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نازنين متين نيا| حس��اب و كتابش را از دس��ت 
داده ام، نمي دانم اين چندمين سالي است كه آخرين 
روز كاري سال را با دلهره صفحه هاي »بهاريه« تمام 
مي كنم و هرسال، با خودم فكر مي كنم اينهايي كه 
من خواندم و به نظرم دلنشين و جذاب بودند، براي 
بقيه هم جذاب است؟ هر سال وضعيتم همين است. 
تقريبا از يك  هفته قبل ش��روع مي كنم به سفارش 
يادداش��ت و درخواست »بهاريه« و بعد نشستن به 

انتظار بازخوردها و حرف ها. امسال اوضاع بدتر هم 
شده، من و گروه صفحه آخر، وقت سفارش تك تك 
مطالبي كه در اين سه صفحه خوانديد، بايد يك بار 
توضيح مي داديم كه امس��ال قرار به نوشتن »عليه 
نااميدي« است و نه اميدواري. بايد بين اميد و مبارزه 
با نااميدي يك خط تيره مي كشيديم تا نويسنده ها 
نگويند كه »اي  بابا در اين اوضاع اين  هم درخواست 
اس��ت؟« و حرف هايي از اين دس��ت. بايد توضيح 

مي داديم كه اينجا، هنوز پرچم زندگي باالس��ت و 
ما به حال خوب، اميدوار كه نه، ايمان داريم. حالي 
كه قرار نيست كسي براي ما بسازد يا از تغيير حال 
و هواي سياس��ي، اجتماعي، اقتص��ادي و... بيايد و 
فقط در مشت خودمان است. نمي دانم چقدر موفق 
مي ش��ويم. اما اين دلهره اي كه به جانم افتاده، يك 
نشانه خوب است. اينكه 97 گذشت و برخالف همه 
حرف ها و پيش بيني هاي 96، روزنامه زنده مانده و 

روزنامه نگاري هم مثل زندگي پرچمش باالس��ت. 
خب مي شود همين را نشانه اي گرفت و دعوت كرد 
تا براي س��ال جديد، اگر به دنبال »اميد« نيستيد، 
حداقل »عليه ناامي��دي« بخوانيد، درباره اش فكر 
كنيد و خدا را چه ديديد شايد به جبهه ما و رفقاي 
نويسنده مان پيوستيد و زندگي را با همه خوشي و 
تلخي اش جش��ن بگيريد. بهار در راه است، مبارك 

همه باشد.

پرچم زندگي هنوز باالست 

تيتر مصور|يك قدم مانده به بهار
الچيكو تريست

نگاه آخر در متن، در حاشيهامروز در تاريخ

عيد نوروز: به گفته مرحوم 
مه��رداد بهار س��ابقه آنچه 
ام��روز عيد ن��وروز خوانده 
مي ش��ود دس��ت كم ب��ه 
هزاره س��وم پيش از ميالد 
برمي گردد. نه فقط در ايران 
كه در بخش هاي وسيعي از سرزمين هاي واقع در 
آسياي غربي تا دره سند »دو عيد رواج داشت: عيد 
آفرينش كه در اوايل پاييز و عيد باززايي كه در آغاز 
بهار برگزار مي شد«. از ميان اين دو عيد باستاني، 
آن عيدي كه در پايان زمستان به مناسبت حيات 
دوباره طبيعت )به قول بهار: باززايي( جشن گرفته 
مي شد، قرن هاي پياپي رونق و اهميت خودش را 
حفظ كرد و حتي بعد از اسالم هم با كمي تغيير 
و تحول تداوم يافت. طبق اين سنت بسيار كهن، 
مردم »دوازده روز جشن مي گرفتند و به شادي و 
پايكوبي مي پرداختند، برابر دوازده ماه سال. هر 
روز معرف يك ماه سال بود« و روز سيزدهم همه 
از خانه هاي خودشان بيرون مي زدند و با حضور در 
اماكن عمومي و برپايي آخرين جشن، براي كار و 
تالش در سالي كه شروع شده بود، مهيا مي شدند.

