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فقه الرضا ص358

به مناسبت سالروز شهادت جانسوزحضرت زهرا (س)

در سوگ یاس کبود
نــــگاره

شور و شوق انقالب
عکس :گاردین

آییــــن

اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

بهنقلازمنابعمختلف،سومجمادیالثانیمصادفباشهادتیگانهبانوی
جهان اســام ،حضرت فاطمه زهرا(س) است .واقعه تلخی که درفاصله
کوتاهی پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم به وقوع پیوست وتاریخ اسالم را
تحت تأثیر قرار داد.شهادت آن حضرت متأثر از تحوالت زودهنگامی بود
که پس از رحلت رســول خدا(ص) رخداد وپیامدهــای ناگواری را به دنبال
داشــت و موجــب گردید تا دخت گرامــی پیامبر اســام(ص) در حالی که
واپسین سالهای دهه دوم عمر خود را سپری میکرد با تلخکامی چشم بر
دنیا فروبندد.پس از رحلت پیامبراکرم(ص) ابرهای تیره از هرسوفضایام
القرای اســامی را فرا گرفت وصفحه جدیدی درتاریخ اســام گشوده شد.
رســول خدا(ص) رســالت خویش را به نحو کامل به پایان رسانیده و وجود
شریف آن حضرت(ص) به دلیل ویژگیهای خاص ،بنحومنحصر بفردی
عامل آرامش محیط اســامی واتحاد مســلمانان بشــمار میآمد .اما خأل
ناشــی از فقدان نبی گرامی اســام(ص) وحوادث پس از آن ،به تفرقه غیر

قابــل تصوری انجامید که دامنه آن تا قرنها اســتمراریافت وزمینه نزاع و
کشمکشیدیرپارامیانامتمحمدی(ص)فراهمآورد.عمدهتریندلیل
اینوضعیت،ایمانناقصبهتعالیممکتباسالمبودکهبهخسارتهای
جبرانناپذیریمنجرشد.ایندرحالیبودکهرسولخدا(ص)باپیشبینی
سرنوشت امت پس از رحلت خویش ،نسبت به آینده دعوت  ،بیتفاوت
نمانــده و با تعیین جانشــین ،مرجع موثقــی را بعداز خــود برای تعلیم و
تربیتمسلمانانوآشناییآنانباآموزههایمکتبمعرفیکردهبود.امیر
المؤمنین علی(ع) که از نسلی پاک در خانه خدازاده شده و اول مردی بود
که به اسالم گرویده و در طول زندگی یک روز هم شرک نورزیده بود ،همان
کســی بود که رســول گرامی اســام(ص) با صراحت بارهــا وی را به عنوان
جانشــین خود معرفــی و آن را امری از جانب خداوند قلمــداد نمود .این
اهتمام رســول خدا(ص) که در صحت آن میان همه فرق اســامی اتفاق
نظــر وجود دارد نشــانگر آن اســت که آن حضرت بــه خطرهایی که آینده
اســام را تهدید میکرد واقف و به ضرورت صیانت امت از انحراف توجه
کافیداشتهاست.
هدف اســام بنا کردن جامعهای با برنامه زندگی ســعادتمندانه ،به دوراز

