
امـــروز، ۱۹ بهمـــن ۱۳۹۶، بيســـت و 
دوميـــن ســـالمرگ ســـياوش کســـرايي، 
سياســـي  فعـــال  و  نقـــاش  شـــاعر، 
زاده و  ۱۳۰۵ در هشـــت بهشـــت اصفهـــان  او در ســـال  اســـت. 
۱۳۷۴ در ويـــن اتريـــش ديـــده از جهـــان بســـت. مدفـــن کســـرايي 
ــتان  ــالگي درگذشـــت، در بخـــش هنرمنـــدان گورسـ کـــه در ۶۹ سـ
ــدار  ــاعران طرفـ ــل اول شـ ــرار دارد. او از نسـ ــن قـ ــهر ويـ ــزي شـ مرکـ
»نيمـــا يوشـــيج« اســـت. کســـرايي در ميـــان حلقـــه اوليـــه نيمـــا کـــه 
ـــر  ـــي، منوچه ـــدون تولل ـــد از اســـماعيل شـــاهرودي، فري ـــارت بودن عب
شـــيباني، هوشـــنگ ابتهـــاج و مهـــدي اخـــوان ثالـــث، بـــه وفادارتريـــن 
فـــرد شـــهرت داشـــت. کســـرايي اوليـــن شـــعر نيمايـــي خـــودش را 
ـــرود.  ـــد« س ـــاعري آي ـــن ش ـــس از م ـــام »پ ـــه ن ـــالگي ب ـــن ۲۵ س در س
کســـرايي در همبســـتگي بـــا زندانيـــان سياســـي زمـــان خويـــش 
ماننـــد مرتضـــي کيـــوان و خســـرو گلســـرخي نيـــز شـــعر گفتـــه اســـت. 
ــي  ــاي اعتراضـ ــاره راه  پيمايي هـ ــاد« دربـ ــنگ افتـ ــر سـ ــه بـ ــعر »ژالـ شـ
مـــردم در ۱۷ شـــهريور ۵۷ و شـــعر »از قـــرق تـــا خروس خـــوان« 
در وصـــف شـــب هاي حکومـــت نظامـــي دوران پهلـــوي اســـت. 
ــک  ــهور و يـ ــه مشـ ــاد آور دو ترانـ ــن يـ ــراي مـ ــه بـ ــرايي هميشـ کسـ
شـــعر خـــاص اســـت. اوليـــن ترانـــه، »وحـــدت« اســـت کـــه زنده يـــاد 
فرهـــاد مهـــراد بـــا صـــداي خـــاص و انـــرژي فـــراوان آن را در روزهـــاي 
انقـــاب  پيـــروزي  از  پيـــش 
خوانـــد و اوليـــن کار او بـــود 
ــز  ــاب نيـ ــس از انقـ ــه پـ کـ
»وحـــدت«  شـــد.  پخـــش 
)ص(«و  »محمـــد  نـــام  بـــا 
»واال پيـــام دار« نيـــز مشـــهور 
شـــد. در ابتـــداي ايـــن ترانـــه 
تاثيرگـــذار  و  مانـــدگار 
انقابـــي حديـــث 
»الُملـــک يبقـــي 
َمـــَع الُکفـــــــر 
يبقـــي  ال و

ــد.  ــده شـ ــاد خوانـ ــط فرهـ ــرم )ص( توسـ ــر اکـ ــَع الُظلـــم« از پيامبـ َمـ
نيمـــا مســـيحا نيـــز به مناســـبت هفتـــه وحـــدت قطعـــه »وحـــدت« از 
ـــن جشـــنواره موســـيقي فجـــر- ـــراد را در بيســـت و پنجمي فرهـــاد مه

بـــرج ميـــاد- اجـــرا کـــرد و بـــا اســـتقبال شـــگفت انگيزي روبـــه رو شـــد. 
ـــد  ـــدت[ باي ـــه ]وح ـــورد قطع ـــود: »در م ـــه ب ـــي گفت ـــاد در گفت وگوي فره
ـــعري  ـــرايي ش ـــياوش کس ـــوم س ـــاب مرح ـــش از انق ـــه پي ـــم ک بگوي
ـــرم زمســـتان ۵۷  ـــه در همـــان گرماگ ـــام »وحـــدت« ک ـــا ن ـــود ب ســـروده ب
ايـــن شـــعر را بـــراي دوســـتانش از جملـــه اســـماعيل منفـــرد زاده 

