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نــــگاره

احسان نوری نجفی

نایب رئیس اول اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و مدیر انتشارات کتاب آمه درباره نمایشگاه
مجازی کتاب تهران با ابینا صحبت کرد

ایدهآلها و واقعیتها در دوران امروز چه هستند و چگونهاند

بدون شرح

دوباره باید از نو آغاز کرد و ساخت

گاهی این ســؤال مطرح میشــود که در شــرایط
موجــود باید چه کرد و آیا سراســر باید ضعفها
یادداشت
و مشــکالت را دیــد و گلــه کرد یا بایــد کاری کرد.
بیننگاه واقعبینانه و نگاه منفیگرا تفاوتهایی
وجــود دارد کــه جــز بــا درایــت نمیتــوان به آن
رســید و پاســخی برایــش پیــدا کــرد .چــه فــرق
میکند مرکزیتی بهنام تهران با شــهری کوچک
امــا پر از ظرفیت مثالً الهیجان یا هرکجای دیگر
پیام دهکری
ایــن کشــور؛ مهم این اســت که نباید به انســداد
بازیگر و کارگردان
فکــر و کار برســیم و بگذاریــم چیــزی حرکــت را
تئاتر و سینما
از مــا بگیــرد ،اگر در ایــن وضعیت قــرار بگیریم
حتمــاً بایــد کاری کــرد .کاری که من کــردم این بود آمدم بــه الهیجان
و ســعی کردم نقطه شــروعی باشم .ایمان دارم خوشــبختی و پیشران
شدن در یک جامعه محقق نمیشود مگر از خروجی سرشار از ادراک
واقعیت یک جامعه؛ یعنی هرچقدر نگاه من واقعبینانه باشد ،امکان
خوشــبختی من در فراروی بیشــتر خواهد بــود ،واقعگرایی یعنی اینکه
هســتن امــروز مــن چیســت؛ بهطــور واقعی نــه بهشــکل آرمانــی .باید
حواسمــان باشــد بــه این نکتــه که مــا در نســبتی از حرکت بهســمت
یــک آرمان شــهر ذهنی حرکت میکنیــم اما با گامهــای واقعی .وقتی
واقعی حرکت میکنیم ،طبیعتاً با همه چیز منطقی برخورد میکنیم.
آن چیزی که شــاید باعث شــده من همچنان در الهیجان باشــم توجه
در ایــن نکته اســت که بــر خالف خیلــی از آدمها با الهیجــان بهعنوان

