


ورای این جهاِن قابل مشاهده و ملموس، هستی و هوش بی نهایت دقیق، وسیع و نیرومندی 
نیست… آن  از  کاملی  به شرح  قادر  کلمه ای  هیچ  که  دارد  زنده ای« وجود  »حضور همیشه 

کتاب »حضور زنده« با نگرشی علمی و عرفانی، و در عین حال با بیانی ساده و دلنشین یک 
نوع هوشیاری ظریفی را در پس زمینه افکارمان فعال می سازد تا با »ذهنی رها« قدم در آن 

قلمرو سکون و آرامش بگذاریم…همانطور که حافظ می فرماید:
جای حضور و گلشن امن است این سرای…زین در به شادمانی و عیش و طرب در آی
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صاحبان مشاغل در وست وود.

پشتیبانان: گالری داموکا - سوپر توچال - رستوران شعله - رستوران شهرزاد - ساندویچ عطاری - گالری 
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 دفتر شورای شهر لس آنجلس - پاول کورتز - نانسی شموئیلیان 
رسانه ها: رادیو 670 ای ام - علیرضا حکمت شعار - سینا بیات - لیدا حنایی - طناز فتحی - حسن خیاط 

باشی - ساسان کمالی - حسین مجید - شیدا مینا - دبی امینی
تلویزیونها: صدای آمریکا - ایران اینترنشنال - کانال یک 

گرداننده )ام سی ( روی استیج : گللاویژ معتمدی
بهمن مجلل - علی خسروی - علی بیگدلی - سفره پروین - پریس و محمد مستشاری - فلیم اینترنشنال 
پشتیبانان مالی و آگهی دهندگان : شهرام الیاس زاده -  کامران یدیدی - پیام شایانی - سامان حیدری- 
دکتر شهلا اصغری - عباس علاقبندیان - محصولات غذایی صدف - دکتر خوشگلم کن - مژده اورندی 
- حامد خلج - شان صداقتی - ادن مموریال - پیام کهن باش - بی بی مووینگ - گلدن کالیفرنیا - محمد 

منفرد - تیم طراحی و تبلیغاتی شرکت کتاب 
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بیژن خلیلی

زنی،  قلم  میهن،  از  دوری  و  تبعید  سال   43 از  پس  نگارنده  قصد 
افسوس و تاسف خوردن برگذشته نیست و دنبال اگر و مگر هم در 
تاریخ نیستم. آن چه که بر ما گذشته است، گذشته و ما را جز آن که 

به فردای پیش رو بنگریم، چاره ای نیست.
را  میهنی  داشتن  که  است  کسانی  با  سخنم  روی  نوروز،  آستانه  در 
که در آن عدالت جاری و ساری باشد،  از دیکتاتوری خبری نباشد 
و یک دموکراسی سکولار به مانند الگوهای غربی در آن برقرار شود 
آن  در  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  منشور  که  ایرانی  آخر  دست  و 

پذیرفته شده باشد، آرزو می کنند.

و به راستی به این آرزو چگونه می توان جامه عمل پوشاند، ما که نه 
توپ و تانک داریم، نه ارتش،  نه سپاه و نه قدرت مالی، نه حزب و 
نه تشکیلات، و حریف، همه این ها را دارد و شاید بیش از حدس و 
گمان های ما و تازه از همه مهمتر شانس و اقبال هم نداریم که یک 
شب بخوابیم و فردا صبح آن در بیداری ببینیم که طلسم این بختک 
به نوعی که خودمان هم نمی دانیم چگونه، باز شده است و از حریف 

دیگر خبری نیست.
شاید در ظاهر به نظر برسد که ما برای مقابله با حریف کهنه کار مکار 

چیزی نداریم که به مقابله برویم ولی اگر نیک بنگریم ما وسیله 

 نوروز امسال، اینجا
 نوروز آینده در ایران
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ساله  عمری1400  که  حریف  شدن  پیدا  زمان  از  که  داریم  ابزاری  و 
دارد،  با آن چه که ما داریم جنگیده است و هر چه که در توان داشته، 
انجام داده که آن را محو و نابود کند و از هر گونه بی رحمی و شقاوتی 
که  شده  موفق  هم  بسیاری  حدود  تا  البته  است.   نکرده  دریغ  هم 
بزند برای مثال تقیه را به جای  ضد ارزشها را به جای ارزش ها جا 
را  غم  زندگی،  نکوداشت  برابر  در  را  مرگ  داشت  بزرگ  راستگویی، 
به جای شادی، گریه را به جای خندیدن و...  این ها همه از برکت 
ولی  است  رفته  ما  بر  وارداتی  و  حاکم  ایدئولوژی  این  زیجود  وجود 
هنوز که هنوز است برخی از ارزش های مانده از نیاکان مان هم چنان 

پا بر جای مانده است.
که  است  آن  آوردهای  دست  تمامی  و  نوروز  ارزش ها،  آن  از  یکی 
حریف که بسیار آگاه است و نتوانسته از در جلو وارد شود از در پشت 
القلوب  یامقلب   « بیگانه  فرهنگ  واژه های  و  حدیث  جعل  ترفند  با 
...«  و در تلاش زدودن نوروز و برای از پا در آوردن این آخرین سنگر 
انگار که از  انگار نه  مقاومت خود را به آن آویزان کرده است و گویی 
بام تا شام در دروس حوزه و مکتب این جشن باستانی را منکوب و 

برپاکنندگان آن را سرکوب کرده و می کنند. 
نوروز فقط یک پدیده طبیعی برای ما ایرانیان)منظور حوزه فرهنگی 
نیست  از کشورهای منطقه می شود(  ایران است که شامل بسیاری 
بلکه از بسیاری پارامترهای معنوی و مادی در طول قرون متمادی 
تشکیل گردیده است که می توان از چهارشنبه سوری، خانه تکانی؛ 
نو پوشیدن، دید و بازدید، آشتی و صلح برقرارشدن و بر قرار کردن، 
به دامن دشت و صحرا رفتن و با طبیعت هم نوایی کردن... نام برد و 
مهمتر از همه در یک لحظه خاص که همه ایرانیان با یکدیگر یک دل 

و یک زبان می شوند و آن لحظه خاص است که همه ما را به یکدیگر 
گره می زند و آن لحظه، لحظه تحویل سال است.

مذهب  یا  خاصی  ایدئولوژی  به  داشتن  تعلق  بدون  ها  این  همه  و 
ویژه ای جزو باورهای از هر یک از ما شده است و هم این جا لازم است 
که یک پرانتز باز کنم که نگارنده هم با جهانی شدن نوروز موافق است 
گفت  باید  جا  این  هم  اما  بگیرند.  جشن  جهانیان  همه  را  نوروز  که 
که برای مثال از یک آمریکایی خواستن که بمانند یک ایرانی به آب 
و آتش بزند و حتی حاضر باشد جان را برای بزرگداشت چهارشنبه 
به  معاصر  تاریخ  حکومت های  سفاک ترین  از  یکی  برابر  در  سوری 

خطر بیندازد، انتظار بیهوده ای است.
این که قند توی دل  برای  نوروز  بنابراین صرف گفتن جهانی شدن 
ما آب کند کافی نیست. ما نخست باید به دنبال خانه تکانی روحی 
و فکری خود از زنگارهای فرهنگ ضد ارزشی بیگانه باشیم و سپس 
با استفاده از نوروز که یکدلی همه ایرانیان را سبب می شود ایران را 

آزاد و آباد و سربلند کنیم.
اتفاق  ایرانیان  ما  برای  فقط  ناخواسته  مهاجرت  و  شدن  تبعید 
شرایط  این  ملل،  و  اقوام  از  بسیاری  برای  بلکه  است  نیافتاده 
ناخواسته رقم خورده است. مهم این است که ببینیم ما به کدام یک 
بهره  کردند،  استفاده  آنها  که  الگویی  از  بتوانیم  تا  هستیم  تر  شبیه 

ببریم و در این کارزار پیروز شویم.
و این میسر نیست مگر در افکارمان  و اعمالمان، با این نیایش که هر 
ساله که به هم تبریک می گوییم »نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز«  
و  هرروز را نوروز نام دهیم و هر روز به تکرار بگوییم: » نوروزامسال 

این جا و نوروز آینده در ایران«.
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بیژن خلیلی

آن وقت ها نوروز که می خواست از راه برسد با خودش پیام های بسیاری را 
به همراه داشت. خانه تکانی، ظروف مسی را صیقل دادن، هدیه خریدن، 
لباس شب عید دوختن و کفش و کلاه تازه خریدن، و بعدش برای اقوام دور 
و نزدیك و همکاران اداری و سفرکرده ها کارت تبریك خریدن و پست کردن، 
کمی جلوتر وسایل سفره هفت سین خریدن و سبزه سبز کردن و دریافت 
کارت های تبریك از اینور و آنور و انعام پست چی را دادن و هدیه به ُسپور 
و   ... و  و قاشق زنی  پریدن  از آتش  و  بعدش هم چهارشنبه سوری  و  محل 
بلافاصله  ملی  بانك  تقویم  رایگان  گرفتن  بعدها  البته  و  اقبال  تقویم  خرید 
و  رادیو  ملکه در  و  به شاه  و گوش دادن  و دور سفره نشستن  تحویل  سال 
البته بعدها دیدن تصویرشان در تلویزیون و بعد تعطیلی مدرسه و اداره و 
کاسبی و چند روزی مسافرت کردن و یا اگر به سفر نمی رفتی دید و بازدید 
از فامیل و دوستان و دست آخر هم سیزده را بدر می کردی حتی اگر باران 
سیل آسا می آمد و بعدش هم روز از نو روزی از نو، درس و مشق و مدرسه و 

اداره و کار تا سال بعد.
براستی هر یك از ما دهها خاطره شاید هم صدها خاطره را در سینه داریم 
از این همه وقایع ریز و درشت نوروزانه و بازگو نشده. ما خود تبعیدی ها یا 
فراری ها که به خارج از میهن مالوف پرتاب شدیم و در همان سال های اول 
پهناور ساکن شدیم  این جهان  از  انقلاب هر یك در گوشه ای  از  بعد  و دوم 
تقریبًا هیچ یك از امور فوق را انجام ندادیم و دیگر نمی دادیم چرا که اصولًا 
دیرپای  فرهنگ  شکرانه  به  دهه  سه  طی  در  ولی  نداشتیم  را  شرایطش 
ایرانزمین و همت هر یك از ایرانیان و عاشقان نوروز، این خجسته رسم و 
سنت ملی در خارج از ایران، به بهترین صورت ممکن جشن گرفته می شود 
از  بسیاری  طرف  از  نوروز  سهیم هستند  آن  در  جوان  و  پیر  همه  و  همه  و 
ملت  ها و دولت هایی که در آن زندگی می کنیم شناخته شده است و رییس 
ایران و نوروز  به ملت  نیز چند سالی است که پیام نوروزی  جمهور آمریکا 

ایران می دهد.
از  این سال ها در خارج  کتاب در طول  که شرکت  کاری  به سه  من شخصًا 
کشور ویژه نوروز انجام داده است و بالندگی فرهنگی بسیار با خود به همراه 

داشته است افتخار می کنم. 

نخست: داشتن یك تقویم ایرانی که همه باورهای ایرانیان را در بر گیرد و 
آگهی  توسط  آن  هزینه  باشد.  برکنار  دولت  دستورات  و  دولتی  سانسور  از 
دهندگان پرداخت شود که به تواند به رایگان توزیع شود یا ما به اندازه کافی 
توان مالی داشته باشیم اگر کسی نخواست که با آگهی همراه باشد بتواند آن 

را از هر جایی خریداری کند. 
به جرات می توانم بگویم که شرکت کتاب تا کنون بیش از یك میلیون و نیم  
جلد تقویم در این چهار دهه با مطالب ملی و میهنی در اختیار جامعه ایرانی 
قرار داده است و این میسر نمی شد مگر از نخستین کسانی که با ما همدلی 
برای چاپ  پرویز فاخری  و  نکنیم. داریوش  یاد  ما کمك کردند  به  و  کردند 
وکیل  عاملی  مارك  آقای  و  تقویم  برای چاپ جلد  و منصور سلامتی  تقویم 
دعاوی که نخستین آگهی دهنده به این تقویم بود و همه اینها، آغازش در 

نوروز 1981 یعنی 41 سال پیش اتفاق افتاد.
نیاکان  از  از ماندگار ترین رسوم، یادگاری  بازدید نوروزی یکی  و  دوم: دید 
ما است. بدینوسیله غبارهای روابط سال قبل را با مهر و دوستی جایگزین 
این  نبودن تعطیلی در  و  به دلیل کمبود وقت  ایران  از  می کنیم. در خارج 
ایام انجام این مهم بسیار مشکل است. بنابر این می بایست در یکروز همه 
نیاکانمان در سال  از  الهام  با  انجام دهیم.  را  کار  این  بتوانیم در یك محل 
2003 به شهرداری وست لوس آنجلس رفتم و از آن ها خواستم نخستین 
یکشنبه هر سال را اجازه دهند که بخشی از خیابان وسست وود را ببندیم 
با همکاری علی اکبر حلمی و مشاغل وست وود این کار به  و خوشبختانه 
سامان رسید و نتیجه آن خیل ایرانیانی است که در وست وود در نخستین 
یکشنبه هر سال به دیدار هم می آیند و بخشی از وست وود را نیز شهرداری 

به همین دلیل Persian Square خوانده است. 
خود  به  خاص  حالتی  نوروز  برای  همه گاه  کتاب  شرکت  کتابفروشی  سوم: 
جشن  ویژه  کتاب های  و  نوروزی  تبریك  کارت های  با  نوروز  و  است.  گرفته 
جلوه ای  کنندگان  بازدید  کردن  کام  شیرین  و  هفت سین  برقراری  و  نوروز 
خاص به این کتابفروشی داده و می دهد و اکنون که بیش از 4 سالی است که 

آنلاین آن را تجربه می کنیم
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زندگی در گذر استزندگی در گذر است
دکتر مهدی آقازمانی

 گویی همین دیروز بود که توپ تحویل سال قبل را در کردند. 
 می بینید چه زود می گذرد! زمان را می گویم... سر که می چرخانی 
می بینی عقربه های ساعت زودتر از تو چرخیده اند و تا تو خواسته 

باشی به خود بجنبی آنها گوی سبقت را  از تو ربوده اند.
این چه حکمتی است که تا به خود می آیی می بینی از گذر ایام جز 
افسوس به عمر رفته هیچ برایت به جا نمانده است. و عجبا که باز 
سال تازه را با بهار و قیلوله خواب غفلت آغاز می کنیم. تا در آخرین 
روزهای سال باز هم ما مانده باشیم و هزار هزار کار نکرده، تعهدات 

بر زمین مانده و تقویم خط خورده...
با این حال باز نوروز می آید گویی هر سال با شکوه تر سال پیشین و 
چه عجب که این قصه مکرر، هرگز تکراری نمی شود.  اما گاهی این 
ایام شیرین تر از قند، بغضی در خود نهفته دارند که با همه دلنشینیشان 

قطره اشکی برگوشه چشم به یادگار می گذارند. 

