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روز��ه7فرهنگ و هنر

ــودم به ديدن  ــته ب ــا بود كه نتوانس مدت ه
ــروم؛ دليلش هم  ــتادمحمد» ب ــود اس «محم
ــدار ما به  ــن دي ــود. آخري ــارى محمود ب بيم
ارديبهشت ماه 1391 برمى گردد، زمانى كه از 
بيمارستان مرخص و يك دوره طوالنى و دردآور 
شيمى درمانى را پشت سرگذارده بود. پيش از 
آن، شبي كه برنامه بزرگداشتش از جانب اهالي 
تئاتر (درحقيقت خانواده واقعى او) درتاريخ 25 
اسفندماه 90 در سالن اصلى تئاتر شهر برگزار 
ــد، همديگر را ديديم. دعوتم كرده بود تا  مى ش
ــم. از  با يكديگر به آنجا برويم و در كنارش باش
ــتم چند بارى مى شد  سفر پنج ماهه كه برگش
ــتيم و هر  كه تلفنى با هم قرار ديدار مى گذاش
ــت تا  ــى را نداش بار محمود، حال پذيرش كس
ــم. از صدايش  ــه با او تماس گرفت آخرين بار ك
حس كردم كه حالش خوب است. گفت حتما 
ــم. براى 19 بهمن قرار  بيا كه همديگر را ببيني
گذاشتيم. به ديدارش رفتم و از ديدارش خشنود 
ــبت به آخرين بارى كه  ــدم؛ زيرا حالش نس ش
ديده بودمش بسيار بهتر بود و موهاى انبوهش 
مجددا بر سرش نشسته بودند. به شوخى گفتم: 
ــد تار موى  ــوى، چن «محمود دارى پير مى ش
سفيد ميان موهايت ديده مى شود.» مانا - دختر 

عزيز محمود- هم خنديد و گفت واقعا! 
ــش از ربع قرن  ــه بي ــتى و رفاقت ما ب دوس
ــل. از اينكه روزگار ما را  مى رسد؛ يعنى يك نس
در مسير يكديگر قرار داد خوشبختم؛ معاشرت 
با محمود استاد محمد، آموزنده است؛ تعريف 
ــراى اهل هنر  و تمجيد محمود از جانب من ب
ــه كرمان بردن  ــه تئاتر، زيره ب و عالقه مندان ب
است؛ او معروف تر از آن است كه نياز به تعريف 
ــد.از هر درى سخنى  و تمجيد من داشته باش
ــته ها در كانادا و تهران و پرس وجو  و ياد گذش
ــده  ــترك و كارهاى چاپ ش ــتان مش از دوس
ــه يادى از  ــه مك آدام ك ــود، نمايش كاف محم
حضور فعال هنرى اش در شهر مونترال است؛ 
ــنامه هايش با عنوان «اى  نشر مجموعه نمايش
كاش جاى آرميدن بودى» كه در حقيقت همه 
نمايش هاى او را در بر نمى گيرد و ديگر مسائل 
ــؤالى از جانب من؛ پرسيدم  ــيديم به س تا رس
ــخ به سؤال  ــت؟ پاس آيا موزه مقدم را ديده اس
ــتم با  ــود؛ ولى آنچه از او توقع داش من منفى ب
ــى فوق العاده،  ــا حضور ذهن مكث كوتاهى و ب
ــن مقدم» (على نوروز) صحبت كرد.  از «حس
ــاى تئاتر دراماتيك و از  حسن مقدم را راه گش

اولين نمايشنامه نويسان مدرن ايران مى داند و 
اينكه با آن زندگى بسيار كوتاه ولى مفيد خود 
چه خدماتى براي پايه گذارى تئاتر انجام داده 
و تأثيرگذارى همان يك نوشته او (جعفر خان 
ــته) در هنر نمايشى ايران و چه  از فرنگ برگش
ــتان هاى كوتاه  ــت توانايي در نگارش داس دس
ــا و نرگس به  ــه، زن حاجى آق همانند هندوان
ــهرتى كه او  ــى و فرانسه، و ش زبان هاى فارس
ــتر در ديار غربت و در ميان فرهيختگان  بيش