نگاهی به دفتر شعر «مارمولکهای هاچبک» اثر اکبر اکسیر

دوسه جمله درباره جشن نامه استاد محمدعلی اسالمی ندوشن

طنز ،نــه تولید تکلیفی لبخند کــه اتفاقاً زاده
شدن غریزی اعتراضی است که رسان ه هنر را
پیادهرو
برای دیده شدن و شنیده شدن انتخاب کرده
است .شــاید اگر قرار باشد با طرح مقدمهای
به اثری تازه از «اکبر اکســیر» متصل شــویم،
همیــن طــرح وجــه اعتراضــی طنــز کفایــت
میکند .آن چه که اکسیر از آن به «طنز فرانو»
یــاد کرده اســت مواجه ه مســئوالن ه با زندگی
ارمغان بهداروند در قالب هشــدارهای هوشیاریآفرین است.
شاعر
انتقال به موقع اتفاق ،کنشگری موجز شاعر
و غلبه رواننویســی از مهمترین مؤلفههایی
اســت کــه در ایــن وضعیــت مســتقر شــده اســت .دغدغــ ه شــاعر با
دقیقههای زیســتی مردم کوک شــده اســت و هر آنچه که شاید کمتر
اذن ورود به دایر ه تولیدات ادبی امروز پیدا میکند ،صریح و صادقانه
در متــن موجودیت پیدا میکند؛ موجودیتی که گاه بیشــتر از کیفیت
ادبی ارزش پیدا میکند .اکسیر با تأکید بر طنز موقعیت ،خالق آثاری
اســت که بــه آمایش ادبــی و پردازش شــاعران ه روزگار خــود متمرکز
هســتند .مجموعــه «مارمولکهــای هاچبک» تازهترین طنزنوشــته
اوســت کــه در تولد یکســالگی «کرونــا» و اتفاقــاً با غلبــ ه مضمونی
کرونا منتشر گردیده است .هشتاد کوتاهنوشت ه طنز که بالیا و مصائب
مــردم ایــن روزگار و رویدادهای پیدا و پنهان آن را پیش چشــم دارد.
مهمتریــن وجه متمایــز این مجموعه ،مکانیــزم غافلگیری در متن
است که مخاطب را از یکنواختی و استقرار در وضعیت خنثی خارج
میسازد و به تقلیل و تقبیح رویکردها میپردازد .سپیدمویتر شدن
اکســیر از بیپرواییهــای محتوایــی
و مچگیریهــای سیاســی اجتماعی
او نکاســته اســت .غنیمتــی کــه زاده
فلسف ه زیستی شــاعر و جهان ذهنی
اوســت و هیــچ تناقضــی بــا حیــات
هنــری او نــدارد .ایــن مجموعــه در
ایامی منتشــر شــده اســت که حال و
احــوال جامعه بــا حجمی رهاشــده
از اضطراب و اضطــرار دچار اختالل
اســت و شاید طرح لبخندی هر چند
مؤجز برای ســاکنان جزایــر کرونایی
فضیلتــی محســوب شــود .بــه مرور
دو شــعر از این دفتر که به همت نشــر مروارید منتشر گردیده است،
مطالع ه «مارمولکهای هاچبک» را به مخاطبان ارجمند پیشــنهاد
میدهم:
دو هفته تعطیل اســتُ /درناها از ترس آنفلوانزا /به جنوب
میروند /مســافران از ترس کرونا به شــمال /پلیــس راه اطالعیه
میدهــد نــه شــمال نــه جنــوب /وضعیــت قرمــز اســتُ /درناها
برمیگردند /مسافران میمانند!
دکانها را بســتیم /تا در خانه بمانیم /کرونا بیاید و برود /به
پلیــس راه دروغ گفتیــم /رفتیم دورهمی /کرونا آمد با ما دســت
داد /مــا را بوســید ،بغل کــرد /ما دیگر نتوانســتیم /بــه پلیس راه
دروغ بگوییم!

