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عادل جهان آرای -روزنامه نگار :دولت 8ســاله
احمدینژاد یقینا یکــی از دولتهایی خواهد بود که
رفتــار و کــردار رئیس او ،حتی در ســالهای آینده
هم محلی از بحث خواهد بــود .البته خود دو دولت
احمدینژاد به دلیل نقشی که در تاریخ ایران بازی کرد
و در عیــن حال وضعیت رفاه مردم را به صورتی رقم
زد که کسی میل نداشت به آن دوران برگردد ،باعث
شــد که به نوعی برخی از مثالهای دولتداری را به
ذهن متبادر سازد .ضمن آنکه نمیتوان از انصاف دور
شد که وضعیت معیشتی مردم در دولت دوازدهم نه
تنها کم از دولتهای احمدینژاد ندارد ،بلکه در برخی
از موارد بدتر از آن هم شــده است .اما موضوع مورد
نظر در این یادداشت کوتاه ،تبعات یک انتخاب است
که سالهاســت به شکلهای مختلف در صفحههای
مجازی یــا حتی بیآنکه هزینهای کند ،تصویرش در
صفحه اول نشریههای اغلب مخالف او ،دیده میشود.
محمــود احمدینژاد که تا ســال  82عمال چهرهای
ناشناخته بود ،بعد از آنکه شورای شهر تهران او را به
بهشت بردند ،او هم در خأل سیاسی از صندلی بهشت
به پاســتور پرید و با آنکه 6ســال است که از پاستور

دور شــده اســت ،اما همچنان این هنر را دارد که به
شکلهای مختلف رخ بنماید و گاه با اتهامزنی به این و
آن و گاه با دفاع از آن و این و این بار هم با درخواست
راهپیمایی برای مخالفت با دولت ،یک بار دیگر مانع
از دور شــدن خود از صفحههای نشریات شد .اینکه
او چنین درخواســتی را دارد ،بد نیســت .شاید حق
هر شهروندی باشــد که از دولت بخواهد اجازه بدهد
تا گروه یا طرفداران او به صورت مسالمتآمیز دست
به راهپیمایی بزنند .اما اینکه ایشان با چه پیشینهای
چنین درخواستی را دارد ،خیلی عجیب است .آیا او
از خودش پرسیده اســت که در طول  8ریاستش بر
قوه مجریه به کسی یا گروهی اجازه داد که به صورت
مسالمتآمیز راهپیمایی کند؟ احمدینژاد گویی عادت
دارد که فقط کارنامه رفتار دیگران را بخواند ،نه آنکه
خود باور کند رفتارش در دوران ریاستش کامال خالف
کارهایی بوده اســت که اکنون از او سر میزند .اگر او
در دوران ریاســتش اجازه میداد گروه یا گروههایی
حداقل یک بار دور هم گرد بیایند و بیانیهای بخوانند
و اعتراضی بکنند ،شاید این درخواست او هم محلی از
اعراب میداشت.

