جهانى و بين المللى در نظر بگيرند و آن را از منظر پرسشگرى مدام كه يك موضع 
آكادميك است مطالعه كنند، مورد استقبال مركز قرار مى گيرند. ما با اينها كار مى 
كنيم و درجه هاى ليسانس، فوق ليسانس و دكترا ارايه مى كنيم و آنها را به نوعى 
بنيادهاى نظرى و روش هاى دانشگاهى مسلح مى كنيم كه اين ميراث شعرى و ادبى 

را از اين ديدگاه بررسى كنند.
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بار ديگر و با فرا رسيدن موعد نوروز باستانى ايرانيان، موزه هنر معاصر لس آنجلس 
LACMA به همت بنياد فرهنگ و با همكارى بخش خاورميانه اين موزه خود را 

آماده ميزبانى از كهن ترين سنت ايرانيان (جشن نوروز) مى كند.
بيتا ميالنيان مدير اجرايى بنياد فرهنگ در لس آنجلس با انتشار اين خبر، زمان 
برگزارى مراسم نوروزى امسال را در مورخ شانزدهم و هفدهم مارچ 2013 اعالم 

كرد و افزود:
«با توجه به همكارى خوبى كه در سالهاى اخير بين بنياد فرهنگ و موزه 
LACMA در برگزارى مراسم نوروز بوده است امسال اين برنامه با تغييراتى 
چشمگير و با توجه به استقبال همشهريان غير ايرانى از مراسم سنتى ايرانيان براى 

دو روز متوالى در اين موزه معتبر ايالت كاليفرنيا برگزار خواهد شد.»
 LACMA شايان ذكر است كه در سال هاى گذشته مراسم ويژه نوروز در موزه
به صورت يك روزه برگزار مى شد كه افزايش زمان اين برنامه به دو روز نشانگر 
استقبال عمومى جامعه امريكا از آيين هاى گشايش سال نو در فرهنگ باستانى 

ايرانيان است.
مدير اجرايى بنياد فرهنگ ضمن تاكيد بر اهميت شناساندن سنن و آداب 
فرهنگ و تمدن باستانى ايران به ديگر جوامع جهان، هدف اين برنامه را برقرارى 
ارتباط بيشتر بين ايرانيان و آمريكاييان دانسته و در تشريح برنامه هاى اين مراسم 

ويژه مى گويد:
شنبه  كه  مراسم  اول  شب  «در 
برگزيده  فيلم هاى  اكران  با  شب 
جشنواره فيلم كوتاه بنياد فرهنگ 
آغاز خواهد شد و سپس با  اهداى 
جوايز به برگزيدگان اين جشنواره و 
پس از آن  با مراسم ضيافت رسمى 
حضور  امكان  يافت،  خواهد  ادامه 
همه عالقمندان مهيا شده است تا 
 LACMA هم اعضاى رسمى موزه
و هم بازديدكنندگان معمولى با تهيه 
بليط بتوانند از اين مراسم ويژه ديدن 
كرده و در ضيافت شركت نمايند. 
تهيه  كه  مى دانم  توضيح  به  الزم 
نوروز 1392  رسمى  ضيافت  غذاى 
در موزه LACMA با ذائقه و رسپى 
ايرانى به عهده يكى از سرشناس ترين 
سرآشپزهاى امريكايى خواهد بود كه 

بى شك به نوبه خود اتفاقى جالب در تاريخچه 5 ساله برگزارى مراسم نوروز بنياد 
فرهنگ در موزه LACMA به شمار مى رود.

در مورخ يكشنبه 17 مارچ نيز كه مراسم از ساعت 11:30 پيش از ظهر آغاز 
خواهد شد و تا ساعت 7 شب به طول خواهد انجاميد. آيين گشايش رسمى سال 
نوى خورشيدى بر اساس سنن و آداب ايرانيان در اين موزه به همراه برنامه هاى 
ويژه و متنوعى برگزار خواهد شد كه در اين برنامه ها هنرمندان گرامى و نوآورى 
مانند شاهين يوسف زمانى، رعنا منصور و آروين خاچيكيان و ديگر دست اندركاران 

فرهنگ و هنر ايرانى، مشاركت خواهند داشت.»
نقطه اوج هنرنمايى هاى در نظر گرفته شده در مراسم نوروز امسال در موزه 
LACMA  در انتطباق و همرسى هنر و موسيقى سنتى ايرانى با موسيقى مدرن 
است كه بى شك موجب شگفتى شركت كنندگان را فراهم خواهد آورد. اما آنچه 
در چند دوره گذشته توانسته است به عنوان نقطه عطف برنامه هاى مشترك بنياد 
فرهنگ و موزه هنر لس آنجلس بدرخشد، تالش مشترك اين دو نهاد براى برگزارى 
برنامه هايى خانوادگى با محوريت آشنايى بيشتر نسل دوم ايرانيان آمريكا با پيشنه 
پر افتخار تاريخى و آداب و سنن نوروز باستانى است. كه در اين راه برنامه هاى 
آموزش غير مستقيم و ارتباط نزديك با نماد هاى فرهنگى ايرانى در مراسم امسال 

نيز تدارك ديده شده است.
ميالنيان يكى از ويژگى هاى مراسم امسال را اعالم رسمى حضور استوانه منشور 

كورش بزرگ در پاييز امسال در موزهGetty دانسته و مى افزايد:
«با توجه به اينكه منشور كورش كه نماد افتخار ملت ايران است در پاييز آينده در 
لس آنجلس خواهد بود، مراسم نوروز امسال فرصت مناسبى است تا توجه عمومى 
جامعه آمريكايى را به حضور اين سند افتخار ايرانيان از اعصار باستان تا كنون در 
لس آنجلس جلب كنيم و بتوانيم نگاه اجتماعى جامعه ميزبان را به داشته هاى ذى 

قيمت فرهنگى خود معطوف داريم.»
براى اطالعات بيشتر درباره اين مراسم دو روزه مى توانيد با مراجعه به سايت 

www.farhang.org   اطالعات تكميلى بيشترى كسب نماييد.

به همت بنياد فرهنگ و براى پنجمين سال متوالى:

نوروز 1392 در موزه هنرمعاصر لس آنجلس
LACMA 
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 نوروز يكى از زيباترين جشن هاى باستانى ايرانيان و نماد شكوفايى طبيعت 
و نوزايى است. در ساليان اخير، ايرانيان خارج از كشور به گسترش پيام اين 
ايام فرخنده و ثبت آن در جوامع بين المللى مبادرت كرده و خواستار انتشار 
تمبرهاى نوروزى و به رسميت شناختن آن شده اند. با اين وجود، از آن جا 
كه اين جشن نمادين است، بازبينى برخى از تصويرسازى ها و عناصر تشكيل 

دهنده آن، پيش از نهادينه كردن اين پديده، ضرورى است. 
انسان براي بيان افكار و احساسات خود از گفتار و نوشتار و نيز براي انتقال 
اين مفاهيم گاه از نمادهاى (Symbols) مختلف بهره مي جويد. نمادها، 
نشانه هاي قابل رويت از مفاهيم، چيزهاي ناشناخته، ناديدني و يا انتزاعي 
هستند. يكى از شناخته ترين آن ها،     يعنى نماد عشق است كه در 
آثار هنري، كارت پستال  ها، زيورآالت و غيره ديده مى شود. نمادها توسط 
انسان ها ساخته مي شوند و به دنيا مي آيند. با اين وجود گاه بار فرهنگي و 
ارزشي خود را از دست مي دهند و اصطالحاً مي ميرند، بطور مثال، خدايان 
يوناني كه هر يك زماني سمبل هايى از مادرى، زايش، شجاعت، قهرمانى، 

درمان و غيره بودند، هم اكنون نمادهايى مرده اند. 
نمادها به دو دسته طبيعي و فرهنگي تقسيم مي شوند: نمادهاي طبيعي از 
محتويات ناخودآگاه سرچشمه مي گيرند. زبان ناخودآگاه رواِن انسان، نمادين 
است و روياهاي ما، در خواب سرشار از مفاهيم نهفته در پس نمادهايي، نظير 
آب، شير، جنگل، سياهي و اشكال هندسي هستند كه هر يك به لحاظ 

روانشناختي قابل تعبير است.
نمادهاي فرهنگي براي شرح حقايق و پديده هاي فرهنگي به كار مي روند 
و به همراه آيين ها، اعياد، صنايع هنري و غيره، عناصر تشكيل دهنده يك 
يك  ارزش هاي  و  باورها  بومي،  هنرهاي  مانند  نمادها،  هستند.  فرهنگ 
فرهنگ را به افراد جامعه يادآوري مي كنند و از اين رو نيرومند، احساس 
برانگيز و انرژي زا هستند. در روابط بين الملل، شاخص ترين نماد، پرچم است؛ 
افراد يك جامعه برحول يك پرچم مشترك گرد هم مى آيند و گاه براي 
صيانت از حرمت آن جانفشاني مي كنند. نمادها در افسانه ها و اسطوره ها 
يافت مي شوند. در داستان تمثيلي منطق الطير اثر عطار، هر يك از سي 
مرغ، نمادي از ويژگي هاي انكار شده انساني، مانند حرص، حسد و خودبيني 

هستند. اين مرغان رفته رفته با ديدار از سايه هاى روان، خوديابى و تحول 
به مرحله اي از تعادل، تعالي، كمال، وحدت و يكپارچگي مى رسند كه از آن 

پس «سيمرغ» سمبل آن است. 
نمادها، توسط انسان ها خلق مي شوند، با اين وجود، پس از مدتي حيات 
مستقل خود را پيدا مي كنند و در سازندگان خود تأثير متقابل و بيشترى 
مى گذارند. نماد صليب شكسته،     بطور مثال، سمبلي از حكومت 
اقتدارگراى آلمان هيتلري بود كه پس از بكارگيري اش بر هر كوي و برزن، 
پوشاك و اوراق و غيره، هر چند رفته رفته به نيرويي رعب آور و ويرانگر براى 
گروهى بدل شد،  با اين وجود، بر اثر اين عادى سازى عده اى را با باورهاى 

مشترك نمايندگى مى كرد.
نمادها امروزه در فيلم ، عكس، هنر، سينما، تلويزيون، آگهي هاي بازرگاني، 
كتاب، زيورآالت و غيره، بكار برده مي شوند. از سمبل هاى ايراني مي توان به 
فروهر، آتش و آتش افروزي در جشن چهارشنبه سوري اشاره كرد. نوروز 
از اعياد مهم ايرانيان است و سمبل هايي، مانند هفت سيِن سفره نوروزي، 
ماهي، آينه،  مير نوروزي و عمونوروز، در مجموع نمادهاى نوزايي در طبيعت 

و انديشه هستند .

«عمو نوروز» و 
 وجه «زنانه» غايب 

در بارورى و نوزايى بهار
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بر اساس پژوهش هاي اسطوره شناسان  
و به گواهي اسناد گاهشماري كه از همه 
ملل هند و اروپايي در باره جشن آغاز 
سال نو به دست رسيده، چنين بر مي آيد 
كه كارنامه اساطيري- آيينى نوروزي، با 
كوكبه ها و دسته هاي جشن و سرور كه 
شركت كنندگان در آن نقاب بر چهره 
مي بستند، با قطار دسته هاي سّرى عياران 
و جوانمردان ومراسم نمادين خاكسپاري 
پيشينه بسيار كهن دارد كه به دوران 

مشترك هند و اروپايي مي رسد. 
افزون بر اين، شواهد ديگر نشان مي دهد 
كه آيين هاي جشن سال نو، كه معموالً 
تكراري از كار آفرينش نگاشته مي شد، 
حتى به دوران پيشين تر باز مي گردد و نزد 
سومريان و اكدي ها شناخته بوده و عناصر 

اصلي آن در ميان مردم مصر و عبرانى ها نيز رواج داشته است. پژوهش هاى 
ديگر نشان مى دهد كه آيين هاي مشابه احيا و نوشدگي و دسته هاي سّري 
با صورتك ها و مراسم حضور و ظهور جانوران و ايزدانى كه به نحوي با مغاك 
زمين و مراسم خاكسپاري سرو كار دارند، در ژاپن، در ميان سرخپوستان و 
ساير مناطق نيز برگزار مى شده است.  نمونه ديگر گرامى داشت فصل بهار، 

اسطوره ديميتر/پرسفون، به جاى مانده از يونان باستان است كه به چندين 
قرن پيش از ميالد بازمى گردد. ديميتر(خداى بانوى مادر و حاصلخيزى و 
همسر زئوس، خداى خدايان) از ربوده شدن دختر خود پرسفون به جهان 
زيرين دچار يأس و نااميدى شده و در جهان،  خشكسالي (اشاره به زمستان) 
ايجاد مي كند و با نجات و پيوستن دخترش دوباره حاصلخيزي و فراواني 
(اشاره به فصل رويش بهار) را خلق مي كند. اسناد باقي مانده از جهان 
باستان حتي از جشن گرفتن پايان فصل سرما و آغاز شكوفايي زمين توسط 

بدوي ترين اقوام در نقاط مختلف، حكايت مي كنند. 
با اين وجود، گراميداشت نوروز و آغاز بهار به لحاظ محيطى و جغرافيايي 
جنبه جهاني ندارد. در مناطق استوايي كه زمستاني در كار نيست، بهار آن 
مفهومي را كه براي مردمانى كه در مناطق چهار فصل زندگى مى كنند، 
دارا نيست. در مناطق استوايي كه سرشار از حيات عجيب و جنگل و رود 
است، آهنگ مرگ بر اساس پوسيدن و ظهور دوباره، شكل مي گيرد. با 
اين همه، «نوروز» به لحاظ پيشينه ى تاريخي و هدف متعالي گسترش 
نوانديشى مي تواند با پيشنهاد و منشاء ايراني، افغاني، تاجيكي، تركمنى، 
آذري، پاكستاني و هندي (مناطقي كه به حفظ آن مبادرت كرده اند)، به يك 

نماد و پديده جهاني مبدل شود. 
از نمادهاى ديگر كه در طول اعصار زنده مانده اند، مي توان به خورشيد و 
ماه (قمر) اشاره كرد كه در افسانه ها و اسطوره ها بسيار بكار برده شده اند. 
خورشيد از ديرباز،  نماد روشنايي و نيروى حيات و بطور استعاري نماد 

«روشنگري» است. 
مراحل مختلف «ماه» در آسمان نماد مرگ و تولد است و از اين  رو، ابديت و 
بي مرگي و تجديد حيات را تداعي مي كند. ماه در اسطوره ها و افسانه ها، مانند 
«زمين» يك «بانوست» و فانوس عشاق به شمار مي رود و در دنياي باستان 
معلم اعظم محسوب مي شده. اسطوره مسيح، از آن جا كه مرگ و حيات 

دوباره را تداعى مى كند، از اسطوره هاى قمرى محسوب مى شود. 
در ايران باستان، دوازده ماه سال همنام با دوازده ايزدي بودند كه هر كدام 
نگهبان پديده هاي طبيعت  بودند. سي روز هر ماه با نام هاي ويژه خود، نوعي 
تقسيم بندي دو گانه و چهارگانه داشتند. در تقسيم بندي هاي دوگانه، در 
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رأس نخستين پانزده روز، اهورامزدا يا اورمزد، خداى آفريدگار قرار داشت و 
در رأس پانزده روز دوم، ميترا يا مهر، ايزدي كه به بخش بزرگي از باورهاي 

باستاني ايران سروري مي كرد. 
در داستان هاي آفرينش، مي بينيم كه اورمزد پس از آفريدن جهان (آب، 
گياه، حيوان و ...)، در بخش پاياني سال، پيش نمونه انسان را مي آفريند كه 
نياي آدميان است و آفرينش اهورايي را در برابر اهريمن، پاسداري مي كرده. 
سالگرد اين چند روز پاياني سال، مدخلى بر نوروز است، بنابراين جشن نوروز 

سالگردي است از آفرينش انسان. 
اسطوره هاي ديگرى در رابطه با نوروز وجود دارند، مانند اسطوره جمشيد 
شاه كه همگى در مجموع يادآور پيروزي نمادين عنصر نيك بر اهريمن در 

نبرد فصل ها و سالگرد بيداري طبيعت از خواب زمستاني و مرگ است. 
افسانه ها و اسطوره هاي خورشيدي و قمري در همه فرهنگ ها به وفور 
يافت مي شوند. اسطوره هاي خورشيدي به طور تمثيلي و نمادين بيانگر 
بسيار  نيز  عرفاني  معرفت يابى هاى  و  اديان  در  و  هستند  «روشنگرى» 
به چشم مى خورند، با اين وجود، گاه مثل تيغ دو لبه عمل مى كنند: از 
يك سو مى توانند سبب خرديابى و رشد و تحول شوند و از سوي ديگر 
با روشنگرى هاى افراط گرايانه ى عقيدتى و يا سياسى، تحت عنوان هاى 

رستگارى و هدايت و پاكسازى توده ها، جنبه ويرانگرانه پيدا   كنند.
خورشيد و ماه به صورت نمادين در هنرهايى، مانند نقاشى و ادبيات ديده 
مى شوند. با اين وجود نسبت دادن ويژگى ها و صفات اصطالحاً «مردانه» 
و «زنانه» به اين دو سمبل بيشتر مطرح بوده و در افسانه ها نيز مشهود 
است. ويژگى هايى، نظير شجاع، برنامه ريز، دقيق، قاطع، رقابت جو، مصمم، 
تحليل گرا، متمركز، هدفمند، نتيجه گرا و اصوالً كليه مشخصه  هايى كه به 
دستاوردهاى بيرونى مرتبط هستند، به اصل مردانه و نيروى خورشيدى و 

از سوى ديگر صفاتى، نظير انعطاف پذير، شهودى، حساس، عاطفى، همدل، 
پذيرنده و كليه وجوهى كه به درون پردازى مرتبط است، به اصل زنانه و 

نيروى قمرى نسبت داده شده اند.
الزم به توضيح است كه اين تقسيم بندى ها در برخى از فرهنگ ها به 
عكس است، يعنى ويژگى هاى زنانه به خورشيد و مردانه به ماه نسبت داده 
شده است. هدف از نگاشتن اين مقاله برترى جويى سمبل هاى خورشيد و 
ماه بر يكديگر نيست بلكه خط  هايى است كه در مورد ويژگى هاى مردان و 

زنان كشيده مى شود. 
همانطور كه در باال ذكر شد، در دوران گذشته ماه به عنوان مظهر مهمى 
مورد نظر و الهام بخش انسان ها بوده است. افسانه ها و آيين هايى قمرى 
پيشينه اى بس قديمى تر از اسطوره هاى خورشيدى دارند. اما با گذشت 
زمان، بشر براى رهايى از وابستگى خود به طبيعت، مادر اعظم و مادر زمين 
را با خداوند پدر و خدايان آسمانى جايگزين كرد و اسطوره هاى خورشيدى 
پا گرفتند. در اين اسطوره ها و افسانه ها، ما شاهد سر برآوردن قهرمانان 
خورشيدى يعنى مردانى هستيم كه براى غلبه بر تهديدها و خطرهاى 
طبيعت شوريدند و قدرت رفته رفته «مردانه» شد. در اسطوره انومااليش 
كه يكى از افسانه هاى مربوط به پيدايش و آفرينش جهان است، بخوبى 
مى بينيم چگونه تيامات توسط همسرش مردوك (يكى از خدايان باستانى 
تمدن بابلى) كشته مى شود و دوران مادرتبارى به پايان و دوران پدرساالرى 

آغاز مى شود.
با ادامه اين روند و سپس پيدايش ماشين و رشد جوامع رقابت جوى 
صنعتى در دنياى معاصر، «خورشيد گرايى» به اوج خود مى رسد. از ديدگاه 
روانشناسى تحليلى، مردان و زنان هر چند كه ويژگى هاى روانى مردانه و 
زنانه را دارا هستند با اين وجود، ويژگى هاى از جنس مخالف را به صورت 

عمو نوروز و ننه سرما- دقت به سمبل ننه سرما در مخدوش كردن چهره زنان قابل توجه است.
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بالقوه (potential) در خود دارند. ويژگى هاى مردانه در زنان «آنيموس» 
و ويژگى هاى زنانه در مردان «آنيما» ناميده مى شود. براى سالمت روان،هر 
فردى مى بايست بين ويژگى هاى جنس خود و ويژگى هاى مثبت جنس 
مخالف در روان خود، تعادل ايجاد كند. بطور مثال، مردى كه براى پيشبرد 
كارهايش هميشه مصمم و قاطع است (ويژگى مردانه) و ويژگى هاى بالقوه 
زنانه روان خود را - بطور مثال انعطاف پذيرى-  در نظر نگيرد و بين اين 
دو ويژگى ظاهرا متضاد، هماهنگى و تعادل برقرار نكند، به فردى افسرده، 
ناراضى و سرسخت مبدل خواهد شد. در زنان و همجنسگرايان نيز همين 

موضوع صادق است. 
در دنياى خورشيدى امروزى كه به ويژگى هاى مردانه تأكيد بيشترى 
مى شود، انسانها، غالبا با نيمه هاى غايب روان خود به سر مى برند و اين 
در حالى است كه پژوهش هاى پزشكى و بويژه علم روانشناسى بخوبى 
نشان مى دهد كه ريشه بسيارى از بيمارى ها، معضالت، اختالفات زناشويى، 
درگيرى ها و جنگ ها در اثر عدم ويژگى هاى اصطالحاً زنانه، مانند «همدلى» 
و «رحمانيت» است كه از ديرباز در آموزهاى عرفانى و آيين هايى نظير 

بودايى همواره تأكيد شده است. 
اين نوع خورشيد گرايى و دو قطبى شدن سبب شده است كه مردان و 
زنان (هر چند در كنار يكديگر) در دو دنياى جدا افتاده «روز» و «شب» 
بسر ببرند و درنتيجه قادر به تفرد و رشد فردى و مشاركت در اعتال و كمال 

جامعه نيز نباشند. 
با توجه به نقش خطير نمادها و اسطوره ها و تأثير متقابل آنان در شكل گيرى 
شخصيت ها و فرهنگ ها، انسان امروزى مى بايست كه آگاهانه به شخصيت  
و نمادشناسى اسطوره ها و به نماد سازى برخى از عناصر فرهنگى بپردازد. 

عمو نوروز يكى از شخصيت هاى نمادين نوروز است كه به زندگى مردم، 
بركت و فراوانى اهدا مى كند. اما در اين تصويرسازى نمادين، آيا عمو نوروز 
به تنهايى براى نمايندگى كردن فصلى كه مظهر زايش بارورى و نوزايى 
است كافى است؟! شخصيت افسانه اى ديگرى به نام «ننه سرما» (همسر 
عمو نوروز) وجود دارد كه تصويرى عبوس از زن و دوران سالمندى ترسيم 
مى كند؛ نمادى است از فصل سرما و زمستان و در كتاب هاى قصه كودكان 
در سال هاى اخير نيز بازتاب يافته است. آيا ننه سرما خدشه اى به تصوير 

زنانگى هستى نيست؟ 
هدف از نمادسازى و ايجاد شخصيتى نمادين نظير «خاله بهار» در كنار 
عمو نوروز، تكميل تصوير وصال، بارورى، نوزايى و تعادل وجوه مردانه و زنانه 

هستى است.

منابع:
- نماد خورشيد در فرهنگ و ادبيات اثر راهله ُغراب.

- انسان و سمبل هايش، دكتر كارل گوستاويونگ، ترجمه محمود سلطانيه.
- اسطوره هاى حيات و مرگ، از سى.اى.بورلند، ترجمه رقيه بهزادى.

