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اندر احواالت درختکاران

اسکار یا کن؛ کدام را باید جدی گرفت؟

اســکار را نباید جدی گرفت .حداقل به اندازه یک رویداد هنری
مکث
در حوزه سینما .هر چند که همواره زرق و برق این جشن بزرگ
نظر عمده رسانههای جهان و عالقهمندان بهسینما را به سوی
خود جلب میکند .واقعیت این است که انتخاب بهترینهای
هالیوود در وهله نخست رویکردی تجاری و متأثر از پروپاگاندای
تولیدکننــدگان آثار تجــاری دارد و در وهله دوم اســت که جنبه
هنــری و کیفیت ســینمایی را مــد نظر قرار میدهــد .به تعبیر
بهمن عبداللهی
دیگــر ،انتخاب برترینهای هر رشــته از تخصصهای مختلف
منتقد سینما
صنعت فیلم بر اســاس آنچه در طول سال نمایش داده شده
است و البته گزینش اعضای آکادمی معرفی میشود .پس با این حساب ،وضع موجود
(فیلمهای اکران شــده در طول ســال) مالک اســت نه وضعیتی ایدهآل در جهت تعالی
هنر ســینما و در ادامه خالقانه بودن آثار .در مقایســه چنین وضعیتی میتوان نگاهی به
رویکرد رقابت بزرگی چون «جشــنواره کن» انداخت .اساســاً جشــنوارهها در ستایش هنر
برگزارمیشوندوکنباقدمتی 78سالههموارهکوشیدهاستنگاهیکامالًهنریبهسینما
داشته باشد .برای همین است که هر ساله 20اثر را از میان چند هزار فیلم سینمایی جهان
برمیگزینــد و بــا این دیدگاه تنها آثاری اجــازه ورود دارند که جنبههای تازهای از خالقیت
را در خود جای داده باشند یا به داستانهای
تکراری از زاویهای جدید نگاه کنند .در چنین
جشــنوارهای کشــف اســتعدادهای جدیــد
نوعی رویکرد قوی به شمار آمده و بر همین
اساس است که هر ساله در کنار نمایش آثار
سینماگران مستقل یا فیلمســازان باسابقه،
از چهرههــای جدیــد نیــز رونمایــی میکند.
امروزه در دنیا  9جشنواره درجه «آ» فعالیت
میکننــد کــه کن ســرآمد این جشنوارههاســت و بیراه نیســت کــه از آن بهعنــوان «دروازه
جشنوارهها» یاد میکنند .پس از آن هم «ونیز» و «برلین» به موازات یکدیگر قرار دارند و
در ادامه جشنوارههای «مونترال»« ،مسکو»« ،لوکارنو» و ...با این حساب برای دست یافتن
به آثاری که وجوه سینمایی در آنها پررنگتر است ،خالقانه بودن دغدغه سازنده باشد یا
توجو کرد نه مراسمی مثل
فرم و ساختار بدیعتری عرضه کنند ،باید در جشنوارهها جس 
اسکار ،گلدن گلوب ،بفتا و...
اسکار را نباید چندان جدی گرفت ،وقتی که جشنوارههای هنری هست .اما معنیاش
این نیست که اسکار اهمیتی ندارد .در واقع ارزش این مجسمه یک دالری نه به بهای
ی برای
آن و نه به برق طالییاش ،بلکه به مســیری اســت که از ســایه تبلیغات جهان 
گیرنده جایزه دست میدهد .اتفاقی که برای فیلمساز گرانسنگ ما «اصغر فرهادی»
افتاده اســت .جالب آنکه فرهادی قبل از دریافت اســکار اول خود جایزه برلین را برای
«جدایی نادر از سیمین» و پیش از دومین اسکارش نخل طالی کن را برای «فروشنده»
دریافت کرده بود .قطعاً این فیلمساز به اندازه کافی به خاطر حدود  100جایز هاش در
جشــنوارهها نزد مخاطبان جدی سینما ارج و قرب داشــته ،اما با دو اسکارش به نامی
مشهور در میان عامه مخاطبان در سراسر جهان مبدل شده است.