ایــران هفت
از هیــچ کس شــنفتنی نیســت ادعا کنــد که ِ
هزارســاله را دوباره کشــف کرده اســت مگر آنکه مدعی،
پیشنهاد
محمدعلی اســامی ندوشن باشــد .او البته داعیهای در
کشــف نــدارد اما آثــارش گواهند کــه به رگ و ریشــه یک
پیکره پیر و کهنســال ،سفری اکتشــافی و جسورانه داشته
اســت و نوشــتههایش سفرنامهای دیده گشا هســتند از سیاحت هوشمندانه و
مغازله عاشقانه او روی تن ایران .سوغات اسالمی ندوشن از این سفر تغزلی،
کشف یک «دفینه تمدنی» و چشاندن لذت هماغوشی با آن است.
او انگار در این دفینه ،لوحی یافته به خطی نو؛ و همه عمر را در رمزگشایی
از این هیروگلیف تمدنی به سرآورده است .حاصل این رمزگشایی ،کشف ایران
بهعنــوان یک جهان بینی و رهیافت زندگی اســت .او ایران را از یک جغرافیا و
یــک تاریخ به ســمت یک وضعیت فرهنگــی میجهاند؛ نوعــی «جغرافیای
جهــش یافتــه» کــه درخت و دره و کــوه و کنــاره و برکه و بیابانش جــان دارند و
شیوهای ممتاز و متمایز در زیستن را رقم میزنند .به اعتبار همین سفر اکتشافی
پیروزمندانه و پرتره تازهای که محمدعلی اســامی ندوشــن از میهن ترســیم
کرده میتوان ادعا کرد که او کاشف دوباره ایران است .بیگمان ایران او را از یاد
نخواهد برد همان طور که او خود مردی اســت که هیچ گاه ایران را از یاد نبرد.
در پاسداشــت این کاشف جســور ،به تازگی جشن نامه شایستهای منتشر شده
است که در حکم کلید قلعه شخصیتی اوست« :مردی که ایران را از یاد نبرد».
کتاب به اهتمام محمد جواد حق شناس در  5فصل و  404صفحه از سوی نشر
بامداد نو روانه بازار فرهنگ شده است.معماری جشن نامه ،دقیق و مدبرانه
توگو با اســامی ندوشــن ،روایتی
اســت .در مدخــل کتــاب ،بــر حســب دو گف 
خودنوشت از سوانح زندگی او فراهم آمده است که سیمای نجیب یک جست
و جوگر فرهنگ ایران را بازنمایی میکند .او در این متن خالق ،مینیاتور دقیقی
از عمر بلندش را برمی ســازد .نثر درخشــان
اســامی ندوشــن کــه در سرگذشــت نامــه
خودنوشت او (روزها  4 /جلد) به اوج میرسد
و نمونهای ماندگار از نویسندگی خالق را رقم
میزنــد در همیــن متــن نیز مشــهود اســت.
فصــل دوم ،اســامی ندوشــن را در آینــه آثار
و منتقدانــش مینمایانــد .فصــل ســوم یک
توگوی بلند جمعــی به همراه چندنامه
گف 
به/از بزرگان میآید .در فصل چهارم مقاالت
و یادداشــتهایی دربــاره اســامی ندوشــن
عرضه شده است که همگی دقیق و دیده گشا
و خواندنی هســتند .مقاله «حرفهای فرزند
ایــران تنها» از اســتاد مصطفی ملکیــان ،ماهیت و مأموریت علمی اســامی
ندوشــن را کــه اصالت بخشــیدن بــه فرهنگ اســت به بهترین شــکل ممکن
مینمایاند .مقاله «روشــنفکر فرهنگ مدار» از محمــد صادقی نیز در همین
مســیر ،نکات روشــنگر و راهنمایی عرضه مــیدارد .فصل پنجم هم اســتاد را
بــه روایت تصویر نشــان میدهد« .مردی که ایــران را از یاد نبرد» از نمونههای
خواندنی و خوش سلیقه در عرصه جشن نامهنویسی است؛ نمونهای که یک
خوشه شــیرین از بوته انگوری افکار یک صاحبنظر میچیند .اگر پایی برای به
باغ رفتن و دستی برای میوه چیدن ندارید سراغ این خوشه آماده بروید.
ëëمردی که ایران را از یاد نبرد
ëëبه اهتمام محمد جواد حق شناس
ëëناشر :بامداد نو

اکسیر طنز

#کرونا

بــاال رفتــن آمــار مبتالیــان بــه
کرونــا و هشــدارهایی کــه درباره
هشتـگ موج چهــارم این بیمــاری داده
میشود باعث شــده کرونا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
آماری کــه درباره افزایش شــهرهای نارنجی داده شــد
در شــبکههای اجتماعی بازتــاب زیادی داشــت وکادر
درمــان که در شــبکههای اجتماعی حضــور دارند چند
روزی اســت از بــاال رفتــن آمــار مراجعــه کننــدگان بــه
بیمارســتان با عالئم کرونا مینویســند و دیگــران را به
رعایت پروتکلهای بهداشتی دعوت میکنند .در میان
این بحثها مسأله واکسن همچنان از موضوعات مورد
بحــث در این شــبکهها و بین کاربــران اســت« :تهران،
هرمــزگان و یزد روند روب ه رشــد آمار مبتالیــان به کرونا
را نشــان میدهنــد .ابــراز نگرانــی از افزایش شــهرهای
نارنجیمطرحشدهاست»«،افزایششهرهاینارنجی
کشــور از  ۱۸شهر به  ۳۶شهر .به گفته حریرچی معاون
کل وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی ،تعداد