در نسبت شعر و انقالب

برای علیاصغر شاهزیدی ،خواننده و استاد آواز به بهانه زادروزش

گل سرخی به گلسرخی

طنین کاشیهای آبی
زاد روز

پیشرفت ناچیز در ساخت مصلی

آنچــه در پی می آید ،برگهایــی از خاطرات
روزنوشــت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
روایــــت
مربــوط به دهه فجــر ســال ،1375آخرین
سال دولت سازندگی است که تاکنون منتشر نشده و قرار است
در قالب خاطرات ســال 1375ایشــان توســط دفتر نشر معارف
انقالب در نمایشگاه کتاب سال آینده در اختیار عالقهمندان قرار
گیرد.بهمناسبتدههفجرخاطراتاینروزهابراینخستینبار
توسطروزنامهایرانمنتشرمیگردد.
ëëپنجشنبه 18بهمن 27،1375رمضان 6،1417فوریه1997
آقــای محمدعلــی زم ،رئیس حــوزه هنری ســازمان تبلیغات
اســامی و آقــای عبدالحســین معــزی ،قائممقــام ســازمان
تبلیغات اســامی آمدند .گزارش کارهای انتشاراتی را دادند و
خاطرات من را خواستند و برای مؤسسات آموزشی نوع دوم و
هنری استمداد کردند.
آقایــان محمــد محمــدی ریشــهری تولیت آســتان حضرت
عبدالعظیم(س)ومحسنشریفیمعاوناجراییوهماهنگی
آســتان آمدنــد .گزارش کار توســعه آســتانه را دادنــد و تمدید
مهلــت وامــی را کــه به کمک مــن از صنــدوق ثبــت گرفتهاند
خواســتند .درمورد انتخابات ریاســت جمهوری هم مذاکراتی
داشــتند .گفت به رهبری گفته است اگر ایشان از نامزد دیگری
حمایــت کننــد او کنــار خواهــد رفــت .تقاضــای پرداخت بقیه
اقســاط ساخت دانشگاه علوم حدیث را نمود که به هزینه من
ســاخته میشــود .آقای ابوطالب شالچیان ،مشــاور اقتصادی
رئیــس جمهــوری بــرای گزارش امــور اقتصــادی آمــد و اجازه
گرفت که وقتی صرف تهیه تز دکترایش کند .دکتر والیتی وزیر
امور خارجه و آقایان محمــد فروزنده و علیرضا مرندی وزرای
دفاع و بهداشــت و آقای محســن نوربخــش ،رئیس کل بانک
مرکزی آمدند .درباره انتقال بعضی از تکنولوژیهای ارزشمند
در روســیه ،با حضور آقای مهدی صفری ســفیرمان در روسیه
تصمیمگیــری کردیم .عصر کارها را تکمیل کردم .برای دیدن
پیشــرفت کار ســاخت مصالی تهــران رفتیم؛ پیشــرفت قابل
قبولــی ندارد .آقای حســین عالیی توضیحات داد .برای ســال
آینده پنج میلیارد تومان بودجه گذاشتهایم که جهشی خواهد
داشت.برای مراسم افطار سفرای خارجی به سعدآباد رفتیم.
ابتــدا نماز مغرب ،به امامت من و حضور ســفرای کشــورهای
اسالمی خوانده شد .پس از یک افطار سبک در جمع کل سفرای
اســامی و غیراسالمی حاضر شدم .دکتر والیتی و سفیر سوریه
به عنــوان مقدمالســفرا صحبــت کردند .آقای احمدالحســن
سفیر سوریه صحبت خوبی داشت .من هم درباره سیاستها
و دستاوردهای ایران بعد از انقالب توضیحاتی دادم .سپس در
ضیافت شام شــرکت کردم .همراهان سفرای سوریه و اسپانیا
بودند .آقای فرناندو خوزه بلوســوا ،ســفیر اسپانیا از وضعی که
برای ســفیر کلمبیا پیش آمد اظهار تأسف کرد که با دختر یک
تاجر ایرانی قرار ازدواج گذاشــتهاند و به همین خاطر مسلمان
شــده و اکنــون پــدر دختر مخالفت میکند و به ماشــین ســفیر

