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صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

کاش نوبت را رعايت ميکرديد!

«كوناكري» پايتخت جهاني كتاب
در سال ۲۰۱۷

بعد از نشستهاي متعدد سازمان يونسكو در پاريس
«كوناكري» ،پايتخت جمهوري گينه به عنوان پايتخت
جهاني كتاب در س��ال  ۲۰۱۷انتخاب و معرفي ش��د .به گزارش روزنامه هيماليا،
طبق جلسات هيأتي از كارشناسان يونسكو در پاريس كوناكري پايتخت جمهوري
گينه به دليل فعاليتهاي سازماندهي شده براي مبارزه با بيسوادي و كمسوادي
به عنوان پايتخت جهاني كتاب انتخاب ش��ده اس��ت .بر اساس اين گزارش كه از
س��وي هيأتي از كارشناسان بينالمللي سازمان يونسكو مطرح شده دولت گينه
در سالهاي اخير بودجه مناسب و قابل توجهي را براي مبارزه با بيسوادي و كم
س��وادي اختصاص داده و برنامههاي كوتاه م��دت و بلند مدت متنوعي با هدف
آموزش و رشد جوانان خود داشته است.

شما ای قلههای سرکش خاموش ،که پیشانی به تندرهای سهمانگیز میسایید  /که سیمین پایههای
سیاوش کسرایی
رود زرین را به روی شانه میکوبید  /غرور و سربلندی هم شما را باد.
برای کردستان باشکوه و مردم نستوهش

