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نگاه آخر 

روزگار كودك��ي م��ن، همه 
خانه ها در تهران حياط هايي 
با درخت هاي بزرگ و تنومند 
داش��ت. خيابان ها پ��ر بود از 
درخت هاي س��بز و تا چشم 
كار مي كرد همه ج��ا باغ بود 
و بستان. اما رفته رفته آپارتمان ها جاي درخت ها را 
گرفتند و حاال هم كه برج ها جاي همان آپارتمان ها 
را گرفته اند و ساختمان ها سر به فلك كشيده اند. اين 
روزها حتي در خيابان هايي كه پهن نيستند و فقط 
به اندازه همان خانه هاي حياط دار و باغ هاي مسطح 
بودند، برج هاي بلندي ساخته شده. سازندگان اين 
آپارتمان ها، حتي به اين موض��وع توجه نكردند كه 
حداقل عرض خيابان ها را پهن تر كنند تا رفت و آمد 
ساكنان و اتومبيل ها در كوچه هاي تنگ با اين همه 
مش��كل مواجه نش��ود. به اين ترتيب چهره امروزي 
شهر تغيير كرده و گريزي هم از آن نيست. در چنين 
وضعيتي بايد تالش كنيم تا فضاهاي سبزي كه وجود 
دارد حفظ و نگهداري شود و بيش��تر از اين از دست 
نرود. در قدم بعدي بايد در فضاهاي ممكن، درخت، 
درختچه و... كاش��ته ش��ود. بدون ش��ك وجود اين 
فضاهاي س��بز عالوه بر تاثيرات مثبت و نشاط آوري 
كه بر روحيه انس��ان ها مي گذارد، شايد تا حدي، هر 
چقدر كم و كوچك، به هواي آلوده تهران و مشكالت 
آن كمك كند. واقعيت اين است كه كاشت درخت 
در زماني خاص، سنتي قديمي بوده و ما بايد دوباره 
به اين س��نت قديمي بازگرديم. درخت��كاري نبايد 
مختص يك روز خاص در تقويم باشد و شيوه موثرتر 
اين است كه به طور اساسي به فكر احداث پارك هاي 
مختلف، مكان ها و فضاهاي س��بز باشيم و فرهنگ 
نگهداري از اين فضاها را هم ترويج دهيم. بايد بدانيم 
فقط كاشتن درخت ها مهم نيست؛ بايد به نگهداري 
و گسترش اين فضاها تا حد ممكن فكر شود و براي 
انجام هرچه بهت��ر آن برنامه ريزي هاي هدفمندي 
انجام شود. تمام اين اقدامات يك عزم كلي مي خواهد 
تا در نهايت اين فضاي ش��هري تازه ساخته شده، به 
بهترين شكل ممكن با طبيعت پيوند داشته باشد و 

چهره اش سبز شود.

پيش ت��ر در اي��ن س��تون به 
غلط ترين تصور جاري درباره 
پديده »پس��ند مخاطب« در 
س��ينماي خودمان پرداخته 
بوديم. چكيده اش اين بود كه 
و پخش كننده  تهيه كنن��ده 
نمونه اي سينماي ايران همچنان و مانند سال هاي 
دهه س��ي، »مردم« و س��ليقه آنها را از يك جنس و 
يكدس��ت مي پندارد. در حالي كه در اين س��ال ها و 
دهه ها، طيف ها متنوعند و مثال ش��ايد در مجموع 
كمتر از پنج درص��د از بيننده هاي فيل��م »جدايي 
نادر از سيمين« در نوروز سال ٩٠ حاضر باشند پا به 
سالن سينماي نمايش دهنده هر يك از سه قسمت 
»اخراجي ها« بگذارند.  حاال و در آس��تانه نوروز ٩٧، 
اش��اره به اين تبارهاي متفاوت سليقه نزد مخاطب، 
باز هم ضروري به چشم مي آيد. ضوابط مطرح شده 
براي انتخاب فيلم ها توسط ش��وراهاي مرتبط تنها 
دو دامن��ه را در بر مي گيرد: تالش ب��راي اكران فيلم 
»مناس��ب« براي اكران نوروزي و رعايت عدالت در 
اكران فقط يك فيلم از ه��ر دفتر توزيع. اينها قبول و 
خيلي هم درس��ت. اما بر س��ر آن تعبير »مناسب« 
جاي مكث و بحث وجود دارد. در اين زمينه، تناسب، 
ويژگي مشخص يك فيلم نيس��ت؛ بلكه تناسب را 
بايد در تركيب فيلم ها و گس��تردگي طيف و قش��ر 
و طبقه اي كه هر كدام به عن��وان »مخاطب هدف« 
خود برگزيده اند، در نظر گرفت. وقتي فيلمي به قصد 
جذب مخاطب جوان طبقات عام ساخته شده باشد و 
فيلمي ديگر، بداند كه مي خواهد با روايت و دنيا و حتي 
تبليغاتش افرادي از طبقه اهل فرهنگ را درگير خود 
كند، ما به تدريج مي توانيم با كنار هم چيدن اين دو 
و انواع فيلم هاي ديگر با مخاطباني ديگر، به تركيب 
متناسب برسيم. بابت اينكه س��ينماي ايران عمال 
تفكيك ژانري مش��خص ن��دارد، ناگزيريم با همين 
تفكيك طبقات و سليقه هاي مخاطب به چيدن سبد 
متنوع و به درد بخوري از محصوالت سينمايي براي 
تعطيالت عيد برسيم؛ نه با »تقسيم غنائم« به شيوه 