نمی دانم شما که خواننده این آخرین نوشته هستید آیا عزیزی در دور 
دست دارید و یا خود عزیزی هستید که در دور دست واقع شده اید؟ که 
اصولا بسیاری از ما که از سر اجبار جلای وطن کرده ایم هر یک عزیزان 
بسیار در خاک پر مهر و وفای وطن داریم و پر واضح چه بسیارتر آنان که 
ما را عزیز می دارند و امروز در آن دیار غم گرفته، به دور از ما زندگی می 
کنند. کسانی که آرزو داشتند تا با ما بر یک سفره هفت سین بنشینند و 
شیرینی بوسه های نوروزیشان را با ما و ما با آنها قسمت کنیم. مادری که 
این روزها جوان نوباوه اش را دور از خود دارد، پدری که ثمره زندگی اش 
امروز در غربت است، خواهری که برادر از جان عزیز ترش در این سوی 
دنیاست و برادری که خواهر نازنینش امروز هزاران مایل دورتر از او باید به 

بهار سلام کند.
قصه نوروز با همه شادی هایش به فصل مهاجرت و هجران که می رسد غم 
بار می شود... و بزرگترین عید باستانی ایرانیان دلیلی برای اینکه هریک 
از ما دمی احساس کنیم غصه ای قلبمان را فشرده است و قطره اشکی که 
بسیاریمان در این سال ها بخوبی یاد گرفته ایم چگونه پنهانش کنیم مژگان 

چشمانمان را تر کرده است.
می شناسم بانویی را که در سال رفته پدرش در ایران دار فانی را وداع گفت 
و او که شیره جانش بود نتوانست بر بالین محتضر پدر باشد تا در واپسین 

دم گرمای دستانش آرام بخش قلب خسته او گردد.
می شناسم پسری را که مادرش در ایران این روزها در بستر درد دوری از 
او زمینگیر خانه است او را یارای بازگشت نیست تا عصای دست آن مادر 

مهربان باشد.
 می شناسم دختری را که نبودش در کنار پدر در این سال ها موهای بابای 

استوار چون کوهش را به یک باره سفید کرد.

دست روزگار سبب شد که چند سالی با دکتر مهدی آقا زمانی همکاری مستمر داشته باشیم و سپس او برای آینده ای بهتر 
که حق مسلم او بود و شایستگی آن را هم داشت به صدای آمریکا پیوست
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می شناسم برادری را که نتوانست در مراسم عروسی خواهرش در وطنش 
حاضر باشد و نخستین بوسه را بدرقه او در راه خانه بختش کند و می 
شناسم خواهری را که همه سهم شادمانی اش از موفقیت برادر جوانش 

در کنکور فقط تبریکی تلفنی بود.
و شما بی شک از این قصه آنقدر شنیده اید و صد البته خود آنقدر در چنین 

قصه هایی زیسته اید که استمرارش جز کسالت و اندوه حاصلی ندارد.
اما راستی مگر گناه ما مهاجران از سر اجبار چیست که اینچنین تاوانی را 
از ما بازستانده اند؟ جز آنکه خواسته ایم ندای حق طلبی باشیم؟ جز آنکه 
خواسته ایم نخستین حق انسانیمان یعنی آزادی عقیده و قدرت بیان آن 

را بدست آوریم؟
آه که آزادی چه کالای گرانبهایی است که در سرزمین مادری من ایران 

اینچنین برایش توان می ستانند.
عزیزاِن جان و مخاطبان آخرین نوشته سال 1390 خورشیدی، شمسی، 
هجری  و یا هر اسمی که دوست دارید... یا شما هم مانند بسیاری از فعالان 
عرصه های سیاسی و اجتماعی از عزیزانتان دورید و یا به لطف خدا و 
 قسمت دوران اینک ایشان را در کنار خود دارید. هر کدام که هستید، بیایید 
شادی ها و مهربانی مان را با هم بر هفت سین خانواده ای بگذاریم که از 

کنار هم بودن یکایک ما در این کشور تشکیل شده است. 
قدیمی تر ها؛ جوانترهایی را که تازه مجبور به هجرت شده اند فراموش 
نکنید. یادتان نرود سال ها پیش که خودتان به این سرزمین پا نهادید با 
 چه مشکلاتی مواجه بودید. شاید دست دوستی شما و لبخند محبتتان پر 
می کند خلایی را که آنها در دوری از خانواده ها و وطنشان به آن گرفتارند. 
قبول کنید آنها که هنوز گرد غبار هجرت را بر سر و روی دارند، به امید روی 

باز شما این خانه دوم را برگزیده اند.
سخت است خیلی سخت که بدانی تو در آستانه سیاهی شب به همان 
لحظه تحویل سالی دل بسته ای که عزیزانت در سرزمین جمشید جم در 
 تابش بی قرار آفتاب اول فروردین به آن نگاه می کنند. سخت است وقتی 
 می دانی پس از حال و احوال نوروزی، وقتی تلفنت را با مادر و پدرت قطع 

می کنی هم آنها اشک خواهند ریخت و هم تو گریه خواهی کرد. 
بیایید آنها را که تازه وارند به شرط خواسته های معقولشان چون جان 
که نه از جان عزیزتر داریم و امید که کسانی هم عزیزان ما را در هرکجا که 

غریب باشند عزیزدارند.
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ایالات متحده  را در  نوروز  امروز  برای همه کسانی که  »من و جیل، 
و سراسر جهان - از جمله در ایران و سراسر خاورمیانه، در آسیای 
میانه و جنوبی، در قفقاز و در اروپا - جشن می گیرند، بهترین ها را 

آرزو داریم.
مناسبت نوروز خانواده و دوستان را سر یک سفره گرد هم می آورد 
برشماریم،  را  موهبت های مان  باشیم،  عزیزان مان  قدردان  تا 
که  سالی  بر  بگذاریم،  اشتراک  به  را  هدایایی  و  غذایی  وعده های 
فرصت های  و  بهار  فرارسیدن  پیشواز  به  و  کنیم  تامل  است  گذشته 

فصلی تازه برویم.

در  ما  خود  هفت سین  سفره  در  نوروز،  سرور  و  نو  آغازهای  روِح   
کاخ سفید بازتاب یافته و نشانگر امیدهای مان برای سال نو است. 
دوستی های  و  فرهنگ ها  از  تجلیل  و  شناختن  رسمیت  به  این 
پویای بسیاری از جوامع دیاسپورایی ما در آمریکا است که هر روز 
خدمات خارق العاده ای ارائه می دهند و اساس ملت ما را استحکام 

می بخشند.
 به همه کسانی که ]نوروز را[ جشن می گیرند: عید شما مبارک! نوروز 

را به شما شادباش می گوییم«.

 پیام نوروزی
متن کامل پیام مکتوب جو بایدن و همسرش به شرح زیر است:
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پیرایه شبان

بهار و سر  آغاز  و  باستانی  نوروز  ایران و ملل دیگر  در زمانیکه ملت 
سبزی را جشن می گیرند، آقای رئیسی،  ریاست جمهوری اسلامی  
این  و  نداشت.  کنار خود  را در  نوروزی  در جلسه ای عمومی سفره 
در حالیست که بایدن ریاست جمهوری امریکا در کاخ سفید نوروز 
انتخاب  زندگی شخصی خود حق  رئیسی در  اقای  را جشن گرفت. 
دارد اما به عنوان به اصطلاح نماینده مردم ایران و نیز ادای احترام 
به روح نیاکان  و شعرای ما که در طول قرون و تاریخ نوروز را ستوده، 
سروده و با شور و شوق بسیاری جشن گرفته اند، نمی بایست این 
چه  اتریشی  شاعر  ریلکه  بگیرد.  نادیده  را  فرخنده  جشن  و  مراسم 
زیبا گفته است که برای رویش و آفرینش می بایست به ژرفا و عمق 
آنجا آغاز کنیم.  از  و  برویم  »ریشه« های ]شخصی و فرهنگی[ خود 
اما  کند.  انکار  را  خود  ایرانی  های  ریشه  تواند  می  رئیسی  آقای 
ایرانیان با وجود همه فعالیت های ریشه کن سازی و فقر و فلاکت و 
محرومیت ناشی از این نظام با تنها منبعی که همچنان با ان پیوند 
دارند و از آبشخور ان سیراب می شوند همین ریشه ها و مناسک با 

ارزش فرهنگی است. 

نوروز در عراق

نوروز در افغانستان

نوروز در باکو

نوروز در اسرائیل

نوروز درترکیه

نوروز در آذربایجان

بی اعتنایی مقامات جمهوری اسلامی ایران به نوروز
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نوروز و برادران

نوروز گرامی بدون تردید، هیچ کاری به کار برادران ندارد یعنی، اصلًا تحویل 
شان نمی گیرد! لکن فدوی نمی داند که مؤمنین عزیز، حضرات آیات عظام 
و حجج اسلام و توابع سببی و نسبی آنان کثرالله امثالهم، از جان نوروز چه 

می خواهند؟
مانعة  نیز  جهان  پایان  تا  اسلام  و  جمهوری  مانند  که  ندارد  گفتن  دو،  این 
اند و هرگونه تلاشی در این راستا، ِعرض خود می برد و زحمت ما  الجمع 

می دارد.
از این، مراتب ِمهر خود را به  البته گفتنی است که حضرات پیش  نیز  این 
به  است،  شده  جهانی  دیگر  اینک  آن،که  متعلقات  و  ماندگار  پدیده  این 
نیز  آن  اجزاء  نام  بردن  از  حتی  اینان  اند.  داشته  ابراز  گوناگون  شیوه های 
اکراه دارند. آیا شما خواننده محترم ضد انقلاب تاکنون، برادری را دیده اید 

که به چهارشنبه سوری نگوید: 
چهارشنبه آخِرسال؟!...   

باری - از مقام معظم رهبری، ادامه الله ایامه و نصراعلامه و اجری بالخیر 
اقلامه،آغاز کنیم که  از تخت جمشید که َرشک جهانست،  به مشتی خرابه 
یاد می کند و پیش از آن نیز فرزند معنوی حضرت امام)ل( یعنی آیت الله 
شدیدا  که  مردمی  به  هم  و  نوروز  به  هم  داهیانه ای  ُمهملات  طی  مطهری 

دوستش دارند، چنین مهر می ورزد:
باید  که   خانواده ها   از  بسیاری  می شود،  شمسی  سال  آخر  »چهارشنبه 
بعد   می کنند  روشن  هیزمی  و  آتش  لله!..   یا  ِد  احمق ها،  خانواده  بگوئیم 
آدم های ُسر وُمر و گنده با هیکل های چنین و چنان، ای آتش  زردی من 
از تو ـ  سرخی تو از من.  و این چقدر حماقت است...   قرآن می گوید اگر 
هم پدران گذشته تان چنین می کردند شما وقتی می بینید یک کار احمقانه 
سند  این  چرا  بپوشانید،  را  رویش  شماست  پدران  خریت  دلیل  و  است 

حماقت را هی سال به سال تجدید می کنید...« )1( 
)تأکید ها از فدوی ست(

در نوروزهای گذشته نیز برادران کوشیدند که در سایت های خود، ازطریق 
ائمه اطهار رضوان الله علیهم اجمعین، رابطه ای هر چند آبکی، بین این دو 

پدیده ی مانعة الجمع،که هیچ ضرورتی هم ندارد، برقرار فرمایند: 
عید از منظر امیرالمؤمنین)ع(:

عید از نظر على)ع(: »هر روزى که در آن روز، معصیت خدا نشود و گناهى 
انجام نگیرد، آن روز عید خوانده می شود. 

»کل یوم لا یعصى الله تعالى فیه فهو یوم عید«)2( 
روایت شده است: چیزى به رسم هدیه نوروزى خدمت امیرالمومنین)ع( 
یا امیرالمومنین!  تقدیم شد، حضرت پرسید: این چیست؟ عرض کردند: 

امروز نوروز است. 
فرمود: هر روز را براى ما نوروز سازید.!)3( 

برادران ، امام جعفر صادق )ع(  را نیز البته ، از قلم نیانداختند که فرمود:
عید نوروز از منظر امام صادق)ع(:

درباره  خنیس  بن  معلى  نام  به  اصحابش  از  یكى  به  صادق)ع(  امام 
النبى)ص(  فیه  اخذ  الذى  هوالیوم  النیروز  یوم  »ان  فرمود:  نوروز  عید 
باهل  ظفرفیه  الذى  هوالیوم  و  العهدبغدیرخم...  لامیرالمومنین)ع( 

النهروان... و هوالیوم الذى یظفرفیه قائمنا اهل البیت«.
ولایت  براى  غدیِرخم  در  پیامبراکرم)ص(  که  است  روزى  نوروز، 
بر  حضرت  آن  که  است  روزى  گرفت،  پیمان  مردم  از  امیرالمومنین)ع( 
خوارج نهروان پیروز شد و روزى است که قائم ما اهل بیت)علیهم السلام( 

ظهور خواهد کرد...)2( 
و اّما سایت مقدس دیگری که گویا تازه اندکی هم معتدل تر است، در هین 

راستا نوروز را کم و زیاد  و مقدمه اسلامی کردن آنرا می چیند:)3(
حضرت  کرده،  روایت  صادق)ع(  امام  از  خنیس  بن  ُمعّلي  که  روایتي  در 
بزرگداشت این روز را به خاطر وقایعی می داند که در این روز اتفاق افتاده 

است. 
ابن فهد حلی می نویسد: »روز نوروز روزی جلیل القدر است... به این روز 

عباداتی تعلق دارد که مطلوب شارع است«.!
رد  کلی  طور  به  نه  را  نوروز  عید  »اسلام  می نویسد:  محققان  از  یکی  نیز  و 
نموده و نه به صورت کلی قبول کرده است. بلکه اسلام یك سري از کارهای 
و  کرد!  قبول  بود  آن  در  بشر  و سعادت  الهی داشت!  که جنبه  نوروز  خوب 
به آن جهت شرعی و اسلامی داد و جهات منفی و بدش را که بوی شرك و 

خرافات و انحراف می داد ممنوع نمود.! 
اما ُدم خروس که علامه! مجلسی باشد را ، نمی تواند پنهان کند: 

علامه مجلسی پس از نقل روایات فراوانی در خصوص نوروز و اهمّیت این 
روز، در روایتی مخالف با روایات سابق می نویسد:  

امام موسی بن جعفر)ع( خطاب به منصور دوانیقی فرمودند: 
این عید روایتی  براي  اما  را جستجو کرده ام  »من روایات رسول خدا)ص( 
نیافتم. این روز سنت ایرانیان است که اسلام آن را محو کرده است و پناه بر 

خدا که ما بخواهیم آن را احیا کنیم«.!
الاعظم  الله  بقیة  حضرت  تأییدات  با  و  مبارکی  و  میمنت  به   ، سرانجام  و 
ارواحنا روحی فداه، نوروز نیز لچک به سر، به آئین حنیف  ُمشّرف و صیغه  

اسلام عزیز می شود: 
آداب نوروز: در خصوص روز نوروز در روایات مختلف آداب گوناگونی ذکر 

شده است که به پاره ای از آن ها به صورت مختصر اشاره می شود:
1- نماز نافله، یك نماز چهار رکعتی پس از نماز ظهر و عصر روز نوروز و دعا 

کردن در سجده این نماز که موجب بخشش گناهان می شود. 
روایتی  بوی خوش. در  استعمال  و  تمیز  لباس  و پوشیدن  2- غسل کردن 
امام صادق)ع( می فرماید: »روز نوروز غسل کن و پاکیزه ترین لباس هایت را 

بپوش و خود را با بهترین عطرها خوشبو کن«.
3- ذکر گفتن خصوصًا ذکر »یا ذی الجلال و الإکرام«

4- روزه گرفتن. 