یادداشت
نقش چشمگير زنان در فصل جديد رقابت انتخاباتي

فضاي سياس��ي ايران بتدريج رنگ رقابت انتخاباتي بهخ��ود ميگيرد .هواداران و
فعاالن احزاب و جناحهاي مختلف در جنبوجوش هستند .سران و سرآمدان جريانها
نيز روزي نيست که جلسه شور و رايزني تشکيل ندهند.
در اي��ن ميان تجربه انتخاب��ات خرداد  92نگاه برنامه ريزان س��تادهاي احزاب را
به خود مش��غولکرده است .انتخاباتي که بس��ياري از معادالت و محاسبات بازيگران
سوسن حاجسید جوادی سياس��ي را بههم ريخت و سرآغاز تحولي شگرف در فضاي سياسي ايران شد .تجربه
حقوقدان
انتخابات رياست جمهوري ،حقايق تازهاي از «وزن» و قدرت طبقات اجتماعي ايران
آشکار کرد .در رأس هرم نيروهايي که حماسه خرداد  92را رقم زدند نقش دو گروه
نگاهها را خيره کرد؛جوانان و زنان ،از همين رو اس��ت که اين روزها ،طبقه زنان و نس��ل جوان پاي ثابت همه
نشس��تها و ضيافتهاي سياس��ي هستند .در سطح تهران و استانها ميتوان چندين طرح و پروژه را سراغ
گرفت که بهصورت آشکار و پنهان براي جلب حمايت و آراي زنان و جوانان کليد خوردهاست .اين نوشتار بر
حوزه فعاليت در مسير انتخابات آينده نگاه افکندهاست .با اين فرض که در عصر دولت اعتدال فضايي فراخ براي
نقش آفريني اين طيف فراهم شده است و چنانکه فعاالن و نخبگان حوزه زنان بر پارهاي موانع ذهني و عيني
فايق آيند ميتوان انتظار داشت فرايند مشارکت در انتخابات به لحاظ کمي و کيفي تحولي بنيادين را به چشم
ببینیم .با تجربه دورههاي مختلف انتخابات دهههاي اخير ميتوان عوامل بازدارنده از نقش زنان در عرصههاي
سياسي و انتخاباتي را در چند محور نگريست:
 - 1زنان حداقل نيمي از رأي دهندگان هستند که تقريباً در همه کشورها حق رأي و احراز مقام را بهدست
آوردهاند و حضورشان در ميان نامزدهاي احراز مناصب دولتي همچنان اثرگذار و چشمگير است .آنها با «وزن
جمعيتي» که دارند قادرند در همه عرصهها چه دولتي و غير دولتي به مقامهاي باالتري برسند .بند  186سند
پکن در مورد نس��بت نازل زنان ميگويد« :در ميان تصميمگيرندگان اقتصادي و سياس��ي در سطوح محلي،
منطقهاي و بينالمللي بازتاب موانع ساختاري و نگرشي است که بايد از طريق اقدامهاي مثبت به مقابله با آنها
برخاست ».براي حضور زنان در انتخابات ،ايجاد توازن جنسيتي در فهرستهاي نامزدهاي انتخاباتي حق تحفظ
قائل باش��يم .اشاره به اصولي از قوانين اساسي جمهوري اسالمي ايران ثابت مينمايد که زنان همانند مردان
ميتوانند در کليه همه پرسيهاي انتخاباتي مشارکت و حضور در صحنه داشته باشند و خود را در اين موارد
تحريم نکنند :اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ميگويد« :همه افراد ملت اعم از زن و مرد،
يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،سياسي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت
موازين اسالمي برخوردارند ».بند  1از اصل بيست و يکم قانون اساسي« :دولت موظف است حقوق زن را در
تمام جهات با رعايت موازين اسالمي تضمين نمايد».
 - 2يکي از مهمترين و حس��استرين ارکان انتخابات س��الم و مناسب که ميتواند کشور را به مرز پيروزي و
هدف متعالي سوق دهد يا به تعبيري راهبري نمايد ،همان حضور يکپارچه در صحنه خواهد بود که با اعتقادي
راسخ ،مقبوليت نظام را مهر تأييد زده و رسالت خود را تکميل نمايند .با این حال اين حضور هنگامي به تحقق
ميپيوندد که تمامي جريانهاي سياسي به شکل مثبت رقم زده شود و به يک آرمان تبديل گردد و اين آرمانها
باورها هم به شکل اعتمادي مثبت و متعالي هدفمند گردد .واقعيت اين است ،ميزان مشارکت براي همه طبقات
جامعه از جمله زنان در يک مدت کوتاه شکل نميگيرد بلکه بايد در زمينه فراهم کردن و ايجاد ذهنيت مثبت
در اذهان عمومي و اينکه آنان را تشويق و ترغيب کرد تا اعتماد الزم را داشته باشند و اين مهم با برنامهريزيهاي
قوي و مستحکم و پايدار به صورت دقيق در يک ميدان مهم سياسي همچون رأي محقق ميشود.
 - 3يکي ديگر از عوامل مهم و سازنده که ميتواند درميزان مشارکت طبقات مختلف جامعه از جمله زنان
در انتخابات تأثيرگذار باشد«ثبات اقتصادي» و چشمانداز رفاهي آنان است ،بنابراين تضمين ثبات اقتصادي
بسيار نقش کليدي را در تقويت روحيه طيفهاي مختلف از جمله زنان ايفا ميکند.
 - 4زنان نيزمانند همه جريانهاي سياسي براي نقش آفريني در صحنه انتخابات به عنصر آرامش و امنيت
نيازمند هستند .ايجاد امنيت و دوري از رفتارها و انديشههاي حذف و برقراري فضاي آرام در انتخابات مهمترين
اهرمي است که ميتوانند در پيروزي نقش بزرگي ايفا نمايد .فضاي فعاليت سياسي زنان ميبايست با امنيت هر
چه تمامتر شکلبگيرد ،بدون درگيري و تشنج و منازعات منفي عليه يکديگر پايه يک انتخابات صحيح ،رقابت
مثبت و قاعدهمند است .در توضيح انتخابات رقابتي اينکه فضاي انتخابات بايد يک فضاي آزاد و باز سياسي
بدون هرگونه گرايش ستيزهجويانه راهبري شود زيرا ايجاد فضاي سالم رقابتي در انتخابات باعث ميگردد که
روند اعتماد عمومي رو به افزايش و به مرز حداکثر خود دربيايد.