ــتارى و رفاقت  فرنگ داشته، تماس هاى نوش
ــن مقدم با آندره ژيد،  هانرى ماسه، رومن  حس
ــاز اينكه در  ــم توضيح داد و ب روالن و ... را براي
ــران، در محافل تئاترى آن  زمان اقامتش در اي
ــى كه در  زمان، حضور پيدا مى كرده و با دانش
ــى و تاريخ  ــرى و نمايشنامه نويس مورد بازيگ
ــرده و گه گاهى  ــته، نظردهى مى ك تئاتر داش
براى خانواده تئاتر سخنرانى؛ از همه جالب تر 
اينكه در زمان معرفى نمايشش (جعفر خان از 
فرنگ برگشته) در فروردين 1301 كه در سالن 
گراند هتل تهران  به روى صحنه آورد، خود نيز 
ــه محمود در مورد  بازى كرده بود. لحظاتى ك
ــن مقدم صحبت مى كرد، لپ هايش گل  حس
انداخته بود، با شوق و هيجان و شمرده شمرده 
كلمات را بيان مى كرد؛ هر چه نباشد، محمود 
ــه وجودش  ــر زندگى مى كند و هم براى تئات
عشق به تئاتر است؛ از اينكه حسن مقدم فقط 
ــال عمر كرد و زمان كافى براى متحول  27 س
ــى در ايران را  ــه هنر نمايش كردن و خدمت ب
ــف مى خورد.برايش توضيح دادم  نداشت، تأس
ــن تبديل به موزه شده  كه خانه حسن و محس
است و هر آنچه از اين خانواده باقى مانده در اين 
خانه جمع و برادر كوچك حسن مقدم، يعني 
ــال 1351 وقف كرده و در  محسن، آن را در س
ــگاه تهران قرار داد؛ ولى متأسفانه  اختيار دانش
ــهردارى تهران در  ــراث فرهنگى و نه ش نه مي
حفظ و حراست از خانه شهردار دوران ناصرى، 
ــى مبذول نداشته اند.  احتساب الملك كوشش
در جوار آن خانه ساختمان مسكونى بنا شده، 
6 طبقه و ديوار پشتى اش مشرف و چسبيده به 

موزه مقدم ها و منظره اى زشت به ساختمانى 
صد و اندى ساله كه خود نماد معمارى دورانى 
تاريخى در ايران است تحميل كرده. برايش از 
اعتراضات و فعاليت هاى دايره حقوقى دانشگاه 
تهران و مسئوالن موزه براى جلوگيرى از اين 
ــاخت كريه المنظر توضيح مى دهم كه جز  س
ــم مى آيد، يعنى ديوار  آنچه هم اكنون به چش
بيغوله مانند، حاصلى نداشته و همانند هميشه 
ــار، زر و زور بر  ــادت مألوف در اين دي و طبق ع
ــده و ... . از اين  ــه و هنر چربي عقالنيت، انديش
گفته ها اندوهگين مى شود و سرتكان مى دهد 
و نفس عميقى مى كشد. به ياد مى آورم اواخر 
سال هاى 70 و اوايل سال هاى 80 خورشيدى 
و نگرانى هاى محمود را كه كيف به دست از اين 
اداره به آن اداره و اصرارش به اجرا تمرين هاى 
نمايشى در تئاترهاى الله زار، فقط و فقط با نيت 
ــان، كه  ــا و جلوگيرى از تخريب ش حفظ آن ه
ــود به يادآورنده  به نظر محمود اين محل ها خ
تاريخ تئاتر ايران بودند، ولى از اين همه فعاليت 
ــود؟ يك بار ديگر، فعاليت هاى مستمر  چه س
ــل زر و زور و كابل برق و  ــم در مقاب محمود ه
ــيد و سوداگران  ــتر به جايى نرس المپ و لوس
ــتند. احتساب الملك  ــت باال را داش ملكى دس
عنوانى است كه در عصر ناصرى به شهرداران 
ــان مقدم به  ــد و محمدتقى خ ــالق مى ش اط
ــغول بود؛ برعكس اكثر  ــهردارى مش شغل ش
ــتر  ــان را بيش صاحب منصبان كه فرزندان ش
ــته نظام به دانشكده هاى  براى تحصيل در رش
نظامى  سن سير فرانسه، مدارس نظامى  روسيه 
و رويال كالج نظامى  انگليس گسيل مى داشتند 