- فرا درمانى، محمدعلى طاهرى- عرفان حلقه  
- زبان، فرهنگ، اسطوره، ژاله آموزگار

- اسطوره بازگشت جاودانه، ميرچاالياده، ترجمه دكتر بهمن سركاراتى.
- Solar Light, Lunar Light, Perspectives in Human 

Consciousness: Howard Teich, Ph.D.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

خاله بهار سمبل زنانه نوروز، طرحى از: شركت كتاب
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گفتگو
محمد منظر پور (سردبير دفتر بى بى سى فارسى در واشنگتن دى سى):

در اوخر ژانويه گذشته و درست همزمان با دستگيرى گسترده خبرنگاران 
خبرى  شبكه  مدير  صبا  صادق  حضور  با  بود  قرار  كه  كنفرانسى  تهران،  در 
بى بى سى فارسى در لس آنجلس برگزار شود، در حالى برگزار شد كه جاى خالى 
مدير اين شبكه را يكى از خبره ترين روزنامه نگاران اين تلويزيون و اديتور دفتر 
اين شبكه خبرى در پايتخت امريكا پر كرد تا پاسخگوى صدها سوالى باشد كه 
براى بسيارى از ايرانيان مقيم در جنوب كاليفرنيا درباره كاركرد ها، سياست ها و 

سيستم خبر رسانى بى بى سى مطرح است.
در اين ميان به كمك آقاى رضا معينى و خانم دنا طهماسبى فرصتى ايجاد 
شد تا از نزديك با اين چهره خبرى به گفتگوى بنشينيم كه در ذيل گزارشى از 

آن گفت و شنود همكارانه آمده است.
محمد منظرپور كه سابقه فعاليت خبرى او به تهران و تحريريه روزنامه تهران 
تايمز در مقام دبير اقتصادى آن روزنامه باز مى گردد درباره آغاز همكارى خود 

با بى بى سى مى گويد:
« در سال 2002 و در پى برگزارى آزمونى استخدامى از سوى بى بى سى، به 
همكارى با راديو فارسى اين شبكه مشغول شدم و اين همكارى تا آغاز به كار 
تلويزيون بى بى سى فارسى ادامه يافت و با افتتاح تلويزيون من به اين بخش 
پيوستم و سپس همزمان با عمليات سرب مذاب (جنگ غزه) به عنوان نخستين 
خبرنگار ايرانى تبار بخش فارسى بى بى سى راهى اسرائيل شدم تا با حضور در اين 
كشور از يكى از خبرساز ترين مناطق دنيا يعنى قلب خاور ميانه صورتى حقيقى 

را براى مردم ايران و ديگر مخاطبان بى بى سى فارسى گزارش كنم.»
محمد منظر پور نگاه جامعه ايران به اسرائيل را در پيش از اين كه بى بى سى 

فارسى آغاز به گزارش مستقيم از اين كشور كند به دو قسمت سياه و سفيد 
تقسيم كرده و مى گويد:

«دو اردوگاه فكرى در اكثريت جامعه حاكم بود يكى از منظر اهريمنى اسرائيل 
را به تصوير مى كشيد كه اساس تبليغات راديو تلويزيون دولتى در ايران هم از 
همين تئورى حمايت مى كند و اسرائيل از نظر آنها جرثومه فساد است و در مقابل 
هم اردوگاهى قرار داشت كه اسرائيل و جامعه آن را خوب مطلق فرض مى كرد. 
در حالى كه اصوال چنين نگاهى غلط است. اسرائيل اصوال مانند همه كشور ها، 
دولت ها و جوامع ديگر مجموعه اى از خوبى ها بدى ها، پيشرفت ها و گرفتارى ها، 
مشكالت و امتيازات است. در اسرائيل هم شما با طيف گسترده اى از ساليق و 
نگاه هاى سياسى، مذهبى و اجتماعى گوناگون مواجهيد كه از ديدگاه هاى دست 
راستى تند گرفته تا مدافعان حقوق بشر، فعاالن سياسى و هواداران صلح و طيف 
نگاه چپ گرايانه را در برمى گيرد. اين شرايط از جامعه، اسرائيل را به جامعه اى 
پويا و رنگى تبديل مى كند كه با تصور سياه و سفيد از پيش گفته متفاوت است. 
تالش من اين بود تا بتوانم اين تنوع فكرى را به مردم ايران نشان بدهم و به آنها 
ياد آورى كنم آنچه تصوير اهريمنى از اسرائيل است و يا حتى تصور خوب مطلق 

در مقابل آن نمى تواند نشان دهنده همه جامعه حقيقى اسرائيل باشد.»
او دوره ماموريت خود را در اسرائيل يكى از به ياد ماندنى ترين دوران فعاليت 
حرفه اى خود دانسته و آنرا با خاطراتى عجين مى داند كه به درك بيشتر او از زير 

و بم هاى جامعه اين كشور كمك شايانى كرده است:
« ورود من به اسرائيل همزمان با اوج فضاى ايران هراسى ناشى از دوران جنگ 
غزه بود. فضايى كه براى من هم به عنوان يك ايرانى كه قرار بود در كوچه و 

بى بى سى
 برند نخست بريتانيا است

محمد منظرپور يكى از خبرنگاران با تجربه است كه با داشتن 
ــى زبان در تهران به جمع  ــابقه فعاليت در روزنامه هاى انگليس س
همكاران بى بى سى فارسى پيوست و نخستين خبرنگار ايرانى تبار 
بود كه از خاك اسرائيل براى ميليون ها بيننده اين شبكه خبرى به 

زبان فارسى گزارش هاى گوناگونى ارسال كرد.
ــال هاى همكارى خود با شبكه خبرى بى بى سى فارسى  او در س
توانسته اســت در راستاى سياست هاى اين موسسه رسانه اى در 
ــفاف و بدون پيش داورى به ميليون ها  انتقال داده هاى خبرى ش
مخاطب فارسى زبان در گوشه و كنار دنيا كوشا باشد و تالش كند 
تا به گفته خودش چهره اى واقعى از رويداد ها و اتفاقات گوناگون 

را به روى تصوير تلويزيون ببنندگان بى بى سى مخابره كند.
ــن روزها جمله اى از كتاب قلعه حيوانات جورج اورول  او كه اي
را در صفحه فيس بوكش پســت كرده است نشان داده است در 
مقام Bureau Editor دفتر بى بى سى در واشنگتن دى سى هم 
همچنان با دغدغه هايى از جنس روزنامه نگارى ايرانى و تعهد به 

روايت صادقانه به فعاليت مشغول است.
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گفتگو
خيابان هاى شهر هاى گوناگون اسرائيل و يا اراضى فلسطينى نشين  به تهيه 
گزارش به زبان فارسى مبادرت ورزم نگرانى هايى را به همراه مى آورد. نمى دانستم 
كه وقتى در يك خيابان و يا فضاى عمومى اقدام به تهيه گزارش به اين زبان و 
به عنوان يك ايرانى كنم با چه برخوردى مواجه خواهم شد و در همين شرايط 
است كه نخستين تجربه حضور ميدانى من در بازار يهودى بيت المقدس و تهيه 
گزارش از آن به خاطره اى فراموش نشدنى تبديل مى شود. وقتى براى نخستين 
بار در اين بازار سنتى و در البالى مغازه داران و مشتريان، شروع به ضبط 
گزارشى به زبان فارسى كردم ناگهان متوجه شدم كه توجه گروهى از مردم 
به من و تصوير بردار همراهم جلب شده است و آنها آرام آرام دارند گرد ما را 
كه داشتيم به زبان فارسى گزارش تهيه مى كرديم گرفته اند. ابتدا نوعى دلهره 
داشتم كه مبادا بر اساس فضاى ايران هراسى مشكلى پيش آيد. اما هنوز گزارشم 
تمام نشده بود كه آنها جلو آمده و به فارسى شروع به صحبت با من كردند و 
متوجه شدم كه بسيارى از كسبه بازار را ايرانيان يهودى تشكيل مى دهند كه 
اينك اسرائيل را براى ادامه زندگى برگزيده اند و با شوق و اشتياق مى گفتند كه 
آنها هم ايرانى هستند و از ديدن كار ما به سر شوق آمده اند. چنين فضايى را 
در بسيارى ديگر از نقاط هم مى شد ديد و به خوبى مى شد درك كرد كه تا چه 
اندازه پيوند هاى فرهنگى عميقى در اين ميان وجود دارد. حتى جامعه ايرانيان 
اسرائيل هم همين طبقه بندى ها را دارد از گروه هاى راديكال و يا قشرى گرفته 

تا طيف هاى بسيار متجدد و نوگرا...
من توانستم دوستان خوبى در اسرائيل پيدا كنم چه از اسرائيليان ايرانى تبار 
چه از ديگر اقوام يهودى و چه از ميان اعراب و فلسطينيان كه من به كرات آنها 
را مى ديدم و يا در سفر ها و ماموريت هاى مكررم به رام اهللا و يا ديگر شهر هاى 

فلسطينى با آنها در ارتباط بودم.
اما همه موارد به اين خوبى هم نبود چرا كه به هر حال مشكالتى هم به 
نوعا  كه  مى شد  ايجاد  امنيتى  نيروهاى  سوى  از  خبرنگاران  براى  خود  نوبه 
در موارد گوناگون متفاوت بود. كه ايستادن و انتظار در ايستگاه هاى ايست 
تجربه  موارد  اين  از  يكى  در  بود.  آن  نمونه هاى  بارزترين  از  يكى  بازرسى  و 
از   او  ديدار  و  فلسطينى  اراضى  و  اسرائيل  از  شانزدهم  بنديكت  پاپ  بازديد 
اولين  جزو  من  اورشليم)  در  هولوكاست  قربانيان  يادبود  (موزه  وشم»  «يد 
خبرنگارانى بودم كه به ايست بازرسى رسيدم و آخرين خبرنگارى بودم كه اجازه 
عبور گرفتم در حالى كه پس از ساعت ها انتظار زمانى عبور ميسر شد كه تقريبا 
مراسم پايان يافته بود. به گونه اى احساس مى شد كه وقتى تا حدودى از فعاليت 
رسانه ها ناراضى بودند به صورت نظام مندى فشار روى خبرنگاران بيشتر مى شد.

اما آنچه بيش از هر چيزى، آنچه براى من مهم بود ارائه يك ديدگاه واقعى از 
اسرائيل بود. تالش من اين بود كه سياه و سفيد و خاكسترى آن جامعه را مخابره 
كنم و تصوير واقع بينانه ترى از آن نشان دهم كه اميدوارم در اين راه موفق بوده 
باشم. اكنون هم همكار خوبم كامبيز فتاحى در آن منطقه هستند كه همين 

مسير را دنبال مى كند.»
محمد منظر پور دليل عنوان كردن اسم شهر اورشليم را در برنامه هاى شبكه 
گذاران  سياست  احترام  از  برآمده  المقدس  بيت  عنوان  به  فارسى  بى بى سى 
اين شبكه براى قرارداد هاى بين المللى و عرف استفهامى اجتماعى مى داند و 

مى گويد:
«ما به عنوان يك رسانه  جهانى موظف هستيم كه پروتكل ها و قرارداد هاى 
نامگذارى بين المللى را به رسميت بشناسيم و در كنار آن عناوين و اسامى 
معروف و رايج تاريخى يك منطقه جغرافيايى را براى مخاطب فارسى زبان مورد 
استفاده قرار دهيم. همانطور كه در گزارش از آلمان يا يونان آنها را جرمنى، يا 
گريس نمى ناميم طبيعى است كه چون در زبان فارسى شهر اورشليم به اسم 
بيت المقدس كه البته ريشه در بيت ال-َمق-دس دارد كه به غلط ُمقدس خوانده 

شده، ما هم به استناد مدارك تاريخى و اسامى بين المللى مورد پذيرش، با همين 
عنوان در گزارش هاى خود به زبان فارسى از آن ياد كنيم.»

محمد منظرپور يكى از نقاط عطف حضور خود را در خاورميانه مجموعه 
گزارش هايش از وقوع انقالب عربى و به ويژه از ميدان التحرير شهر قاهره در 

زمان سرنگونى حسنى مبارك دانسته مى افزايد:
« اگرچه هنوز بهار عربى به صورت آكادميك مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته 
است تا بتوان دستاورد ها و تعريف جامعى از آن به دست آورد، اما در آن دوران 

اين رخداد مهم معاصر پديده اى در حال تولد بود.
آنچه بيش از همه در بيان آن شرايط محقق است داستان فيل در تاريكى موالنا 
در مثنوى است كه گروهى در اتاقى تاريك فيلى را لمس مى كردند و هر كدام 
به صرف اينكه كدام بخش از اجزاى فيل را لمس مى كند تعريف خاص خود را 

از آن موجود ارايه مى داد كه طبيعتا همسان هم نبود.
بهار عربى درست در آن روزها چنين صورتى داشت. همه در جريان بودند و اما 
بايد قبول كرد كه اسالمگرا ها باعث سقوط مبارك شدند چرا كه آن شب حساس 
كه انقالب مصر به سرنوشت ساز ترين زمان خود رسيده بود و ماندن و نماندن 
مردم در ميدان تحرير مى توانست سرنوشت كشور را تعيين كند، اين اسالمگراها 
بودند كه در ميدان ماندند، اجازه ندادند ميدان التحرير سقوط كند و با تشكيل 
هسته مركزى موجب پيوستن باقى گروه ها در فرداى آن شب شدند و سرانجام 
انقالب مصر را از هول انگيز ترين و سرنوشت سازترين پيچ خود عبور دادند. آنچه 
درك شخصى من از انقالب مصر بود را هميشه به يك معجزه اجتماعى تعبير 
مى كنم كه در رهيافت نوعى وحدت اجتماعى به سمت جلو و احياى نوعى 
همدلى براى طيف هاى گسترده خود نمايى كرد و حتى من شاهد صحنه هاى 
متعددى از تغيير رفتار هاى اجتماعى بين مردم بودم كه شايد تا قبل از آن بعيد 

به نظر مى رسيد و حتى پس از انقالب هم كمرنگ و يا ناپديد شد.»
محمد منظر پور كه اينك سردبيرى دفتر بى بى سى فارسى در پايتخت آمريكا را 
به عهده دارد برند بى بى سى را از ارزش هاى ملى مردم بريتانيا برشمرده مى افزايد:

« اگر بگويم كه بى بى سى برند نخست بريتانيا است بى راه نگفته ام چرا كه 
اين موسسه خبرى و اعتبار جهانى آن يكى از ارزش هاى ملى و دموكراسى 
انگلستان محسوب مى شود. انگيزه وزارت امورخارجه بريتانيا هم از ارائه گرنت به 
اين موسسه تالش براى حفظ همين اعتبار جهانى است تا مردم دنيا همچنان در 
پناه دريافت اطالعات و اخبار درست و غير مغرضانه اعتماد خود را به بى بى سى 

حفظ كنند.»
بريتانيا  در  مختلف  دولت هاى  مى بينيم   كه  است  ديدگاه  همين  منظر  از 
اجازه دخالت در سياستگذارى هاى اين موسسه را ندارند و اين موسسه توسط 
هيئت امنايى مورد اعتماد مردم اداره مى شود و حفظ بى طرفى و رعايت اخالق 
روزنامه نگارى را در سرلوحه قوانين خود دارد. اين سياست كلى در زمينه فعاليت 
بى بى سى فارسى هم كامال مصداق دارد و با توجه به دموكراسى حاكم در 
تحريريه بى بى سى، خبرنگاران از هر گروه و يا اردوگاه هاى فكرى گوناگون كه 
هستند موضوعات را مطرح مى كنند و بر اساس رسالت خبر رسانى مستقل به 
گزارش رخداد ها مى پردازند. طبيعى است كه عناصر تشكيل دهنده سيستم هر 
يك رويكرد ها و آراى خود را دارند ولى فراموش نكنيم كه خبرنگار يك كنشگر 
سياسى نيست. نماينده هيچ حزب و گروه و دسته اى هم نيست. وظيفه او در 
قالب فعاليت رسانه اى اش انعكاس رويداد ها بدون پيش داورى و قضاوت مغرضانه 
است و طبيعى است كه مردم بايد با دانستن همه رخداد ها در درك بهتر از وقايع 

آزادانه تصميم خودشان را بگيرند.»
اگرچه گفتگوى ايرانشهر با محمد منظر پور در موضوعات متعدد ديگرى نيز 
انجام شده است اما به دليل فشردگى مطالب براى ويژه نامه نوروزى در اين 

مصاحبه فقط گوشه هايى از اين گفتگو منتشر شده است.
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گفتگو
فرامرز فروزنده (مدير شبكه تلويزيوني انديشه):

فرامرز فروزنده كه از دانش آموختگان دانشگاه تهران در رشته علوم اجتماعي 
است و در اين رشته تا مقطع ليسانس ادامه تحصيل داده است.  و سپس در 
رشته مديريت دولتى فوق ليسانس گرفت. سابقه فعاليت رسانه اي خود را به 
دوران حضور حرفه اي اش در سازمان برنامه و بودجه ايران و واپسين سال هاي 
استقرار رژيم پهلوي مرتبط مي داند كه با نشريه جامع كاركنان سازمان برنامه 
همكاري نزديك داشت. او كه در سال هاي قبل از انقالب و پس از آن به 
دليل افكار آزاديخواهانه و متمايل به نظرات ملي به حمايت دكتر شاپور بختيار 
متهم شده بود در خالل سال  هاي 1360 تا 1362 خورشيدي بارها احضار و از 
سوي مقامات امنيتي بازجويي شد  و اگر حمايت وزير وقت برنامه  آقاى دكتر 
بانكى نبود بى شك سرنوشت تلخى انتظار او را مى كشيد.همين فضاي ناامن 
موجب شد تا علي رغم ميل باطني مجبور به جالي وطن شده و به آمريكا 
مهاجرت كند. او در آمريكا از فضاي سياسي دوري گزيد و تالش كرد تا در 
زمينه هاي تجاري و اقتصادي كوشا باشد. اما قصه اي تاثيرگذارى از اعدام دو تن 
از همكارانش (شادروانان حورى بهشتى تبار و على صدرايى)، او را وادار كرد تا 
بار ديگر به عرصه سياست روي آورد و براساس طرح مشتركي از او و آقاي نادر 
دورماني در سال 2005 تلويزيون انديشه به عنوان پايگاهي براي معرفي هر چه 
بهتر حقيقت پشت پرده سياست، فرهنگ و جامعه ايران تأسيس شود. اما او 
كه تا وقوع اعتراضات انتخاباتي در سال 1388 و آغاز جنبش سبز همچنان از 
جامعه رسانه اي پرهيز كرده بود، سرانجام مسئوليت تلويزيون انديشه را عهده دار 
شد و در خالل 4 سال گذشته اين تلويزيون را به يكي از رسانه هاي معتبر 

فارسي زبان مبدل كرده است. 
فرامرز فروزنده با اشاره به تشكيل شوراي ملي و برگزاري برنامه همياري و 
كمك به آنان از طريق رسانه هاي ايراني در ابتدا با تشريح چرايي لزوم همدلي 

و همبستگي مي گويد:
«اجازه بدهيد در حال حاضر از واژه اتحاد استفاده نكنم چرا كه اين واژه 
معناي بسيار قوي و محكمي دارد كه هنوز اطالق آن به روند شوراي ملي كمي 
زود هنگام است. اما بي شك شرايط داخل كشور و معضالت گسترده كه سي 
و چند سال حكومت نابخردانه براي كشور عزيزمان ايران و مردم شريف آن 
فراهم آورده بيش از هر زمان ديگري اين نياز را به نمايش مي گذارد كه ايران 
براي عبور از يكي از سخت ترين مراحل گذار تاريخي خود نياز به نزديكي بيشتر 
نيروهاي فعال سياسي و فكري از جناح هاى مختلف دارد. به همين منظور هم 
گروه هاي سياسي مختلف عالوه بر شاهزاده رضا پهلوي كه از وجه مقبولي در 
سطح بين المللي و داخلي برخوردار است تالش كردند تا با تشكيل شوراي 
ملي به اين خواسته عينيت ببخشند و به همين منظور منشوري با 16 اصل 
را طراحي و پس از چندين دوره بازنويسي منتشر كردند كه با درك اين نياز 
مي توانست زمينه را براي ايجاد چنين فضايي كه شايد بتواند به اتحاد و همدلي 

بين نيروهاي متفرق سياسي منجر شود، آماده سازد.» 
فرامرز فروزنده كه خود به عضويت شوراي ملي درنيامده است مي گويد: «در 
راستاي چنين هدفي است كه كميته هماهنگي تشكيل شد و حتي چند از 
نخبگان گرد هم آمدند تا شرايط را براي برگزاري همايشي با حضور يك هزار 

استقبال مردم ازهميارى با شوراي 
ملي شگفت انگيز بوده است 

تشكيل شوراي ملي اين روزها در فضاي سياسي جامعه ايرانيان 
بحث هاي موافق و مخالف بسياري را به راه انداخته است. اما جداي 
از آنكه اين حركت تا چه اندازه بتواند در ايجاد اتحادي يكپارچه 
براي رهبري اپوزيسيون ايرانيان و بهره گيري از قدرت آنها در 
مقابله با رژيم جمهوري اسالمي موثر افتد خود موضوعي است كه 
مي بايد با توجه به شرايط حساس كنوني، موقعيت هژمونى قدرت 

در داخل و خارج از ايران و .... مورد بررسي قرار گيرد. 
اما به صرف ايده تشكيل اين اتحاد ملي، رخدادهاي فرخنده اي 
ــي از بارزترين  ــانه اي رخ داده اســت كه يك حداقل در حوزه رس
ــانه هاي تصويري ايراني  ــكاري و همدلي بين رس ــاي هم نمونه ه
ــاعته) در برگزاري 3 روزه جذب همياري  (تلويزيون هاي 24 س
و كمك هاي مردمي براي برگزاري كنگره موســس شوراي ملي 

بوده است. 
بر همين منظور و براي روايت دقيق تر از اين رويداد، به سراغ 
ــا با او اين  ــه رفتيم ت ــبكه جهاني انديش فرامرز فروزنده مدير ش

تجربه همدلي و همكاري مشترك را مرور كنيم. 
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گفتگو

نفر از فعاالن سياسي از گروه هاي گوناگون فراهم آورند تا اين گروه با تعيين 
هيئت موسس شرايط را براي تشكيل شوراي ملي به معني واقعي كلمه فراهم 
سازد. پس از اين مرحله بوده كه نمايندگان كميته موقت هماهنگي شوراي 
ملي، آقاي رضا پيرزاده و خانم نازيال گلستان با پيام تمايل همكاري با همگان 
و دعوت از همه اقشار سياسي و فكري براي عضويت در اين مسير به كاليفرنيا 
آمدند و در مجموعه ديدارها و مناسبات مطرح شده هدف بر اين گذاشته شد 
كه شوراي ملي استقالل مالي خود را از هر گونه منابع مالي وابسته به ساير 
حكومت ها و افراد خاص حفظ كرده و از طريق جمع آوري كمك و همياري 
مردمي بتواند هزينه هاي مربوط به برگزاري كنگره هيئت موسس خود در 
پاريس را فراهم آورد. از اين رو به تلويزيون انديشه پيشنهاد شد كه اين مسير 
را كليد بزند. اما براي اولين بار اين آقاي نادر دورماني مالك تلويزيون انديشه 
بوده كه پيشنهاد كرد با توجه به جنبه ملي بزرگي كه اين حركت دارد و 
مي تواند در صورت طي كردن مسير درست به ايجاد اتحاد و همدلي بيانجامد، 
در حركتي نمادين رسانه هاي فارسي زبان (تلويزيون هاي ايراني 24 ساعته) به 
طور مشترك و همزمان برنامه جمع آوري كمك و همياري (فايندريزينگ) براي 
شوراي ملي را برگزار كنند. به همين دليل در طي يك فرصت بسيار كوتاه 5 
روزه نامه نگاري هايي انجام شد و مسئولين هفت شبكه تلويزيوني فعال سياسي 
دعوت شده و با همدلي و با پيشنهاد اين كه بتوانيم در قالب اين همكاري، زمينه 
را براي رشد همدلي ها و همكاري ها در شوراي ملي هموارتر كنيم، اين مراسم 
طي 3 روز برگزار شد كه الحق و االنصاف هم مردم خوب پشتيباني كردند. 
تا جايي كه براساس اطالعاتي كه دارم رقم كمك جمع آوري شده از هزينه 
پيش بيني شده براي برگزاري همايش هيئت موسسان هم فراتر رفته است كه 
نشان از استقبال عمومي مردم در داخل و خارج از كشور از همگرايي و نزديكي 

گروه هاي مختلف اپوزيسيون دارد.»
فرامرز فروزنده توجه مردم و همياري گسترده آنان با شوراي ملي را هم نقطه 
عطفي در همگرايي سياسي اپوزيسيون دانسته و هم معتقد است اين استقبال 
بار وظيفه را بر شانه هاي چهره هاي حاضر در اين شورا سنگين تر مي كند و 
مي افزايد: «در درجه اول مردم نشان داده اند كه متوجه نياز به نوعي سازماندهي 
براي يك مبارزه كارآمد با رژيم جمهوري اسالمي هستند. از سوي ديگر شوراي 
ملي در زمان درست و با درك درست از نياز حقيقي مسير مبارزه با استبداد و 
سلب آزادي مردم در ايران شكل گرفته است. از سوي ديگر در اين شورا براي 
اولين بار اعضاي خاندان سلطنت سابق ايران عضويت دارند كه تا به امروز هرگز 
پا در عرصه هايي اين  چنيني نگذاشته بودند و طبيعي است مقبوليت و توجه 

بيشتري به شورا را جلب كرده است و به رشد موقعيت بين المللي اين شورا 
افزوده است. در درجه دوم هم شاهد هستيم كه پس از سه دهه و علي الرغم 
همه حرف و سخن ها، گروه هاي مختلف و حتي منتقد يكديگر تمايل پيدا 
كرده اند در كنار هم به ايستند و با هدف مشترك در قالب منشوري كه خواسته 
همه گروه ها را فراهم كند به مبارزه بپردازند. همه اين شرايط موقعيت كنوني را 
به سمتي برده است كه چشم اميد مردم ايران را به اين شورا مي دوزد و بي شك 
مسئوليت مسئوالن آن را دو صد چندان سنگين مي كند كه مبادا اميد مردم 

را نااميد كنند.»
فرامرز فروزنده در ادامه صحبت هاي خود تجربه موفق جذب كمك هاي 
مردمي را شگفت آور توصيف كرده و مي گويد:«در همان روز اول مراسم دريافت 
كمك هاي مردمي، بيش از 450 نفر كمك كردند كه به نوبه خود ركوردي 
جديد محسوب مي شد و طبيعي است اين روند نشان از شعور و آگاهي باالي 
اجتماعي مردم و دلبستگي آنها به اين همدلي و هماهنگي هاست. بايد قبول 
كنيم كه در ايران هنوز عصر رهبرگرايي نگذشته است و در جامعه ما همچنان 
نياز به وجود يك رهبري متمركز و مردمي كه مورد استقبال اجتماعي باشد و 
البته مانند نمونه روح اهللا خميني در سال 1357 يك فريبكار از كار در نيايد يكي 
از نيازهاي مبارزه با نظام استبدادي حاكم است. اوضاع داخلي ايران تحت تاثير 
حاكميت مذهبي شيعه كه در آن حكومت مي كند يك سيستم آنارشيستي را 
تجربه كرده است كه حتي عنان اوضاع از دست رژيم هم خارج شده است و 
گروه هاي خودسر در آينده حتي به خود رهبران امروز هم رحم نمي كنند. اين 
شرايط جامعه را به سوي يك رهبري واحد سوق مي دهد كه بتواند در مرحله 
گذار نقطه ثقل جامعه براي رسيدن به شرايط انتخابات آزاد باشد. به اين اميد 
كه تجربه دموكراسي حقيقي بتواند ما را به دوران رهبري جمعي راهنمايي كند.