كي،چيميفروشد؟!
تا حاال فكر كردهايد
كه برويد قصابي و
لوازم يدكي پرايد
بخريد ي��ا كفاش
محل ،تورفتگي در جلو طرفِ راننده
را با صافكاري بدون رنگ ،خوب در
بياورد؟! اگر فك��ر كردهايد كه دارم
شوخي ميكنم خيلي در اشتباهيد!
اص ً
ال بعضي از وقايع هستند كه اگر
آدم بخواه��د در موردش جدي هم
صحبت كن��د ،ملت شكمش��ان را
ميگيرند و يك حركت نرمش��ي به
خودشان ميدهند و قِل ميخورند
ت��ا خود خزانه!مث ً
ال يكي اينكه روي
شيشه جلو تاكس��ي خطي نوشته
ش��ده :كراي��ه  850توم��ان .راننده
ميگويد  1500تومان! شما نوشته
را نشان ميدهيد« :پس اين چيه؟»
و ميش��نويد« :اين قيم��ت كرايه
هس��تش!» و« :اين��م  850تومن!»
و« :گفت��م  1500تومن!» به همين
سادگي شما وارد يكي از فيلمهاي
وودي آلن ميش��ويد كه قرار است
چند سال ديگر در نيويورك بسازد
اما ش��ما ه��ر روز داري��د در تهران
تجربهاش ميكنيد!
ِ
صحبت ف��روش فيلم
اواي��ل ك��ه
و كارت��ون و آلب��وم موس��يقي در
سوپرماركتها پيش آمد ،صحبت اين
بود كه اين كار به چرخه فروش پخش
خانگي كمك كند اما حاال ظاهراً قصه
چيز ديگري شده؛ البته خوب است كه
كف��اش محل ،تورفتگي در جلو را هم
بدون رنگ درس��ت كند اما كار ،ديگر
نبايد برس��د به جايي كه صافكارهاي
خيابان زنجان شمالي تعطيل كنند و
بروند دنبال گز كردن آزادي تا انقالب
و مهندسي پيادهرو! كفاش هم بعد از
يك مدتي ،ديگر صافكاري بدون رنگ
نميكند ،كفش خ��ودش را ميدوزد
و آن وق��ت بايد صاف��كار از چين وارد
كنيم! ايس��نا گزارش��ي منتشر كرده
درباره وضعيت بازار آلبوم موس��يقي؛
من چند جمل��هاش را اينجا ميآورم
كه خندهدار هم نيس��ت در واقع براي
درآوردن اش��ك شماس��ت« :وقتي از
يكي از فروشندگان قديمي موسيقي
خواس��تيم تا فهرست پرفروشهايش
را در اختيارم��ان قرار دهد ،گفت :اين
چ آلبومي خوب نميفروشد.
روزها هي 
در واقع روزهاي بدي است .خيلي بد.
آن ركودي كه هر س��ال از ارديبهشت
ش��روع ميش��د و تا پايان خردادماه
ادامه پيدا ميكرد ،امسال خيلي كش
آمده اس��ت .مدير يك فروشگاه ديگر
هم اعتقاد دارد :پخش س��وپرماركتي
آلبومه��اي پ��اپ ت��ا حدي ش��رايط
ف��روش م��ا را دگرگون كرده اس��ت،
چون مخاطب موسيقي پاپ از محل
زندگياش آلبوم مورد عالقهاش را تهيه
ميكند و اص ً
ال سري به فروشگاههاي
ب��زرگ نميزند كه بفهم��د چه خبر
است .اگر فروش آلبومهاي پاپ دست
ما بود ،شايد ميتوانستيم در كنارش
چند اثر كالسيك هم بفروشيم».

نوا
كنسرت ويژه بانوان سيمين
غانم در تاالر وحدت

س��يمين غانم به همراه گروهش
 9مرداد كنس��رت ويژهاي را در تاالر
وح��دت ب��راي بان��وان روي صحنه
خواهد برد.
در اين كنس��رت ك��ه جمعه اين
هفت��ه از س��اعت  15ت��ا  17برگزار
ميشود س��يمين غانم به اجراي 22
قطعه از آثارش را كه بخش عمدهاي
از آنها قطعات خاطره انگيز هس��تند
براي بانوان اجرا خواهد كرد.

