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سریالسازیسیستماتیک

اینم
خــواب میدیدم با یک طرح ســریال به دفتر مدیر یکی
از این
از شــبکهها رفتم تا نظرش را برای ساخت سریال جلب
کنم .آقای مدیر« :خوش آمدید .من سراپا گوشم ».من:
«غرض از مزاحمت ،یه طرحی داشتم که خیلی خالصه
سیناپســش رو براتون میخونم .عرض شود که داستان
یک خانواده است که پدر بازنشسته است و»...
علیرضا کاردار
مدیر« :بازنشســته کجا؟» من« :آموزش و پرورش».
مدیر« :با این شرایط صندوق بازنشستگی و اینها بهتره
بازنشســته یــه جــای دیگــه باشــه .مثــاً »...مــن« :اداره
بهداشت خوبه؟» مدیر« :نه! مزاحم قشر زحمتکش پزشکها نشیم ،بهتره .یک
جای تخیلی ...مثالً اداره کل تهیه و توزیع ملزومات!» من« :مادر خانواده هم خانه
داره و بیمــاره مختصــری داره »...مدیر« :آفرین .مریضی خوبــه .توش به این هم
اشاره کن که داروهاش از لیست بیمه خارج شده .خب ادامه بده».
مــن« :خانــواده  2فرزند دارن »...مدیر 2« :فرزند کافی نیســت ».من« :ولی پدر
بازنشســته شده دیگه و کاری از دستش برنمیاد ».مدیر« :خب قبل از بازنشستگی
زحمتش رو بکشــه 4 .تا خوبه .دبســتانی باشــن ولی زبان انگلیســی نخونن .ادامه
بده »...من« :یه پســر که دانشــجوی فوق لیسانسه ولی ستارهدار شده »...مدیر« :ما
دانشــجوی ستارهدار نداریم .خودش مدارکش رو تکمیل نکرده ».من« :و بیکاره».
مدیر« :آره ،با این وضعیتی که دولت فراهم کرده بیکار خوبه .ادامه بده!»
مــن« :یــک دختر هــم دارن کــه لیسانســه و دم بخــت »...مدیر« :دختــر نباید
زیــاد خونــه بابــاش بمونه .زود شــوهرش بــده ».من« :چشــم ،اجازه بدین وســط
ســریال براش خواستگار میفرستم ».مدیر« :وسط دیره .فوقش قسمت دوم بگو
خواستگاره بیاد .مستقیم هم بره خونه شون .تو کوچه و کافه هم همدیگه رو نبینن.
بگو دختره رژلبش رو هم تعدیل کنه .عشق و عاشقی هم نداریم .اول نامزد کنن،
بعد عشق خودش میاد .حاال آقا داماد چکاره هستن؟»
من« :یه شرکت استارتاپی داره که »...مدیر :دست بردارین از این مشاغل کاذب.
باز البد توش به فیلترینگ هم میخوای اشــاره کنــی؟» من« :میفرمایین چکاره
باشه؟» مدیر کمی فکر میکند و میگوید« :طراح مفهومی خودرو .فقط برای سایپا
و ایران خودرو طرح میزنه .یه نمای بســته هم از گوشــیش بده که فقط پیامرسان
ســروش رو داره و هر روز ســه وعده به پدر و مادرش ســر میزنه .با دختره هم فقط
در حضــور خانــواده چت میکنه .خب بعدش؟» من« :بعدش؟ این دیگه رشــته
داســتان از هم پاشــید .نمیدونم بعدش چی میشــه ».مدیر در حالی که دارد به
سراپا چشم تبدیل میشود و میگوید« :تا همین جاش خوبه .اگه همت کنی تا 13
قسمت راحت از توش درمیاد .چون شما رو آقای مهندس معرفی کردن و بهشون
ارادت داریــم ،بــرای فصــل دومش هــم خیالت راحــت ».من با تعجــب« :کدوم
آقای مهندس؟» مدیر« :مگه شــما آقای ســیار آیدین سریع نیستی؟» من« :نخیر
قربان ،علیرضا کاردار هستم ».مدیر با عصبانیت 6« :دقیقه است وقت منو گرفتی
پسرجان ،آقای فالنی ...بیا ایشون رو به بیرون راهنمایی کن».
هشتاد سال از مرگ «نصرتالدوله فیروز» گذشت