کــه حامل دختر و ســفیر بود حمله کرده اســت .دکتــر والیتی،
درباره نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار آمادگی
کــرد .پیش از ظهــر ،آقای نوربخــش هم اظهار تمایــل کرد که
کارگزاران ،دکتر والیتی را نامزد کنند.
ëëجمعه 19بهمن 28،1375رمضان 7،1417فوریه1997
بــرای راهپیمایــی روز قــدس و اقامــه نماز جمعه به دانشــگاه
تهران رفتم .حضور مردم وســیع و بیشــتر از هر ســال است .از
طرف آقای ناطق نوری و دفترش و ستاد نماز جمعه خواستند
که بعد از صحبت ایشان که قبل از خطبهها صحبت میکنند،
اســمی از ایشــان ببرم و بردم .سال گذشته اســم نبردم ،ایشان
گله کرد .یک خطبه راجع به فلســطین و خطبــه دوم را درباره
پیروزی انقالب و اعجاز انقالب و دفاع و سازندگی ایراد کردم.
عصر بــه مطالعــه و اصالح پیشنویس شــرح زندگــی خودم
(کتــاب دوران مبــارزه) و نیــز نوشــتن مقدمهای بر چــاپ دوم
دو جلــد اول و دوم تفســیر راهنمــا گذشــت .از اصفهان تلفنی
خواســتند که مدت رأیگیری انتخابات میــاندورهای مجلس
که امروز در حال برگزاری اســت ،تمدید شود ولی وزارت کشور
موافقنیست.
شب دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی آمد و گزارش
مذاکره با آقای علی فالحیان وزیر اطالعات درمورد مسأله فرج
ســرکوهی را داد که ظاهــراً بد عمل کردهانــد .در مورد احتمال
نامزدی ایشان در انتخابات هم مشورت کرد .گفت :آقای علی
الریجانــی به ایشــان گفته که مایلاند ایشــان هم نامزد شــود.
احتمال میدهــد که با هدف جلوگیری از پیــروزی جناح چپ
است؛ به جایی نرسیدیم .قرار شد بیشتر بررسی شود تا معلوم
شود چه کسی و چه جناحی از ایشان حمایت میکنند.
آقای عالءالدین بروجردی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور
خارجه تلفنی گفت که سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه آمده
و خواســته کــه آقای محمدرضا باقری ،ســفیرمان و کنســول از
استانبول را به ایران فراخوانیم ،به خاطر فشاری که روی دولت
اربکان میآید ،در اثر اظهارات آنها در مراســم روز قدس که از
ســوی الئیکها به عنوان دخالت در امور داخلی ترکیه مطرح
شده است .افطار ،فائزه و دخترش مونا اینجا بودند .مهدی هم
آمد .راجع به طرح عمرانی نفت ،نظراتی داشت شرکت تحت
مدیریتش (شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایی)
مناقصــه ســروش را برده اســت و از او خواســتهاند کــه درمورد
پارس جنوبی هم بررسی کند.

امشب «برلیناله  »2019آغاز میشود

از مهربانی غریبهها تا دزدیدن اسبها
سینمـــا

وصال روحانی
منتقد

شصت و نهمین دوره فستیوال بینالمللی
فیلم برلین از امشب آغاز میشود و پس از
نمایــش بیش از  400فیلم بلنــد و کوتاه در
حوزههای مختلف یکشنبه شب  28بهمن

بــا اهــدای جوایــز مختلــف شــامل خرس
طالیی به بهترین فیلم این جشنواره پایان
خواهد گرفت .برلیناله که همواره بعد از کن
فرانسه و همپا با ونیز ایتالیا دومین فستیوال
بزرگ ســینمای جهان محســوب میشود
در شــرایطی کار خــود را آغــاز میکنــد که از
«مهربانی غریبهها» ساخته لون شرفیگ از

کشور میزبان بهعنوان فیلم افتتاحیه بهره
گرفته شده است .قضاوت درباره این فیلم
و  17فیلــم دیگــر بخش مســابقه بــا هیأت
انتخاب اســت که رئیس آن ژولیت بینوش
هنرپیشــه زن معروف و پرسابقه فرانسوی
اســت .بــه نظــر میرســد ایــن فیلمهــا و
کارگردانها در بخش مســابقه و برای صید
خرسهای طالیی و نقرهای «برلین شصت
و نهــم» آثــار ســینمایی شــانس بیشــتری
دارند« :با وقار خدا» ســاخته فرانسوا اوزون

