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«محمد عمر فرزاد»؛ اديب و مورخ نامدار افغانستان درگذشت

هر آنچه هستي بازآ

ات��اق كوچكي داش��ت در كنار كتابخانه عموم��ي ـ و به قول
افغانه��ا ،عامه ـ «موالنا خس��ته» كه دفتر كارش ب��ود اما نه از
آن دس��ت دفاتر كا ِر پرطمطراق ك��ه در آن ،پر از كتاب بود با دو
پنجر ه ُمكدر ،مبل قديمي و ميز كارش كه در همه اين س��الها،
هم��ان بود كه بود .ام��ا صبح روز دوش��نبه  17فروردين بود كه
خبر رس��يد «محمد عمر فرزاد»؛ مورخ ،پژوهشگر و اديب نامدار
افغانس��تان بر اثر تصادف در چهارراه بیهقی در ش��هر مزارشريف
در شمال افغانستان درگذش��ت .اين نويسنده بزرگ كه پرورش
دهنده س��ه نس��ل از اديبان بلخ ،بويژه در مطبعه دولتي بلخ بود،
در سال  1332خورشيدي متولد شد .وي آموزشهاي خود را در
رشتههاي دانش اس�لامي ،ادبيات فارسي و زبان عربي به فرجام
رسانيد و از سال  1345به كار رسمي در اداره اطالعات و فرهنگ
والي��ت بلخ پرداخت .اما نقطه كانوني فعاليتهاي وي در مطبعه
دولت��ي بلخ پايگاه اصلي همه كس��اني بود كه به نحوي با ادبيات
و فرهنگ و عرفان س��ر و كاري داش��تند و در همه اين س��الها
بسياري از اهالي فرهنگ در افغانستان عليالخصوص واليت بلخ
به آن رفت و آمد داش��تند .او را كه ميتوان يكي از اس��توانههاي
فرهنگ افغانس��تان در روزگار معاصر دانست ،بر چندين نسل از

امام علی (ع) :معنی «زهد» آن اس��ت که نس��بت به آنچه از دس��ت میدهی،
حسرت نخوری و آنچه به تو میرسد مغرورت نکند.
(نهج البالغه کلمه قصار )439

مکاشفه
الکي؛ مث ً
ال مشکل ما فکت شيت است!

جشن نامه مريم زندي
در «بخارا»

تازهترين شماره دوماهنامه «بخارا»
به مديريت و س��ردبيري علي دهباشي
منتش��ر ش��د .يکصد و پنجاه ش��عر از
محمدرضا شفيعي کدکني و خاطرات
منتشر نشدهاي از محمدعلي فروغي با
عنوان «عقايد محمدعلي فروغي درباره
بعضي رجال و مس��ائل سياس��ي» به
کوشش محمد افشين وفايي و پژمان
فيروزبخش��ی از مهم ترين مطالب اين شماره اس��ت .اما پرونده ويژه اين
شماره ،جشن نامه «مريم زندي» است که مطالب آن به قلم کريم امامي ،عباس
کيارستمي ،مرتضي مميز ،علي دهباشي ،اسماعيل عباسي و ناصر تقوايي است.
آخرين گلگشت نوروزي ايرج افشار به همراه تصاويري از سفرهاي آن ايرانشناس،
به کوشش ميالد عظيمي منتشر شده است« .مثلث نيچه ،واگنر و بودلر» عنوان
توگوي آيدين آغداشلو در کتابفروشي آينده
مقالهاي از داريوش شايگان ،متن گف 
کتاب «خواب
با عنوان «ما س��نت نقد نداريم» به همراه گزارش نقد و بررس��ي ِ
آش��فته نفت» اثر محمدعلي موحد و با حض��ور داريوش رحمانيان و کاوه بيات،
گزارش «ش��ب فرانتس کافکا» با حضور محمود دولت آبادي ،علي اصغر حداد و
سعيد فيروزآبادي از ديگر مطالب اين شماره است .شماره ( 105نوروزي) مجله
بخارا ،به قيمت  15هزار تومان ،در دسترس مخاطبان قرار دارد.