همچني��ن اجرايي ش��دن قواني��ن ناپلئوني در 
فرانس��ه؛ طبق اين قوانين، امتيازات خانوادگي و 
القاب اش��رافي بي اعتبار و مبناي سنجش ارزش 
اجتماع��ي افراد لياقت و تالش آنها تعيين ش��د. 
همچنين فرانسوي ها و مردم كشورهاي ديگري 
كه اصول انقالب اين كش��ور را مي پذيرفتند در 
انتخاب دين و پيروي از هر عقيده اي كه درست 
تش��خيص مي دادند، مختار بودن��د. اين قوانين 
چنانكه از عنوانش پيداست در دوره ديكتاتوري 
ناپلئون تصويب و اجرايي ش��د، اما بس��ياري از 
ارزش ه��اي انقالب فرانس��ه را منعكس مي كرد 
و بعدها به الگويي براي قانون نويس��ي در س��اير 
كشورها تبديل شد )1804(؛ پايان جنگ داخلي 
اسپانيا؛ اين جنگ كه با شورش نظاميان فاشيست 
ضد جمهوري نحيف و نوپاي اين كشور آغاز شده 
و سه سال طول كش��يده بود، سرانجام با برتري 
قطعي و كامل شورشيان به پايان رسيد. دولت هاي 
زيادي هر يك به نوعي در اين جنگ درگير شدند 
و حتي چند كشور، سرباز و سالح به اسپانيا گسيل 
كردند. از اين رو برخي نويسندگان خوش ذوق و 
ژرف نگر مثل آرتور كوستلر، جنگ داخلي اسپانيا 
را تمريني بي رحمانه براي جنگ دوم جهاني � كه 
چندي بعد شروع شد � توصيف كرده اند )1939(؛ 
راهپيمايي اعتراضي فعاالن جنبش مدني امريكا 
در حمايت از حق راي براي سياهان اين كشور؛ اين 
راهپيمايي چندهزار نفره كه مارتين لوتر كينگ 
آن را رهبري مي كرد از سلما در آالباما آغاز شد و تا 
مونتگمري، مركز اين ايالت ادامه يافت. كينگ دو 
سال بعد هم، درست در چنين روزهايي تظاهرات 
مهم و شلوغ ديگري را در مخالفت با جنگ ويتنام، 
اين بار در ش��يكاگو س��ازماندهي كرد )1965(؛ 
مرگ بارني كالرك، نخس��تين كس��ي كه قلب 
مصنوعي دايمي به وي پيوند زده شد. كالرك 61 
ساله بعد از عمل پيوند، حدود سه ماه زندگي كرد 
و كل اين دوره را روي يكي از تخت هاي بيمارستان 
دانشكده پزشكي يوتا گذراند )1983(؛ اعتراض 
نه چندان موثر س��ران برخي كش��ورها به تجاوز 
نظامي امريكا و متحدانش به عراق؛ حرف اصلي 
بيش��تر اي��ن سياس��تمداران، از رييس جمهور 
فرانسه و صدراعظم آلمان گرفته تا نخست وزير 
هند و دبيركل س��ازمان ملل اين بود كه حمله به 
عراق، زيرپا گذاشتن قوانين بين المللي محسوب 
مي ش��ود و حتي اگر ادعاه��اي مهاجمان درباره 
ضرورت خلع سالح رژيم بعث درست باشد، گزينه 

نظامي انتخاب نادرستي است )2003(.

در اهمي��ت ن��وروز و آمدن فصل 
بهار، تاريخ و اهميت آن، بزرگان و 
دانايان بسيار گفته و نوشته اند كه 
اضافه كردن يا توضيح بيش��تري 
بر آن در حد و قواره دانس��ته هاي 
من نيست، نهايت اينكه با تبريك 
آمدن نوروز و س��بزي بهار به كس��اني كه اين نوشته را 
مي خوانن��د و يا نمي خوانند، ذكر خاط��ره اي از دوران 
نوجواني به هنگام تحويل سال نو بي مناسبت نيست...!