ــود .  ــده بـ خوانـ
منفـــردزاده بـــراي ايـــن شـــعر موســـيقي بســـيار خوبـــي نوشـــت و 
تنظيـــم کـــرد کـــه بـــه خوبـــي حال وهـــوا و موقعيـــت اجتماعـــي آن 
زمـــان و وحدتـــي کـــه بيـــن مـــردم بـــود را نشـــان مـــي داد. ايـــن قطعـــه 
ــال ۱۳۵۷ در اوج  ــاه سـ ــن مـ ــدود بهمـ ــي حـ ــان يعنـ ــان زمـ را در همـ
ـــه  ـــه دوم »ژال ـــم«. تران ـــط کردي ـــاب ضب ـــي و انق ـــاي خيابان درگيري ه
ـــون شـــد« اســـت. ۱۷ شـــهريور، محمـــد رضـــا  خـــون شـــد، خـــون جن
ـــه صـــورت دســـته جمعي از  ـــزاده ب ـــراه حســـين علي ـــه هم شـــجريان ب
ـــاد محمدرضـــا  ـــه زنده ي ـــن خان ـــه زيرزمي ـــا ب ـــد. آنه ـــو اســـتعفا دادن رادي
ـــياوش  ـــه س ـــا تران ـــد« را ب ـــون ش ـــه خ ـــف »ژال ـــد و تصني ـــي رفتن لطف
»از  کســـرايي اجـــرا کردنـــد. کســـرايي در نامـــه اي مي نويســـد: 
ـــر  ـــد، مگ ـــي ندان ـــه کس ـــت ک ـــزي نمانده اس ـــر چي ـــته ديگ ـــا گذش اينه
ـــق و  ـــان عم ـــا خودم ـــا و تنه ـــت و تنه ـــان اس ـــه جان م ـــه ب ـــي ک دردهاي
گســـتره  آن را مي دانيـــم و باالخـــره هـــم خودمـــان بايـــد مداوايـــش 
کنيـــم. گاهـــي شده اســـت کـــه يـــک نامـــه يـــا يـــک بســـته کتـــاب و 
ـــز  ـــي ني ـــت و گاه ـــتم رسيده اس ـــه دس ـــاه ب ـــت م ـــس از هش ـــه پ مجل
نامه هـــاي ارســـالي مـــن از جملـــه نامـــه ام بـــه دختـــرم در آمريـــکا 
يـــا شـــما بـــه مقصـــد نرســـيده اند«. کســـرايي در نامـــه اي ديگـــر 
ــر حـــرف مـــن، ســـخن از کـــج روي و کج فهمـــي  ــد: »در زيـ مي نويسـ
ــا  ــرا يـ ــه چـ ــر اســـت کـ ــده  اخيـ ــران در صـ ــنفکران ايـ درازمـــدت روشـ
مفتـــون شـــده اند يـــا مرعـــوب مانده انـــد؟« امـــا، بهتريـــن شـــعر 
او منظومـــه »آرش کمانگيـــر« )۱۳۳۸( اســـت. ايـــن منظومـــه در 
زندگـــي  آري  »آري  شـــد.  چـــاپ  زمـــان  آن  درســـي  کتاب هـــاي 

ــت«.  ــده پابرجاسـ ــي ديرنـ ــي آتش گهـ ــت/ زندگـ زيباسـ

هزارتوي خيال / 6

به بهانه بيست و دومين سالمرگ سياوش کسرايي

سلطنت زين جنون واژگون شد... 