به استقبال بهار

پنجرههای نیمهباز آپارتمانها و فرشها و قالیهای
عکسنوشت
ت بامها ،ازدحام و شلوغی خیابانها و
آویزان از پشــ 
داغ شدن بســاط دستفروشها و صدای تنبک و آواز
مهرداد رهسپار
«حاجی فیروز»ها پشت چراغ قرمزها [گیریم حاجی
کوشکی
فیروزهای تقلّبی و بیشــتر متکدی تا روح فزا] خبر از
رســیدن نوروز میدهد .پیش از این نوروز در شــهرهای ایران شــکل دیگری
داشــت .امــا حــاال دیگر نشــان آن آیینها و رســمها و یادهای کهــن را که به
اســتقبال عید نــوروز میرفتند -تــازه اگر اثــری از آنها مانده باشــد -باید در
روســتاها یافت .زندگی امروز ما در شــهرها ،اگر هم این رسوم و آیینها را از
ذهنمان پاک نکرده باشد ،دستکم ،تغییرشان داده و جای آن آیینهای
کهن را نشــانهای تازهتری گرفته است؛ انگار گریزی از این تغییرها نیست.
اهالی شهرهای بزرگ و کوچک سینهای سفره شب عید را از دستفروشها
و مغازهها میخرند و به خانه میبرند و از شــیرینیپزی و تهیه نان شــیرین
شــب عیــد و ســمنوپزیها در خانــه ایرانیهــا کمتــر خبری هســت ،مگر در
روســتاها که هنوز آن ســنتها را برپا میدارند .زنهای روســتای «اســطلخ
جان» در شهرســتان رودبار استان گیالن ،مانند بســیاری از روستاهای ایران
دور هم جمع شدند و به استقبال نوروز دیگها را از انبارها بیرون میآورند و
جوانترها هیزمها را آماده میکنند و آتشها برپا میشود تا روزی از آخرین
روزهای اسفند «سمنو» سفره هفت سین را بپزند .عید نوروز یادگار بازمانده
از شــکوه ایران باســتان ،تا دو هفت ه دیگر به یکهزار و ســیصد و نود و هفت
هجــری خورشــیدی میرســد .آدمها به هم بــاز میگردند به بهانــه بهار به
دیدار هم میروند .کاش همه ما کدورتهای احتمالی با دوستان و بستگان
را بــه کنــاری بگذاریم و به دیدار پــدر ،مادر ،مادربزرگ ،پدربــزرگ ،خواهر،
بــرادر و عمه ،خاله ،دایی ،عمو و ...برویم .امید بهاری که میرســد ،یکســره
خیر باشد و برکت برای ایران و ایرانیها و هنگام سفر ،محتاط رانندگی کنیم
تا حزن و اندوهی بر سرمان آوار نشود و هزار امید نیک و خوب برای ایران و
همه ایرانیها .آمین یارب العالمین.