یادداشت
چرا «آقاي گزارشگر» آري و «آقا و خانم کتابخوان» نه؟
ابراهيم عمران

ه��ر برنامه تلويزيوني بنابر احس��اس و نيازي که س��ازندگان و به طرق اولي
مديران س��ازمان دارند ،س��اخته و براي پخش آماده ميشود و در اين بين آنچه
مورد توجه مسئوالن و تصميم گيران قرار ميگيرد الجرم امتنان و توجه بيشتري
هم به آن ميشود .از سوي ديگر به سبب «گستردگي و برد» تلويزيون به عنوان
مديومي که تأثير فراواني دارد و ميتواند در نگرش بيننده سهم دنبال کنندگي و
پيگيري واري داشته باشد ،ميتوان مصداقي درباره يکي از برنامههاي تلويزيوني،
چند خطي را نوشت .يکي از برنامههايي که در ايام نوروز و طي چند سال پخش
ميشود «آقاي گزارشگر» نام دارد که تعدادي شرکت کننده و عالقهمند فوتبال
به سبب اطالعاتي که از پيرامون اين رشته دارند گرد هم ميآيند و براي دقايقي
دانس��تههاي خويش را به رخ هم و بينندگان ميکشند .از جمله اينکه بازي در
چه ورزشگاهي برگزار شده و چه کساني گل زدهاند و داور که بوده و از اين قسم
اطالعات که اين امر في نفسه محل مناقشه نيست و هر فردي فراخور «مشتاقي
و مهج��وري اش» در پي عالقمن��دي اش ميرود و آنچه در اين ميان مهم جلوه
مينمايد ،اعتناي مديران به س��اختن چنين برنامهاي اس��ت که از فراگير بودن
فوتبال بهره درستي ميبرند و باز هم تأکيد ميشود نميتوان ايرادي به آن داشت؛
آنچه اما در اين رهگذر جاي قياس و انتظار باقي ميگذارد مقايس��هاي است که
شايد در ذهن پديد آيد و قرينهسازي نمايد .طرد اللباب نوشته شود آيا نميشود
بر همين س��بک و سياق برنامهاي در مورد کتاب و کتابخواني داشت و بر فرض
مث��ال عدهاي کتابخوان حرف��هاي را جمع کرد و از آنان در مورد «متن کتاب» و
ش��خصيتهاي داستان يا هر کتاب ديگري پرسش داشت تا آنان نيز داشتههاي
خ��ود را در معرض نمايش نهن��د در اين برهوت کم خواني...؟! واش��تياقي براي
تماش��اگر و بيننده رقم زنند؟ ساختن و پخش برنامهاي به سبک آقاي گزارشگر
کار مشکلي نيس��ت چرا که زمينه پذيرش آن در جامعه مهياست و في البداهه
مش��تاقان فراواني دارد .ايجاد برنامهاي براي اهميت کتاب و کتاب دوستي مورد
نظر است که هم ميتواند جنبه سرگرمي داشته باشد و هم در وانفساي شمارگان
کم کتاب ،محملي براي نشر بيشتر و خوانش افزونتر شود ،هر چند اين پيشنهاد
شايد هيچ گاه به مرحله عمل نرسد ولي اندکي تفکر و غور نمودن در باب اينکه
چرا آقاي گزارشگر ساخته ميشود و «آقا و يا خانم کتابخوان» نه؛ براي اهل فن
و معنا و تصميم گيران به صواب و ثواب است.
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صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