تصاویر تلخ میانکاله

تلف شدن پرندههای میانکاله
چند روزی اســت در شبکههای
ماجرا
اجتماعیموردتوجهقرارگرفته
اســت .اتفاق تلخی که دوباره تکرار شــده و عکسها
و فیلمهای آن بازنشــر میشــود و کاربران خواســتار
مشــخص شــدن علت اصلی این مســأله هســتند:
«ســال قبل همین موقعها که بیش از  ۴۰هزار پرنده
درمیانکاله تلف شــد امسال هم دوباره شروع شد تا
االن نزدیــک  ۱۵۰۰پرنــده تلف شــد و طبق معمول
هیچ کســم کاری نمیکنــه»« ،دامنه تــراژدی مرگ
پرنــدگان مهاجر تــاالبمیانکاله همچنــان در حال
گسترش است .تعداد پرندگان مهاجر تلف شده در
تاالب میانکاله تاکنون به حدود  ۲۰۰۰قطعه رسیده
اســت« ،».خبر آلودگیمیانکاله به ســم بوتولیســم
تازگــی نــدارد این احتمــال بارها طرح و رد شــد .این
موضــوع با کالبدشــکافی چنــد الشــه در مکانهای
19ëëبهمن
به نام در روز ســیصد و بیســت و پنجــم
تاریخ از ســال میتوانیــم از چهرههــای
مطرح هنرهای مختلف یاد کنیم که امروز سالروز تولد یا
تشاناست.
درگذش 
ëëتولدها
چارلــزدیکنز 209 :ســال پیش در چنین
روزی نویســنده مشــهور انگلیســی بــه
دنیــا آمــد« .یادداشــتهای پیکویک»
نخستین رمان چارلز دیکنز بود که سال
 1837منتشر شد و پس از آن رمانهای «الیور توئیست»،
«ماجراهای نیکالس نیکلبی»« ،مغازه عتیقه فروشی»،
«سرود کریسمس»« ،دیوید کاپرفیلد»« ،دوران مشقت»،
«داستان دو شــهر»« ،آرزوهای بزرگ»« ،عبور ممنوع» و
«اســرار ادویــن درود» را نوشــت .دیکنز که برجســتهترین
رمان نویس انگلیســی عصر ویکتوریا محســوب میشود
سال  1870درگذشت.
مجیــد میرفخرایــی :طــراح صحنــه و
لبــاس ســینمای ایــران ســال 1329
در چنیــن روزی متولــد شــد .مجیــد
میرفخرایــی کارش را بــا فیلــم
«زنگهــا» در ســال  1364و بهعنــوان دســتیار صحنــه
آغــاز کرد و پــس از آن طراح صحنه و لباس فیلمهایی
چون «حماســه مجنون»« ،روز واقعه»« ،رســتاخیز» و
«کفشهایم کو؟» و سریال «در چشم باد» و فصل دوم
سریال «شهرزاد» بود.

شهرهای نارنجی پرخطر کشــور در  ۱۰روز اخیر از  ۱۸به
 ۳۶شهر و شهرهای زرد نیز از  ۱۳۰به  ۱۷۸شهر افزایش
یافته و این زنگ خطر بزرگی برای ماست« ،».احساس
میکنــ م موج چهــارم کرونا داره شــروع میشــه .تعداد
مبتالیانکرونا به هفت هزار نفر رسید ،قاتل زنجیرهای
آماده موج چهارم میشه ،مراقب باشیم»« ،حاال شاید
باورتون نشه ولی آژانسهای مسافرتی دارن تور برگزار
میکنن وســط ایــن پاندمی و موج چهــارم .کنترلی هم
نیست« ،».موج چهارم کرونا از امروز بهصورت رسمی
شــروع بــه داغــون کــردن کادر درمــان کرد .هــم اکنون
اینجانبهیچگونهفرقیبایکجنازهندارم«،».صدای
آژیر قرمز موج چهارم کرونا با عادی سازیهای گسترده
و برگزاری میهمانیها و دورهمیها در ســطح کشور به
صــدا درآمده اســت .اوضاع کرونایی شــهرهای کشــور
داللت از  ۲برابر شــدن تعداد شــهرهای نارنجی طی ۲
هفته است .خیز چهارمکرونا این بار
شهروند
ب ه سمت جوانان است».

