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نــگاره

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

اين اتوبان يک طرفه را
تعميرکنيد!

يزدان سلحشور

سخن روز
پیامبر اسالم (ص):
کسی که همسایهاش از شر او در امان نباشد ،به بهشت نمیرود.
(نهج الفصاحه )2536

کشف و شهود
نظرسنجي شهاب سنگي!

دانش راهبردی مصدق در
«چشم انداز ایران»

تازه ترین ش��ماره دوماهنامه «چشم
ان��داز ایران» به مدیرمس��ئولی لطف اهلل
میثمی منتش��ر ش��د .پرون��ده ویژه این
ش��ماره با عن��وان «مص��دق؛ بنیانگذار
دانش راهبردی» با آث��اری از لطف اهلل
میثمی ،فرشاد مؤمنی و حسین آبادیان
مهیا ش��ده اس��ت .در بخش سیاست
داخلی ،با عباس نصر؛ مدیر کل سابق
سیاسی انتظامی استانداری اصفهان،
محمدحس��ن ملک مدنی؛ ش��هردار س��ابق اصفهان و تهران ،ابوالقاسم
س��رحدی زاده؛ وزیر اسبق کار ،اس��ماعیل علوی؛ عضو مؤسس روزنامه جمهوری
اسالمی و علی صابری؛ عضو شورای شهر تهران گفتوگو شده است .در ادامه و در
بخشهای دیگر نیز با ابراهیم رزاقی ،عمادالدین باقی ،فاطمه صادقی ،اکبر ثبوت و
احسان هوشمند و البته بهطور اختصاصی با عثمان اوجاالن (درباره حزب کارگران
توگوهایی به انجام رسیده است .شماره  92مجله چشم انداز
کردستان ترکیه) گف 
ایران ،در  160صفحه و به قیمت  10هزار تومان ،منتشر شده است.