تالش براي راضي نگه داشتن همگان. 

دم دست ترين و مش��هورترين ضرب المثِل 
درختی که ب��ه ذهن تان می آيد چيس��ت؟ 
درخِت اگر را کاش��تند سبز نش��د؟ درخِت 
کاشکی را کاشتند سبز نشد؟ درخت هرچه 
پربارتر، س��رش خميده تر؟ درخت تو گر بار 
دانش بگيرد، به زي��ر آوری چرخ نيلوفری را؟ 
ِکرم از خوِد درخت اس��ت؟ چقدر خوب می ش��د، اگ��ر مثل قديم، 
درختان هرچه پربارتر می شدند، خميده تر و افتاده تر هم می شدند. 
امروزه فروتنی و افتادگی کجا بود! چرخ نيلوف��ری را هم امروزه انگار 
فقط ثروت است که به زير می آورد و با آن اهل دانش را زير می گيرند. 
َمَثل »کرم و درخ��ت« را هم که تندروان تبربه دس��ت می بندند به 
ناف هر نهال معترض و منتقد و مخالِف نگون بخت و ِد بزن. می ماند 
»درخت »اگر« و درخت »کاش« که خب، سکه ی آن در روزگار ما هم 
رايج است. درختش را هی می نشانيم و می کاريم و صبر می کنيم و هی 
سبز نمی شود که نمی شود. از اين درخت های اجتماعی و سياسی که 
بگذريم، حيف است از بيتی از »انوری« هم ياد نکنم که مضمون آن 
در حد ضرب المثل کاربرد دارد، ولی خب بخت رواج يافتن در فرهنگ 
عامه نيافته است:» درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای / نه جور 

اّره کشيدی و نی جفای تبر«
نظم و نثر فارسی پر است از درخت. ولی من می خواهم بيتی َمَثل شده 
را از درخت کهن سال ادبيات معاصر، هوش��نگ ابتهاج، بياورم که از 
اتفاق در همين اسفندماه نودساله شد و با اين همه گران باری، نمونه ی 
افتادگی و فروتنی نيز هست و س��ايه اش هم چنان سبک و روح نواز. 
سايه شعری دارد با عنوان »کوچه سار شب« که محمدرضا شجريان 
هم آن را بر پايه ی آهنگی از زنده ياد لطفی با تنظيم درخشان فريدون 
ش��هبازيان در آلبوم »جام تهی« خوانده است. کوچه سار شب تنها 
قطعه ی دشتِی اين آلبوم قديمی اس��ت. سايه در اين شعر، مضمون 
»تنهايی و هجران« را به زيبايی بسيار تصوير می کند با اين مطلع: »در 
اين سرای بی کسی کس��ی به در نمی زند/ به دشت پرمالل ما پرنده 

پر نمی زند«
شاعر، يا راوِی خراب دل، ش��کايتش را ادامه می دهد تا عاقبت خود 
را به سان درختی خش��ک و عور تصوير می کند که در حال تحمل 
ضربه های تبر است:» نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست/ اگر نه، 

بر درخت تر، کسی تبر نمی زند«
نکته اين اس��ت که راوِی ش��ب گرفته ي  تنهامانده، ظاه��را به دليل 
بی باری و بی سايگی، خود را سزاوار تبر می داند، اما در اصل به گونه ای 
طعنه آميز گاليه می کند از جفای آنان و يارانی که روزگاری ميوه خور 

اين درخت بوده اند يا سايه نشين آن.