فرامرز فروزنده در پايان گفته هاي خود شوراي ملي را به قطاري تشبيه مي كند 
كه به سوي هدفي معين تعيين مسير مي كند و در ايستگاه هاي مختلف توقف 
كرده و اشخاص و گروه هايي به آن سوار و از آن پياده مي شوند و مي افزايد:« 
من نگران اختالف سليقه ها نيستم و باور دارم كه اين وزن متفاوت گروه هاي 
سياسي است كه در نقش دهي آنها به مسير مبارزه و روند آينده شوراي ملي 
سهم خواهد داشت. شاهزاده رضا پهلوي هم نخواسته است كه محوري باشد كه 
حرف اول و آخر را بزند، بلكه براساس دموكراسي خود را يك رأي و نظر در كنار 
ديگران دانسته است. هدف اين دوستان اگر همچنان كه تا حال گفته و عمل 
كرده اند تسليم بودن در مقابل خواست واقعي مردم باشد بي شك مي توانند در 

آينده ايران تأثير مثبت بسزايي داشته باشند.» 
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گفتگو
نسرين محمدي:

نسرين محمدي كه در رشته روزنامه نگاري در دانشگاه CSUN مشغول 
برادر  نوشته  دست  خاطرات  تكميل  و  ترجمه  با  است  تحصيالت  تكميل 
فقيدش اكبر محمدي كوشيده است كتابي جامع را براساس دست نوشته هاي 
اكبر محمدي مهيا و روانه بازار كند. نسرين محمدي در توصيف اين كتاب 

مي گويد:
است  شده  سعي  آن  در  و  است  واقعيت  روايت  كه  كتاب  اين  «داستان 
اعتراضات  دوره  به  شود  رعايت  ممكن  حد  تا  فجايع  و  رخدادها  اصالت  تا 
دانشجويي در تير ماه 1378 خورشيدي در تهران مربوط مي شود كه در طي 
آن برادرانم اكبر و منوچهر، دستگير مي شوند. اكبر در ابتداي دستگيري به 
زندان توحيد (يكي از بازداشتگاه هاي وقت وزارت اطاعات) منتقل شده و در 
حالي كه در نزديك به چهار ماه همه خانواده از او بي خبر بوديم و در برخي 
جرايد و تلويزيون ها نيز گفته مي شد كه او كشته شده است، زير سنگين ترين 

شكنجه هاي جسمي و رواني قرار مي گيرد. 
چهار ماه بعد از دستگيري، در حالي او را به زندان اوين منتقل مي كند 
كه به گواه شاهدان عيني، چهره اش قابل شناسايي نبود، او در اين مدت زير 
فشار سنگين شكنجه هاي جسمي و رواني آسيب هاي جدي مي بيند و البته 
اين سر آغاز رخدادهاي تلخي است كه بر او به طبع آن بر خانواده ما در همه 

اين سال ها گذشته است.»
نسرين محمدي شقاوت جمهوري اسالمي در برخورد با زندانيان سياسي و 
عقيدتي را خارج از توصيف قلمداد كرده و به نقل از برادرش اكبر محمدي 

مي گويد:
«اكبر در دوره هفت ساله اي كه در زندان سپري كرد و سرانجام هم با 
يافت به اندازه اي درد و شكنجه را تجربه كرده بود  مرگش از آن رهايي 
و  دردها  همه  گفت  مي گذاشت  اختيارم  در  را  خاطراتش  وقتي  خود  كه 
از  از 30درصد  كمتر  تنها  كرده ام  منعكس  كتاب  اين  در  كه  دغدغه هايي 
فجايعي است كه در زندان ديده ام و بيش از 70درصد از آن را براي روزي نگه 
داشته ام كه با سرنگوني اين رژيم، موقعيت انتشار آن پديد آيد. او با گفتن 
اين جمله به من و اين كه من به او قول داده بودم تا با انتشار خاطراتش بتوانم 
در مسير راه مبارزه اي كه او براي احقاق حقوق بشر، آزادي بيان و آزادي هاي 
مدني مى پيمود، همراه او باشم و البته به همه خوانندگان اين كتاب اين پيام 
را رسانده است كه وضعيت اسفناك حاكم بر زندان هاي سياسي جمهوري 

اسالمي تا چه اندازه بد و رقت بار است. 
دوران  در  و  ايران  در  مبارزه  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  محمدي  نسرين 
اصالحات و آغاز جنبش دانشجويي كه هر دو برادر او اكبر و منوچهر محمدي 

از چهره هاي تاثيرگذار آن بودند مي گويد:
«اكبر را مي توان در حقيقت يكي از متفكرين جنبش دانشجويي ايران 
در  يا  و  ديده اند  انظار  در  بيشتر  را  منوچهر  هموطنان،  اين كه  با  دانست، 
رسانه ها شاهد حضور او بودند، اما واقعيت اين است كه اكبر نقش اساسي در 
مبارزه بر عليه رژيم داشت و بسياري از ايده ها و تصميم هاي سرنوشت ساز 
محصول انديشه و تفكر او بود كه با حضور ميداني منوچهر و ديگر يارانش 

خاطرات مردي كه جانش را 
قرباني آزادي و دموكراسي كرد

انتشار كتاب ارزشمند و خواندني 
ــه  مجموع ــه»،  تازيان و  ــه  «انديش
ــال  ــدي فع ــر محم ــرات اكب خاط
ــي ايراني كه  ــجويي و سياس دانش
ــكنجه ها در  ــديدترين ش ــر ش زي
ــپرد، به همت خواهر  ايران جان س
ــود از  ــه خ ــدي ك ــرين محم او نس
ــر در  ــي و حقوق بش فعاالن سياس
آمريكاست، اخيراً موجي جديد از 
ــكار حقوق بشر  توجه به نقض آش
در زندان هاي جمهوري اسالمي را 

موجب شده است. 
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گفتگو

جنبه اجرايي پيدا مي كرد، همين موضوع است كه او را به مهره اي مهم براي 
دژخيمان رژيم و مأموران وزارت اطالعات تبديل مي كند و آنها را وامي دارد 
تا با بدترين و وحشيانه  ترين شكنجه ها سعي در شكستن روحيه مقام و مبارز 

او داشته باشند.»
كتاب  آمدن  پديد  به  منجر  كه  شرايطي  توصيف  در  محمدي  نسرين 
سر  اكبر  مي گويد:«  است  شده  تازيانه)  و  (انديشه  محمدي  اكبر  خاطرات 
نترس داشت، شجاع بود و در دفاع از حق مظلوم ثابت قدم بود. در بخشي 
از خاطراتش آورده است كه يك بار براي آنكه به ظلمي كه ماموران در حق 
يك زنداني ديگر روا كرده بودند، راهي زندان انفرادي شده است و باز هم با 
بدترين و دردآورترين شكنجه ها روبرو بوده است. اما آنچه هرگز در مقابل 
آن سر تمكين فرود نياورد، تبعيت از خواسته هاي ددمنشانه مقامات قضايي 

و اطالعاتي زندان بود.»
نسرين محمدي چنين شرايطي را زمينه ساز فشارهاي جدي بر وضعيت 
جسمي و سالمتي برادر خود قلمداد كرده و مي افزايد، او در زندان مبتال به 
بيماري شد و بهبودى او به گواه پزشكي قانوني خود رژيم مستلزم انجام 8 
عمل جراحي بود كه 4 عمل آن با پيگري همه جانبه خانواده در بيمارستان 
در  علي الخصوص  رژيم  مقامات  خود  اين كه  با  و  شد  انجام  تهران  كسري 
سازمان پزشكي قانوني نياز مبرم اكبر را به انجام 4 عمل جراحي ديگر كه 
شرايط انجام  آن فقط در اروپا ممكن بود، تائيد كرده بودند، اما مسئوالن 
امنيتي اجازه انتقال او را به مراكز بهداشتي خارج از كشور ندادند و همين 
مسئله باعث شد كه او براي ادامه حيات نيازمند مصرف مداوم دارو باشد. 
موضوعي كه سرانجام هم موجب فشار بيشتر مقامات امنيتي در زندان را 

براي او فراهم مي آورد.»
نسرين محمدي ادامه حيات اكبر محمدي را براي جمهوري اسالمي يك 
تهديد تلقي كرده و مي افزايد: «آنها براي كشتن اكبر چند بار اقدام كرده بودند. 
بار اول در يك حادثه آتش سوزي عمدي، خانه او را به آتش كشيدند تا مرگ 
او در آن حادثه اتفاقي جلوه كند كه به ياري خدا اكبر از آن اتفاق جان سالم 
بدر مي برد. بار دوم هم در يك حادثه تصادف رانندگي ساختگي در جاده 
تهران، شمال شرايط به گونه اي رقم مي خورد كه او را بكشند كه در حالي كه 
ماشين او كامًال از بين مي رود اما باز هم اكبر جان سالم به در مي برد و هر 
دوي اين رخدادها به خوبي نشان مي دهد كه آنها قصد داشتند تا با كشتن او 

در يك حادثه شرايط را به گونه اي جلوه دهند كه توجه رسانه هاي بين المللي 
و سازمان هاي حقوق بشري جلب نشود. اما سرانجام آخرين تير اين تركش 
در شرايطي شليك مي شود كه در آخرين دست گيري و با توجه به داروهايي 
كه اكبر براي اواخر زندگي به آنها نياز داشت، پزشك زندان دستور قطع رژيم 
دارويي او را مي دهد كه او با پرخاش به پزشك خود به او يادآوري مي كند، 
او يك پزشك است نه مأمور جمهوري اسالمي و مي گويد شما قصد داريد با 
اين كار مرا با ذلت و خواري بكشيد. به همين دليل با نوشتن نامه اي اقدام به 
اعتصاب غذا كرده و سرانجام پس از مدتي اعتصاب غذا به بهداري زندان منتقل 
مي شود كه همزمان با بازيد نمايندگان حقوق بشري با سر دادن شعار زنده باد 
آزادي، مرگ بر استبداد، آخرين پرده جنايت عليه بشريت جمهوري اسالمي 
با مرگ او رقم مي خورد و سرانجام زير سنگين ترين شكنجه ها جان مي بازد. 
در حالي كه مقامات قضايي و پزشكي زندان مرگ او را به علت سكته اعالم 
مي كنند اما همه زندانيان و حتي سربازان گواهي مي كنند كه جسد او با بدن و 

صورت خونين براي آخرين بار ديده شده است.»
نسرين محمدي با گاليه از ناشر آمريكايي در عدم انجام به تعهد خود به 
بهانه هاي واهي در زمينه انتشار نسخه انگليسي كتاب، انتشار اين كتاب را 
بيش از هر چيز متأثر از قولي مي داند كه به برادرش داده است مي گويد: « 
با اين كه فقط 30درصد فجايع در اين كتاب تشريح شده است اما مطالعه 
آن همه را متأثر كرده و نشانگر خوي ددمنشانه مقامات امنيتي جمهوري 
اسالمي است و از سوي ديگر بي هيچ ترديدي انتشار اين كتاب نتيجه همدلي 
و همكاري دايي عزيزم آقاي معلم است كه همه حمايت خود را از من و 
انتشار خاطرات مردي كه جانش را براي آزادي و دموكراسي در ايران قرباني 
كرد، به انجام رسانيد. جا دارد ضمن تقدير از او يادآوري كنم كه متن كتاب 
با  من  كه  اوست  خود  حقيقي  خاطرات  از  اكبرمحمدي  نوشته هاي  ترجمه 
اضافه كردن مجموعه عكس ها، اسناد و نامه ها سعي داشته ام تا خواننده را 

بيشتر با حقيقت جاري در كتاب آشنا كنم.»
الزم به ذكر است كه اين كتاب با سيستم Xlibris منتشر شده و براساس 
تقاضاي مخاطبان دوباره تجديد چاپ مي شود. از سوي ديگر خانم نسرين 
محمدي درصدد انتشار ترجمه فارسي جديدى اين كتاب در آينده نزديك 
با  مي تواند  كتاب  در  موجود  ارزش هاي  به  توجه  با  بي ترديد  كه  هستند 

استقبال مخاطبان علي الخصوص فعاالن حقوق بشري روبرو شود. 
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داستان طنز

مشكل اصلي ما پدران و مادران مهاجر ايراني اين است كه فكر مي كنيم 
دوباره  بيفتد  آسياب  از  آبها  وقتي  و  است  موقتي  آمريكا  به  آمدن مان 
بر مي گرديم به ايران و زندگي سابقمان را شروع مي كنيم. در واقع همين 
فكر موقتي در اين جا بودن باعث مي شود كه خودمان را پير و بي مصرف به 
حساب بياوريم و به اين بهانه، همه كارها را بياندازيم به گردن فرزندانمان 
و از آنها بخواهيم كه مترجم ما باشند. صحبت يك بار و دوبار كه نيست، 
هميشه همين طور است، بچه ها هم كه حوصله شان سر مي رود به تدريج 
از اين كارها سر باز مي زنند و مي گويند: چرا زبان ياد نمي گيريد؟ تا كي 

مي خواهيد به اين وضع ادامه بدهيد؟
در واقع حق با آنهاست، اگر روزي آنها به دليل كار يا ازدواج از ما دور شوند 

چه خاكي بايد به سرمان كنيم؟

من به همين دليل و داليل بسياري ديگر يك روز تصميم گرفتم زبان 
انگليسي را ياد بگيرم. يك دفترچه يادداشت برداشتم و همين طور كه 
برنامه هاي فارسي  زبان راديو و تلويزيون هاي لوس آنجلس را مي شنيدم و 
تماشا مي كردم، لغات انگليسي را كه از آنها مي شنيدم يادداشت مي كردم. 
را  پيرمردها  اداي  بي خودي  و  بايستم  خودم  پاي  روي  گرفتم  تصميم 
درنياورم. من خيلي همسن و ساالن خودم را كه آمريكايي يا مكزيكي 
بودند مي ديدم كه مثل جوان ها لباس مي پوشيدند و خودشان را به روز نگاه 
مي داشتند. رفتم يكي از تي شرت هاي يقه هفت بي آستين را كه در حراجي 
خريده بودم پوشيدم. خيلي جوان پسند بود. هم رنگ خاكستري داشت و 
هم رويش نوشته بود «من خاكستري هستم» بي آنكه زنم و دختر و پسرم 
متوجه شوند از خانه زدم بيرون تا هم سير و سياحتي كرده باشم و هم 

نوشته : حسين لى
اندر آداب انگليسي صحبت كردن مثل بلبل
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داستان طنز
خريدهاي روزانه معمول را انجام بدهم. توي اتوبوس كه نشستم،  مرد جواني 
مرا برانداز كرد و كنارم نشست، لحظاتي بعد لبخندي زد و دستش را روي 
شانه ام گذاشت. نمي دانم درباره من چه فكري كرده بود! از اين حركت او 
عصباني شدم، دستش را كنار زدم، بلند شدم و در اولين ايستگاه از اتوبوس 
پياده شدم. در پياده رو و خيابان خيلي ها نگاهم مي كردند، دست تكان 
مي دادند و لبخند مي زدند، من هم براي اين كه از غافله عقب نمانم پاسخ 
محبت آميز آنها را مي دادم. در فروشگاه ايراني هم وضع همين طور بود، 
معلوم بود كه با اين كار توجه همه ي آنها را به خود جلب كرده ام. از اين كه 
تو دل برو شده بودم خوشحال بودم، حاال ديگر لزومي نداشت جوان گرايي 
خودم را از اهل خانه پنهان كنم. در اين وضعيت زورم هم زياد شده بود به 
شكلي كه با هر دست هفت، هشت كيسه را بلند كردم. دخترم كه در را به 
رويم باز كرد چشمانش چهارتا شده بود. حتماً در نظر او هم پدري جذاب 
به نظر مي آمدم! وقتي كيسه ها را در آشپزخانه روي زمين گذاشتم تا نفسي 
تازه كنم، ديدم، دخترم، پسرم و مادرشان دارند با هم پچ پچ مي كنند، زنم 

سرخ شده بود و داشت لبهايش را به دندان مي گزيد.
-دخترم پرسيد: بابا مي دوني اين چيه پوشيدي؟

-معلومه كه مي دونم، اين تي شرته...
-مي دوني روش چي نوشته؟

-فكر مي كني فقط خودت انگليسي بلدي، روش نوشته، «من خاكستري 
هستم.» 

-دخترم با حالت خنده و گريه گفت:
-بابا روش نوشته، «من ِگي هستم.»

بدجوري خيط كاشته بودم، تصميم گرفتم ديگر از اين جوان گرايي ها 
نكنم، تي شرت را درآوردم و با عصبانيت تكه پاره اش كردم. 

نتيجه اخالقي اين عمل باعث شد تا دختر و پسرم، كانال هاي فارسي زبان 
تلويزيون را قطع و راديوي فارسي را به سطل آشغال بياندازند، آنها به طور 
جدي از من و مادرشان خواستند كه برنامه تلويزيون هاي آمريكايي را تماشا 

كنيم و مكالمه و خواندن انگليسي را ياد بگيريم. 
به دخترم گفتم: دستكم بگذار راديوي فارسي زبان را گوش كنيم، شايد 

اگر در ايران خبري شد، برويم آنجا انقالب كنيم!
اين بار پسرم رو در رويم ايستاد و گفت: 

-بابا اگر قرار بود انقالب كني تو ايران مي موندي و انقالب مي كردي.
زن من هم كه هميشه مترصد فرصت است تا عرض اندام كند گفت: 

-بچه ها سر به سر اين پيرمرد نزارين! مردم ايران همه منتظر نشستن تا 
ايشون تشريف ببرن و اونجا انقالب كنن...

اگر كارد به من مي زدند خونم درنمي آمد. اين زني كه در ايران به من 
حاج آقا حاج آقا مي گفت، حاال مثل همه زن هاي اين ور آب ُدم درآورده بود. 

اگر در ايران بود با اولين زبان درازي سه طالقه اش مي كردم. 
تبليغ هاي  و  سريال ها  مي نشستيم  بايد  بود،  درآمده  كارمان  خالصه 
تلويزيوني را نگاه مي كرديم، من از اين گوش مي شنيدم و از آن گوش 
در مي كردم، اما زنم دست بردار نبود تا بچه ها از كنارمان مي گذشتند از آنها 

سوال مي كرد: اين چي  مي گه، اون چي مي گه؟
يك روز كه پول قبض آب دو برابر شده بود به پسرم گفتم: بيا زنگ بزن 
ببين جريان چيه؟ شايد وقتي ما منزل نيستيم، همسايه ها شيلنگ ما رو بر 

مي دارن باغچه ها شونو آب مي دن!

پسرم شماره تلفن را گرفت، وقتي صدايي از آن طرف آمد، گوشي را به 
من داد و گفت:

-بابا بيا خودت صحبت كن، حاال كه ديگه انگليسي ات خوبه...!
گوشي را گرفتم و گفتم: ديس ايز «زورعلي» «زي» مثل زهرا، «او» مثل 
اوباما، «يو» مثل يبوست، «آر» مثل ُرطب، علي هم ميشه مثل كوچه علي 

خودتون در دان تان...
زني كه در آن طرف خط بود مدام مي پرسيد: وات دو يو مين؟

رو كردم به پسرم و گفتم: فكر مي كنم نمره رو اشتباهي گرفتي، اينجا 
اداره پليسه، اينا دارن دنبال مين و مواد منفجره مي گردن...

پسرم گوشي را گرفت و صحبت كرد و معلوم شد كه لوله ي آب خانه ما 
نشتي دارد. 

سگ چراني شده وظيفه ي من، تو ايران كه بوديم اگه سگ مي ديديم يا 
مي گفتيم «چخه» و يا يه اردنگي حواله اش مي كرديم، اما اين جا بايد با 
سگ ها صحبت كنيم، بهترين جاي مبل ما، محل نشستن و خوابيدن «هاپو 
خان» است. يك روز صبح كه سگ را برده بودم هواخوري، زن همسايه 
حرف بي مزه اي زد كه زود برگشتم خانه و به بچه ها گفتم: بيائين اين سگ 
ُخنك و بي مزه رو خودتون ببرين بيرون، يا اين كه يه سگ بامزه بگيرين تا 

اين همسايه ها اين قدر متلك بارمون نكنن...
-دخترم پرسيد: چي مي گن؟

-ميگن ُسوكول، يعني اين سگه خيلي ُخنك و بي مزه است. 
-بابا برعكس، اونا مي گن اين سگ خوب و دوست داشتني ئيه...

يك روز شنبه كه رفته بودم گاراژ ِسل،  عصباني و خسته برگشتم خونه، 
پسرم كه متوجه شد رنگ و روم پريده، آمد كنارم نشست و پرسيد:

-بابا از چيزي ناراحتي؟
-از دست اين آمريكايي هاي بي شعور، توي تلويزيون كه همش فا...فا... 

