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سخن روز

زیاد جدی نگیر عزیز من!

خبر اینکه :شــاهرخ شــهنازی  -دبیــر کل کمیته ملی
نظرات
المپیــک – در مورد لغو میزبانی ایران جهت برگزاری
جام جهانی کشتی گفت ،تماس تلفنی یک ساعتهای
با رئیس اتحادیه جهانی کشــتی داشــته اســت و از وی
جهت این تصمیم اعالم دلخوری کرده است.
جالــب اینکه اللوویچ در پاســخ گفتــه« :نامهای به
امضای نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه
همایون حسینیان
جهانی ارسال شد که دالیل لغو درآن نامه بوده» حاال
توجه کنین نایب رئیس فدراسیون کشتی تو نامه چی نوشته بود:
 -1رئیس فدراســیون کشتی ایران استعفا داده -2 .کلیه اعضای شورای فنی
کشتی آزاد و فرنگی نیز استعفا دادهاند -3 .اسپانسر این رشته هم دیگه تمایلی
به ادامه فعالیت با فدراســیون کشــتی ایران نداره ،ضمن اینکه در نامه ارسالی
تأکید شــده وضعیت امور اداری فدراســیون هم غیر فعال شده! آقای شهنازی
گفته« :اللوویچ با بیان این مســائل از من ســؤال کرد اگر شــما جای من بودید و
با چنین نامهای از کشــور میزبان مســابقاتی با این اهمیت روبهرو میشدید آیا
تصمیمی غیر از همین تصمیم میگرفتید؟»
(خداییــش راســت میگــه! تصور کنیــن طرف اون ســر دنیا ،تــو دفتر کارش
نشســته ،یهو یه همچین نامهای براش میاد .فکر کنم اگه کمیته المپیک ایران
چنــد روز دیرتر اقدام میکرد ،خود این بنده خدا هم اســتعفا میداد و اتحادیه
رو منحل اعالم میکرد).
آقای شــهنازی در ادامه گفتــه« :در ادامه گفتوگو به اللوویچ گفتم که هفته
پیش مجمع عمومی فوقالعاده فدراســیون مبنی بر اســتعفای رســول خادم
تشکیل شده و تمام اعضای مجمع به اتفاق با استعفای وی مخالفت کردهاند
که وی «متعجبانه» اعالم کرد ،از برپایی این مجمع و تصمیمات آن بیاطالع
است!»
خــب ،یــه خبری هم به ایــن بنده خدا میدادیــن! از اون وقتی کــه اون نامه
به دســتش رســیده مشــکل روحی پیدا کرد و روزی یه ســاعت میرفت مشاوره
درمانی .ایشون که به شوخیای ما عادت نداره فکر میکنن قضیه جدیه! اونا یه
مشــکل که پیدا میکنن روزها و ساعتها درگیر میشن مثل ما که نیستن با یه
جلسه نیم ساعته همه مسائلو حل میکنیم.
آقاجــان! تــورو خــدا از این نامهها ندیــن به این مــرد .اون با اینجور مســائل
آشــنایی نــداره . ،یهو دیدی بنده خدا ســکته کرد و خونش افتــاد گردن مون! به
هــر رو ،پیشبینی میکنیم ایشــون بعد از حل شــدن موضوع ،دو ســه هفتهای
مرخصی بگیره بره تو یکی از این جزایر دور افتاده یه تمدد اعصابی بکنه!