مجـــازی
یگانه خدامی

مختلــف تــاالب و در دورههــای
زمانــی مختلــف و نمونهبــرداری از آب بــا احتمــال
خطای بســیار کم قابل تشــخیص بود .بایــد هزاران
پرنــده میمردند تا این ایده بررســی دقیق شــود؟»،
«چــرا مرگ این همه پرنده تو میانکاله توجه کســی
رو جلــب نمیکنــه؟»« ،تــا االن حدود دو هــزارپرنده
مهاجــر آبزی درمیانکاله تلف شــدند .پارســال هم
ســی هزار پرنده مردند .دلیل؟ هنوز روشن نیست و
کســی نیاز نمیبینه توضیحی دربارهش بــده« ،».با
حجم باالی فاضالب و پساب چه میتوان جز مردن
این اکوسیســتم انتظار داشت .فاضالب تمام مزارع
پرورش ماهی ،سموم شالیزارهای برنج ،پسابهای
صنعتــی جــای تمــام جریانهــای آب ورودی بــه
میانکالــه را گرفتند .حاالتــاالب در خود میمیرد و با
خود تمام زندگیهای وابسته را نیز به اعماق زخمی
و چرکین خود میکشد».

تهمورس پورناظری :نوازنده سازهای تار،
سهتار،تنبوروبربطسال 1355متولدشد.
تهمــورس پورناظری که فرزند کیخســرو
پورناظری و عضو گروه پورناظری هاست
بهعنواننوازندهدرآلبومهای«رنگهایتعالی»«،حیرانی»،
«افســانه تنبور»« ،کرماشــان»« ،نســیم وصل» و «ناشکیبا»
حضورداشتهوآهنگسازآلبومهاوتصنیفهای«نسیما»«،نه
فرشتهام نه شــیطان»« ،سرزمین خورشید»« ،لیال خاتون»،
«چوپی»و«مستانسالمتمیکنند»بودهاست.
سالروزتولدمجتبیمینوینویسندهومترجم،ژانفرانسوا
رنوار نمایشــنامه نویس فرانســوی ،آدولف ساکس مخترع
ســاز ساکســیفون ،جان ویلیامز آهنگســاز امریکایی ،کینگ
ویــدور فیلمســاز امریکایــی ،زهراصبــری کارگــردان ،حامد
همایون خواننده و حدیثمیرامینی بازیگر هم امروز است.
 ëëدرگذشتها
سیاوشکسرایی:شــاعر ایرانی سال 1374
درچنینروزیدرگذشت.سیاوشکسرایی
متولــد 1305بود و ســال 1336نخســتین
مجموعــه شــعرش بهنــام «آوا» منتشــر
شــد .پــس از آن کســرایی منظومهها و مجموعههــای «آرش
کمانگیر»« ،خون سیاوش»« ،الف .با دماوند خاموش»« ،ب.
سنگوشبنم»«،بهسرخیآتش»«،چهلکلید»«،تراشههای
تبــر»« ،هدیه بــرای خاک»« ،ســتارگان ســپیده دم» و «هوای
آفتاب»نوشتکه«آرشکمانگیر»مشهورتریناثراوست.
ابراهیمیونسی نویسنده و مترجم و فریدهصابری بازیگر
هم در چنین روزی درگذشتند.