تا بعد از اتمام دوره تحصيل و برگشتن شان به 
ايران در امور نظامى و ادامه شغل موروثى شان 
ــاب الملك، دو پسرش  ــغول گردند. احتس مش
ــته هاى  مورد  ــتد تا در رش را به فرنگ مى فرس
ــه تحصيل  ــانى و هنر ب ــان، علوم انس عالقه ش
بپردازند. نتيجه اين تصميم مى شود دو فرزندى 
ــر ايران تأثيرگذار  كه در تاريخ فرهنگى معاص
بوده اند.صحبت از پيشينه خانوادگى مقدم ها 
مى شود و اينكه در همان موزه تابلويي به چشم 

مى خورد كه نسل هاى ما قبل حسن و محسن 
ــيده شده اند؛ پدر  در كنار يكديگر به نقش كش
پدربزرگ، يعنى جد مقدم ها حاجب الدوله، پدر 
بزرگ اديب الممالك و پدر كه احتساب الملك 
ــد يكى در كنار ديگرى، لقب دربارى پدر  باش
بزرگ، حاجب الدوله بوده و كارش فراش باشى 
ــاه؛ كسى كه درباره نقشش  دربار ناصرالدين ش
ــتن صدراعظم محبوب و دلسوز ايران،  در كش
ــر بحث ها رفته  ــى ميرزاتقى خان اميركبي يعن
ــران هنوز هم  ــدان به تاريخ اي و براى عالقه من
ــتن امير مطرح است. منتقدان  نقش او در كش
ــى را كه وظيفه داشته حكم  او نقش فراش باش
قتل اميركبير، كه به تحريك ميرزاآقاخان نورى 
و مهدعليا مادر ناصرالدين شاه و به دستور شاه 
بى درايت صادر شده بود، به ميرغضب رسانده 
ــدن نيات شاه را  و در اجراى حكم تا حاصل ش
نظارت كند، به حق محكوم مى كنند، در عين 
حال حضور او در تابلو نصب شده در آن خانه را 
ــئوالن موزه به  به نوعى توهين و بى دقتى مس
ــر اين نظرند  ــران تلقى مى كنند و ب فرهنگ اي
كه نبايد اجازه داده مى شد كه اين تابلو در آن 
ــود.واقعيت اين است كه حضور  محل نصب ش
ــه در ادوار تاريخى نقش  ــخصيت هايي را ك ش
داشته اند، نمى توان ناديده گرفت يا تاريخ را از 
حضورشان پاك كرد؛ همانند تفكرات حذف گرا 
ــعى دارند حضور و وجود شخصيت هاى  كه س
فرهنگى، اجتماعى، سياسى و تاريخى را ناديده 
بگيرند تا شايد از حافظه تاريخى نيز آن ها را محو 
كنند، مى توان از عملكرد و نقشى كه در تاريخ 
ــته اند ارزيابى منفى يا مثبت داشت، ولى  داش

نمى توان حضور و وجود آن ها را نفى كرد. تعداد 
كثيرى از شخصيت هاى فرهيخته و روشنفكر 
را مى توان نام برد كه اجدادشان نه تنها داراى 
كردار نيك، گفتار نيك و پندار نيك نبوده اند، 
بلكه انسان هاى روشن بين، درستكار و صالحى 
ــدند؛ ولى فرزندان آن ها  ــوب نمى ش نيز محس
ــت و در  خدمتگزاران فرهنگ، اجتماع، سياس