«گوسانها» قصهپردازان کهن

به بهانه شصت و سومین زادروز کاوه میرعباسی

عکسنوشت

از حاصل عمرم راضیام

کاوه میرعباســی اول فروردیــن  1334بــه دنیــا آمــد؛
یعنی تا همین چند روز پیش روی ،شــصت و ســه ساله
حسن همایون
روزنامه نگار
میشود .نخستین تجربههای نوشتنش در نشری ه کیهان
بچهها به ســردبیری عباس یمینی شــریف رقم خورد.
دوازده ســال را پــر نکرده بــود که پایش به یکــی از بزرگترین و قدیمیترین
نشــریههای ایران باز میشــود .در روایت آن روزها به «ایران» میگوید«:من
نوشتن و ادبیات را با خلق داستان شروع کردم .سال  1346نوجوان بودم که
داستانی از من در نشریه کیهان بچهها چاپ شد و آن داستان سبب همکاری
بــا این نشــریه شــد تا دو ســال بعد هــم ادامه پیدا کــرد .برای کیهــان بچهها
بیشتر ترجمه میکردم و کمتر خودم مینوشتم ،اما سردبیر میگفت کسی
کــه میتواند بنویســد ،لزومی نــدارد ترجمه کند وگفت دیگــر از من ترجمه
چاپ نمیکند ،از منخواست خودم دست به قلم شوم و داستان خلق کنم،
مــن اما بهدلیل لجبازی کودکانه به حرفش گوش نکــردم و از کیهان بچهها
خداحافظی کردم».
آقای مترجم و نویسنده اما چند دهه بعد به حرف عباس یمینی شریف
میرســد و پــس از ســالها ترجمه آثار مهمــی از ادبیات جهــان از زبانهای
ن نوشــتن را جدیتر میگیرد و رمان
اســپانیایی و فرانســه به فارسی ،داســتا 
ش از پیش
پلیســی «ســین مثل ســودابه» را مینویســد .انتشــار این رمان بی 
توجههــا را به او جلبکرد ،اما مســأله او ادبیات اســت ،نه جلب توجه .کاوه
میرعباســی در اینبــاره میگوید«:با نگاهــی به عمرم میبینــم ،مهمترین
عامل هدایتکننده زندگیام ادبیات و هنر بوده است و من عاشق ادبیات و
هنر بودم و هستم ».به هوای ساخت و تولید فیلم سینمایی از اسپانیا به ایران
بازمیگردد و اما تالشهایش در این عرصه آنچنان که باید پیش نمیرود و
به ادبیات و ترجمه ادبی دل میبندد.
کاوه میرعباســی درباره انگیزه بازگشــتش از اسپانیا گفت«:من در اسپانیا
آکادمی زبان داشــتم و زندگی مالی خوبی هم داشــتم ،حتی ســالهای آخر
فعالیتم در آکادمی بینیاز بودم که خودم هم تدریس کنم .زمانی گذشــت
دیدم اصالً چشــمانداز خوبی نیســت من تا آخر عمرم در کار تدریس باشم
و همه عمرم را برای این کارم بگذارم .به امید سینما به ایران بازگشتم ولی
آنطور که میخواســتم نشــد و به ادبیات و ترجمه پرداختم .از ســال 1379
تاکنون هم که قریب بیست سال میگذرد ،هیچ کاری غیر از ادبیات نکردم.
از چند سال پیش در کنار ترجمه ،به خلق رمان هم پرداختم».
نخستین ترجمه کاوه میرعباســی با عنوان «افسانههای مجارستانی»
نوشــته اوژن بنزس ســال  1350در نشــر امیرکبیر منتشر شــد ،در نیم قرن
گذشــته دههــا عنوان کتــاب به قلم این مترجم به فارســی درآمده اســت.
او عمومــاً روایتهــای خالق و آثار ادبیات نخبهگرا را انتخاب و به فارســی
ترجمه کرده و شمار زیادی از آثار مهم ادبیات اسپانیا را به فارسی زبانها
معرفــی کرده اســت و از راهــی که آمده نــه تنها گله ندارد بلکه احســاس
خوبی دارد و در اینباره میگوید« :هیچ چیز ایدهآل نیســت اما از حاصل
یام».
عمرم راض 
آقــای مترجــم بهار دیگری را پیــشرو دارد ،او از همزمانی تولدش و عید
نــوروز در ســالهای کودکــی دل خوشــی نــدارد ،زیــرا هدیه تولــدش و هدیه
نوروز یکی میشــد ،در حالی که انتظار داشــت برای هر کدام از این مناسبت
پیشکشهای جداگانه بگیرد .او اما این سالها دیگر در قید و بند هدیه نیست
و زندگی را یکسره موهبتی بزرگ و بیبدیل میداند.