مرغ ارزان شد .آهاااااي دلواپس عزيز! بفرماييد .هر روز
با اين افسار پاره نکوبيد توي کله ما .بیانیه لوزان اينجوري
است .يواش يواش نش��انه هايش نمايان ميشود .همش
دنبال فک ش��يت ايراني هستيد ،کمي هم از شير توافق
بنوشيد!
عموجان م��ا با پوزخندي عاقل اندر س��فيه فرمودند:
«پس باالخره کوه لوزان ،موش��ي هم زاييد .در ميان اين
همه تورم و گراني بعد از عيد ،يک تکاني هم به خودتان داديد .خس��ته نباشيد.
الزم نکرده ارزاني مرغ را توي چش��م مان فرو کنيد .همان فک شيت را رو کنيد
ببينيم چند مرده حالجيد ».خب به فرض که ما فکت شيت را هم ارائه کرديم.
بيخيال ميشويد؟ دست از سر دکتر ظريف برميداريد؟ ما که ميدانيم مشکل
ش��ما و دوس��تان فکت شيت نيست .فکت ش��يت را هم بدهيم بامبول جديدي
درست ميشود.
عموجان خشمگين شدند« :زهرمار بامبول! اين چه جور حرف زدن است .چرا
تا ميگوييم فکت ش��يت ادبيات تان پشت کاميوني ميشود .خب بگوييد فکت
ش��يت را گم کرديم ،فکت شيت نداريم ،س��وتي داديم ».شما ببخشيد .باالخره
گاهي حواس مان پرت ميش��ود که دوره آن مردي که لولو را به ادبيات سياسي
بازگرداند ،گذش��ته اس��ت .االن اموال گم گشته بابک زنجاني پيدا شده؟ تکليف
تخلفات س��ازمان تأمين اجتماعي در دوره اس��تاد مرتضوي مشخص شد؟ فقط
مشکل فکت شيت است که به رؤيت دلواپسان برسد؟
عموجان فرياد زدند« :به ما چه؟ زمام امور دس��ت شماست؟ بگرديد و اموال
زنجاني را پيدا کنيد .پيگير باش��يد و تخلفات همه را به س��رانجام برسانيد .نکند
شما دولت را گرفتهايد باز هم ما کارها را انجام دهيم؟ فع ً
ال همين فکت شيت را
رونمايي کنيد ما راضي هستيم!» ما هم راضي به زحمت شما و دوستان نيستيم
عموجان .همان  8سال امور کشور را به هم گره زديد کافي است .دست تان درد
نکند .ولي وجداناً ش��ما دلواپس فکت ش��يت هستيد يا اينکه اين فکت شيت به
توافق منتهي شود و گليم دولت از آب بيرون برود مايه دلواپسي شماست.
عموجان لنگهاي از پاي افزارشان را به سمت مان پرتاب کرده و فرمودند« :با
اين بیانیه جامعه را به جايي رسانده ايد که يک برادر بر سر تماشاي تلويزيون
خواهر و پدرش را به قتل ميرس��اند .اين بود توافق؟ اين بود فکت ش��يت؟»
در همين حين رفتگر مهربان محله ما س��ر رس��يده و پرسيدند« :ميدانستيد
گوس��الههاي ايراني به ترکيه قاچاق ميش��وند!» نه! عجب! چرا!؟ «ظاهراً وزن
گاوهاي ما  15درصد کمتر از استاندارد جهاني است .ميبرند آنجا پروار شوند
و دوباره به خودمان بفروش��ند ».عموجان فوراً وارد بحث شدند«:بفرما! تحويل
بگير .پس بيخود نيس��ت فکت ش��يت را رو نميکنيد ».بله شما هم که فقط
دغدغه تان فکت شيت است...
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آغوشت را آماده کن مادر  /برمیگردم به شعرهایی که خیال میکردم دیوارها را کوتاهتر میکنند /
بهزاد زرینپور
نگو این شمعهایند که جشن به جشن کوتاهتر میشوند.

حال «نجف دريابندري» خوب است

چه خبر بهتر از اين...