یاد

جواد طوسی

منتقد سینمایی

نسیم جنوب

اینم
به مناســبت هفته درختــکاری گفتیم آخر هفتــه درباره چی
از این
بنویســیم بهتــر از درخــت؛ درختــی کــه زندگیمــان را به آن
مدیونیــم و ...البتــه مــا از آنهایی نیســتیم کــه پیامهایمان را
مثل ســیخ بکنیم توی چشــم مخاطب؛ بــرای همین خیلی
زیرپوســتی در ایــن مطلــب ســعی خواهیــم کــرد فرهنــگ
درختــکاری را بــه خوردتــان بدهیــم .مثــاً گمانــه زنیهایی
علیرضا کاردار
میکنیــم دربــاره اینکه هر جنــاح و گروهــی در این هفته ،چه
درختی و چگونه آن را خواهند کاشت.
اصالحطلبــان :خب چــون ما خودمــان هم یــک زمانی
اصالحطلب حساب میشدیم ،پس خیلی بهتر خودمان را میشناسیم و میتوانیم
حــدس بزنیم دوســتانمان چه درختی میکارند :کاکتوس! دلیلش هم خیلی ســاده
است ،نه بهخاطر خارهایش ،بلکه چون ما اعتقاد داریم همه چیز باید خیلی آهسته و
با شیب مالیم انجام شود .برای همین از کاکتوس استفاده میکنیم که هر چند ده سال
یک بار یک گل میدهد که آن هم دو روز دوام میآورد و تمام .البته دلیل دیگرش این
است که کاکتوس حرف هم نمیزند.
اصولگرایان:طبیعی است که دوستان اصولگرا هم به شیب غیرمالیم و تند عالقه
داشته باشند .برای همین چه درختی بهتر از چنار .البته تا جایی که ما حس کردهایم
شیب کاج و سرو تندتر است ولی چون چنار ارتفاعش بیشتر است ،شیبش هم شدیدتر
است و هرچه از آن باال بیفتد داغان شدنش ردخور ندارد .برگش هم بسیار مفید است.
تازه شبانه هم میشود قطعش کرد و به جایش چیزهای خوب خوب ساخت.
زنبیلداریان :عالقه این گروه به درخت و درختکاری بر کسی پوشیده نیست و تقریباً
هر نهالی را که به دستشان برسد ،با همان پیتش درون خاک میکنند ،چون عشقشان
درخت اســت ولی آن طور که از آن تجربه هشــت ســاله[!] دســتگیرمان شده ،به قول
قدیمیها دستشان برکت ندارد و هرچه میکارند یا کج درمی آید ،یا میپوسد یا میوه
اشتباهیمیدهدیادرهماننونهالیخشکمیشود.شایدهمبهکودشمربوطاست
که خب آن دیگر به ما ربطی ندارد.
ســلبریتیان :یعنــی آدم معروفهایــی که این روزها خیلی توی چشــم هســتند .از
هنرمند و ورزشــکار گرفته تا دابســمش کار و اینفلوئنســر و ...البته اینها خودشــان دو
دســتهاند .یک عده که عاشــق سرسبزی و کاشت گل و گیاه هستند و از بوته چمبرخیار
گرفته تا درخت اقاقیا ،فرقی برایشــان ندارد و میکارند .یک عدهشــان هم متأســفانه
عالقــهای بــه ایــن کار ندارنــد و هرجــا درخــت ببیننــد یــا از ریشــه درش میآورنــد ،یا
شاخههایش را میشکنند ،یا آتشش میزنند ،یا رویش یادگاری مینویسند یا از نوک تا
بنش را گل میگیرند و خالص.
ما مردم :آخ آخ آخ ...شانس که نداریم .میرویم نهال رز بخریم ،خرزهره از کار در
میآید یا درخت عرعر .بعد که میخواهیم بکاریمش ،یا ســر و ته میرود زیر خاک یا
به جای عمودی ،افقی میشود یا چنان آفتی میزند که به جان خودمان هم میافتد.
یا وقتی میخواهیم آبش بدهیم ،آب قطع میشود .آخرش هم که منتظر ثمرهاش
نشستهایم،جریاندرختسکهپینوکیوبهسرمانمیآید.
خب ،اینم از این .کیف کردید چقدر نامحسوس کاشت و داشت و برداشت درخت
را ترویــج دادیــم؟ پــس بیاییــد همه با هــم بکاریــم .آب هم کم مصرف کنیم .شــب
چهارشنبهسوریهمترقهنزنیمویکدیگررانترقانیم.
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تو زیبایی و شکوه آفرینش هستی
روزت مبارک

نمایی از پشت صحنه «دلیران تنگستان»