خبر آخر

دیوارنگاره جدید «بنکسی» خبرساز شد

هنرمنــد مرموز گرافیتــیکار بریتانیایی که آثار هنری خود را با نام مســتعار
امضــا میکنــد -و هویــت اصلــیاش تاکنون فاش نشــده -در اعتــراض به
حبس «زهرا دوغان» ،هنرمند اهل ترکیه ،اثر گرافیتی جدیدی را با همکاری
«بورف» بر دیواری در شــهر نیویورک خلق کرد .دیلی تلگراف گزارش داد،
تازهترین اثر گرافیتی «بنکســی» ،هنرمند اهل بریســتول ،روز پنجشنبه ،بر
یک دیوار هفتاد فوتی رونمایی شــد .زهرا دوغان هنرمند ترک سال گذشته
به جرم کشــیدن یک نقاشــی در ترکیه به زندان افتاد .اثر «بنکسی» تصویر
این زن را پشت خطهایی که شبیه میلههای زندان هستند نشان میدهد و
به تعداد سالهای حبس او اشاره دارد.
نیروهای امنیتی و قضایی ترکیه «زهرا دوغان» را به اتهام ارتباط با حزب
کارگر کردســتان عراق و مبارزه با رجب طیب اردوغان به دو ســال و ده ماه
حبــس محکــوم کردند و او هماکنــون در حال گذرانــدن دوره محکومیتش
هســت .زهــرا دوغان اتهامهایش را رد کرده اســت و ایــن اقدامش را صرفاً
فعالیتی ژورنالیستی عنوان کرده است اما مسئوالن قضایی ترک دفاعیات
او را غیرقابل قبول دانستند.
بنکســی در صفحه اینســتاگرامش با انتشــار تصویــری از کار جدیدش،
نوشت« :من واقعاً با او احساس همدردی میکنم .من چیزهای خیلی بدتر
ی اســت؛
از این را که درخور بازداشــت قانونی بود ،کشــیدهام .این بیعدالت 
او فقط برای کشــیدن یک تصویر ســه ســال به زندان افتاده است ».صدای
اعتراض بنکسی به بیعدالتی و عدم آزادی بیان بارها بلند شده است و با
آثار گرافیتی توجه افکار عمومی را به چالشهای متعددی در اقصی نقاط
جهان جلب کرده است .یکی از پر سر و صداترین آثار گرافیتیاش اعتراض
به سیاســتهای ظالمانه و نژادپرستانه رژیم صیهونیستی بود« .بنکسی»
در این ســالها بیشتر به مسائل سیاســی و موضوعهایی بینالمللی مانند
گرمایش جهانی ،جنگ ،شــنود غیرقانونی و شــرایط سخت کاری پرداخته
است.

راز ماندگاری
«قصههای خوب
برای بچههای خوب»