هم اهل «دريا» اس��ت و هم اهل «بندر» .اصال همين اهل جنوب
سبکش را گرم و دلنشين ساخته
بودن است که اينقدر طبع و البته ْ
اس��ت .حاال که پس از چند سکته مغزي  -که آخرين شان  23آبان
 1393بود  -کم و بيش فراموشي هم به سراغش آمد و اغلب اوقات
س��اکت اس��ت ،هنوز هم خوش محضر است .اين را آناني نقل ميکنند که قرارشان ،جمعهها صبح ،در منزل
فرزند ناخدا خلف بوش��هري بود؛ «نجف دريابندري» .اما زهي خيال باطل که به اين زودي ها ،نجف ،تنهاي
مان گذارد! چه ،او يکي از ستونها و استوانههاي ترجمه در ايران بوده و هست و بايد بماند تا فرهنگ ايران را
بهرهمند س��ازد .اما خوش به حال روزگار که در بهار ،فرزندش؛ س��هراب ،خبر داده است که حال پدر که اوايل
بهمنماه سال گذشته به علت کاهش سطح هوشياري و وضعيت غلظت خون در بخش آيسييو بيمارستان
بستري شده بود ،مساعد است« :چند روزي ايشان به خاطر وضعيت غلظت خون در بيمارستان بستري شد .با
بهبود وضعيتش به خانه منتقل شد و هماکنون هم در خانه بستري است .مشکل ايشان هم خيلي خاص نيست
و مربوط به غلظت خون است که االن برطرف شده است و در حال حاضر وضعيت باثبات و پايداري دارد».
زاده آبادان اس��ت ،به روز اول شهريور  1308که جمعه روزي بود .پدرش دوست داشت که فرزندش را
هرچه زودتر راهي مدرس��ه کند اما فرزندش ،س��وم دبيرستان ،درس را رها کرد .اگرچه همه مان ،هميشه
از حضور اس��تعماري و استثماري انگليسيها در تأسيسات نفتي آبادان ناليدهايم و شکايت داشته ايم ،اما
اين اتفاق ،چندان هم براي نجف بد نشد .زيرا تردد آنها در شهر و ارتباط با آنان ،او را ترغيب ساخت تا به
فراگيري زبان انگليسي ،آن هم از نوع خودآمو َزش ،همت گمارد .بدين ترتيب در سال  1333و با برگرداندن
«وداع با اسلحه» اثر جاودانه ارنست همينگوي  -منتشره در انتشارات صفي عليشاه  -وارد عرصه ترجمه
سال حبس« ،تاريخ فلسفه غرب»
شد .يک سال بعد ،به سبب فعاليت سياسي ،به زندان افتاد .در اين چهار ِ
نوشته برتراند راسل را به فارسي برگرداند .همان سال ،به دعوت همايون صنعتيزاده با عنواني که آن زمان،
اديتور گفته ميشد ،وارد انتشارات فرانکلين شد و تا سه سال پيش از انقالب هم در آنجا ماند .پس از آن،
يکسره راه ترجمه را در پيش گرفت که هر آنچه انجام داد ،اثرگذار بود« .برفهاي کليمانجارو» و «پيرمرد
و دريا» از ارنس��ت همينگوي« ،بيگانهاي در دهکده» و «سرگذش��ت هاکلبري فين» از مارک تواين« ،گور
به گور» از ويليام فاکنر« ،قدرت» و «عرفان و منطق» از برتراند راس��ل« ،افسانه دولت» و «فلسفه روشن
انديشي» از ارنست کاسيرر« ،آنتيگونه» از سوفوکل« ،متفکران روس» از آيزيا برلين« ،پيامبر و ديوانه» از
جبران خليل جبران« ،در انتظار گودو» از ساموئل بکت و «سیری در هنر ایران» از آرتور آپهام پوپ از جمله
اين آثار هستند .البته نبايد از کتاب «مستطاب آشپزي؛ از سير تا پياز» گذشت .کاري با همکاري و همياري
همسرش؛ «فهيمه راستکار» ( 2 -1311آذر  )1391که در نوروز  ،1378در  1965صفحه به رشته تحرير
درآورد و منتشر ساخت .دريابندري ،جز آنکه جايزه ادبي «تورنتون وايلدر» را به سبب ترجمه گرانقدر آثار
ادبي امريکايي ،از دانشگاه کلمبيا دريافت کرد ،در روز پنجشنبه  23شهريور  ،1386به همراه همسرش در
برنامه «بازهم زندگي» به کارگرداني بيژن بيرنگ درش��بکه  4س��يما حاضر شد و درباره اين کتاب گفت و
راستکار هم درباره اين کتاب اظهار کرد« :چه لذتي باالتر از اينکه به همراه کسي که دوستش داريم ،ساعتي
از روز خود را صرف آشپزي و ساعتي را صرف خوردن غذا کنيم».
درباره نثر آهنگين و دلنش��ين او« ،حس��ين معصومي همداني» در ش��ب نجف دريابندري که چهارشنبه
 3ارديبهش��ت  1393برگزار ش��د ،گفت« :نثري مثل نثر دريابندري ،نثري نيس��ت که صرفاً در اثر خواندن
کتابها حاصل شود .اگر اين تجربه زيستن در قالب نثر او وجود نداشت ،شايد ميتوانست مث ً
ال تبديل شود به
نويسندهاي مقلد نثر قاجاري در دوران معاصر .نثر آن دوران يک ظاهري به بعضي اصطالحات و نامهها و اشيا
ميچسباند و نيز سعي بر تکرار آنها داشت ،در صورتي که نثر دريابندي تکرار هيچيک از متون کالسيک فارسي
نيست و نثري تقليدناپذير است و اگر کسي بخواهد به سبک دريابندي بنويسد نمونه موفقي بيرون نخواهد داد
و تنها کاري که با نثر او ميتوان انجام داد ،همان کاريس��ت که وي با نثرهاي ديگر انجام داده اس��ت که همانا
غوطهاي است عميق در عمق نثر و استفاده از بهره ماحصل اين تجربه در اثر خود».