کتاب
رونمايي از کتاب رئيس کتابخانه ملي

آیينرونمايي از کتاب «الگوي ارتقاي سرمايه فرهنگي
در ايران» اثر سيد رضا صالحي اميري؛ رئيس کتابخانه ملي
و رزيتا سپهرنيا امروز سهشنبه  ۱۳مرداد ،از ساعت  ،۱۶با
حضور نويسندگان اين کتاب ،دبيرکل نهاد کتابخانههاي عمومي کشور ،جمعي از
اهالي فرهنگ و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات کتابخانه عمومي مرکزي تهران
واقع در محل کتابخانه مرکزي پارک شهر برگزار ميشود.
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پ��س از رونمايي از مديريت بحران در س��يل اخير و
مرخصي بودن مديران بحران و ش��ناي دس��ته جمعي
شمال روندگان عزيز در طوفان وسيل ،حاال آقاي شهاب
سنگ هم حالي به ما داد و به صورت همه جانبه به سمت
چندين استان يورش برد .خوشبختانه ملت هميشه کوشا
رضا فرخي
هم هنوز ش��هاب به زمين نرس��يده دست به تخمين در
فضاي مجازي زدهاند .يکي گفته  200سانتي،يکي گفته
 20مت��ري يکي هم گفته دو کيلومتر،مس��ئوالن هم در يک حرکت مديريت
بحرانانه کل ماجرا را تکذيب کردهاند.ما هم دست به تلفن برديم تا از چهرههاي
آشنا درباره اين شهاب سنگ بپرسيم:
دکتر کارش�ناس :ببينيد من اول يه س��ؤال از مردم دارم ،موقعي که
شهاب سنگ اومد سردتووووووون بود؟ از کي تا حاال زيربارش شهاب بودين
! اما در مورد مديريت اين مش��کل ،من االن ديگه فقط بحرانهاي جهاني
رو مديري��ت ميکنم ،براي اين بحرانها و ش��هابهاي دم دس��تي به من
زنگ نزنين .فقط يه پيام داشتم به مردم،اين شهاب سنگها هر هزار سال
يک بار ظاهر ميشن،ش��ما ميدونين االن بعد هزار سال دوباره ظاهر شدن
نشون چيه؟
ما :نشون اومدن لولو که ميخواد ببرشون!
دکتر :نه خير ،اين نشونه اومدن بهاره! بذاريد من شعرم بخونم ،بهار بهار چه
شهاب آشنايي صدات مياد اما خودت کجايي؟
دکتر زيباکالم :ببينيد؛ في الواقع من يه نامه سرگشاده به اجرام آسماني
نوش��تم ،يه دونه هم به س��ازمان نجوم مينويسم ،يه دونه ديگه هم که خيلي
سرگشادس��ت دارم به کهکش��ان راه ش��يري مينويس��م ک��ه همين طوري
شهاباش��و ول کرده تو ايران .ولي واقعاً عالق��ه دارم يه نامه به دب اکبر واصغر
و پروين(منظورش��ون پروين کهکشانه) بنويسم! واي چقدر بايد نامه بنويسم،
مزاحم نشيد!
يک نماينده عزيز :وقتي آقاي ظريف يک دفعهاي ميرن توافق ميکنن
تمام ش��هاب س��نگهاي بلوک ش��ده مارو يه دفعه آزاد ميکنن همين اتفاق
ميافته ديگه .حاال ايشون متن توافق منتشر نکرده ،بايد منتظر سفر فضاييها و
شروع جنگ ستارگان هم بود .تيم مذاکره کننده بايد در مورد بارش اين شهاب
سنگها و ورود فضاييها به ايران پاسخگو باشه!
ششلو ،يک خواننده رپ :بغ بغو بغو بغو ،حقيقتش من قرار شده درباره
اين شهاب سنگ با حامد زماني يه ترانه ارزشي رو عرشه فضاپيما بخونيم! با هم
فيت کرديم .شهاب خوبه شهاب بوي داداشمو ميده...
احس�ان عليخاني :آخ جوووون سوژه ماه عسل بعديمون جور شد .گفتم
بچهها از همين االن روش کار کنن.فقط بنويسيد که من ک ً
ال سراين برنامه 40
ميليون بيشتر نگرفتم به اين سوي شهاب!
داريوش کاردان :حقيقتش ما تو برنامه صد ثانيه پرسيديم شهاب سنگ
چيس��ت و قزوين که ش��هاب توش خورده کجاس��ت؟ بعدم جواب دادن که
شهاب پسرهمسايمون که قراره بياد خواستگاري و قزوينم تو آالسکاست ديگه
بيخيال شديم.
ما ديگه حرفي نداريم!
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نجيبان در سکوت ميميرند

غمنامهاي براي شاعر ارزشمند «غالمحسين نصيريپور»