توانایی نه به قامت و زور که به اندیشه است

سعدی که روانش شاد باد ،در گلستان در باب در سیرت
پادشاهان حکایت شــماره  3آورده است«:ملکزادهای را
شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوب
روی باری پدر به کراهت و استحقار درو نظر میکرد پسر
به فراســت اســتبصار به جای آورد و گفت ای پدر کوتاه
خردمند به که نادان بلند نه هر چه به قامت مهتر به قیمت
بهتر.
الفیل جیف ٌةُّ /.
الشا ُة نظیف ٌة و ُ
طور و اِن ّ ُه
اقل ِ
جبال ِ
االرض ٌ
الَ َ
عند اهللِ قدرا ً َو منزال/آن شنیدی که الغری دانا
عظ ُم َ
گفت باری به ابلهی فربه/اســب تازی و گر ضعیف بود/
همچنان از طویله خر به
پدر بخندید و ارکان دولت پسندیدند و برادران به جان
برنجیدند.
تا مرد سخن نگفته باشد/عیب و هنرش نهفته باشد
هر پیسه گمان مبر نهالی/باشد که پلنگ خفته باشد
شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود،
چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند ،اول کسی
که به میدان در آمد این پسر بود گفت:
آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من/آن منم گر
در میان خاک و خون بینی سری
کانکه جنگ آرد به خون خویش بازی میکند/روز میدان
و آن که بگریزد به خون لشکری
این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند مردان کاری
بینداخت .چون پیش پدر آمد زمین خدمت ببوســید و
گفت
ای که شخص منت حقیر نمود/تا درشتی هنر نپنداری
اسب الغر میان به کار آید/روز میدان نه گاو پرواری
آوردهاند که ســپاه دشمن بســیار بود و اینان اندک.
جماعتی آهنگ گریز کردند پســر نعــره زد و گفت :ای
مردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید سواران را بگفتن او
تهور زیادت گشت و به یک بار حمله آوردند .شنیدم که
هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند ملک سر و چشمش
ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد
خویش کرد.
برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند .خواهر از
غرفه بدید .دریچه بر هم زد .پسر دریافت و دست از طعام
کشید و گفت محالست که هنرمندان بمیرند و بیهنران
جای ایشان بگیرند
کس نیاید به زیر سایه بوم/ور همای از جهان شود معدوم
پــدر را از این حال آگهی دادنــد .برادرانش را بخواند و
گوشــمالی به واجب بداد .پس هر یکی را از اطراف بالد
حصه معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست که ده
درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
نیم نانی گر خورد مرد خدا/بذل درویشان کند نیمی دگر
ملک اقلیمی بگیرد پادشاه/همچنان در بند اقلیمی دگر.
تفسیر حکایت
روابط آدمها از نگاه سعدی به جایگاه و شأن اجتماعی

آنها خالصه نمیشود .بسیاری از رفتارهایی را که سعدی
در گلســتان آورده است ،قابل تعمیم دادن به کل فضای
اجتماعی است .البته شاید برخی از مناسبات رفتاری به
دلیل مناصب و مناسبتها شــاید برای همه آدمها قابل
تســری نباشد ،مثال شــاید فردی که در منصب وزیر یا
وکیلی نیســت ،برخی از کارهای او همتراز کارهای وزرا
نباشد ،اما این موضوع به نوع مناسبات کاری مرتبط است،
اما آن چیزی که در این بین قابل توجه است ،احساسات
آدمی اســت که شاید در میان اقشار مختلف هم قابلیت
اجرا داشته باشد .آدمها با هر جایگاهشان دارای احساسات
مشترک مانند حسادت ،نمامی ،کینه جویی ،بدگویی یا
خوش رفتاری و امثالهم هستند .در این حکایت فضایی را
که سعدی به آن توجه دارد و مکانی را که تصویر میکند،
فضایی درباری است ،اما احساساتی که در این فضا دیده
میشود و کارهایی را که افراد انجام میدهند ،از حسادت و
دشمنی تا خوراندن زهر همه قابلیت اجرا در میان تمامی
اقشار جامعه را دارد .ضمن آنکه سعدی یک موضوع دیگر
را در بخش «در سیرت پادشاهان» در نظر دارد و آن اینکه
انگار میخواهد در این فضا کالس درسی برای پادشاهان
بگذارد .البته ســعدی نه شــاهزاده بود و نه آنکه زیاد به
درباریان وابستگی داشت ،اما سلوک و رفتار آنها را خوب
میشناخت و مسائل روانشناختی آنها را درک میکرد به
همین دلیل به مثابه روانشناسی بزرگ و اندیشمند ،به کنه
اندیشه و رفتار آنها ورود میکند و راه و رسم مملکتداری
را هــم به آنان میآمــوزد .در اینجا هم ســعدی گرچه
ســخنان اجتماعی فراوانی گفته است و بسیاری از ابیات
یا مصاریع این بخش خود در زمره مثالهای شــنیدنی و
خواندنی فرهنگ ایرانی تبدیل شدهاند ،اما شک نباید کرد
که هدفش بیش از همه به پادشــاهان بوده است تا آنها
درک کنند که شایستگی افراد به کوتاهی و بلندی و زور
بازو نیست .ضمن آنکه از نگاه سعدی کسی که میخواهد
مسئولیت مملکتداری را به عهده بگیرد ،باید هم خواص
دربارش را خوب بشناســد و هم بداند که عوام در مقابل
رفتارهای او چه نظری خواهند داشت.
در بــاره ویژگیهای اجتماعی و فرهنگــی و ادبی این
حکایت بسیار بیشتر میتوان نوشت .اما یک نکته را تأکید
کنم که در این حکایت بیت «هر پیسه گمان مبر نهالی/
باشد که پلنگ خفته باشــد» هم آمده است .این بیت را
اغلب به صورت «هر بیشه» میخوانند .در حالی که پیسه
درســت است و حتی شاعران دیگر قبل از سعدی از این
واژه استفاده کردند .مثل موالنا که گفت«فطرةاﷲ چیست
رنگ خم هو/پیسهها یکرنگ گردند اندرو».پیسه در لغت
به معنای هر چیزی که سفیدوســیاه یا ابلق باشد ،گفته
میشود و دراینجا هم منظور شاعر این است «گمان مکن
چیزی -سفره یا پارچهای -را که میبینی فقط شیء سیاه
و سفید باشــد ،بلکه ممکن است ،پلنگی روی آن خفته
باشد».