خدمت به بشريت، سرآمد بوده اند.
گيريم كه جد حسن و محسن فراش باشى 
ــت، آيا اين دو، نتيجه هاى  دربار قاجار بوده اس
حاجب الدوله نيز مقصرند به خاطر آنچه جدشان 
ــاى حاجب الدوله  ــام داده؟ يعنى نتيجه ه انج
ــى) بايد تاوان عملكرد و تفكر او را  (فراش باش
بدهند؟ واقعيت اين است كه حسن و محسن 
مقدم با رفتن به ديار فرنگ و آشنايى با فرهنگ 
ــت به  ــى، در زمان برگش ــدد و تجددطلب تج
موطن خود به رشد فرهنگ تجددطلبى يارى 
ــى از آنچه  ــانده اند و نقش ارزنده و متفاوت رس
جد پدرى، پدر بزرگ و پدر در زمان حياتشان 
ــته ، ايفا كرده اند.بعد از رد و بدل شدن اين  داش
ــخنان بين ما گفت وگو به مرحله اى رسيد  س
كه حس كردم محمود مى خواهد موضوعى را 
ــه هيچ حرفى را  مطرح كند و طبق معمول ك
ــخن گفتن نمى گويد  بى هدف و فقط براى س
ــكوت كردم تا بگويد آنچه را كه برايش مهم  س
ــته ها صحبت  ــود. او گفت در همه نوش مى نم
ــت در صورتى كه حسن  ــن مقدم اس از محس
ــته در فرهنگ و هنر اين مرز  هم سهمى داش
ــن خانه  ــدم هم در اي ــن مق و بوم؛ آخر حس
ــن خانه، و  ــته اي ــته و به او نيز تعلق داش زيس
ــت كه از آن  ــراث فرهنگى اس اين وظيفه مي
ــت كه نقش حسن  حفاظت كند، درست اس
در ارتقاي تئاتر و هنر نمايشى مغفول مانده و 
ــت و  ــده اس به اندازه كافى به آن پرداخته نش
ــل هاى بعدى آنچنان كه بايد و شايد  براى نس
ــت؛ ولى چنانچه در مورد  شناخته شده نيس
اين خانه موروثى مطلبى به نگارش در مى آيد 
بايد نقش حسن مقدم را هم مد نظر داشت كه 
ــهمى و نقشى  آخراالمر او هم در اين خانه س
داشته، هر چند كه اجل به او مهلت نداد تا در 
ــد، ببالد و نقش  خدمت به فرهنگ ايران بمان
ــد و در آن  منزل پدرى،  ــا كن اصلى اش را ايف
ــل هنر تهيه  ــايد كنجى  براى آرميدن اه ش
مى ديد اگر زنده مى ماند. دردناك است آنچه 
با خانه موروثى حسن مقدم (على نوروز) رفته 
است. محمود استاد محمد، آنچنان دلسوزانه و 
دردمندانه اين مطلب را مطرح مى كرد كه فكر 
كردم آنچه در آن ديدار گذشت به قلمى كردن 

و با شما در ميان گذاردنش مى ارزد.  
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امسال  مردان  آهنين پخش نمى شود!
قباد شيوا راهى كانادا شد

برپايى بزرگداشت اسفنديار احمديه در جشنواره  پويانمايى تهران
كلمبيا ميزبان جشن 86 سالگى خالق «صد سال تنهايى»

براى 91 سالگى «پائولو پازولينى»
قضات:هميشه مى ترسيدم  از من بپرسند، «تهران اپرا دارد يا نه»

رومى ها مثل حيوانات غذا مى خوردند
دوتار نوازى استاد 81 ساله در تاالر ايران

تخريب نيمى از خانه  قاجارى عامرى ها
كودكانه ترين كشف باستان شناسى جهان

آنالينقانونقانون ينينننننننننننننننننننننننننننننننندردر

در همه نوشـته ها صحبت از محسن مقدم 
اسـت، در صورتى  كه حسـن مقـدم هم در 
فرهنگ و هنر اين مرز و بوم سهمى داشته، 
نقش حسـن در ارتقـاي تئاتـر و هنرهاي 
نمايشى مغفول مانده و به اندازه كافى به آن 