راوی فتح
در بزرگداشت «مرتضی آوینی» که  20فروردین به نام اوست

کیمیای کمیاب

صداي تو خاطره انگيز است
براي آنان كه خاكريزها را تجربه
كردند .صداي تو ماندگاراس��ت
براي آنان كه ازسيمهاي خاردار
گذشتند.
صداي ت��و پير نميش��ود،
عبدالحسينرحمتي
زاللت��ر از دي��روز در رودهاي
روش��ن فردا جاري ميش��ود.
سال58به جهادسازندگي رفتي تا به قول خودت براي
خدا بي��ل بزنياما بعدها تصمي��م گرفتي تامظلوميت
مردمانت را ،خان گزيدهها را ،بش��اگرد را ،اخالصي كه
در جبههها موج ميزد را به تصوير بكشي! و چه زيبا از
پس اين همه برآمدي!
و به ق��ول كيومرث پوراحمد:
بعضيها آنقدر بزرگند ونه اينكه
درذهنهاي حقير بزرگ باشند و
س��يدمرتضي آويني آن كيمياي
كميابي بودكه براستي بزرگ بود.
گ��رم ومؤمنانه حرف ميزد و چه
وسيع بود و دريادل ،مي توانستي
سرس��ختانه مخالفش باش��ي اما
ذرهاي از ب��رق نجيبان��ه نگاهش
كم نشود .درسخنانش روشنايي و
روشنبيني موج ميزد .هرچه بود
براي ديگران بود ،براي مردم ،براي
سينما ،براي هنر ،براي حقيقت و
زيبايي و براي عشق خدا.

بيق��رار بودي! حي��رت در آينه افت��اده بود ،جرأت
عش��ق در دلت تماشاييتر ش��ده بود و خون تو جاذبه
توجوي
خاك را شكس��ت و تا آخرين لحظهها به جس 
پالكهايي رفتي كه گردنآويز خوبان روزگارشدند .به
توجوي پالكهايي پس از سالهاي جنگ ،که
جس�� 
دوربينت بيقرارش��ان بود .نشان دادي كه هنوز در باغ
ش��هادت باز است و آه تو ازجنس نياز! صداي پاهاي تو
بر رملهاي فكه خبر از پروازي داشت كه سالها آن را
مشق ميكردي :كس��ي كه سالها مشق شهادت كرد
خدا آخر دعايش را اجابت كرد.
وچه زيبا گفتي :مكه براي شما ،فكه براي من! بالي
نميخواهم ،اين پوتينهاي كهنه ميتوانند مرابه آسمان
ببرند...
فروردي��ن كه از راه ميرس��د
صداي تو بربالهاي نسيم وزيدن
ميگي��رد و من به ي��اد بچههاي
بيادعايي كه تو راوي فتحش��ان
بودي زمزم��ه ميكنم :گفت :آن
همه مس��افر غري��ب  /بچههاي
س��ادهاي ك��ه ازتمام س��يمهاي
خ��اردار رد ش��دند كيس��تند؛
 /گفتمش :س��تارههاي آس��مان
ميهن منند  /سالهاس��ت  /تاكه
عيد ميرس��د  /تا هميشه زمان /
سين هشتمين سفرههاي ما  /نام
اين ستارههاست  /هيچ سفرهاي /
بدون نام اين ستارهها مباد.