همدلی :امروز  12ژانویه 12 ،روز از سال 2019میالدی
گذشت 22 .دی 298 ،روز از سال  97گذشت و 68روز
دیگر به سال جدید شمسی باقی مانده است.

انتخاب پایتخت جدید اردشیر پاپکان
1824سال پیش در چنین روزی  12-ژانویه سال  225میالدی اردشیر
پاپکان ناسیونالیست بزرگ ایرانی پس از پایان دادن به حکومت اشکانیان که
به ضعف و فساد گراییده بودند ،تصمیم گرفت شهر غور پارس( Gorفیروز
آباد امروز)را پایتخت ایران کند ،به این شهر رفت و دستور ساختن یک کاخ
سلطنتی ،یک دژ نظامی و تاسیسات اداری را صادر کرد .به نوشته سایت
نوشیروان کیهانی زاده ،بقایای این ساختمان ها تا به امروز باقی مانده اند.
وی قبال در نظر داشت که کرمان را پایتخت کند که زادگاه کیانیان بود که
پیش از هخامنشیان بر شرق ایران (از کرمان تا پنجاب ازجمله پاکستان و
افغانستان امروز) حکومت داشتند .بعد که تغییر نظر داد ،اصفهان (سپاهان)
مد نظر قرار داد که پس از دیدار
را که یک شهر مرکزی است برای پایتختی ّ
از این شــهر ،انصراف داد و در بازگشت به شهر استخر (شیراز) اعالم کرد
که غور را پایتخت می کند که پس از تاجگذاری در معبد آناهید (آناهیتا)
در شــهر استخر در سال  226و سرکوب کردن شورشیان در غرب خلیج
فارس (شرق کشور سعودی امروز ،کویت امروز و جزیره بحرین) و رفتن به
تیســفون ( 36کیلومتری جنوب بغداد) اعالم کرد که تا امپراتوری روم از
هدف خود که تصرف مناطق واقع در شــرق مدیترانه است دست بر ندارد
مصلحت در این است که پایتخت تغییر داده نشود و تیسفون کماکان شاه
نشین ایران باشد.
زادروز ترانه علیدوستی
35سال پیش در چنین روزی  ۲۲ -دی  ،۱۳۶۲ترانه علیدوستی بازیگر
سینما و تئاتر ،دوبلور و مترجم در تهران متولد شد .پدر او حمید علیدوستی
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیان کنونی فوتبال است .مادر وی
نادره حکیم الهی سنگتراش و مجسمهساز است .او تاکنون توانسته است
عناوین متعدد سینمایی از جمله جایزه بهترین بازیگر زن ،پنجاه و پنجمین
جشــنواره فیلم لوکارنو سوئیس ،جایزه بهترین بازیگر زن ،جشنواره فیلم
آسیایی و عربی اوسیان سینه فن و سیمرغ بهترین بازیگر زن در جشنواره
فیلم فجر را کسب کند .او در جشنوارههای فیلم وزول فرانسه  ۲۰۱۴و فیلم
هانوی ویتنام  ،۲۰۱۲یکی از اعضای هیئت داوران بود.