شاعر گرامي غالمحسين نصيريپور
نوزدهم تيرماه براثر سکته قلبي در خانه
خويش درگذشت .خانواده به همراه چند
اردشیر رستمی
تن ازنزديکان پيکر ايش��ان را در قطعه
نامآوران بهش��تزهرا به خاک سپردند.
چيزي که موجب حيرت وتعجب آدمي ميش��ود نه س��کوت
خبري و بيبرنامگي مس��ئوالن ،نه رخوت دوس��تان خبرنگار
بلکه سکوت و فرار دوستان انديشمند و روشنفکر از آوردن نام
اينشاعر صاحب سبک و ارزشمند است که هر کدام براي کوچکترين اتفاقهاي شخصي
يکيدو روزنامه و خبرگزاري در اختيار دارند دوستاني که سرما خوردن گلهاي همسايه را
در بيخبري صاحبانشان فرياد ميکنند .اما براي دوستي که بيش از پنجاه سال در محافل
خصوصي و عمومي و در شبهاي شعر همراه ايشان بودند و عکسهاي يادگاري ميگرفتند
و از نظر و رأي او بر آثارشان برخود ميباليدند ،سکوت ميکنند .ميتوان گناه اين سکوت و
سانسور خودخواسته را به گردن زمانه و تغيير ذائقه انسان در خوراکهاي ذهني انداخت ،اما با
توجه به خبرسازي از اتفاقهاي کوچک و منفعتطلبانه و جنجال مطبوعاتي براي موضوعاتي
مانند نبود مجوز نشر آثار ،مميزي کتاب و ممنوعالتصويري که نشان از کاستيهاي اداري و
ضعف واقعي و غير قابل انکار نهادها دارد واقعيت ديگري به ذهن متبادر ميشود که چيزي
جز شهرت طلبي و حذف ديگري دليل آن نميتواند باشد .اين اتفاق ناميمون وقتي در جمع
صاحبانانديشه و معرفت به اين شکل رشد ميکند ميتوان عمق فاجعه را براحتي در مجامع
اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و علمي و هنري هم تصور کرد .چندي پيش يک شرکت توليدي
بندکفش در تبليغات خود نوشته بود براي نخستين بار در ايران! گويي نياکان ما که به دانش
و توليد بافههاي حرير -ترمه ،گليم ،جاجيم و فرش و دهها کاالي ديگر دست يافته بودند از
توليد بند کفش ناتوان بودند و پدران و مادران ما پابرهنه راه ميرفتند .اين دوستان هم فکر
ميکنند آوردن نام ديگران کم رنگ کردن نام خودش��ان اس��ت و اگر از چيزي ميگوييم از
چيزي ديگر نميگوييم .احساس پدرساالري و پدر خواندگي از ديرباز بر ما مستولي بوده و
امروزه شکل پيچيده و پنهان به خود گرفته است .غالمحسين نصيريپور حدود بيست جلد
کتاب در حوزه شعر و نقد از دههپنجاه تاکنون منتشر کرده است .آسيبشناسي و نقد آثار او
مجال ديگري ميطلبد اما به ظن من شکل ارائه آنها مهم ترين ضعف آنها بود که آن هم يک
ويژه ايشان به ادبيات بود .آثار ايشان از مهمترين و ارزشمندترين آثار
مسأله شخصي و نگاه 
هستند اما انسان معاصر توان خواندن يک شعر بلند آن هم در حجم هفتصد صفحه را ندارد!!
بله! شعرهاي او بينهايت بلند بودند .اين موضوع را بارها با خودشان در ميان گذاشته بودم
ولي بايد برای نگاه خصوصي افراد هم احترام قائل بود و نبايد بيشتر اصرار ورزيد .واژهسازي
از کارهاي مهم او در عرصه شعر و تعهدش به انسان و دشواريهاي او دغدغ ه هميشگياش
بود .چيزي که نام او را براي هميشه در ادبيات ايران ماندگار خواهد کرد .با درود به روان پاک
و شريفاش و نجابتش که مثال زدني بود.

پالک 24
خوشبينانه يا بدبينانه؛ تعبير يک رؤيا

«تعبير وارونه يک رؤيا» را ببينيد( .خوشبينانه يا بدبينانه) اگر ميخواهيد ببينيد صدا و
س��يما چه تحليل و تعبيري از مذاکرات ايران و  5+1دارد و ميخواهد آنرا در يک ارتباط
يکطرفه به مخاطب ارائه ميکند ،اين س��ريال را از دس��ت ندهيد .سريال جديد «فريدون
جيراني» تم جاسوس��ي دارد که گويا همزماني فيلمبرداري آن با توافق هس��تهاي مديران
تلويزيون را ترغيب کرده تا زودتر از موعد آنرا پخش کنند .شايد همين تعجيل در پخش و
حميد جعفري
تغيير در اين سريال که پيش از اين قرار بود با موضوع ترور دانشمندان هستهاي پيش برود،
روزنامهنگار
نشان داد پيشداوري درباره محصول جديد تلويزيون از منطق به دور است اما اصحاب هنر
نيز نميتوانند خوشبين باشند .رويکرد اخير صدا و سيما بعد از توافق ايران و  5+1در وين مجالي براي خوشبيني
نس��بت به محصوالت تلويزيون باقي نميگذارد« .جيراني» اعالم کرده اس��ت براي س��اخت اين سريال به اسناد
سازمان انرژي اتمي دسترسي داشته است! او مدعي است که سريال بر اساس داستان واقعي ساخته شده است و
دائم تأکيد ميکند که «اين سريال به سفارش وزارت اطالعات يا سازمان انرژي اتمي نيست و البته پولي هم در
اين زمينه از ارگان و نهادی دريافت نکردهاست ».البته همچنان که رويه اين دو سال بوده ،انتظار ميرود نهادهاي
وزارت اطالعات يا سازمان انرژي اتمي با سعه صدر و با نيش و کنايههاي سريال تازه تلويزيون برخورد کنند چرا که
خاطره تلخ رفتار دولتگذشته با آثار تلويزيوني و سينمايي از ذهنها نرفته است« .به رنگ ارغوان» و «گزارش يک
جشن»(ابراهیم حاتميکيا) واکنش وزارت اطالعات وقت را در پي داشت ،البته سريال اخير «در حاشيه» (مهران
مديري) را بايد يک استثنا خواند .به هر حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين مجموعه ميتواند تعبير وارونهاي از
مذاکرات هستهاي باشد .تماشا و مستندات اين سريال که از تريبوني رسمي پخش ميشود ،اهميت دارد.