پنجره
بن بست ديوار

در فضيلت نقد

يادداشتهاي سردبير منتشر شد

چهره خبر

حمیدرضا محمدی

کتاب
کتاب «در فضيلت نقد» ش��امل
يادداشتهاي عليرضا خاني (سردبير
روزنامه اطالعات) توسط «انتشارات
اطالعات» منتش��ر ش��د .نويس��نده
در اي��ن کت��اب با نگاه��ي منتقدانه
ب��ه موضوعات فرهنگي ،سياس��ي و
اقتصادي جامعه پرداخته و مس��ائلي
همچون س��وداگري با نام دانش��گاه،
جايگاه توسعه فرهنگي ،دولت جديد
و جايگاه علوم ،سبک زندگي ،اقتصاد
بان��ک زده ،انتقال جمعيت از تهران،
فس��اد و ساختار بوروکراتيک و ...را با
نگاهي جامعهشناسانه مورد واکاوي
قرار داده است و
چنانچ��ه تصريح
ش��ده اين کتاب
ت�لاش و تقاليي
اس��ت ب��راي به
يــ��ادآوردن و
در يـــادمان��دن
بخش��ي از تاري��خ عصر م��ا از منظر
تحليل و تفس��ير وقايع و نيز نش��ان
دادن و نش��انهگذاري نقش و مش��ي
تکليفمدارانه و دلسوزانه مطبوعات
در کن��ش و واکن��ش ب��ا جامع��ه و
حاکميت .کت��اب «در فضيلت نقد»
ب��ه تازگي و با قيمت  20هزار تومان
راهي بازار کتاب ايران شده است.

روزنه
کتابخوان حرفهای
فریب نمیخورد

«ج��واد مجابی»
درب��اره نق��ش
ي و
کتابس��از 
انتشار کتابهاي
بي کيفي��ت
در بيعالق��ه
ک��ردن کتابخوانها ب��ه کتابخواني،
گفت :ممکن اس��ت بنده يکسري از
کتابسازيها و کتابهاي ميانماي ه
و عوامان��ه و ک��مارزش را نپس��ندم
ام��ا در واقع اگر بخواهيم با انتش��ار
هرگونه کتاب مخالفت کنيم به نوعي
تمايلمان را به سانسور نشان دادهايم
چون اگر موافق جلوگيري از انتش��ار
آنها باشيم ممکن است اين موافقت
راه را ب��راي سانس��ور ديگر کتابها
هم ب��از کند ،بنابراي��ن معتقدم بايد
اجازه دهيم خود مردم در اين زمينه
تصميمگيري کنند چون به هر حال
مردم و قشر کتابخوان حرفهاي فريب
اين کتابسازيها را نميخورند.

آن سوی مرز
نامي كه ماندگار ميماند
استن فريبرگ ،كمدين و
طنزنويسدرگذشت

اس��تن فريب��رگ ،هج��و نويس،
كمدين و پدر تبليغ��ات طنز ،ديروز
سهشنبه در  ۸۸س��الگي درگذشت.
آسوش��يتد پرس ديروز اع�لام كرد:
فريب��رگ دي��روز در مركز پزش��كي
يوس��ي ال اي ش��هر س��انتا مونيك
درگذش��ت .وي بيش از  70سال در
راديو ،تلويزيون ،آلبومهاي كمدي و
تبليغات ايفاي نقش كرد.
لئونارد مارتين مورخ فيلم درباره
فريب��رگ گفت :نام اس��تن فريبرگ
همچون م��ارك تواين در فرهنگ ما
ثبت است.
به گزارش فارس ،فريبرگ تقريباً
تا نزديك به پايان عمرش به فعاليت
هنري مبادرت ورزيد .در س��الهاي
اخير عضو هيأت برنامه كميك «كان
پاپ» بود و در س��ال  2011آلبومي
با عنوان «ترانههاي فريبرگ» منتشر
كرد.

فرهنگيان بلخ و افغانستان حق استادي داشت و راهنماي شاعران
مش��هوري چون واصف باختري و س��ميع حامد ش��د .او اگرچه
هميشه از شهرت گريزان بود اما در پي درگذشتش ،حتي معاون
اول رئيس جمهوري افغانس��تان هم پيام تس��ليت صادر كرد .با
او كه از مؤسس��ان انجمن آزاد نويس��ندگان بل��خ بود ،هيچ كس
از هيچ نس��لي احساس بيگانگي نميكرد .گويي با زبان دل همه
آش��نا بود .او اگر چه بر باالي اتاقش ننوشته بود كه «بازآ بازآ هر
آنچه هس��تي بازآ» ولي دربار كوچكش ب��ه روي همه باز بود .از
فرزاد ،داستانهاي كوتاه و سرودههاي زيادي بر جاي مانده است
كه برخي از آثار او نيز تاكنون منتش��ر نشده است .عالوه بر اين،
وي با نامهاي مس��تعار «خيراني» و «شادياني» نيز در مطبوعات
افغانستان مطالب فراواني نوشته است.