علیدوستی به زبان انگلیسی مسلط بوده و مترجم ادبی است .او جایزه ادبی
پروین اعتصامی را در پنجمین دوره برگزاری آن در قسمت ادبیات داستانی با
ترجمه رؤیای مادرم ،تألیف آلیس مونرو کسب کرد .ترانه علیدوستی در ویژه
نامه شماره  ۱۰۰ماهنامه «صنعت سینما» که نگاهی است به سینمای ایران
در دهه هشتاد ،به انتخاب  ۱۳۰نویسنده و منتقد سینمایی به عنوان بهترین
بازیگر زن دهه انتخاب شد،همچنین در سال  ،۱۳۹۰ماهنامه سینمایی فیلم
او را به عنوان بهترین بازیگر زن دهه  ۸۰انتخاب کرد.
ترانه علیدوستی از کالسهای بازیگری امین تارخ وارد دنیای بازیگری
شــد .وی ســال  ۱۳۷۹از طریق همین کالسها برای بازی نقش «ترانه
پرنیان» در فیلم من ترانه  ۱۵سال دارم انتخاب شد .پس از این فیلم او تا

شو
خخ

کسی که خودش را نمیبیند

دیدار تیم های بسکتبال بانوان دانشگاه گلستان و پاالیش نفت آبادان از سری مسابقات سوپر لیگ بسکتبال که با نتیجه  ۸۳بر  ۶۴به سود تیم پاالیش نفت آبادان به پایان رسید.
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سال  ۱۳۸۲در هیچ فیلمی حضور پیدا نکرد.
ترانه علیدوستی با ترجمه داســتان رؤیای مادرم اثر «آلیس مونرو» در
نوزدهمین دوره کتاب فصل ،در گروه ادبیات شایسته تقدیر شناخته شد.
تاریخ عشق به قلم
در آذر ماه ســال  ۹۵ترانه علیدوستی با ترجمه رمان ِ
نیکول کراوس توانست صدر نشینی پر فروشترین کتاب توسط نشریات
نشر مرکز را به خود اختصاص دهد و با استقبال بینظیر مردم و طرفدارانش
رو به رو شد.
زادروز فرشاد پیوس عضو سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس
57سال پیش در چنین روزی  ۲۲-دی  ،۱۳۴۰فرشاد پیوس در تهران
به دنیا آمد .وی آقای گل تاریخ ادوار لیگ فوتبال ایران با  ۲۱۲گل اســت.
وی بازی را در تیم راهآهن آغاز کرد ،سپس به باشگاه شاهین پیوست ،پس
از آن به تیم نیرو هوایی و در سال  ۱۳۶۴به پرسپولیس تهران رفت و بعد از
 3سال به االهلی قطر رفت و پس از یکسال بار دیگر به پرسپولیس تهران
بازگشت و فوتبال را در این تیم به پایان رساند .فرشاد  ۳۵بازی ملی انجام
داد و در این بازیها  ۱۹گل به ثمر رساند.