مي كنن، تو گاراژ ِسل هم هر چي به دهنشون بياد نثار آدم مي كنن...
دخترم هم آمد كنارم نشست و پرسيد:

-بابا مگه چي بهت گفتن؟
-يارو آمريكائيه يه راديوي قديمي گذشته بود و روش نوشته بود بيست 
دالر، بهش گفتم من بابت اين راديو پنج دالر بيشتر نمي دم، مرديكه 

پوزخندي به من زد و گفت: برو پي كارت، يا برو گمشو...
پسرم پرسيد: فارسي گفت:

-نه آمريكايي بود، گفت: هي ير يو گو (Here you go)، خواستم يقه شو 
بگيرم، گفتم االن زنگ مي زنه به 911...

دخترم گفت: بابا! خوب متوجه نشدي، مرده گفته: بفرما، مي توني ورش 
داري...

هم خيلي خجالت كشيدم و هم پكر شدم، يك راديوي خيلي قشنگ را 
مفتي مفتي از دست داده بودم، بيچاره آمريكائيه هم هاج و واج مانده بود 

كه چرا من دارم مي رم!
دخترم كه اين جور مواقع مرا خوب درك مي كرد، گفت:

-بابا، مي خواي برات يه چاي داغ بيارم؟
!You are so cool :گفتم-

برق شادماني در چشمان پسر و دخترم درخشيد، كف دستهايشان را بلند 
كردند و به كف دست من زدند. من از اول هم مي دانستم كه وقتش برسد 

مثل بلبل انگليسي صحبت خواهم كرد. 
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نوروز و برادران
نوروز گرامى بدون ترديد، هيچ كارى به كار برادران ندارد يعنى، اصًال تحويل 
شان نمى گيرد! لكن فدوى نمى داند كه مؤمنين عزيز، حضرات آيات عظام و 
حجج اسالم و توابع سببى و نسبى آنان كثراهللا امثالهم، از جان نوروز چه مى 

خواهند؟
اين دو، گفتن ندارد كه مانند جمهورى و اسالم تا پايان جهان نيز مانعة الجمع 

اند و هرگونه تالشى در اين راستا، ِعرض خود مى برد و زحمت ما مى دارد.
اين نيز البته گفتنى است كه حضرات پيش از اين، مراتب ِمهر خود را به اين 
پديده ماندگار و متعلقات آن،كه اينك ديگر جهانى شده است، به شيوه هاى 
گوناگون ابراز داشته اند. اينان حتى از بردن نام اجزاء آن نيز اكراه دارند. آيا شما 
خواننده محترم ضد انقالب تاكنون، برادرى را ديده ايد كه به چهارشنبه سورى 

نگويد: 
چهارشنبه آخِرسال؟!...   

بارى - از مقام معظم رهبرى، ادامه اهللا ايامه و نصراعالمه و اجرى بالخير 
اقالمه،آغاز كنيم كه  از تخت جمشيد كه َرشك جهانست،  به مشتى خرابه ياد 
مى كند و پيش از آن نيز فرزند معنوى حضرت امام(ل) يعنى آيت اهللا مطهرى 
طى ُمهمالت داهيانه اى هم به نوروز و هم به مردمى كه شديدا دوستش دارند، 

چنين مهر مى ورزد:
«چهارشنبه آخر سال شمسى مى شود، بسيارى از خانواده ها  كه  بايد بگوئيم 
خانواده احمق ها، ِد يا هللا!..  آتش و هيزمى روشن مى كنند بعد  آدم هاى ُسر 
وُمر و گنده با هيكل هاى چنين و چنان، اى آتش  زردى من از تو ـ  سرخى تو 
از من.  و اين چقدر حماقت است...   قرآن مى گويد اگر هم پدران گذشته تان 
چنين مى كردند شما وقتى مى بينيد يك كار احمقانه است و دليل خريت پدران 
شماست رويش را بپوشانيد، چرا اين سند حماقت را هى سال به سال تجديد 

مى كنيد...» (1) 
(تأكيد ها از فدوى ست)

در نوروزهاى گذشته نيز برادران كوشيدند كه در سايت هاى خود، ازطريق ائمه 
اطهار رضوان اهللا عليهم اجمعين، رابطه اى هر چند آبكى، بين اين دو پديده ى 

مانعة الجمع،كه هيچ ضرورتى هم ندارد، برقرار فرمايند: 
عيد از منظر اميرالمؤمنين(ع):

عيد از نظر على(ع): «هر روزى كه در آن روز، معصيت خدا نشود و گناهى 
انجام نگيرد، آن روز عيد خوانده مى شود. 

«كل يوم ال يعصى اهللا تعالى فيه فهو يوم عيد»(2) 
روايت شده است: چيزى به رسم هديه نوروزى خدمت اميرالمومنين(ع) تقديم 
شد، حضرت پرسيد: اين چيست؟ عرض كردند: يا اميرالمومنين! امروز نوروز 

است. 

فرمود: هر روز را براى ما نوروز سازيد.!(3) 
برادران ، امام جعفر صادق (ع)  را نيز البته ، از قلم نيانداختند كه فرمود:

عيد نوروز از منظر امام صادق(ع):
امام صادق(ع) به يكى از اصحابش به نام معلى بن خنيس درباره عيد نوروز 
الميرالمومنين(ع)  النبى(ص)  فيه  اخذ  الذى  هواليوم  النيروز  يوم  فرمود: «ان 
العهدبغديرخم... و هواليوم الذى ظفرفيه باهل النهروان... و هواليوم الذى يظفرفيه 

قائمنا اهل البيت».
نوروز، روزى است كه پيامبراكرم(ص) در غديِرخم براى واليت اميرالمومنين(ع) 
از مردم پيمان گرفت، روزى است كه آن حضرت بر خوارج نهروان پيروز شد و 

روزى است كه قائم ما اهل بيت(عليهم السالم) ظهور خواهد كرد...(2) 
و اّما سايت مقدس ديگرى كه گويا تازه اندكى هم معتدل تر است، در هين 

راستا نوروز را كم و زياد  و مقدمه اسالمى كردن آنرا مى چيند:(3)
حضرت  كرده،  روايت  صادق(ع)  امام  از  خنيس  بن  ُمعلّي  كه  روايتي  در 
بزرگداشت اين روز را به خاطر وقايعى مى داند كه در اين روز اتفاق افتاده است. 
روز  اين  به  است...  القدر  جليل  روزى  نوروز  مى نويسد: «روز  حلى  فهد  ابن 

عباداتى تعلق دارد كه مطلوب شارع است».!
و نيز يكى از محققان مى نويسد: «اسالم عيد نوروز را نه به طور كلى رد نموده و 
نه به صورت كلى قبول كرده است. بلكه اسالم يك سري از كارهاى خوب نوروز 
كه جنبه الهى داشت! و سعادت بشر در آن بود قبول كرد! و به آن جهت شرعى 
و اسالمى داد و جهات منفى و بدش را كه بوى شرك و خرافات و انحراف مى داد 

ممنوع نمود.! 
اما ُدم خروس كه عالمه! مجلسى باشد را ، نمى تواند پنهان كند: 

عالمه مجلسى پس از نقل روايات فراوانى در خصوص نوروز و اهمّيت اين روز، 
در روايتى مخالف با روايات سابق مى نويسد:  

امام موسى بن جعفر(ع) خطاب به منصور دوانيقى فرمودند: 
«من روايات رسول خدا(ص) را جستجو كرده ام اما براي اين عيد روايتى نيافتم. 
اين روز سنت ايرانيان است كه اسالم آن را محو كرده است و پناه بر خدا كه ما 

بخواهيم آن را احيا كنيم».!
و سرانجام ، به ميمنت و مباركى و با تأييدات حضرت بقية اهللا االعظم ارواحنا 
روحى فداه، نوروز نيز لچك به سر، به آئين حنيف  ُمشّرف و صيغه  اسالم عزيز 

مى شود: 
آداب نوروز: در خصوص روز نوروز در روايات مختلف آداب گوناگونى ذكر 

شده است كه به پاره اى از آن ها به صورت مختصر اشاره مى شود:
1- نماز نافله، يك نماز چهار ركعتى پس از نماز ظهر و عصر روز نوروز و دعا 

كردن در سجده اين نماز كه موجب بخشش گناهان مى شود. 

طنز نوشته اى از: حميدرضا رحيمى
 www.hazl.com

مكتوبات فدوى
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2- غسل كردن و پوشيدن لباس تميز و استعمال بوى خوش. در روايتى امام 
صادق(ع) مى فرمايد: «روز نوروز غسل كن و پاكيزه ترين لباس هايت را بپوش و 

خود را با بهترين عطرها خوشبو كن».
3- ذكر گفتن خصوصاً ذكر «يا ذى الجالل و اإلكرام»

4- روزه گرفتن. 
5- دعا كردن در لحظه تحويل سال.

اين گناه را تنها بازديد كننده مومن و البته كاتوليك تر از پاپ، به سايت اخير  
نبخشيده و آنرا به يكسونگرى متهم و مرقوم داشته است:

وجود  با  است!  نكرده  بررسى  اجتهاد  با  را  مدارك  مزبور  مقاله  «متاسفانه 
روايات وادله نافيه چگونه به خود اجازه داده يك سو نگرى نموده و اسالم 
است  محدود  نظرات  ارائه  قسمت  چون  و  دهد؟  جلوه  نوروز  عيد  با  راموافق 
مى شود  اشاره  نوروز  عيد  بودن  اسالمى  رد  باب  در  مقاله  و  كتاب  چند  به 
1) المعلى بن خنيس شهادته ووثاقته ومسنده تاليف حسين ساعدى كه روايات 
را بررسى نموده و ضعف آن را بيان كرده 2) مطلب مرحوم عالمه شعرانى در 
تضعيف و اضطراب متن روايت معلى 3) مقاله اى در شماره 7 نور علم سال دوم 
4)رساله (بحث فقهى استداللى حول النيروز) تاليف ماجدالكاظمى و... انشاءاهللا با 

احتياط دين خدارا ارائه دهيم!»
و اّما 7 سين قرآنى!

حضرت آيت اهللا سيد محمدعلى علوى گرگانى در سال تحويل مقدمتا مؤمنين 
را چنين دنبال نخود سياه فرستاده است:

ـ در روايات سفارش شده كه در هنگام تحويل سال سيصد و شصت مرتبه! ذكر 
يا محول الحول و االحوال الى آخر خوانده شود!

اگر خواندن دعاى مباركه فوق هر بار تنها يك دقيقه زمان ببرد، پيدا كنيد 
قيافه دوستان را در هنگام تحويل سال، 360 دقيقه يعنى 6 ساعت بعد!. 

قضيه البته فقط به اينجا ختم نشده و در ادامه «هفت سين قرآنى» را به شرح 
زير توصيه مى فرمايد:

... از هفت سين قرآنى كه امير المومنين على عليه السالم دستور داده اند 
استفاده شود و آن اين است كه: بر روى ظرف چينى با زعفرانى كه با گالب 

مخلوط شده اين هفت ذكر قرآنى نوشته شود : 
1- سالم على آل ياسين. 2- سالم على نوح فى العالمين. 3- سالم على 
ابراهيم.  4- سالم على موسى و هارون. 5 ـ سالم قوال من رب رحيم.  6-سالم 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين. 7- سالم هى حتى مطلع الفجر. سپس اين 
نوشته ها با آب شسته شود (كه بهتر است آب زمزم و يا باران باشد) و آب جمع 
شده را به افراد خانواده بنوشانيد اميد است كه باعث دفع بال و كسب سالمتى 

در طول سال جديد شود!
كه حضرت آيت اهللا سيد محمد(ص) على(ع) علوى گرگانى  به علت آنفونزاى 
آخوندى، دو فقره سين اسالمى يعنى ساطور و سنگسار را از قلم انداخته، كه 

فدوى ضمن پوزش، اضافه مى كند!
فدوى براى اين كه خوانندگان گرامى ضد انقالب در پايان اين مقال دست 
خالى نروند، توجه شان را به خبر ميمنت اثر زير نيز جلب مى كنم. بشتابيد كه 

غفلت موجب پشيمانى است!:
 نقل از فارس، هم زمان با نوروز در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسنى 

عليه السالم قرآن بخوانيد و عيدى بگيريد!
با توجه به آنچه گفته آمد، به نظر مى رسد كه برادران با آن كه در غزوات خود 
با مردم ايران از طريق كسب غنائم (4)، ديگر بحمداهللا به همه چيز رسيده اند، 
لكن پندارى از تتمه دارائى ملت هيچ جور نمى توانند بگذرند. دارائى هائى چون 

نوروز، تخت جمشيد و شاهنامه......
بى سبب نيست كه فرزند معنوى حضرت امام(ل) يعنى آيت اهللا مطهرى 

سال ها پيش از انقالب شكوهمند،  در باب شاهنامه و فردوسى شيهه كشان 
فرمود:    

ـ فردوسى مردى زيانكار بود و زنده كردن لغات فارسى باستانى برگشت از
تعاليم قرآن است. 

...اين همه سر و صدا براى عظمت فردوسى، جشنواره و هزاره و ساختن مقبره 
و دعوت خارجيان از تمام كشورها براى احياء شاهنامه و تجليل و تكريم از اين 
مرد خاِسر زبان بريده تهيدست براى چيست؟ براى آنست كه در برابر لغت قرآن 
و زبان عرب كه زبان اسالم و زبان رسول اهللا است، سى سال عمر خود را به 
عشق دينارهاى سلطان محمود غزنوى به باد داده و شاهنامه افسانه اى را فراهم 

آورده است. (5) 
مهمالت گران بهاى حضرتشان را اما برادران، پس انقالب شكوهمند پى گرفته 
و به منظور حذف يا دست كم به حاشيه راندن شاهنامه عظيم فردوسى، «ربيع» 
نامى را از اعماق مندرس تاريخ شان بر كشيده و انتشار منظومه اى را، در تقابل 

با فردوسى به شرح زير اعالم فرمودند:
منظومه «على نامه» سروده شاعرى گمنام با تخلص «ربيع» كه آن را در 
اعتراض به «شاهنامه» فردوسى سروده است! (تأكيدها همه جا از فدوى است) 

و در ادامه: 
زمانى كه شاهنامه سروده شد عده اى از شعراى هم عصر فردوسى زبان به 
اعتراض گشودند و به گونه اى با متهم كردن فردوسى به پول پرستى معتقد 
بودند وى شاهنامه را با هدف دريافت ِصله از سلطان محمود غزنوى سروده 
است. «ربيع» نيز در ابتداى منظومه على نامه با اشاره به انگيزه اش از سرودن 

آن آورده است: 
«وقتى كه پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) با دالورى در جنگ هاى صدر اسالم 
حماسه آفريدند بهتر بود فردوسى شاهنامه را درباره جنگ هاى اين دو شخصيت 

بزرگ اسالم مى سرود نه درباره رستم و سهراب كه افسانه هستند.» ! (6)
تو خود حديث مفصل بخوان از اين « ُمهمل»!

برادران اما به اين نكته روشن توجه نفرمودند كه وقتى فحول شاعران و نام 
آوران ايران زمين در اين ارتباط ، حتا به حريم استاد طوس نيز نزديك نشدند، 

آخر«ربيع» نامى، چگونه مى تواند!؟ 
حضرات مع االسف بايد با خيلى چيزها بسازند و تالش سهمگين آنان نيز به 
منظور قلب يا محو اين آثارنيز بدون ترديد، راه به جائى نمى برد  چرا كه شاهنامه 
مثال، افزون بر يك اثر ملى، يك اثر جهانى هست و به ناگزير از دسترس و گزند 

برادران دور! خود استاد نيز فرمود:
پى افكندم از نظم كاخى بلند

كه از  باد  وباران نيابد گزند!
و نيز  به قول آن شوخ شرينكار شيرازى:

ُشكر ايزد كه ِز تاراج خزان رخنه نيافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت!

على اهللا التكالن و هو الُمستعان فى جمع امور
كتبة الفقير كمتر از قطميرـ  فدوى

----------------------------------------------------
يادداشت ها:

1- مستخرج از نوار سخنرانى 1349 
2 – فردا

3-  نگاهى گذرا به عيد نوروز در دين مبين اسالم  يداهللا حاجى زاده» سايت پژوهشكده 
باقرالعلوم به نقل از شيعه                                

4- فدوى نمى داند كه خوانندگان ضدانقالب سخنرانى آن آخوند با مزه را بر روى اينترنت
مالحظه كرده اند كه به تأسى از اسالف خود فرمود: ما پس از پيروزى و مصادره اموال، 

زن هايشان را هم بايد مى گرفتيم ولى نگرفتيم اين حق ما بود!
5 – پايگاه علوم ومعارف اسالمـ  قسمت هائى از كتاب نورملكوت قرآنـ  ج 4  قسمت ششم     

6- خبرگزارى وابسته ى  مهر جون 2009

مكتوبات فدوى
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يك سبد حكايت

محمود افهمى
شاه عباس  و شيخ بهايى

 روزى شاه عباس به شيخ بهايى گفت:
دلم مى خواهد ترا قاضى القضات كشور نمايم تا همانطور كه معارف را منظم 

كردى دادگسترى را هم سر و صورتى بدهم بلكه احقاق حق مردم بشود.
شيخ بهايى گفت:

قربان من يك هفته مهلت مى خواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتى كه پيش 
آمد خواهد كرد، چنانچه باز هم اراده ملوكانه بر اين نظر باقى باشد دست به كار 

شوم و اال به همان كار فرهنگ بپردازم.
شاه عباس قبول كرد و فردا شيخ سوار بر االغش شده و به محل مصالى خارج 
از شهر رفت و افسار االغش را به تنه درختى بست و وضو ساخت و عصاى خود را 
كنارى گذاشت و براى نماز ايستاد، در اين حال رهگذرى كه از آنجا مى گذشت، 
شيخ را شناخت، پيش آمد سالمى كرد شيخ قبل از عقد نماز جواب سالم را داد 

و گفت:
اى بنده خدا من مى دانم كه ساعت مرگ من فرار رسيده و در حال نماز زمين 
مرا بلع مى كند، تو اينجا بنشين و پس از مرگ من االغ و عصاى مرا بردار و برو به 
شهر به منزل من خبر بده و بگو شيخ به زمين فرو رفت. ليكن چون قدرت و جرات 
ديدن عزرائيل را ندارى چشمانت را بر هم بگذار و پس از خواندن هفتاد مرتبه قل 

هو اهللا احد مجددا چشم هايت را باز كن و آن وقت االغ و عصاى مرا بردار و برو.
مردك با شنيدن اين حرف از شيخ بهايى با ترس و لرز به روى زمين نشست و 
چشمان خود را بر هم نهاد و شيخ هم عمامه خود را در محل نماز به جاى گذاشته، 
فوراً به پشت ديوارى رفت و از آنجا به كوچه اى گريخت و مخفيانه خود را به خانه 

خويش رسانيده و به افراد خانواده خود گفت:
امروز هر كس سراغ مرا گرفت بگوئيد به مصال رفته و برنگشته فردا صبح زود هم 

من مخفيانه مى روم پيش شاه و قصدى دارم كه بعداً معلوم مى شود.
شيخ بهايى فردا صبح قبل از طلوع آفتاب به دربار رفت و چون از مقربين بود 
هنگام بيدار شدن شاه اجازه تشرف حضور خواست و چون شرفيابى حاصل كرد 

عرض كرد:
قبله گاها مى خواهم كوتاهى عقل بعضى از مردم و شهادت آنها را به راى العين 
از مد نظر شاهانه بگذرانم و ببينيد مردم چگونه عقل خود را از دست مى دهند و 

مطلب را به خودشان اشتباه مى نمايند.
شاه عباس با تعجب پرسيد: ماجرا چيست ؟

شيخ بهايى گفت:
من ديروز به رهگذرى گفتم كه چشمت را هم بگذار كه زمين مرا خواهد بلعيد و 
چون چشم بر هم نهاد من خود را مخفى ساخته و به خانه رفتم و از آن ساعت تا به 
حال غير از محارم خودم كسى مرا نديده و فقط عمامه خود را با عصا و االغ در محل 
مصلى گذاشتم ولى از ديروز بعدازظهر تا به حال در شهر شايع شده كه من به زمين 
فرو رفتم و اين قدر اين حرف به تواتر رسيده كه همه كس مى گويد من خودم ديدم 

كه شيخ بهايى به زمين فرو رفت. حاال اجازه فرماييد شهود حاضر شوند!
به دستور شاه مردم در ميدان شاه و مسجد شاه و عمارت هاى عالى قاپو و تاالر 
طويله و عمارت مطبخ و عمارت گنبد و غير اجتماع نمودند، جمعيت به قدرى بود 
كه راه عبور بر هر كس بسته شد، لذا از طرف رئيس تشريفات امر شد كه از هر 
محلى يك نفر شخص متدين و صحيح العمل و فاضل و مسن و عادل براى شهادت 
تعيين كنند تا به نمايندگى مردم آن محل به حضور شاه بيايد و درباره فقدان شيخ 
بهايى شهادت بدهند. بدين ترتيب 17 نفر شخص معتمد واجد شرايط از 17 محله 
آن زمان اصفهان تعيين شدند و چون به حضور رسيدند، هر كدام به ترتيب گفتند: 

به چشم خود ديدم كه چگونه زمين شيخ را بلعيد!
ديگرى گفت:

خيلى وحشتناك بود ناگهان زمين دهان باز كرد و شيخ را مثل يك لقمه غذا 
در خود فرو برد.
سومى گفت:

به تاج شاه قسم كه ديدم چگونه شيخ التماس مى كرد و به درگاه خدا تضرع 
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يك سبد حكايت
مى نمود.

چهارمى  گفت:
خدا را شاهد مى گيرم كه ديدم شيخ تا كمر در خاك فرو رفته بود و چشمانش از 

شدت فشارى كه بر سينه اش وارد مى آمد از كاسه سر بيرون زده بود!
به همين ترتيب هر يك از آن هفده نفر شهادت دادند. شاه با حيرت و تعجب به 

سخنان آنها گوش مى كرد. عاقبت شاه آنها را مرخص كرد و خطاب به آنها گفت:
برويد و اصوالً مجلس عزا و ترحيم هم الزم نيست زيرا معلوم مى شود شيخ بهايى 

گناهكار بوده است!
وقتى مردم و شاهدان عينى رفتند، شيخ مجدداً به حضور شاه رسيد و گفت:

قبله عالم. عقل و شعور مردم را ديديد؟
شاه گفت:

آرى، ولى مقصودت از اين بازى چه بود؟
شيخ عرض كرد:

قربان به من فرموديد، قاضى القضات شوم.
شاه گفت:

بله ولى چطور؟
شيخ گفت:

من چگونه مى توانم قاضى القضات شوم با علم به اينكه مردم هر شهادتى بدهند 
معلوم نيست كه درست باشد، آن وقت مظلمه گناهكاران يا بى گناهان را به گردن 
بگيرم. اما اگر امر مى فرماييد ناگزير به اطاعتم و آنگاه موضوع المامور و المعذور به 

ميان مى آيد و بر من حرفى نيست!
شاه عباس گفت:

چون مقام علمى تو را به ديده احترام نگاه كرده و مى كنم الزم نيست به قضاوت 
بپردازى، همان بهتر كه به كار فرهنگ مشغول باشى.