ایران

خاطرات منتشر نشده آیتاهلل هاشمیرفسنجانی از روزهای دهه فجر 1375

زهرا پورجعفریان

اولیــن بــار شــما را در آموزشــگاه موســیقیِ
آذرنگ دیدم .صدای شما را میشناختم .هر
دو آلبومی را که ســالها پیش از شــما منتشر
شــده بودند بســیار دوست داشــتم .آمدم که
شما را ببینم و شاید برای اولین بار در زندگی
در یک کالس آواز شــرکت کنم .البته نه برای
اینکه آواز یاد بگیرم که شوربختانه استعدادی
در ایــن زمینه ندارم .آمدم که شــما را ببینم.
عزیز
کالســتان را دوســت داشتم .شــعرهای ِ
ســعدی و خاطرات و حرفهایتان باعث شد
فکــر کنم دوســت دارم دوباره شــما را ببینم.
چیزهایــی درباره آواز و صدای شــما خواندم.
بــا اســاتی ِد موســیقی حــرف زدم .زاون (زاون
قوکاســیان) را دیــدم و تصمیــم گرفتم فیلم
مستندی درباره شما کار کنم .فیلمی که فیلم
نشد و حاال فقط مقداری راشِ ذخیره شده در
حافظه لپتاپ اســت .اما چه اهمیتی دارد؟
وقتی توانســتم آشنایی بیشــتری با شما پیدا
کنــم و بدانم که بله! قشــنگیِ اصفهان فقط
میــدان نقشجهــان ،عالیقاپــو ،پلخواجو،
سیو ســهپل و مسجد شیخلطفاهلل نیست.
خانــهای هســت در نزدیکــی خانــه زاون کــه
میزبــان اهالی موســیقی
ســالهای طوالنــی
ِ
بوده است .این عکس را ببینید ،یکی از همین
دیدارها در خانهای که سراسر صفا و مهربانی
و دوستی است .خانهای با دیوارهایی پوشیده
عزیز دنیای موسیقی
از عکسها و نوشتههای ِ
و پنجــرهای بزرگ و روشــن روبه باغچهای پر
از گلهــای بنفشــهُ ،رز ،یــاس و انــار و درخت

نارنجــی کــه در بهــار گل میدهــد و در پاییز و
زمســتان به ثمر میرســد .خانهای که سالها
کالس آواز در آن برگزار شده است.
تحصیالت دانشــگاهیِمن در زمینه آموزش
دیــدن یک معلــم خوب
اســت و همیشــه از ِ
شــگفتزده میشــوم .شــما از بهتریــن
معلمهایی هســتید که در زندگی دیدم .این
را از حضور در کالسها و مشــاهده ارتباطتان
بــا شــاگردان فهمیــدم .در کالس فقــط یک
معلمِ آواز نیســتید .تصویری شــبیه دوستی
بزرگتــر یــا پــدر داریــد .حاال مــن اصفهــان را
بیشــتر دوســت دارم .همین که آلبــوم «هنوز
آواز» بعــد از اینهمــه ســال -بیســت و پنــج
ســال -منتشر میشــود درس نیست برای ما
مشــتاق انتشار
که هنوز اول راهیم و اینهمه
ِ
و دیــده و شــنیده شــدن؟ البتــه کــه کارهــای
دیگــری در این فاصله از شــما منتشــر شــده
آواز درخشــان در آلبوم «وشتن»
مثل همین ِ
ِ
با آهنگسازی پیمان سلطانی ،موسیقی تیتراژ
ســریال «آتــش دل» ،تصنیف«گریهکــن» در
تیتــراژ ســریال «ثقهاالســام» ،و در نهایــت
آوازهای عزیزی که برای تماشاگهراز خواندید،

آوازهایــی بداهــه بــا نوازندگــی اســاتیدی
چــون جــال ذوالفنون ،شــهریار فریوســفی،
درویشرضــا منظمی و دیگران در ســال .76
یادتــان هســت که با ســماجت و سرســختی
باالخره توانســتیم ریلهای این آوازها را بعد
از ســالها بشــنویم؟ مــن هنوز هــم منتظر و
مشــتاقم که این آوازها منتشر شــوند .در کنارِ
بینظیر منتشر
همه اینها مجموعه آوازهای
ِ
ســاز بسیار شــنیدنی شــهناز و
نشــده شــما با ِ
مندان جدی و
کسایی که در آرشیوهای عالقه ِ
پیگیر آواز اصیل هســت .بارها از شما شنیدم
«الف از ســخنِچــو ُدر تــوان زد /آن خشــت
بــود که ُپــر تــوان زد» و یــاد گرفتم کــه چطور
میتوان خوب و اصیل و بدون هیاهو کار کرد و
همواره درخشید .تولدتان بر ما و عالقهمندان
موسیقیِ خوبِایرانی مبارک.
عکــس :لحظــهای از رفاقــت و همنشــینی
اســتادان عزیزِموســیقی -از راســت  :حســن
کســائی ،محمــد طاهرپور(طاهــرزاده) ،علی
جهانــدار محمدرضــا شــجریان و علیاصغر
شــاهزیدی  -در همیــن خانــهای کــه پیشتــر
نوشتم.