ما چند نفري بوديم، دبس��تان را خوانده و كالس اول يا 
دوم دبيرستان را مي گذرانديم و از بچه كوچك ترهاي 
محل فاصله مي گرفتيم كه به خيال خود آدمي ش��ده 

بوديم و بايد كارهاي مهم تري مي كرديم...!
تعطي��الت عيد نوروز ك��ه آن روزها مثل ح��اال آنقدر 
طوالني نبود، شروع شده و بچه محل ها به روال معمول 
بع��د از بازي ه��اي خس��ته كننده زير چراغ برق س��ر 
كوچه جمع مي ش��ديم و وراجي مي كرديم و در همين 
گفت وگوها معلوم شد تحويل سال نو با شنيدن دركردن 
صداي توپ آغاز مي شود و آن سال، تحويل سال از چند 
س��اعتي بعد از غ��روب آفتاب بود، بچه ه��ا كنجكاوانه 

تصميم گرفتند، برويم تحويل 
س��ال نو و دركردن توپ را از 

نزديك ببينيم.
 از يك��ي از كاس��ب هاي زي��ر 
بازارچه پرس��يديم...؟ طرف 
گف��ت ت��وپ را در مي��دان 
ر  د  ) ن ا ه ميد س��بز ( ك ر ا
مي كنند. از محل ما تا ميدان 
ارك فاصل��ه زي��ادي نبوده، 
راه افتادي��م...! به ميدان ارك 
رسيديم هوا به تاريكي مي زد، 
هيچ  چي��ز توجه م��ا را جلب 
نكرد، از كس��اني ك��ه با عجله 
به خانه هاي خ��ود مي رفتند، 
مي پرس��يديم عموما جوابي 
بي حوصل��ه  و  نمي دادن��د 
مي گذشتند...! باالخره كسي 

پيدا شد كه ما را تحويل بگيرد و دلسوزانه گفت كه توپ 
در باشگاه افسران، باالتر از باغ ملي است. باغ ملي را همه 
بلد بوديم، پرسان پرسان باشگاه افسران را پيدا كرديم، 
از پش��ت ميله هاي آهني توپ را ديديم كه ميله اش رو 
به هوا بود. خوشحال ش��ديم... با تعجب مي خواستيم، 
بدانيم ت��وپ را ِك��ي درمي كنند و چ��را هيچ كس آن 

طرف ها نيست...؟
جمع شدن ما جلو در باشگاه توجه نگهبان را جلب كرده 
بود، جلو آمد، پرسيد چه كار داريد...؟ چه مي خواهيد...؟ 
يك��ي از مي��ان ما گفت: ت��وپ تحويل س��ال را ِكي در 
مي كنند...؟ نگهبان ب��ا تعجب گفت، كدام توپ...؟ اين 
توپ مرواريد اس��ت به اين حرف ها كه ش��ما مي زنيد، 

ربطي ندارد...!
فهميديم، اشتباه آمده ايم، از نگهبان پرسيدم پس توپ 
تحويل سال را كجا در مي كنند. بعد از كلي فكر كردن، 
نگهبان راهنمايي كرد كه ش��ايد توپ س��ال تحويل را 
در باغش��اه درمي كنند...! از باشگاه افس��ران تا باغشاه 
راه طوالن��ي بود كه رفتن نداش��ت...! ب��ه خانه هايمان 

برگشتيم.
بعضي بچه ها هنوز زير نور چراغ برق محل نشسته بودند. 
دوره مان كردند كه كجا رفته 
بوديد؟ مشغول تعريف كردن 
بوديم كه آق��اي نيكفرد از راه 
رس��يد، آقاي نيكفرد كارمند 
پس��تخانه بود كه از محل كار 

برمي گشت. 
ب��ه  هن��وز  پرس��يد چ��را 
خانه هايتان نرفته ايد؟ موضوع 
را ب��ا آب و تاب تعريف كرديم. 
آقاي نيكفرد نگاهي عاقل اندر 
س��فيه به ما انداخ��ت و گفت 
اوال دو ساعتي هست كه توپ 
سال را انداخته اند و توپ سال 
تحويل آنجا كه شما رفته ايد، 
تحويل نمي ش��ود. توپ سال 
تحويل در پادگان عشرت آباد 

تحويل مي شود.