تصور چهار ديوار به هم پيوس��ته،با دري که به بيرون باز ميش��ود...تصور
خانهاي که پنجره ندارد...تصور س��ختي اس��ت و حتي وقتي در ذهنت اتفاق
ميافتد احساس خفگي به آدم دست ميدهد.هر چهار ديواري حتي اگر زندان
هم باشد حتماً دريچهاي کوچک،روزني با ميله پوشيده شده به بيرون دارد.اما
فکر س��اخت اين روزن،پنجره،دريچه،هر چه ميخواهيد اسمش را بگذاريد از
سارا جمال آبادي کجا آمد؟از کي؟از کدام سرزمين؟از کدام احساس خفگي؟!
ميگويند از مصر و آشور و نخستين پنجرهها در نقاشيهاي ديواري مصري
و نقش برجستههاي آشوري ديده شده است.البته در معماري يوناني هم ساختاري شبيه پنجره بوده
اما بيشتر از آنکه پنجره باشد در اصل دري بوده که به حياطي باز ميشده...در تاريخچه پنجره نام
روميها هم ديده ميشود کساني که نخستين تمدن شناخته شدهاي بودند که از پنجرههاي لعابي
استفاده کردند،آن هم براي گرم کردم حمام هايشان با استفاده از نور خورشيد.
جالب اينجاس��ت که طبق اطالعاتي که وجود دارد تا قبل از قرن  12و  13میالدی پنجره نه در
دل ديوار خانهها که اغلب در ديوارهاي مس��اجد و کليساها ساخته ميشد،جايي که آدمي به دنبال
جنس ديگري از ارتباط و حضور بود و خانهها همچنان همان چهار ديوار به هم پيوستهاي بودند که
از تصور نفسگيرش حرف زديم.
بعد از اين دوران بود که پنجرههاي رنگي هم س��اخته ش��دند اما ب��از در معماري خانهها جايي
نداشتند و در بناهاي مهم اروپايي همچون کليساها و ساختمانهايي با معماري اسالمي مورد استفاده
قرار ميگرفتند.
در اين سالها پنجره خانه ها-شما بخوانيد روزن ورودي به ديوار که هنوز پنجره نشده بود -اکثراً
با نرده و چيزهايي ش��بيه کرکره و ميلههاي نازک س��يخ مانند پوشيده ميشد تا ميرسيم به دوران
قرون وس��طي.در اين دوره زماني بود که با پيشرفت تکنيک ساخت شيشه و مقرون به صرفه شدن
ن براي مردم نردهها و ميلهها جاي خود را به شيشهها دادند و تقريباً همان ساختاري را پيدا کردند
آ
که امروز ما از ش��نيدن نام پنجره در ذهنمان متصور ميش��ويم ،هرچند طبيعتاً طراحي پنجرهها با
ظهور سبکهاي مختلف معماري در طول ساليان تغييراتي کرد– و ميکند -مث ً
ال در اواخر رنسانس
در فرانس��ه بود که پنجرههاي لوال دار ساخته شدند،در قرن  17بود که پنجرههاي کشويي عمودي
و پنجرههاي دو لنگه س��اخته ش��دند و در قرن  18و  19بود که اين س��اختار به عنوان پنجرههاي
استاندارد در اروپا و امريکا شناخته شدند اما از آن زمان به بعد پنجرهها تغييراتي اندک داشتند.
ح��اال ما هر بار که پنجرهاي را ب��از ميکنيم،فرقي نميکند پنجرهاي دو لنگه و افقي،يک لنگه و
عمودي،کشويي و ...بخواهيم و نخواهيم از اين تاريخ عبور ميکنيم،تاريخ خانه هايي با ديوارهاي به
هم پيوسته،تاريخي که تنها کليساها و مساجد و کاخها و بناهاي خاص پنجره داشتند و البته شايد
مهمتر از همه اينها تاريخ آدم هايي که به فکر ساخت دريچهاي بودند براي رسيدن نور،هوا،صداييکه
بههم پيوستگي ديوارها از آنها دريغ ميکرد.آدم هايي که حتماً نه تنها در ديوار خانههايشان که در
ديوار ذهن و نگاهشان هم پنجرهاي باز ميکردند به بيرون،به جايي که بن بست «من بودنشان» به
گستردگي فکر  ،انديشه و حضور ديگران هم گره ميخورد.

