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بها ِر قبل از شهرت و بها ِر بعد از شهرت

تاریخچه نخستین چاپخانه زرتشتیان

امروز حال دلم فرق میکند

مناسبتهای باستانی و زرتشتی در سالنمای راستی

فاطمه امینالرعایا :دوبنده آبی رنگش کمی برایش کوتاه است ،ساک چرمی قرمز
بزرگی پر از خنزر پنزر را توی دستش انداخته و در حالی که سرش را به یک طرف
«گل من».
خم کرده و با عشوه خاص خودش رو به سیامک انصاری میگویدِ :
سروش جمشیدی ،پیش از اینکه «قیمت» شود ،در مجموعههای تلویزیونی
مثل تعطیالت دوستداشتنی ،عاروس ،خروس و سه شو هم حضور داشت ،او
یک فیلم تلویزیونی هم در کارنامه کاری خود دارد اما آشناییاش با مهران مدیری
سرآغاز فصل جدیدی در زندگی کاری این هنرمند بود .اولین همکاری او با
مدیری در مجموعه در حاشیه  1اتفاق افتاد .او همکاری خودش با مدیری را با
عطسه که مجموعهای برای نمایش خانگی بود ،ادامه داد .سروش جمشیدی با
بازی در نقش «نادر» در مجموعه در حاشیه  2دیده شد اما او با بازی در نقش
«قیمت» در مجموعه دورهمی به اوج موفقیت ،محبوبیت و شهرت خود تا امروز
رسید .با او درباره شهرتی که در سال  95به آن رسید گپی کوتاه داشتیم.
آقای جمشیدی ،شما در سال  95با برنامه دورهمی به شهرت و
محبوبیت رسیدید .با در نظر گرفتن این موضوع ،بهار  96و بهار  95چه
تفاوتی برای شما دارد؟
مجموعه دورهمی اتفاق خوب زندگی کاری من است .شاید خیلی از دوستان
دیگر هم که مشغول فعالیت هستند ،همه درگیر این باشند که چنین اتفاق خوبی
برای آنها هم بیفتد .با وجود پخش شدن مجموعه دورهمی ،بهار  95با بهار 96
خیلی متفاوت خواهد بود .اگر در بهار  95سر سفره هفتسین آرزو میکردم که
در زندگی کاریام اتفاق خوبی بیفتد ،اتفاقی که بعد از تمام کارهای کوچک و
بزرگی که در آنها نقش بازی کردهام و مردم من را به اسم خودم بشناسند نه به نام
نقشهایی که بازی کردهام ،مسلما آرزویم در هنگام تحویل سال  96تغییر کرده
است چون آن اتفاق خوب کاری حاال افتاده است و حاال از خدا میخواهم در سال
جدید کارهایی به من پیشنهاد شوند که باعث ادامه حال خوبم باشند ،دوستشان
داشته باشم و نتیجه آن هم برای مردم خوب باشند .االن درگیر مراقبت از خودم
هستم ،دقت میکنم کارهایی را انتخاب کنم که هم حال خودم با آنها خوب باشد و
هم نتیجه کار خوب باشد ،در کل سعی میکنم همه چیز خوب و قوی باشد .مسلما
همه این موضوعات در حال و هوای عید تأثیر میگذارد.
سال  95چه دستاوردی برای شما داشته است؟
از بهار  95تا بهار  96به خاطر مجموعه دورهمی و اتفاقی که به دنبال آن برای
من افتاد ،آرزوهایم و نگاهم به زندگی تغییر کرده است ،امروز حال دلم فرق
میکند .همیشه هنگام تحویل سال برای خودم و همه آدمها آرزوهای خوب
داشتم و همیشه از خدا خواستم که برای همه اتفاقهای خوبی بیوفتد و حال
دلشان خوب باشد .در سال  95این آرزو برای خودم برآورده شد و با «دورهمی»
حال دلم خوب شد .امسال در بهار  96هم آرزو میکنم که این اتفاق برای همه
بیوفتد و حال دل امروزشان بهتر از دیروز باشد.
آقای جمشیدی شما امروز به شهرت رسیدهاید ،در سال جدید
میخواهید از این شهرت فرار کنید یا همچنان از آن استقبال میکنید؟
شهرت اتفاقی است که هر انسانی که در صحت و سالمت عقلی باشد آن را
دوست دارد .البته من محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارم .اینکه مردم با
همه وجود دوستت داشته باشند خیلی بهتر از این است که معروف باشی ولی
محبوب نباشی .شاید این حرف کلیشهای باشد ولی من خوشحالم که به لطف
خدا پیش مردم محبوب شدم تا مشهور .شهرت خوب است ،من هم نمیگویم
بدم میآید ،هرکسی که در سالمت عقلی باشد امکان ندارد از شهرت بدش بیاید.
از طریق همین شهرت میشود کارهای خوبی انجام میدهد و اتفاقهای خوبی