جورج ج��رداق مس��يحي 
بي ترديد يكي از علي شناسان 
عصر ماس��ت. او با حس��رت 
درباره شخصيت امام علي)ع( 
مي نويس��د: »اي جهان! چه 
مي شد اگر هر چه قدرت و قوه 
داري به كار مي بردي و در هر عصري مانند آن را با آن 
عقلش، با آن قلبش، با آن زبانش و با آن ذوالفقارش، به 
عالم مي بخشيدي؟!.امام علي)ع( در حيات پربارش، 
رويدادهاي متعدد و ماجراهاي پرحاشيه فراواني را 
تجربه كرده بود و به همين دليل ما شاهد حضور ايشان 
در عرصه هاي گوناگون و اتخاذ تصميمات متنوع در 
بزنگاه هاي متعدد هستيم. همين امر اين امكان را براي 
شيعيان و عالقه مندان آن حضرت فراهم مي كند تا 
قادر به تطبيق خود با مواضع آن حضرت شوند و عمل 
بر اساس شيوه و سنت آن امام همام را در دستور كار 
خود قرار دهند. شايد ديگر امامان شيعه در زمانه خود 
اين همه تنوع عمل و گوناگوني رخدادها را ش��اهد 
نبودند اما امام علي هم در دوران تاسيس يك نهضت 
و جهاد در راه آن حاضر بود و هم سال هاي مهاجرت و 
پي ريزي يك تمدن را شاهد بود و هم دوران طوالني 
ايجاد انحراف در حكومت و بازگشت تدريجي ارتجاع 
را با تمام وجودش تجربه كرد و هم در طي 5 س��ال 
حكومتش با رويدادهاي فراواني از جمله جنگ و صلح 
و اجراي عدالت و... مواجه شد. به دليل همين تنوع 
موقعيت ها و نوع عملكرد امام علي در اين ش��رايط و 
وضعيت ها متفاوت است كه آن حضرت مي تواند براي 
همه زمان ها و تمام مكان ها، حرف تازه داشته باشد و 

نياز نوشونده آدميان را پاسخ دهد. 
اول- امام علي هيچ تالشي براي كسب قدرت سياسي 
و حكومت نكرد كه از دايره دين و اخالق و مصلحت 
جامعه اس��المي خارج باش��د. او در حالي كه خود را 
محق و از ديگران شايسته تر مي دانست وقتي اكثريت 
را با خود همراه نديد، سكوت پيشه كرد تا وحدت در 
جامعه اسالمي از دست نرود و مردم به جان هم نيفتند 
و كار به منازعه نكشد. در اين سال هاي طوالني، ايشان 
دلسوز حاكمان بود و طرف مشورت آنان و در اموري 
كه به سرنوشت جامعه اسالمي مربوط بود، مشاركت 
فعال داشت. از خيرخواهي و نصيحت حاكمان دست 
نمي شست اما گامي عملي براي كنار گذاشتن آنان 
و رسيدن به قدرت انجام نمي داد. آن حضرت بعد از 
عثمان، در شرايطي تن به حكومت و امامت جامعه داد 
كه هجوم مردم به خانه اش و اصرار آنان را شاهد بود و 
تا مي توانست مقاومت كرد تا اين مسووليت بر دوش 
ايشان قرار نگيرد. در نهايت وقتي تن به تصدي زعامت 
جامعه و حكومت داد كه گريزي نداشت و فشار افكار 

عمومي بسيار زياد شده بود. 
دوم- فلسفه تشكيل حكومت و تصدي اين مسووليت 
براي امام علي كامال جنبه انساني و اسالمي داشت 
يعني ايشان براي حكومت هيچ ارزشي قائل نبود مگر 
اينكه به واسطه آن بتواند احكام عدالت محور اسالم 
را پياده كند. او به ابن عباس گفت كه تمام حكومت 
براي او به اندازه كفش كهن��ه اي كه در حال تعمير 
آن ب��ود، ارزش ندارد مگر آنكه بتواند حقي را احقاق 
كند و از مظلومي دفاع نمايد. اين رويه با آن نوع نگاه 
قدرت طلبانه كه كسب و حفظ قدرت را به هر شكل و 
صورتي مجاز مي داند، كامال در تضاد است. تنها كساني 
كه در هنگام كسب قدرت هر كاري را جايز نمي دانند، 
به هنگام داشتن قدرت هم ظلم نمي كنند حتي به 
اندازه خارج كردن يك دانه از دهان موري باشد. اجراي 
عدالت، اصلي ترين انگيزه و هدف امام علي در كسب 