یاد
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از مقرب درگاه بودن تا ارتشاء و مرگ

تاریخ دقیق تولد فیروزمیرزا عیان نیســت .بر سنگ قبرش،
تاریخ  22شــوال  1306حک شــده (برابر با  31خرداد )1268
اما به نظر میرسد  1267خورشیدی ،سالزاد او باشد.
 17ســال بیشــتر نداشــت که به والیت کرمان رفت .دو ســال
بعد ،به بیروت رفت تا تحصیل کند .سپس به پاریس رفت
حمیدرضا محمدی
و حقوق خواند .سال  1293بود که به وطن برگشت و باوجود
روزنامهنگار
مخالفتهای مجلس ،ولی به سبب نفوذ پدرش ،حضورش
در جایــگاه معاونــت وزارت عدلیــه تثبیت شــد و ایــن ،آغاز
ترقیهای سیاســی و دولتی او بود .هفتم شهریور  1295وقتی وثوقالدوله رئیسالوزرا
شــد ،او را به وزارت عدلیه برد و تا  15خرداد  1296آنجا بود .آنگاه که احمدشــاه در 16
مرداد  1297مجدداً برای وثوقالدوله ُمهر صدارت زد ،مقام عالی وزارت عدلیه باز به
نصرتالدوله رســید که تا  12تیر  1299پابرجا ماند و البته ،بعدتر ،با حضور در وزارت
امورخارجه ،به نوعی تبدیل به احســن هم شــد .یکی از مهمترین رخدادهای زندگی
او ،حضور فعال در معاهده  1919میباشــد تا آنجا که به ســبب آن ،عالوه بر دریافت
چهل هزار لیره از انگلســتان بابت حقالزحمه خود در انعقاد قرارداد ،شــصت هزار
لیره هم از محل درآمد شــرکت نفت ایران و انگلیس اعتبار گرفت .او پس از ســقوط
کابینه وثوقالدوله راهی لندن شــد و در ارتباط با انگلیســیها ،از چند و چون کودتا در
ایران باخبر میشود اما تا بجنبد ،سیدضیاءالدین طباطبایی ،در تهران کار را به سامان
رسانده است .ابتدا کودتا مغضوب میشود اما با درایت عبدالحسین میرزا فرمانفرما
که رضاخان را در مسیر رسیدن به قدرت مطلقه میدید ،به جمع مدحگویان او رسید
و ســرانجام فیروزمیــرزا در آخرین کابینه سردارســپه ،به وزارت عدلیه رســید .با تکیه
زدن رضا شــاه بر سلطنت ،بواسطه عبدالحســینمیرزا ،تیمورتاش بهعنوان نفر دوم
حکومت ،در کابینه میرزا حسن مستوفیالممالک و مخبرالسلطنه هدایت عهدهدار
منصب وزارت مالیه شد و به حضور آرتور میلیسپو و هیأت مستشاری مالی امریکایی
در آنجا خاتمه داد .وزارت نصرتالدوله در  18خرداد  1308ناگهان خاتمه یافت.
مهدیقلــی هدایــت _ کــه خــود آن زمــان رئیسالــوزرا بــود _ در این باره مینویســد:
«روضه خوانی که در وزارت جنگ ،پهلوی در قزاقخانه میشد ،از اول سلطنت در تکیه
دولت میشود ۱۸ .خرداد برابر  ۱۰محرم درب تکیه جمع بودیم .آلبومهایی مشتمل
بر عکسهایی از راهآهن جنوب رسیده بود .شاه سینه به سینه نصرت الدوله با بشاشت
عکسها را نشــان میدادند و شــرحی میفرمودند .بر حسب معمول تشریف بردند
و ما به طرف درب شــمسالعماره راهی شــدیم .جلوی پله عمارت بادگیر ،افسری از
نظمیه جلو آمد و نصرت الدوله را جلب کرد .تیمورتاش هم بیخبر بود علت رنجش
شــاه از نصرت الدوله به این غلظت معلوم نشــد .حدس من این بــود که باید ارتباط
با صارم الدوله و قضایای فارس داشــته باشــد ».او بواســطه پدر و وســاطت مســتوفی
الممالک ،اندکی بعد آزاد اما یازده ماه بعد مجدداً به اتهام ارتشاء بازداشت میشود.
با این حال ،پهلوی اول دســت بردار نبود .پس از  7ســال حبس ،در  28فروردین 1316
به ســمنان تبعید و در منزل سیدکاظم شریعت پناهی؛ نایبالتولیه مسجد سلطانی
سمنان مسکن داده شد .تا سرانجام حسب دستور رکنالدین مختاری؛ رئیس شهربانی
کل کشور ،عباس مختاری معروف به شش انگشتی ،حدود ساعت دو بامداد دوشنبه
بیستم دی همان سال ،با مباشرت سه نفر دیگر ،در  49سالگی جانش را میستانند.
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نخســتين چيزى كه روز قيامــت در تــرازوى اعمال بنده
گذاشته میشود ،اخالق خوب اوست.