همایونشهنوازکارگردان «دلیرانتنگستان» درگذشت

مواجهه هنرمندانه با تاریخ معاصر ایران

ویژگی بارز همایون شهنواز ،شیفتگیاش ب ه حوزه تاریخ و فرهنگ ایران زمین
بود .او متأثر از این دغدغه ،ســالهای دهه پنجاه ســریال «دلیران تنگستان»
را ســاخت .ســال تولید و نمایش این اثر مهم اســت؛ زیرا او در شــرایطی این
فیلم را تولید کرد که روابط ایران و امریکا رو به اوج بود ،از طرفی جو عمومی
جامعه روشنفکری ،جوی علیه استعمارگران و نگاه استعماری بود و بر این
اســاس نگاه مثبتی به امریکا نداشــتند .از هوشــمندی همایون شهنواز است
که فیلم را در این مقطع میســازد .با نگاهی به شــرایط آن ســالها امکان و
آزادی عمــل برای چنیــن صفآرایی فرهنگی نبود .همایون شــهنواز با یک
زمانهشناسی مؤثر ،اثر و روایتش را به آن شرایط تحمیل کرد و داستان فیلم
را بــه نوعــی به وضعیت آن ســالهای ایــران تعمیــم داد .ســریال «دلیران
تنگستان» از نظر مضمونی همچنان میتواند الگویی باشد برای خلق آثاری
با دغدغههای ملی و میهنی بدون اینکه گرفتار پروپاگاندا و حاشیه شود .او با
«دلیران تنگســتان» به ما نشان داد که میتوانیم اثری را خلق کنیم که هیچ
جنبه تبلیغاتی نداشته باشد و مبتنی بر یک نگاه دغدغهمند و مستقل بیاید
و روح ملی و تقابل با استعمارگرایی را بدرستی به نمایش بگذارد .او پیشنهاد
خالقانه ارائه داد .به شکلی دیگر این ایده را در فیلم «شاه خاموش» هم پی
گرفت .منتها متأسفانه «شاه خاموش» از شرایط مطلوب نمایشی برخوردار
نبود و در زمان خودش مهجور ماند.
مواجهه هنرمندانه همایون شــهنواز ،با تاریخ معاصر ایران و به قهرمان
ایرانی در شــرایط حساس تاریخی سالهای دهه پنجاه  -با آن خطوط قرمز
بســیار زیــاد در ارائه روایــت استعمارســتیزانه -دلیلی بــر حقانیت همایون
ن سالها نمایش داد که حوزه رسانه
شهنواز است .او این اثر را در تلویزیون آ 
چندان گسترده نبود اما بازتاب خیلی خوبی در جامعه داشت .هرچند ممکن
است این اثر تلویزیونی از نظر ساختار اجرایی و نمایشی بر اساس داوریهای
تخصصــی کنونــی ،چندان قدرتمند نباشــد .امــا همین که همایون شــهنواز
این ضرورت هوشــمندانه را احســاس کرد و در آن ســالها به روایت بخشــی
از مقاومــت و قهرمانی مردم زادگاهش یعنی بوشــهر و تنگســتان پرداخت
و آن قهرمانها را به نمایش گذاشــت بســیار بااهمیت اســت و از جنبههای
مختلفی قابلیت بحث دارد .ما به این دســت ســوژهها در سینما و تلویزیون
کمتر پرداختیم .متأسفانه همایون شهنواز در سالهای بعد از انقالب خیلی
هنرمند ،کارگردان و فیلمســاز فعالی نبود ولــی آن دغدغهمندی خودش را
بــا تاریخ همچنان حفظ کرد و در همان معــدود آثارش به دقت و خالقیت
بهگستره تاریخ ایرانپرداخت .باید این انتقاد را داشت که چرا سیاستگذاران و
مسئوالن فرهنگی در زمانی که افرادی مانند همایون شهنواز انگیزه و توانایی
الزم را برای تداوم فعالیتهای هنری و خالقانهشــان داشتند بستر مناسبی
را فراهــم نکردنــد .بخش عمــدهای از انزوا و گوشــهگیری و کمکاری همایون
شــهنواز در تمام این سالها بیگمان به سیاســتگذاران عرصه فرهنگ ربط
داشــته است .همایون شهنواز حساسیتهای خاصی داشت و نمیخواست
تن به هر کاری بدهد و اصالً به پیشواز کارهای فرمایشی نمیرفت که چیزی
را به او تحمیل کنند .او بر اســاس شــناخت و ایده خودش عمل میکرد و اگر
بیمهری سیاستگذاران نبود ،راه برای فعالیتهای گسترده باز میماند .من
ضایعــه فقــدان او را به جامعه فرهنگی و هنری تســلیت میگویم و جا دارد
مرگ تلخ همایون شهنواز امکانی باشد تا بتوانیم ایدههای پی ریخته از سوی
او را در آثار فیلمسازهای جوان ادامه دهیم.