طنز نوشته ای از: حمیدرضا رحیمی
 www.hazl.com
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5- دعا کردن در لحظه تحویل سال.
به سایت  از پاپ،  تر  البته کاتولیک  و  بازدید کننده مومن  تنها  را  این گناه 

اخیر  نبخشیده و آنرا به یکسونگری متهم و مرقوم داشته است:
وجود  با  است!  نکرده  بررسی  اجتهاد  با  را  مدارک  مزبور  مقاله  »متاسفانه 
روایات وادله نافیه چگونه به خود اجازه داده یک سو نگری نموده و اسلام 
راموافق با عید نوروز جلوه دهد؟ و چون قسمت ارائه نظرات محدود است 
می شود  اشاره  نوروز  عید  بودن  اسلامی  رد  باب  در  مقاله  و  کتاب  چند   به 
که  تالیف حسین ساعدی  المعلی بن خنیس شهادته ووثاقته ومسنده   )۱
۲( مطلب مرحوم علامه  بیان کرده  را  نموده و ضعف آن  بررسی  را  روایات 
شماره  در  مقاله ای   )۳ معلی  روایت  متن  اضطراب  و  تضعیف  در  شعرانی 
تالیف  النیروز(  استدلالی حول  فقهی  )بحث  علم سال دوم ۴(رساله  نور   7

ماجدالکاظمی و... انشاءالله با احتیاط دین خدارا ارائه دهیم!«
و اّما 7 سین قرآنی!

مقدمتا  تحویل  سال  در  گرگانی  علوی  محمدعلی  سید  الله  آیت  حضرت 
مؤمنین را چنین دنبال نخود سیاه فرستاده است:

ـ در روایات سفارش شده که در هنگام تحویل سال سیصد و شصت مرتبه! 
ذکر یا محول الحول و الاحوال الی آخر خوانده شود!

اگر خواندن دعای مبارکه فوق هر بار تنها یک دقیقه زمان ببرد، پیدا کنید 
قیافه دوستان را در هنگام تحویل سال، 360 دقیقه یعنی 6 ساعت بعد!. 

به  را  ادامه »هفت سین قرآنی«  اینجا ختم نشده و در  به  البته فقط  قضیه 
شرح زیر توصیه می فرماید:

... از هفت سین قرآنی که امیر المومنین علی علیه السلام دستور داده اند 
استفاده شود و آن این است که: بر روی ظرف چینی با زعفرانی که با گلاب 

مخلوط شده این هفت ذکر قرآنی نوشته شود : 
علی  سلام   -3 العالمین.  فی  نوح  علی  سلام   -2 یاسین.  آل  علی  سلام   -1
رحیم.   رب  من  قولا  سلام  ـ   5 هارون.  و  موسی  علی  سلام   -4 ابراهیم.  
الفجر.  فادخلوها خالدین. 7- سلام هی حتی مطلع  6-سلام علیکم طبتم 
باران  یا  و  بهتر است آب زمزم  )که  با آب شسته شود  نوشته ها  این  سپس 
باشد( و آب جمع شده را به افراد خانواده بنوشانید امید است که باعث دفع 

بلا و کسب سلامتی در طول سال جدید شود!
علت  به  گرگانی   علوی  علی)ع(  محمد)ص(  سید  الله  آیت  حضرت  که 
آنفونزای آخوندی، دو فقره سین اسلامی یعنی ساطور و سنگسار را از قلم 

انداخته، که فدوی ضمن پوزش، اضافه می کند!
فدوی برای این که خوانندگان گرامی ضد انقلاب در پایان این مقال دست 
خالی نروند، توجه شان را به خبر میمنت اثر زیر نیز جلب می کنم. بشتابید 

که غفلت موجب پشیمانی است!:
عبدالعظیم  حضرت  مقدس  آستان  در  نوروز  با  زمان  هم  فارس،  از  نقل   

الحسنی علیه السلام قرآن بخوانید و عیدی بگیرید!
با آن که در غزوات  برادران  به نظر می رسد که  به آنچه گفته آمد،  با توجه 
به همه چیز  از طریق کسب غنائم )4(، دیگر بحمدالله  ایران  با مردم  خود 
رسیده اند، لکن پنداری از تتمه دارائی ملت هیچ جور نمی توانند بگذرند. 

دارائی هائی چون نوروز، تخت جمشید و شاهنامه......
بی سبب نیست که فرزند معنوی حضرت امام)ل( یعنی آیت الله مطهری 
سال ها پیش از انقلاب شکوهمند،  در باب شاهنامه و فردوسی شیهه کشان 

فرمود:    
ـ فردوسی مردی زیانکار بود و زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از

تعالیم قرآن است. 
...این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی، جشنواره و هزاره و ساختن 
از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه و تجلیل و  مقبره و دعوت خارجیان 
تکریم از این مرد خاِسر زبان بریده تهیدست برای چیست؟ برای آنست که 

در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است، سی 
باد داده و  به  به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی  را  سال عمر خود 

شاهنامه افسانه ای را فراهم آورده است. )5( 
شکوهمند  انقلاب  پس  برادران،  اما  را  حضرتشان  گران بهای  مهملات 
به حاشیه راندن شاهنامه عظیم  یا دست کم  به منظور حذف  پی گرفته و 
فردوسی، »ربیع« نامی را از اعماق مندرس تاریخ شان بر کشیده و انتشار 

منظومه ای را، در تقابل با فردوسی به شرح زیر اعلام فرمودند:
در  را  آن  که  »ربیع«  تخلص  با  گمنام  شاعری  سروده  »علی نامه«  منظومه 
از فدوی  )تأکیدها همه جا  به »شاهنامه« فردوسی سروده است!  اعتراض 

است( و در ادامه: 
زمانی که شاهنامه سروده شد عده ای از شعرای هم عصر فردوسی زبان به 
اعتراض گشودند و به گونه ای با متهم کردن فردوسی به پول پرستی معتقد 
بودند وی شاهنامه را با هدف دریافت ِصله از سلطان محمود غزنوی سروده 
از  انگیزه اش  به  اشاره  با  نامه  علی  منظومه  ابتدای  در  نیز  »ربیع«  است. 

سرودن آن آورده است: 
صدر  جنگ های  در  دلاوری  با  علی)ع(  امام  و  اکرم)ص(  پیامبر  که  »وقتی 
های  جنگ  درباره  را  شاهنامه  فردوسی  بود  بهتر  آفریدند  حماسه  اسلام 
این دو شخصیت بزرگ اسلام می سرود نه درباره رستم و سهراب که افسانه 

هستند.« ! )6(
تو خود حدیث مفصل بخوان از این » ُمهمل«!

برادران اما به این نکته روشن توجه نفرمودند که وقتی فحول شاعران و نام 
نزدیک  نیز  استاد طوس  به حریم  ، حتا  ارتباط  این  ایران زمین در  آوران 

نشدند، آخر»ربیع« نامی، چگونه می تواند!؟ 
حضرات مع الاسف باید با خیلی چیزها بسازند و تلاش سهمگین آنان نیز 
به منظور قلب یا محو این آثارنیز بدون تردید، راه به جائی نمی برد  چرا 
که شاهنامه مثلا، افزون بر یک اثر ملی، یک اثر جهانی هست و به ناگزیر از 

دسترس و گزند برادران دور! خود استاد نیز فرمود:
پی افکندم از نظم کاخی بلند

که از  باد  وباران نیابد گزند!
و نیز  به قول آن شوخ شرینکار شیرازی:

ُشکر ایزد که ِز تاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت!

علی الله التکلان و هو الُمستعان فی جمع امور
کتبة الفقیر کمتر از قطمیرـ  فدوی

----------------------------------------------------
یادداشت ها:

1- مستخرج از نوار سخنرانی ۱۳۴۹ 
2 – فردا

3-  نگاهی گذرا به عید نوروز در دین مبین اسلام  یدالله حاجی زاده« سایت 
پژوهشکده 

باقرالعلوم به نقل از شیعه                                
4- فدوی نمی داند که خوانندگان ضدانقلاب سخنرانی آن آخوند با مزه را 

بر روی اینترنت
و  پیروزی  از  پس  ما  فرمود:  خود  اسلاف  از  تأسی  به  که  اند  کرده  ملاحظه 

مصادره اموال، 
زن هایشان را هم باید می گرفتیم ولی نگرفتیم این حق ما بود!

5 – پایگاه علوم ومعارف اسلام ـ قسمت هائی از کتاب نورملکوت قرآن ـ ج 
۴  قسمت ششم     

6- خبرگزاری وابسته ی  مهر جون 2009
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 نوروز یکی از زیباترین جشن های باستانی ایرانیان و نماد شکوفایی 
کشور  از  خارج  ایرانیان  اخیر،  سالیان  در  است.  نوزایی  و  طبیعت 
بین المللی  جوامع  در  آن  ثبت  و  فرخنده  ایام  این  پیام  گسترش  به 
رسمیت  به  و  نوروزی  تمبرهای  انتشار  خواستار  و  کرده  مبادرت 
نمادین  این جشن  که  از آن جا  این وجود،  با  شناختن آن شده اند. 
است، بازبینی برخی از تصویرسازی ها و عناصر تشکیل دهنده آن، 

پیش از نهادینه کردن این پدیده، ضروری است. 
نیز  و  نوشتار  و  گفتار  از  خود  احساسات  و  افکار  بیان  براي  انسانها 
بهره  مختلف   )Symbols( نمادهای  از  گاه  مفاهیم  این  انتقال  براي 
چیزهاي  مفاهیم،  از  رویت  قابل  نشانه هاي  نمادها،  مي جویند. 
شناخته ترین  از  یکی  هستند.  انتزاعي  یا  و  نادیدني  ناشناخته، 
آن ها،     یعنی نماد عشق است که در آثار هنري، کارت پستال  ها، 
ساخته  انسان ها  توسط  نمادها  می شود.  دیده  غیره  و  زیورآلات 
ارزشي  و  فرهنگي  بار  گاه  وجود  این  با  مي آیند.  دنیا  به  و  مي شوند 
خود را از دست مي دهند و اصطلاحًا مي میرند، بطور مثال، خدایان 
شجاعت،  زایش،  مادری،  از  سمبل هایی  زماني  یک  هر  که  یوناني 

قهرمانی، درمان و غیره بودند، هم اکنون نمادهایی مرده اند. 
نمادهاي  مي شوند:  تقسیم  فرهنگي  و  طبیعي  دسته  دو  به  نمادها 
طبیعي از محتویات ناخودآگاه سرچشمه مي گیرند. زبان ناخودآگاه 
رواِن انسان، نمادین است و رویاهاي ما، در خواب سرشار از مفاهیم 
نهفته در پس نمادهایي، نظیر آب، شیر، جنگل، سیاهي و اشکال 

هندسي هستند که هر یک به لحاظ روانشناختي قابل تعبیر است.
کار  به  فرهنگي  پدیده هاي  و  حقایق  شرح  براي  فرهنگي  نمادهاي 
عناصر  غیره،  و  هنري  صنایع  اعیاد،  آیین ها،  همراه  به  و  مي روند 
تشکیل دهنده یک فرهنگ هستند. نمادها، مانند هنرهاي بومي، 
باورها و ارزش هاي یک فرهنگ را به افراد جامعه یادآوري مي کنند 
روابط  انرژي زا هستند. در  و  برانگیز  نیرومند، احساس  رو  این  از  و 
بین الملل، شاخص ترین نماد، پرچم است؛ افراد یک جامعه برحول 
یک پرچم مشترک گرد هم می آیند و گاه براي صیانت از حرمت آن 
جانفشاني مي کنند. نمادها در افسانه ها و اسطوره ها یافت مي شوند. 
در داستان تمثیلي منطق الطیر اثر عطار، هر یک از سي مرغ، نمادي 
خودبیني  و  حسد  حرص،  مانند  انساني،  شده  انکار  ویژگي هاي  از 

هستند. این مرغان رفته رفته با دیدار از سایه های روان، خودیابی 
از تعادل، تعالي، کمال، وحدت و یکپارچگي  به مرحله اي  و تحول 

می رسند که از آن پس »سیمرغ« سمبل آن است. 
نمادها، توسط انسان ها خلق مي شوند، با این وجود، پس از مدتي 
حیات مستقل خود را پیدا مي کنند و در سازندگان خود تأثیر متقابل 
و بیشتری می گذارند. نماد صلیب شکسته،     بطور مثال، سمبلي 
از حکومت اقتدارگرای آلمان هیتلري بود که پس از بکارگیري اش بر 
هر کوي و برزن، پوشاک و اوراق و غیره، هر چند رفته رفته به نیرویي 
این  اثر  بر  این وجود،  با  بدل شد،   گروهی  برای  ویرانگر  و  رعب آور 

عادی سازی عده ای را با باورهای مشترک نمایندگی می کرد.
آگهي هاي  تلویزیون،  فیلم ، عکس، هنر، سینما،  در  امروزه  نمادها 
بازرگاني، کتاب، زیورآلات و غیره، بکار برده مي شوند. از سمبل های 
ایراني مي توان به فروهر، آتش و آتش افروزي در جشن چهارشنبه 
سوري اشاره کرد. نوروز از اعیاد مهم ایرانیان است و سمبل هایي، 
و  نوروزي  میر  آینه،   ماهي،  نوروزي،  سفره  هفت سیِن  مانند 
عمونوروز، در مجموع نمادهای نوزایي در طبیعت و اندیشه هستند .
اسناد  گواهي  به  و  شناسان   اسطوره  پژوهش هاي  اساس  بر 

 »عمو نوروز« و 
  وجه »زنانه« غایب 

در باروری و نوزایی بهار
پیرایه شبان
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اروپایي  و  هند  ملل  همه  از  که  گاهشماري 
در باره جشن آغاز سال نو به دست رسیده، 
اساطیري-  کارنامه  که  مي آید  بر  چنین 
دسته هاي  و  کوکبه ها  با  نوروزي،  آیینی 
آن  در  کنندگان  شرکت  که  سرور  و  جشن 
نقاب بر چهره مي بستند، با قطار دسته هاي 
سّری عیاران و جوانمردان ومراسم نمادین 
به  که  دارد  کهن  بسیار  پیشینه  خاکسپاري 

دوران مشترک هند و اروپایي مي رسد. 
مي دهد  نشان  دیگر  شواهد  این،  بر  افزون 
معمولًا  که  نو،  سال  جشن  آیین هاي  که 
مي شد،  نگاشته  آفرینش  کار  از  تکراري 
حتی به دوران پیشین تر باز مي گردد و نزد 
سومریان و اکدي ها شناخته بوده و عناصر 
عبرانی ها  و  مصر  مردم  میان  در  آن  اصلي 
دیگر  پژوهش های  است.  داشته  رواج  نیز 