نگاره

تو در جهان غریبی به غربت چه میکنی؟

عکس

خانهام ابری ست

خانه پدر شــعر مدرن فارسی با رأی دیوان عدالت اداری
نوشت
از فهرســت آثار ملی خارج شد .بیم آن میرود ،مالکان،
خانــه آقای شــاعر را تخریــب کنند .آنها ســال  1380هم
حسن همایون
ک بار تصمیم به تخریب خانه میگیرند ،اما ســیمین
ی 
روزنامهنویس
دانشور ،نویسنده مطرح که از سالهای دهه سی همسایه
نیمایوشیج بوده ،بموقع از راه میرسد و مانع میشود و خانه نیما بهشماره 4603
در شمار آثار ملی ثبت میشود .خانم نویسنده گفته بود« :من نگذاشتم خانه نیما
راخراب کنند .داشتم میرفتم سلمونی .دیدم بنای اصلی را دارند خراب میکنند.
فوری آمدم خانه .تلفن کردم به شهردار تجریش و رئیس میراث فرهنگی ،آقای
بهشتی .فوری آمدند .گفتم اینها دارند خانه اصلی را خراب میکنند ،این میراث
فرهنگیــه .باهم رفتیم .عــروس خانواده آمد گفت که میخواهیــم اینجا راخراب
کنیم وآپارتمان بسازیم .اینها نگذاشتند ،رفتند قولنامه کردند ،اماخونه من راهم
قولنامه کردند که این دو تا میراث فرهنگی شد» .بسیاری از دوستداران آقای شاعر،
ن هســتند خانه تخریب شــود و ســازمان میــراث فرهنگی هم بــه رأی دیوان
نگــرا 
عدالت اداری اعتراض کرده اســت ،اگر بیش از این تعلل شــود ،خانه نیمایوشیج
هم به سرنوشت خانه بسیاری از هنرمندان و نویسندگانی گرفتار میشود که در اثر
بیتوجهی تخریب شــدند .خانه نیما و همســایههایش جالل آلاحمد و سیمین
دانشــور یک خانه معمولی نیســت .این خانه پاتوق و محل رفت و آمد بســیاری
از چهرههای هنری و ادبی ســالهای دهه ســی و چهل بوده و بخشــی از تاریخ هنر
و ادبیــات ایران محســوب میشــود؛ بیتوجهی به خانه هنرمندان و نویســندگان،
بیاعتنایی به ادبیات و هنر و چهرههای هنرمند نیست؟!
پرسه در گذشته