شــاید بتــوان در نقــد و
ارزیابــی آثــاری کــه بــرای
بزرگســاالن خلق میشود،
افشین عال
نگاهــی کامالً فرمالیســتی
شاعر و نویسنده
داشــت و جهــان ذهنــی و
ادبیات کودک
خاســتگاه ذوقی و آبشخور
فکــری صاحــب اثــر را نادیــده گرفــت ،امــا
قطعــاً در بررســی آثار مانــدگار ادبیات کودک
نمیتــوان بــه این قاعــده اکتفا کــرد .البته این
ادعا بیــش از آنکه با قواعد نظری قابل اثبات
باشــد ،حاصــل 30ســال تجربــهای اســت که
در ایــن حیطه داشــتهام و در زندگــیام ،تأثیر
مانــدگار نوشــتهها و ســرودههای برخــی از
چهرههــا را در ذهن و زبــان مخاطب کودک و
نوجوان -به روشنی -مشاهده کردهام.
بــرای مثــال میتوانــم به اشــعار زنــده یاد
منوچهــر احترامی اشــاره کنــم و در مقابل ،از
اســتاد محمود کیانوش یاد کنم .بدیهی است
اشــراف کیانوش بر قواعد شعر و دانش خلق
آثار تخصصی در حوزه کودک ،بســیار بیشــتر
ط پذیری اشعار احترامی
است اما تأثیر و ارتبا 
بیشــک بــه قواعــد علمــی و فــرم پیشــرو در
قوالب شعری مربوط نمیشود.
در حــوزه داستاننویســی نیــز چــه بســا
نویســندگان مســلط بــه اســلوب و قواعــد
تخصصــی کار بــرای کــودک ،آثــار مانــدگاری
از خــود بــه جــا گذاشــتند کــه بــا نــگاه صرفــاً
فرمالیســتی بــه آن آثــار ،میتوان نقــاط قوت
فراوانــی در آنهــا یافــت .مثــل «دو خرمــای
نــارس» فریــدون عمــوزاده خلیلــی کــه از
حرفهایتریــن داســتانهای نوجوانانــه در
ادبیات معاصر به حســاب میآیــد ،اما قطعاً
تأثیر و ماندگاری «قصههای مجید» هوشنگ
مــرادی کرمانــی یا حتــی برخی داســتانهای
نوستالژیک صمدبهرنگی را ندارد.
بی آنکه بخواهم بــرای هیج یک از این دو
گونــه آثــار ،ارجحیتی نســبت بهدیگــری قائل
شــوم ،قصد دارم به رمز ماندگاری برخی آثار
نویســندگان نه چندان پیشــرو از منظر اشراف
بر مبانــی نوین ادبیــات کودک اشــاره کنم که
شــاید زندهیاد مهدی آذر یزدی در صدر آنان
قــرار بگیرد« .قصههای خوب بــرای بچههای
خــوب» را اگــر بخواهیــم بــا نگاه فرمالیســتی
و بــر اســاس یافتههــای نویــن در شــکلگیری
قالبهــای ادبی کودک بررســی کنیم ،دلیلی
برای قوت و ماندگاری آن نخواهیم یافت ،اما

ëëکمک به خیریه به جای تسلیت
بر پایه گزارشهای منتشر شده در فضای مجازی ،پس از انتشار خبر درگذشت
مجازستان «اســتیون هاوکینــگ» کیهان شــناس مشــهور ،وبســایت انجمن خیریــه مرتبط با
بیمــاری نورون حرکتــی بهخاطر هجوم مردم برای اهدای پول به این خیریه از کار
افتاد.
ëëتوهین به مجلس از سوی اصولگرایان تندرو
برخــی کاربــران فضای مجازی با اســتناد به رســانههای متعلق بــه اصولگرایان تندرو نوشــتند که
آنها از رأی اعتماد مجلس به ســه وزیر و شکســت استیضاح بشدت خشمگین شدهاند و مسیر توهین
بــه مجلس را در پیــش گرفتهاند« .گل گرفتن در مجلس»« ،زمینگیر شــدن با یک شــام»« ،ضرورت
نماینده مردم بودن» و «شــهدا شــرمندهایم» تعابیری است که در واکنش به رأی اعتماد مجلس به
سه وزیر از سوی رسانههای متعلق به اصولگرایان تندرو مطرح شد.
ëëفراهم شدن امکان حضور در مزار مصدق
برخــی کاربران فضای مجازی اقدام از ســوی نهادهای مرتبط بــرای حضور مردم در مزار مصدق
در احمد آباد را مطرح کردند .این درخواســت در پی اقدام شــورای شــهر تهران در نامگذاری خیابان
«نفت» به خیابان مصدق مطرح شده است.
 ëëنجفی را «استعفا دادند!»
گروهــی از فعــاالن سیاســی در فضای مجازی بــرای اســتعفای محمدعلی نجفی شــهردار تهران
تعبیر «به اســتعفا کشــاندن» را بهکار بردند .این کاربران خواستار سخن گفتن نجفی با مردم شدند و
نوشــتند« :تســلیم فشــار منفعت طلبان و رانت خواران انقالبی نما راه و رسم اصالحطلبی نیست».
بســیاری از کاربــران خواســتار توضیح نجفــی درباره چرایی اســتعفا شــدهاند .برخی کاربــران فضای
مجازی استعفای نجفی را به نبرد با فساد سیستماتیک مدیران قبلی نسبت دادهاند.
۸ëëسال فرصت داشتید
یــک عابــر که به مجادله لفظی با مشــایی در مقابل ســفارت انگلیس پرداخته بــود ،خطاب به او
گفــت ۸«:ســال فرصت داشــتید و دیدیم چه کردیــد!» بر پایه فیلمــی که در فضای مجازی منتشــر
شــد مشــایی در حال سخنرانی بود که درگیر مجادله لفظی با عابر میشود ،مشایی به عابر میگوید:
«اجازه میدهید؟» ،عابر خطاب به مشــایی میگوید ۸« :ســال [فرصت و] اجازه داشــتید ».مشــایی
خطــاب بــه اطرافیانــش میگوید«:از جایی آمــده؟» عابر پاســخ میدهد «از جایی نیامــده ام ،پیک
موتوریام».