و حفظ قدرت بود.
سوم- تحمل مخالفان و سخت نگرفتن بر آنان، يكي 
از رويه هاي جاري امام علي در حيطه حكومت داري 
بود. در هنگام تصميم طلحه و زبير براي رفتن به مكه، 
برخي از نزديكان امام علي به ايشان پيشنهاد دادند كه 
چون آنان قصد فتنه انگيزي دارند، آنان را در حبس 
كند ت��ا چنين اتفاقي نيفتد. اما امام علي در پاس��خ 
آنان فرمودند »از من انتظار داريد كه به ظن و گمان 
خودم عمل كنم و آغازگر ستم باشم و به جرم نكرده، 
مجازات شان كنم؟« درباره خوارج هم رويه امام علي 
بسيار درس آموز است چون آن حضرت تا زماني كه 
آنان دست به اسلحه نبردند، هيچ اقدامي عليه آنان 
نكرد و وقتي هم اس��لحه خود را زمين گذاشتند، با 
آنان ش��بيه همه شهروندان ديگر عمل كرد. تحمل 
منتقداني كه در جمع و در مسجد و در حضور همه 

مردم اقدام به نقد عملكرد امام علي مي كردند.
چهارم- ايستادگي در مقابل دشمنان و كوتاه نيامدن 
از جهاد و مبارزه از ديگر رويه هاي امام علي بود كه در 
اي��ن عصر هم مورد نياز اس��ت. حكومت امام علي با 
خواست و راي مردم شكل گرفت و طبعا ايشان براي 
حفظ جامعه و نظام اسالمي، در مواردي نيازمند به 
مبارزه و جهاد بود. ايستادگي در مقابل دشمنان هم 
كاري اس��ت كه بايد صورت مي گرفت و به نظر امام 
علي، كساني كه از جنگيدن با دشمنان طفره مي روند 
حتما ذلت را تجربه خواهند كرد. او بارها كساني را كه 
براي دفاع از سرزمين و تماميت نظام ديني كوتاهي 
مي كردند، س��رزنش كرد و به آنان تاخت كه چرا در 
راه حق خود، سس��ت هستند در حالي كه دشمنان 
در باطل خود، استوارترند. ايشان تاكيد مي كرد كه 
دشمن از دست ش��ما خواب ندارد اما شما را خواب 

برده است. 
ده ها اصل ديگر را از رويه امام علي مي توان استخراج 
كرد كه نياز امروز ماس��ت اما در اين مختصر ممكن 

نيست. ميالد امام عدالت بر همه عزيزان مبارك باد.

علي)ع(؛ نياز همه اعصار تحويل سال نودوازده روز، دوازده ماه
علي شكوهيهارون يشايائيمرتضي ميرحسيني

بوي باران را ب��ه نيت بهار در وجودم 
حبس مي كنم. عيد براي��م در اين 
س��ال س��خت و پرمرارت، در نقطه 
دلخواه و آرامش بخش »عدالت« معنا 
پيدا مي كند. يكي از جست وجوهاي 
درون شهري ام براي آگاهي از جايگاه و 
عيار عدالت، مشاهده سياهي لشگرها 
و واخورده هاي جامعه است. صافكارهاي عالف و بيكار كنار 
اتوبان صياد شيرازي، جزو  سوژه هاي هميشگي ام هستند. 
يكي كاله كاپشن مندرسش را روي سرش انداخته و در خود 
فرو رفته، ديگري با حالتي كالفه زير باران در مسير كوتاهي 
رفت و برگشت مي كند، جواني سياه چرده كنار تابلوي بدخط 
»همه نوع صافكاري پذيرفته مي شود« ايستاده و به نقطه اي 

خيره شده و بي خيال خيس شدن...
ادامه خط عدالت را غروب همان روز در مس��ير اتوبان همت 
غرب به شرق مي بينم. باران موقتا بند آمده... سي دي فروش 
جوان حلقه هاي سي دي موسيقي را با دستانش طوري باال 
برده كه انگار در كنار تبليغ سرپايي، تسليم شدن ناگزيرش 
را همزمان اجرا مي كند. دو پسر جوان كه صورت شان را سياه 
كرده اند و لباس قرمز حاجي فيروز پوشيده اند از كنار گاردريل 
اتوبان شانه به ش��انه هم عبور مي كنند و آنتراكت كوتاهي 
داده اند تا تجديد قوا كنند. قامت ش��ان از پش��ت سر و شنل 
قرمزي كه روي شانه شان انداخته اند، آنها را شبيه ماموران 