نشان می دهد که آیین هاي مشابه احیا و نوشدگي و دسته هاي سّري 
با صورتک ها و مراسم حضور و ظهور جانوران و ایزدانی که به نحوي 
با مغاک زمین و مراسم خاکسپاري سرو کار دارند، در ژاپن، در میان 
دیگر  نمونه  برگزار می شده است.   نیز  مناطق  و سایر  سرخپوستان 
مانده  جای  به  دیمیتر/پرسفون،  اسطوره  بهار،  فصل  گرامی داشت 
از یونان باستان است که به چندین قرن پیش از میلاد بازمی گردد. 
خدای  زئوس،  همسر  و  حاصلخیزی  و  مادر  بانوی  دیمیتر)خدای 
دچار  زیرین  جهان  به  پرسفون  خود  دختر  شدن  ربوده  از  خدایان( 

زمستان(  به  )اشاره  خشکسالي  جهان،   در  و  شده  ناامیدی  و  یأس 
حاصلخیزي  دوباره  دخترش  پیوستن  و  نجات  با  و  مي کند  ایجاد 
باقي  اسناد  را خلق مي کند.  بهار(  به فصل رویش  )اشاره  فراواني  و 
مانده از جهان باستان حتي از جشن گرفتن پایان فصل سرما و آغاز 
حکایت  مختلف،  نقاط  در  اقوام  بدوي ترین  توسط  زمین  شکوفایي 

مي کنند. 
و  محیطی  لحاظ  به  بهار  آغاز  و  نوروز  گرامیداشت  وجود،  این  با 
جغرافیایي جنبه جهاني ندارد. در مناطق استوایي که زمستاني در 
کار نیست، بهار آن مفهومي را که براي مردمانی که در مناطق چهار 
فصل زندگی می کنند، دارا نیست. در مناطق استوایي که سرشار از 
حیات عجیب و جنگل و رود است، آهنگ مرگ بر اساس پوسیدن و 
ظهور دوباره، شکل مي گیرد. با این همه، »نوروز« به لحاظ پیشینه ی 
و  پیشنهاد  با  مي تواند  نواندیشی  گسترش  متعالي  هدف  و  تاریخي 
منشاء ایراني، افغاني، تاجیکي، ترکمنی، آذري، پاکستاني و هندي 
پدیده  و  نماد  یک  به  کرده اند(،  مبادرت  آن  حفظ  به  که  )مناطقي 

جهاني مبدل شود. 
به  مي توان  مانده اند،  زنده  اعصار  طول  در  که  دیگر  نمادهای  از 
بسیار  و اسطوره ها  افسانه ها  که در  کرد  اشاره  )قمر(  ماه  و  خورشید 
بکار برده شده اند. خورشید از دیرباز،  نماد روشنایي و نیروی حیات 

و بطور استعاري نماد »روشنگري« است. 
مراحل مختلف »ماه« در آسمان نماد مرگ و تولد است و از این  رو، 
ابدیت و بي مرگي و تجدید حیات را تداعي مي کند. ماه در اسطوره ها 
به شمار  فانوس عشاق  و  »بانوست«  مانند »زمین« یک  افسانه ها،  و 
اسطوره  اعظم محسوب مي شده.  معلم  باستان  دنیاي  و در  مي رود 
از  می کند،  تداعی  را  دوباره  حیات  و  مرگ  که  آن جا  از  مسیح، 

اسطوره های قمری محسوب می شود. 
در ایران باستان، دوازده ماه سال همنام با دوازده ایزدي بودند که 
هر کدام نگهبان پدیده هاي طبیعت  بودند. سي روز هر ماه با نام هاي 
ویژه خود، نوعي تقسیم بندي دو گانه و چهارگانه داشتند. در تقسیم 
بندي هاي دوگانه، در  رأس نخستین پانزده روز، اهورامزدا یا اورمزد، خدای 
آفریدگار قرار داشت و در رأس پانزده روز دوم، میترا یا مهر، ایزدي که به بخش 

بزرگي از باورهاي باستاني ایران سروري مي کرد. 
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در داستان هاي آفرینش، مي بینیم که اورمزد پس از آفریدن جهان 
)آب، گیاه، حیوان و ...(، در بخش پایاني سال، پیش نمونه انسان 
برابر  در  را  اهورایي  آفرینش  و  است  آدمیان  نیاي  که  مي آفریند  را 
سال،  پایاني  روز  چند  این  سالگرد  مي کرده.  پاسداري  اهریمن، 
از  است  سالگردي  نوروز  جشن  بنابراین  است،  نوروز  بر  مدخلی 

آفرینش انسان. 
اسطوره  مانند  دارند،  وجود  نوروز  با  رابطه  در  دیگری  اسطوره هاي 
عنصر  نمادین  پیروزي  یادآور  مجموع  در  همگی  که  شاه  جمشید 
نیک بر اهریمن در نبرد فصل ها و سالگرد بیداري طبیعت از خواب 

زمستاني و مرگ است. 
به  فرهنگ ها  همه  در  قمري  و  خورشیدي  اسطوره هاي  و  افسانه ها 
و  تمثیلي  طور  به  خورشیدي  اسطوره هاي  مي شوند.  یافت  وفور 
معرفت یابی های  و  ادیان  در  و  هستند  »روشنگری«  بیانگر  نمادین 
عرفاني نیز بسیار به چشم می خورند، با این وجود، گاه مثل تیغ دو 
لبه عمل می کنند: از یک سو می توانند سبب خردیابی و رشد و تحول 
شوند و از سوي دیگر با روشنگری های افراط گرایانه ی عقیدتی و یا 
توده ها،  پاکسازی  و  و هدایت  سیاسی، تحت عنوان های رستگاری 

جنبه ویرانگرانه پیدا   کنند.
خورشید و ماه به صورت نمادین در هنرهایی، مانند نقاشی و ادبیات 
دیده می شوند. با این وجود نسبت دادن ویژگی ها و صفات اصطلاحًا 
»مردانه« و »زنانه« به این دو سمبل بیشتر مطرح بوده و در افسانه ها 
برنامه ریزی، دقت،  نیز مشهود است. ویژگی هایی، نظیر شجاعت، 
قاطعیت، رقابت جویی، مصمم بودن، تحلیل گرا، متمرکز، هدفمند، 
بیرونی  دستاوردهای  به  که  مشخصه  هایی  کلیه  اصولًا  و  نتیجه گرا 
مرتبط هستند، به اصل مردانه و نیروی خورشیدی و از سوی دیگر 
همدل،  عاطفی،  حساس،  شهودی،  پذیر،  انعطاف  نظیر  صفاتی، 

اصل  به  است،  مرتبط  پردازی  درون  به  که  وجوهی  کلیه  و  پذیرنده 
زنانه و نیروی قمری نسبت داده شده اند.

از فرهنگ ها  این تقسیم بندی ها در برخی  به توضیح است که  لازم 
به ماه  و مردانه  به خورشید  زنانه  به عکس است، یعنی ویژگی های 
برتری جویی  مقاله  این  نگاشتن  از  هدف  است.  شده  داده  نسبت 
سمبل های خورشید و ماه بر یکدیگر نیست بلکه خط  هایی است که 

در مورد ویژگی های مردان و زنان کشیده می شود. 
مظهر  عنوان  به  ماه  گذشته  دوران  در  شد،  ذکر  بالا  در  که  همانطور 
افسانه ها  است.  بوده  انسان ها  بخش  الهام  و  نظر  مورد  مهمی 
اسطوره های  از  قدیمی تر  بس  پیشینه ای  قمری  آیین هایی  و 
خورشیدی دارند. اما با گذشت زمان، بشر برای رهایی از وابستگی 
خود به طبیعت، مادر اعظم و مادر زمین را با خداوند پدر و خدایان 
آسمانی جایگزین کرد و اسطوره های خورشیدی پا گرفتند. در این 
خورشیدی  قهرمانان  برآوردن  سر  شاهد  ما  افسانه ها،  و  اسطوره ها 
یعنی مردانی هستیم که برای غلبه بر تهدیدها و خطرهای طبیعت 
شوریدند و قدرت رفته رفته »مردانه« شد. در اسطوره انوماالیش که 
یکی از افسانه های مربوط به پیدایش و آفرینش جهان است، بخوبی 
خدایان  از  )یکی  مردوک  همسرش  توسط  تیامات  چگونه  می بینیم 
بابلی( کشته می شود و دوران مادرتباری به پایان و  باستانی تمدن 

دوران پدرسالاری آغاز می شود.
با ادامه این روند و سپس پیدایش ماشین و رشد جوامع رقابت جوی 
صنعتی در دنیای معاصر، »خورشید گرایی« به اوج خود می رسد. از 
ویژگی های  که  چند  هر  زنان  و  مردان  تحلیلی،  روانشناسی  دیدگاه 
از  ویژگی های  وجود،  این  با  هستند  دارا  را  زنانه  و  مردانه  روانی 
دارند.  خود  در   )potential( بالقوه  صورت  به  را  مخالف  جنس 
ویژگی های مردانه در زنان »آنیموس« و ویژگی های زنانه در مردان 

عمو نوروز و ننه سرما- دقت به سمبل ننه سرما در مخدوش کردن چهره زنان قابل توجه است.
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می بایست  فردی  روان،هر  سلامت  برای  می شود.  نامیده  »آنیما« 
در  مخالف  جنس  مثبت  ویژگی های  و  خود  جنس  ویژگی های  بین 
پیشبرد  برای  که  مردی  مثال،  بطور  کند.  ایجاد  تعادل  خود،  روان 
کارهایش همیشه مصمم و قاطع است )ویژگی مردانه( و ویژگی های 
بالقوه زنانه روان خود را - بطور مثال انعطاف پذیری-  در نظر نگیرد 
و بین این دو ویژگی ظاهرا متضاد، هماهنگی و تعادل برقرار نکند، 
به فردی افسرده، ناراضی و سرسخت مبدل خواهد شد. در زنان و 

همجنسگرایان نیز همین موضوع صادق است. 
در دنیای خورشیدی امروزی که به ویژگی های مردانه تأکید بیشتری 
می شود، انسانها، غالبا با نیمه های غایب روان خود به سر می برند و 
این در حالی است که پژوهش های پزشکی و بویژه علم روانشناسی 
معضلات،  بیماری ها،  از  بسیاری  ریشه  که  می دهد  نشان  بخوبی 
ویژگی های  عدم  اثر  در  جنگ ها  و  درگیری ها  زناشویی،  اختلافات 
در  دیرباز  از  که  است  »شفقت«  و  »همدلی«  مانند  زنانه،  اصطلاحًا 
آموزهای عرفانی و آیین هایی نظیر بودایی همواره تأکید شده است. 
این نوع خورشید گرایی و دو قطبی شدن سبب شده است که مردان 
و  افتاده »روز«  یکدیگر( در دو دنیای جدا  کنار  زنان )هر چند در  و 
»شب« بسر ببرند و درنتیجه قادر به تفرد و رشد فردی و مشارکت در 

اعتلا و کمال جامعه نیز نباشند. 
آنان در  تأثیر متقابل  و  و اسطوره ها  نمادها  به نقش خطیر  با توجه 
که  می بایست  امروزی  انسان  فرهنگ ها،  و  شخصیت ها  شکل گیری 
آگاهانه به شخصیت  و نمادشناسی اسطوره ها و به نماد سازی برخی 

از عناصر فرهنگی بپردازد. 
زندگی  به  که  است  نوروز  نمادین  شخصیت های  از  یکی  نوروز  عمو 
مردم، برکت و فراوانی اهدا می کند. اما در این تصویرسازی نمادین، 
آیا عمو نوروز به تنهایی برای نمایندگی کردن فصلی که مظهر زایش 
به  افسانه ای دیگری  نوزایی است کافی است؟! شخصیت  و  باروری 
نام »ننه سرما« )همسر عمو نوروز( وجود دارد که تصویری عبوس از 
زن و دوران سالمندی ترسیم می کند؛ نمادی است از فصل سرما و 
زمستان و در کتاب های قصه کودکان در سال های اخیر نیز بازتاب 
یافته است. آیا ننه سرما خدشه ای به تصویر زنانگی هستی نیست؟ 

هدف از نمادسازی و ایجاد شخصیتی نمادین نظیر »خاله بهار« در 
کنار عمو نوروز، تکمیل تصویر وصال، باروری، نوزایی و تعادل وجوه 

مردانه و زنانه هستی است.

منابع:
- نماد خورشید در فرهنگ و ادبیات اثر راهله ُغراب.

- انسان و سمبل هایش، دکتر کارل گوستاویونگ، ترجمه محمود سلطانیه.
- اسطوره های حیات و مرگ، از سی.ای.بورلند، ترجمه رقیه بهزادی.

- فرا درمانی، محمدعلی طاهری- عرفان حلقه  
- زبان، فرهنگ، اسطوره، ژاله آموزگار

- اسطوره بازگشت جاودانه، میرچاالیاده، ترجمه دکتر بهمن سرکاراتی.
- Solar Light, Lunar Light, Perspectives in Human 

Consciousness: Howard Teich, Ph.D.خاله بهار سمبل زنانه نوروز، طرحی از: شرکت کتاب
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 ) SCRRA (  اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی
Arrow اطلاعیه استماع عمومی / سرویس پیشنهاد شده مسافر 
 ،)SCRRA( جنوبی  کالیفرنیای  ای  منطقه  آهن  راه  اداره 
جلسه  در  عمومی  استماع  یک   ،2022 آوریل   22 جمعه،  روز 
شده  پیشنهاد  سرویس  با  ارتباط  در  خود  مدیران  هئیت 
ماهاوت  در  داد.  خواهد  تشکیل   ARROW مسافری  قطار 
جدید  مسافری  قطار  سرویس  که  دارد  انتظار  اداره  این   ،2022
ARROW را در مسیر راه آهن 9 مایلی بین سن برناردینو داون 
دانشگاه  ایستگاه  و   )San Bernardino Downtown( تاون 
الزام  تحت  ریلی  توسعه  این  کند.  افتتاح   )Redlands(ردلندز
های  آژانس  )FTA(برای  فدرال  نقل  و  حمل  اداره   VI عنوان 
حمل و نقل، جهت انجام تجزیه و تحلیل حقوق صاحبان سهام و 

اطلاع رسانی عموم برای تمام پروژه های مهم
جهت  مردم  از  دعوت  با   Metrolink.است جدید  شده  تثبیت 
در  پیشنهادی جدید،  بازخورد در مورد سرویس  ارائه  و  بررسی 

صدد ایجاد فرصت هایی برای گنجاندن و تعامل با جامعه است.
استماع عمومی در دستورکار جلسه هئیت مدیران SCRRA در:
HTTPS://،2022 آوریل   22 جمعه،  روز 
ساعت   METROLINKTRAINS.COM/MEETING

9:00 صبح فهرست خواهد شد
وب  در  عموم  بازرسی  برای  جدید  سرویس  به  مربوط  اطلاعات 
سایت Metrolink به نشانیwww.metrolinktrains.com، یا 
طی ساعات عادی اداری، از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 