ایسنا

نها»قصهپرداز ،موســیقیدان و بدیههســرایانی
«گوســا 
افسانهها
بودنــد کــه از قدیمتریــن زمــان در میــان اقــوام ایرانــی،
داســتانهای پهلوانــی و گاهی حماســههای عاشــقانه را
بهصورت نمایشــی ،همــراه با بــازی و اغلب هم بهنظم
نقل میکردند .آنها نخستین هنرمندان ایرانی بودند که
بهشکل شفاهی قصههای کهن را زنده نگاه میداشتند.
«والتر هنینگ» ،خاورشــناس و ایرانشــناس آلمانی
فرشته نوبخت
معتقــد اســت که ریشــه کلم ه گوســان ،فارســی اســت و
داستاننویس
مانداییهــا از پارتیهــا وام گرفتهاند و بعدهــا در روندی
جانشینی ،کلمههایی مانند هونیاگر یا شاعر و رامشگر یا نوازنده همین مفهوم
را منتقــل میکردنــد و آنهــا در واقع راوی زمانــ ه خود بودنــد .چنانچه بعدها،
عاشــیقهای آذربایجــان ،نقــاالن خراســانی ،کولیهای جنــوب ایــران و ...این
ســنت را ادامه دادند .بهنظر میرســد گوسانها ،در دور ه ساسانیان ،در ساختار
چهارگانــ ه طبقــات اجتماعی ،مرتبه ســوم را داشــتند .در کتــاب تاریخ ادبیات
ایــران پیش از اســام (احمــد تفصلی ،1376به کوشــش ژاله آموزگار) ،اشــاره
به کتابی کوچک بهنام «سورســخون»  sursaxwanشــده که از دوره ساســانیان
برجا مانده و مشــتمل بر دعاهای
سپاس بر ســفر ه میهمانی است،
خنیاگــران کــه گوســانها از جمله
آنهــا بودهانــد ،در شــمار کســانی
هســتند کــه دعــا و آفرین بــر آنها
واجــب اســت .اگرچــه در برخــی
منابــع هــم عنوان شــده کــه مورد
غضب مقامات مذهبی بودهاند.
گوســانها بهعنــوان حکــم و
قاضی ،از نفوذ کالم و مقام رسمی
برخــوردار بودنــد و اجازه داشــتند
تا بــا تهــور و صراحت در پیشــگاه
شــاهان بــه انتقــاد از مســائل روز
سیاسی بپردازند.
قصهپردازیهــای گوســانها ،اغلــب بهقالب نظــم بوده و محتــوای آنها،
مســائلی مانند ســوگواری ،بیان حقایق ،پند و نصیحت ،خاطرههای شــخصی
یا جمعی ،مســائل آموزشــی و حماســههای عاشــقانه و دلیرانهای بــوده که با
بیانی جذاب و تأثیرگذار روایت میشــده است .بهدلیل موقعیتی که گوسانها
در اجتمــاع آن روز داشــتند ،از قــدرت و احتــرام برخــوردار بودنــد .گوســانها
داســتانهای شفاهی را ســینه به ســینه نقل و حفظ کردهاند که بعدها بخشی
از منابع خداینامه پهلوی قرار گرفته است و فردوسی در منظومه شاهنامه از
آنها بهره جســته .داستانهایی که بنمایههای فلسفی و حکیمانه داشتهاند و
با ســبکی پرشور و حماســی نقل میشدند .ویس و رامین ،زال و رودابه ،بیژن و
منیژه ،هفت خان رستم ،رستم و اسفندیار و حماسههایی از این دست که مورد
توجه گوسانها بود .گوسانها تا چند نسل پس از انقراض ساسانیان ،به سنت
نقالی ادامه دادند و پس از آن رفته رفته این سنت کم رنگ و ناپدید شد و جای
آن صورتهــای نوینتری مثل نقالی در دوران صفویه به بعد و قصهگویی در
کوی و برزن همراه با موســیقی پدید آمد که حیات روایتهای ســینه به ســینه
شفاهی را امتداد بخشید.