آناهیدخزیر
با آمدن فصل بهار بازار خرید گاه شمار (تقویم) داغ میشود و انواع گوناگون گاهشمارهای
جیبی ،دیواری و سررسید نظر هر بیبندهای را به خود جلب میکند .سالنمای راستی نیز با
مدیریت پریرخ خسرویانی(راستی) مانند دیگر گاهشماریها در مدلهای گوناگون جیبی،
رومیزی ،دیواری و سررسید با بهرهگیری از تصاویر رنگارنگ از جشنهای ایران باستان به
انتشار رویدادهای ملی ،ایرانی و زرتشتی میپردازد.
زرتشتیان در ایران تا سال  1328خورشیدی دارای چاپخانه و ناشر نبودند .روانشاد
کیخسرو خسرویانی(راستی) توانست نخستین کتاب اوستا و جزوههای دینی زرتشتیان را که
خود ناشر آن بود چاپ کند .یکی از کارهای خالق وی نخستین سالنامه زرتشتیان بود که با
نام راستی در ایران چاپ و توزیع میشد .در این سالنماها به جشنها و مناسبتهای ایران
باستان مانند جشن نوروز ،مهرگان ،سده و تیرگان پرداخته شده و برای آگاهی از هر یک از
جشنها نوشتههای کوتاهی ارائه شده است .همچنین نامگذاری روزهای ماه بر اساس گاه
شماری ایران باستان در این سالنماها آمده است که نخستین روز با اورمزد (اهورامزدا) آغاز
میشود و روز سیام انارام (فروغ و روشنایی بی پایان) است .در بخشی از سالنما به این نکته
اشاره شده است که نیاکان ما در ایران باستان ،بر پای ه آموزشهای پیامآورشان اشوزرتشت ،بر
این باور بودند که سرور و شادمانی از جلوههای اهورایی و همساز با ساختار زندگی آنان است.
به همین انگیزه در هر گاه بر آن بودند تا به هر مناسبتی که در زندگی پیش میآمد ،اندوه
و سوگ را از خود دور سازند .مردمانی که سالیان دراز به پیروی از باورهای سنتی خویش
به سبزه و گل و گیاه ،آبادانی و پیشرفت گرایش یافته و به اندیشه ،گفتار و کردار نیک،
دلبستگی پیدا کرده بودند ،زندگی خود را با زندهدلی و شادکامی در کمال آسایش و آرامش
سپری میکردند .آنان از صفتهای نکوهید ه دروغ ،رشک ،خشم ،کینه و جنگ به دور مانده
و پایبند به راستی ،عشق ،مهربانی و همکاری با هم ،برای زنده نگاه داشتن و تازه گردانیدن
جهان هستی بودند .ایرانیان برای اینکه از زندگی خود شادمانه بهره بگیرند ،جشنهایی را به
انگیزههای گوناگون ،استوار به اندیشه دینی و باورهای ارزنده سنتی و سازگار با زندگی خوش،
بگذرانند و نیز فروز ه همازوری و همبستگی را که برگرفته از آیین زرتشت بود ،در جامعه
پویا و پایدار شود .درباره جایگاه ارزشمند فروهرها نیز میخوانیم« :بر پایه اوستا و باورهای
سنتی که مزدیسنان دارند ،فروهر درگذشتگان  10روز مانده به آغاز ماه فروردین هر سال به
میهمانان فرزندان و نوادگان خود خواهند بود و در
زمین فرود خواهند آمد .آنان  10شبانهروز
ِ
سپیدهدم نخستین روز از ماه فروردین(آغاز نوروز) به جایگاه مینوی خود بازخواهند گشت.
فروردینیشت که یکی از بخشهای کهن ادبیات اوستایی است ،به جایگاه ارزشمند فروهرها
اشاره کرده است .در بخشی از برگردان آن آمده است« :فروهرهای نیک توانای پاک مقدس
را میستاییم که پیش از هنگام همس پت میدیم (گهنبار پایان سال) از جایگاه خود فرود
میآیند و مدت  10شبانهروز پی در پی ،در اینجا برای آگاهی یافتن به سر برند ».زرتشتیان
با نگرش به این باور سنتی و برای شادی و خشنودی فروهرهای درگذشتگان خود که پیش
از نوروز به زمین و جایگاه پیشین خود فرود خواهند آمد ،آماده استقبال و پذیرایی از آنان
خواهند شد .به همین باور و انگیزه ،از چند روز پیش از نوروز ،خانه و جای زندگی خود را پاک
و تمیز میکنند ،در آتشدان خانهشان آتش میافروزند و ُکندر و چوب سندل بر آن مینهند،
عود میسوزانند و با پراکندن بوی خوش در هوای پیرامون زیستگاه خود ،مهر و دوستی را
در خانواده و محل زندگی خویش افزون میسازند .با این آغاز در باور سنتی خود ،شادی و
خشنودی فروهرهای درگذشتگان را فراهم خواهند آورد.
یادی از بنيادگذار صنعت چاپ زرتشتيان در ايران
روانشاد كيخسرو خسروياني راستي ،از پیشگامان تاسیس بنیاد اتحادیه چاپخانهداران
تهران ،بنيانگذار صنعت چاپ زرتشتيان در ايران و نشر سالنماي راستي ،در سال 1297
خورشيدي در رحمتآباد يزد به دنيا آمد .او دلبستگی فراوان به فراگيري و آموزش ديني
داشت .در جواني براي كسب علم به هندوستان رفت و پس از دوازده سال به ايران بازگشت،
*