دربار خلفاي عباسي در نمايش هاي دست چندم عامه پسند 
كرده اس��ت. تابلو بودن و تابلو شدن براي گذراندن زندگي را 
در جاي جاي شهر خاكستري مي بينم. دخترك گل فروش 
شاخه هاي نمناك گلش را به شيشه اتومبيلم مي زند. اين بار 
ترجيح مي دهم از پيرمرد خميده اي كه بسته فال حافظ روي 
دستش مانده و در صورت مهتابي و استخواني اش جاني نمانده، 
خريد كنم. پشت ترافيك مثل »قيصر« در سكانس كافه كه 
با پوزخند به بليت هاي بخت آزمايي چشم دوخته، نگاهي به 
پاكت فال مي اندازم و با بي تفاوتي بازش مي كنم و مطلع غزل 

را زير لب مي خوانم: 
»ابر آذاري برآمد باد نوروزي وزيد

وجه مي مي خواهم و مطرب كه مي گويد رسيد«
اتومبيل��م را ب��ا مكاف��ات در يك��ي از كوچه ه��اي نزديك 
ميدان »هفت تير« پارك مي كنم تا س��ري به بس��اطي ها و 
دس��تفروش هاي اين راس��ته بزنم و ببينم چه حال و روزي 
دارند؟ بعضي هاي شان طوري بازارگرمي مي كنند كه باورت 
نمي شود »غفلت موجب پشيماني ا ست.« از تالش و اصرارشان 
براي نپريدن مش��تري مي توان حدس زد كه نمي خواهند 
اين چند روز را كه از ماموران قلچماق ستاد سد معبر خبري 
نيست، از دست دهند و شايد در اين دم عيدي فرجي شود و 
زندگي شان يك تكاني بخورد. در اين شلوغ بازار، مرد پا به سن 
گذاشته اي كه كل وسايل كار و اجناس در معرض فروشش 
يك ترازوي وزن كشي رنگ و رورفته و چند بسته باتري قلمي 

چيني و... ناخن گير و شانه و سنجاق قفلي بيشتر نيست، گويا 
از همه قافيه باخته تر است. در نگاه تلخش، كنار آمدن با تقدير 
موج مي زند... گل هاي الجوردي سينره كه داخل گلدان ها در 
سر خيابان بهار شيراز قطار شده اند، زير چتر شب نورافشاني 
مي كنند. دختربچه اي كنار م��ادرش، ماهي قرمزي را براي 
خريد پشت شيشه آكواريوم نشان كرده كه لكه هاي پراكنده 
مشكي روي شكمش او را در ميان بقيه ماهي ها انگشت نما 
و رنگش را متاليك كرده اس��ت. جوان فروشنده تور قالبش 
را براي گرفتن ماهي داخل آكواريوم مي برد، ولي ماهي فرار 
مي كند و انگار نمي خواهد از آن جمع دل بكند و اسير تنهايي 
شود. ويولن زني آهنگ »گل اومد بهار اومد مي رم به صحرا...« 
را مي نوازد و البه اليش يك آنتراكت مي دهد و با صداي بلند 
مي گويد: »دمتون گرم، دلتون بهاري«. مرد س��بيل كلفت 
موس��فيد كرده اي بغلش مي آيد و يك اس��كناس پنج هزار 
توماني توي جيبش مي گذارد و با صداي عشق التي اش بلند 
مي گويد: »درست بزن كه پوران خانم خدا بيامرز خوشش 
بياد«... چشمم به پالكارد فيلم »زنداني ها« مسعود ده نمكي 
بر سر در سينما پايتخت مي افتد. اين بيت كه آخراي دوران 

جواني زياد زمزمه مي كردم، در ذهنم نقش بست:
»اي��ن جهان زندان و ما زندانيان/ چاه كن خ��ود را از اينجا وا 