شعر کهن

امروز با کسایی مروزی
صبح آمد و عالمت مصقول بر کشید
وز آسمان شمامه کافور بر دمید
گویی که دوست ُقرطه َشعر کبود خویش
تا جایگاه ناف به عمدا فرو درید
در شد به چتر ماه سنانهای آفتاب
ور چند جِ رم ماه سر اندر سپر کشید
خورشید با سهیل عروسی کند همی

کز بامداد ِک ّله مصقول بر کشید

وان عکس آفتاب نگه کن؛ علم علم
گویی به الژورد می سرخ بر چکید
یا بر بنفشهزار گل نار سایه کرد
یا برگ اللهزار همی بر چکد به خوید
یا آتش شعاع ز مشرق فروختند
پیوس بعد از خداحافظی از فوتبال ،به حرفه مربیگری روی آورد و توانست
در چندین باشــگاه فوتبال از جمله شموشک نوشــهر ،آذربایجان تهران،
تراکتورسازی تبریز ،شــهید قندی ،همای تهران ،برق شیراز و سپیدرود
رشت به مربیگری بپردازد.
از موفقیتهای فردی فرشاد پیوس میتوان به ثمر رساندن  20گل در
لیگ فوتبال ایران در سال  ۱۳۷۳نام برد .او با  ۱۵۳گل زده بهترین گلزن
تمام ادوار پرسپولیس است .وی در یک سالی که در باشگاه قطری بازی کرد
نیز در لیگ قطر به مقام آقای گل رسید.
او در سال  ۱۳۶۶با  ۱۳گل آقای گل تهران شد .همچنین در سال ۱۳۷۰
این عنوان را با  ۱۶گل تکرار کرد.
او همراه با پرســپولیس چند دوره قهرمان لیگ باشگاههای تهران و دو
بار در سالهای  ۱۳۶۶و  ۱۳۷۰قهرمان جام حذفی ایران شد .ضمن اینکه
همراه تیم ملی ایران قهرمانی بازیهای آسیایی  ۱۹۹۰و عنوان سوم جام
ملتهای آســیا در سال  ۱۹۸۸را به دست آورد .او در این دو تورنمنت به
ترتیب با  ۴و  ۲گل زده بهترین گلزن تیم ملی ایران بود .برترین گلزن تاریخ
باشگاه پرسپولیس از سال  1370این رکورد را در اختیار دارد.
پیوس در  212بازی ،موفق به زدن  153گل شد که میانگین وی 0/72
گل در هر بازی اســت که این بهترین میانگین در بین گلزنان برتر تاریخ
باشگاه است .وی  9گل خود را از نقطه پنالتی به ثمر رساند و از سال  65تا
 76بارها آقای گل مسابقات گوناگون شد .در بازیهای پرسپولیس تهران
مقابل حریفانش  ۲۱بازیکن تاکنون موفق به هت تریک شدهاند و  ۴۲هت
تریک نیز توســط این بازیکنان ثبت شده که فرشاد پیوس برترین گلزن
تاریخ باشگاه با ثبت  ۱۳هت تریک رکورددار است.
 - ۱۸۷۶جک لندن ،نویسنده آمریکایی.
 -۴۲۸درگذشت ابوسعید ابوالخیر عارف و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم
و پنجم.
 - ۱۹۷۶آگاتا کریستی ،نویسنده انگلیسی داستانهای جنایی و ادبیات
کارآگاهی.

اندر حکایت چرایی مدیر همان مدیر قدیم

مازیار سوادکوهی -طنزنگار :باور بفرمایید وقتی ما مدعی هستیم که
هنر فقط و فقط و فقط نزد ما ایرانیان است و بس و بقیه کشورهای جهان
و خصوصا کارآفرینان و کارخانهداران و کارچاقکنان و کارگزاران و کاردانان
و کارداران و همه و همه ول معطلند ،متأسفانه برخی از منتقدان سیاهنمای
ما که فقط به دنبال سیاهنمایی هستند فکر کردند ما خدایناکرده خودمان
را کم میگیریم و دچار نوعی خودکمگیری شــدیم و از قصد داریم شعر
معروف «هنر نزد ایرانیان است و بس» را زخم و زیلی میکنیم .باور بفرمایید
اینجوریها نیست .ما اساسا به این مصرع و ابیاتهایی چنین ،اعتقاد داریم
که به این مصرع هم مینازیم .اصال ما توی ادبیات کهن و معاصر و شعر نو
و کهنه و دستدوم و پاخورده و گردگرفته میگردیم تا یک مصرعی مثل
این پیدا کنیم و برویم با آن در اقصا نقاط گیتی پز بدهیم .ما حتما هنری
داریم که یک کســی آن هم چند قرن پیش یک چیزی در همین مایهها
گفته .حاال البته طفلک فردوســی این جوری نگفته بود ،ولی به هر حال
ما باالخره تکیم .یعنی فقط یکی یکدانه هستیم .شاید بپرسید چی شده
که ما این همه دچار خودبزرگبینی شــدهایم .باور بفرمایید وقتی دیروز
شنیدیم شهردار تقریبا اسبق تهران بدون آنکه اصال خودش قالیبافی بلد