موزه  ديده ام،  تابه حال  که  موزه هايي  جذاب ترين  از  يکي 
در  و  سنتي  و  ساده  بيرون  از  است؛  پراگ  در  کافکا  فرانتس 
دست اول:  مدارک  و  اسناد  از  پر  مينيماليستي؛  و  مدرن  درون 
روزنامه ها،  بريده هاي  اسکيس ها،  و  طرح ها  دست نوشته ها، 
از  يکي  گوشه  در  که  چنددقيقه اي  فيلمي  البته  و  عکس ها 

گالري ها مدام تکرار مي شود. فيلم ساده اي است. 
زندگي شهري در پراگ اوايل قرن بيستم را نشان مي دهد. 
مي شوند  تراموا  سوار  مي کنند،  تردد  شهر  در  که  مردمي 
شهري  و  ندارند  لبخند  دارند،  عجله  مي شوند،  پياده  آن  از  يا 
محسوب  بلندمرتبه  زمانه  آن  براي  که  ساختمان هايي  با 
مي شده اند؛ سيمايي نمادين از شهر مدرن. و اينها همه، رفته 

زير فيلتري که چيزها را معوج مي کند. 
اعوجاج شهر مدرن و آدم هايش در اين فيلم کوتاه، در ميان 
قرائت هاي بصري اي که از آثار کافکا شده -تا آنجا که من ديده ام- 
بهترين و کامل ترين است، اصا هماني است که کافکا هميشه 

مي گفته. يادم نيست چند بار ديدمش. 
روي  زياد  نشستِن  از  ديدم  و  آمدم  خودم  به  وقتي  يک 
شده اند،  طراحي  نشستن  دقيقه  چند  براي  که  صندلي هايي 
پشتم درد گرفته است. بعد از آن بود که رفتم سراغ تماشاي 

عاشقيت هاي کافکا... 
زير  و  بروکراتيک  معوج،  جهاني  است؛  همين  کافکا  جهان 
قرن  اول  نيمه  صيقل نخورده  هنوز  مدرنيته  خشونت  سلطه 
بيستم، که هنوز نتوانسته بوده نهادهايش را درست وحسابي 
از  تمثيلي  هم   )۱۹۱۴( قانون«  »جلوي  کند.  تعريف  و  مستقر 
شروع  اين طور  است.  خشن  و  روتوش نشده  جهان  همين 
مي شود: »جلوي قانون درباني ايستاده است. مردي روستايي 
به سراغ اين دربان مي آيد و تقاضاي ورود به قانون مي کند. اما 

دربان مي گويد فعا نمي تواند به او اجازه ورود بدهد.« 
حال  زمان  در  و  کل  داناي  زاويه ديد  با  را  داستان  اين  کافکا 
روايت مي کند؛ اولي نشان از توهم همه چيزداني انسان اوايل 
قرن بيستم دارد )همان همه چيزداني اي که جنگ هاي جهاني و 
-انتخاب  و دومي  رقم مي زند(  را  اتمي  بمباران  و  هولوکاست 
روايت  روايت،  که  است  اين  يادآور  روايت-  براي  حال  زمان 
کيفيتي  مدام  زيستن  است؛  »شدن«  روايت  نيست،  »شده«ها 
که هنوز هم در بسياري از سرزمين هاي جهان جاري و ساري 
است. مرد روستايي همان جلوي قانون مي نشيند و سال هاي 

سال صبر مي کند. 
بخت  به  بلند  صداي  با  و  بي محابا  نخست  سال هاي  »در 
به  پيري  ايام  در  بعدها  و  مي فرستد  نفرين  خود  ناميمون 
« دربان هم در تمام اين سال ها  غرغر زيرلب بسنده مي کند. 
موردي  در  نکند  گمان  مرد  تا  مي کند،  قبول  را  مرد  رشوه هاي 
و  شده  پير  ديگر  -که  مرد  به  دربان  نهايت،  در  کرده.  کوتاهي 
»از  از دست داده- مي گويد  بينايي و شنوايي اش را کم وبيش 
تنها  اين مدخل  وارد شود.  تو کسي نمي توانست  در جز  اين 
خيلي  داستان  مي بندم.«  را  آن  و  مي روم  اکنون  بود.  تو  براي 
کوتاهي است؛ دو صفحه. حيف است کسي نخوانده باشدش. 