رهان«
يك اتومبيل شاسي  بلند سربي رنگ مدل باال با شيشه هاي 
دودي طوري از مقابلم با س��رعت رد شد كه انگار راننده اش 

مي خواس��ت براي اين جماعت پياده روي عالف شيشكي 
بفرس��تد... دستانم را براي گرم ش��دن داخل جيب شلوارم 
مي كنم و همان فال حافظ مچاله شده نصيبم مي شود. دلم 
مي خواهم همنوا با ديگر ابياتش، با اين فصل دلتنگي وداع كنم:

شاهدان در جلوه و من شرمسار كيسه ام/ بار عشق و مفلسي 
صعب است مي بايد كشيد

قحط جودست آبروي خود نمي بايد فروخت/ باده و گل از بهاي 
خرقه مي بايد خريد

ب��ا لبي و صد هزاران خنده آمد گل به باغ/ از كريمي گوئيا در 
گوشه اي بويي شنيد

دامني گر چاك ش��د در عالم رندي چه ب��اك/ جامه اي در 
نيكنامي نيز مي بايد دريد

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق/ گوشه گيران را  
ز آسايش طمع بايد بريد...

حال مظلومان عشق
در همين حوالي
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ايران ويجمتن در حاشيه 

من جشن هاي سال  نوي زيادي را ديده ام؛ جشن هاي 
اروپايي ها، مال هندي ها، مال چيني ها، مال اعراب و... 
در هيچ  يك از اين جشن ها ذكاوتي را كه ما ايرانيان در 
تعريف و تعيين زمان نو شدن سال به خرج داده ايم، 
نديده ام؛ همين كه با رفتن زمستان و بيداري طبيعت 
جشن مي گيريم و سال را نو مي كنيم، خيلي زيباست. 
خيلي معنادار است. نوروز ما روزي است نو، باطراوت و شادي، از پس عسرتي 
طوالني... روزي نو كه در آن خبري از ديوهاي مرگ و يأس نيست. الهه گان 
زيبايي و پويايي و شور و نور سربرمي كشند و شياطين -ولو براي مدتي- به 
اغما مي روند. نوروز ما با ميل به زندگي و زايايي آميخته است و فرزند اميد است. 
مي دانم. مي دانم كه در اين روزگار سخت، از اميد گفتن كار سختي است. ديگر 
تشتش از بام افتاده و همه مي دانند كه دست هاي پيدا و ناپيداي زيادي، چه 
در همين حوالي و چه در دوردست ها و اطراف و اكناف جهان، در كارند تا هر 
آنچه از اميد در اعماق قلب شهروندان اين سرزمين زنده مانده، خاموش كنند. 
همين ته مانده اميد هم مزاحم شان است. زورشان هم كم نيست. تبليغات شان 
هم ضعيف نيست. صداي ش��ان هم نارسا نيست. بي كفايتي ها و دزدي ها و 
نابساماني ها و خيانت ها هم كه هست؛ هميشه بوده و هنوز هم هست. در سالي 
كه گذشت، نقل محافل ما ايرانيان يأس بود؛ علت العلل انفعال ها، افسردگي ها، 
خودكشي ها و مهاجرت هايي كه بيشتر بوي فرار مي دهند تا تالشي باشند براي 
حل مساله اي. اين درست؛ روزگار غريبي است و كساني مدام بر در مي كوبند تا 
چراغ ها را خاموش و خفه كنند. اما بد نيست كه نگاهي هم به ميراث ملي مان 
بكنيم؛ ميراثي كه يكي از پايه هايش اميد و شادي است. بدون اميد، ايران و 

ايراني قرن ها پيش در تاريخ گم وگور مي شد؛ بعد از حمله يونانيان يا شكست از 
اعراب  يا هجوم مغوالن. ما اما نمرديم. دوام آورديم و مانديم و آهسته و آرام در 
روح تجاوزكنندگان رخنه كرديم. چنين فرآيندي جز با اميد به تغيير و اصالح 
ممكن نبوده و محقق نمي شده. اميد  ميراث ارزشمند ماست و بيراه نيست 
اگر بگويم ما فرزند اميديم. بايد عليه نااميدي قيام كنيم؛ اين ديو هفت سر كه 
كمر به قتل ما بسته. اميد است كه ما را به عمل و حركت وامي دارد. نبايد در 
برابر نااميدي وابدهيم و يادمان باشد حرف اخوان ثالث - شاعري كه تخلصش 
»اميد« بود- كه گفت: »عاقبت حال جهان طور دگر خواهد ش��د / زبر و زير 
يقين زير و زبر خواهد شد / اين شب تيره اگر روز قيامت باشد / آخراالمر به هر 

حال سحر خواهد شد.«
نوروزتان مبارك. دل تان پر از نور و شور اميد. تن تان سالمت. آرامش تان برقرار 

و به اميد ديدار.