را رقم زد .میشود از آن برای خیر رساندن به دیگران استفاده کرد .من زمانی
این شهرت را دوست دارم که بتوانم به واسطه آن اتفاقات خوب را رقم بزنم .من
محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارم .یعنی دوست دارم مردم حالشان با
من خوب باشد ،با کارهایم خوب باشد و من بتوانم کمی حال دلشان را خوب
کنم .این برایم خیلی ارزشمند است.
یعنی شما پشت آن عینک بزرگ آفتابی قایم نمیشوید که کسی
نشناسدتان؟
من فکر نمیکنم کسی از شهرت بدش بیاید ولی به هر حال شهرت
دردسرهای خودش را هم دارد ،گاهی ممکن است در شرایط مناسبی نباشی،
حتی گاهی شهرت باعث میشود از زندگی ساقط بشوی .کسی که معروف است
باید همیشه از خودش مراقبت کند ،مواظب رفتارش باشد ،مواظب برخوردهایش
باشد ،زندگیآدمهای معروف محدود میشود .مثال اگر قبال میخواست برود
نانوایی و نان بخرید شاید با شلوار معمولی و دمپایی میرفت ،کسی درگیر این
نبود که دمپایی پای اوست ولی وقتی معروف میشود دیگر نمیتواند این کارها
را بکند ،باید حتما صورتش را اصالح کند ،همه جور به خودش برسد ،چون او را
میشناسند ،تازه همه اینها در صورتی است که بتواند دل خودش را راضی کند
که برود توی صف نانوایی! وقتی معروف میشوی مجبوری که گاهی به دلیل
شرایطی که داری مثل شرایط روحی یا حتی لباسی که پوشیدی خودت را با
ماسک و عینک آفتابی استتار کنی که دیگران نشناسندت .این کمی آزاردهنده
است ،شهرت اینها را هم دارد ولی همهاش هم این نیست که آدمهای معروف
بخواهند از مردم فرار کنند .من دوست دارم بین مردم و از جنس مردم باشم.
وقتی در دل مردم هستی بیشتر دوستت دارند ،وقتی میبینند که خودت را از
آنها جدا نمیکنی باعث میشود حال مردم و خودت خوب باشد ،اما گاهی هم
مردم باید شرایط ما را در نظر بگیرند .شهرت هم حسن دارد و هم عیب .همه
شهرت حسن نیست و گاهی حس میکنم که آن آرامش ،آسایش و زندگی
راحتی که قبال وجود داشته ،شهرت آن را گرفته است .این که همه نگاهها طرف
تو است و همه میخواهند ببینند تو که معروفی و همه تو را میشناسند چه کار
میکنی و چه رفتاری داری ،ماشینت چیست ،درگیر این مسائل میشوند .و به
همین دلیل شرایط زندگی کردن با شهرت و معروف بودن سخت است.