میالد زهرای اطهر(س)؛
فراتر از تقویم

حضــرت
شــخصیت
فاطمــه(س) فراتــر از
اسماعیل علوی
مناســبتهای تقویمــی بــا
مفهومجایگاهوموقعیتزن
در اسالم پیوند خورده و نشانگرمقام زن در اندیشه
اســامی اســت .آن حضــرت(س) دختــر پیامبــر
خاتــم ،حضرت محمد(ص)وحلقــه وصل نبوت
بــا امامت و رکنی از ارکان دین ،بلکه امتداد بخش
شــریعت محمدی(ص) در بســتر زمان است ،به
گونــهای کــه تاریخ اســام را بدون شــناخت تاریخ
حیــات حضرت فاطمــه(س) نمیتــوان توضیح
داد .آن حضــرت(س) به کمال عقل وصفای روح
آراسته ودر خانهای متولد شد ورشد یافت که چشم
و چراغ خلقت بود .فاطمه زهرا(س) زمانی چشم
به جهان گشود و پا به عرصه وجود نهاد که اقلیت
مســلمان با کفــار قریش پنجــه در پنجه داشــت و
ســرباز زدن از سنتهای جاهلی آسان نبود .نحوه
برخورد پیامبراکرم(ص) با نوزاد دختر و در ادامه در
دوران رشد ،معرف نوع نگرش شریعت محمدی
با نوع زن ونقطه عطفی درسرنوشت نیمی از پیکر
اجتماع محسوب میشود .حضرت فاطمه(س)
در اوج کشــمکش میــان اســام و جاهلیــت در
کنار رســول گرامی اســام قرارداشــت ودر شــرایط
گوناگون مشــاور پدر بود .آن حضــرت(س) افزون
بر هوشمندی ودرایت فوقالعاده ،همچنین علم
ودانشگسترده،برتریننمونهانسانیتوبزرگواری
را ارائــه داده ویکــی از چهرههــای اصلــی مکتــب
نبوت ورســالت شد .حضرت فاطمه(س) آنچه را
که رســول خدا از ناحیــه خداوند دریافت مینمود
از پــدر میآموخــت و در نتیجه به مرتبهای رســید
کــه تاکنون هیچ زنــی بدان موهبت دســت نیافته
است .آن حضرت(س) درروند پرورش وبالندگی
وکســب هر کمالی رهرو راه پدربود و تصویر کاملی
از زن مسلمان را ترسیم نمود.تصویری که هر فرد
معنا شناسی در برابر عظمت و قداست آن وادار به
فرود آوردن سر تعظیم میشود .فاطمه زهرا(س)
دروازه علم نبوی و یکی از بزرگترین راویان حدیث
و حامالن ســنت محمدی(ص) اســت.تا آنجا که
«مصحف فاطمــی» بهعنوان گنجی ارزشــمند از
او(س) بــه فرزندانــش بــه ارث رســیده ودر زمــره
میــراث گرانســنگ رســالت اســام بــوده و گویای
اندیشــه بلنــد و معنویــت مکتــب اســام اســت.
خطبههای حضرت فاطمه(س) در مسجد النبی
تصویری روشن وتحسین برانگیز از ژرفای اندیشه
بانوی اول جهان اسالم را ترسیم و نشانگر اصالت
فکروگسترشفرهنگومعارفاسالمیاستکهبا
پیشگوییهای آن حضرت(س) در مورد گرفتاری
امت در پی عدول از مسیر شریعت محمدی(ص)
همــراه اســت .حضــرت فاطمــه(س)در شــمار
افــرادی اســت که با بهرهمنــدی از علم و معرفت
از دیگران ممتاز شــدند و نظیری برایشان نیست.
حضــرت فاطمــه(س) در کنار کمــال و معنویت،
دارای فضایلی همچون ســعه صدر ،نرم خویی و
مدارا ،شــکیبا یی ،وقــار و ....بود وبرلبانش جزکالم
حق جاری نشــد و در بلندای قله عفت وپاکدامنی
جای داشــت .ایشــان الگویی بینظیر از زندگی زن
مســلمان را ارائــه کــرد و در روزهــای دشــوار تاریخ
اســام در میــدان تالش و مجاهدت حاضر شــد و
از حــق و حقیقت دفاع کرد و نقش برجســتهای از
خود در تاریخ به یادگار نهاد .حضرت فاطمه(س)
در دوران رنــج زنــان و بیاعتنایــی جامعــه به نوع
زن متولد شــد و والدتش با شادمانی پیامبر همراه
بود ،رســمی که در آن زمان ســابقه نداشت .با این
رفتاررسول خدا(ص)یکی از مواضع اساسی اسالم
تشــریح و تحولــی بنیادیــن در میــان شــبه جزیره
عربستان ایجاد شد و به زن مقام و جایگاه ویژهای
بخشید.