پیشنهاد

چند روایت جذاب از دور ه قاجار

فوقالعادهانــد کتابهای «پاریس از دور نمایان شــد»،
«قهوه استانبول نیکو میســوزد» و «آسمان لندن زیاده
میبــارد» .و فوقالعــاده بودن این کتابهــا از دو جهت
اســت کــه خواننــده را ســر شــوق میآورنــد .یکــی نگاه
مســافران جورواجوری اســت کــه از ســلطان و دولتمرد
تــا رجال قاجاری را شــامل میشــوند و هر کدامشــان از
علیرضا غالمی
داستاننویس و روزنامهنگار زاویهای خاص و متفاوت به شهرهای پاریس ،استانبول
و لنــدن نگاه میکننــد و یکی هم نثر دلکش آنهاســت.
صد و اندی ســال پیش عمادالســلطنه در گزارش ســفرش به استانبول نوشته بوده
«میخواهم بگویم هیچ جای دنیا این منظر نیکوی ُبســفر را ندارد» و با این جمله
گزارشیازاستانبولمیدهد؛استانبولیکهتماممسافرانششیفتهرودهاودریاهاش،
مسجدهاوکنیسههاش،حمامهاوسنگآبهاشوالبتهسروهاوکاجهاشبودهاند.
واینشیفتگیهنوزهممستداماست.اورهانپاموکششدههاستساکناستانبول
اســت و بــرای درک تاریخــی مردمان همین
شــهر بود که برنــده نوبل ادبیات شــد؛ جایی
گفتــه بود هیــچ کجای دنیا بــرای او بــه اندازه
ُبسفرمنظرهنیکوندارد.
مسافران این شهرها گاهی مشترکاند ،مثل
حاج سیاح و عمادالسطنه و ناصرالدینشاه،.
اماهرشهربرایآنهارنگیداردکامالًمتفاوت.
پاریــس و اســتانبول و لنــدن بــرای مســافران
قاجار شهرهایی هستند مبهوتکننده .میرزا
عبدالرئــوف  115ســال پیــش دربــاره پاریس
نوشــته بود «این شــهر دارالســرور شــهرهای
شهر قشــنگ مرغوب غمزدا
فرنگســتان اســت و تمام خلق عالم آرزوی دیدن این ِ
را دارند ».و بعد چنین حکم میدهد که «هر کســی که در دنیا آمده باشــد و پاریس
را ندیده باشــد مثل این اســت که هیچ در دنیا از عدم به وجود نیامده است ».و آن را
«بهشت روی زمین» میخواند .بهت مسافران قاجار نسبت به این شهر را علیخان
ظهیرالدوله اینطور روایت میکند که «شــأنش اجل از آن اســت که که کســی بتواند
چگونگی آن را بنویسد ».درک مسافران قاجار از این شهرها متفاوت است .استانبول
برایسلطانصاحبقرانیچونناصرالدینشاهشهریستباعماراتعالیومساجد
خوب؛ شاهزادههای خوب؛ صدراعظمی خونگرم که با کشتی به استقبالش میآید
سلطان
و بســاط «حقهبازی» (شعبدهبازی) میچیند تا بیش از پیش دل از او ببرد.
ِ
صاحبقران نگاهش کالن است به شهر .جادهها و پلها و ابنیه و عمارات را میبیند.
در مقابل میرزا حسن موسوی است که ده سالی بعد از ناصرالدینشاه به استانبول
میرود ،در یک زمســتان نســبتاً ســرد و یخزده .مدام در بند مقایســه قیمتهاست.
مریض میشود و «حالت زکام» عارضش میشود .برای او استانبول شهریست که
«هم ه چیزش گران است ،مگر قندش».؛ شهریست که همه در آن خریدی کردهاند
غیرازاوکه«ازبیپولیوپرمخارجی»نتوانستهچیزیبخرد.