4 بعد از ظهر در لابی ساختمان دفتر مرکزی SCRRA، واقع در
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 900 90017 در دسترس 
است. نظرات و پیشنهادات را می توان به صورت شفاهی یا کتبی 
جلسه  از  قبل  را  آنها  توان  می  یا  کرد،  ارسال  عمومی  جلسه  به 
عمومی با کلیک کردن بر روی گزینه “eComment” برای ارسال 
www.metrolinktrains.com/در فوری  الکترونیکی  نظریه 

از طریق پست، در صورتی که قبل  یا  ecommentsارسال کرد، 
Metrolink Faresدر دفتر مرکزی  به  از جلسه استماع عمومی 
SCRRA دریافت شود، یا قبل از جلسه به شماره )213( 452-
ارسال کرد.  از طریق فکس   Metrolink Fares اطلاع  به   0421
تمام نظرات عمومی، صرفنظر از فرم ارتباط، باید حداکثر تا 12 
ممکن  موضوع  این  باشند.  شده  دریافت  و  ارسال   2022 آوریل 
است توسط هیئت تا زمان یا تاریخ بعدی به صلاحدید آنها ادامه 

یابد.
22/25/3

CNS-3565583#
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از قرن چهارم ، با شکل گیری قصیده و رواج 
آن، تغزل و تشبیب بسیاری از قصاید در وصف 
 بهار بود. از این رو برخی بهاریه را صرفًا چنین 
قصیده ای می دانند. با وسعت یافتن تشبیب 
قصیده و تولد غزل، بهاریه منحصر به قصیده 
نماند و بتدریج به قالب های دیگر شعر، مانند 
بهاریة  نخستین  درآمد.  نیز  مثنوی،  و  غزل 
بهار  وصف  آن  سراسر  و  رودکی  از  مشهور 

است با این مطلع:
 آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب / با صد هزار 

نزهت و آرایش عجیب. 
ای  قصیده  مقدمة  شعر  این  شاید  اگرچه 
بلند بوده باشد. رودکی ابر و باد و تندر را به 
همان  در  است.  کرده  تشبیه  چرخ  سپاهیان 
دارای  بهار  در  را  زمین  نیز  دقیقی   ، دوران 
بهشتی  حور  را  درخت  و  اردیبهشت  خلعت 

دانسته و می سراید:
خلعت  را  زمین   / بهشتی  ابر  صنم  ای  برافگند   
ماند/ درخت  گلزار  را  بهشت عدن   / اردیبهشتی 

آراسته حور بهشتی 
اوج  گرایی  طبیعت  خراسانی،  سبک  رواج   با 

می یابد. اشعار نیمة دوم قرن چهارم و اوایل 
گلها  بوی  و  رنگ  از  است  سرشار  پنجم  قرن 
و آواز پرندگان. منوچهری نمایندة این دوره 
های  مسمط  است.  شعری  تصاویر  نظر  از 
شعر  های  بهاریه  ترین  باشکوه  از  منوچهری 
شعرای  تقلید  مورد  همواره  و  است  فارسی 

بعد از او بوده است، از جمله: 
که  زیرا  امروز/  مطرب  ای  بزن  بزرگم  نوروز 
غالیه  دری  نوروز...کبکان  به  نوروز  نوبت  بود 
سبز  عبقری  سهی  سروان  کشیدند/  چشم  در 
شاه  بدریدند/  سر  بر  مقنعه  بنان  بادام  خریدند/ 

اسپرمان چینی در زلف کشیدند...
و  سامانی  دربار  حمایت  در  شاعران   
کامرانی  و  شادخواری  کانون  که  غزنوی، 
پرداختند  می  سرایی  مدیحه  به  بود، 
نسبت  ممدوح  به  را  بهار  صفات   و 
از  بسیاری  فرخی  آنان  بین  از  دادند.  می 
اشعار خود را با وصف بهار آغاز کرده و قصیدة 
شعر  های  بهاریه  مشهورترین  از  او  داغگاه 

فارسی است.
با  ها  بهاریه  از  بسیاری  خراسانی  سبک   در 

گرامی داشت آیین باستانی نوروز همراه بود 
آن  ایرانی در  این جشن های  رواج  نشانة  که 
عصر است و پیوند بهار و نوروز در شعرهای 

دوره های بعد به این حد انعکاس ندارد.
مضمون  وجود  با  نیز،  فردوسی  منظومة  در 
حماسی آن ، بهار بیش از فصول دیگر حضور 
است.  بهار  نمادهای  از  پر  شاهنامه  دارد. 
پادشاه  امید  و  محبوب  که  جوان،  سیاوش 
در  است؛  شده  تشبیه  خرم  بهار  به  است، 
تحمل  که  است  بهاری  رودابه  رستم،  زادن 
در  و  است   خارج  او  توان  از  آزاده  سرو  بار 
نمایش  بهار  اسفندیار،  و  رستم  نبرد   آستانة 
بی قراری جهان است: ابر پیرهن چاک کرده، 
مرگ  نالة  بلبل  و  ریخته  اشک  زمین  بر  هوا 

اسفندیار سر داده است:
بینم  ابر  از  چو  ابر/  گر  آمد  گل  عاشق  که  ندانم   
 / پیراهنش  پیش  همی  بدّرد  هزبر//  خروش 
که  داند  که   ...  // تنش  اندر  آتش  درفشان شود 
بلبل چه گوید همی / بزیر گل اندر چه جوید همی 
...// همی نالد از مرگ اسفندیار/ ندارد بجز ناله 

زو یادگار

نگرشی بر بهاریه در تاریخ ادبیات ایران

در ادبیات فارسی. بهار 
از مکررترین موضوعات 
در شــعر و ادب فارسی 
این  کوتاهی  شاید  است. 
فصل در ایــران و نوزایی 
جهان و شکوفایی طبیعت 
از دالیلی باشد که بهار را 
از محبوبترین موضوعات 
فارســی ساخته  ادب  در 

است .
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از میان شاعران این سبک، ناصرخسرو با نگاهی متمایز از بهار سخن 
 می گوید و بهار را زمانی برای تدبر در ناپایداری هستی و بی وفایی دهر 

می شمارد: 
چند گویی که چو ایام بهار آید/ گل بیاراید و بادام به بار آید// هرکرا شست 

ستمگر فلک آرایش / باغ آراسته او را به چه کار آید...
ناپایداری هستی و موسم خوشباشی و  از  نیز بهار را نشانه ای  خیام 

اغتنام فرصت می داند: 
که هفته ای دگر خاک  / دریاب  و سبزه بس طربناک شده است  ساقی گل 
شده است // می نوش و گلی بچین که تا درنگری / گل خاک شده است و 

سبزه خاشاک شده است
در  بهاریه  بعد،  به  پنجم  قرن  دوم  نیمة   از 
که  عارفانه،  اشعار  و  مجنون  و  لیلی  جمله  از  عاشقانه  های  منظومه 
سرآغاز آنها قصیده های سنایی است، تجلی می یابد. پیش از او هرگز 
عرفان،  اهل  دید  و  زندگی  از  عناصری  و  عرفانی  انداز  چشم  با  بهار، 
بدین گونه وصف نشده بود. در بهاریة او تمام کائنات در جنب و جوش 

اند: 
باز متواری رواِن عشق ، صحرائی شدند/ باز سرپوشیدگاِن عقل ، سودائی 
ِگل  و  آب  مهجوران  باز  آمدند/  پدیدار  دل  و  جان  مستوران  باز  شدند// 

تماشائی شدند
 در مختارنامة منسوب به عطار، بهاریه ها جزئی از خمریات محسوب 

شده و مضمون آنها تکرار مضامین رباعیات خیام است.
از قرن هفتم، مفاهیم عرفانی چون رستاخیز طبیعت و تولد از درون 

مرگ، با مفهوم بهار توأم می شود چنان که مولوی می سراید:
 یقین آنجاست آن جانان ، امیر چشمة حیوان / که باغ مرده شد زنده ، و 

جان بخشیدن اوتاند
 در اشعار مولوی، بهار پاسخی است به ندای حق در برپا کردن شادمانی 

و تعالی در هستی و رسیدن بهار همراه با وصال یار است:
ز  آخر  را  مهجور  هر  که  را/  خود  یوسف  بدیده   ، یعقوبان  همچو  درختان   
هجران صبر برهاند// بهار آمد بهار آمد، بهاریات باید گفت / بکن ترجیع تا 

گویم »شکوفه از کجا بشکفت «...
زدن  کف  و  درختان  سماع  در  طبیعت  عناصر  عاشقانة  خروش  اوج   
برگهاست، جوانه هایی که به حکم الهی شاخ را شکافته و همه جا را 

غرق سبزی می کنند:
زبان شطأه  با  ِاشتافتند//  ببالای درخت  تا  بشکافتند/  را  برگها چون شاخ   

شکر خدا/ می سراید هر بر و برگی جدا
تصرف  تبیین  برای  تمثیلی  را  جوانه  سرزدن  و  کشت  برآمدن  مولانا   
بهار  در  برگها  و  شاخ  سماع  و  رقص  سازد.  می  کاینات  در  خداوند 
درخشان  های  لحظه  این  در  و  است  عارف  درون  مطرب  با  هماهنگ 

کاینات با جان او هم آواز می شوند.
به وصف طبیعت،  مفاهیم عقلانی  آمیختن  با  در همان عصر، سعدی 
به گونه ای بهار را می ستاید که زوایای درونی ذهن و همچنین چشم 
اندازهای بیرونی جهان را می نمایاند که جوانِی جهان نشانة بهار است: 
عیش  به  یاران  و  شد  جوان  جهان  مستند/  بلبلان  و  برآورد  غنچه  درخت 

بنشستند
 طفل گیا شیر خورد، شاخ جوان گو ببال / ابر بهاری گریست ، طرف چمن 

گو بخند
پاسخ  گلزار،  و  باغ  طرب  و  رقص  و  گیاه  و  گل  شکوفایی  و  نوزایی  و   

طبیعت به آفرینش الهی است:

https://www.heidarilawgroup.com/
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تماشای  و  صحرا  دامن  بود  خوش  نهار/  و  لیل  نکند  تفاوت  که  بامدادی   
بهار...

 بسیاری از غزلهای سعدی بهاریه است بی آنکه با نام بهار آغاز شده 
باشد، از جمله غزل مشهور:

 باد آمد و بوی عنبر آورد/ بادام ، شکوفه بر سر آورد// شاخ گل از اضطراب 
بلبل / با آن همه خار سر درآورد 

 گاه سعدی ویژگی های بهار را به محبوب نسبت داده و او را برتر از 
بهار دانسته است. ستایش سعدی از سخاوت بیکران دایة ابر بهار در 

گلستان نیز از ماندگارترین توصیفات بهار است.
یک قرن بعد، حافظ با نگرشی به شیوة عرفا و بارقه هایی از تفکر خیام، با 

اشاره به موجود شدن گل از عدم می سراید:
به  نهاد سر  او  به وجود/ بنفشه در قدم  از عدم   کنون که در چمن آمد گل 

سجود 
 و یادآوری بی دوامی جهان و غنیمت شمردن وقت، بهار را ستایش 
می کند. بهار، روحبخش  عالم پیر و پایان بخش غم و هجران است و 
نفس مشک فشان باد صبا ملازم اوست. جوشش طبیعت را سرمستی 
گل و لاله می نمایاند: هوا مسیح نفس گشت و خاک نافه گشای / درخت 
سبز شد و مرغ در خروش آمد// تنور لاله چنان برفروخت باد بهار/ که غنچه 

غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
 و بهار، وقت توبه شکنی و عیش و نوش عیان است: به عزم توبه سحر گفتم 

استخاره کنم / بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم
های  استعاره  ابزار  بهار،  های  جلوه  هندی،  سبک  ظهور  با 
کدورت  سبزه  موج  صائب،  غزل  در  شد.  شاعران  انگیز  خیال 
جنون  فصل  یار  روی  بی  را  بهار  بیدل،  دهد.  می  صیقل  را  دل 
زیباترین  از  بیند.  می  شاهین  پنجة  را  گل  سایة  و   جوش 
بهاریه های این سبک، بهاریه های کلیم کاشانی است، خصوصًا وصف 

بهار کشمیر در غزلی با این مطلع:
شمیم خلد، گدای بهار کشمیر است / شکفتگی ، گل خار دیار کشمیر است 

، قابل توجه است
بازگشت ادبی، پایان نوآوری در شکل و محتوای شعر است. در این 
یادآور مسمط های فاخر منوچهری  قاآنی،  بهاریه های ممتاز  دوره، 

است.
می  شعر  وارد  اجتماعی  مباحث  و  نوین  مضامین  مشروطه،  دورة  از 
شود. برخی از بهاریه های ملک الشعرای بهار، اگر چه مانند قصیده 
افکار  بار  این  اما  است،  برای مدح  پنجم محملی  و  قرن چهارم  های 

نوین و مقولات انقلابی ستایش می شود:
 اهلًا و سهلًا ای نسیم بهار

 در این دوران، گونة دیگری از وصف بهار نضج می گیرد که در واقع 
و  باروری  یعنی  بهار  های  ویژگی  فقدان  بر  است  تحسری  و  افسوس 
»انجمن  از  انتقاد  در  که  بندی  ترکیب  و  بهار   » »حبسیة  شکفتگی. 
همت« سروده، از نمونه های این نوع است: ای همایون بهار طبع گشای 

/ وای از فتنة زمستان ، وای ...
 عارف نیز تصنیف های سوزناکی در ماتم آزادی در فصل بهار دارد که 

نمونه آن، این:
و زغن  زاغ  از  تهی  بهاری  دربار  و گشت چمن شد/  و فصل گل  هنگام می 
ابر کرم خطة ری رشگ ختن شد/ دلتنگ چو من مرغ قفس بهر  از  شد// 

وطن شد
 دمیدن لاله از خون جوانان و خمیدگی سرو در سوگ آنها و تعابیری 
از این دست، بعد از آن رواج یافت. چنین وصف غم انگیزی از بهار در 

دوران حملة مغول نیز سابقه داشت.
با گسترش گرایش های اجتماعی در شعرفارسی، بهار بندرت به طور 
مستقل وصف می شود اما در فحوای کلام شاعران حضور دارد و نمادی 
از طراوت حیات و شکوفایی جامعه است، اگرچه گاه برانگیزندة یاس 
و تاثر هنرمند است، چنانکه نیمایوشیج در شعر خود که جنگل و باغ 
و گل و پرنده عناصر دائمی آن است، همزبان با توکا افسوس بهار سر 
می دهد و دل به آغوش بهاری می سپارد که گل آن خون و زخم است: 
َرَسم از خطة دوری نه دلی شاد در آن / سرزمینهائی دور/ .../ می نشانید 

بهارش گل با زخم جسدهای کسان 
شاملو در شعری، از آن جهت که کسی از بهار استقبال نمی کند، آن را 

خاموش و بی مصرف می خواند:
 بهار منتظر بی مصرف افتاد/ به هر بامی درنگی کرد و بگذشت 

 شعر ابتهاج در استقبال از بهاریة حافظ از بارزترین نمونه های وصف 
غمناک بهار در غزل معاصر است که چنین آغاز می شود:

 نه لب گشایدم از گل ، نه دل کشد به نبید/ چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو 
رسید// نشان داغ دل ماست لاله ای که شکفت / به سوگواری زلف تو این 