15 ساله بودم و دبيرستاني؛ 
س��ال 32 بود. هرروز بعد از 
مدرسه سراغ ميتينگ هايي 
ك��ه ب��ه نف��ع مص��دق در 
س��بزه ميدان قزوي��ن كه 
مي��دان مركزي ش��هر بود، 
مي رفتم. آن  روزگار طرفدار مصدق بودم، هنوز هم 
هستم. در ميتينگ ها و جلسه ها شركت مي كردم 
و روزنامه ه��اي طرف��دارش را ه��م مي خوان��دم. 
روزنام��ه »حاجي باب��ا«، »توفيق«، »ش��ورش« و 
»باختر امروز« دكتر فاطم��ي را هر روز مي خواندم 
و در جريان همه چيز ب��ودم. آن روزگار همه دكتر 
مصدق را دوست داش��تند. او نفت را ملي كرده بود 
و دس��ت انگليس را از كش��ور كوتاه. مگر مي ش��د 
دوس��تش نداش��ت و به كارش عالقه من��د نبود؟! 
دوستش داش��تيم و دنبالش مي كرديم. هيچ وقت 
يادم نمي رود كه يك��ي دو روز مانده به كودتاي 28 
مرداد چه اتفاقي افتاد. مثل ه��رروز از خانه بيرون 
زدم و به سمت شهرباني قزوين رفتم. جلو شهرباني 
جمعيت زي��ادي از طرفداران مصدق جمع ش��ده 
بودند؛ از ت��وده اي و جبهه مل��ي و... به نفع مصدق 
شعار مي دادند. ناگهان يكي از سربازان شروع كرد 
طرفداري از ش��اه. طرفداران مص��دق هم ريختند 
سرش و كتكش زدند. ناراحت شدم. به نظرم رفتار 
ظالمانه اي بود و از ما كه طرفدار مصدق آزاديخواه 
و هميشه پايبند به اصول بوديم، نادرست و اشتباه. 
مصدق قهرمان مل��ي ما بود. قهرمان��ي آزاديخواه، 
مستقل و دلسوز به ميهن. آزادانديش و رفرميست 
بود. اما هيچ وقت حاضر نش��د ك��ه بابت آنچه فكر 
مي كند درس��ت اس��ت، قانون را زيرپا بگذارد و از 
قانون تخطي كن��د. او حت��ي آزادي مخالفانش را 
هم به رسميت مي ش��ناخت و همين خصوصيات 
اخالقي بود كه او را مصدق كرد. اي��ن اتفاق از يادم 
نرفت تا يك��ي، دو روز بعد، همان 28 مرداد س��ال 
32، كه از خانه بي��رون زدم تا به س��مت چاپخانه 
عمويم بروم. نزديك هاي چاپخان��ه، صداي راديو 
را ش��نيدم و مهدي ميراش��رفي را كه فرمان عزل 
مصدق را مي خواند. انگار يك تشت آب سرد روي 
سرم ريختند. آن اتفاق و حادثه تاثير بسيار زيادي 
روي من و همنسالنم گذاشت. مصدق را بعدتر در 
قصه هايم روايت كردم. در »موميايي« شخصيتي 
خلق كردم قهرمان اصلي اش مصدق بود. تمام اين 
س��ال ها دو نفر الگوهاي ذهني من بودند. مصدق 
اولين آنها است. آزاد انديش و وطن دوست و پايبند 
به اصول اخالقي. مردي كه حتي در روزگار مريضي 
و بيماري سرطان حنجره، اجازه نداد كه او را براي 
معالجه به خارج از كشور ببرند و چنين اعتقادي به 
ميهن و مردم سرزمينش داشت. مردي كه الگوي 
آزادانديش��ي بود، به اصالحات باور داش��ت، مردم 
دوست بود و در سياست فوق العاده زيرك. اسطوره 
ديگرم دهخدا اس��ت. مردي كه زندگي اش را براي 
ادبيات گذاشت به روايت خودش، در تمام سال هاي 
زندگي فقط دو روز ننوشت؛ روزي كه مادرش مرد 
و روزي كه نتوانست قلم به دست بگيرد. مصدق و 
دهخدا هميش��ه الهام بخش و نيرودهنده رمان ها، 
ش��عرها و نوش��ته هاي من بودند؛ مرداني بزرگ با 
شخصيت هايي بزرگ كه همواره مي توانيم از آنها 
الهام بگيريم و آنها را معي��ار روابط اجتماعي خود 

بدانيم.  