ناهید زمانی
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بهترين فرمانروا كســى اســت كه ظلــم را از بين ببرد و
عدل را زنده كند.

نگاره

در آستانه نوروز زلزلهزدههای کرمانشاه را
فراموش نکنیم

از آنجــا که چند نســل پیاپی با این داســتانها
بالیدنــد و همچنــان نیــز کــودکان ،مشــتاقانه
بــه خوانــدن آنهــا ادامــه میدهنــد ،ناچاریم
بپذیریــم کــه اصولــی فراتــر از قواعــد ادبیات
مــدرن ،ضامــن بقــا و اثرگــذاری بیمانند این
قصههــا در جهــان ذهنــی و زبانــی کــودکان و
نوجوانان روزگار گذشته و حال و چه بسا آینده
است.
شــاید بتــوان زندهیــاد مهــدی آذریــزدی را
نمونــهای از نســل پدربزرگهــای قصهگــوی
ایرانــی دانســت که آثارشــان از محــدوده نقل
فراتر رفته ،مکتوب شده و به ثبت رسیده است.
داستانهایی که حاصل شناخت مواریث کهن
ملی و اعتقادی در عین اشــراف بر جاذبههای
کار برای کودکان اســت .همین اشــراف توأمان
اســت کــه «قصههــای خــوب بــرای بچههــای
خوب» را ماندگار میکند؛ اکسیری که بسیاری
از خالقان آثار هنری و ادبی کودک و نوجوان به
آن دست نیافتند .هم کسانی که صرفاً مبهوت
نگاه و شیوههای مدرن در ادبیات و هنر ماندند
و هم کســانی که حاضر نیستند اندکی از منظر
ســنتهای کهــن و غریبــه بــا جهــان ذهنــی و
زبانی کودک این روزگار دورتر شوند و از مبانی
الیتغیر ذهنی و زبانی خود که مبتنی بر تعلیم
و تربیت کودک است ،عدول کنند.
رمــز مانــدگاری آثــار اســتاد فقیــد مهــدی
آذریــزدی امــا ،هــم زاویــه شــدن بــا افــق دید
مخاطب کودک در عین هدفمندی و داشــتن
دغدغه اعتال و تربیت اعتقادی آنان است .به
بیان دیگــر او معلم پیری بود که میدانســت
بــرای جلــب نظــر مخاطب کم ســال خــود و
اثرگــذاری و مانــدگاری حکایاتــش بــر ذهن و
قلــب او باید از کبــر پیــری و انعطافناپذیری
شــیوه معلمــان مکتبهــای قدیمــی دســت
بشــوید ،زبان کودکانه را به کار بگیرد و ظرایف
و جاذبههــای اثرگذاری بر مخاطــب گریزپای
خــود را بشناســد .هم از این روســت که نتیجه
تــاش دههــا ســاله او به بــار نشســتن درخت
کهنســالی شد که آن پیر خردمند ،عمری را به
بالندگی و سایهگستری آن صرف کرد.

روایت

بهاءالدین مرشدی
روزنامهنگار

کتاب ،آرامش روح است اما نه برای همه
از همان اولش هم آدم عید دوستی نبودم ،یعنی دلم نمیخواست عید باشد اما
همیشه دلم میخواست تعطیل باشم و استراحت کنم .وقتی با رفقا از این تمایل
حرف میزنم و میگویم دلم بازنشستگی میخواهد میگویند همان هفته اولش
اســت که خسته میشوی و دلت کار میخواهد اما فکر میکنم اینها تمایالت مرا
نمیفهمند ،اما موضوع این نوشته تمایالت من نیست .موضوع این نوشته درباره
این است که حاال که تعطیالت عید را داریم بنشینیم و کتاب بخوانیم .البته چنین
توصیــهای نمیکنم ولی میتوانم بگویم کتاب خواندن هم یکی از کارهایی اســت
که میتوانید در نوروز و تعطیالت انجام دهید .با اینکه میدانم توصیه من چندان
جدی نیست اما خب وظیفه خودم را انجام میدهم .البته نمیدانم من وظیفهای