بازار

رکورد شکنی موزیکال «همیلتون»
در جوایز الرنس اولیویه

تئاتر موزیکال «همیلتون» که هماکنون در لندن
روی صحنه میرود با  ۱۳مورد نامزد شدن برای
جایــزه اولیویــه پیشــتاز ایــن رقابت شــد و رکورد
تئاتر «هری پاتر و فرزند نفرینشده» را شکست.
نمایش «هری پاتر و فرزند نفرین شده» در سال
 ۲۰۱۷بــرای دریافــت جایــزه اولیویــه در  ۱۱مورد
نامزد جایزه شــده بود .طبق گزارش خبرآنالین
و بــه نقل از بیبیســی ،دو مــورد از نامزدیهای
نمایش «همیلتون» در رشته بهترین بازیگر مرد
در نمایشی موزیکال رقم خورد .گیلز تررا و جمال
وســتمن هر دو بــرای دریافت این جایــزه نامزد
شــدهاند .انجمن تئاتر لندن هر ســال بــا اهدای
جایــزه اولیویــه از برترینهای تئاتــر لندن تقدیر
میکنــد .این جایــزه یکــی از معتبرتریــن جوایز
تئاتری و معادل جایزه تونی در امریکا اســت که
نــام الرنس اولیویه بازیگر سرشــناس انگلیســی
را بــر خــود دارد .مراســم اهــدای جوایــز اولیویه
هشــتم آوریل بــا اجــرای کاترین تیــت در رویال
آلبرت هال شــهر لندن برگزار میشــود .نمایش
موزیــکال «همیلتــون» با اســتفاده از موســیقی
هیپ-هاپ داســتان یکی از بنیانگــذاران امریکا
به نام الکســاندر همیلتــون را روایت میکند .در
اجرای لندن این نمایش جمال وســتمن نقش
الکساندر همیلتون را بازی میکند.

عدد

۶۱

ساعت
«جک ریچر» منتشر شد

رمان تریلر « ۶۱ساعت» نوشته لی
چایلدازسریرمانهایجکریچر
با ترجمه محمد عباسآبادی توسط انتشارات کتابسرای
تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد .عباسآبادی درباره
ایــن کتاب میگوید :بهتازگی و طی روزهای پیشــین ،یک
کتاب دیگر به ترجمه مجموعه تریلر «جک ریچر» افزوده
شده است .این کتاب با عنوان « ۶۱ساعت» چهاردهمین
کتابی است که به قلم لی چایلد و با محوریت شخصیت
جک ریچر نوشــته و در ســال  ۲۰۱۰منتشــر شــده است .از
چایلد تا به حال  ۲۲عنوان رمان در قالب مجموعه جک
ریچر چاپ شده که  ۱۴عنوان از آنها با ترجمه من توسط
انتشارات کتابسرای تندیس چاپ شده است.