وی نخست در خیابان منوچهری تهران اقدام به خرید یک فروشگاه نوشتافزاری به نام
«راستی» کرد و در اين دوران آگاه شد كارهاي چاپي انجمن زرتشتيان به دليل ناآگاهي
چاپخانهها به واژههاي اوستايي با اشتباه بسيار به چاپ ميرسد ،از اين رو ماشين چاپ
كوچكي با تمام لوازم آن خريداري و ماتريس حروف دين دبيره را از هندوستان تهيه كرد
كه هم اكنون در مكان چاپخانه راستي موجود است و از آثار فرهنگي زرتشتيان است.
اندكاندك بر حجم و وسعت کار چاپخانه راستي افزوده شد .به همین دلیل پیش از سال
 1352به مکان وسیعتری در خیابان انقالب انتقال يافت و با  15ماشین مجهز آلمانی در
زمینه حروفچینی ،لیتوگرافی و صحافی کار خود را توسعه داد تا جايي كه به غیر از آثار
تخصصی مربوط به دین زرتشتی آثار ناشران دیگر را در زمینههای مختلف نيز به چاپ
رساند .چاپخانه راستی بهتدریج با افزایش حجم کار ،فعالیت خود را منحصر به چاپ كرد
و امتیاز نشر را به انتشارات فروهر واگذار کرد .این چاپخانه از سال  52تا  62با چاپ انواع
کتاب و سربرگ جزو سه چاپخان ه بزرگ ایران  -بعد از چاپخانه اقبال و روزنامه کیهان  -بود
اما بعد از سال  62به دلیل بیماری کیخسرو راستی چاپخانه تعطیل و بسته شد .راستی در
سال  86به دفتر نشر تبدیل شد و پس از تعطیلی چاپخانه راستی با استفاده از امکانات دیگر
چاپخانههای تهران کار خود را محدود به چاپ سالنامه کرد که تحت عنوان سالنامه راستی
در اختیار زرتشتيان قرار گرفت .در حال حاضر محل چاپخانه به دلیل سالهاتعطیلی و به
سرقت رفتن تعدادی از دستگاههای چاپ در سالهای گذشته به متروکه تبدیل شده است.
دفتر نشر راستی در سالهای  90و  91در دو نمایشگاه گاه شمار که در محل نمایشگاه
مجلس برگزار شده بود شرکت داشت و در آن نمایشگاه کلیشههای قدیمی باقیمانده از
چاپخانه و تعدادی از کتابهای قدیمی را در محل موزه به نمایش گذاشت .این نمایشگاه
در سال  92جمعآوری و موزه تعطیل شد .کیخسرو خسرویانی راستی که در سال 1373
خورشیدی از سوی سازمان تامین اجتماعی به دریافت لوح خوش حسابترین کارفرما در
تهران برگزیده شد ،چهاردهم آذرماه  1377در حالی که سالنامه  1378را به چاپ رسانیده
بود در سن  80سالگی در تهران دیده از جهان فرو بست .مهندس پریرخ خسرویانی(راستی)
از فرزندان وی که به جای پدر مدیریت و مسئولیت دفتر نشر «راستي» را تا به امروز به عهده
دارد ،اینگونه از پدرش یاد میکند« :پدرم از برادرانش و افرادی که او را یاری میدادند به
نیکی یاد میکرد و همیشه میگفت چند چیز را در زندگانی بسیار دوست دارم ،گل را برای
یک روز ،ایران و ایرانی ،جامعه زرتشتی و صنعت چاپ را برای همیشه».
* روزنامه نگار