دارم یا ندارم.
اما همین چند روز پیش توی هواپیما درحال پریدن بودیم .من و رفیقم هم افتاده بودیم ته هواپیما .خود
هواپیما ســختیهای خودش را دارد و اینکه بیفتید آخرش هم مصیبت دیگری اســت .اما خب پنج ســاعت
پــرواز و دو بار نشســتن و برخاســتن قطعاً باید جوری ســپری بشــود .این اســت کــه کتابی را که همراه داشــتم
برداشــتم که بخوانم .داســتان ســختخوانی بود .از آنها که کلماتش توان آدم را میگیرند .کلماتی که به آدم
میگویند باید و باید به من توجه کنی و کار دیگری نمیتوانی بکنی .این است که سخت میگذرد به آدم .من
اصوالً آدم به خود سختیدهندهای نیستم .خیلی راحت میتوانم پرونده کتابی که سختخوان است را بپیچم
و بگــذارم بمانــد برای آینــدگان .اما خب مجبور بودم وقتم را بگذرانم .در آن شــرایط هوایی که هواپیما تکان
میخورد و بغلدستیهای من هم دست یکدیگر را گرفتهاند که مبادا اگر اتفاقی افتاد طوریشان بشود ،من
درحال خواندن بودم تا اینکه هواپیما آرام گرفت .همان زن میانسالی که توی ردیف ما بود هی چشم چشم
کرد و دید من هنوز دارم کتاب میخوانم ،گفت« :چی دارید میخونید؟» جلد کتاب را بهش نشان دادم .قطعاً
راضی نشد بههمین حرکت و گفت« :میشه کتاب رو ببینم؟» البته میخواست بداند کتابی که مرا مجذوب
خودش کرده و در تکانها خم به ابرویم نینداخته بود ،چیست .کتاب را گرفت و نگاهی به سر و تهش کرد و
طولی نکشید که برش گرداند .هدفم از نقل این خاطره این بود که کتاب آرامش روح است اما نه برای همه.
البته یک خاطره دیگر هم بگویم .آن هم درباره هواپیماست .وقتی میخواستم بیایم سفر یکی از رفیقهایم
که نگران پریدن من بود نگرانیاش را ابراز کرد و من گفتم« :نگران نباش من از سقوط هواپیما نمیمیرم .من
از کهولت سن خواهم مرد ».و رفیقم هم گفت« :انشاءاهلل».

باغ نادری مشهد؛ پاسداشت دو سردار بزرگ ایرانی

ایران ما
مجموعــه باغ نادری پس از حرم مطهر رضوی ،مهمترین مکان گردشــگری و تاریخی
داخل شــهری مشهد به شمار میرود .این مجموعه  ۱۴۴۰۰متر مربعی به یاد نادرشاه
رضا سلیمان نوری افشــار در ضلع شــمال غربی چهارراه شــهدای این شــهر قرار دارد و از جمله آثار ایجاد
شــده توســط انجمن آثار ملی ایران اســت .بنای آرامگاه نادری که در مرکز این باغ قرار
دارد خود شــامل محل تدفین نادرشــاه ،دو تاالر موزه و برجی اســت که مجســمه نادر و همراهانش روی آن
قرار گرفته است .این بنا براساس تلفیق دو شکل هندسی مربع و مثلث طراحی شده و با استفاده از قطعات
بزرگ ســنگ خارای مشــهد به نشــانه عظمت نادرشاه ساخته شده اســت .آبریزها و حوضها و جویبارهای
این مجموعه هم بر پایه باغ ایرانی طرح شده و در یک گوشه باغ بناهای فرعی برای تاالرهای اجتماع ،دفتر
اداری ،سرویس و گلخانه در نظر گرفته شده است .همچنین در گوشه شمالی این باغ آرامگاه سردار شجاع و
فرهنگ دوست دوران معاصر ایران زمین کلنل محمدتقی خان پسیان قرار دارد.