مدینهفاضله برخورد نکردم بلکه اینطور اندیشــیدم که این شهر هم
مثل هر جای دنیا ســختیها و دشواریهای خودش را در درونش دارد
و البتــه کلــی آدم مهربان و خوب .حــال اگر بخواهیم این مســأله را در
بستر هنر و خصوصاً تئاتر بررسی کنیم باید بگوییم که یکی از اشکاالت
و نقدهایی که میتوانیم به طور جدی به ساختار هنر خصوصاً در حوزه
تئاتر داشته باشیم ،این است که هنر تئاتر سالهای سال از جامعه دور
شــد و بعد هم که تمنای بازگشــت بهســمت جامعه داشت ،بیشتر به
ســمت سطحینگری حرکت کرد؛ یعنی دچار عوامزدگی شد .باور من
ایــن اســت که اگر به تودهها نزدیک شــویم ،آن هم نه بــا نگاه و موضع
از بــاال بــه پاییــن و دانا به جاهل ،بلکه از موضع یک انســان به انســان،
بشدت میتوانیم همافزایی داشته باشیم و عموم مردم در هر سطحی
میتواننــد روی کاری کــه مــا میخواهیم انجــام بدهیم تأثیــر بگذارند
و آن اثــر هنری ،حال تئاتر باشــد یــا ...هم برآمــده از درد همین مردم
خواهــد بــود .بنابراین در یــک نظام هارمونیــک ما بســتههایی را مهیا
میکنیــم که باعث خوشــگذرانی یا لذت یا کیف بســیاری از آدمها هم
خواهد شــد و از طرفی به ظرفیتهای هنر این مملکت افزوده خواهد
کرد .مسأله دیگر شاید به شخص برمیگردد .برای من همینها کافی
است .من هیچ وقت در زندگی زیادهخواه نبودم که امروز بگویم این یا
آن را میخواهم و فردا چیز دیگری طلب کنم .همیشه دلم میخواهد
بــا همین قناعــت زندگی کنم .ایــن همان جملهای بود کــه وقتی عزم
مهاجــرت به الهیجان را کردم با خودم گفتم .گفتم :دوباره باید هفده
ساله شوم و دوباره آغاز کنم.

دربــاره تابلــوی نقاشــی «مــادر
ویســتلر» جیمز مکنیل ویســتلر که
عکس نوشت بــه «مونالیــزای دوره ویکتوریایــی»
مشــهور اســت قصههای مختلفی گفته میشــود .آنا مکنیل
ویستلر سوژه این نقاشــی ،زنی باسواد و جهان دیده بود که پس
از آنکه همسرش در ســال  ۱۸۴۹بر اثر ابتالء به وبا درگذشت ،در
تمام زندگیاش سیاهپوش ماند .آنا ویستلر در لندن سوژه این
تابلو شــد اما گفته میشــود او جایگزین کســی بود که نتوانسته
بود بــه قرار برای خلق این تابلو نقاشــی برســد یــا میگویند در
ابتدا قرار بود ســوژه این نقاشی ایســتاده باشد اما بهدلیل اینکه
ایستادن برای مدت طوالنی برای مادر ویستلر راحت نبود ،قرار
شد سوژه نقاشــی روی صندلی بنشیند .این تابلو نقاشی از دوره
ویکتوریایــی تاکنون ،بویــژه در ایاالت متحده امریــکا بهعنوان
نمــادی از مادرانگی ،محبت به والدین و ارزشهای خانوادگی
شناختهمیشود.

کشف قاره جدید در اطلس فرهنگ جهان

هرگز نه از دزدان بترسیم،
نه از آدمکشان .اینها
خطرات بیرونیاند،
خطرات کوچکند؛ از
خودمان بترسیم .دزدان
واقعی ،پیشداوریهای ما
هستند؛ آدمکشان واقعی
نادرستیهای ما هستند.
مهالک بزرگ در درون
مایند.