نوروز ،میراث بین المللی
*
حسین یاوری
نوروز یا روز نو توسط بخش میراث معنوی یونسکو
توسط  12کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی
ایران ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ترکیه ،عراق ،جمهوری
آذربایجان ،ترکمنستان ،افغانستان که مجموعا  12کشور
میشوند ،ثبت جهانی شده است .این روز ،روز بسیار
خاصی است .اوال که در این روز ،روز و شب به خصوص
در روز اول فروردین با هم کامال برابراند یعنی روز و شب
به نسبت مساوی تقسیم میشوند .بنابرهمین موضوع
شاعری گفته است« :بامدادان که تفاوت نکند لیل و
نهار /خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار»
گرامیداشت نوروز به این صورت آغاز میشود که از
حدود  10اسفند یا  20روز مانده به شروع سال نو به
استقبال از نوروز میرویم .این استقبال با خانهتکانی
و تمیز کردن ظروف ،پردهها و وسایل داخل خانه یا
دوختن لباسهای نو انجام میپذیرد .اگر تهیه لباس
نو مقدور نباشد با شستن و تمیز کردن لباسهای
قدیمیتر و تدارک برای هفتسین که هر کدام معنی
و مفهوم برای خودش دارد ،به پیشواز نوروز میرویم.
تهیه گل الله و گل سنبل به روزهای پایانی سال موکول
میشود ولی بهتر این است که ما سبزه را خودمان سبز

کنیم ولی اگر این امکان را نداشتیم باید حتما سبزه
آمادهای را خریداری کنیم .به جز هفتسین بهتر است
که مسلمانها قرآن را که سوره مبارکه نور را در آن
جستو جو و پیدا کردهاند بر روی رحلی بر روی سفره
هفتسین قرار دهند ،طبعا زرتشتیان هم کتاب اوستا
را قرار خواهند داد .بسیار مناسب است که شمعهای
روشن ،آینه و ساعت را هم بر سر سفرهها قرار دهیم.
در تدارک سفره هفتسین نباید از وسایل و موادی که
از سال قبل مانده یا کهنه هستند استفاده شود .حتما
باید این مواد تازه تهیه شوند .بهتر است ظروف ویژه
هفتسین همه متحدالشکل باشند .خوب است نارنجی
هم در ظرفی قرار بگیرد و باعث طراوت سفره هفتسین
شود .اسفند ،مقداری برنج و نمک هم باید در سفره
هفتسین وجود داشته باشد .بهتر این است که سفره
هفتسین به رنگ سفید یا سبز و در صورت امکان از
جنس ترمه باشد .ولی مهمتر از همه انقالبی است که
باید در وجود انسان پدید بیاید .به این ترتیب که ما
خوش اخالق و خوش خلق شویم ،بتوانیم از کسانی که
باعث رنجش ما شدند گذشت کنیم .بعد از تحویل سال
نو به کسانی که عزیزانشان را از دست دادند زنگ بزنیم
و جای خالی آن عزیز از دست رفته را یادآور بشویم و

صحت و تندرستی را برای بازماندگان آرزو کنیم .بسیار
مناسب است به افراد کوچکتر عیدی داده شود ،این
عیدی حتما نباید اسکناس درشت یا سکه باشد ،البته
برای تبرک خوب است که سکهای هم وجود داشته
باشد .شب سال نو یا دو سه روز قبل از سال نو باید به
زیارت اهل قبور برویم و فاتحهای بخوانیم به خصوص
برای افراد نزدیک .در شب سال نو مرسوم است که
سبزیپلو و ماهی و کوکو خوردهشود .در روز اول سال
نو در تهران خورشت قرمهسبزی و آش رشته خورده
میشود.
مراقبت از گلها و سبزی و سبزه ضروری است و
توجه داشته باشیم که ما با روی خوش از میهمانها
استقبال کنیم .اصل مطلب روی خوش است و اگر از
کسی ناراحتی داریم به استقبال او برویم ،این نشانه
گذشت و معرفت است .در آیین ایرانیان هر روز نوروز
یک نام خاصی داشته و ایرانیان هر ماه را یک جشن
داشتند خواندن قرآن کریم ،به خصوص سوره مبارکه
نور ،خواندن کتابهایی مثل حافظ ،نوروزنامه خیام
یا آثار الباقیه ابوریحان بیرونی ،خواندن کتابهایی
راجع به ایران باستان و شرح حال بزرگان در ایامی
که فراغت حاصل میشود ضروری است .منوچهری