آن سوی مرز
پروژه «ايسمي»؛ دسترسي به نسخههاي خطي دوره اسالمي در زمينه علوم دقيقه

ب��ه ابتكار مؤسس��ه مطالعات
اس�لامي مكگي��ل و مؤسس��ه
ماكسپالن��ك ،تصاوي��ر 123
دستنوش��ته علمي و رياضي متعلق ب��ه كتابخانه دولتي
برلين از طريق پايگاه ويژهاي در دسترس عموم قرار گرفته
است .مبناي اصلي اطالعات و فرادادههاي اين نسخ خطي،
فهرس��ت ويلهلم آلوارث است كه در س��الهای -1899
 1887منتش��ر ش��د .اين اطالعات با مراجعه به تصاوير
نسخ مورد بازبيني ،اصالح و بهروزرساني قرار گرفته است.
براي دستهبندي و نمايش اطالعات از يك سيستم جديد
اطالعات ك��ه مخصوص اين طرح طراحي ش��ده و براي
نمايش تصاوير نسخ نيز از مرورگر تصوير  ،DIVAطراحي
شده البراتوار بايگانيها و كتابخانههاي موسيقي ديجيتال
دانشگاه مك گيل ،بهره برده شده است .پايگاه مورد اشاره
در حقيقت بخش��ي از «طرح ابتكاري دستنوش��تههاي
علمي اس�لامي» اس��ت كه به اختصار «ايسمي» ناميده

ميش��ود .ه��دف اين ط��رح در
س قراردادن اطالعات همه
دستر 
نس��خههاي خطي دوره اسالمي
در زمينه علوم دقيقه (اخترشناسي ،رياضيات ،نورشناسي،
جغرافياي رياضي ،موسيقي ،مكانيك و رشتههاي مرتبط)
است كه به زبانهاي عربي ،فارسي ،تركي يا ديگر زبانها
تأليف ش��دهاند .پروژه ايس��مي حاصل تشريك مساعي
مؤسسه مطالعات اسالمي دانشگاه مكگيل در مونترال
كانادا و مؤسسه تاريخ علم ماكسپالنك در برلين آلمان
است .در مكگيل ،پژوهشگران ايسمي و همكارانشان
در «ط��رح ابتكاري پايگاه دادههاي فلس��فه اس�لامي
پساكالسيك» (پيپدي) ،بيش از ششصدهزار تصوير از
چهارهزار جلد نسخه خطي را گرد آورد ه و مورد بررسي
دقيق قرار دادهاند .گروه مؤسس��ه ماكسپالنك پايگاه
دادهاي مبتكرانه فراهم آورده است كه اطالعات در آن
ذخيره و براي تحليل بازيابي شدهاند.