عيد براي م��ا در دهه 60 پختن نان پنجره اي بود و 
خندان كردن هس��ته زردآلوهايي كه درختش را 
در باغ مان پدر پيوند زده بود. هفت س��ين را وسط 
سفره اي پالس��تيكي مي چيديم كه سراسر آن با 
نقش قاچ هندوانه پر ش��ده بود، دور تا دور هم نان 
پنجره اي، زردآلو تفت داده خندان شده، شيريني 
نارگيلي و ميوه مي چيديم. بشقاب هاي چيني گل قرمز را مادر گوشه اي از سفره 
مي گذاشت و هر كسي كه براي عيد ديدني مي آمد وظيفه تعارف كردن را ما 
به عهده داشتيم، با رفتن هر مهمان بشقاب ها جمع و پس از شستن دوباره 
چيده مي شدند. اواسط دهه 70 كه به سمت نوجواني رفتم، اين رسم ها كم 
كم به عنوان عادتي روستايي ديده مي شد، ما هم سفره مان را جمع كرديم. 
بعدتر و در دهه 80 با همين استدالل طاقچه خانه را هم داديم تيغه كردند 
و هر مهماني كه خانه مان مي آمد، از آشپرخانه كه حاال اپن شده بود، وسايل 
پذيرايي را مي آورديم و جاي نان پنجره اي هم پدر از شيريني فروشي ميدان 

مركزي شهر شيريني مي گرفت. 
چند سالي كه به عنوان يك فعال محيط زيست درگير فعاليت در روستاهاي 
شاهرود هستم، ديد و بازديد نوروزي به يك رسم جذاب تبديل شده است. 
كالته خيجي ها كه در شمال شرق اين شهرستان و در حاشيه پناهگاه حيات 
وحش خوش ييالق زندگي مي كنند، هنوز رسم پهن كردن سفره هفت سين و 
نوروزي را حفظ كرده اند. محتواي سفره هفت سين هر خانه اي بسته به جايگاه 
اجتماعي و تمكن مالي صاحبخانه تعيين مي شود. باغداران و سردامداران 
سفره شان پر از دانه زردآلو خندان شده، پسته ، انواع شيريني ، شقزو )نوعي 

شيريني محتوي شيره توت و انواع مغز( است در حالي كه دامداران معمولي 
سفره شان را با تنوع كمتري مي چينند. گاه كه فرد دستش تنگ تر باشد تخمه 
آفتابگردان در سفره مي گذارد و به اصرار از مهمان مي خواهد مدت بيشتري 

بماند و با هم حين تخمه شكستن از روزگار و ناماليماتش صحبت كنند.
سفره هاي هفت سين باعث مي شوند عيدديدني شكلي متفاوت داشته باشد، 
نياز نيست بارها آشپزخانه برويد و بياييد تا از مهمان پذيرايي كنيد، همه دور 
سفره كنار هم مي نشينيد، از دغدغه ها مي گوييد، ان شاءاهلل كه باران بيشتر 
بيايد، سال قبل را كه زمستان برف نداشتيم اما اين سال به اميد خدا برف خواهد 
آمد، فالني عيد امسالش را مجبور شده در دشت بماند چون چوپانش رفته و 
نيامده، امسال يعني قيمت گوجه چقدر خواهد بود ؟ قيمت ها پايين ها خواهد 
آمد؟  حقوق بازنشستگي را شنيده ايم كه 400 هزارتومان افزايش داده اند و... 

همه اينها را ما در دهه 60 داشتيم؛ چيزي كه امروز از دستش داده ايم.

سفره نوروزيما، فرزندان اميد
فاطمه باباخانيكاوه فوالدي نسب

جواد  طوسي
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