کاوه بهمن ،نویسنده و روزنامهنگار در  53سالگی درگذشت

راوی دردمند آرمان های نسل دفاع مقدس

دیــروز وقتــی دوســتی خبــر درگذشــت
«کاوه بهمــن» را گفــت ،ذهنم پر کشــید
فقـــدان
به ســالهای پس از جنگ .به نخســتین
ســالهای دهــه  .70اکنــون را در نظــر
نگیرید کــه در دوران رونق ادبیات جنگ
و دفــاع هســتیم و آثــار متنوعــی پیــش
روی مخاطــب اســت .ســالهای پــس از
محمود جوانبخت
جنگ شــرایط چنین نبود .ادبیات جنگ
نویسنده و روزنامه نگار
و بویــژه ادبیــات داســتانی در غربت بود
و آثــار خــوب و پــر مایه کم تعداد .از میان نویســندگانی کــه در آن
سالها وارد این عرصه شدند ،یکی هم کاوه بهمن بود که در میان
نویسندگان جوان آن روزگار ،جزو معدود کسانی به شمار میرفت
که در کنار داستاننویسی ،شناخت و نقد و بررسی ادبیات جهان را
هم پی میگرفت و یافتههایش را با شور و شوق با دیگران در میان
میگذاشت .کاوه ،ساکت و بیهیاهو بود با این همه بسیار بهروز و
جستوجوگر بود .یادم هست در انتشار مجله ادبیات داستانی که
در آن ســالها انصافاً تحفهای بود گرانقدر ،ســهم زیادی داشت و
از نویسندگان ثابت دوره اول این نشریه بود؛ مجلهای که در رونق
داســتان و داستاننویســی در ایران نقــش بســزایی دارد .به غیر از
این ،کاوه در نشــریات و رسانههای دیگری نیز قلم زد .از جمله در
روزنامه ایران و صفحه پایداریاش .نوشتههای خواندنی او گواهی
اســت بر جدی بودنش و دســتکم نگرفتــن مخاطب ،چیزی که
شاید در روزنامهنگاری زمانه ما کمیاب است .از میان آثار او ،رمان
«جنگی که بود» که در میانههای دهه  70منتشــر شد ،اثری است
محکــم و خواندنی .آثار دیگری نیز در این قریب به ســه دهه از او
فرانسوی« ،دستکش طالیی» به کارگردانی
فاتــح اکیــن و محصــول مشــترک فرانســه
و آلمــان« ،آقــای جونز» کار اگنیــژکا هولند
لهســتانی« ،یــک ثانیــه» کار جدیــد ژانــگ
ئیمو سینماگر برجســته چینی« ،پیرانهاز»
ساخته کلودیو جیو واندسی ایتالیایی« ،الیزا
و مارســا» بــه کارگردانــی ایزابــل کویــزت
اســپانیایی و «دزدیــدن اســب ها» ســاخته
هانــس پیتــر مولنــد دانمارکــی .بــا اینکــه
پیشبینــی فیلــم برنده در برلین همیشــه

منتشر شد که بخشی از آنها ،از جمله ماندگارترین آثار ادبی دفاع
مقدس هســتند؛ بویژه رمان «ســرد ســفید» که از آخرین آثار کاوه
به شمار میرود که متأسفانه به دالیلی بیرون از متن ،کمتر دیده
شــد و قدر دید .کاوه در «ســرد سفید» به لحاظ فرم و ساختار قدم
بزرگی برداشته ،اثری قابل بحث و چشمگیر آفریده است« .سرد
سفید» براساس شگردهای نوین داستاننویسی امروز نوشته شده
اســت .در این رمان ،کاوه تالش کرده اســت تا با رویکردی پســت
مدرنیســتی ،مفاهیم عمیق و وقایع تأثیرگــذاری از دفاع مقدس
را بــرای مخاطب روایت کند .هفته پیش که با یکی از دوســتان به
عیادتش رفتیم ،میشد حدس زد که رفتنی است .وقتی صدایش
کردیم ،به زحمت چشمانش را باز کرد و نگاهش را به ما دوخت
ولی چیزی نگفت .او رفت و این دنیای خاکی را ترک کرد در حالی
که رد و نشــانهای از خود برجای گذاشــت .رد و نشــانهای ارجمند
از نویســندهای دردمند که راوی دردهــا و رنجها و البته آرمانهای
مردان و زنان روزگار خود بود .یادش زنده باد.