یک سطر

چاپ سوم رمان شمس لنگرودی منتشر شد

«خوانــدن» نــه با نقشــه و با طرح قبلــی ،بلکه بــا ذوق پیش
یک رمان
میآید و جور میشود و از همان سطر اول ،هر کتابی میتواند
محسن بوالحسنی
خوانندهاش را مجاب کند و حتی سرشار ،که لحظهای زمینش
نگذارد.اینمجالراهمینگوشهباشمابهاشتراکمیگذاریم
تاازآنچهمیخوانیمومیخوانیدسطری،بندیتکهایرابهیادگاربنویسیمکهشماهم
بخوانید و به رغبت و ذوق بیایید برای خواندن ادامه اش .چراغ اول را با دومین رمان
شــمس لنگرودی «آنها کــه به خانه مــن آمدند»
روشــن میکنیــم که ایــن روزها به چاپ ســوم هم
رســیده است .رمانی جذاب و خوشــخوان که راوی
زندگــی و وضعیت تفکرات روشــنفکران معاصر
در تقابل با جامعهای نامتعادل اســت .نکته قابل
توجه حضور شــمس لنگرودی در رمانی است که
کاتبش هم خود اوســت و شاید به همین مصداق
میتوان گفت رمان درباره آنهایی است که به خانه
او رفتهاند .داستان اینطور شروع میشود« :سه روز
پس از انتشار کتاب «رژه بر خاک پوک» ،زنگ در خانهام به صدا درآمد .تازه از سر کار
برگشته بودم و ساعت شش عصر در نشر چشمه با دوستی قرار مالقات داشتم .چند
روز بود باران میبارید و هوا تاریکتر از همیشــه به نظر میرســید .دیرم شــده بود ،اما
نمیتوانستمازخواندنمطلبیکهدرهفتهنامه«کادح»چاپشدهبوددلبکنم».