راه دادن  
دست دادن 
 پا دادن

همگي به معني امكان داشتن امري هستند. با كمي تفاوت در استفاده و 
مصداقها. «راه دادن» بيشتر در موارد كارهاي يَدي و فني و انجام امور اجرايي 
استفاده مي شود. مثالً مي گويند:« اگه راه داد يه وامي هم براي ما جور كن!» منظور 
چم و خم اداري و امكان قانوني است. گوينده هم اگرچه آرزومند انجام شدن آن 

امر است ولي چندان به اتفاق افتادن آن اعتماد ندارد و با اما و اگر همراه است.
«دست دادن و پا دادن» هم بيشتر در مواردي استفاده مي شوند كه امري وابسته 
به شانس و اقبال باشد. مثالً :« اگر فرصتي دست داد ما هم مي ريم...» يعني بايد 
اتفاقات كنار هم بنشينند و شرايط براي انجام كاري جور شوند. البته گوينده 
چندان راغب به اتفاق افتان آن امر نيست و با حواله كردن انجام آن به شانس و 
گفتن «اگر دست داد» مي خواهد طرف مقابل را از سر باز كند. در عوض وقتي 
مي گويد:« اگه پا بده بريم ،خوبه!» اتفاق افتادن امر را منوط به شرط كرده با اين 

تفاوت كه آرزمند آن نيز هست و حتي برايش تالش هم مي كند.
«راه دادن» از اصطالحات رانندگان بياباني و ماشين هاي سنگين است. وقتي 
ماشين جلويي براي سبقت گرفتن خودروي پشِت سرش كمي كنار مي رود و با 
تك راهنما زدن به او اجازه رد شدن مي دهد مي گويند «راه» داده است و وقتي 
بي توجه به تالش خودروي پشت سري براي سبقت گرفتن، راه خود را مي رود  
و حتي كمي وسط تر هم مي راند مي گويند راه نمي دهد. اين اصطالح به زبان عام 
رسيده و وقتي مثالً قوانين طوري هستند كه نمي شد از آنها رد شد مي گويند:« راه 

نداره فالن كار بشه» و مانند اينها.
اما دو اصطالح دست دادن و پا دادن از اصطالحات كشتي گيران است. يعني 
حريف طوري گارد بگيرد كه بشود دست او را در اختيار گرفته يا با زيرگيري بشود 
پاي او را گرفت. حتماً ديده اي كه اين دو حركت زمينه ساز بسياري از فنون كشتي 
بوده و وقتي دست يا پاي حريف گير مي افتد هر آن ممكن است فني امتيازآور زده 
شده و نتيجه كشتي مغلوبه شود. در بين كشتي گيران خيلي بكار مي رود كه مثًال 
مي گويند فالن كشتي گير پا نمي دهد، يا دست نمي دهد و ِچِغر است. حاال هم 
وقتي شرايط هيچ جوري جور نمي شود كه امري يا امتيازي بدست بيايد مي گويند 
پا نداد. و وقتي ناگهان شرايط جور شده و آرزويي در ناباوري محقق مي شود، 
همچون كشتي گيري كه ناگهان موفق به گرفتن زير از حريف شده و در آستانه 

پيروزي است، مي گويند پا داد.
همانطور كه در باال هم اشاره شد پا دادن بيشتر به آرزوي گوينده نزديكتر است 
تا دست دادن. روش است كه در كشتي نيز گرفتن دست حريف به مراتب آسانتر 

از پاي اوست.
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شعر و ادب

سروده: 
حسين وصال
با تصمين از :

شاهنامه فردوسى

فردوسي

مرا مهر آن مرد واال بود   
همان گوهر پاك يكتا بود
كه تا مهر و ماه و ثريا بود

ز فردوسي اين گفته بر جا بود
    «توانا بود هر كه دانا بود»
                  «به دانش دل پير برنا بود»

ز فردوسي اين گفته ي دلكش است
از آن مرد داناي با دانش است

كه جانت چو جوياي آرامش است
دلت گر پذيراي آسايش است

         «ميازار موري كه دانه كش است»
         «كه جان دارد و جان شيرين خوش است»

جهان گفت، جز جنبش و كار نيست
كه از كار كوشنده را عار نيست
ز ره ماند آنكس كه بيدار نيست

تني را كه كوشش بود خوار نيست
                           «بزرگي سراسر به گفتار نيست»
                    «دو صد گفته  چون نيم كردار نيست»

بگفتا كه كس بعد ميهن مباد
يكي زنده در كوي و برزن مباد 

به زنجير بيگانه گردن مباد 
به تن سر نباشد به سر تن مباد

                          «چون ايران نباشد تن من مباد»
                        «بر اين بوم و برزنده يك تن مباد»

اگر پايه ي چرخ لرزان شود
وگر سايه بر نور مهمان شود

اگر خسته گردون گردان شود
وگر سست، اركان كيهان شود

                         «دريغست ايران كه ويران شود»
                              «كنام پلنگان و شيران شود»

اگر جان و تن بهر ميهن دهيم
وگر جان به هر كوي و برزن دهيم

اگر دل به فرجام مردن دهيم
وگر جامه ي مرگ بر تن دهيم

                      «همه سر بسر تن به كشتن دهيم»
                        «از آن به كه كشور به دشمن دهيم»

بگفت تا ز ايران برآيد نفس
اگر دشمن آيد چو مور و مگس
وگر تيغ رويد چنان خار و خس
وگر لشكر خصم از پيش و پس

                                 «هنر نزد ايرانيانست و بس»
                               «ندارند شير ژيان را به كس»

چنين گفت فردوسي ارجمند
همان مرد دانشور هوشمند 

كه هر تندرستي شود دردمند 
هر آنچه به گيتيست گردد نژند

                             «بر آوردم از نظم كاخي بلند»
                              «كه از باد و باران نيايد گزند»

بگفتا كه من مهر تابنده ام
من آن جان پوياي پاينده ام

چراغي فرا راه آينده ام
نگاهم كه نوري فزاينده ام

                      «نميرم از اين پس كه من زنده ام»
                                «كه تخم سخن را پراكنده ام»

چه بسيار گفتند زيبا و زشت 
يكي زر، زد و آن دگر خام خشت

ولي او چه نيكو و زيبا نوشت
چه خوش گفت آن مرد نيكو سرشت

                «جهان از سخن كرده ام چون بهشت»
                «از اين بيش تخِم سخن كس نكشت»

به رنگين كمان سخن بست زه
گشود از دل تنگ معنا گره 

چو ماهي كه بيرون درآيد ز مه
سخن بود بيمار، از او گشت به

                                 «قضا گفت گير و قدر گفت ده»
                           «فلك گفت احسن ملك گفت زه»
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سروده: 
منوهچر كوهن

شعر و ادب

فردوسي

زندگى، زندان و ديگر هيچ

او هرگز زاده نشد......
ومن نيز هرگز زاده نشدم......

        و ما ..... هرگز بياد نمى آوريم......  
                  زاده شدن را ...... كودكى را

                    و بازى هاى  خرد سالى را.....
جز عكسى پاره در يك قاب قديمى شكسته.....

*** 
تمامى لحظه ها.... در اضطراب... و يا س

او باور داشت.....
       زندگى يعنى زندان !!!!  

              خانه يعنى سلول...!!!!
              و تفريح يعنى هواخورى 

 داخل سلولى كه بجاى ديوار نرده هاى فلزى دارد

            او هرگز ، هرگز ، آزادى را نمى شناخت
او باور داشت .......

       براى داشتن غذا.......
       براى داشتن اجازه زندگى

               و ماندن  در سلول زندان 
و نه ..... اخراج....

            و به خيابان افتادن
و در سرماى زمستان.... بى خانه شدن 

پدر بايد هميشه شالق بخورد....
             و به جاى برپاى رفتن  

                     بر سينه اش بخزد....
و هر زمان ناخن ها يش بلند مى شود...

به جاى كوتاه كردن 
     بايد آنها را از ته بكشند و بكنند...

و مادر بايد همواره
       در كنار همه مردان بخوابد..

و به جاى حمام عادى 
       با  ادرار مردان ديگر 

                         د وش بگيرد
تا او بتواند ... براى استراحت و هواخورى

به سلول هواى آزاد برود....

او يقين داشت 
زندگى يعنى  زندان و ....و ديگر هيچ

                    او هرگز آزادى را نشناخت   
**** 

اين تمام باورو يقين و ايمان و زندگى او بود.....
و او سپاسگزار زندانبان بود....

و او خدا را شكر گزار بود....
كه جهان زندان را خلق كرده است 

و سعادت زيستن در سلول را 
از او دريغ نكرده است 
كه او بى خانمان نباشد

***
من او را ديدم....

           من او را شنيدم   
من با او روزگارانى در سلول زيستم
 و من با او  ، ما  را   و  او را گريستم

 و در فرجام  ،... من خود را ....
              سربرسنگ كوبيدم

زندگى.......
      زندان.......

               و ديگر هيچ.......

به فردوسى آن نامدار بزرگ                       به آن پارسى گوى ناب سترگ
خرد را ستودى و انديشه را                    درى بر گشودى خردپيشه را
از انديشه افسر خرد را نگين                         بر آن شاهكارت هزار آفرين
اهوراى گيتى تو را رهنما                          نمودى ره سرفرازى به ما
ز پرديس بر خود نشان داشتى                      زبان را چنان اختر افراشتى
زبان را به مردم شناسانده اى                      بسى واژه ى ناب افشانده اى
ز پر بارى پارسى گفته اى                      چنان در ناسفته را سفته اى
به نامردمى روى ننموده اى                        نگهبان فرهنگ ما بوده اى
از ايران سرودى و فرهنگ ما                    به آن واژگان خوش آهنگ ما
ز كشور گشايان فرخنده پى                         امردادگان و زاسپند و دى
فريدون و هوشنگ پيروز ما                    ز جشن سده، مهر و نوروز ما
ز جمشيد گفتى و كاووس كى                        ز نسلى نژاده ز بنياد و پى
ز سام نريمان يلى به نژاد                     ز سهراب آن كو بخاك اوفتاد
ز رستم سخن راندى آن رادمرد                    كه كوشش بسى در ره داد كرد
ز رستم سرودى و از راه او                            ز ميهن گرايان همراه او
رهش راهكارى بدون رياست            كه اين، شيوه ى خاك ايران ماست
از ايران و توران و افراسياب                       سياووش ايرانى پاك و ناب
از ايران و از كار پيشينيان                  سترگى نمودى بسى بر جهان
پيام آور راستان بوده اى                          ره راستى را تو بنموده اى
چو بر هفت خانت گذار اوفتاد                 به گيتى شگفتى بسى برگشاد

تو را در خور آن جايگاه بلند                  «كه از باد و باران نيابد گزند»
«كه اين نامه فرخ گرفتى به فال               بسى رنج بردى به بسيار سال»
ز دشوارى راه بيمت نبود                  كه دلخواه تو دانش و داد بود
دريغا كه اينسان چنين راه سخت              تو پيمودى و روى ننمود بخت
سترگى اين كار بگذاشتيم                       زبان را ز هر واژه انباشتيم
گرفتار نابخردى گشته ايم                ز دل مهر پيشينه را هشته ايم
ز بينش وران پند نگرفته ايم                       به دنبال بابخردان رفته ايم
دل از سربلندان خود كنده ايم                  مر اهريمنان را چنين بنده ايم
ز دانشوران روى بر تافتيم                         زبونى و درماندگى يافتيم
به بيگانه بيهوده دل بسته ايم              كه افسرده جانيم و دلخسته ايم
هوا دار نامردمى بوده ايم                           ره سرفرازى نپيموده ايم
هزاران فسوس و دو چندان دريغ                     كه امروز افتاده ايم از ستيغ
تو ايرانى اكنون دگر هوشدار                          نمان از ره ميهنت بر كنار
ز گفتار آزادگان رو متاب                چه در شام پيرى چه روز شباب
كنان پلنگان و شيران شود» «دريغ است ايران كه ويران شود    
مبادا كه روبه شود جايگير               چنين بخت بد را تو آسان مگير
نه اين راه دلخواه ايرانى است                  كه ايران به گرداب ويرانى است
رهايى در اين مرز و اين بوم نيست       نشايد كه دلسرد و خاموش زيست
بپا خيز و دستى به نيرو برآر                      كه از روز دشمن برآرى دمار

بهين دخت معنوى «خاموش»
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در قلمرو فرهنگ
بازخوانى فراز و نشيب ادبيات معاصر به روايت كتاب «با چراغ و آيينه» - قسمت سوم:

اين كه خاك سيهش بالين است
اختر چرخ ادب پروين است
گرچه جز تلخي از ايام نديد

هر چه خواهي سخنش شيرين است

هنوز چندين سال تا صدمين سال تولد پروين باقي 
است، و متجاوز از پنجاه و چند سال از مرگ نابهنگام 
او مي گذرد. با كمترين عمر، و كمترين مجال براي 
شعر گفتن، بيشترين توفيق ممكن را در زبان فارسي 
هيچ  بابت  اين  از  است.  كرده  خويش  آن  از  پروين 
كدام از بزرگان قرن حاضر و حتي قرون گذشته ي 

بعد از حافظ، به پاي او نمي رسند. 
پروين  شعرهاي  نخستين  كه  روزي  همان  از 
مرحوم  پدرش،  مديريت  به  «بهار»  مجله ي  در 
اعتصام الملك، انتشار يافت و او دختري نوجوان بود، 
تا اين لحظه، شخصيت هنري و شعر پروين سال به 
سال و حتي ماه به ماه و روز به روز در تصاعد هندسي 
بوده است و خواهد بود. اين چنين توفيقي در تاريخ 
شعر فارسي فقط نصيب چهار پنج تن از بزرگان از 
قبيل فردوسي، مولوي، خيام، حافظ، سعدي و نظامي 

شده است و ديگر هيچ.
با اين همه نفوذ در ميان مردم و با اين همه قبول 
خاطر، مي توان گفت معجزه اي اتفاق افتاده است و 
كمتر كسي است كه اين همه توفيق را يك امر بيرون 
از قلمرو عادت نداند، اما معجزه ي پروين چيز ديگري 

است. 
او  ديگر  معجزه ي  از  مي خواهم  يادداشت  اين  در 
سخن بگويم و آن اين كه در طول پنجاه سال اخير 
كه شعر پروين در بالندگي و گسترش بوده است، 
دست كم در چهل سال اخير، همواره نظريه هاي ادبي 
نوظهور- كه چشم محافل ادبي و دانشگاهي و بيشتر 
از همه مطبوعاتي ما را خيره كرده اند- در جهت نفي 
شاعري او بوده است. اگر كمترين نگاهي به كتاب 
قرن اخير افكنده  شده ي نيم  ترجمه  يا  نقد وطني 
باشيم، مي دانيم كه حاصل اعم اغلب اين «نظريه ها» 
و «نقدها» نفي آشكار شاعري اوست؛ ولي او با هنر 
جاودانه ي خويش، يك تنه توانسته است مجموعه ي 
آن نظريه ها را، عمًال، نفي كند و به همه ي آن ناقدان 

و نظريه پردازان بگويد: نه!
اين نقدها و نظريه ها، از موضع مجاز و استعاره، و 
و  مي كنند  بررسي  را  شعر  خيال،  صور  هم  روي  بر 
مرز «شعر» و «ناشعر» را در حضور يا غيبت بيان 

تصويري و بيشتر استعاره، مي بينند.
مادر موسي چو موسي را به نيل   

               درفكند از گفته ي رب جليل
خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه  

              گفت: كاي فرزند خرد بي گناه
گر فراموشت كند لطف خداي    

                      چون رهي زين كشتي بي ناخداي
شعر  بي همتا،  درخشان  منظومه ي  اين  آخر  تا 
نيست. نظم است! چون شاعر قبًال اين ها را انديشيده 
و شعر با انديشه در تعارض است؛ جايي كه انديشه 
كه  شعري  است.  غايب  شعر  باشد،  داشته  حضور 
گوينده به موضوع آن از قبل انديشيده باشد، شعر 
نيست. نظم است. وقتي فردوسي، نظامي و سعدي 
ناظم شدند و از شاعري خلع، ديگر اين دختر معصوم 

چگونه مي تواند داعيه ي شاعري داشته باشد. 
محال است كسي تسليم آن نظريه ها و نقدها شده 
باشد و شعر پروين را شعر بداند. اين نظريه ها امروز 
بيشتر از نيمي از خالقيت شعري عصر ما را در زبان 
فارسي، مسخ كرده اند. در كمتر مجله يا محفلي است 
با  اما،  نبينيم،  را  شعر  به  نگرش  نوع  اين  نفوذ  كه 
بر  نظريه ها  و  نقدها  اين گونه  كه  سيطره اي  همه ي 
فرهنگ ايراني عصر ما يافته اند، پروين باطل السحر 
شعر خويش را در برابر خيل انبوه اين عزايم خوانان، 
عرضه مي دارد و سخنش و شعرش، همچون عصاي 
را  جادوگران  ساله ي  چهل  كوشش  حاصل  موسي، 
مي بلعد. خيل انبوه عاشقان پروين، كه سال به سال 
و روز به روز در تزايدند، گواهان اين پيروزي اند كه 
اين دخترك معصوم با شعر خويش، عمًال، تمام اين 

نوشته:دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى

معجزه پروين
 با كمترين عمر، و كمترين 

مجال براي شعر گفتن، 
بيشترين توفيق ممكن را 

در زبان فارسي پروين از آن 
خويش كرده است. از اين 
بابت هيچ كدام از بزرگان 
قرن حاضر و حتي قرون 

گذشته ي بعد از حافظ، به پاي 
او نمي رسند.

پروين، عضو خانواده اي از 
خانواده هاي شعر فارسي است 

كه در آن خانواده حرمت 
خرد و اخالق و شرف انساني، 

اساس ارزش ها را تشكيل 
مي دهد

 حتي شاعر نوآوري 
همچون نيما يوشيج سال ها 

پس از نشر افسانه، باز در پي 
اسلوب پروين حركت مي كرده 

و مي كوشيده است تا به 
شيوه ي او شعرهايي بسرايد.

C  Copyright 2013 Ketab Corp. ويژه نامه نوروزى مجله ايرانشهر، سال هجدهم - دوره جديد – شماره پنجم – مارچ 36362013



در قلمرو فرهنگ
نظريه ها را باطل اعالم مي كند؛ اين است معجزه ي 

اصلي پروين اعتصامي.
تا آن جا كه به ياد دارم و ديده ام اولين نقد شعر 
پروين، هنوز هم بهترين نقد شعر اوست؛ نقد استاد 
ملك الشعراء بهار و اين نيز يكي ديگر از شگفتي هاي 
تاريخ ادب ماست. در طول شصت و چند سالي كه 
از نشر نخستين چاپ ديوان پروين مي گذرد شايد 
چندين كتاب و صدها مقاله درباره ي او نوشته شده 
باشد، اما هيچ كدام از اين نقدها به پايه ي نقدي كه 
استاد ملك الشعراء بهار در مقدمه ي نخستين چاپ 
ديوان او نوشت، نمي رسد. اين نقد كه از سر كمال 
آگاهي و شعرشناسي نوشته شده و نويسنده ي آن در 
زبان فارسي يكي از بزرگترين ادبيات شناسان قرون و 
اعصار بايد به حساب آيد، نقدي است معتدل كه با 
اشراف بر تمام جوانب هنر اين شاعر بزرگ نوشته شده 
است. بهار وقتي اين مقدمه را مي نوشت در پايگاهي 
از خالقيت ادبي ايستاده بود كه اگر مقام پروين را 
تا «ثريا» باال مي برد، چيزي از بلندي مقام خودش 
كاسته نمي شد. بهار وقتي آن مقدمه را مي نوشت «از 
شاعر  بزرگترين  را  خويشتن  حافظ»  و  سعدي  پس 
تاريخ ادب فارسي مي دانست و كم نبودند و نيستند 
را  او  عقيده ي  اين  كه  دانشوراني  و  ادبيات شناسان 
تائيد مي كردند و هنوز هم تائيد مي كنند. به دليل 
همين پايگاه استواري كه بهار بر آن ايستاده بود و 
دوازده قرن شعر و ادب دوره ي اسالمي و چندين قرن 
ادبيات باستاني ايران، در حوزه ي اطالع و احاطه ي 
وسيع او بود، از اين كه حق پروين را، چنان كه بايد 
كه  پدري  همچون  نداشت.  پرهيز  كند،  ادا  شايد  و 
شعر  ستايش  از  مي ستايد،  را  خويش  نابغه ي  فرزند 
پروين تن نزد و با اشراف كامل، به تمام جوانب هنر 

او پرداخت. 
پروين، عضو خانواده اي از خانواده هاي شعر فارسي 
است كه در آن خانواده حرمت خرد و اخالق و شرف 
انساني، اساس ارزش ها را تشكيل مي دهد؛ خانواده ي 
وقت  هر  نظامي.  و  سعدي  ناصرخسرو،  فردوسي، 
جامعه ي ايراني، بيمار شود از قلمرو نفوذ آن خانواده 
خود را بركنار مي دارد و هرگاه كه روي در ساختن 
اين  پناه  به  را  خود  باشد  داشته  فرهنگي  رشد  و 
خانواده ي هنري مي رساند. پدر اين خانواده فردوسي 
ناصرخسرو،  از  عبارتند  رشيدش  فرزندان  و  است 
نظامي، سعدي و ابن يمين و بهار و دختر جوانشان 

پروين اعتصامي. 
اين خانواده  ي شعري با يك خانواده ي بزرگ ديگر، 
رقابت و در عين حال، خويشاوندي دارد؛ خانواده ي 
سنايي و عطار و مولوي. فرهنگ ايران تعالي و رشد 
خالقيت خويش را در پرتو رقابت اين دو خانواده به 
دست آورده است. معيار سالمت جامعه ي ما را، در 
طول تاريخ، بايد از رهگذر نزديكي و دوري به اين 
دو خانواده جست. وقتي هنر و خالقيت ما از اين دو 
خانواده يا يكي از اين دو خانواده دور شده باشد، آثار 
بيماري روحي و انحطاط در آن آشكار است. (شعر 
مشروطيت  در  قاجاري).  و  صفوي  و  تيموري  عصر 

نشانه ي بهبود جامعه ي فرهنگي، نزديكي مجدد به 
اين دو خانواده، به ويژه خانواده ي اول است و نشانه ي 
آشكار بيماري بخش عظيمي از خالقيت شعري عصر 
ما، دوري از اين دو خانواده به ويژه خانواده ي اول 
است. ما اين بيماري و دورافتادگي را در اثر تقليد 
كوركورانه از نظريه هاي نقد فرنگي داريم و تا به عالج 
فلسفي آن برنخيزيم اين بيماري مهلك، روز به روز 

بدنه ي خالقيت فرهنگي ما را نزارتر مي كند. 
در ميان هزاران عامل پيچ در پيچ ناشناخته كه راز 
موفقيت شاهكارهاي ادبي جهان را تشكيل مي دهد، 
خالقيت  و  شدن  تجريدي  استعماره هاي  مسحور 
هنري و ادبي را در ايجاد مشتي استعاره ي پا در هوا 

دانستن، اگر بيماري نيست پس چيست؟
معلوم الحال  روزنامه هاي  از  يكي  قبل  سال  چند 
اين پرسش را مطرح كرده بود كه «آيا فروغ شاعرتر 
است يا پروين»؟ و بخش عظيمي از متشاعرچه هاي 
روزنامگي رأي داده بودند كه پروين اصًال شاعر نيست. 
حتي بعضي از اهل ادب و كساني كه يك سطر از شعر 
فروغ را نخوانده اند و اگر خوانده اند نفهميده اند، تحت 
تأثير جو زمانه تصريح كرده بودند كه فروغ بزرگتر 
است از پروين يا جايي كه فروغ شاعر است چه جاي 
صحبت پروين؟ در يك جامعه ي بيمار كه با يك مويز 
نقد مدرن گرمش مي شود و با يك غوره ي رئاليسم 
سوسياليستي سرديش مي كند، چگونه مي توان در 

باب پروين و جايگاه او سخن گفت؟ 
اما در آن سوي هياهوي روزنامه ها و ناقدچه هاي 
سوي نظريه هاي هضم ناشده ي  روزنامگي و در آن 
نقد مدرن، شعر پروين روز به روز و ساعت به ساعت 
مي بالد و در شريان هاي فرهنگ ايراني جايگاه خويش 
را استوار مي كند؛ زيرا شعر او شعر خرد و آزادي و 
شرف انساني است. ادبياتي كه از اين سه محور بركنار 
جهان  چشم  ايماژهايش  برق  و  زرق  قدر  هر  بماند، 
را كور كند، عمري نخواهد داشت. انبوه استعاره هاي 
هرز و پا در هواي شعر عصر صفوي را از ياد نبريم كه 
چندين هزار شاعر خرد و كالن به بار آورد و در هر 
گوشه ي ديوان هاي هر يك از ايشان، صدها  و هزارها 
استعاره تجريدي پا در هوا، بر روي هم خوابيده و در 