کاری ســخت بــوده و ممکن اســت فیلمی
بجــز آثار یاد شــده صاحب خــرس طالیی
شــود اما اکثــر منتقــدان ســینما معتقدند
امســال از ســالهای پربار برلیناله نیست و
بخش مسابقه برخالف برخی ادوار گذشته
انباشــته از فیلمهای خالق ،جدید و بزرگ
نیســت .در عیــن حــال بخشهــای جنبی
و ثانویــه برلیــن مثــل همیشــه در بردارنده
برخی نامهای سرشناس و فیلمهایی است
کــه میتوانند بر آثار بخش مســابقه ســایه

جهــل و خرافه اســت .منطــق دگرگونســازی و تحولپذیــری جامعه نیز
ایجاب میکرد تا پیشبینیهای رسول گرامی اسالم(ص) برای حفظ امت
و پشتیبانی از دعوت ،جامه عمل پوشد ،ولی چنین نشد و در فاصلهای که
الزم بود پیکر مطهر رســول گرامی اســام به خاک سپرده شود ،سرنوشت
دیگری برای امت رقم زده شد .شهادت حضرت فاطمه(س)که به روایتی
هفتادوپنجروزپسازرحلتپیامبرخدا(ص)بهوقوعپیوستنیزدرراستای
ایندستتحوالتقابلتبیینوتوضیحاست.حضرتفاطمه(س)پساز
رحلتپیامبرگرامیاسالم(ص)بانگرانیخطرانحرافاجتماعنوتأسیس
مسلمانان و فرو پاشی مکتب نبوی ،در صورت نادیده گرفتن میراث نبوی
را یادآور شده و در این راه آسیبهای زیادی دید و بر اثر همین آسیبها با
شهادت دار فانی را وداع گفت .زهرای اطهر(س) خاستگاه پیراسته سالله
پاک رسالت و حلقه وصل نبوت و امامت بود که راه کمال را تا قله عصمت
طی کرده و ســرآمد زنان جهان شــد .آن حضرت(س)محیط جاهلی آن
روزگار را که بر انسانیت زن خط بطالن میکشید تحت تأثیر قرار داد و نوع
زن را به جایگاه واالی خود رســانید و به عنوان یکی ازالگوهای بزرگ الهی
محسوبومعرفمکتبوحیونبوتمیباشد.

بیندازند و «وداع با شــب» کار آندره تشــین
فرانســوی و «معــاون» ســاخته آدام مــک
کــی امریکایی در بخش خارج از مســابقه و
همچنین «داستانی کوتاه از سیاره سبز» به
کارگردانی ســانتیاگو لوزا« ،نور زندگی من»
اولین فیلم بلند کیســی افلک امریکایی در
مقــام کارگردانی «بازی ســایه ها» کار لویی
چینــی و «یادبــود» ســاخته جووانــا هــاگ
بریتانیایی در بخش افقها فیلمهایی از این
قبیلاند.

اواخــر آذر  ۵۷نخســتین کتــاب شــعر
مــن منتشــر میشــود؛ «ســوگ پاییــزی»
انقـالب
تجربههایــی از علیرضا پنجــهای .در آن
کتاب عشــق ،عرفان ،سیاســت و اجتماع
بهصورت تجربههایی خام محتوای کتاب
را ســاختهاند .این کتاب در شمارگان هزار
نســخه با قیمــت  ۸۵ریال ،بــرای ماناباد
مادرم که مســتمری بگیر حقوق پدر بود،
علی رضا پنجهای
شاعر
بهعنوان نخستین ناشرم پنجهزار تومان
هزینه در بر داشــت و چــون در روزهای انقالب در دانشــگاه گیالن
کتابهای جلد سفید میفروختم ،قاطی همان کتابها ب ه فروش
رفت و مادر هم هزار تومان ب ه من حقالتألیف داد .این مجموعه
از بیــن ســوژههایی مانند :تولد ،زندگی ،فصل ،عشــق ،کتاب ،هنر،
عدالــت ،آزادی ،ثــروت ،دوســت و ...در دفتــر عقایــدم زده بودند
بیــرون؛ همیــن عناوین را ما بــاالی هر چند صفحه مینوشــتیم و
در اختیار دوســتان نزدیک خود قرار میدادیم تا هر یک نظرشان
را زیر هر ســوژه بنویســند ،در آخرهم پای اظهار نظراتشان امضا
میکردند .خودم هم نخستین کسی بودم که اظهار نظر میکردم.