کتاب بینوایان
ویکتور هوگو

با روایتگری سرلشکر شهید علی صیاد شیرازی

کالهدوز گفت :باید در ارتش بمانیم

در خیابــان بزرگمهــر اصفهــان در حــال
در خیابـان
 1رانندگــی بــا ژیان بــودم که ناگهــان دیدم
خاطره 7
عــدهای از مــزدوران رژیــم کــه لبــاس شــخصی
داشتند ،جلوی مردم را میگیرند .در دستشان چماق بود و با تهدید و
خشــونت به رانندهها میگفتند :باید یک عکس شــاه بچســبانی پشت
شیش ه ماشین .اگر نداری ،یک اسکناس بچسبان که عکس شاه هم در آن
باشد .من با بی اعتنایی به تهدید آنها حرکت کردم .یکی از آنها با چماق
زد به شیش ه خودروی من .عصبانی شدم و از شدت خشم ،نگه داشتم و
با پرخاش شــدیدی پیاده شــدم و رفتم بــه طرفش .فرار کــرد .دنبالش
کردم ،دیدم که رفت و پشت سر یک پلیس پناه گرفت .من آمدم شروع
کــردم به پرخاش کــردن و به آن پلیس گفتم :تو اینجا ایســتادهای و این
احمقها دارند با مردم این طور رفتار میکنند؟ احساس کردم آن پلیس
خیلی رغبت ندارد که از اینها حمایت کند و همین طوری با لبخند به من
گفت:کهشماببخشید،رضایتبدهید،اشکالندارد.
یکبارکهمردمانقالبیدرخیاباناستانداری اصفهاندرمقابل
 2هتلعالیقاپوتجمعکردهبودندناگهاندروسطسخنرانیآقای
پرورش ،سر و صدای جمعیت بلند شد .نگو استاندار وقت هم آمده و
نشســته است در جلســه .مردم داد میزدند :این نمایند ه طاغوت باید
برودبیرون.هرچهآقایپرورشگفت:بفرماییدبنشینید،بگذاریدگوش
کننــد ،اشــکال نــدارد .گفتند :نــه باید بــرود .آخر دیدنــد که مــردم آرام
نمیشوند.حضرتآیتاهللربانیشیرازیرفتپشتتریبون.باصدای
جالب و گیرا که به دل همه مینشست شروع کردن به درود فرستادن به
مردم:درودبهشمامردمغیوروسلحشور.عزیزان،توجهکنیدمابایستی
صدای مســتقیم خودمان را به طریقی به گوش طاغوت برسانیم ،چه
اشکالی دارد؟ ایشان نمایند ه طاغوت است .آمده ،بگذار خودش بداند و
بفهمد چه میگوییم و برود به آنها که شعور ندارند بفهماند .شاید هم
بــرای خودش خیر شــود و هم برای شــما و هم به طاغــوت اثر کند ،ما
باالخره باید صدای خودمان را برسانیم .این حرفهای ایشان تأثیر کرد
و مردم ساکت شدند و گذاشتند استاندار تا آخر بماند.
سرتیپ شهید حسن اقارب پرست یک روز از من دعوت کرد که
 3بروم شیراز .ما هم با خانواده رفتیم و مهمان خانوادگی ایشان
شــدیم .تا رســیدیم آنجا گفت :امشــب من جلســه دارم ولی شما اگر
رسیدی برو شاهچراغ ،آنجا آیتاهلل دستغیب سخنرانی دارد.
ما رفتیم شــاهچراغ .موقع آمدن دیدیم دور تا دور میدان پلیس و
کامیونهای پر از نیروهای مســلح ارتشی مستقر شــدهاند .در مسجد
جامع ســخنرانی بود .خانمها جدا بودنــد و آقایان هم جدا .ما رفتیم
در مرز بین خانمها و آقایان نشستیم که کنار هم باشیم که همدیگر را
گم نکنیم .آیتاهلل دستغیب در تخطئه کردن جشن هنر شیراز چنان
مطالب را عریان و باز میگفت و لعنت به طاغوت میفرستاد .فریاد
مردم بلند شده بود در تخطئه کردن جشن هنر ،که نمیگذاریم برگزار
شود و باید تعطیل شود .آخر سخنرانی با همان لحن شیرین شیرازی
بــه مردم هشــدار داد :مردم عزیز! شــما توجه بکنیــد منتظر فرصت
هستند ،منتظر بهانه هستند .بهانه به دست آنها ندهید .وقتی مراسم
تمامشدباآرامشاینجاراترککنیدوبرویدکهاینهابهانهجویینکنند
و ایجاد حادثه نشود .هنوز به دعا نرسیده بود که ارتشیها بین مردم،