ي��ک تران��هاي بود
روزگاري ب��ا اي��ن
ترجي��ع که«:اي��ن
چه کار اس��ت که
من ناز کش��م يک
طرفه /اين چه رس��م است که تو ناز
کني يک طرفه!» يا بالعکس![درست
يا غلط ،اين طور يادم مانده که البته
ي��ک مقداري هم ف��رق دارد با اصل
تران��ه!] به هر ح��ال در اين قصهاي
ک��ه ميخواهم ع��رض کنم خدمت
انورت��ان ،توفي��ري نميکن��د چون
مقصود ،اصل مطلب است و کعبه و
بتخانه بهانه است! ُخب دوستان ،يک
لطفي کنيد انگشتهايتان را روي ميز
بگذاريد و با اتکا به حافظهتان که مثل
مال من آلزايمري هم نش��ده ،تعداد
ترجمههاي��ي را که از ادبيات معاصر
عرب ،تا به حال به فارسي خواندهايد
بشماريد! اگر ميبينيد بدون مراجعه
به گ��وگل ،اين تع��داد دارد از 200
باال ميزند ،آن هم فقط ترجمههاي
پي��ش از انقالباش ،لطفاً از ش��دت
تعجب ،غش و ضعف نکنيد! حاال فکر
ميکنيد مترجمان جهان عرب[واقعاً
«جه��ان» گفتناش ،اجباري اس��ت
چ��ون تع��داد متکلمان اي��ن زبان،
آن قدر زياد اس��ت که فکرش را هم
نميکنيد] چند اثر معاصر ،از ادبيات
زبان مادري ش��ما را ب��ه زبان عربي
ترجمه کردهاند؟ محمدعلي آذرشب،
نويسنده و مترجم ادبيات عرب ،اين
تعداد را  57اثر سرشماري کرده که
محتمل اس��ت اين فهرست اين قدر
نباش��د و مهمترينشان را ذکر کرده
باشد اما به هرحال ،با خوشبينانهترين
احتمال ،از صدت��ا آن ورتر نميرود!
درس��ت است که غناي ترجمه ما ،از
افتخارات ادبيات معاصر ماست اما
اي��ن قصه ،بايد ي��ک جايي ختم به
خير شود! هيچ يادم نميرود صحبتي
را ،که موس��ي بيدج چند سال پيش
در مصاحبهاي که با او داشتم مطرح
ک��رد ک��ه در کنگ��ره ش��عري ،از او
پرسيده ش��ده بود «:چرا ايرانيها در
ش��عر ،نوگرايي نميکنن��د؟!» يعني
نميدانس��تند که نيمايي آمده ،بقيه
آمدهاند اص ً
ال ما پيشگام بودهايم! حاال
يک ش��ير پاک خوردهاي جواب مرا
بدهد که «چرا يک طرفه؟!»

مشروطه
رونمايي از سند متمم قانون
اساسيمشروطيت

اص��ل س��ند متمم قانون اساس��ي
مش��روطه ک��ه در  14مه��ر  1286به
امضاي محمدعلي شاه قاجار رسيد ،روز
چهارشنبه  ۱۴مرداد طي مراسمي که
از ساعت  ۱۰تا  ۱۲در آرشيو ملي ايران
برگزار ميشود ،رونمايي میشود.

مستند «عيار مشروطه» در خانه
هنرمندانايران

مس��تند «عي��ار مش��روطه» در
خانه هنرمن��دان ايران به نمايش در
ميآيد .مس��تند «عيار مش��روطه»
به نويس��ندگي و كارگرداني محمود
يارمحم��د ل��و سهش��نبه  13مرداد
ساعت 19در خانه هنرمندان ايران به
نمايش در ميآيد.

همايش «مشروطه آذربايجان
از کهن شهر مراغه تا
دارالسلطنهتبريز»

همايش «مش��روطه آذربايجان
از کهن ش��هر مراغه تا دارالسلطنه
تبريز» در دو ش��هر تهران و تبريز
ب��ا محورهاي گزارشهاي منتش��ر
نش��ده تاري��خ آذربايجان(اس��ناد،
خاطرات ،س��فرنامهها و روزنامهها)
و بازت��اب مش��روطه در خاطرات و
سفرنامههاي داخلي و خارجي برپا
ميشود .این همايش که چهارشنبه
 14مردادماه س��اعت  14تا  19در
س��اختمان گنجينه اس��نادملي در
تهران ب��ه آدرس بل��وار میرداماد،
نرس��یده به می��دان م��ادر ،انتهای
خیابان حص��اری (رازان جنوبی) و
 21م��رداد در اداره کل فرهن��گ و
ارش��اد اس�لامی آذربایجان شرقی
برگزار خواهد شد.