پرداخته نشده است

در جوار موزه مقدم سـاختماني بنا شده در 
6 طبقه كه ديوار پشتى اش مشرف به موزه 
مقدم هاست و منظره اى زشت به ساختمان 
صـد و اندى سـاله كه خـود نمـاد معمارى 
دورانى تاريخى در ايران است تحميل كرده

ــس انجمن متخصصان  هنگام دريافت تندي
ــت ايران از بي توجهي بخش دولتى  محيط زيس
به حفظ و پاكيزگى محيط زيست انتقاد مي كند 
ــته باشد، نه  كه دولت بايد به جزئيات توجه داش
كلياتى كه مدام آن ها را در قالب آمار و ارقام اعالم 
ــى ام تجربه كرده ام  مى كند. «آنچه من در زندگ
ــوم،  ــار از تهران خارج مى ش ــت كه هر ب اين اس
ــت كه تا ابد  مى بينم جاده ها پر از زباله هايى اس
ــان  ــود. وقتى محيط زندگى انس تجزيه نمى ش
ــد، طبيعى است كه ذهن  آلوده و پر از زباله باش
ــد.» به گزارش ايسنا،  او هم زباله ساز خواهد ش
ــوش» كه به خاطر فيلمش  كارگردان «نارنجى پ
ــن متخصصان  ــش انجم ــن هماي در هجدهمي
محيط زيست ايران تجليل مي شد، توجه حضار 

را به آمارها جلب مي كند؛ آماري كه بر اساس آن، 
ساالنه 5000 نفر بر اثر سرطان ناشى از آلودگى 
هوا جان خود را از دست مى دهند: «پشت ميزتان 
ــراى حفظ  ــد كه دنيا ب ــينيد و مدام بگويي ننش
محيط زيست چه كرده است، بلكه فكرى به حال 
محيط زيست كشور خودمان بكنيد.» داريوش 
ــهردار «محمدشهر»  ــت ش مهرجويى اما از دس
ــت: «محمدشهر كه نام  كرج حسابي شاكي اس
پيامبر اسالم (ص) روى آن است و بايد در نظافت 
و زيبايى نمونه باشد؛ ولي پر از زباله است و شايد 
حتى يك زمين سبز در آن پيدا  نشود. اين شهر 
ــهرهاى ايران باشد. واقعا اگر  بايد نماد زيبايى ش
شهردار محمدشهر نمى تواند از عهده وظيفه اش 

بر بيايد، من مى توانم شهردار آنجا بشوم.»

چهره روز مى توانم شهردار «محمدشهر» شوممى توانم شهردار «محمدشهر» شوم

ديدار با محمود استاد محمد

بر ميراث حسن مقدم چه رفته است؟

وقايع اتفاقيه
خاطرات زندان هاى فراموش شده 

در صحنه تئاتر مرور مى شود
ــنامه نويس و كارگردان باسابقه تئاتر، قصد  محمود استادمحمد، نمايش
ــنامه اى را برگرفته از خاطرات زندان هايى كه ديگر  دارد در سال 92 نمايش
ــتادمحمد كه پاييز سال 89 نمايش «كافه  وجود ندارند به صحنه ببرد. اس
ــهر به صحنه برد درباره  ــالن چهارسوى مجموعه تئاتر ش مك  ادم» را در س
ــى و كارگردانى تئاتر به مهر  ــود در زمينه نمايشنامه نويس فعاليت جديد خ
گفت: خيلى وقت پيش نمايشى را با عنوان «قصص القصر» نوشتم كه نه آن 
ــه آن متن در فضاى زندان و  را چاپ و نه اجرا كردم. دليل آن هم اين بود ك
با ركيك گويى هايى روايت مى شد و ديدم بايد زبان نمايشنامه را عوض كنم 
در نتيجه از كار و اجراى اين نمايشنامه منصرف شدم. نويسنده نمايشنامه  
«آسيد كاظم» يادآور شد: نمايشنامه جديدم در بطن خود يك شعر است؛ 

البته شعرى خشن.