نگاه
درباره کامران فانی و بزرگداشت او در کتابخانه ملی

ارادتي بنما تا سعادتي ببري

براس��تي در عمر هفتاد س��الهام ،که
پنجاه و يک سالش در مصاحبت مهرانگيز
و فرهن��گ پ��رور و حکمتآميز اس��تادم
کامران فاني گذشته است ،کمتر کسي را
در پايه فضل و فرهنگ و فروتني او ديدهام.
بهاءالدينخرمشاهي از او بيش از هر کسي علم و علم دوستي
و علمآموزي آموختم .اتحاد عاقل و معقول
يا عالِم ومعلوم را در وجود شريف او متجلي و مجسم ديدهام .ديدهام
که چه بس��يار ايرانشناسان که براي رهجويي به نزد او آمدهاند ،از گستردگي و
ژرفاي دانش او حيرتزده شدهاند و اغلب آنها گفتهاند که نظير اين دانشمند را در
غرب هم کمتر ديدهايم .در مقاالت ديگر که درباره فاني نوشتهام و نيز در کتاب
فرار از فلسفه -که زندگينامه خودنوشت فرهنگي من است و  17-18سال پيش
از س��وي نشر جامي منتشر شده و مدتي است که به همت و همياري مهندس
اميررضا پوررضايي آن را در دست ويرايش و افزود و کاست داريم -بارها گفتهام
و بار دگر ميگويم که فاني نه فقط نزديکترين رفيق من است بلکه از بزرگترين
استاداني است که در عمر خود ديده و داشتهام .او از نوادر کساني است که دانشش
به بينش بدل ش��ده اس��ت يا به تعبير ديگر فضلش به فرزانگي .فاني مايه فخر
ايران و افتخار شهر کهن زادگاهش قزوين و يکي از چهار عالمه اين شهر است.
آن س��ه بزرگمرد ديگر :حضرت آيتاهلل العظمي سيدابوالحسن رفيعي قزويني،
اس��تاد محمد قزويني و عالمه علي اکبر دهخدا هس��تند .فاني در علمآموزي و
علمدوستي و خدمتگري فرهنگي همتا ندارد و مردي چند فرهنگي است و در

تاريخ و فرهنگ ايران باستان ،ايران اسالمي و اسالم ايراني و فرهنگ
ديروز و امروز غرب ،صاحبنظر اس��ت و البته فرهنگهاي خاوري
و خاور دور را هم ژرفاژرف ميشناس��د .او پس از اس��تاد هردومان،
سرکار خانم پوراندخت سلطاني ،بزرگترين کتابدار امروزين ايران
است .اگر فقط اثر مرجع اخير ،تدوين مشترک اين بزرگان ،يعني
فرهنگ يا فهرست سرعنوانهاي موضوعي (انگليسي -فارسي) را
در نظر بگيريم ،براي اثبات صدق اين مدعا کافي است .براستي بر
خالف آنکه فاني کم کار به نظر ميرس��د اما فقط آثار مرجعي که
تدوين يا سرپرس��تي کرده است حيرتانگيز است .به نمونههايي اشاره ميکنم:
دانش��نامه کودکان و نوجوانان ،فرهنگ موضوعي قرآن (که متن آن عربي است
و ارجاعات فارسي دارد) کوشش مشترک فاني و بنده است که از سال  1364تا
امروز مکرر کار شده و حتي دو قرآنپژوه لبناني آن را با حذف ارجاعات فارسي
و افزايش متن آيات قرآني ،عيناً اقتباس کردهاند .سرپرستي دانشنامه مليگرايي
و سپس دانشنامه دموکراسي و همکاري کارساز در سرپرستي دانشنامه عظيم
دانشگستر با همکاري عمده دکتر علي رامين و مهندس محمدعلي سادات (در
 18جلد) از ديگر دس��تاوردهاي علمي بزرگ فاني اس��ت .بنده عالوه بر نگارش
چندين مقاله ،چندين ش��عر هم براي اين يگانه روزگار سرودهام .جديدترينش
اين رباعي اس��ت که هنگام نوشتن اين مقاله کوتاه در روز شنبه دوم مرداد ماه
 1394به ذهنم رسيد:
عمري است به کامران ارادت دارم  /زين بيش چه خواهم که سعادت دارم
يک روز اگر نبينمش غمگينم  /من نيز چو او به علم عادت دارم