۶۰

میلیون دالر جریمه
برای «گرگ وال استریت»

بهدنبال رسوایی مالی در پرونده مشهور به اختالس
در صنــدوق اقتصــادی مالــزی ،تهیهکننــده فیلــم
«گرگ وال اســتریت» که با بازی لئوناردو دی کاپریو
ســاخته شــد ۶۰ ،میلیــون دالر جریمــه میدهد .به
گــزارش «ورایتــی» ،کمپانــی «رد گرانیت پیکچرز»
تهیهکننده فیلم «گرگ وال اســتریت» پذیرفت ۶۰
میلیــون دالر به دولت امریکا بدهد تا شــائبه تأمین
مالی تهیه این فیلم از موردی که به فساد و اختالس
از صنــدوق اقتصــادی مالــزی شــناخته میشــود،
برطرفشود.اینکمپانیکهتهیهکنندهفیلممشهور
مارتین اسکورسیزی است ،دیروز سهشنبه با حکمی
از دادگاه فدرال برای پرداخت این مبلغ روبهرو شد.

از سید جمالالدین حسینی تا سید حسین فاطمی

فردا زادروز خجست ه ام ابیها ،انسیه حورا ،حضرت فاطمه زهرا(س) است .با تبریک این روز
تقویم تاریخ
و گرامیداشــت سالگشــت تولد امام راحل ،دو مناسبت دیگر نیز با این روز بزرگ قرین گشته
اســت« :سالروز تأســیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد سراسر کشــور» و همچنین «روز
بزرگداشــت ســید جمالالدین اســدآبادی» که ترجیح میدهم به تأســی از اســتاد و دوست
عزیــزم ،جنــاب آقای صــدر واثقی ،نویســنده کتــاب «ســید جمالالدین حســینی ،پایهگذار
نهضتهای اســامی» او را بیشــتر «حســینی» بدانم تا اســدآبادی یا اســعدآبادی ،ایرانی یا
نصراهلل حدادي
افغانی و از آنجا که معتقدم ،به مصداق« :ای برادر توهمه اندیشــهای  /مابقی ،تو اســتخوان
پژوهشگر
ریشهای »،ما با اندیشه و تفکر مرحوم سیدجمال کار داریم تا آنکه ب ه دنبال ملیت او بگردیم؛
و استاد دانشگاه
هرچندازاینمهمنیزنمیتوانگذشتکهمشاهیرتمامیکشورهاوسرزمینها،پشتوانههای
سترگ فرهنگی هستند و مرحوم سیدجمالالدین ،نیز یکی از «بیدارگران اقالیم قبله» است و برای رهایی از بند استبداد
و فساد قجری ،تاوان داد و سرانجام در دیار بیگانه از دنیا رفت و سالها پس از درگذشت او ،افغانها ،استخوانهای او را به
افغانستان بردند ،تا سید جمال افغانی اسدآبادی را یکی از پشتوانههای مبارزه ،علیه ظلم و زور ،در دنیای اسالم و وابسته
به این سرزمین اعالم دارند.
سهشــنبه هفته آینده 22 ،اســفند ماه ،ســالروز دستگیری مرحوم دکتر سید حسین فاطمی در ســال  1332است که
ســرانجام در نوزدهمین روز از آبان ماه ســال  1333در میدان تیر لشــگر دو زرهی در برابر جوخه اعدام ایستاد و مردانه
جان سپرد .وجه مشترک این دو سالله سادات ،مبارزه علیه استبداد بود ،از قاجار ناصرالدین شاهی ،تا پهلوی محمدرضا
شــاهی .اما هر دو براســاس برداشــتهای خاص خود ،چندان کامیاب نشدند .ســیدجمال ،پس از بالیی که بر سر او در
حرم حضرت عبدالعظیم حســنی(ع) آوردند و در کوچه و بازار «کشــف عورت» شــده ،گردانده و به ســرزمین عثمانی
تبعیدش کردند .فکر میکرد دربار سلطان عثمانی ،فرق اساسی با دربار شاه قجری دارد و با تحریک میرزا رضا کرمانی،