چنــد روز بعــد از آن
یادداشت
آلودگی شــدید هــوا دیگر
خبر و نظــری دربــاره آن
نمیبینیــم .موکول شــد
گویــا بــه تشــدید دوبــاره
آن در روزهــای نامعلــوم
ضهــای
آینــده .اعترا 
حسین سناپور
خیابانی هــم کمی دیگر
نویسنده
دربــارهاش حــرف زده
میشــود و خبررســانی میشــود و البــد دوبــاره
فراموش میشود تا جایی باز مسأل ه بشود و تازه
بشود آن اعتراضها.
انــگار مســائل مان آنقدر زیاد اســت که هر
ت گوش
چیــزی تــا بحرانــی نشــده باشــد ،پشــ 
میاندازیمــش و میســپاریمش بــه آینــدهای
نامعلــوم .البته بعضی هم پیشبینی میکنند
کــه بهزودی فــان و چنان خواهد شــد ،گاهی با
ادله و شواهد و گاهی بدون آن و باز انگار منتظر
مینشینیم تا چه پیش بیاید.
خیلیهــا ایــن روزهــا میگوینــد ایــن
اعتراضهــا را پیشبینــی کــرده بودنــد و آن
آمــدن به خیابــان را اعتراضی به وضعیت بد
معاش بسیاری از مردم میدانند و بخصوص
طبقــه تهیدســت جامعه .آیــا واقعــاً این طور
اســت و آیــا واقعاً همــان که پیشبینــی کرده
بودند اتفاق افتاده؟ آیا این اعتراض اقتصادی
بخش خاموش جامعه بــود؟ من اینجا کاری
نــدارم بــه علــل شــروع و علتهــای بیرونــی
ایــن اعتراضها (که خــودش موضوع مهمی
اســت و حتمــاً پیگیــری خواهــد شــد از طرف
مســئوالنش) .فقط میخواهم به خود آن چه
در خیابان اتفاق افتاد نگاه کنم.
بــه گــواه فیلمهــای زیــادی که پخش شــد
و همــه دیدند ،نه چنــدان خبــری از آدمهای
پابهسنگذاشــته بــود (کــه مســتقیم درگیــر
معاش خانواده هستند) و نه زنان بهطور کلی،
بخصوص زنانی که خانهدار به نظر بیایند .در
شعارها هم به سختی میشد رنگ اقتصادی
دید .دوباره حتماً میشود به فیلمها نگاه کرد
و دید کــه اکثریت قریب بــه اتفاق معترضان
جوانهــا هســتند ،بــا شــعارهایی تنــد ،کــه
گویــای نارضایتیشــان از همــه چیــز اســت و
عاصیشدنشــان از زندگــیای کــه دارنــد .در
اینهــا کســی شــک دارد؟ نگاهــی دوبــاره و
درســت به فیلمها و گفتههای شاهدان حتماً
این شــک را برطــرف خواهد کــرد ،که مردمی
صرفــاً از طبقــه تهیدســت (کــه طبعــاً بایــد
بیشتر سن و سال داشته باشند و شعارهاشان
اقتصادی باشد و اعتراضهاشان هم از همان
جنــس) بــه خیابــان آمده باشــند بــرای طرح
اعتراضهاشــان .اتفاقــاً مردمی از این دســت
خــوب میداننــد کــه جــای طــرح شــعارهای
اقتصادی نه کف خیابان اســت و نه ســردادن
چنینشعارهایی.
من در آن فیلمها جوانهای بیآیندهای را
میبینــم که از همه چیز عاصیاند؛ از گذشــته
و از حــال و از بیــکاری و از نداشــتن تفریــح و از
نداشــتن امیــد .اینها ریشــه اقتصــادی دارد؟
بله ،حتماً بخش مهمیاش ریشــه در اقتصاد
خــراب و بیکاریشــان دارد و نداشــتن امید به
آینــده .امــا آیــا اعتراضشــان فقــط بههمین
خالصــه میشــود؟ آیا بهفــرض رفــع بیکاری
اعتراضهاشــان هــم تمــام خواهــد شــد؟
نمیبینیم که آنها از همه چیز عاصیاند؟ و اگر
قبول داریم که معترضان اغلب جوان بودند،
آیا نباید مشــکل اولشــان را فرهنگی بدانیم؟
ذلهشدن از فساد گسترده که امکان پیشرفت
را ازشــان میگیــرد ،ناامیدشــدن از انتخاب کار
و طریــق زندگی ،عاصیشــدن از بگیروببندها
کــه حتی برای کنســرت و هــر فعالیت هنری و
فرهنگیای هم هســت و آن هــم وقتی که این
همــه معضــل وجــود دارد در کشــور؛ اینها را
نباید برایشان مهمتر بدانیم؟
میدانــم کــه هیــچ چیــز از بیــکاری بدتــر
نیســت ،حتی بــرای جوانهایی کــه فقط باید
خــرج خودشــان را بدهنــد و نــه اعضــای یک
خانــواده را ،امــا ایــن فقــط میتوانــد یکــی از
زمینههــا و علتهــای چنــان اعتراضهایــی
باشــد و نه تمامش .فروکاستن آن اعتراضها
بــه اعتراضهای معیشــتی (و آن هم باوجود
تمام شــواهد موجود) به نظرم کمکی به حل
مســأله نخواهد کرد و وقوع بحــران را فقط به
تأخیر خواهد انداخت.
اینکــه نبینیــم عمــوم مــردم و بخصوص
جوانهــا ،از وضع فرهنگی موجود ناراضیاند
و گمــان کنیم با رفع بیکاری و حــل کم یا زیاد
مشــکالت معیشــتی تمــام مسائلشــان حل
خواهد شد ،سادهانگاری است .اگر نبینیم این
همه خشم را و این همه نارضایتی از همه چیز
را و احســاس ناامیدی و بیآیندگــی که دارند.
بخصــوص اینکــه اختیار زندگیشــان دســت
خودشــان نیســت و نمیتوانند هیچ تغییری
در وضعی بدهند ،هیچ کمکی به حل مسائل
نخواهد کرد .راهحل نه فقط در درســتکردن
معــاش،که کالً داشــتن زندگی بهتری اســت
که خودشــان هم امکان انتخاب شغل داشته
باشند و هم نوع زندگی و آینده براشان موهوم
و تیــره نباشــد .آن وقت اســت که فقــط دیگر
فکــر نخواهند کرد ،چیزی برای ازدســتدادن
ندارند و به هر قیمتی به خیابان نخواهند آمد
و هر کاری نخواهند کرد.