حال پوسيدن است. 
از  پس  شعر  در  اعتصامي  پروين  ناگهاني  ظهور 
دوران مشروطيت، يك واقعه ي بزرگ ادبي به حساب 
مي آمده است. نشانه هاي تأثير چشم گير پروين را، بر 
مجموعه ي شاعران هم نسل خودش و شاعراني كه 
چندين سال از او مسن تر بوده اند، به راحتي مي  توان 
مشاهده كرد. نگاهي به مجالت ادبي آن سال ها و 
نيز بعضي از ديوان ها و جنگ هاي چاپ شده در آن 
ايام اين نكته را برخواننده مسلم مي دارد. حتي شاعر 
شعر  پيشاهنگ  كه  يوشيج-  نيما  همچون  نوآوري 
پروين  از  عمرش  سال  چندين  و  ماست  قرن  مدرن 
بيشتر بوده است- به گواهي ديوان اشعارش سال ها و 
سال ها، پس از نشر افسانه، باز در پي اسلوب پروين 
حركت مي كرده و مي كوشيده است تا به شيوه ي او 
شعرهايي بسرايد. در ميان شعرهاي سال هاي 1306-

1316 نيما يوشيج شعرهايي از نوع «خروس ساده»، 
«كرم ابريشم»، «اسب دواني»، «كچپي»، «خروس و 
بوقلمون»، «پرنده ي منزوي» و «دود»، همه با نگاهي 
به شعرهاي پروين سروده شده است و ناقدان، اين 

نكته را كمتر مورد توجه قرار داده اند. 
يكي از نوادر حوادث شعر فارسي اين است كه با 
اين كه خيل انبوهي از شاعران پس از پروين، و گام 
درگذشت  از  پس  سال  چندين  تا  او،  همراه   گام  به 
نابهنگام او، به اسلوب شاعري او نظر داشته اند، حتي 
يك شعر از شعرهاي ايشان نتوانسته است در كنار 
شعرها پروين قرار گيرد و از اعتباري در حد شعرهاي 
درجه ي دوم او برخوردار شود. نيما يوشيج يكي از 

اينان!
نيازي  و  است  عاطفه  و  خرد  شعر  پروين،  شعر 
و  عجيب  تشبيهات  و  تجريدي  استعاره هاي  به 
را  اعتصامي  پروين  ديوان  كه  اولين بار  ندارد.  غريب 
به  كه  داشتم  حالتي  آوردم،  دست  به  نوجواني  در 
هيچ وجه قابل توصيف نيست. نخستين شعري كه از 
او مرا مسحور خويش كرد، شعري بود كه به مناسبت 
جشن فارغ التحصيلي در مدرسه سروده بود و چنين 

آغاز مي شد:
اي درخت آرزو خوش زي كه بار آورده اي   

     غنچه بي باد صبا گل بي بهار آورده اي
باغبانان ترا امسال سالي خرم است 

         زين همايون ميوه كز هر شاخسار آورده اي
اينك  هم  كه  نهفته  چه  ابيات  اين  در  نمي دانم 
پس از قريب چهل و پنج سال هنوز هم مسحور اين 
كلماتم. ممكن است بگوئيد: ««طعم وقت» تست كه 
ضميمه ي اين كلمات شده است» اما «وقت» من با 
بسياري شعرهاي ديگر هم گره خورده است و چنين 
طعمي را به وجود نياورده است! گيرم من اين سخن 
را بپذيرم درباره ي آن صدها هزار خواننده اي كه در 
اين هفتاد ساله، مسحور ديوان او شده اند، چه بايد 
نيست  فرمول بردار  نبوغ  بگوييم  اين كه  جز  گفت؟ 
وزن  ضرب  جدول  كشف  با  ساده لوح،  آدم هاي  و 
راز  به  مي كنند  خيال  تشبيه،  و  استعاره  يا  قافيه  و 
خالقيت هاي بزرگ پي برده اند و عمر خود را در آن 

راه به هدر مي دهند. 
و  ناقدان  شبه  از  بعضي  دست  به  چتكه  نقد  اگر 
متشاعران عصر را كه بي شباهت به كار كسبه ي بازار 
تهران و اصفهان نيست،  مالك قرار دهيم و با چتكه 
حساب كنيم البته بايد اذعان كنيم كه پروين تصوير 
تازه ندارد، فكر تازه ندارد، زبانش كهنه است، از ضمير 
ناخودآگاه استفاده نمي كند، رويت ماوراء واقع (سور 
بپذيريم  اگر  اما  نيست.  شاعر  پس  ندارد،  رئالسيم) 
كه روح جامعه در انتخاب نهايي خويش، آن هم در 
چندين نسل پي در پي، خطا نمي كند، آن گاه بايد 
چتكه هاي بازار تهران و اصفهان را به يك سوي نهيم 
و بپذيريم كه در آن سوي محاسبه ي چتكه ها، حقايق 
سرچشمه  آن ها  از  هنر  كه  دارد  وجود  پيچيده تري 
مي گيرد. شعر پروين را با اين گونه چتكه ها نمي توان 

ارزيابي كرد.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

11 اسفند (2 مارچ)
1300خورشيدى ( 1922ميالدى) 

زادروز مرتضى حنانه - موسيقيدان
1312 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز فرخ تميمى، شاعر،  در شهر نيشابور
 1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز فريدون فرح اندوز، گوينده راديو تلويزيون ملى ايران ، برنامه ساز 
برنامه هاى راديو تلويزونى در خارج از ميهن. 

  سى دى هاى اين هنرمند در شركت كتاب موجودنند 
1353خورشيدى ( 1975ميالدى)       

تأسيس حزب رستاخيز
1385 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت مجيد دوامى روزنامه نگار و سردبير پيشين روزنامه اطالعات و 
مجله زن روز در سن 75 سالگى درنروژ.

12 اسفند (3 مارچ)
1308 خورشيدى (1930 ميالدى)

زادروز بيژن ترقى، ترانه سرا، در تهران 
  كتاب از پشت ديوارهاى خاطره از اين هنرمند در 

شركت كتاب موجود است.
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

دكتر محمد مصدق، نماينده تهران در مجلس شوراى 
ملى، شديداً به شوروى كه حاضر به خارج ساختن 

نيروهايش از ايران نمى شد، اعتراض كرد.
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

هيئت دولت، تصويب نامه اى را امضا كرد كه كلمه ى 
«ذكور» از مواد 6 و 9 قانون انتخابات حذف شد، و زنان حق انتخاب شدن و 

نمايندگى در مجلس شوراى ملى را به دست آوردند.
1374 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت امير بيداريان، نوازنده ى چيره دست تنبك
1387 خورشيدى (2009 ميالدى)

بيمارستان آبان  تاتر و سينما در  درگذشت سيدعلى ميرى، بازيگر قديمى 
تهران بر اثر سكته قلبى. 

مركز  در  فيلم ها  اين  از  تعدادى  كه  كرد  بازى  فيلم  از 115  بيش  در  در  او   
موسيقى و فيلم ايران شركت كتاب موجود است، او 
در اواخر عمر مدتى در لوس آنجلس زندگى كرد و با 
تلويزيون هاى فارسى زيان همكارى مى كرد هم چنين 

در چند تئاتر نيز به ايفاى نقش  پرداخت. 

13 اسفند ( 4 مارچ)
1326 خورشيدى (1948 ميالدى)

دانشگاه،  استاد  سياح،  فاطمه  دكتر  درگذشت 
نويسنده و پژوهشگر

  كتاب نقد و سياحت اين پژوهشگر در شركت كتاب 

موجود است.
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

زادروز پانتهآ بهرام، هنرپيشه  تئاتر، سينما و مجموعه هاى تلويزيونى 
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

زادروز  مرجان محتشم، هنرپيشه سينما  

14 اسفند ( 5 مارچ)
1345 خورشيدى  (1967ميالدى)

در  وزير،  نخست   - مصدق  محمد  دكتر  درگذشت 
تبعيدگاه خود، احمدآباد

نوشته  نخست  جلد  تاريخ»  با  «سوداگرى  كتاب   
محمد امينى در پاسخ به كتاب «دكتر مصدق - آسيب 
از  ميرفطروس  على  نوشته  شكست»    يك  شناسى 

سوى انتشارات شركت كتاب منتشر شده است.

15اسفند (6 مارچ)
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

زادروز رضا چايچى، شاعر
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

امضاى پيمان نامه 1975 الجزاير- قراردادى ميان كشورهاى ايران و عراق كه 
خط مرزى ايران و عراق در آبهاى اروندرود را تعيين كرده است

1373 خورشيدى (1995 ميالدى)
درگذشت عباس زرياب خويى، محقق و مترجم 

16 اسفند ( 7 مارچ)
1333 خورشيدى (1955 ميالدى)
زادروز حافظ موسوى، شاعر

1351خورشيدى  (1973ميالدى)
تأسيس  فرهنگستان ادب و هنر ايران (وابسته به وزارت فرهنگ و هنر) به 

رياست دكتر پرويز خانلرى
1368 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت حسين قوامى (فاخته)، هنرمند آواز
 

17 اسفند ( 8 مارچ)
1367خورشيدى ( 1989ميالدى)

درگذشت عليرضا خواجه نورى - نوازنده و موسيقيدان
1329خورشيدى (1951ميالدى)

ترور سپهبد حاجيعلى رزم آرا، نخست وزير محمدرضا شاه پهلوى به دستور 
نواب صفوى، توسط خليل طهماسبى از گروه تروريست هاى اسالمى 

1384 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت عباس شاپورى، آهنگساز

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
11 اسفند تا 11 فروردين

March 2013
بهره بردارى و نقل قول از اين 
روزشمار فقط براى همكاران شاغل در 
رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها و 
سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ 
مجاز است.

ر
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
18 اسفند ( 9 مارچ)

1275خورشيدى (1897ميالدى)
درگذشت سيد جمال الدين اسدآبادى، انديشمند و فعال  سياسى اسالمى

1358خورشيدى (1980ميالدى)
درگذشت نصرت اهللا محتشم - كارگردان و بازيگر 

تئاتر و سينما
1371خورشيدى  (1993ميالدى)

درگذشت استاد احمد عبادى - نوازنده و موسيقيدان
   آثار موسيقى استاد عبادى در مركز موسيقى و 

فيلم ايران شركت كتاب موجود است 
1367 خورشيدى (1989ميالدى)

درگذشت دكتر عباس رياضى كرمانى - استاد نجوم 
و هيئت دانشگاه

1390 خورشيدى (2011 ميالدى)
كشور  برجسته  ايرانشناس  افشار  ايرج  درگذشت 
پس از طى يك دوره بيمارى در بيمارستان جم تهران.

در  كتابشناس  و  ايرانشناس  محقق،  افشار  ايرج 
تاريخ 16 مهر 1304 در تهران متولد شد. او فرزند 
دكتر محمود افشار بنيادگذار موقوفات دكتر محمود 
دارالفنون  مدرسه  استادان  از  يكى  و  يزدى  افشار 
در  گاهشمارى  صالح،  پرونده  اسكندرنامه،  است. 
درباره  جستارها  و  الفردوس  رياض  قديم،  ايران 
كتاب  عنوان  به 300  نزديك  جمله  از  خطى  نسخه 
و  تأليف  تصحيح،  هاى  زمينه  در  او  منتشرشده 

ترجمه هستند.
   آثار بى بديل اين پژوهشگر يگانه در شركت كتاب موجود است.

20 اسفند (11 مارچ)
1316 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز  نوذر پرنگ، شاعر و ترانه سرا
نوذر پرنگ به پيشنهاد زنده ياد منوچهر سخايى براى 
مدت حدود يك سال در 1984-1985 در  شركت كتاب 
استخدام شد كه منشاء كارهاى فرهنگى بسيارى شد. 
اين شاعر بزرگ معاصر بدليل افسردگى مجبور به 

بازگشت به ايران و پيوستن به خانواده شد.
   كتاب شعر او با عنوان آن سوى باد در شركت 

كتاب موجود است 
1324خورشيدى (1946ميالدى)

ترور احمد كسروى - پژوهشگر ونويسنده
   كتاب شيعى گرى كسروى با بازبينى و ويرايش 
همراه با يادداشت ها و افزوده ها، به ويراستارى محمد 
آمريكا  در  ايران  تاريخ  پژوهشگر  و  نويسنده  امينى 
ديگر  آثار  است.  شده  منتشر  كتاب  شركت  توسط 

روانشاد كسروى نيز در شركت كتاب موجود است. 
1379 خورشيدى (2001 ميالدى)

رژيم  توسط  باميان  در  بودا  تنديسهاى  تخريب 
طالبان – راديكال هاى اسالمى در افغانستان

 1385 خورشيدى (2007 ميالدى)
شهريورماه   4 (زادروز  شايگان،  خسرو  درگذشت 

1317 خورشيدى) ، پيشكسوت دوبله در ايران بر اثر بيمارى سرطان روده. 
به  مى توان  است  داشته  عهده  بر  را  آن  مديريت  وى  كه  مجموعه هايى  از 

مجموعه هاى «دريك»، «گروه ويژه» و كارتون فوتباليست ها اشاره كرد.

 21 اسفند (12 مارچ)
1316 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز  فرهاد فخرالدينى، موسيقيدان و رهبر اركستر
1369 خورشيدى (1991ميالدى)

درگذشت دكتر هوشنگ طاهرى - مترجم و منتقد سينما (براثر سانحه ى 
رانندگى)

22 اسفند ( 13 مارچ)
1304 خورشيدى (1926ميالدى)
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر

   ديوان كامل ايرج ميرزا به تصحيح دكتر محمد 
جعفر محجوب توسط شركت كتاب چاپ ومنتشر شده 
اجازه  با  كتاب  اين  لوكس)  جلد   – سوم  چاپ  است( 
شادروان محجوب و پس از آن با اجازه خانم زرى 
اقبال و در قبال پرداخت حق التاليف در هر سه بار چاپ 

و منتشر شده است 
1312 خورشيدى (1934ميالدى)

مجلس  به  تهران  دانشگاه  تأسيس  اليحه ى  تقديم 
شوراى ملى

1340 خورشيدى  (1962ميالدى)
درگذشت آيت اهللا سيدابوالقاسم كاشانى

1342 خورشيدى  (1964ميالدى)
زادروز فرحناز پهلوى، سومين فرزند محمدرضا شاه پهلوى، آخرين شاه ايران

1357 خورشيدى  (1979ميالدى)
 قتل سپهبد نادر جهانبانى، فرزند امان اهللا معاون فرماندهى نيروى زمينى-  به 
حكم صادق خلخالى حاكم شرع وقت (مامور از طرف خمينى) بر روى پشت بام 

مدرسه علوى تيرباران شد
 1363 خورشيدى ( 1985ميالدى)

درگذشت حسين گل گالب - شاعر و سراينده ى سرود «اى ايران»
   كامپكت ديسك سرود اى ايران كه آهنگ آن توسط روح اهللا خالقى تهيه و 

تنظيم شده است در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب موجود است.
 

23 اسفند ( 14 مارچ)
1299 خورشيدى ( 1921ميالدى)

زادروز حسن شهباز - نويسنده، مترجم، روزنامه نگار 
و ناشر و سردبير فصلنامه ى «ره آورد»

حسن  درگذشت  زمان  از  كه  ره آورد  نشريه      
شهباز (در سال 2006) توسط همسر او شعله شهباز 
اداره مى شود و هم چنين ديگر آثار او در شركت كتاب 

موجود است 
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

نوازنده  آهنگساز،  تجويدى  على اكبر  درگذشت 
ويلون و از رهبران برجسته برنامه گل هاى جاويدان 

در طول سال ها. 
    آثار اين هنرمند بزرگ در مركز موسيقى و فيلم ايران در شركت كتاب 

موجود است
24 اسفند ( 15 مارچ)

 1256 خورشيدى (1878ميالدى)
زادروز رضا شاه، بنيانگذار دودمان پهلوى

1313خورشيدى (1935ميالدى)
عدگشايش دانشگاه تهران شامل شش دانشكده
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1332 خورشيدى(1954 ميالدى)   

قتل كريم پور شيرازى – روزنامه نگار
1370خورشيدى(1992 ميالدى)   

درگذشت حسين اميرفضلى، بازيگر، كارگردان، نويسنده و تهيه كننده ايرانى 
1374 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت تقى بينش، مورخ و رساله شناس موسيقى

25 اسفند (15 مارچ)
1285خورشيدى (1907ميالدى)

زادروز  پروين اعتصامى  - شاعر
و  فارسى  زبان  به  اعتصامى  پروين  ديوان      

انگليسى در شركت كتاب موجود است 
1316 خورشيدى (1999 ميالدى)

زادروز  هوشنگ گلشيرى، قصه نويس و منتقد
    آثار هوشنگ گلشيرى در شركت كتاب موجود 

هستند 
1318 خورشيدى (1940 ميالدى)

پهلوى  فوزيه  با  پهلوى  محمدرضاشاه  ازدواج 
(خواهر ملك فاروق- پادشاه مصر)

1328 خورشيدى (1950 ميالدى)
زاد روز پريسا، خواننده و آوازه خوان

    آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران 
موجود است. 

1354 خورشيدى (1976 ميالدى)
در پى مصوبه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا 
مبداء تاريخ رسمى كشور از هجرت پيامبر به سال 
تاجگذارى كوروش كبير تغيير يافت و از آن پس تا 
11 شهريور 1357، تاريخ شاهنشاهى تاريخ رسمى 

كشور بود.
1377خورشيدى(1999ميالدى)

درگذشت سيروس طاهباز، روزنامه نگار، نويسنده و وكيل ادبى نيما يوشيج.

26 اسفند ( 17 مارچ)
1363 خورشيدى ( 1985ميالدى)

درگذشت على اكبر شهنازى - نوازنده و موسيقيدان

 27 اسفند( 18 مارچ)
1300خورشيدى (1922ميالدى)

و  كودكان  نويسنده  آذريزدى،  مهدى  زادروز 
نوجوانان 

    آثار شادروان يزدى با عنوان قصه هاى خوب 
براى بچه هاى خوب در شركت كتاب موجود است 

 1301خورشيدى (1923ميالدى)
و  نويسنده  زرين كوب،  عبدالحسين  زادروز 
شهرستان  در  معاصر  پژوه  مولوى  برجسته ترين 

بروجرد (مرگ 24 شهريور 1378)
آثار تاليف و ترجمه او به شرح زير مى باشند:

فلسفه شعر، نقد ادبى، با كاروان حله مجموعه اى از نقد ادبى، شعر بى دروغ، 
شعر بى نقاب، از كوچه رندان، بحث و بررسى و نقد اشعار حافظ شيراز و 
تشريح شرايط سياسى و اجتماعى شيراز در زمان شاه مسعود، سيرى در 
شعر فارسى- بحثى انتقادى در شعر فارسى و تحّول آن با نمونه هايى از 
شعر شاعران، سّر نى- نقد و شرح تحليلى و تطبيقى مثنوى معنوى، بحر در 

كوزه- نقد و تفسير قّصه ها و تمثيالت مثنوى معنوى، پله پله تا مالقات خدا- 
درباره زندى، سلوك، و انديشه موالنا و نيز نحوه 
اثرپذيرى  چگونگى  و  تبريزى  شمس  با  آشنايى 
روحى و طوفان تصوفى كه در وى عارض گرديد و 
نيز اطالعات با ارزشى در مورد كودكى و نوجوانى 
موالنا و نيز شرح احواالت شاگردان معروفش حسام 
در  گنجه-  پير  زركوب،  صالح الدين  و  چلبى  الدين 
گنجوى  نظامى  حال  شرح  ناكجاآباد-   جستجوى 
و بررسى اشعار و آثار وى و نيز شرح تفصيلى 
تاريخ آن دوران، آشنايى با نقد ادبى، از گذشته ادبى 
ايران، از نى نامه، ديدار با كعبه جان درباره زندگى و 
آثار و انديشه خاقانى، نامور نامه درباره فردوسى 

و شاهنامه، دو قرن سكوت در باره تاريخ و اتفاقات دو سده بعد از حمله 
اعراب به ايران و اثرات نفوذ اعراب و مسلمانان در آن دوران، تاريخ ايران 
بعد از اسالم، فتح عرب در ايران، تاريخ مردم ايران (2 ج)، روزگاران ايران- 
تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى، دنباله روزگاران ايران- تاريخ 
ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى، روزگاران ديگر، آشنايى با تاريخ ايران، 
بامداد اسالم، كارنامه اسالم، ارزش ميراث صوفيه، فرار از مدرسه، جستجو 
در تصوف ايران، در قلمرو وجدان- سيرى در عقايد، اديان، و اساطير ، شعله 
طور، بنياد شعر فارسى ، ادبيات فرانسه در قرون وسطى، ادبيات فرانسه در 
دوره رنسانس، شرح قصيده ترساييه خاقانى، فن شعر ارسطو ، يادداشتها 
و انديشه ها، نه شرقى- نه غربى- انسانى، از چيزهاى ديگر مجموعه چند 
يادداشت پراكنده ، با كاروان انديشه، دفتر ايام- مجموعه گفتارها- انديشه ها 
و جستجوها، نقش بر آب- جستجويى چند در باب شعر حافظ، گلشن راز- 

گذشته نثر فارسى و ادبيات تطبيقى، حكايت همچنان باقى،تك درخت.
    اكثر آثار شادروان زرين كوب در شركت كتاب موجود است. كتاب دو قرن 

سكوت بدون سانسور از سوى شركت كتاب تجديد چاپ شده است.
28 اسفند  (19 مارچ)

1390 خورشيدى (2012  ميالدى)
درگذشت جالل ذوالفنون، آهنگساز و نوازنده سه تار عصر روز يكشنبه 28 
اسفند 1390 در سن 74 سالگى در بيمارستان البرز كرج.  گزارش شده كه وى 

به دليل سكته قلبى و نارسايى تنفسى، جان سپرد. 

29 اسفند  (20 مارچ)
1303 خورشيدى (1925 ميالدى)

زاد روز  اسماعيل نواب صفا، شاعر و ترانه سرا
1329 خورشيدى (1951ميالدى)

ملى شدن صنعت نفت ايران
    كتاب هاى بى شمارى در مورد ملى شدن صنعت 
نفت، عواقب و پيامدهاى آن در شركت كتاب موجود 

است. 
1360 خورشيدى (1982ميالدى)

درگذشت ابراهيم سرخوش- نوازنده و موسيقيدان
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت ثمين باغچه بان
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

ترور و درگذشت  منوچهر فرهنگى در شهر مادريد 
بين المللى  كالج  اسالمى.  جمهورى  عوامل  توسط 

اسپانيا به همت وى بنيان گذاشته شد. 
    يادنامه منوچهر فرهنگى به همت دكتر فرهنگ 
مهر و با نوشتارهايى از  از دكتر منوچهر تهرانى، دكتر 
على اكبر جعفرى، دكتر تورج دريايى، دكتر شجاع الدين 
قويدل،  مازيار  مهندس  عاصمى،  محمد  دكتر  شفا، 

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
ادا

C  Copyright 2013 Ketab Corp. ويژه نامه نوروزى مجله ايرانشهر، سال هجدهم - دوره جديد – شماره پنجم – مارچ 40402013



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
پروفسور فرهنگ مهر، دكتر مسعود ميرشاهى، دكتر على ميرفطروس توسط 

شركت كتاب منتشر شده است. 

1 فروردين  (20 مارچ)
1287 خورشيدى ( 1908ميالدى)

زادروز دكتر فروغ شهاب - نويسنده و نقاش
    شركت كتاب در دهه 80 ميالدى كتاب هاى اين 
بانوى فرهيخته را چاپ و منتشر كرد و با هميارى زنده 
در  ايشان  براى  بزرگداشتى  مجلس  گرگين  ايرج  ياد 

دانشگاه يوسى ال ا برگزار كرد. 
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

زادروز مـرضيـه، هنرمند آوازه خوان 
    مجموعه آثار مرضيه در مركز موسيقى و فيلم 

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است 
1303خورشيدى (1924 ميالدى)

زادروز عباس بلوكى فر، نقاش قهوه خانه اى (وفات 7 
مهر 1379) 

   كتاب هاى نقاشى قهوه خانه اى در شركت كتاب 
موجود است. 