سفر روز یکشنبه رئیسجمهوری به سنندج

مکاشفه

روزنه

نويسنده و کارگردان تئاتر

يزدان سلحشور

پیامبر اسالم (ص) :چه بسیارند کسانی که علوم و معارف را میدانند ولی عالم
و دانشمند به شمار نمیروند .هر کس علمش سودش ندهد ،جهل و نادانیاش
(نهج الفصاحه )1644
			
زیانش میرساند!

تازه ترين شماره ماهنامه «قلک»
به عنوان اولين نش��ريه خردساالن 3
تا  7سال در راستاي آموزش مفاهيم
اقتصادي به مديرمسئولي امير لعلي
و س��ردبيري علياکبر زينالعابدين
منتش��ر ش��د« .ت��وپ فوتبال��ي»،
«معرفي ش��غل آشپزي»« ،پيتزاي
عس��ل و س��االد مورچه»« ،بخون
ببين چه خوب��ه»« ،آش دندوني»،
«حلزون ميوهاي»« ،گوشتالو»« ،تارتَنک و قارکنک و سنگک
با ِغ دکمهاي»« ،ببين و بگو و بشنو»« ،اتل متل يه گاوه» و «پازل برقي» عناوين
مطالب اين شماره هستند .همچنين سيزدهمين شماره ماهنامه قلک همانند سه
ي شعرها و داستانهاي نشريه است که والدين
ل صوت 
ش��ماره اخير آن حاوي فاي 
ميتوانند به صورت رايگان اين فايل را از طريق نرمافزار «واقعيت افزوده» تا پايان
مردادماه براي کودکان خود پخش نمايند .شماره  13مجله قلک ،به قيمت  5هزار
تومان در کيوسکهاي مطبوعاتي توزيع شده است.
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دفتر رئيس جمهور س��ابق خبر داده ک��ه از معاون اول
فعلي ش��کايت کرده .دفتر معاون اول فعلي هم پاسخ داده
که از اين ش��کايت استقبال ميکند .همين استقبال سبب
ش��ده عموجان دلواپس ما هم به صرافت بيفتند تا از جناب
جهانگيري ش��کايت کنند .حاال س��وژه ش��کايت چيس��ت
عموج��ان؟ يعني آنقدر طرح حقايق درباره بابک زنجاني بر
شما و دوستان گران آمده؟
عموجان دندانها را بر هم فشرده و فرمودند «:آنقدر استقبال کنيد تا استقبال
دان تان منهدم ش��ود .شما با طرح مواضع انحرافي ميخواهيد اذهان عمومي را
از فاجعه هستهاي منحرف کنيد .ميخواهيد سر مردم را با يکسري اباطيل گرم
کنيد تا کس��ي نفهمد که اس��ب زين و برگ ش��ده را با سرگين استري معاوضه
کردهايد ».عموجان؛ آنچيزي که شما اباطيل ميفرماييد بخشي و فقط بخشي
از حقايق تلخ  8س��ال س��يطره دولت «هاله نور» است .به هر حال اين گزاره که
باب��ک زنجاني  2ميليارد پول نفت را از دولت قبل گرفته و به مکان امني برده و
حاضر به بازگرداندن پول هم نيست را حتي دوستان اقليت دلواپس هم معترفند.
نيستند؟
عموجان فرياد زدند «:اقليت خودتي! اقليت شما ژنرالهاي اعتدالي هستيد
ک��ه  100ميليارد پول بلوکه ش��ده را چالنده ايد و ب��ه  20ميليارد بدل کرده
ايد .اگر زنجاني  2ميليارد برده ش��ما  80ميليارد اختالف حساب داريد .آنقدر
ازتان ش��کايت ميکنيم تا ديگر هوس استقبال به سرتان نزند ».حاال استقبال
يا هر چي؛ بيش��ک اين ش��کايت شما و ش��رکاي محبوب تان فرصت خوبي
براي روش��ن شدن حقايق دردناک سالهاي قبل است .در ثاني عموجان چرا
جوش ميآوريد .خود جناب روح اهلل حس��ينيان عضو جبهه پايداري فرمودند
که اقليتي هس��تند محدود که منتقد توافقند و تالش ميکنند صداي شان را
به گوش اکثريت فرو کنند.
در همين حين جناب عيدي امين زمامدار مجنون اوگاندا وارد بحث ش��دند
که« :جانم؟ باز با بنده چکار داريد؟ امروز سرم خيلي شلوغ است .زودتر بفرماييد
کار دارم ».ما با ش��ما کاري نداش��تيم قربان .جناب حسينيان را صدا زديم .حاال
امر مهم و فوري تان چيس��ت که اين همه عجله داريد؟ جناب عيدي امين روي
ترش کرده و فرمودند« :با بچهها داريم ميرويم ولنجک آنجا کمپين بغ بغ بغووو
را توسعه دهيم تا شايد کبوترهاي مان را دوباره پيدا کنيم .شايد هم چند سلفي
با کبوترهاي مرده آنجا بيندازيم؛ عکس گرفتن با ميت که ممنوع ش��د!» توجه
فرمودي��د؟ چندين و چند مبحث متف��اوت را جناب عيدي امين با ولنجک گره
زدهاند که هر کدامش تفسیر مجزايي ميطلبد .به هر حال دست تقدير است که
کمپين بغ بغوي يک خواننده رپ با حکايت ش��کايت يک دولتمرد پاکدست در
هم گره ميخورد .کاش دوستان نوبت را رعايت ميکردند...
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چند نکته در پي سفر رئيس جمهوري به استان کردستان