«محمود اسـتادمحمد» براى تئاتر زندگى 
مى كند و همـه وجودش عشـق بـه تئاتر 
است؛ از اينكه حسـن مقدم فقط 27 سال 
عمر كرد و زمان كافى براى متحول كردن و 
خدمت به هنر نمايشى در ايران را نداشت، 

تأسف مى خورد

ــتند «پرواز در  گروه فرهنگ و هنر - فيلم مس
ــكرى پور»  ــه كارگردانى «مختار ش ــره حضور» ب داي
ــگاه و نقش آيدا  ــاملو از نگاه آيدا و جاي با موضوع  ش
ــفند، در  ــنبه، 17 اس ــاملو، عصر پنجش در زندگى ش
ــال در تاالر شهناز خانه  ــن تصوير س بخش فيلم جش
ــن فيلم ،  ــرده مى رود. در اي ــدان ايران روي پ هنرمن
ــخن گفته و  ــرش «احمد شاملو» س «آيدا» از همس
ــرى مانند محمود  ــهور فرهنگى و هن چهره هاى مش
ــعود كيميايى،  ــيمين بهبهانى، مس دولت آبادى، س
جواد مجابى، ايران درودى، محمدرضا اصالنى، على 
ــمس لنگرودى از زندگى شاملو و  رفيعى و محمد ش
آيدا و همچنين جلوه عشق در زندگى و ديدگاه احمد 
شاملو سخن خواهند گفت. يكى از بخش هاى جالب 
توجه اين فيلم، حضور شهرام ناظرى در اين فيلم است 

كه شعر «طرح» شاملو را با ساز و آواز، هم در متن فيلم 
و هم به عنوان تيتراژ پايانى، اجرا كرده است. از ديگر 
بخش هاى اين فيلم حضور افتخارى بازيگران مطرح 
ــينما و تئاتر ايران همچون مهدى پاكدل، بهنوش  س
طباطبايى، آيدا كيخايى و على سرابى در اين مستند 
ــعر «عشق  ــى ش ــت كه بر مبناى يك ايده نمايش اس
عمومى» احمد شاملو را خوانده اند. مختار شكرى پور، 
ــال  ــردان و تهيه كننده اين فيلم، بيش از 10 س كارگ
است كه در روزنامه ها و نشريات مختلف در زمينه نقد 
سينما، تئاتر، شعر و همچنين گفت وگو با چهره هاى 
ــت، اين  معتبر هنرى و ادبى فعاليت دارد. گفتنى اس
فيلم در ساعت 17 تا 19 روز ياد شده، به همراه چند 
ــهناز» خانه هنرمندان  فيلم كوتاه ديگر، در «تاالر ش

روى پرده مى رود. ورود براى عالقه مندان آزاد است.

رويدادرويداد

تقويم  تاريخ

    ترور رزم آرا
در 16 اسفند 1329، سپهبد حاجعلى 
ــت وزير وقت، توسط خليل  رزم آرا، نخس
طهماسبى از اعضاى گروه فداييان اسالم 
ــران ارشد ارتش  ــد. رزم آرا از افس ترور ش
ــت  ــاه بود كه رياس ايران در دوره رضاش
ستاد ارتش را بر عهده داشت. او در پنجم 