رونمايي از کتاب «تاريخ
انديشه جديد ايراني »

کتاب «تاريخ انديشه جديد ايراني
(نامهه��ا و رس��الههای اصالحگران��ه
پیشامش��روطیت)» چهارش��نبه
 14مردادماه س��اعت  16ت��ا  18در
انديش��گاه فرهنگ��ي کتابخان��ه ملي
رونماي��ي ميش��ود .در اين نشس��ت
الهام مل��کزاده؛ عض��و هيأت علمي
پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات
فرهنگي ،علي طط��ري؛ رئيس مرکز
اسناد مجلس شوراي اسالمي و فرامرز
معتمد دزفولي؛ نويسنده کتاب حضور
خواهند داشت و به بحث و گفتوگو
در اين باره ميپردازند.

عکس نوشت
نويسنده ای با کفشهاي
کودکي

به انگیزه یکصد و چهلمین سال
درگذشت « هانس کریستین آندرسن»

س��الگرد
ام��روز
درگذش��ت «هان��س
کریستین آندرسن»،
مردياس��ت ک��ه از
س��الها پي��ش در
هوشنگ مرادي کرماني دنياي ادبيات کودک
و نوجوان به يک نماد
تبديل ش��ده است .در ارتباط با آندرسن آنقدر
صحبت ش��ده که گمان ميکنم نياز به سخن
تازهاي در ارتباط با وي نباشد .اما شايد بد نباشد
به اين نکته اش��اره کنم که اغلب نويسندگاني
ک��ه در عرصه جهاني ادبيات کودک و نوجوان
آثار قابل توجهي خلق کردهاند وجه مشترکي
با يکديگر دارند .اين وجه مش��ترک را ميتوان
تنهايياي دانست که اغلب آنان در کودکي به آن دچار بودهاند که منجر به خالقيت هر چه بيشتر آنان
در دنياي داستان نويسي شده است .اغلب آنان با اينکه در تنهايي خود غرق هستند اما در تفکراتشان با
ديگر کودکان در بازيهايشان شريک ميشوند .آنان از همان کودکي نگاهشان به جهان همگاني نيست
و بر مبناي تنهايي اس��ت .قصههايي که آنان مينويس��ند واکنشي است به موقعيتهايي که در ارتباط با
جهان بيرون دارند .آندرس��ن هم يکي از همين افراد اس��ت .اگر اشتباه نکنم پدرش يک خياط بوده و او
در طول روز در خياطي پدر ش��اگردي ميکرده اس��ت .آندرسن با استفاده از پارچههاي اضافي ،عروسک
ميدوخته و براي آنها قصه تعريف ميکرده اس��ت .اين قبيل قصه گفتنها تنها از کودکاني که غرق در
کودکي تنهايي داشتم .در خاطرم هست
تنهايي خود هستند برميآيد .با اينکه قصد مقايسه ندارم اما من
ِ
که در روستاي محل زندگيام حمامي بود که بخشي از سقف آن ريخته بود .هر کدام از بخشهاي ريخته
سقف را شکل يکي از حيواناتي که در روستا وجود داشت ميديدم و براي هر کدام قصهاي ميگفتم .اين
در ارتباط با ساير نويسندگان کودک و نوجواني که کارهاي قابل توجهي داشتهاند نيز صدق ميکند .آنان
به خالقيتي دست پيدا ميکنند که در نتيجه تنهايي شان است .آندرسن در کودکي چهره زيبا و مقبولي
نداش��ته براي همين در ميان ديگر کودکان جايي نداش��ته و به نوعي گرفتار همين تنهايي بوده است .او
با استفاده از عروسکهايي که ميدوخته به درون افسانههايي رخنه ميکند که سينه به سينه از دوران
گذشته به جاي مانده است .به افسانهها با استفاده از خالقيت خود جاني دوباره ميدهد و آنها را بازسازي
ميکند .اغلب افراد مشهور در ادبيات اين گروه سني نه تنها شخصيت کودکي خود را فراموش نکردهاند،
بلکه همچنان با کفشهای آن دوران خود ميدوند ،بازي ميکنند و به زندگي مشغول هستند .براي اين
قبيل نويسندگان کفشهاي دوران کودکي هيچگاه کوچک نميشود.