اشتراکات و افتراقات فرهنگي را توأمان به رسميت بشناسيم

اگر بخواهيم درباره تأثير س��فر رئيس جمهوري به اس��تان کردستان ،سخن بگوييم ،اکنون کمي
زود است و بايد منتظر نتايج و مصوبات سفر بود؛ مصوباتي که البته تأثيراتي عميق در منطقه بر جاي
خواهد گذارد .اما الزم ميبينم که به چند نکته اشاره کنم:
 .1مش��ارکت سياسي ،مهم ترين مطالبه مردم کردس��تان است .متأسفانه متخصصان کردستان
که تعدادش��ان هم زياد اس��ت ،چندان به کار گرفته نشدهاند و حتي اکنون استاندار و برخی دیگر از
مدیران ارش��د منطقه ،غير بومي هس��تند .اين منطقه ،مملو از نيروهاي دانا و توانا است که میتوان
آنها را به کار گرفت.
 .2مس��أله ديگر ،اقتصاد اس��ت .طبق آخرين برآوردها ،تنها  7درصد بودجه کردس��تان ،از توليد
داخلي تأمين شده و مابقي از خارج استان ميآيد که اين ،نشان از کمترين توليد ثروت دارد .متأسفانه
کشاورزي و صنعت  -مانند عموم استانهاي اقليت نشين  -وضع چندان مناسبي ندارند .وقتي استان
کردستان ،پيش از سيستان و بلوچستان و ايالم ،در تخصيص بودجه ،رتبه آخر را دارد ،طبيعي است
که نميتوان چندان به توسعه اين منطقه دل بست.
 .3تفاوتهاي فرهنگي بسيار مهم است .الزم است تا عالوه بر اشتراکات فرهنگي ،افتراقات
را هم مورد توجه قرار داده و به آن احترام بگذاريم .به عنوان مثال ،با نمايش «عزيز شنگال»
که در جشنواره تئاتر فجر  -در سال گذشته  -روي صحنه برديم و قرار بود در نوروز ،در استان
کردستان اجرا داشته باشيم ،مخالفت شد .به نظر ميرسد ،تا احترام متقابل و شناخت ديگري
که مهمترين فلسفه ربع آخر قرن بيستم بود ،در نظر گرفته نشود ،همگرايي رخ نخواهد داد.
جز اين ،فرهنگ و هنر و زبان و ادبيات کرد ،بايد به رس��ميت ش��ناخته شود تا مايه دلگرمي
مردم شود.
بعدالتحری��ر :اين نکات را نه ب��ا دولت قبل ،که با دولت تدبير و اميد در ميان گذاش��تم که معتقدم
برآمده از باورهاي اصيل مردم و محورهاي دموکراتيک است؛ کمااينکه استقبال مردم از رئيس جمهوري،
مصداقي بر اين محبوبيت است و گمان ميکنم ميتوان عريان و بيپرده با آن سخن گفت.