بنفشه دمید
 از میان شاعران نوپرداز، مشیری همواره بهار را ستوده و در همان 

روزگار یأس، مشتاقانه به استقبال بهار رفته است:
 با همین دیدگان اشک آلود/ از همین روزن گشوده به دود/ به پرستو/ به 

گل / به سبزه درود 
و  آزادی  بهار  چون  تعبیراتی   ،1357 سال  انقلاب  دوران  در   
مشروطیت  دورة  شعر  میراث  که  شهیدان،  خون  از  لاله  روییدن 
اشعار  در  نیز  طبیعت  خود  اگرچه  یافت،  رواج  دیگر  بار  بود، 
و  عراق   با  جنگ  سالهای  در  درآمد.  وصف  به   شاعران 
کشتار های سیاسی دهه 60  و پس از آن، تقدیر از مفهوم شهادت، 
مضامین بهار را به این عرصه کشاند؛در داخل ایران به نفع حکومت و 
در خارج از کشور در نفی حکومت. در شعر »این سبز سرخ کیست« 
شاعر به خاک سپردن شهید را کاشتن او می خواند و در شعر »ترانه 

های بعثت سبز« شاعر شهید را سرخ ترین گل بهار می داند.
اشارات  آشناترین  از  آن  متعلقات  و  بهار  نیز  کودکان  شعر  در 
پیچیده  های  گونه  به  ایران  کهن  شعر  در  که  تصویرهایی  و  است 
جان  طبیعت  شود،  می  ساده  کودک  شعر  در  شده،   بیان 

می گیرد و اجزای آن در اطراف کودک به بازی و شادی مشغول می شوند:
 باد بهار پا شد/ از زور قلقلکهاش ، لبهای غنچه وا شد 

ویژگیهای  مهمترین  از  طبیعت  عناصر  به  بخشیدن  شخصیت 
)شعبان  بینند  می  را  بهار  خواب  گلها  است:  کودک  بهارانة  شعر 
)رحماندوست(  شود  می  آب  بهار  باد  صدای  با  کوه  برف  نژاد(، 
از  )ابراهیمی(  خندد  می  دشت  و  کوه  و  است  شاد  زمین   و 

نمونه های بارز این تصویر سازی هستند.
در ادبیات مهاجرت نیز بهار و بازگشت دوباره به وطن دو عنصر همسو 
و برابر بوده است. شاعران فصل غربت نیز آمدن بهار را به بازگشت 

دوباره به ایران، قلمداد کرده اند. 
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ایران درودی یکی از نقاشان برجسته و استاد دانشگاه در رشته تاریخ هنر 
بود. احمد شاملو یکی از اشعار خود را با اشاره به او سروده است. در بخش 

پایانی این شعر می سراید:
»تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم /  و آن نگفتیم / که به کار آید،/ 
چراکه تنها یک سخن/ یک سخن در میان نبود:/ آزادی! / ما نگفتیم/ تو 

تصویرش کن.«
ایران درودی به تاریخ  7 آبان 1400 به  پروازی ابدی رفت و ما را و ایران را 
ترک کرد هر چند که یادگارهای ارزنده او همیشه جاویدان با ما خواهند بود

از خاطرات ایران درودی:

اجرا  جزئیاتش  کوچک ترین  با  نوروز،  تشریفات  و  آیین  ما،  خانواده ی  در 
می شد. مادر به رسم آذری ها و دیگر مردم ایران از یک ماه پیش با خانه 
نو می رفت و  استقبال سال  به  تکانی پرسروصدا و شیرینی پزی خوش بو، 
هیجان عجیبی در خانه به راه می انداخت. هیچ یک از اتاق ها و هیچ یک از 
اشیای خانه، از این خانه تکانی گسترده و دقیق، مصون نمی ماندند، حتی 
لباس های در گنجه و کتاب و دفتر مشق ما در کشوی میز تحریر. عجیب تر 
این که هر شیء بالتکلیف که در جای خودش نبود، یا هر چیزی که به نظر 
مادر غیرضروری می آمد، سر جارو به سطل آشغال می رفت. شیرینی پزی، 
فضای دلچسب تری را ایجاد می کرد، چرا که گذشته از بوی شیرینی، من و 
خواهرم، حق داشتیم برای رنگ کردن تخم مرغ ها و قالب زدن شیرینی، در 

این قسمت از برنامه ی نوروزی شرکت کنیم.
ولی بیشتر از شکوفه های بهاری و سبز درختان، سفره ی هفت سین بسیار 
ما می آورد.  به خانه ی  را  تهیه می شد، عید  با تشریفات خاصی  مجلل که 
مادر برای شکوه بیشتر آن، حتی شال ترمه و آیینه و الله ی عقدش را که 
در طول سال در جای امنی محفوظ نگه داشته بود، بیرون می آورد و آن ها 
اضافه  به سفره ی هفت سین  بود  را همراه شیرینی های مختلفی که پخته 

می کرد.
دلچست تر از تمام این مراسم، آزاد کردن پرندگان، پس از تحویل سال بود 
افراد حاضر فامیل و اسیران خاک خانواده، پرنده  به تعداد تمام  که مادر 
باز  را  به پشت بام می بردیم و در آن  را  می خرید و ما بچه ها، قفس پرنده 

می کردیم تا پرنده ها از قفس آزاد شوند و در آسمان پرواز کنند.
همیشه فکر کرده ام عید کودکی که فضای متفاوتی داشت، چه قدر همه 
چیز زیباتر و پرشکوه تر در چشم مان جلوه می کرد. حتی چراغ دکان های 
انگار  تمیزتر،  شهر  خیابان های  و  می آمد،  نظرمان  به  پرنورتر  عید،  شب 
تا  می کرد  پر  را  کودکی  عیدهای  فضای  مهربانی  و  و شادی  نور  از  چتری 

همه ی رنگ ها را شفاف تر و قلب ها را مهربان تر کند...!
و  من  برای  مادر  که  را  عیدی  لباس  جای  دنیا،  لباس های  تمام  هم  هنوز 
خواهرم یک شکل و یک رنگ می دوخت تا هویت خواهر بودن ما را آشکار 
کند، نمی گیرد. هنوز هم زیباترین کفش، براین کفش سیاه براقی است که 

برای شب عیدمان خریداری می شد...!
چه شب ها که شوق دیدن عمونوروز با کوله بار عیدی ها، خواب از چشمم 
گرفته و قصه ی دختر شاه پریان را به خاطرم آورده بود. اگر امروز هم دختر 
مادر  که  را خواهم خواست  لباس عیدی  او  از  بیاید،  به سراغم  شاه پریان 
برایم دوخته و گلدوزی کرده بود و من با پوشیدن آن، از شادی به عرش 

بابا نوروز با کوله باری از مرواریدهای امیدبابا نوروز با کوله باری از مرواریدهای امید
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به جانم  آن  ورای  از  مادر  گرمای محبت  که  احساس می کردم  و  می رفتم 
رخنه کرده است و مرا از غم ها، رویین تن کرده است.

خاطره ای که تعریف می کنم، مربوط به دورانی است که هنوز قصه ها را باور 
داشتم و منتظر بابا نوروزی بودم که شب از پنجره، یا درگاه خانه مان وارد 
شود و کوله بارش، مرواریدهای امید و شادی های آینه را از طرف فرشتگان 

برایم هدیه ی نوروزی بیاورد.
ننه علی، دایه ی پیر، بارها برای مان قصه ی نوروز و بابانوروز و حکمت مراسم 
چهارشنبه سوری و فالگوش را تعریف کرده بود. قصه های او هم که مانند 
خانه تکانی مادر، از یک ماه پیش از عید شروع می شد، در شب عید به اوج 
فقیری که شب عید،  ماهیگیر  ترتیب، قصه ی  این  به  هیجانش می رسید. 
ماهی صید می کند و در شکم ماهی یک قطعه جواهر می یابد، قصه ی شب 

عید او بود...!
آن عید، تحویل سال شب بود و می رفت که افسانه ی آن مرد فقیر ماهیگیر 
را به نوعی دیگر برایم روایت کند و در دستان کوچکم حادثه ی عجیبی 

را زندگی کنم.
آن سال عید، مادر برای سال نو برای مان سراپا لباس نو عید تهیه کرده 
پاپیون  با  هریک  و  یک مدل  و  یک رنگ  لباس های  با  خواهر  و  من  و  بود 
سفید گنده ای که مادر در سرمان کاشته بود، کنار میز سال نو و سفره ی 
را  تحویل سال  که  بودیم  نقاره  منتظر صدای  و  بودیم  نشسته  هفت سین 

اعالم کند.
مادر با شتاب، آخرین تدارک سال نو را تکمیل می کرد. پدر زنجیر طالی 
ساعتش را مرتبًا از جیبش درمی آورد و به گردش عقربه ی ساعت چشم 

دوخته و از زیر چشم ما را می پایید که مؤدب و ساکت نشسته باشیم!
چند دقیقه پیش از عید بود که در باز شد و ننه علی با چهره ی نورانی و 
با زحمت حمل  را  پرنده ها  تبسم همیشگی اش درحالی که قفس سنگین 

می کرد، در آستانه ی در ظاهر شد.
ننه علی که با گوشه ی چارقدش اشک ها را از صورت پرچین و چروکش پاک 
می  کرد، دعاکنان در حالی که قفس سنگین پرنده ها را نزدیک میز بر زمین 

می گذاشت، رو به ما کرد و گفت:
را  رفتگان  کند!  مستجاب  را  روسیاهش  بندگان  ما  دعاهای  خداوند   -
بیامرزد و گناهان ما را ببخشد! امسال این پرنده ها خیلی بی تابی می کنند. 

شاید این قفس برای این همه پرنده کوچک باشد.
چیزی به سال نو نمانده بود. تا چند دقیقه ی دیگر پرنده ها آزاد می شدند. 
حضور پرنده ها با صدای به هم خوردن بال و پرشان، گویی حرکت ماهی های 

قرمز در تنگ بلورین را، سریع تر کرده بود.
مادر  و  پدر  خواهر،  و  من  کرد.  اعالم  را  نو  سال  و  شد  بلند  نقاره  صدای 
طرف  دو  از  نخورده،  را  باقلوا  و  نگرفته  را  عیدی  و  بوسیدیم  عجله  با  را 
به پشت بام  که  پله هایی  به طرف  و دوان دوان  برداشته  را  پرنده ها  قفس 
راه داشت، رفتیم. در پشت بام، نماز ننه علی، که انتظار ما را می کشید تمام 
نشده بود. قفس را نزدیک لبه ی برجسته ی پشت بام گذاشتیم، درمیله ای 

قفس را باز کردیم و از آن فاصله گرفتیم تا پرنده ها به راحتی آزاد شوند 
و پرواز کنند.

همه ی پرنده ها به تأنی، پس از مدتی یکی پس از دیگری از قفس بیرون 
شدیم.  نزدیک  قفس  به  لرز  و  ترس  با  یکی،  جز  گرفتند،  اوج  و  آمدند 
پرنده ی کوچک روی خرده شاخه ها، تکان نمی خورد وبرای فرار از زندان 
قفس حرکتی نمی کرد. لحظه ای به تصور این که پرنده ی کوچک مرده باشد 
نفسم در سینه حبس شد و بی اختیار گرمی اشک هایم را بر گونه ام حس 
از قفس دور کرد و گفت:  را  ما  بود،  ایستاده  ما  ننه علی که پشت  کردم. 

»صبر کنید ببینم سر حیوون زبان بسته چه آمده، شاید که نمرده باشه!
خواهر فریاد زد: یواش باش! فشارش ندهی!

پرنده را به آرامی با سر انگشتانم لمس کردم. انگشتانم تنش و لرزش پرنده 
را حس می کرد، ولی باز پرنده واکنشی از حیات، از خود نشان نمی داد.

چند لحظه بعد بود که در مقابل چشمان حیرت زده و نگران مان پرنده به 
با پرش  و  به حرکت درآورد  را  بال هایش  و  ایستاد  پایش  زحمت روی دو 
کوتاهی به طرف دیگر میله های قفس پرید. ما، در جایی که او قباًل لمیده 
بود، تخم کوچکی مانند قطعه ای از جواهر را دیدیم که روی خاک و خاشاک 

ته قفس به جای مانده بود.
خواهر فریاد زد: این تخم پرنده است!

ننه علی گفت: خیلی عجیب است که پرنده در قفس تخم بگذارد. به عمرم 
ندیده و نشنیده بودم که پرنده ی اسیر قفس، در قفس تخم بگذارد.

و  کرده  ننه علی  به  رو  بودم،  ندیده  کوچکی  این  به  تخم  تاکنون  که  من 
پرسیدم:

به  ماهی  در شکم  که خداوند  باشد  همان جواهری  این  ننه علی، شاید   -
پیرمرد ماهیگیر قیر عیدی داده بود؟ این هم عیدی ماست!

ننه علی پاسخ داد:
- این پرنده که در خانه ی ما تخم گذاشته است، به معنای خیر و برکتی 
است که به این خانه آورده است، قفس را همین جا بگذاریم و برویم. شاید 
به  کند.  پرواز  هم  شاید  بنشیند،  تخم  روی  برود  بخواهد  دومرتبه  پرنده 

هرحال، بودن ما حیوان زبان بسته را می ترساند. او را آزاد بگذاریم!
نه  و  بود  پرنده  نه  بود،  خالی  قفس  آمدیم،  به پشت بام  که  بعد  روز  صبح 
تخمش. از آن عید سال ها می گذرد، ما به تهران کوچ کردیم و مادر دیگر 

در تهران برای مراسم عید، پرنده نخرید...
عیدی  زدیم...  هم  به  زندگی  و  خانه  خود  نوبه ی  به  و  شدیم  بزرگ  ما 

گرفتیم... عیدی دادیم و...
که  هرگاه  تا  شد  حک  درذهنم  همیشه  برای  عید  آن  خاطره ی  ولی 

نومیدی های فلج کنند، به سراغم می آیند به یاد بیاورم:
»هنوز کسانی هستند که پرنده ها را آزاد می کنند.« شاید پرنده در پروازش 
از خانه ی ما بگذرد و به پاس دعا و نیاش ما دوباره برای ساکنین خانه ی ما، 
رحمت خداوند و امیدها را هدیه بیاورید. آن سال هدیه ی ما، تخم کوچک 

یک پرنده در قفس بود. پرنده ها پرواز را می شناسند و من امید را.
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بیژن خلیلی

زندگی  غربی  کشورهای  در   که  است  درازی  سالیان  ایرانیان  ما 
با روش های دموکراتیک حکومت های این کشورها آشنا  می کنیم و 
شده ایم. در این کشورها، دولت ها می آیند و می روند، سیاست های 
دولت ها به مقتضای درخواست مردم و دولتمردان تغییر می کنند و 
این پویایی در همه زمان ها  در حال انجام است. هر کاندید ریاست 
تغییر  و  تغییر  از  گاه  همه  شدن  انتخاب  برای  امریکا  در  جمهوری 
می خواهد  دوم  بار  برای  که  جمهوری  رییس  حتی  می گوید.  سخن 
از تغییر سخن  بزند  به مسند ریاست جمهوری تکیه  از سوی مردم 
می گوید حتی ابای آن ندارد که از تغییر مهره هایی در دولتش سخن 
بگوید که تا دیروز یار غارش بودند و پس از آن که مجددا انتخاب شد 
به وعده های دوران انتخابات وفادار می ماند و اعضای کابینه خود را 
ترمیم می کند. همین رویه وسیاست در همه زمینه های زندگی در 

نوروزستیزی در 
حکومت اسالمی

کتاب بخوانیم و دیگران را 
به خواندن کتاب تشویق کنیم

ketab1@ketab.com

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?mode=1
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جریان است و این پویایی و پیشرفت و حرکت به جلو در همه زمان ها 
صورت می گیرد.