1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
زادروز  خاطره  پروانه، خواننده  آواز

1299 خورشيدى (1920 ميالدى)
خودكشى كلنل فضل اهللا آقاولى، افسر ژاندارمرى در اعتراض به قرارداد 1919

1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
زادروز پرويز كالنترى، قصه نويس

    شركت كتاب ويژه نامه اى در دوران اوليه انتشار خود براى اين هنرمند 
گرامى منتشر كرد (سال اول – شماره 11- 4 خرداد 1375)

آغاز انتشار روزنامه اليك، قديمى ترين روزنامه ارمنى در ايران
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

تبديل واحد پول ايران از «قران» به «ريال»
1314 خورشيدى(1935)

تغيير نام پرس و پرشيا به ايران و معرفى كشور با اين نام به سراسر جهان
1322 خورشيدى(1943)

زادروز كتايون مزداپور، زبانشناس ايرانى و پژوهشگر زبانهاى باستانى 
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

زادروز  سيدعلى صالحى، شاعر و قصه نويس
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

محمد حجازى، ذبيح اهللا صفا، و شجاع الدين شفا جايزه  بهترين كتاب هاى سال 
را دريافت كردند.

1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
زادروز ابوتراب خسروى، قصه نويس

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
زادروزعلى دهباشى، ژورناليست

    دو ماهنامه بخارا به سردبيرى على دهباشى 
بالفاصله پس از انتشار در تهران در شركت كتاب در 
لس آنجلس نيز بر سر سفره مطبوعات قرار مى گيرد

1339 خورشيدى (1960 ميالدى)
زادروز  حسين سناپور، قصه نويس

1344 خورشيدى (1965 ميالدى)
درگذشت مرتضى محجوبى استاد بزرگ پيانو(تولد: 

1279 خورشيدى)  
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

زادروز على دايى، بازيكن و مربى تيم ملى فوتبال ايران

1356 خورشيدى (1977 ميالدى)
زادروز محمدرضا گلزار، بازيگر سينما

1373خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت يزدانبخش قهرمان - شاعر

1375خورشيدى (1996ميالدى)
سال  در  وى  ايران.  معاصر  مينياتوريست  و  نقاش  آبكار،  كالرا  درگذشت 
1294 بدنيا آمد و 400 اثر ارزشمند از خود بجاى گذاشت. بر اساس روزنماى 
«زنان»چاپ 1380، سازمان يونسكو او را برجسته ترين نگارگر معاصر جهان 

معرفى كرده بود.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت شمسى عصار (شوشا گاپى) نويسنده، خواننده، آهنگساز ايرانى- 
بريتانيايى، در روز اول فروردين، در سن 72 سالگى در منزل مسكونى اش در 

لندن. 
 

 2فروردين  (21 مارچ)
1078 خورشيدى(1699ميالدى)

و  اسالمى  فقيه  مجلسى،  محمدباقر  درگذشت 
نويسنده كتاب بحاراالنوار

    كتاب درد اهل ذمه به قلم يوسف شريفى در مورد 
شرايط زندگى رقت بار اقليت هاى ايران بدليل فتاوى 
و دستورات علماى شيعه از جمله محمد باقر مجلسى 

درشركت كتاب موجود است.
1232خورشيدى(11853ميالدى)

زادروز مظفرالدين شاه قاجار 
1303 خورشيدى ( 1924ميالدى)

تشكيل جلسه  مجلس شوراى ملى، براى تصويب و اعالم «جمهوريت» كه در 
اثر اعتراض مردم در ميدان بهارستان، بدون اخذ نتيجه تعطيل شد

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
زادروز محمد بهارلو، نوازنده و استاد وُيُلن

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
در  دكتر  و  هنرى  آثار  كارشناس  آواز،  خواننده   اميدوار،  عطاءاهللا  زادروز  

معمارى و شهرسازى
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

آخرين سفر محمدرضا شاه پهلوى در زندگى و ورود به كشور مصر

 3 فروردين  (22 مارچ)
1319 خورشيدى ( 1940ميالدى)

انتصاب على منصور، به نخست وزيرى 
1344  خورشيدى (1965 ميالدى)

ادبيات  تاريخ  كتابهاى  مؤلف  دانشگاه،  استاد  قريب  عبدالعظيم  درگذشت 
فارسى براى تدريس و شخصيت برجسته فرهنگى و ادبى  ايران

 
4 فروردين (23 مارچ)

690 خورشيدى  (1311 ميالدى)
زادروز  اميرخسرو دهلوى شاعر فارسى زبان در هندوستان

1312 خورشيدى (1933 ميالدى)
زادروز  استاد حبيب اهللا بديعى آهنگساز و نوازنده وُيوُلن 

1316 خورشيدى (1337 ميالدى)
زادروز  عباس پهلوان نويسنده، روزنامه نگار و سردبير هفته نامه  مشهور 

«فردوسى» در ايران و فردوسى امروز در لوس آنجلس 
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

درگذشت مهدى نوايى اصفهانى، نوازنده چيره دست نى
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1328 خورشيدى  (1949ميالدى)

چاپ و انتشار كتاب «انتقاد بر قانون اساسى ايران از نظر حقوق زن» نوشته 
دكتر مهرانگيز منوچهريان، حقوقدان و استاد دانشگاه

1330خورشيدى  (1951ميالدى)
ترور و درگذشت دكتر عبدالحميد زنگنه، رئيس دانشكده  حقوق

1331 خورشيدى (1952 ميالدى)
تسليم دادخواست مجدد انگلستان عليه دولت ايران در ملى كردن نفت و خلع 

يد از شركت نفت انگليس، به ديوان دادگسترى بين المللى الهه
1365خورشيدى  (1986ميالدى)

درگذشت دكتراميرحسين يزدگردى - نويسنده و اديب
 

5 فروردين  (24 مارچ)
1278 خورشيدى (1899 ميالدى)

انتشار نخستين شماره  مجله  «عالم نسوان» زير نظر نوابه صفوى
1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

زاد روز  دكتر مسعود آذرنوش - باستانشناس  و 
رئيس پژوهشكده باستان شناسى 

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
نويسنده  الدوله)،  (مطيع  حجازى  محمد  انتصاب 

معروف، به رياست اداره كل تبليغات و انتشارات 
   آثار مكتوب محمد حجازى از سوى شركت كتاب 

تجديد چاپ شده اند و در شركت كتاب موجودند
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

پژوهشگر  و  منتقد  ميرعابدينى،  حسن  زادروز  
ادبيات

1361 خورشيدى (1982 ميالدى)
درگذشت استاد اسماعيل اديب خوانسارى، خواننده و رديف دان (تولد 1280 

خورشيدى)

 6 فروردين  (25 مارچ)
1331 خورشيدى ( 1952ميالدى)

درگذشت قاسم غنى، پژوهشگر، مؤلف، و مترجم در امريكا 

7 فروردين (26 مارچ)
1323خورشيدى (1944 ميالدى)

زادروز خسرو شكيبايى، بازيگر سينما و تئاتر 
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز  شاهين فرهت موسيقيدان
1327 خورشيدى (1948 ميالدى)

نخستين كلنگ ساختمان آرامگاه سعدى در شيراز به زمين زده شد.
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

درگذشت كاظم زاده ايرانشهر، اديب و روزنامه نگار، در سوئيس
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت منوچهر همايون پور آوازخوان و رديف دان سال هاى دهه سى و چهل 
بر اثر عارضه قلبى در تهران در سن 82 سالگى.

8 فروردين  (27 مارچ)
1340 خورشيدى ( 1961 ميالدى)
زادروز  كورش همه خانى، شاعر
1343 خورشيدى ( 1964 ميالدى)

نخستين انتصاب «زن» ايرانى به مقام مديركلى: عفت الملوك نحوى در وزارت 
آب و برق، و عذرا ضيايى در وزارت آبادانى و مسكن

1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
درگذشت عبدالحسين سپنتا از پيشگامان سينماى ايران و سازنده فيلم دختر لر

9 فروردين  (28 مارچ)
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

درگذشت مهدى مصرى - بازيگر تئاتر و «سياه باز» معروف
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

درگذشت «لرتا هايراپتيان»، قديمى ترين زن بازيگر در تئاتر ايران 
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت عزيزاهللا رفيعى، فيلمبردار و كارگردان معروف فيلم هاى فارسى، در 
سن 85 سالگى در امريكا. 

10 فروردين (29 مارچ)
1272 خورشيدى  (1893 ميالدى)

زادروز على اصغر حكمت نخستين رئيس دانشگاه تهران، وزير معارف، استاد 
دانشگاه و اديب در شهر شيراز  (درگذشت: 3 شهريور 1359)

1291 خورشيدى (1912 ميالدى)
درگذشت ميرزا ابوالقاسم محمدنصير (طرب) شاعر و خوشنويس

1326 خورشيدى (1947ميالدى)
اعدام قاضى محمد، صدر قاضى، و سيف قاضى از رهبران ُكرد

1334 خورشيدى (1955ميالدى)
زادروز شهال شركت، روزنامه نگار فمينيست ايرانى و مدير مسئول ماهنامه 

زنان
1354خورشيدى (1975ميالدى)

زادروز بهار سومخ، بازيگر ايرانى تبار آمريكايى - يهودى 
1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

 تغيير رژيم شاهنشاهى در ايران، توسط روح اهللا خمينى كه يك فرم حكومتى 
جمهورى اسالمى آرى يا نه را به رفراندم گذاشت. 

1358 خورشيدى (1979 ميالدى)
اعالم برقرارى نظام جمهورى اسالمى در ايران

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
و  برجسته  ديپلمات  آدميت،  فريدون  درگذشت 
نويسنده و تاريخ نگار سرشناس در سن 87 سالگى 
در تهران. از آثار او مى توان به «فكر آزاد و مقدمه 
آقاخان  ميرزا  «انديشه هاى  مشروطيت»،  نهضت 
كرمانى»، «انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده»، 
ترقى  «انديشه ى  تبريزى»،  طالبوف  «انديشه هاى 
 1299 (تولد  برد.  نام  غيره  و  قانون»  حكومت  و 

خورشيدى)
    آثار او در شركت كتاب موجود است

11 فروردين  (30 مارچ)
1256 خورشيدى(1877 ميالدى)

زادروز  عالمه محمد قزوينى، اديب، مصحح و استاد دانشگاه ومؤلف «بيست مقاله»
1301 خورشيدى ( 1922ميالدى)

كنگره ى  در  ايرانى  زن  نخستين  عنوان  به  آبادى،  دولت  صديقه  شركت 
بين المللى زنان در برلين

1304 خورشيدى ( 1925ميالدى)
تصويب «قانون تبديل بروج به ماه هاى فارسى» در مجلس شوراى ملى. بر 
كنونى  نام هاى  به  سال  ماه هاى  نام هاى  ايرانى  تقويم  در  قانون  اين  اساس 
تبديل گرديد و نام هايى چون حمل و ثور و جوزا و ... حوت جاى خود را به 

فروردين و ارديبهشت و خرداد و ... اسفند دادند.
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نقد و نظر
نقدى بر تئاتر يك روياى خصوصى:

يك روياي خصوصي، ظرفيت اين رويا و طراحي تاتري آن 
چگونه شكل گرفته؟ محتوا و گفتگوها (ديالوگ ها) در بسياري 
از لحظات نمايش به بن بست مي رسد و ناگهان براي گريز از 
اين بن بست ترانه (آهنگ و شعر) به كمك مي آيد تا شايد به 
نوعي وضعيت را به تماشاگران القاء كند، در سراسر نمايش اين 
سؤال پيش مي آيد كه ايرج جنتي عطايي نمايشنامه نويس يك 
روياي خصوصي، آيا خواسته است خودش را به نوعي، يا بخشي 
از زندگي خودش را به صحنه بگذارد؟!! كه اين به خودي خود 
ايرادي ندارد. اما تو در جائي مي بيني شخصيت نقاش (بهروز 
وثوقي) يا خود نمايشنامه نويس (جنتي عطائي) در جاي جاي 
اين نمايش، قالب شخصيت هاي مختلفي را به خود مي گيرند، 
البته شخصيت هايي كه در دور و بر ما فراوانند. درست در همين 
جاست كه تماشاگر يا شخصيت نقاش را به كلي فراموش مي كند 
يا اين شخصيت را نمي فهمد، در البالي نمايش مي توان حقايق 

زندگي ايرانيان در غربت را ديد، اما اين حقايق در نمايش به شكلي مطرح مي شود كه 
تو ميان خط زندگي واقعي و حرف هاي به اصطالح روشنفكرانه، مسير روياي نقاش را 
ُگم مي كني، در صحنه هايي تو طنز مي بيني كه به طور مجرد درست مثل يك (وان 
من شو) مي توان آن را پذيرفت ( آن هم براي پنج شش دقيقه) اما وقتي مي خواهي اين 
بخش را به كل نمايشنامه پيوند بزني مي بيني به هيچ وجه اين مهم صورت نمي گيرد، 
در نقبى به محتوا همان گونه كه به آن اشاره كردم دو ترانه به كمك نمايشنامه نويس 
مي آيد و روياي خصوصي را تا حد يك كار موزيكال پيش مي برد، باز هم اين بخش 
را اگر به طور مجرد بررسي كنيم، با ترانه هايي روبرو مي شويم كه بسيار خوب است 
و قابل قبول. به خصوص اين كه «گلشيفته فراهاني» اين ترانه ها را بازي كرده است 
و همين مسئله عمق بسياري به ترانه ها داده است. چرا كه خود گلشيفته، بهتر از هر 
كسي مي  داند كه خواننده نيست، اما آن حس و حال شعر را جوري اجرا مي كند كه 
توي تماشاگر آن دختر روياهاي نقاش را مي بيني كه همه ي اين ها از قدرت بازيگري 
گلشيفته سرچشمه مي گيرد، اين صحنه هاي موزيكال را مي توان به طور مجرد نسبتاً 
خوب دانست اما باز زبان نمايشنامه نويس در تركيب اين صحنه با ُكل نمايشنامه 
نارسائي بارزي دارد. در نمايش يك روياي خصوصي نمايشنامه نويس گوئي همه ي 
حرف هايي كه در همه ي عمرش جالب ديده است و شنيده است و يا خود تجربه 
كرده است را مي خواهد جوري در اين نمايش جاي دهد، نتيجه اين شده است كه 
محتواي نمايش يكدست نيست، شخصيت نقاش (بهروز وثوقي) چند وجهي است 
و تكليفش در ارائه كاراكتر يك نقاش فراموشكار با روياهاي شيرين روشن نيست، 
شايد براي همين هم بهروز وثوقي در اين نمايش در ارائه اين كاراكتر يك دست 

عمل نكرده است. 
البته با توجه به اين كه جنتي عطائي نويسنده نمايشنامه خود كارگردان اين اثر 
است. شايد بشود انگشت اين بهم ريختگي بازيگر را به سوي او گرفت و بهروز را 
تبرئه كرد، اما مردم كه پشت صحنه را نمي بينند و كار را آن طور كه هست قضاوت 
مي كنند، از سوي ديگر بهروز وثوقي در ميان دو بازيگر بسيار خوب تاتر و البته 

گلشيفته سينما، گير افتاده بود، در اين ميان بازي بسيار حساب شده ي خانم سوسن 
فرخ نيا رنگ و روئي به نمايش داده بود. بانوئي كه عشق خود را به تاتر در طول همه ي 

اين سال هاي غربت در لندن نشان داده است.
خبرهاي او را دنبال كرده ام. او حتي چند ماهي هم بيكار نمي نشيند و تاتر پشت 
تاتر مي گذارد و توانسته است جاي پاي محكمي براي خود بسازد، بهر روي كار او 
قابل تقدير است، اما وقتي تو به سراغ گلشيفته مي روي نمي تواني قدرت بازيگري او 
را در عرصه سينما فراموش كني، همين هم كار او را سخت تر كرده است، با وسواسي 
كه در او سراغ دارم او براي ارائه اين كارآكتر (دختر روياهاي يك نقاش) همه ي سعي 
خود را كرده است. نرمش او در برابر حركات طرف مقابل بي همتاست، اما وقتي 
تو با يك متني درهم روبرو هستي از اين فراتر كه گلشيفته انجام داد كار ديگري 
نمي تواني انجام بدهي. مهم ترين عامل استقبال مردم از حضور هنرمندي بود كه 
درون زندان رژيم جمهوري اسالمي كارهاي درخوري ارائه داده. حضوري كه خواهي 
نخواهي اعتراضي است، به هر روي اين نمايشنامه از انسجام درستي برخوردار نيست. 
كارآكترها هيچ كدامشان، از نقاش گرفته تا زن او و دختر روياها، درست تعريف 
نشده اند، طراحي صحنه درست نيست، سعي شده از نور براي نشان دادن دختر 
روياهاي نقاش استفاده شود. اما آن قدر اين كار ابتدائي بود كه بسياراني را به ياد 
نمايشنامه هاي دبيرستاني مي انداخت، تركيب اين سه هنرمند در كنار هم، بخصوص 
گلشيفته فراهاني، بهروز وثوقي كه با فيلم بهمن قبادي اين روزها بيشتر مطرح شده 
است و سوسن فرخ نيا كه گرچه او براي ايرانيان مقيم آمريكا نام آشنايي نيست ولي 

قدرت بازيگري او را از اين به بعد تبديل به نام آشنايي خواهد كرد. 
حضور اين سه فروش را باال خواهد بُرد، اما سؤال اين است كه آيا نمايشنامه نويس ها 
و كساني كه كارهاي تاتري گوناگوني را تاكنون در خارج به اجرا گذارده اند، از اين پس 
محتواي كارشان را قوي تر خواهند كرد يا هنرپيشه هاي قوي در اختيار مي گيرند! اميد 
دارم فروش باالي اين نمايش براي نمايشنامه نويس، به خصوص، غرور كاذبي درست 

نكند و او دنبال توجيه كردن اين و آن نرود.   

هنر پيشه يا نمايشنامه؟
ايرج فاطمى كدام مشترى دارد؟!
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سفر در آمريكا

ميزوريميزوري
ايالت

بيست و چهارمين امضاي زير اعالميه استقالل در دهم آگوست 1821 به پيوستن ايالت ميزوري به اياالت متحده 
ايالت هاي  بين  در  سالهاست  باشد»  قانون  برترين  مردم،  خوبي  «بگذار  شعار  با  كه  سرزميني  شد.  منجر  آمريكا 

دكتر مهدى آقازمانىپنجاه گانه آمريكا به ايالت «نشانم بده» شهرت يافته است. 

ميزوري كه بسياري در فارسي آن را به اشتباه 
ميسوري تلفظ مي كنند يكي از ايالت  هاي مركزي 
مايل  پهناوري 69704  گستره  با  كه  آمريكاست 
مربع (180533 كيلومترمربع) رتبه بيست و يكم 
جدول پهناوري ايالت هاي آمريكا را تصاحب كرده 
است. ارتفاع بلندترين منطقه اين گستره 69 هزار 
به  ماوتن»  ساك  «تام  منطقه  در  مربعي  مايل 
نزديك 540 متر از سطح درياهاي آزاد مي رسد و 
در پست ترين نقطه نيز در ساحل رودخانه «سنت 
سطح  از  70متر  معادل  ارتفاعي  از  فرانسيس» 
درياهاي آزاد برخوردار است. همين مقايسه ساده 
نشان مي دهد كه ميزوري ايالتي با ارتفاع مناسب 
سرزميني  مي تواند  كه  است  معتدل  جغرافياي  و 
مستعد براي زندگي در قلب آمريكا باشد. اگرچه 
اين ايالت  به دليل قرار گرفتن در غرب پايتخت 
ميانه  غرب  در  ايالتي  به  آمريكا  متحده  اياالت 
شهرت دارد اما در حقيقت از ايالت هاي مركزي 

آمريكا محسوب شده و با داشتن جمعيتي بيش 
پرجمعيت  ايالت  هجدهمين  به  نفر  ميليون   6 از 

آمريكا مبدل شده است. 
اصلي  منطقه  دو  در  جمعيت  اصلي  تمركز 
شرقي  مرزهاي  منتهي عليه  در  يكي  شهرنشين 
ايالت (منطقه سنت لويس) و ديگري منتهي عليه 
ديده  كانزاس سيتي  شهر  و  آن  غربي  مرزهاي 
لحاظ  از  ميزوري  ايالت  حال  اين  با  مي شود. 
شهرستان  و  114شهر  به  سياسي  جغرافياي 
در  آنها  عموم  كه  است  شده  تقسيم  مستقل 
امتداد بزرگراههاي 55، 70، 35، 79 بنا شده اند. 
شهر   (Capital) ايالت  اداري  مركز  اين كه  با 
اين  جغرافيايي  پهنه  قلب  در  جفرسون سيتي 
دانشگاه  دو  از  ميزباني  با  است  مستقر  ايالت 
ايالتي  دانشگاه  و  يونيورسيتي  لينكلن  معروف 
دارد.  جمعيت  نفر  هزار  حدود 150  در  ميزوري 
كه  آن چنان  ميزوري  ايالت  اقتصادي  قلب  اما 

در  آن  غربي  مرزهاي  منتهي عليه  در  شد  گفته 
كانزاس سيتي  شهر  در  يعني  كانزاس  ايالت  كنار 

مي تپد. 
مجاور  ايالت  با  شهر  اين  اسم  تشابه  اگرچه 
ايالت  وسيله  به  آن  تملك  شائبه  برخي  براي 
كانزاس را ايجاد مي كند اما حقيقت اينجاست كه 
كانزانس سيتي خانه 2/200/000 هزار آمريكايي 
و  مي دانند  ميزوري  ايالت  اهل  را  خود  كه  است 
اعتقاد دارند كه «بگذار خوبي مردم، برترين قانون 

باشد.»
ميزبان  كانزاس سيتي  كه  بدانيد  است  جالب 
متحده  ايالت  مركزي  بانك  شعبه   12 از  يكي 
آمريكا (فدرال رزرو بانك) مي باشد و دفتر مركزي 
سينماهاي  معروف  و  قدرتمند  كمپاني هاي 
 ،Sprint مخابراتي  كمپاني   ،AMC زنجيره اي 
شهر  اين  در   ... و  هالمارك  تجاري  بزرگ  بنگاه 

مستقر شده اند. 
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سفر در آمريكا

كانزاس سيتي با پايتخت كشور نپال (كاتماندو) 
اسپانيا  در  سبياد  و  اسرائيل  در  رمله  شهر 
از  برخورداري  با  و  دارد  خواهرخواندگي  قرارداد 
سنتر،  اسپرينت  تاالر  مانند  توريستي  جاذبه هاي 
معبد استقالل، پل برادوي، تاالر هنرهاي نمايشي 
جمهوري  رياست  كتابخانه  و  موزه  كافمن، 
هري ترومن و ... به يكي از نقاط ديدني در مركز 

آمريكا مبدل شده است. 
بزرگ  منطقه  ديگر  سنت لويس  كالن شهر 
دروازه   شهر  به  كه  است  ايالت  اين  شهرنشين 
شهرت يافته است. شايد به اين دليل كه اين شهر 
دست رسي  دروازه  به  آمريكا  غرب  كاشفان  براي 
ميانه  بي انتهاي  و  پهناور  سرزمين هاي  به  آنها 
ما  سنت لويس سيتي  مى مانسته است.  آمريكا 
امروزه نزديك به 3 ميليون آمريكايي را در منطقه 
وسيع شهري خود جا داده است و يكي از برترين 
تيم هاي بيسبال آمريكا (سنت لويس كاردينالز) 
كه طرفداران زيادي دارد در اين شهر خانه دارد. 
و  لويس  سنت  واشنگتن،  معروف  دانشگاه  سه 
دانشگاه ايالتي ميزوري در اين شهر شعبه دارند.

بايد  را  سنت لويس  شهر  شهرت  شايد  اما 
مارك توان  شاهكار  هاكلبري فين  داستان  مديون 
داستان نويس آمريكايي قرن 19 دانست كه قصه 
كشيده  تصوير  به  را  برده داري  عصر  در  آمريكا 

است. 