دامغانی ،ابوریحان بیرونی ،حضرت حافظ ،سعدی و
سنایی غزنوی و خیام راجع به نوروز اشعاری دارند و
نکاتی گفتهاند که بسیار مناسب است که آنها را بخوانیم
تا با آیین دیرپای نوروزی بیشتر آشنا شویم .در ادامه
به روز سیزده یا همان روز طبیعت میرسیم .هیچ
روز خدا نحس نیست و به قول حضرت موالنا «ایام
میآیند و میگذرند ،شما مبارکید که به ایام تبرک
یبخشید».
م 
بنابراین این که بگوییم که سیزدهبهدر نحس است،
این طور نیست .سیزدهبهدر و روز طبیعت عاملی است
که ما از خانه بیرون برویم .در روز سیزدهم حتما
شکوفهها در آمدند و درختان جوانه زدند و اعتدال
طبیعت ایجاد شده است .به خاطر داشته باشیم که روز
طبیعت یعنی آلوده نکردن آب ،آتش  ،خاک و هوا و ما
نباید طبیعت را آلوده کنیم .در پایان این سرودهام را به
همه خوانندگان تقدیم میکنم:
اکنون که خنده بهار دل روزگار را از شادی میلرزاند
و خون عشق و زندگی در رگهای طبیعت میجوشد
بهار شکوفای مهر و محبت و صفا را برای تو
و همه کسانی که دوستشان داری آرزو دارم.
*استاد دانشگاه و پژوهشگر هنرهای سنتی

آرزوهایی برای همه
*
محمودعزیزی
برای آغاز سال نو ،امیدوارم سالی پربار باشد ،منهای خشونت ،منهای
قضاوتهایی که از منطق دور است یا منطق ضعیفی دارد؛ سالی همراه با
همدلی ،همراهی ،همافزایی .در سالی که با بهار و فروردین شروع میشود
سعی کنیم زمین و آب و خاک را پاک نگه داریم چون جایی است که
از آن برخاستهایم و به آن بازمیگردیم  .در این سال جدید اگر فکر
میکنیم میخواهیم کاری انجام دهیم همدیگر را دوست داشته باشیم
و دست هم را بگیریم .حتی اگر چیزی نداریم یک لبخند به دیگری
هدیه بدهیم و اگر چیزی داریم ،کار ثواب ،تنها ساختن مسجد نیست،
ساختن مدرسه نیست ،ساختن راه نیست یا سایر امکاناتی که انسانها
با تواناییهایی که دارند انجام میدهند .بلکه گرفتن دست کودکی است
که حتی قدش به سپر یک ماشین نمیرسد اما سر چهارراه تکدیگری
میکند.کمک کردن به نهادهایی است که کوشش میکنند در این
زمینه یاریرس کودکان خیابانی باشند .در انجام آن کارها به دنبال
کارهایی باشیم که عامالمنفعه است ،هر کسی در هر اندازهای که توانایی
دارد و نه برای اینکه رضایت دیگری را جلب کند بلکه آرامش درون به
ما بدهد .و آرزو میکنم ،کارفرمایان فرهنگی و هنری هم کمی بیشتر
از عرصه سیاست فاصله بگیرندو به بخش عملی مسئولیت و رسالت
خودشان بپردازند و این خطکشیها رقیق شود .متاسفانه در مملکت
ما نمیتوانیم شاهد این باشیم که این خطکشیها ارتباطی به زندگی
روزمره مردم و به فرهنگ و هنر ندارد .در حالی که هر چقدر فرهنگ و
هنر در این جامعه رشد و ارتقا پیدا کند ،قطعاً گروههای سیاسی بیشتر
میتوانند از این فضا منفعت ببرند.
ما در تاریکی نمیتوانیم امید به همراهی داشته باشیم چرا که در
تاریکی قطعاً به هم میخوریم و این روشنی است که به ما جهت را
نشان میدهد ،همراهان را پیدا کنیم و همافزایی داریم .به هر حال