عدد
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نقاشی
و پنج مجسمه

 20نقاشی و پنج مجسمه
اثــر اســتادان دانشــگاه
هنــر از گذشــته تــا حــال در نمایشــگاهی تحت
عنــوان «آفتــاب» در گالــری فــردا بــه نمایــش
درخواهد آمد .در این نمایشگاه آثاری از محمد
احصایــی ،هانیبال الخــاص ،بهمــن بروجنی،
فرامرز پیالرام ،پرویز تناولی ،ایرج زند ،هوشنگ
سیحون ،نصرتاهلل مسلمیان ،منوچهر معتبر،
محسن وزیری مقدم ،مهدی ویشکایی ،اردشیر
بروجنی ،مســعود کشــمیری ،اصغر کفشچیان
مقدم ،داریــوش فرد دهکــردی ،محمد هادی
فــدوی ،جواد نوبهار و رضــا هدایت در معرض
دید عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

1000

صدا با یاد افشین یداللهی

دور تازه مســابقه «هــزار صدا» همزمان با گرامیداشــت
ســالروز تولد افشــین یداللهی شــاعر و ترانه سرای فقید
امروز ساعت  ۱۵در فرهنگســرای ارسباران تهران برگزار
میشــود کــه در ایــن برنامــه خشــایار اعتمــادی ،بابــک
زرین و افشــین مقدم کارشناسان برنامه با داوری از بین
خواننــدگان شــرکتکننده برنــده راه یافتــه بــه فینــال را
معرفــی میکنند .اجرای چند برنامه زنده به خوانندگی
و آهنگسازی امین قبادی و سخنرانی سعید امیراصالنی
دربــاره فعالیتهــای هنــری و ادبــی زنــده یــاد افشــین
یداللهی از جمله بخشهای مختلــف تازهترین برنامه
«هزار صدا» اســت« .هزارصدا» برنامهای برای معرفی
چهرهها و استعدادهای حوزه موسیقیاست که هرماه در
دو نوبت در بخش سنتی و پاپ در فرهنگسرای ارسباران
برگزار میشود.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت تقی تقدسی این یادداشت تقدیم به ماریو تقدسی