ناصرالدین شاه را راهی گورستان کرد و خود به طرز مرموزی ،در آن دیار رخت به دیار باقی کشید .مرحوم سید حسین
فاطمی نیز چنین میاندیشید و هر که با فساد و استبداد پهلویها مخالف بود ،مورد ستایش او قرار میگرفت .بخصوص
اگــر جهتگیری فکریاش در ظاهر امر ،با او ســازگار بود .او
در روز  25بهمــن ســال  1330بــه هنگام ســخنرانی بر ســر
مزار محمد مسعود ،توسط نوجوانی با گلوله مضروب شد
و درد و جراحت این ترور ناجوانمردانه را تا لحظه شهادت
به همراه داشــت .ضارب که هماکنون در سن باالی هشتاد
ســالگی اســت و طی ســالهای گذشــته روایتهــای ضد و
نقیضی از سوی وی درباره این عمل بروز و ظهور یافته ،خود
بهتر از هر کسی میداند آنچه که در اسالم وجود ندارد ،ترور
اســت و مشی امام خمینی در تمام طول مبارزات ایشان تا
سرنگونینظامشاهنشاهیوپهلویها،نفیهرگونهحرکت
مسلحانه علیه رژیم ،از سوی هر دسته و گروه بود و هرگز به
چیزی جز «اتحاد و وحدت» مردم علیه رژیم را باور نداشت
و آنچــه که بر حیات رژیم پایــان داد ،همین امر بود و بس و
تمامــی ترورهــا ،از ترور ناصرالدین شــاه گرفته تــا ترورهای
فداییان اســام ،مجاهدین خلق ،گروههای مارکسیســتی و
قبــل از اینها ،کمیته مجازات ،کوچکترین تأثیری در تاریخ
مبارزات ملت ایران نداشــت و تنها بهانه و دستاویزی برای
تلف کردن مردم به دست رژیم میداد .امروز اگر بزرگترین
قربانی ترور در دنیا هستیم ،باید و حتماً ترور را بههر شکل
هر
علیه هر کس ،بنابه هر دلیل ،با هر مرام و ایدئولوژی و در
دکتر سیدحسین فاطمی پس از ترور
جایگاه و مقام محکوم کنیم ،تا این نطفه شــوم در فرهنگ
در مراسم بزرگداشت محمد مسعود
برخی افراد تندرو و دولتهای جاهطلب جهانی ،بخشکد و
این ایمان و باور و یقین از سرزمین ما به تمامی جهانیان برسد که مردم ایران با ترور مخالفند و خود بزرگترین قربانی
ترور در جهان هستی فعلی هستند .مرحوم دکتر حسین فاطمی ،بر سر مزار مردی مشغول سخنرانی بود که مغزش را
متالشــی کردند تا «نعل وارونه»ای باشــد از سوی تودهایها ،آن هم تا سالهای سال و محمد مسعود بشود« :قهرمان
ملی!» درست است که ناصرالدین شاه مستبد و فاسد بود ،اما با کشته شدن او ،ملت به بالیی بدتر دچار شد .چاره کار،
آگاهی مردم بود که اجازه نمیداد تا فاســدان و مســتبدان بر آنها حاکم شــوند .خداوند سرنوشــت هیچ قومی را تغییر
نمیدهد ،مگر آنکه خود بخواهند .دکتر حسین فاطمی نیز با سرمقالهها و نوشتههای خود و همچنین نطق پس از فرار
شاه در میدان بهارستان ،بعضاً کار و حجت را برای کودتاچیان تمام کرد .بیتدبیری و پراکندن سخنان بیمغز و محتوا
در دولت سابق در مجامع جهانی را به یاد دارید که با ما چه کرد و تدبیر و درایت ظریف و لطیف «محمد جواد ظریف»
عزیز و نازنین را با آن کارهای نابخردانه مقایســه کنید ،تا دریابید :رهرو آن نیســت گهی تند و گهی خســته رود /رهرو آن
است که آهسته و پیوسته رود.