 بنابراین و در مجموع همه به سوی زندگی نوینی می روند که شرایط 
همان  خاطر  به  آید  پیش  مشکلی  هم  اگر  می دهد.  نوید  را  بهتری 
و  کرده  حل  را  مشکل  گیری ها  تصمیم  در  مردم  اشتراک  و  پویایی 
راه صحیح و درست را پیدا می کنند و این روند ادامه دارد. بنابراین 
لازمه دموکراسی، تغییر دادن و تغییر داده شدن است در همه ابعاد 

زندگی.
و اما در کشور ما و کشورهای مشابه ما در بر همان پاشنه ای می چرخد 
همه  چرخیده است.  است  متمادی  قرون  که  بچرخد  است  قرار  و 
برنامه ریزی  برای ما  از قبل  و  باشد  چیز همان است که می بایست 

شده است.
خطاکاران  پای  و  دست  قطع  به  دستور  پیش  سال   1400 در  اگر   
منزله  به  تغییر  هر  لاغیر.  و  شود  اجرا  باید  همان  است،  شده  داده 

کفر مسلم است و آن که حتی پیشنهاد تغییر را می دهد کافر است و 
واجب القتل! این تحفه ضد تغییر از کجا آمده است جز این است که 

بیگانه آن را در دامان ملت ما گذاشته است؟!  
آیا نیاکان ما در دوران باستان این چنین می اندیشیده اند یا هوادار 
تغییر و تحول بوده اند! ما باید  این مدعا را ثابت کنیم و یکبار برای 
همیشه باید بگوییم که پیشنهاد تغییر و تحول را همین نیاکان ما به 
جهانیان ارزانی داشته اند و آن چه که به دروغ و نیرنگ به شرقی ها 
فرهنگی  و  است  سکون  فرهنگ  فرهنگ شان  که  می دهند  نسبت 

ایستا، حداقل به دامن نیاکان ما نمی چسبد.
 نیاکان ما برای نخستین بار از از نوروز گفتگو می کنند.  معنا و مفهوم  
و  طبیعت  زندگی،  در  تازه  فصلی  آغاز  یعنی  نوروز  چیست؟  نوروز 
به  نیاکان ما  و  از آن دارد که طبیعت  دستخوش تغییر است  نشان 
باید  با تغییرات در طبیعت ما انسان ها نیز  خوبی دریافته بودند که 
و غبار سال پیش  گرد  کنیم،  تکانی  "نو" شویم. خانه  و  کنیم  تغییر 
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را از زندگی مادی و روحانی خود بزداییم و سال نو را در هیبتی نو 
با  و  برویم  فامیل و هم میهنان خود  و  به دیدار دوستان  آغاز کنیم. 
بار  به  می بایست  پادشاهان مان  بگیریم.  جشن  را  تغییرات  آن ها 
می نشستند و مردم را از هر دسته و قبیله ای دیدار می کردند و پیام 
تغییر را بین یکدیگر مبادله می نمودند. در کوی و برزن جارچیان و 
شیپورنوازان نوای تغییر را با موسیقی گوشنواز خود به آحاد جامعه 
می رساندند. همه در حال تغییر بودند، تغییر فقط مختص به طبقه 
ویژه یا طبقه حاکم نبود بلکه می بایست با زیر و زبر شدن طبیعت و 

جهان، انسان نیز دستخوش تحول می شد.
بر جهان  به سروری   با پذیرش تغییر  بود که  نیاکان ما  این میراث   
در  که  است  ضروری  نکته  این  یادآوری  رسیدند،  روز  آن  متمدن 
از  پس  ولی  می افتادند،  اشتباه  مسیر  به  رهنمودها  این  برهه  هایی 
مدتی به جای خود باز می گشتند و نیاکان ما توانسته بودند در طول 
تغییرات   به  سال  هر  آغاز  در  یعنی  ثابتی  صورت  به  متمادی  قرون 

بنیادی زندگی دست بزنند. 
ایران و در  با حمله تازیان در دوران قدیم به سرزمین و جغرافیای 
ایرانزمین،  به فرهنگ  از طریق خمینی و حواریونش  دوران جدید 
بودند،  داده  پیشنهاد  ما  نیاکان  که  را  شدن  "نو"  و  تغییر  جلوی 
گرفته اند. این ها می گویند ما با پیشرفت بشر کاری نداریم... چون 
پیامبر اسلام دستور به قصاص داده است ما نیز باید همین عمل را 
پیش  سال   1400 در  که  طور  همان  می زنیم  تازیانه  دهیم،  انجام 
می زدند، گردن می زنیم، هر روز چندین نفر را اعدام می کنیم، هر 
اندیشه دیگری را سرکوب و منکوب می کنیم و حاضر به انجام هیچ 
گونه تغییر و تحولی در آن چه که آن ها نسخه پیچی کرده اند نیستیم، 
مفهوم مخالف آن این است که آن ها می خواهند جامعه را در جمود 
فکری و عملی نگه دارند و به همین مناسبت است که از بام تا شام 
این شیخکان دلقک را به پشت منابر می فرستند تا رسوم چهارشنبه 
سوری و نوروز را نکوهش کنند و آن را از عادات بد مجوسان بنامند. 
ایران نه امروز که در دوران هزاران ساله  زهی خیال باطل که ملت 
زندگی خود از این تندبادها بسیار داشته است، لیک با سربلندی تام 
و تمام توانسته است آن چه که نیاکانش برایش به میراث گذاشته اند 
که همانا بنیاد تغییر و تحول به مانند طبیعت است را در نهایت به 

انجام برساند.
 یکی از این تغییرات بنیادین "نو" شدن در حکومت است و از میان 
جهان  در  تغییر  به  اگر  که  ستیز  نوروز  جرثومه های  این  برداشتن 
این  مشمول  بشریشان ،  ضد  قوانین  و  خودشان  داریم  باور  هستی 
تغییرات به شرطی که پند نیاکان را آویزه گوش کنیم،خواهند شد.  

خوانندگان محترم ایرانشهر:
شرابخانه فاضلی جایزه ویژه ای برای خوانندگان ایرانشهر در نظر 
گرفته که در یک کوپُن در اختیار ایرانشهر قرار داده شده است .

خواهشمند است اگر می خواهید از این جایزه که فقط تا اول 
ماه می 2022 برای دریافت آن فرصت دارید استفاده کنید فقط 
کافیست به شراب خانه فاضلی تلفن کنید، ثبت نام کنید تا در 

قرعه کشی شرکت داده شوید.

https://fazelicellars.com/
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سروده: 
مسعود سپند

من به فکر بهار ایرانم

چک چک ناودان خانة ما 
 خبر از ابر و باد و باران داد

 پچ پچ برگ بید و یاس سپید
نیمه شب مژدة بهاران داد

  تا سحر میل می کشم بر چشم
گرچه از میل خواب سرشارم

 تا بسازم ز شعر دسته گلی
با گل واژه در کلنجارم 

  می نویسم به سقف خانة خویش
با قلم موی خیس مژگانم 

 نقشه هایی که نقش برآب است
من نه می بینم و نه می خوانم

 
 داغی ِ بوسه های نوروزی

از دل من قرار می گیرد
 چشم هایم به گل که می افتد

سینه ام خار خار می گیرد

 تا عروس بهار می بینم
با دل خود بگو مگو دارم

  باز عاشق شدی دل غافل 
پیش مردم من آ برو دارم 

   فصل گل با طبیب می گویم
کم بگو روزگار پرهیز است 

 گر چه پاییز در تنم جاریست
سینه ام از بهار لبریز است

 
  تا زمین در شط زمان جاریست

شعر و شور و سرود باید گفت 
 به شکوفه به ابر باران باد
به بهاران درود باید گفت 

  در خیابان و کوچه و بازار
دلبری های دلبران زیباست 
 گوشة پشت بام و کنج حیاط

بغبغوی کبوتران زیباست 

  نیمه شبها میان بستر ماه
من به فکر طلوع خورشیدم 

 همه جا می روم به بال خیال 
می رسم تا به تخت جمشیدم 

  مي زنم بوسه بر سرا پایش
شهر نو روز باوران اینجاست

 می گذارم به خاک پیشانی
خاک پاک دالوران اینجاست

  پیک خورشید از دیار کهن
خبر آاَورده ماه نوروز است

سبز و اسپید و سرخ دامن کوه
یاد یک پرچم دل افروز است

 چک چک ناودان خانة ما
نیمه شب می چکد به چشمانم

نغمه سر می دهد بهار بهار
من به فکر بهار ایرانم

مسعود سپند به تاریخ:
 2022 فوریه   26 شنبه 
و  کالیفرنیا   شمال  در 
دور از عشق اش »ایران« 
خاک  نقاب  در  روی 

کشید
یادش گرامی باد 
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  نیمه شبها میان بستر ماه
من به فکر طلوع خورشیدم 

 همه جا می روم به بال خیال 
می رسم تا به تخت جمشیدم 

  مي زنم بوسه بر سرا پایش
شهر نو روز باوران اینجاست

 می گذارم به خاک پیشانی
خاک پاک دالوران اینجاست

  پیک خورشید از دیار کهن
خبر آاَورده ماه نوروز است

سبز و اسپید و سرخ دامن کوه
یاد یک پرچم دل افروز است

 چک چک ناودان خانة ما
نیمه شب می چکد به چشمانم

نغمه سر می دهد بهار بهار
من به فکر بهار ایرانم

نوروز، سال نو ایرانی همزمان است با دگرگونی طبیعت و بازگشایی 
پنجره های بسته زمستانی، با رقص سبز چمن و رخنه عطر گل های بهاری 
در داالن خاطره ها، و بال گشایی پرندگان و ترنم رودها در بستر گرم خاک...
چه آموزگاری بهتر از نوروز که رسم نواندیشی را یادآور شود! رسم 
بازنگرِی گذشته، ترمیم زیست و درِک همین لحظه ها و بستِن امید به آینده 

و آیندگان!
ادبیات فارسی در این الگوبرداری همواره پیشگام بوده است: 

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

حافظ
هر زمان نو می شود و دنیا و ما 

بی خبر از نو شدن اندر بقا
موالنا

نیت گذاری سال جدید )New year Resolution( عهد و پیمانی 
است که با خود می بندیم تا  در سال  نو کاری را در جهت بهبود خود، 

خانواده، اجتماع ، محیط زیست و غیره انجام دهیم.
بازنگری کارنامه و عملکرد سال گذشته و نیت سال جدید از دیرباز 
در سراسر جهان موسوم بوده است. بابلی ها در آغاز سال متعهد مي شدند 
که اجناس عاریتی را به صاحبان اصلی آن بازگردانند. در قرون وسطی، 
شوالیه ها با ادای »پیمان طاووسی« تجدید عهد مي بستند؛ یهودیان نیز در 
آغاز سال نو یهودی، مروری به اشتباهات سال گذشته کرده و طلب آموزش 
می کنند. در دوره های اخیر نیز در کشورهایی، مانند آمریکا، نیت گذاری غالبًا 
به موضوعاتی، نظیر کاهش وزن، ترک سیگار، مسافرت و غیره، معطوف 

می شود. 
بر اساس آماری که در سال ۲۰۰۷ در دانشگاه بریستول بر روی ۳۰۰۰ 
داوطلب به دست آمد، ۸۸درصد از نیت گذاران از انجام اهداف و نیات 
خود سرباز می زنند. با این وجود، مطالعات دیگر نشان می دهد که چنانچه 
به این اهداف به صورت واقع بینانه، توام با برنامه ریزی و بیش از هر چیز 
به صورت »مشارکتی و گروهی« پرداخته شود، به میزان قابل توجهی انجام 

پذیرتر خواهند بود.

نیاز نوجوانان به نواندیشِی ما

پیرایه شبان
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از این رو امسال بر آن شدم که یکی از معضالت بزرگ نوجوانان مهاجرین 
ایرانی را که چند سالی است ذهن مرا به خود مشغول کرده برای بازنگری 

گروهی مطرح کنم.
در سالیان اخیر، چندین دیدار و گفتگو و ایمیل تکان دهنده از چند 
نوجوان ایرانی – آمریکایی داشته ام که همگی حاکی از عدم تمایل والدین، 
خانواده ها و اجتماع ایرانی به »نوگرایی« و »نواندیشی« در برخي از مسایل 

است. 
این جوانان از بسته بودن خانواده ها و اجتماع ایرانی و تاثیر منفی آن بر 
زندگی و آینده خود سخن مي گویند. امسال ضمن اینکه یکی از نامه ها 
را برای یادآوری نواندیشي بر سر سفره نوروزی خود قرار داده ام، متن 
ترجمه و کوتاه شده ی آنرا در اینجا به میان می آورم؛ رویا )اسم مستعار( یک 

نوجوان ایرانی – آمریکایی می نویسد:
های ]سالم[. من برای یک نظرخواهی به شما نامه می نویسم. از این که 
قادر به نوشتن نامه به زبان فارسی نیستم پوزش می خواهم. من در آمریکا 
به دنیا آمده ام. پدر و مادرم چند سالی تالش کردند که مرا به کالس زبان 
فارسی ببرند ولی من به یادگیری آن ادامه ندادم و برای دلخوشی آنان تنها 
چند آهنگ ایرانی را با پیانو می نوازم. همه مقاومت های من به این دلیل بوده 
که مدام سرزنش می شدم و تحت فشار قرار می گرفتم که در خانه و یا در 
میهمانی های ایرانی، صددرصد فارسی حرف بزنم. والدین من هرگز درک 
نکرده اند که من در ضمن، با فیلم ها، کارتون ها، هم کالسی ها، معلمین و  
کتاب های انگلیسی و فرهنگ آمریکایی بزرگ شده ام. هر آنچه که می گفتم 
و انجام می دادم و یا می پوشیدم، اشتباه بود و جای تصحیح داشت. چرا؟ 

چون ایرانی نبود! 
این انتقاد، کمال گرایی و عیب جویی ایرانی رفته رفته به من نیز سرایت 
کرد و من تبدیل به موجودی شدم که بطور ناخود آگاه هر لحظه از خود نیز 
انتقاد می کنم؛ انگار همیشه چیزی کم دارم؛ انگار همیشه از دنیا عقب هستم. 
بطوری که همانگونه که می دانی دچار یک عارضه روان - تنی شده ام و 
بدتر اینکه در جمع ایرانیان به دلیل سوال های نابجا و مداخله گری ها و 
نگاه های کنجکاوانه و ارزیابانه آنها دچار اضطراب می شوم. من از تعارف ها 
و ضرب المثل های ایرانی چیزی سردر نمی آوردم و نمی توانم جوابگو باشم. 
بنابراین تالش می کنم از جمع ایرانیان پرهیز کنم. دوستان دیگر ایرانی – 
آمریکایی من هم غالباً همین احساسات را تجربه می کنند. ما برای اینکه به 
احساسات والدین خود صدمه نزنیم و آنان را دچار فشار بیشتري نکنیم، 