تيرماه 1329 به دربار احضار شد و فرمان نخست وزيرى خود را دريافت كرد. 
كابينه او چند بار استيضاح شد، ولى همواره از رأى اعتماد اكثريت قريب به اتفاق 
مجلس شوراى ملى برخوردار بود؛ با اين همه، در مجلس سنا اكثريت ضعيفى 
از او حمايت مى كرد. رزم آرا از روزى كه به صدارت رسيد، با مسئله نفت روبه رو 
شد و سرانجام مجبور شد اليحه گس- گلشائيان را كه در زمان دولت ساعد به 
مجلس داده شده بود، پس بگيرد. مداخالت رزم آرا در امور مملكت با واكنش هاى 
بسيارى روبه رو شد تا اين كه اليحه نفت در مجلس مطرح شد و پس از انتقادات 
ــين فروهر، وزير دارايى كابينه رزم آرا آن را پس  نمايندگان مجلس، غالمحس
گرفت. اين پس گرفتن اليحه نفت كه بدون موافقت مجلس بود، آنان را بيشتر 
ناراضى كرد. بعد وقتى كه خواستند درباره عمل خالف فروهر رأى بگيرند، دكتر 
طاهرى مجلس را از اكثريت انداخت و خشم آنان بيشتر شد. نتيجه اين عمليات 
اين شد كه آنان سخت نسبت به دولت رزم آرا بدبين شدند، اما روزى كه رزم آرا 
پشت تريبون مجلس رفت و گفت: «من سربازم و مى خواهم به مملكت خود 
خدمت كنم» اما ملت ايران كه عرضه ساختن لوله هنگ را هم ندارد، آن وقت 
چطور مى خواهد دستگاه عظيم نفت را اداره كند. اين موضوع، چنان فداييان 
اسالم را عصبانى كرد كه تصميم گرفتند به دليل اين اظهارات از او انتقام بگيرند. 
فداييان اسالم تصميم گرفتند روز 16 اسفند 1329 قبل از ظهر در حالى كه 
ــركت در مجلس ختم آيت ا... فيض به مسجد شاه مى رود، او را  رزم آرا براى ش
ترور كنند. گلوله خليل طهماسبى در حيات مسجد بر سينه او نشست و در دم 
جان سپرد؛ اما ضارب رزم آرا هرگز مجازات نشد. در سال 1331 هنگامى كه 
ــيله نمايندگان طرحى تهيه و  جبهه ملى در مجلس در اوج قدرت بود، به وس
تصويب شد كه خليل طهماسبى را از زندان آزاد مى كرد. اين ماده واحده تاكيد 
داشت: «چون خيانت على رزم آرا و حمايت او از اجانب بر ملت ايران ثابت است، 
بر فرض اينكه قاتل او خليل طهماسبى باشد، از طرف مردم ايران بيگناه شناخته 
شده و تبرئه مى شود.» قتل رزم آرا عمال به روند ملى شدن صنعت نفت ايران 
سرعت بخشيد و كمتر از دو هفته پس از اين حادثه، اليحه ملى شدن نفت در 

پايان سال 1329 در مجلس تصويب شد.

    خودكشى جنايتكار جنگى 
ديوان داوري الهه (دادگاه بين المللي) 
ششم مارس 2006 اعالم كرد كه ميالن 
ــى صرب روز پيش  بابيچ، جنايتكار جنگ
ــلول خود در  ــم مارس) در س از آن (پنج
زندان شونينگن ويژه نگهداري محكومان 
و بازداشتي هاي دادگاه بين المللي و واقع 

در حومه شهر الهه هلند خودكشي كرده است. ظاهرا ميالن بابيچ خود را حلق 
آويز كرده بود. وي كه پس از اعالم استقالل كرواسي در سال 1991، استقالل 
صرب هاي كرواسي را اعالم داشته و به رياست جمهوري آنان انتخاب شده بود، 
بعدها به اتهام ارتكاب جنايت جنگي و نقض حقوق بشر در دادگاه بين المللي 
الهه محاكمه و در سال 2005 با توجه به اعتراف و ابراز ندامت از عمل خود با 

رعايت چند درجه تخفيف به 13 سال زندان محكوم شده بود.
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«پرواز در دايره حضور» با شاملو  و آيدا

درنگدرنگ

«خيلى جوان بودم وقتى اين باسمه ها را مى ساختم. حدس 
مى زنم دليل آن كه نمى توانستم از جهان شناور لذت ببرم اين بود 
كه نمى توانستم ارزش آن را به خود بقبوالنم. مردان جوان اغلب در 
خصوص لذت، دچار عذاب وجدان مى شوند... لذت بردن از زيبايى 