مي سي سي پي  عظيم  رودخانه  حقيقت  در 
در  است.  الينوي  ايالت  و  شهر  اين  مرز  كه 
و  برده دار  سرزمين هاي  مرز  برده داري  دوران 
سرزمين هاي آزاد (ايالت ايلينويز) است كه براي 
آن  در  آزادي  مرز  به  سياهپوستان  از  بسياري 

دوران شهرت داشته است. 
مدرن  معماري  شاهكار  را  سنت لويس  شهر 
آمريكا، «طاق نماي گيت وي» در مجموعه عظيم 
يادبود توسعه  ملي جفرسون به يكي از شهرهاي 
ديدني آمريكا مبدل كرده است. اين سازه عظيم 
كه با فرمي منحني شكل (منحني نيمه بيضوي) 
رودخانه  باختري  كرانه  در  متر  ارتفاع 192  با  و 
معمار  توسط  است.  شده  احداث  مي سي سي پي 
بزرگ آمريكايي، ايرو سارينن طراحي و در سال 

1965 ميالدي افتتاح شده است. 
يكي از معروف ترين بازديد كنندگان از اين سازه 
نويسنده  ايرانيان  ما  براي  آمريكا  معماري  مدرن 
شهير ايراني، جالل آل احمد است. كه در خاطرات 
خود از سفر به آمريكا و بازديد از شهر سنت لويس 
به «طاق گيت وي» اشاره كرده و به توصيف آن 

پرداخته است. 
از  بسياري  براي  اگرچه  ميزوري  ايالت 
آمريكايي ها خانه اي خوب محسوب شده است،اما 
با  كه  است  داده  نشان  ايرانيان  حضور  گواه  به 
استقبال جامعه ايراني براي اسكان و زندگي روبرو 

نبوده است. با اين كه جمعيت محدودي ايراني كه 
بيشتر به داليل تحصيلي به اين ايالت سفر كرده 
و در آن ساكن شده اند وجود دارد اما كمتر پيش 
آمده است كه ايرانيان اين منطقه را براي زندگي 
حال  اين  با  باشند.  كرده  انتخاب  خود  تجارت  و 
جمعيت ايراني ساكن در پهنه اين ايالت در حدود 
كمتر از 3000 نفر تخمين زده مي شود كه بيش 
از نيمي از آنها را جمعيت دانشجويان نسل دوم 

مهاجران ايراني تشكيل مي دهند. 
توليد  لحاظ  از  ميزوري  ايالت  بدانيد  نيست  بد 
ناخالص ملي با رقمي نزديك به 195 ميليارد دالر 
در سال هم تراز كشور نفت خيز و ثروتمندي مانند 
امارات متحده عربي درآمد دارد كه نقش مهمي 
ايالت  اين  مي كند.  بازي  آمريكا  ميانه  اقتصاد  در 
در حال حاضر توسط يك فرماندار دموكرات اداره 
سناي  در  ايالت  اين  كرسي  دو  هر  اما  مي شود 
آمريكا را دو چهره جمهوري خواه در اختيار دارند.
اردوگاه  به  ميزورى  سنتى  لحاظ  به  اينكه  با 
انتخابات  در  و  دارد  تعلق  خواهان  جمهورى 
نفع  به  را  خود  الكترال  آراى   2012 سراسرى 
در  اما  فرستاد،  انتخاباتى  كالج  به  رامنى  ميت 
درصدى)  چشمگير(44  رشد  انتخابات  همين 
راى دهندگان دموكرات كه عموما از نسل جوان 
آمريكايى بودند و خبر از تغيير موازنه سياسى در 

ايالت هاى غرب ميانه آمريكا را نويد مى دهد.

C  Copyright 2013 Ketab Corp.4545 ويژه نامه نوروزى مجله ايرانشهر، سال هجدهم - دوره جديد – شماره پنجم – مارچ 2013



اقتصاد و بين الملل

چند سالي است كه مجدداً بحث و گفتگو در اين 
براي  اقتصادي  الگوي  و  مدل  چه  اصوالً  كه  زمينه 
پيشرفت و خوشبختي جوامع و كشورها بهتر است، 
باال گرفته و حتي برخي مي پرسند با توجه به شكست 
و   1990 دهه ي  در  كمونيستي  اقتصاد  تاريخي 
بحران هاي پياپي اقتصاد سرمايه داري (كاپيتاليستي) 
در آمريكا و اروپا ظرف يك دهه اخير، باالخره چه 
ساختار و الگويي را بايد براي كشورهاي پيشرفته و 
صنعتي برگزيد؟ آيا هر دو مدل اقتصاد كمونيستي 
و كاپيتاليستي شكست خورده اند و بايد در انديشه 

يافتن «تئوري سوم» در علم اقتصاد باشيم؟
مجله معروف «اكونوميست» كه به خاطر مقاالت صريح و عاري از تعصبات 
سياست  و  اقتصاد  عرصه  در  تحليلي  معتبر  نشريه  يك  عنوان  به  سياسي 
نتيجه  تخصصي  مفصل  بررسي  يك  در  اخيراً  دارد،  خاصي  شهرت  بين الملل 
مى گيرد كه شايد بهترين الگوي اقتصادي جهان در كشورهاي اسكانديناوي، 

يعني سرزمين وايكينگ ها باشد!
اسكانديناوي منطقه سرد و بد آب و هواي شمال اروپاي غربي در سواحل 
درياي بالتيك است كه ساكنان اين سرزمين از نژاد و ايكينگ ها هستند، يعني 
اقوام سفيد موطاليي شمالي كه تا قبل از وقوع رنسانس و تشكيل تمدن مدرن 
اروپايي، لقب وحشي  ترين نژاد اروپايي را داشتند زيرا براي چندين قرن شيوه 
زندگي آنها فقط در جنگ و غارت و حمله به همسايگان جنوبي خالصه مي شد. 
وايكينگ ها كه به صورت قبيله اي زندگي مي كردند بارها به مناطقي كه بعدها 
نام فرانسه، آلمان، انگلستان و روسيه گرفتند حمله كردند و پس از غارت و 

كشتار اهالي اين سرزمين ها به سواحل سرد و يخ زده شمال بالتيك بازگشتند.
و  فنالند  نروژ،  سوئد،  شامل  اسكانديناوي  حوزه  كشورهاي  امروزه  اما 
دانمارك مهمترين نمونه هاي جوامع دمكراتيك جهان به شمار مي روند كه 
كارنامه  همچنان  اروپا  مالي  و  پولي  بحران هاي  رغم  به  نيز  اقتصاد  عرصه  در 

درخشان اقتصادي خود را حفظ كرده اند. 
جوامع اين چهار كشور اروپاي شمالي كمترين ميزان فقر، باالترين ميانگين 
طول عمر، كمترين ميزان اختالف طبقاتي، بيشترين شمار افراد باسواد، بهترين 
شبكه بيمه هاى درمانى و كمترين درصدجرم و جنايت در مقايسه با ساير نقاط 
اقتصادي  شاخص هاي  و  آمار  براساس  كلي  طور  به  مي باشند.  دارا  را  جهان 
خوشبختي  ضريب  اقتصادي  زبان  در  كه  آن چه  گفت  مي توان  اجتماعي  و 
سطح  باالترين  در  اسكانديناوي  مردمان  براي  دارد،  نام  زندگي»  «كيفيت  و 
سيستمي  چگونه  اقتصادي  سياسي-  موفق  مدل  اين  اما  دارد.  قرار  ممكن 
است؟ آيا براساس اقتصاد سرمايه داري بنا شده و يا نوعي ساختار اشتراكي و 

سوسياليستى است؟
شمالي  آمريكاي  و  اروپا  مناطق  ساير  مانند  كشورها  اين  سياسي  ساختار 
دمكراسي نيرومند براساس موازين حقوق بشر و قانونمند است و اما در عرصه 
اقتصاد آنها يك نوع الگوي تلفيقي از كاپيتاليسم و سوسياليسم را بنا نهاده اند. 
به اين معنا كه در كشورهاي اسكانديناوي مالكيت خصوصي كامًال برقرار است 
و شركت ها و مؤسسات شخصي بسيار فراوان و نيرومند هستند. اما دولت با 
كسب ماليات هاي فراوان، كمك ها و خدمات بسيار گسترده اي در امور  تأمين 
و  رايگان  تحصيالت  مالي،  درمان،كمك   و  بهداشت  رايگان  خدمات  معيشت، 
كًال همه آنچه كه خدمات اجتماعي (Social Services) نام دارد، در اختيار 

شهروندان و خصوصاً طبقات ضعيف و كم درآمد قرار مي دهد. 

سيستم 
اقتصادي موفق 

وايكينگ ها!
 آيا هر دو مدل اقتصاد كمونيستي و 

كاپيتاليستي شكست خورده اند و بايد 
در انديشه يافتن «تئوري سوم» در علم 

اقتصاد باشيم؟

C  Copyright 2013 Ketab Corp. ويژه نامه نوروزى مجله ايرانشهر، سال هجدهم - دوره جديد – شماره پنجم – مارچ 46462013



اقتصاد و بين الملل

در نتيجه سيستم كنوني در اسكانديناوي تركيبي است از اقتصاد كاپيتاليستي 
و  شكوفا  بسيار  خصوصي  بخش  فعاليت  جوامع  اين  در  سوسياليستي.  نيمه  و 
و  شركت ها  كشورها،  اين  كم  بسيار  جمعيت  رغم  به  كه  آنجا  تا  است  موفق 
كارخانجات عظيم و پرتوان صنعتي آنها سالهاست كه نام هاي شناخته شده اي 
فقط  آيكيا  اكو،  الكترولوكس،   ولوو،  نوكيا،  مي روند.  شمار  به  جهاني  سطح  در 
در  معروفي  نام هاي  كه  هستند  بين المللي  عظيم  كمپاني هاي  از  نمونه  چند 
عرصه تجارت و صنعت جهاني مي باشند كه در سوئد، فنالند و دانمارك متولد 
شدند و همچنان به عنوان نمونه هاي موفق صنعت و تجارت از آنها نام برده 

مي شود. 
منطقه اسكانديناوي در طبقه بندي اقتصادي در صف اول كشورهاي پيشرفته 
و توسعه  يافته جهان قرار مي گيرد و ثروت ملي آنها در مقياس درآمد «سرانه» 
توليد ناخالص داخلي در زمره  كشور هاى اول جهان است. براي مثال درآمد 

سرانه هر شهروند نروژي حدود يكصد هزار دالر در سال است. 
بابت  كارگران  و  كارمندان  و  باالست  كشور  اين  در  ماليات ها  سطح  البته 
بيمه  خريدن  به  نياز  متقابًال  اما  مي پردازند  سنگيني  ماليات  خود  دستمزد 
درماني خصوصي و يا پرداخت هزينه تحصيل ندارند، زيرا اين خدمات تقريباً 
رايگان است. شبكه حمل و نقل عمومي مانند قطار، اتوبوس و مترو نسبتاً كم 
گران  هزينه  و  اتومبيل  به  نياز  بدون  مي توانند  افراد  نتيجه  در  و  است  هزينه 
بنزين در سطح شهر تردد كنند كه اين ها همگي موجب كاستن از هزينه هاي 

زندگي مي شود.
در جريان بحران اقتصادي سال هاي اخير كه گريبان آمريكا و اروپاي غربي 
و  ماندند  مصمون  تقريباً  هلند  و  آلمان  عالوه  به  شمالي  كشورهاي  گرفت،  را 
بخش  بانكداري،  صنعت  به  خدشه اي  هيچ گونه  جنوبي  همسايگان  برخالف 

مستغالت و كل اقتصاد نوادگان وايكنيگ ها وارد نشد. 
هستند  سنگين  بدهي هاي  گرفتار  آمريكا  و  اروپايي  دولت  هاي  حاليكه  در 
توليد  كل  از  درصد   7 حدود  آمريكا  فدرال  دولت  بودجه  كسر  نمونه  براي  و 
از  سوئد كمتر  بودجه  كسر  ميزان  مي شود،  داخلي (GDP)  برآورد  ناخالص 

نيم درصد است.
گرچه در اين كشورها دولت ماليات زيادي از شهروندان مي گيرد اما در عوض 
كيفيت خدمات و سرويس هاي آموزشي، بهداشتي،  امور اجتماعي، كمك هاي 

دوران بيكاري و بازنشستگي در باالترين سطح جهاني قرار دارد.
 در آمريكا مردم كًال نظر خوبي نسبت به عملكرد بخش دولتي ندارند و غالباً 
گفته مي شود دولت ها اصوالً مدير خوبي نيستند و براي مثال فدرال اكسپرس 
كه يك كمپاني مربوط به امور پستي و حمل و نقل مي باشد خيلي بهتر از اداره 

پست دولتي خدمات و سرويس هاي مشابه را عرضه مي كند. 
اما در سوئد و نروژ و فنالند ادارت دولتي برخالف آمريكا كارآيي و كيفيت 
بسيار خوبي دارند زيرا با انجام اصالحات اداري گسترده نوعي سيستم مشترك 
دولتي و خصوصي در ساختار بوروكراسي ملي شكل گرفته كه بسيار كارآمد 
و داراي كيفيت عالي مي باشد. به همين دليل يك شهروند سوئدي با رضايت 
كامل حاضر است ماليات هاي سنگين را پرداخت كند اما يك آمريكايي دائماً 
شكايت دارد كه در ازاي مالياتي كه مي پردازد فايده و سودي از دولت دريافت 

نمي كند.
مجله اكونوميست در تحليل اقتصادي خود اين سوال را مطرح مي كند كه 
آيا موفق ترين الگوي اقتصادي در جهان امروز سيستم ابتكاري وايكنيگ ها و 
مردمان شمالي اروپاست؟ و نتيجه مى گيرد كه ظاهرا پاسخ به اين سوال مثبت 

است.

گرچه در اين كشورها 
دولت ماليات زيادي از 
شهروندان مي گيرد اما 

در عوض كيفيت خدمات 
و سرويس هاي آموزشي، 

بهداشتي،  امور اجتماعي، 
كمك هاي دوران بيكاري 

و بازنشستگي در باالترين 
سطح جهاني قرار دارد.
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با انتشار فهرست جديد ميلياردرهاي جهان بار ديگر مشخص شد كه مهمترين 
كشور كمونيستي جهان همچنان لقب كارخانه توليد ميلياردر را در جهان حفظ 

كرده!
نظام  داراي  رسمي  طور  به  كه  بزرگي  كشور  تنها  شوروي  فروپاشي  از  پس 
كمونيستي مي باشد، سرزمين چين است، اما همگان مي دانند كه با تغييرات دو دهه 
اخير اقتصاد آن كشور براساس تعاريف علمي و تخصصي ديگر به هيچ وجه شباهتى 
به انديشه و فلسفه كمونيستى ندارد. اين كشور پهناور هم اكنون بزرگترين شريك 
تجاري دنياي سرمايه داري است و مالكيت خصوصي و كمپاني هاي غيردولتي در 

ابعاد گوناگون در چين شكل گرفته و رو به گسترش هستند. 
ساختار  به  كمونيستي  اقتصاد  از  چين  تدريجي  گذار  روند  اين  پيامد  يك 
سرمايه داري، ظهور و افزايش سريع ثروتمندان و مشخصاً ميلياردرهاي ريز و درشت 
است. اكنون چين از لحاظ سرعت و درصد افزايش شمار شهروندان ميلياردر،  مقام 

اول را در جهان پيدا كرده است. 
نشريه اقتصادي فوربز (Forbes) كه ليست ميلياردرهاي جهان را منتشر مي كند 
اكنون 95  هم  چين  كه  ساخت  نشان  خاطر  ساالنه اش  گزارش  جديدترين  در 

ميلياردر دارد كه اين رقم با سرعت زيادي رو به رشد است. 
اما عنوان بزرگترين ميلياردر جهان هنوز هم از آن «كارلوس سليم هليو» مكزيكي 
است كه ثروت او 73 ميليارد دالر براورد مى شود.  بيل گيتس، آمانسيو  اورتگا، وارن 

بافت در مقام ها دوم تا چهارم جدول ثروتمندترين افراد جهان قرار دارند. 
از ميان 1226 ميلياردر جهان، 425 نفر آمريكايى، 96 تن روس، 95 نفر چينى 

و 55 تن آلمانى هستند.
در ميان كشورهاى خاورميانه، تركيه، عربستان، اسرائيل، كويت، امارات متحده، 

لبنان و مصر بيشترين  شمار ميلياردرها را دارند.

پيش بيني در مورد روند سياست، اقتصاد و امور اجتماعي كار آساني نيست و گرچه 
در آغاز سال نو پيش بيني حوادث احتمالي يك سنت قديمي است، در بسياري موارد 
اين گونه برآوردها و اظهارات بيشتر جنبه خيال و آرزو دارد تا تحليل واقع بينانه  و 
مؤثر. اما امسال در مورد كشورمان- ايران- مي توان گفت كه نياز چنداني به پيش بيني 
نيست و اين واقعيت كه 1392 سالي پر از تالطم خواهد بود تقريباً جنبه حتمي دارد، 
زيرا روند آشوب و بحران قرار نيست در آينده شروع  شود بلكه هم اكنون اين روند 

بحرانى ماههاست كه آغاز شده و بعيد است در چند ماه آينده پايان يابد. 
سال 92 يك دوره پر تالطم خواهد بود زيرا بحران اقتصادي كه از حدود يك سال  
و نيم پيش با روند سقوط پول ملي، تشديد تحريم هاي خارجي، تورم و بيكاري 
گسترده آغاز شد همچنان ادامه يافته و اگر جمهوري اسالمي در برابر خواست هاي 
جامعه جهاني به لجاجت و مقاومت براي مسئله اتمي ادامه دهد، بحران اقتصادي 
بدتر و بدتر خواهد شد. از سوي ديگر عقب نشيني رژيم در اين ماجرا نيز به منزله 
يك شكست سياسي تلقي مي شود كه آن نيز عواقب و مشكالت داخلي و خارجي 

ديگري به همراه مي آورد.
در عرصه سياسي نيز پايان دوره   ي دولت احمد ي نژاد و انتخابات رياست جمهوري 
كه قرار است در خردادماه آينده برگزار شود از هم اكنون نوعي تنش و بحران را در 
داخل ساختار رژيم پديد آورده و يقيناً اين روند با التهاب و رويارويي هاي بيشتري 
همراه خواهد بود، چنانكه تمامي انتخابات 4 دوره گذشته در ايران يك روند تنش زا 

و بحراني را به نمايش گذاشته. 
گرچه نمي توان به طور يقين و دقيق در مورد نتيجه نهايي تحوالت سياسي و 
اقتصادي پيش بيني كرد اما يك نكته در اين رابطه حتمي و مسلم است و آن اين كه 
سال 92 متأسفانه دوره ادامه بحران در عرصه اقتصاد و سياست براي كشور ما خواهد 

بود  زيرا اصوالً ماهيت و طبيعت رژيم كنوني بحران آفرين و تشنج طلب است. 

سالي پر از بحران و 
چالش در ايران!

ميلياردرهاي چين 
كمونيست!

Wang Jianlin    Zong Qinghou
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سينما

هشتاد و پنجمين جشنواره اسكار كه صحنه رقابت ده ها فيلم از امريكا و چند 
كشور ديگر بود نشان داد كه دوره نفوذ و موفقيت نام هاى بزرگ در دنياى هاليوود 

دائمى و هميشگى نيست.
كوچك جوائز اصلى  در جديدترين فستيوال سينمايى اسكار دو فيلم نسبتاً 
را كسب كرده و بيش از ساير رقبا درخشيدند. در حالى كه فيلم «لينكلن» در 
طول سال گذشته بعنوان مطرح ترين اثر سينمايى مورد توجه محافل هنرى قرار 
از اول سال نو ميالدى كه جشنواره هاى مهم سينمايى آغاز  گرفت ولى نهايتاً 
شدند، اين فيلم «آرگو» به كارگردانى «بن افلك» بود كه تمامى جوائز اصلى را 

در جشنواره ها درو كرد.
در آمريكا طى دو ماه اول سال چند جشنواره مهم سينمايى برگزار مى شود 
كه مهم ترين آن ها عبارتند از: جشنواره گلدن گلوب، فستيوال انجمن منتقدان 

سينمايى، فستيوال انجمن بازيگران (SAG) و باالخره جشنواره اسكار.
و  اسپيلبرگ  ساخته  لينكلن  بين  پياپى  فسيتوال هاى  اين  در  اصلى  رقابت 
جشنواره   اين  همه  از  را  سال  فيلم  بهترين  جايزه  آرگو  نهايتاً  كه  بود  آرگو 

دريافت كرد.
گرچه اسپيلبرگ در چندين سال 
گذشته به عنوان اسطوره فيلمسازى 
او  آثار  و  يافته  شهرت  جهان  در 
تقريباً هميشه در فستيوال ها برنده 
نشد  چنين  امسال  اما  است،  اصلى 
و آرگو در ميدان رقابت گوى سبقت 

را ربود.
آرگو بر اساس ماجراى واقعى فرار 
شش ديپلمات آمريكايى از ايران در 
دوره گروگانگيرى و اشغال سفارت 

امريكا ساخته شده كه در واقع يك عمليات مخفى جاسوسى مشترك توسط 
داخلى  جنگ  تحوالت  به  مربوط  لينكلن  فيلم  بود.  كانادا  و  امريكا  دولت هاى 
آمريكا و آزادى بردگان است اما داستان فيلم چندان هيجان انگيز و مورد پسند 

تماشاگران نبود.
و  موفقيت  مى گويند  برخى 
درخشش آرگو در جشنواره ها 
و  اقدامات  برخى  دليل  به 
بوده،  پرده  پشت  طرح هاى 
اما بعيد به نظر مى رسد كه با 
انجام چنين توطئه هايى بتوان 
نه  فيلم  يك  موفقيت  موجب 
فقط در اسكار بلكه در تمامى 
شد.  سينمايى  جشنواره هاى 
است  آن  ديگر  نظريه  يك 
هم  و  تماشاگران  هم  كه 
بيشتر  سينمايى  منتقدين 
كننده  سرگرم  جنبه هاى  به 

ناكامى اسطوره ها در اسكار 2013

(Entertainment) فيلم ها اهميت مى دهند تا نام و نشان سازندگان آنها .
 گرچه بن افلك جوان يك كارگردان تازه كار و كم تجربه مى باشد اما فيلم او 
هم براى تماشاگر و هم منتقد بسيار هيجان انگيزتر بوده و شايد به همين دليل 

از استقبال بهترى برخوردار گرديد.
بخش اميد  دفترچه  ساده تر،  فيلم هاى  توفيق  روند  اين  ديگر  نمونه 
شمار  به  پسند»  «عامه  فيلم  يك  كه  بود   (Silver Lining Play Book)  
مى رود و ماجراهاى شخصى و احساسى چند امريكايى طبقه متوسط و عامى 
ساير  و  اسكار  در  جايزه  چند  نيز  فيلم  اين  مى گذارد.  نمايش  به  را  امريكايى 
جشنواره هاى امسال گرفت كه مهم ترين آن ها مربوط به بازى «جنيفر الرنس»، 

به عنوان بهترين هنرپيشه زن نقش اول بود.
برده  يك  انتقام  داستان  كه  «جنگو»  فيلم  با  «تارانتينو»  ديگر  سوى  از 
سياهپوست از برده داران قرن نوزدهم تگزاس است، بسيار خبرساز شده بود، اما 
نهايتاً اين فيلم به جز كسب جايزه بهترين بازيگر و بهترين سناريو نقش دوم 

توفيق چندانى نداشت.
كه  گفت  بتوان  شايد  اما 
اسكار  فستيوال  داوران  هيأت 
مناسبى  پاداش  درستى  به 
«انگ  به  كارگردان)  (بهترين 
فيلم  خاطر  به  تايوانى  لى» 
كردند  عطا  پاى»  «زندگى 
ساير  مانند  فيلم  اين   زيرا 
از  است  شاهكارى  او  آثار 
آن  به  برخى  و  تصويرپردازى 
تصوير  و  نور  ضيافت   لقب 
ماجراى  پاى  زندگى  داده اند. 
گمشده  هندى  جوان  تخيلى 
در اقيانوس در يك قايق با يك 
ببر خونخوار است كه در عين 
حال جنبه هاى انسانى و حتى 

فلسفى فراوانى دارد.
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