روزي كه مصدق در ذهنم حك شددرخت بودن یا درخت نبودناكران به تفكيك مخاطبچهره شهر را سبز كنيم 

ویژه نامة نوروزی   اندیشۀ پویا     منتشر شد

ســـال شــــشم
شــمارۀ چهـل و نهم
ویــژۀ نـوروز 1397
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رقابت هـای ۱۴۰۰ را
زود آغـاز کردنـد
گفت وگو با حمیـد ابوطالبـی
 مشاور سیاسی رئیس جمهور

ــو شـکســتم تـاب
اما چارچوب نشکسته ام
یک فنجـان اسـپرســو با 
محمــودصـــادقـــی

اصالح طلب و اصول گرا ندارد
آقـایـان مخـالـف انـد
گفـت وگـو با طیبـه سـیاوشـی
که سخنگوی مطالبات زنان است

شـرح یک زندگی سیاسی:
 گفت وگو با بهـزاد نبـوی

غصه می خورم
برای ایران 

یادداشتی از بابک احمدی

 گفت وگو با
مصطفی رزاق کریمی
 کارگردان »بانو قدس«

آخرین دیدار و گفت وگو با
ــوش شــایگان داری

 گنــج شــایگان

ناگفتـه های
زندگی خصوصی
خانوادۀ  امـام

کالس هــای درس 
حسـین بشـیریه

 به روایـت:
محمد جواد کاشی
 احمد زیـدآبـادی
 داود فیــرحــی
 ابوالفضـل دالوری

نمرۀ ۱3/5
به روحانی

نظرخواهی از فعاالن سیاسی: 
چـه نمـره ای به کارنـامة
یـک ســال گذشــتة
دولت اعتدال می دهیـد؟

 روزی روزگاری شهر من
به روایت:
رضـا جـوالیــی
ــاالر ســارا سـ
بهـروز غریب پور
سیامک گلشیری
محمـد طلوعـی

کتابخانة ۱396
نظرخواهی 
»اندیشةپویا«

دربارۀ بهترین 
کتاب های سـال

به مناسبت انتشار رسـالة
»احیای علوم سیاسـی«

بازگشت بانوان ازلی
یادداشـتی از
گلـی ترقـی

سـّر عشـق
مقاله ای از 

مرتضی مردیـها

در جست وجوی جهانشهری
مقاله ای از ایمانوئل کانـت 
به ترجمة عزت اهلل فوالدونـد

سودای محالِ پیش گویان
مقاله ای از آیزایا برلیـن

 به ترجمة عبداهلل کوثـری

معلمِ گذار به 
دموکراسی

ــرِ ای شه
ــنای آش
غریبـه ام

ا  ــدان ـب در زن
مارکسیسـت ها
مباحثه می کردم
 همـــة آنچـــه
ـــدگی دربارۀ زنـ
رسـول جعفریـان
ــد بـدانیــد بای

شرح یک زندگی سیاسی: گفت وگو با بهزاد نبوی غصه می خورم برای ایران
آخرین دیدار و گفت وگو با

 داریوش شـایگان
به همراه یادداشتی از:

بابک احمدی

ای شهرِآشنای غریبه ام

معلِم گذار به دموکراسی

به روایت:   رضا جوالیی
 سارا ساالر، بهروز غریب پور

 سیامک گلشیری، محمد طلوعی

نور وزنامه: سفر به شهر خیال

کالس های درس حسین بشیریه
 به روایت: محمد جواد کاشی
داود فیرحی، احمد زیدآبادی

 ابوالفضل دالوری

اصالحات نه چریک می خواهد 
و نه قدرت پرست

یادداشتی از گلـی ترقـی

مقاله ای از مرتضی مردیها

بازگشت بانوان ازلی

سـّر عشـق

تابو شکستم
اما چارچوب نشکسته ام

 یک فنجان اسپرسو  با محمود صادقی

رقابت هـای ۱۴۰۰ را
زود آغـاز کردنـد

گفت وگو با حمیـد ابوطالبـی
 مشاور سیاسی رئیس جمهور

کتابخانة ۱396
نظرخواهی »اندیشةپویا«
دربارة بهترین کتاب های سـال

ترجمه ای از عزت اهلل فوالدونـد

 ترجمه ای از  عبداهلل کوثـری

در جست وجوی جهانشهری

سودای محاِل پیش گویان

تخته   سياه حركات موزون

بيست و نهم  ام دسامبر سال 2017 روزنامه گاردين گزارشي با عنوان »هر كسي مي تواند هر عادتي را تغيير دهد« 
منتشر كرد و به بهانه آغاز س��ال 2018 ميالدي از انقالب فردي نوشت. مويا س��ارنر، خبرنگار گاردين با انتشار اين 
گزارش از همه مخاطبان گاردين دعوت كرد ليس��تي از عادت هاي بد خود را روي كاغذ بنويسند و تالش كنند در 
سال جديد يكي از اين عادت ها را به انتخاب خودش��ان با عادتي خوب جايگزين كنند و به اين ترتيب قدمي در راه 
تحول فردي بردارند. آن طور كه سارنر نوش��ته: »داشتن يك زندگي سالم هميشه منوط به اراده مطلق نيست بلكه 
مي تواند به شيوه اي كامال ساده با تعريف عادت هاي جديد ساخته شود« و اين در واقع همان اصطالحي است كه از 
آن با عنوان »سال تازه، قوانين تازه« تعبير مي شود. به روزهاي آخر سال نزديك مي شويم و بهتر است در اين هواي 

بهاري صبح چهارشنبه ما هم به »انقالب فردي« خود فكر كنيم. 

سال تازه، قوانين تازه

دوباره صف ابتياع دالر/ به اميد روز وداع دالر
دوباره صفوف خريد دالر/ فراتر ز ميدان ديد دالر

دوباره دالر و دوباره دالر/ مبادا شود نرخ آن شش هزار
دوباره ببين رونق اقتصاد/ به ميدان فردوسي پاكزاد

فردوسي پاكزاد

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

هشتگ روز 

براينوروزچهقدميبرداشتهايد؟
»روز درختكاري يه جورايي مثل فراخوان نوروزه؛ بياييد 
همه با هم نهال هايي براي سال تازه بكاريم. تا  نهال هست، 
زندگي بايد كرد. راس��تي براي نوروز امسال چه قدمي 
برداش��ته ايد؟« اين پيام يكي از كاربران توييتر اس��ت؛ 
نوش��ته اي كه ميان دعوت به درختكاري، آمدن س��ال 
تازه را نويد مي دهد و ميان شلوغي  روزهاي پاياني سال، 
از شور آغاز يك سال جديد مي گويد. به بهانه انتشار اين 
پيام در توييتر، كاربران تصميم گرفتند هشتگ »نوروز« 
را داغ كنند و هر كدام از حال و هواي نوروزي شان بگويند. 
اينكه چند قدم مانده به س��ال تازه، كج��اي قصه نوروز 
ايستاده اند و چه برنامه اي پيش رو دارند؛ كاربري با انتشار 
تصوير ميوه هاي رنگي و سبزيجات تازه نوشته: »به خدا 
زندگي همين رنگ هاست. نااميدترين آدم دنيا هم كه 
باشي، اين همه رنگ و بوي تازه تو رو با خودش به جاي 
ديگه اي مي بره، جايي كه تا چش��م كار مي كنه زندگي 

است و زندگي... اينجا بازار ميوه و تر باره تجريشه... الزم 
نيست كيف پرپولي داشته باش��يد، در روزهاي مانده به 
عيد لطف گش��ت و گذار تو اين بازار رو از دست ندين!« 
كاربر ديگري نوش��ته: »با اينكه خيلي ها فكر مي كنن 
خونه تكوني ديگه از ُمد افتاده، اما نوروز براي من با همون 
خونه تكوني معنا پيدا مي كنه. انگار داري مكان زندگي ات 
را آماده مي كني كه يه مهمون تازه بياد، يك سال تازه«، 
كاربري توييت ك��رده: »ميان خونه تكون��ي نوروز، مغز 
و دلمون رو هم از هر چي كينه و بديه بتكونيم تا سبك 
بشيم«، كاربري نوشته: »نوروز تو راهه، حواستون باشه 
ميون تلخي هاي توييتر، ش��وق آغاز يك سال جديد رو 
از دست نديد« و در نهايت كاربري توييت كرده: »نوروز 
نزديك اس��ت... دعا مي كنم مردم شرمنده خانواده هاي 
 خود نش��وند، هم��ه بخندن��د و با ش��ادي به پيش��واز 

سال جديد  بروند.«

جواد   مجابي رضا   شکراللهیامير   پورياايرج راد 

# نوروز