دفتر عقاید من برای یک شــب میهمان دوســتانم بــود تا هر یک
نظراتشــان را در خصوص هر ســوژه بنویســند .خیلــی از وقتها
وقتــی با دوســتان خلوتی دســت مــیداد عقایــد هــم را بازخوانی
میکردیــم .بعدها یکی از مســتأجران خانه اســتیجاری ما که ســه
ســال از مــن بزرگتــر بود به من گفــت آرا و عقاید تو بــا بقیه فرق
دارد و بــوی شــعر میدهد؛ در هر حال من عضــو فعال کتابخوان
و گــروه تئاتر کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان پارک شــهر
در باغ محتشــم رشــت بودم و عالقه به کتاب داشــتم .سال  63تا
 64هم باالخره توانستم بین هزاران تن موفق به قبولی در آزمون
شوم و بهعنوان مربی فرهنگی همین کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان درآستانه اشرفیه شروع به کار کنم .مانا باد حسین فتح
ســمیعی ،همان مســتأجر خانه اســتیجاری که دیگر دوســت من
محسوب میشد مشوقم شد تا کتاب شعر چاپ کنم .کتابها هم
قاطی کتابهای جلد ســفید دوره انقالب به فروش رفت و خیلی
زود نایاب شــد .البته خدا را شکر که نایاب شد؛ چرا که تجربههایی
خامدســتانه بیش نبود .از آن دوره دو شعر جا ماندند از نخستین
کتابــم یکی شــعر گل ســرخ بود که نســبت مــرا با انقــاب بخوبی
آشکار میکند:
گل ســرخی در باغچه پرپر شــد /و کودکی /پرهای گل سرخ باغچه
را /الی کتاب تاریخ خود به یادگار گذاشت
ایــن شــعر را ســال  1357گفتــه بــودم و در آن اشــارتی بــه مــرگ
گلســرخی هــم داشــتم .البتــه بعدهــا بــدون اجــازه مــن یــک
مستندســاز(م .الــف) کــه االن بســیار مطــرح اســت از ایــن شــعر
مســتندی ســاخت که به لحاظ محتوا از اتریش یا ســوئیس جایزه
نقدی قابلتوجهی گرفت .نام مســتند را هم گذاشــته بود «تاریخ
او» .البته شرح آن مستند در شماره مهر یا آبان  1369مجله فیلم
آمده اســت .من هم بواســطه درگذشــت مشــکوک پدر در تبعید
بندرماهشــهر دل خوشــی از شــاه نداشــتم ،در مبــارزات محلــی و
دانشآموزی با خط خود با کاربن شــعار مینوشتیم و به صندوق
پست خان ه های محله میریختیم .بعدها هم که به طور حرفهای
در شــعر حضــور یافتــم ،دریافتــم کــه اغلــب روشــنفکران جــوان
رشــتی حتی غیرتشکیالتیها را صرفاً ســاواک بهدلیل روشنفکری
و کتابخوانــی ،البــد بــرای ممانعــت از تنویــر بیشــتر افکارشــان،
بازداشت کرده بود که دو تن از فرزندان زندانی کتاب فروشیهای
رشت ناصر شهرابی پسر کتاب فروشی نصرت رشت بود و دیگری
رضا فرهمند پسر کتاب فروشی کاوه «پل عراق» نزدیک محله ما
خمیران زاهدان که هر دو از دوســتان پس از انقالب و نزدیک من
محســوب میشــوند .اگرچه صاحب هر دو کتابفروشی نصرت و
شــعبان که یادشــان مانا باد رخ در نقاب خاک کشیدند .یکی چند
ســال بعد در «پل عراق» به تاریخ پیوســت و آن دیگری با آشفته
بــازار کتاب -کاغذبندی  450هــزار تومان فعلی -هنوز صورتش را
دارد با سیلی سرخ نگه میدارد.