مملکت ،پس از سالهای متمادی جنگ و تحریمها ،بگیر و ببندها و
اختالسهایی که شده ،نیاز به امید دارد.
جوانان ما امروز دوست دارند و این حق آنهاست که امید داشته باشند
و کار پیدا کنند .خود این کار پیدا کردن بخشهایی از مطالباتی را که
میخواهند شکل میدهد .وقتی جوانی ،چه دختر و چه پسر ،کار داشته
باشد ،طبعا تمنای سرپناه پیدا میکند و وقتی سرپناه دارد ،همراهی را
پیدا میکند؛ در این میان فشارها هم از روی دوش پدران و مادران کم
میشود که در حال حاضر ناچارند هزینه زندگی فرزندانشان را بدهند؛
فرزندانی که بالغ هستند و بیش از  ۱۸سال سن دارند و بعضا حتی
فارغالتحصیل مراکز آکادمیک هستند.
به هر حال تمنای شادی و آرامش برای آینده ،سالمت همگان،
رفع آلودگی و شیطنتهایی که هماکنون گروهها توپ را در زمین هم
میاندازند ،امیدوارم اینها رفتهرفته از بستر جامعه ما کاسته شود و ما
بتوانیم آن آرامش تاریخی جامعهمان را که همبستگی ،همراهی ،همدلی،
دوست داشتن ،مهربانی،گذشت و مروت است ،دوباره پیدا کنیم .چرا که
کشورهایی که به غایت تمدن ماشینیزه امروزه رسیدهاند ،بازگشتهاند
و دنبال این ارزشها هستند .آنها واحد خانواده را اهمیت میدهند
و فیلمهای غربی هم مملو از این پیامهاست؛ حال آن که ما اینجا این
هسته مرکزی و این دانه تسبیح آرامش اجتماعی را روزبهروز به خاطر
بسیاری از مسائل از دست میدهیم .به هر حال آرزو میکنم کارفرمایان
و ژنرالهای سیاسی ما به این وجه از مشکالت اساسی جامعه ما بپردازند
و این آرامش برگردد .خیلیها در مقوله هنر و فرهنگ ،کار جوانان و
مسائل مختلف نگرانند و خاطرشان آزرده است .امیدوارم که این آرامش
به قلب آدمهایی که دلشان برای رفاه عمومی میتپد بازگردد.
سالی باشد پربار ،پویا و همراه برای همه ملت ایران.
* بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون

بهار ،فصل شعر و بزم و نقش

حسینپاکدل
بهار شاعر است .شع ِر بهار ،هوای تر است .بهار بوم است .نقش است .نقاش است .نقش هزار رنگ
میزند هر دم پیش چشمهای تماشا ،اینجا ،آنجا ،هرجا .بهار ساحر است .سحر میکند زمین و زمان
طبیب دل ،دلهای تمنا .بهار عاشق است.
را با ِور ِد باد .بهار مادر است .ماد ِر گلها .بهار ،طبیب است.
ِ
ِ
مست شکوفه
عاشق عشق ،شور و شوق .بهار خود ساقی است ،پیمانه است .شراب است ،مست است،
ِ
و شبنم .بهار جلوه است .عارف است .آموزگا ِر هزار هزار معلم است .مرشد است .مرا ِد مری ِد خود است.
اهل مکاشفه است .بهار آیه کشف است .ریشه است .ساقه است .زادگا ِه زایش اعجاز و جوانه است.
گهواره شکوفه ،بست ِر گل است .بهار حرف اول است .کال ِم آخر است .بهار خود دل است ،دلدار و دلداده
است .نجوا و نغمه است .آرامش است .ساز و آواز است .بهار ،زندگی است .آمدن ،بودن ،و رفتن است.
بهار ،سفر است .شروع و ادامه است .آخر است .مبدأ است .راه است .مقصد است .سالم است .وداع
است .خواهش و نیایش است .پرسش است .پاسخ است .خواب است .بیداری است.
ذهن آدم است.
بهار هست .همیشه هست .بهار ِ
فصل پنجمی در ِ
* کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما
*

به امید بهاری خالی از توپ ها و گلوله ها

بهروزغریبپور
نان گندم جوش مردم جانجوری اتفاق»
«ای خدایا چهارچیز را کم نکن از این اتاق
این شعر را بر دیوار اتاقکی در یک کارگاه ساختمانی کارگران افغانی دیدم :جوش یعنی همدردی،
جانجوری ،سالمتی و اتفاق به معنای همبستگی است و جا خوردم از این دعای سادهدالنه و حتما از
عمق جان .دعوتم کردند که با آنها همسفره بشوم و شدم اما خیره به آن شعر و از خدا همان را خواستم
که بینوایان در غربت و گریزان از جنگ و نفرت از خدا خواسته بودند؛ بهاری با نان گندم ،همدردی
مردم ،سالمتی و اتفاق و اتحاد برای جهان ماتمزده از جنگ ،خزانزده از غوغای مرگفروشان و
شخمزده از حرکت تانکها و زخمی از توپها و گلولهها...
آرزو میکنم چنین بهاری را ببینم :میدانم که چنین بهاری با کره خاکی فاصله دارد اما اگر همه
چنان چون آن کارگران افغانی از ته قلب بخواهند به ما نزدیک میشود...
این اتاق «زمین» چنین دعایی را الزم دارد.
* کارگردان تئاتر عروسکی
*