روایت

الله زار ،باغ گمشده

شــما «تقی تقدســی» را میشــناختید؟ همان پیرمرد ،ســرحال و قبراقی که همیشــه
بــا کت و شــلوار خوشــرنگ و اتوکشــیده و کفشهــای واکس زده و موهای آب و شــانه
کردهاش در محافل دیده میشد .به هزار و یک دلیل من او را خیلی دوست داشتم.
بعضی آدمها خود آب هســتند .زالل و گوارا .همین که جاری شــوند ســرراه همه جا
را ســبز میکنند .رنگ بعضی از آدم ها ســبز اســت .ســبز چمنی.دلباز و چشــم نواز.
فروغ بهمنپور
تقی تقدسی یکی از آنها بود .پیرمرد بدجوری به دل مینشست .میآمد مینشست
فعال فرهنگی
کنارت.لطیفه میگفت .آواز میخواند .بشــکنی میزد و دلت را شاد میکرد بعد هم
بدون هیچ درخواستی میرفت .میرفت مینشست کنار کس دیگر .آخ که چقدر دل
خسته شهر ما این جور آدمها را کم دارد.
تقی تقدسی از آن دسته الله زاریهای لطیف بود .مثل گل ابریشم
دلت را میبرد جایی فراسوی دشت پرگل و الله طهرون قدیم .خیلی
حیف شــد من یکی دیر به او رسیدم .وقتی رسیدم که او از الله زار رفته
بود .اصالً وقتی من آمدم که دیگر الله زاری نبود .یعنی درست همان
وقــت کــه خنده از تــه دل را او و هم تبارانش از دل اللــه زار بیرون برده
بودنــد .من تقی تقدســی (که منوچهــر نوذری او را بــا ترکیب دو حرف
اول اســم و فامیلــش تق تق صدا میکرد) و جواد تقدســی (که در بین
کمدینها به برادران تقدســی مشهور بودند) را هیچ وقت روی صحنه
تئاتــر ندیدم امــا الله زار روهای قدیمــی آنها را خوب میشناســند و از
شــوخ و شــنگی هایشــان قصهها مانده بــر دل و خندهها بر لــب دارند
هنوز .تقی تقدسی مرد دلنشین نسل منوچهر نوذری .اصغر تفکری و
علی تابش بود .یادگار عصر طالیی مردان بیخیال غصه .تقدسی یک
استعداد شیرین بود .آن قدر شیرین که میتوانستی تلخیهای روزگار
را در دامان طنزهای بیپیرایهاش به نســیان بســپاری .تقی تقدســی با
همه بیمهریها و کم لطفیهایی که در حق الله زار دید همیشه شاداب بود .در شیرینی هنوز هم پرتوان و در
طنازی برای خودش یلی بود .تقدسی با همه پیری و خمیدگی با همان دستان لرزانش آن قدر توانا بود تا برای
طهرون قشنگ الله زاری از نو بسازد .تقی تقدسی گل الله دل نازک الله زار هنوز هم سرخ بود .هنوز هم سبز.
هنوز هم پرطراوت هنوز هم باحال و قشنگ .درست عین طهرون خانوم .اما همین عمو تقتق با همه خوش
رنگ و لعابیش باید باالخره یک روزی میرفت .من دلم برایش تنگ شــده .این شــهر خشــن .این مردمان
خسته و غبارگرفته چقدر از این جنس مردان کم دارند .مردان کاربلد و کار درست که اگر فقط نیم متر صحنه
را ب ه آنها بدهی شهر را به خنده میاندازند .مردان آداب دانی که بلدند کی بیایند .چطور بیایند .کجا بایستند
و کجا ننشــینند .همانها که میدانند قبل از اینکه چراغها خاموش شــود باید بروند .تق تق هم مثل مرتضی
احمــدی .مثــل منوچهر نوذری و چندتا مثل دیگر که حاال نباید نام شــان را ببریم خــوب بلد بود با دل ما چه
کند .کی بیاید و کی تمام شود .اما راستش را بخواهید من دلم از این رفتن روشن است .او خودش به من گفت
که الله زار یک روز باالخره ســبز میشــود .سرخ میشــود .طهرون خانوم دوباره جان میگیرد .اینها را تقدسی
با چشــمان پرنور و دل امیدوارش به من گفت و من هم به او گفتم :آن روز هســت که مردم ما در مقابل باغ
الله زار و در کنار نام برادران تقدسی ،منوچهر نوذری ،علی تابش و فالنی و بهمانی تمام قد خواهند ایستاد.

مسجد مدرسه حیدریه قزوین؛ گنجینه خط کوفی

ایران ما
مســجد مدرســه حیدریــه قزوین براســاس پرونده ثبت ملــی آن اثری ســلجوقی ایلخانی
و منســوب بــه قــرن ششــم قمری اســت .از بنــای اصلــی این مجموعــه ،اکنــون فقط یک
رضا سلیمان نوری شبســتان آجری باقیمانده که گنبد و قسمتهای باالی دیوار آن فروریخته و مرمت عصر
پهلوی مانع از نابودی کامل آن شــده اســت .داخل این شبستان مزین به نقوش ،خطوط،
اشــکال هندســی و هنر تزیینی است .محراب مدرسه شــاهکاری از گچبری و نقاشی رنگین و یکی از باشکوهترین
محرابهای دوران ســلجوقی بوده که در داخل آن آیههایی از قرآن کریم با گچ در زمینه آبی تکرار شــده اســت.
همچنین در اطراف محراب و در داخل حاشــیهها کتیبههایی به خط نســخ و کوفی نوشــته شــده اســت .شــاید
زیباترین خطوط کوفی تمام ایران را در کتیبه آرایشی این مکان بتوان دید .ردیفهای آجرچینی تو درتو همراه با
کتیبهها و مقرنسکاریها و گچبریهای این مدرسه هماهنگی خاصی را در ایجاد هنرهای تزیینی فراهم آورده
است .این بنای زیبای ثبت ملی در زمان صفویه آباد بوده ولی بعدها بتدریج خراب و متروک شده است.