منتشر نشده 2 -
اش�اره :مطالبی كه در پی میآيد ،از يادداش��تهای منتشر نشده
اس��تاد ش��هيد آيتاهلل مرتضی مطهری انتخاب ش��ده است كه تاريخ
نگارش آنها به بيش از  50سال قبل برمیگردد .استاد شهيد اين مطالب
را در دفاتر يادداش��ت خود -كه تعداد آنها قريب يكصد دفتر است -به
رشته تحرير درآوردهاند .اين مطالب را «شورای نظارت بر نشر آثار استاد
شهيد مطهری» در اختيار روزنامه ایران قرار داده است که طی چند روز
نمونههایی از این یادداشتها به شکل مسلسل منتشر میشود.

خطر نفاق

دين شکستناپذير است ،يعنی حق غالب و قاهر است .حاال میخواهيم حرف خود را پس بگيريم و يا
استثنايی برايش قائل شويم و آن اينکه حق در يک ميدان و در مقابل يک حريف شکست میخورد و آن
ميدان نفاق و در برابر حريف نفاق است .در نامهای که موال علی(ع) به محمد بن ابیبکر مینويسد در وقتی
که او را به واليت مصر فرس��تاد ،میفرمايد« :و لقد قال لی رس��ول اهلل(ص) :انی ال اخاف علی امتی مؤمناً و
المشرکاً ،أما المؤمن فيمنعه اهلل بايمانه و أما المشرک فيقمعه اهلل بشرکه ،ولکنی أخاف عليکم کل منافق
الجنان عالم اللسان يقول ما تعرفون و يفعل ما تنکرون»( .)1هرجا که شما ديديد حق شکستی خورد (البته
شکست حق هميشه موقتی است) بدانيد که نفاقی در کار بوده .مث ً
ال موسی با دست خالی فرعون را شکست
داد ولی با دس��ت پر از س��امری شکست خورد .محمد(ص) ابوسفيان را شکست داد ولی علی(ع) از معاويه
شکس��ت خورد .نه معاويه بر ابوسفيان برتری داشت و نه علی(ع) راهی غير از راه محمد(ص) رفت؛ علتش
اين بود که ابوس��فيان باطل بود در لباس باطل ،کفر و ش��رک بود در لباس کفر و شرک ،ولی معاويه باطل
بود در لباس حق ،متظاهر به خدا و قرآن و محمد(ص) بود .در واقعه کربال هم دست شريح( )2در کار بود
الاق��ل در قضي��ه متفرق کردن مردم از دور عمارت ابن زياد که به خاطر هانی بن عروه اجتماع کرده بودند.
آيه «و ما جعلنا الرؤيا التی أريناک اّإل فتنه للناس»( )3که پيغمبر خواب ديد مردم در حالی که رو به منبرند
به قهقرا میروند ،ارائه نفاق بود.
فقط يک چيز است که نفاق را شکست میدهد و آن فکر عميق است .پس دستور مهم اين است که فکر
عميق داشته باشيم ،پشت پردههای اجتماع را ببينيم ،اين قدر حکم به ظواهر نکنيم و گول ظاهرسازیها
را نخوريم ،عميق فکر کنيم .اگر فکر عميق و نافذ و بصيرت نافذ نداشته باشيم ،ديگر درد ما دردی است که
دوايی ندارد ،همان طوری که عيسی فرمود هر بيماری را شفا دادم و از شفای جاهل عاجز ماندم.
 .1نهجالبالغه ،نامه  .27ترجمه :رسول خدا(ص) به من فرمود :من بر امتم از مؤمن و مشرک نمیترسم،
زيرا مؤمن را خدا به سبب ايمانش (از گمراهی) باز میدارد و مشرک را خدا به سبب شرکش ذليل و خوار
میس��ازد ،وليکن من برشما میترس��م از هر منافق در دل و دانای به زبان؛ چه آنچه را میپسنديد بر زبان
میآورد و آنچه را ناپسند میداريد انجام میدهد.
[ .2ش��ريح قاضی ،قاضی القضات اميرالمؤمنين علی(ع) بود که کيسههای زر يزيد ايمان او را ربود و به
قتل امام حسين(ع) فتوا داد].
 .3اسراء  .60 /ترجمه :و ما رؤيايی را که به تو نشان داديم ،جز برای آزمايش مردم قرار نداديم.