بر فراز شاهين ها

انسانم آرزوست

کاوه فوالدي نسب[
نویسنده و مترجم

 روزنامه سیاسی 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  

صبح ایران

ماجراي تنش بين علي کريمي و فدراسيون 
از  پس  خبري  نشست  زمان  از  ايران  فوتبال 
بازي سپيدرود رشت با استقال خوزستان، آغاز 
شد. علي کريمي پس از تمرين تيمش در روز 
چهارشنبه گفت: »من با رسانه ها سخني ندارم. 
رسانه ها جرات انتشار حرف هاي مرا ندارند.« در 
همين گير و دار هنرمندان  در حمايت از کريمي 
مطالبي در فضاي مجازي منتشر کردند. پژمان 
بودنت  و  سامتي  »رفيق،  گفته:  جمشيدي 

در  ندارم  شک  مهم تره.  چيز  همه  از  ما  براي 
ادامه راه هم مثل گذشته مي درخشي. گرفتن 
حق گاهي نياز به آرامش داره و ما نمي خوايم 
ناديده  تندگوييت  پشت  حقت،  حرف هاي 
گرفته بشه.« از سوي ديگر، رضا صادقي، خواننده 
وقتى  باحاله  »چقدر  گفته:  پاپ هم  موسيقي 
مي بينى يه عده مي خوان يکى رو بيارن پايين و 
اون هى باالتر ميره تو نگاه خدا و مردم... باعث 

افتخارى رفيق، مرد باغيرت...«

پکن، شهري مدرن با تاريخي کهن است. 
پايتخت چين انواع زبان ها و قوميت هاي چين 
را در دل خود جاي داده است. مکان هاي ديدني 
عجيب هم دارد. »ديوار چين«، »کاخ سلطنتي«، 
از  آسمان«  يا  بهشت  »معبد  و  ممنوعه«  »شهر 
افسانه اي  شهر  اين  ديدني  جاهاي  مهم ترين 
است. خرافات و قصه هاي شگفت آور نيز ميراث 
و  پارک ها  و  باغ ها  انواع  است.  پکن  فرهنگي 
شهربازي ها هم هستند. جالب ترين بخشش 

پارک المپيک پکن است. کشور چين ۲۹۲ زبان 
زنده و شناخته شده دارد که بسياري از شاخه هاي 
زبان چيني محسوب مي شوند. ساعت رسمي 
ايران  از  ۳۰دقيقه  و  ساعت  چهار  چين  کشور 
که  است  داده  گزارش  »کارناوال«  است.  جلوتر 
هزينه سفر به پکن براي ۱۰ روز چيزي حدود 
اگر  مي خورد.  آب  تومان  ميليون   ۱۰ تا  پنج 
مي خواهيد سفري طوالني و ماجراجويانه داشته 

باشيد شهر پکن را انتخاب کنيد.

سفر به پکن چند مي شود؟ ماجراي پژمان، رضا صادقي و علي کريمي

جهانگردي سلبریتي ها

سيدحسين رسولي
دبير صفحه آخر

تماشاخانه داده نما

جهان فراواقعي
آنيل ساکسانا، هنرمند اهل بمبئي هند که آثارش مورد توجه قرار گرفته است. 

نقاش: آنيل ساکسانا |   منبع: آواکس

توزیع جنسيتي برندگان تندیس اسکار بهترین کارگرداني از ۱۹۲۷ تا ۲۰۱۷
statista :منبع
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کيهان باوري در عصر صفويه
با قيمت ۱۴ هزار  باوري در عصر صفويه« به نويسندگي بهزاد کريمي  »زمان نگري و کيهان  کتاب 
تومان توسط نشر »ققنوس« منتشر شد. پژوهش در معنا و تاثير زمان نگري و کيهان باوري در عرصه 
تاريخ نگاري عصر صفويه، با اين پرسش اساسي آغاز مى                      شود که آيا ايده هاي کيهاني مي توانسته بر 

محتواي تاريخ نگاري ها و نيز شيوه هاي تاريخ نويسي تاثيرگذار باشد؟ و اگر آري، چگونه؟ 