نارنجکهای اشکآور انداختند .گاز اشکآور اذیت میکرد و در ضمن
انفجار ریختند به هم .درهای شــاهچراغ را بســته بودند و فقط یک در
بازارچ ه سرپوشیده باز بود ـ آن هم بسیار تنگ و باریک ـ پلیس هم به
آنــان حمله میکرد .زنها زیر دســت و پا افتادند .کفشها یک طرف
و چادرهــا یک طرف ،اوضاع عجیبی بود .من هم خانمم را گم کردم
و بچه هم در دســت ما مانده بــود .رفتم به یک طرف .همین طور که
میرفتم نگاه میکردم که چه کســی غش کــرده و نکند خانم ما جزو
اینها باشد .افتاده بودند روی زمین چادر کشیده بودند روی آنها .کمی
رفتم داخل ،خانم را ندیدم و برگشتم به خط اول که جوانهای شیراز
داشــتند با پلیسها زد و خــورد میکردند .ما آمدیم اول خط و گفتیم
از آنجا شروع کنیم به جستجو برای پیدا کردن همسر .جوانها آمدند
بــه طرف مــن و با خیرخواهی گفتند تو بچه همــراه داری ،اینجا چکار
میکنی؟گفتم:منخانممرامیخواهم.گفتند:اینجاخانمینیست.
عقبترها را بگرد .اینجا باشــی بچه آسیب میبیند .من هم رفتم به
طرف خیابان جلوی شاهچراغ و همسرم را پیدا کردم.
التهاب اجتماعی از آنجا اوج گرفت و پشت سر این حادثه ،جشن
هنر شیراز آن سال تعطیل شد و اصالً اجرا نشد.
یک شــب محمــد کبریتی از افســرهای انقالبی ،نــزد من آمد.
 4دیــدم خیلی ناراحت اســت .گفــت :صیاد! از یک طــرف امام
خمینیدستور دادهکهفرارکنید،ولیشمامیگوییدبمانیمبرایاینکه
باید در پادگانها باشیم .ما باالخره روزی باید دست به اسلحه شویم.
بعد گفت :من برای مبارز ه مســلحانه طرحی دارم .ما باید یک جمع
انقالبی مســلح آمــاده کنیم و همان موقع با همان اســلحهها بیرون
بریزیم .گفتم :این دوتا اشــکال دارد ،یکی اینکه کجا بروی؟ چون باید
خودترامخفیکنی.پسبایدمحلیبهناممخفیگاهباشد.دوماینکه
حاالوقتیبهمخفیگاهرسیدیبایدچهکاربکنی؟خیلیناراحتبودیم
و نمیدانســتیم چه کنیم تا اینکه بعد از چند روز شــهید حسن اقارب
پرستازشیرازبهتهرانمنتقلشد.وباپیشنهادمنیوسفکالهدوزکه
برادر همسرش بود به اصفهان سفر کرد .به منزل ما آمدند .من همین
مطلب را با تندی گفتم :که وضعیت ما چه میشــود؟ تکلیف ما چه
میشود؟ مگر امام نگفته از پادگانها فرار کنید؟ ما چه زمانی باید فرار
کنیــم؟ آنجــا یکــی دو نفــر بودنــد که شــهید یوســف کالهــدوز صالح
نمیدانســت جلوی آنها حــرف بزند و با یک طریقی با اشــاره به من
رســاند که من بعداً میآیم و صحبت میکنیم .رفتند و بعدازظهر یا
شــب بــود که کالهدوز آمد خانه و از تشــکیالت تهــران صحبت کرد و
توضیحدادکهمادرتهرانیکمرکزیتیتشکیلدادهایموحتیدرگارد
شاهنشاهی هم نفوذ داریم .خیلیها اعالم آمادگی کردهاند و ما همه
آنها را نپذیرفتهایم و داریم اوضاع را بررسی میکنیم .از طرفی با دفتر
حضــرت امام هم ارتباط داریم و به ما پیام میرســد و طبق آن عمل
میکنیم .بنابراین دقت کنید :ما همه باید تا آخرین لحظه در محل کار
خود باشــیم چرا که اگر حادثهای بخواهد رخ دهد از چند نظر بایستی
آماده باشیم و انجام وظیفه کنیم و اگر بخواهیم فرار کنیم نمیشود.
من قانع شدم .او گفت :من یک نفر از بستگانم را که در اصفهان است
رابط شما قرار میدهم تا اعالمیهها و نوارهای امام را به شما برساند.
آن شخص برای ما اعالمیه میآورد و ما اینها را بین پادگانها توزیع
میکردیم .همچنین هر روز اطالعات دســت اول را برای ما میآورد و
خیال ما راحت شده بود.