پنجره
پنجرههاي بدون ضربدر

پنجره ورودي در ديوار ،براي وارد شدن روشنايي ،هوا يا هر دو و ديده شدن فضاي
بيرون يا درون( .فرهنگ معين)
جنگ براي ما که در آن سالها بچه مدرسهاي بوديم صداي آژير بود و سوت کشيدن
مرگي که ديوانهوار ميدويد به سمتي که نميدانستيم کجاست.جنگ بيدار شدن از خواب
و هراسان ميان کابوس پايين رفتن از پلههاي تاريک خانه بود و پناه گرفتن زير شيب راه
پله هايي که ميگفتند امن ترين جاي دنيا است.
جنگ بس��تن اجباري چش��مها بود به روي زندگي ،تکان خوردن خانه بود و
سارا جمال آبادي فش��رده شدن ميان بغل آدم بزرگ هايي که ترسشان از ما بيشتر بود که ما بچه
بوديم ودنيا همه برايمان همان روز و لحظه بود و فردا را نميدانستيم چه برسد به
دانستن فردا،فرداي جنگ ....سالهاي جنگ بود و ما بچههاي آن روزها برايمان پنجره شکل و معنايي
ديگر داش��ت .پنجره هايي که نوار پوش چس��ب ،ضربدري روي آنها خورده بود و ما دنيا را از پش��ت آن
ضربدرها ميديديم...درختها پشت ضربدر،حياط پشت ضربدر،تن کوچک دوچرخه آهني مان که تکيه
داده بود به ديوار پشت ضربدر،کوچه پشت ضربدر ،صورت دوست کنار وانتي که همه اثاث هايشان را کول
کرده بود پشت ضربدر .جنگ ضربدر بزرگ روي دهان پنجره بود که جسارت ميداد به ديدن ،دويدن،
ب��ازي کردن،خيال ک��ردن ولي آن روزها پنجره ترس بود و احتمال ريختن .براي ما بچههاي کودک در
جنگ ،پنجره شکل و معناي ديگر داشت.پنجره ايستا نبود،پنجره پا داشت،مي دويد.دور ميشد و آنها را
که دوستشان ميداشتيم،که آويزان شده بودند از پنجره با آن لباسهاي همه سبز سربازي و کالههايي
که در هوا تکان ميدادند به «خداحافظ زود بر ميگرديم» با خود ميبرد.
براي ما بچههاي آن س��الها پنجره شکل به شکل ميشد.يک روز ضربدري ميشد،يک روز نزديک
شدن به آن ممنوع ميشد و يک روز آزاد و يک روز همان طور که راه گرفته بود و رفته بود بر ميگشت
و ميش��د پنجرههاي اتوبوسي با نوار سفيد سربازان آزاد وطن که از شهرهايمان که شهرهاي خودشان
نبود ميگذشتند و ما کنار خيابان براي آنها که مثل بچهها آويزان شده بودند از پنجرههاي کوچک دست
تکان ميداديم و راز اشک و خنده شان را نميدانستيم .پنجره اين روزها براي ما که کودکي در جنگ
کردهايم و از پشت ضربدرها حياط خانه را ديده ايم ،آوارگي همسايه را ديده ايم ،رفتن آنکه جان عزيز
بوده را ديدهايم ،آزادي را ديده ايم معناي ديگر دارد ...اين روزها که سايه سياهي جنگ از سر کودکانمان
کم شده و پنجره راه ميدهد به ديدن،دويدن و خيال کردن...