منبع :مهر

باشد ،اســمش هم قالیباف بوده ،توی این اوضاع و احوال که حسن آقای
روحانی ،دربهدر دنبال جایی اســت که بتواند یک آماری دست و پا کند و
دست چند نفر را توی آن آمار بند کند ،فرموده که «هرکس به من مراجعه
کند به او کار میدهم» صد بار سر و صورتمان را خراش دادیم که چرا یک
«هنرمندی» مثل آقای قالیباف را از دست دادیم و به جای اینکه به ایشان
رأی بدهیم به حسنآقای روحانی رأی دادیم ،در حالی این بنده خدا توی
دستوبالش هزاران شغل آبوناندار برای مردم دارد .واقعا ما چرا نباید قدر
این همه نعمت و تازه این همه هنرمندی را بدانیم .واقعا ما چه گوهری را
از دست دادیم .طفلک وقتی که شهردار بود ،همینجوری برای مردم کار
درست کرد و چقدر کانون خانوادهها با کار ایشان گرم شد .البته کاری به
این نداریم که حاال مسئوالن شهری تهران دارند با یک دست توی کلهشان
میزنند و با دست دیگر توی صورتشان که با این همه نیرو چه کار کنند.
خب ،این مشکل «چالش مدیریتی» مدیران فعلی تهران است .واقعاً ما به
عنوان یک رأی دهنده تازه فهمیدیم که معنی واقعی مدیریت هنری یا هنر
مدیریت چیست .بیایید قدر مدیران کارده را بدانیم و حتما در آینده به اینها
رأی بدهیم .باور بفرمایید مدیر همان مدیر قدیم .همین.

یا پرنیان لعل کسی باز گسترید
جام کبود و سرخ نبید آر ،کآسمان
گویی که جامهای کبود است پر نبید
جام کبود و باده سرخ و شعاع زرد
گویی شقایق است و بنفشه ست و شنبلید
چون خوش بود نبید بر این تیغ آفتاب
خاصه که عکس او به نبید اندرون فتید
آن روشنی که چون به پیاله فرو چکد
گویی عقیق سرخ به لؤلؤ فرو چکید
وان صاف می که چون به کف دست بر نهی
کف از قدح ندانی ،نی از قدح نبید

شعر معاصر

با فرزین مرزوقی
چیزی مگو با من دلم آتش به جانم کردهای
چیزی مگو با من دلم آتش به جانم کردهای
هر آنچه باشد با غمی گویی به نامم کردهای
حتی اگر دیوانهام با بیکسی همخانهام
آوارهگی آخر چرا قائم به ذاتم کردهای
سوسن مگیرد یاد ما بلبل مشیند بام ما
سوزاندهای فردای من در پیله شاهم کردهای
آخر شدم در زندگی از غصه یا بیهودگی
چیزی نماند از خودم در سینه چالم کردهای
سر کن به هر سوئی که دل با یاد او پر میشود
مخمور یادت می شوم هر جا که یادم کردهای
فردا نمیآید چرا خورشید ما روشن شود
هرگز نگفتی که چرا قلبم به ماتم کردهای
آخر رسد عمرم به سر غافل شدم از روزگار