اينستاگرام

دوست  پيش،  روز  چند  »فاشيزم«:  درباره 
منتقدى، يادداشتى بر يکى از فيلم هاى جشنواره 
اين  گذاشت.  اينستاگرامش  صفحه  در  فجر 
با  نگارنده  درحالي که  مي گويد  ما  به  يادداشت 
فيلمى  را  آن  اما  کرده  حال  خيلى  مزبور،  فيلم 
چنين  مي کند!  ارزيابى  هـم  »فاشيستى« 
اصوال  که  گذاشتم  اين  حساب  به  را  اشتباهى 
)نه تنهـا در ايران، بلکه در هـمه جا( به تند روى، 
شوونيزم، نظامى گرى و نژاد پرستى، مي گويند: 
اما،  است...  مصطلح  غلط  نوعى  »فاشيزم«. 
فيلم  مخالفان  جشنواره،  فضاى  در  به تدريج 
فاشيزم  تعبير  از  آن  کردن  کاراکتريزه  براى 
استفاده کردند. فيلمساز هـم در دفاع از فيلمش، 
چيزهـايى گفت که به سوءتفاهـم، بيشتر دامن 
جنبه هـاى  سينما  »قهـرمان هـاى  اينکه  مثل  زد. 
برنامه  يک  در  باالخره  و  دارند«  فاشيستى 
تلويزيونى، کارگردان، که فيلمى »قهـرمان« محور 
ساخته، در يک مقايسه، شاهـنامه را هـم اثرى با 

جنبه هـاى فاشيستى قلمداد کرد... 

گستاخي  به  پاسخ  در  فردوسي  بنياد  بيانيه 
کارگردان نوپاي سينما در برنامه تلويزيوني هفت؛ 
حکيم فردوسي پيوند دهنده تمدن ها و انديشه هاي 
نژادهاست. در سال هايي که خانواده هاي ايراني به 
شاهنامه خواني روي آورده اند و کودکان خود را به 
خوانش شاهنامه فردوسي تشويق مي کنند و در 
سال هايي که در ايران و جهان فردوسي شناسي 
سخنان  توهين آميزترين  است...  گرفته  رونق 
ايرانيان،  درباره شناسنامه هويتي  تاريخ  در همه 

شاهنامه حکيم توس مطرح مي شود...

فرزاد مؤتمن

پانته آ مهدي نيا

شناسنامه
صاحب امتیاز:  مصطفی خانزادی

مدیر مسئول: سیدمحمدصادق خرازی
مشاور مدیر مسئول: کاظم رهبر

سردبیر: سرگه  بارسقیان
معاون سردبیر:سیدحمید متقی

ناشر: گروه سرمایه گذاری دومان
اعضـای تحـریریـه:

سیاسی:  مهشید ستوده )دبیر(
سیدمحمدرضا متقی، سعید شمس 

محمد جمالی

اقتصاد: حسین گنجی)دبیر(
 آویده علم جمیلی،روح اهلل رضایی مقدم

ادب و هنر: حافظ روحانی )دبیر(
شهرزاد رویائی

دیدگاه: محمد معماریان )دبیر(

جامعه:شاهرخ زبردست )دبیر(
سیاوش پورعلی، سعیده علیپور

صفحه آخر:سیدحسین رسولی )دبیر(
ایران: نسرین نیکنام )دبیر(

ورزش: مژده الریجانی

نمایه: حامد کاظمی )دبیر(
عکس: رضا حسینی )دبیر(

 مهدیه باقرزاده، مصطفی صفری
مدیر انفورماتیک: مهدی توسلیـان

دبیر اجرایی: پویان صفربیگلو 

اعضـای فنی:
مدیر فنی - هنری: امین مریخی

صفحه آرایی: حامد صادقی ، لیدا بانی  
گل نوش مریخی ، علی توکلی

حروفچینی: سوسن خامنه

 ویراستاری: مهتاب محمدی 
ملیکا شیخان، ندا بخشایش طلب

پوریا عبدالهی، آرش جاللی
گروه  بازرگانی وقایع اتفاقیه:    

88629052

 نشانی: خیابان نلسون ماندال )جردن(
کوچه تور، پالک 52    تلفن : 22056750

چاپ:  هنر سرزمین سبز 
 توزیع: نشرگستر
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