پاتوق
نويسندگان ،عروسک شدند

نمايشگاه عروسکهاي پديدآورندگان و مروجان ادبيات کودک ايران برگزار ميشود

نمايشگاه مجموعه عروس��کهاي پديدآورندگان و مروجان ادبيات کودک در موزه عروسکهاي
ملل برگزار ميش��ود و  ۲۱عروس��ک ،بهانهاي هستند تا بچهها را با بزرگان اين شاخه از ادبيات آشنا
کنند.
توگو با مهر از برپايي نمايشگاه
علي گلش��ن عضو هيأت مديره موزه عروس��کهاي ملل در گف 
مجموعه عروسکهاي پديدآورندگان و مروجان ادبيات کودک ايران در اين موزه خبر داد و افزود :در
اين نمايشگاه ۲۱ ،عروسک از بنيانگذاران ادبيات و تصويرگري کودک به نمايش گذاشته ميشود.
به گفته گلش��ن ،توران ميرهادي ،نوشآفرين انصاري ،ثريا قزل اياغ ،جبار و ثمين باغچهبان،
پروي��ن دولتآبادي ،جعفر پاي��ور ،مهدي آذريزدي،
هوشنگ مرادي کرماني ،مرتضي مميز ،نورالدين
زرينکلک ،نادر ابراهيمي و ...ازجمله کس��اني
هس��تند که عروسکهايش��ان در م��وزه به
نمايش درميآيد.
گلشن ،عروسک را راهي براي برقراري ارتباط
با بچهها دانس��ت و افزود :عروسک کساني چون
توران ميرهادي و نوشآفرين انصاري و ديگران،
راهي براي شناس��اندن کس��اني اس��ت که وقت
و انرژي بس��يار صرف کردهاند ت��ا درخت ادبيات
کودک ببالد و ريشه بدواند.
نمايش��گاه مجموعه عروس��کهاي
پديدآورن��دگان و مروج��ان ادبي��ات
ک��ودک ،از  ۲۰ت��ا  ۲۶فروردي��ن
ماه در موزه عروس��کهاي ملل
برگزار ميش��ود و عالقهمندان
ميتوانند به نش��اني تهران،
خيابان پاسداران ،نگارستان
پنجم(حاج هادي) ،شماره
 ۴مراجعه کنند.

درنگ
بازداشت پزشك عامل قتل زندانيان سياسي عصر رضاخاني

رضا سليمان نوري

نام پزشك احمدي يكي از اسامي است كه با تاريخ سلطنت پهلوي اول گره خورده است .فردي
كه وظيفه اصلي او پايان بخشيدن به زندگي مخالفان اصلي رضا شاه بود .آن هم نه تنها افرادي كه
چون فرخي يزدي از ابتداي كار مخالف بودند بلكه حتي افرادي چون تيمورتاش و س��ردار اسعد كه
خود از پايهگذاران اوليه سلطنت پهلويها بر ايران بودند اما در ميانه راه به هر دليل با مؤسس سلسله
پهلوي به مش��كل خوردند يا بهتر بگوييم رضا ش��اه از آنان ترسيد و نبود ايشان را بهتر از وجودشان
تش��خيص داد .اين فرد پس از س��قوط رضاشاه تنها راه نجات خود را در مخفي شدن و فرار از وطن
ديد و برهمين اساس راهي بغداد شد تا در آنجا زندگي خود را ادامه دهد .البته اين ترفند نيز باعث
نجات جان وي نشد زيرا در روزي چون امروز از سال  1321خورشيدي بر اثر تالش دختر تيمور تاش
شناسايي ،دستگير و به ايران مسترد شد.