نگاره
وقتي شيرها در تنهايي ميميرند

«پرويز تناولي» يکي از آخرين مجسمههاي شير خود را به «شير» کشتهشده در زيمبابوه تقديم ميکند

«پرويز تناول��ي» با هدف کمک به جلوگيري از
خشونت عليه حيوانات ،يکي از آخرين مجسمههاي
ش��ير خود را به شير کشتهشده در زيمبابوه تقديم
ميکند.
اين مجسمهساز پيشکس��وت که اين روزها در
خارج از کش��ور بهس��ر ميبرد ،درباره فعاليتهاي
اخي��رش ،از اتفاق��ي گفت ک��ه بتازگي قل��ب او را
شکسته است .تناولي درباره اين اتفاق نوشته است:
« 50س��ال از زماني که آخرين ش��ير ايران در انزوا و تنهايي ُمرد ،ميگذرد .با مرگ او نهتنها يکي از
مخلوقات فوقالعاده از روي زمين محو شد ،بلکه نمادينترين نشانه کشور ما نيز موجوديت ملموس
خود را از دست داد .من شيرهاي زيادي را در اشکال مختلف به افتخار شير ايراني ساختهام.
بتازگي نيز س�لاخي وحش��يانه يک ش��ير در زيمبابوه قلب من را شکس��ت و به ياد اين شير که
«( »Cecilسيسيل) نام داشت ،يکي از آخرين شيرهايي را که ساختهام به او تقديم ميکنم تا ياد او
را زنده نگه دارم و به جلوگيري از خشونت عليه موجودات زنده کمک کنم».
به گزارش ايس��نا ،چندي پيش مش��هورترين شير زيمبابوه که در پارک ملي «هوانگه» نگهداري
ميش��د ،توسط يک جهانگرد امريکايي بهشکل فجيعي کشته شد .اين اتفاق بسرعت در صدر اخبار
رسانههاي دنيا قرار گرفت و اعتراضهاي گستردهاي را از سوي گروههاي مختلف درپي داشت.

درنگ
رضا سليمان نوري

تبعيد دکتر مصدق به احمدآباد

درست در چنين روزي از سال  1335خورشيدي يعني دو هفته زودتر از انقضاي دوران محکوميت
سه ساله دکتر مصدق وي از زندان خارج و به قلعه احمدآباد تبعيد شد .تبعيدي که تا پايان عمر
مصدق يعني  10سال و هفت ماه بعد ادامه پيدا کرد و او حتي براي انجام معالجات پزشکي نيز اجازه
خروج از اين قلعه را نيافت .اندوه اينکه حق خروج از قلعه احمد آباد را نداش��ت و نميتوانست اقدام
مثبت��ي ب��راي وطن انجام دهد ،به گفته نزديکان مصدق بزرگترين غم وي در ايام تبعيد بود .ناگفته
نماند که تبعيد دکتر مصدق به اين روستا ،از سوي حقوقدانان عملي غير قانوني اعالم شد زيرا اين
تبعيد به حکم دادگاه نبود و به اراده و طبق سياست دولت وقت صورت گرفته بود .دولت وقت دکتر
مصدق را زودتر از انقضاي محکوميتش از زندان خارج ساخته و به احمدآباد فرستاد تا بتواند او را که
هنوز زنداني محسوب ميشد ،تبعيد کند.