جهانى كه به اعتبارش شك دارى، دشوار است. »
ــناور» است.  ــى از كتاب «هنرمندى از جهان ش اين بخش
ايشى گورو در اين داستان جامعه  ژاپن را پس از جنگ جهانى دوم 
تصوير كرده است. جامعه اى كه به دنبال بازنگرى در ارزش هاى 
ــعى مى كند از روزهاى جنگ فاصله بگيرد.  خويش است و س
آن ها گذشته  خويش را مى كاوند تا بفهمند كجاى كار اشتباه 
كردند. شايد سياستمداران ذهن فراموشكارى داشته باشند؛ اما 
هنرمندان نمى توانند خطاى خويش را فراموش كنند. آثارشان 

ــى آورد كه  ــان م همواره روزهايى را به يادش
به گونه اى ديگر مى انديشيدند و شايد همين 
ــت كه خانواده هاى  ــده اس انديشه، سبب ش

بسيارى متالشى بشوند. 
ــت كه پس از  «اونو» نقاش مشهورى اس
ــته است. او تمام  جنگ، نقاشى را كنار گذاش
آثارش را بسته بندى كرده است و حتى حاضر 
ــان بدهد. قهرمان اونو،  ــت به نوه اش نش نيس
آهنگسازى به نام «ناگوچى» است. ناگوچى 
ــه آهنگ هاى  ــگ، فكر مى كرد ك پس از جن

مشهورش، اشتباه بوده است. او به همه آدم هايى 
ــده بودند. ناگوچى ديگر  ــته ش فكر كرد كه كش

نتوانست به زندگى اش ادامه بدهد. 
ــت. او  ــران دخترش اس ــش از حد نگ اونو بي
مى ترسد كه قضاوت هاى جامعه، در آينده  دختر 
ــد. جامعه  ژاپن فرآيند  كوچكش تاثيرگذار باش
ــنت هايى  مدرنيته را طى مى كند؛ اما هنوز به س
پيچيده وابسته است. به ويژه سنت هايى كه براى 
ازدواج برقرار است. اونو بيم آن دارد كه نقاشى هاى 
ــرافكندگى دخترش بشود و  گذشته  او، باعث س

خواستگارانش را پشيمان كند. اونو در تكاپوست تا قضاوت هاى 
جامعه را تعديل كند و نظر اطرافيان را نسبت به خودش تغيير 
بدهد. هر آدمى، او را به زمان هاى دور مى برد و گذشته و امروز را 
پيش چشم او مى آورد. محله اى كه روزگارى كافه  محبوبش بود، 
اكنون پر از بلوك هاى آپارتمانى است. او هفته اى چندبار، قدم زنان 
بر روى پلى به نام «پل ترديد» مى رود. وجه تسميه اين پل، به اين 
دليل است كه مردان بر روى اين پل دچار عذاب وجدان مى شدند 
كه به تفريح شبانه شان بپردازند يا پيش همسرشان برگردند. اونو 
با يادآورى خاطرات گذشته اش بر روى اين پل، با عذاب  وجدان 
ــابقش، به او مى گويد  ــت. ماتسودا، همكار س خود درگير اس
ــا در آن زندگى مى كنيم. ما  ــت كه م كه دنيا فرا تر از باغى اس
حداقل بر اساس عقيده مان عمل كرديم و تمام تالشمان را هم 
كرديم. اونو به ياد لحظاتى مى افتد كه سرشار از شادى بوده و 
پرتقال هايش را مى خورده است. همين لحظات است كه دلش 

را گرم مى كند و دليلى براى بودنش مى شود.

سعيد احمدى پويا
گروه فرهنگ و هنر

نگاهى به كتاب «هنرمندى از جهان شناور» نوشته  كازو ايشى گورو با ترجمه  ياسين محمدى

روزهايى با طعم پرتقال

دكتر على چنگيزى