آن سوی مرز
روایت زندگي «پابلو نرودا» در يك فيلم سينمايي

كمپان��ي « »Participant Mediaب��ه ص��ورت
رس��مي از آغاز ساخت فيلم زندگي «پابلو نرودا» شاعر
پرآوازه و برنده نوبل شيليايي خبر داد« .پابلو الرن» كه
پي��ش از اين با فيلم « »NOدر س��ال  2013به جمع
نامزدهاي نهايي جايزه اسكار بهترين فيلم خارجي راه
يافته بود حاال قصد دارد فيلم زندگينامه «پابلو نرودا»
را به س��ينما بياورد .نگارش فيلمنامه زندگينامه «پابلو
نرودا» برعهده «گيلرمو كالدرون»نمايش��نامهنويس ش��يليايي اس��ت و فيلم در نهايت به عنوان
محصول مشترك سينماي شيلي ،فرانسه ،اسپانيا و آرژانتين راهي سينماهاي جهان خواهد شد.
«پابلو نرودا» فعال سياس��ي و ش��اعر برند ه جايز ه نوبل ادبيات بود كه در جنوب سانتياگو به دنيا
آمد ،او كه يكي از حاميان سرسخت «سالوادور آلنده» رئيس جمهوري چپگراي شيلي بود فقط
 12روز پس از كودتاي نظامي «آگوستو پينوشه» كه به سرنگوني «آلنده» انجاميد ،در بيمارستان
درگذشت و برخي معتقدند او بهدليل اينكه قصد داشت رهبري حزب مخالفان حكومت را برعهده
بگيرد ،به قتل رسيده است.

فراخوان
فراخوان نخستين جايزه شعر احمد شاملو

مؤسسه الف .بامداد در نظر دارد به منظور ارج نهادن به شعر امروز فارسي و گراميداشت ياد شاعر
بزرگ معاصر احمد ش��املو (ا .بامداد) در س��الروز تولد او ( 21آذر ماه) به بهترين کتابهاي شعر نو
منتشرشده در طول سال قبل جايزهاي اعطا کند.
این مس��ابقه زیر به نظر هیأت امنای مؤسسه الف بامداد برگزار میشود .حافظ موسوی به عنوان
دبیر نخس��تین دوره این جایزه انتخاب شده است .عالقهمندان به شرکت در این جایزه میتوانند تا
پایان شهریور ماه آثار خود را به دفتر این مؤسسه ارسال کنند.

درنگ
رضا سليمان نوري

اعطاي اختيارات ويژه به دكتر مصدق

وقايع  30تير سال 1331خورشيدي شرايط كشور را به سويي برد كه براي شاه و دربار حداقل به
صورت ظاهري هيچ راهي بجز قبول درخواستهاي دكتر مصدق به عنوان رهبر جنبش ملي شدن
صنعت نفت باقي نماند .بر همين اساس بود كه مصدق پس از قبول مجدد نخستوزيري در چنين
روزي از س��ال  1331گامي تازه براي كنترل بيش��تر اوضاع برداشت تا دربار را بيش از پيش در برابر
مردم ناتوان س��ازد .او در اين روز اليحه درخواست اختيارات ويژه براي خود به عنوان نخستوزير را
تسليم مجلس كرد .در اين اليحه معين شده بود كه«رئيس دولت به مدت شش ماه اختيار دارد تا
در اجراي برنامههاي خود ،قوانين و آييننامهها و ضوابطي را كه ضروري ميداند به صورت آزمايشي
به مرحله اجرا بگذارد و پس از اين مدت به مجلس بياورد و تا تعيين تكليف در مجلس ،آن قوانين
همچنان الزم االجرا باشند ».اين اليحه روز بعد به تصويب رسيد.