نوعی زندگی مخفیانه در پیش گرفته ایم؛ یک زندگی دوگانه!
یکی از دوستانم، که دوست پسرش باورمند مذهبي متفاوت از اوست، 
از بیم واکنش والدین، او را به آنها معرفی نمی کند و براي دیدارش مدام به 
دروغ گویی متوسل می شود. دوست دیگرم همجنس گراست و از افسردگی 
شدیدی رنج می برد. او مدام در تشویش است که موجب سرافکندگی 
والدینش شود زیرا حدس می زند واکنش آنان این خواهد بود که چه 
بیهوده زندگی شان را برای او تلف کرده و مهاجرت کرده اند. دوست دیگرم 
مي  خواهد حشره شناس شود زیرا به پرورش پروانه هاي رو به انقراض 
عالقه مند است. اما والدینش  بجز رشته هاي مهندسي، پزشکي و حقوق چیز 
دیگري را قبول ندارند. پسرعمویم مدام با همسرش با عمویم و زن عمویم 
در حال مشاجره و بگومگو هستند زیرا خانواده انتظار احترامات ویژه و 

توقعات که در جامعه سنتی ایران مرسوم بوده را از آنان دارد. 
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با نظری به والدینم، افراد فامیل و دوستان ایرانی در یافته ام که علیرغم 
مشغله  هاي گوناگون و داخل و خارج از خانه، همگی آنان جز اجسامی در 
کنار ما بیش نیستند، گویي روح آنان در ایران باقی مانده است: آه کشیدن ها، 
فکر  آهنگ های گذشته، حرف های گذشته، طرز  حسرت های گذشته، 

گذشته...
اکنون که دانشگاه مورد نظرم برای پذیرش از من خواسته است که یک 
اتوبیوگرافی و شرح حال از خود، خانواده و اجتماِع ایرانی بنویسم،  مانده ام 
که چه بگویم، آنها چه مشارکتی در جامعه آمریکایی داشته اند که بخواهم 
آنرا به رخ یک آمریکایی میزبان و مسئول دانشگاه بکشم. کتمان نمی کنم 
که فداکاری کرده اند، از خودگذشته اند و به قول مادرم خود را به آب و 
آتش زده اند. اما من دقیقاً با همین »از خودگذشتگی« مسئله دارم. چرا نباید 
کمی هم زندگی کرد؟! من نمی خواهم تنها از گذشته پرافتخار تاریخ و 
فرهنگ ایرانی بنویسم، زیرا در این پرسشنامه و شرح حال، قرار نیست 
که واقعه نگاری تاریخی کنم. قرار است بنویسم که من چگونه »من« شدم. 
من تنها یک »رویا« نیستم که برای محقق شدنش به این سو آورده شده ام. 
من یک واقعیت دوگانه ام. آیا فکر می کنی در مورد اضطراب و عارضه 
روان-  تني ام چیزی قید کنم؟ من مایلم نظرت را در این موارد بیشتر بدانم... 

با سپاس رویا.«
زمانی که نامه رویا را می خواندم، با خود فکر کردم براستی چرا نباید کمی 
هم در واقعیات موجود و نه در رویا زندگی کرد. من با رویا)ها( احساس 
همدردی کرده و بر این نظرم که ما با چمدان های بسته و آماده ي ذهنی 
خود برای هر لحظه بازگشت به ایران، انرژی و توان خود را برای پیوند با 
جامعه ي غیرایرانی کاهش داده ایم. اما چگونه می توان از حلقه بسته ایرانی 
پا فراتر گذاشت، به فرهنگ میزبان عالقه مند شد، بطور دو سویه فرهنگ 

آموزی کرد و آموخت و همچنان وفادار به ایران و ایرانی باقی ماند؟
در نامه ای که متعاقباً به رویا نوشتم، پاسخ به این سوال برایم کمي  روشن تر 

شد:
های و سالم رویای عزیز، ضمن تشکر از در میان گذاشتن مسئله ات، با 
تو احساس همدلی و همدردی می کنم. اما پیش از هر چیز یادآور مي شوم 
که خانواده های ایرانی سختی های بسیاری را ضمن دوری از وطن در این 
سالیان متحمل شده اند و این امر ساده ای نیست. همانگونه که تو به عنوان 
یک ایرانی – آمریکایی دچار بحران هویت هستی، آنان نیز می بایست 
نخست خود را در یک جامعه بیگانه و غریبه پیدا مي کردند. اما نسل تو 
بهای زیادی برای این خودیابی پرداخته است. در این سالیان، من شاهد 
بروز و ازدیاد بیماری های روان - تنی در نسل نوجوان ایرانی بوده ام که بطور 
معمول در نسل های بزرگ تر در اثر فشارهاي زندگی عارض می شوند اما 
از سوي دیگر نیز شخصاً شاهد خرید کتابهای تاریخی، خودشناسی، عرفان 
توسط افرادی، نظیر والدین تو بوده ام که خود نشان دهنده تالش و پویایی 

آنان برای خودیابي بوده است.
با وجود همه این ها، با تو موافقم، یافتن »بینش« جدید به تنهایی کافی 
نیست، زیرا در حد تئوری و شعار باقی می ماند، شاید خانواده ها و جامعه 
ایراني نیاز به یک خانه تکانی فکری و احساسی دارند و می بایست عماًل این 

تحوالت فکری را به منصه ظهور برسانند. 
فرزندان عموماً، والدین خود را نخستین الگوهای تقلید قرار می دهند. اما 

https://www.rhmfirm.com/
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به نظر می آید والدین تو، بی عالقه به وجه آمریکایی تو بوده اند و در نتیجه 
تو به طور نهفته، دلسرد، افسرده و ناامید شده ای.

با خود می اندیشم که اگر تو فرزند من بودی چگونه می توانستم بطور 
واقعی، نیمه آمریکایی )غیرایرانی( تو را هر لحظه در نظر بگیرم و به هویت 

مشترک ایرانی – آمریکایی تو ارج بگذارم.
چند روز پیش در ضمن فکر کردن به مطالب نامه ات، برای دیدار یکي 
از دوستان به بیمارستان رفته بودم، یک خانم و آقای مسن آمریکایی که 
بطور داوطلب در آنجا کار می کردند، نظر مرا به خود جلب کردند. خیلی 
کنجکاو بودم بدانم به چه دلیل یک فرد بازنشسته بطور داوطلب و رایگان 
به کار ادامه می دهد. بعد متوجه شدم که علیرغم این بینش نادرست ایرانی 
که به پیری به دوران بطالت و از کار افتادگی می نگرد، آنها مي  خواهند با 

پیوسته بودن به هستی و دیگران از دوران بازنشستگی نیز لذت ببرند.
برای خودیابی و نیز درک بیشتر تو در منزل دوره کتابخوانی دایر می کردم 
و از دوستانم می خواستم که ضمن خواندن کتاب هایی به زبان فارسی، چند 
کتاب و رمان خارجه نیز بخوانیم. نظرت در مورد کتاب های جومپا الهیری 
چیست؟ او نیز یک زِن جوان مهاجر هندی-آمریکایي است و به موضوع 
و مسائل مهاجرت آشناست. شاید از والدین ایرانی درخواست مي کردم 
که خاطرات مهاجرتشان را به دو زبان منتشر کنند که تو نیز از مسائل و 

کشمکش های دروني آنان بیشتر مطلع شوی.
هر هفته با تو به یک کلوپ موسیقی مورد عالقه مان می رفتیم. راستی 
شنیده ای که خواننده معروف جاز آمریکایی، Sam Mcclain با یک خانم 

ایرانی، مهسا وحدت همصدایی کرده و یک CD مشترک منتشر کرده اند؟
از کارهای دیگری که احتماالً انجام می دادم، در اینترنت، گروه های حمایت 
از حفاظت محیط زیست، دفاع از حقوق همجنس گرایان، زنان، کودکان، 
مبارزه با آلودگی هوا و غذا را جستجو می کردم و در یک یا چند گروه فعاالنه 
عضو می شدم. انتخابات آمریکا، سیاست جهان، انتخابات شهرداری و محلی 

شهر لس انجلس و مسائل اقتصادی را پیگیری می کردم. 
به زندان های کالیفرنیا سري می زدم زیرا همانگونه که می دانی تعداد زندان ها 
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و زندانیان رو به ازدیاد است. تالش مي کردم در جلوگیری از جرم و جنایت 
و در ایجاد امنیت این ایالت داوطلبانه مشارکت کنم. یکی از علل اصلی 
ارتکاب جرم عالوه بر مسائل اقتصادی، فقر فرهنگی و مسائل خانوادگی 
است. بنابراین در دوران اصالح رفتاري و در بازگشت زندانیان به آغوش 

جامعه، با گفتگو و حمایت و تشویق به آنان امید می دادم که تنها نیستند. 
در کنار غذاهای سنتی ایرانی برای تو و دوستانت، الزانیا و پیتزا و چند 

غذای غیرایرانی تهیه می کردم.
از  نخست  بلکه  نمي ورزیدم  اصرار  تو  به  فارسی  زبان  یادگیری  در 
ایرانی  دلنشین  و حکایات  و هوش ربا  تفکربرانگیز  اشعار  زیبایی های 
برایت می گفتم تا آنقدر عالقه مند شوی که مانند برخی از نوجوانان دیگر 
که عالقه مند به بازیابي فرهنگ ایرانی شده اند، اشتیاق یادگیری از درون 
خودت بجوشد. با تو در مورد آنچه که دوست داری ولو اینکه مخالف 

عقیده من باشد گفتگو می کردم.
یا  و  بیایی  دیدنم  به  که  نمی زدم  نق  مدام  و  می گذاشتم  آزاد  را  تو 

محرومیت هاي حال و گذشته مرا جبران کنی. 
زیرا می دانم که با آزاد گذاردن تو از بار مسائل ات کم مي کنم و تو با 
حمایت غیرمشروط من، موفق تر و رضایت مندتر خواهی بود؛ آنوقت با 
رضای خاطر و کمال میل به دیدارم خواهی آمد. اگر هم نیامدي اطمینان 

داشته باش که سرم با این همه برنامه و نیات جدید گرم است. 
رویای عزیز، آیا می دانی که مهاجرین اولیه آمریکایی در دویست و اندی 
سال پیش، همین مسائل ما را تجربه کردند. در سالیان اولیه، این کشور 
شاهد نه تنها مسائل خانوادگی مهاجرین، بلکه جنگ های داخلی گروه های 
مختلف بود. اما آنچه سبب پاگیري دموکراسی نسبي در این کشور شد، 
گفتگو و گفتگو، مصالحه و وضع قوانینی بود که در بطن خود برای هر 

سلیقه ای جایی پیدا کرد. 
بگذار ببینم برای نزدیک تر شدن به تو دیگر چکار می توانم بکنم؟! اوه، 
تالش می کردم که هر روز از طریق کامپیوتر و یا تلفن ات که به دریافت 
پیام از آن عادت کرده ای، چیزی برایت بنویسم: رویای عزیزم، من ترا 
با همه ویژگی هایت، لهجه، سلیقه، مذهب، تابعیت، ملیت، عقیده سیاسي، 
گرایش جنسي و زبان، همانگونه که هستی دوست دارم. تو رویای پیوند 
دو پاره های جهاِن موجود هستي و در تالِش و ترمیم این گسستگی ها، 
از جان و زندگی ات هزینه کرده ای. من نیز با تو همراهم آن گونه که تو 

مي خواهي. 
رویای دلبندم، چقدر خوبست که به من اعتماد و گفتگو می کنی زیرا 
در برابر این پویایِي »جهاْن فرزندی ات« من نیز احساس غرورِ »جهاْن 
مادری« می کنم. تو مرا به یاد دوران نوجوانی ام می اندازی که در شب های 
عید خواِب کفش های نو می دیدم تا با آنها یک سال بعد را به دنبال کسب 
نوآوري ها بدوم. امسال کفشي شبیه کفش نارنجی ات برای خود خریده ام، 
برای دل تو که اصرار می کنی برای شادماني خودم رنگ های روشن بپوشم 
نه رنگ تیره  ی آبرومندانه  و موردپسند دیگران را. رویای عزیزم، من »نیِت 
ساِل جدید« را به بررسی و اصالح ویژگی های خود اختصاص می دهم. اما 

تو نیز امیدت را به محقق شدن رویاهایت از دست نده!
همیشه منتظر پیشنهادات خوب تو برای نواندیشي هستم!

Happy Nowruz – نوروز پیروز

مرکز اطلاعات 
ایرانیان

08global.net
(818) 9 08 08 08

Iranian Information Center

http://www.08global.net/
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ایرج مصداقی

نوروز در زندان های دهه  60 

عید ۶۱ اوین
خون از در و دیوار می بارید و داس مرگ همچنان قربانی می گرفت. نوروز 
از راه می رسید و ما همچون »تنبورنواز« داغدار میهنمان که به گاه »نوروز« 
در کنار ویرانی شهرها و خانه های سوخته و در میان اجساد عزیزانش که به 
شمشیر خلیفه  عباسی پشته شده بودند، با چشمانی اشکبار تنبور خویش بر 
گرفته و نغمه  سر داده بود: »ابا تیمار اندکی شادی باید، که گاه نوروز است« 

دل به نوروز سپرده بودیم. 
سال نو نیمه شب تحویل می شد. اسداهلل که زبانش مار را از سوراخ بیرون 
می آورد از مسئوالن زندان اجازه گرفته بود که هنگام سال تحویل بیدار باشیم 
اما نزد پاسداران صحبتی از مراسم نکرده بود. با این حال آن ها را راضی کرده 
بود که چای و پنیر اضافه بر جیره ی غذایی روزانه بدهند. این اولین نوروز 
زندان پس از شروع سرکوب خونین ۳۰ خرداد بود و هنوز مسئوالن زندان 

تجربه ی الزم برای برخورد با چنین  روزهایی را کسب نکرده بودند. 
در راهروی سالن یک »آموزشگاه« اوین سفره ای سراسری چیده شده بود و 

در دو طرف آن بچه ها نشسته بودند. 
در چندین نقطه از سالن، سفره های هفت سین پهن شده بودند. اسداهلل و 
چند نفر از بچه ها با لنگ حمام، کراوات زده و در طول بند رژه می رفتند و 
به شوخی با این و آن پرداخته و به جشن و پای کوبی و شعرخوانی شور 
بیشتری می بخشیدند. یک نفر نیز اسداهلل را همراهی می کرد که او را »آقای 
فتو« صدا می زد. او با اشاره ی اسداهلل از افراد مختلف با دوربین ساختگی ای 
که درست کرده بود، عکس می گرفت و تحویل شان می داد. عکس ها چیزی 
به جز نقاشی های ساده و ابتدایی نبودند. مثالً عکسی که ظاهراً  از تواب  ها 
می گرفت و به دست شان می داد، کره خری بود که چهار دست و پایش را 

هوا کرده بود. 

در آن دوران الجوردی به منظور فشار هرچه بیشتر روی زندانیان کشیدن 
سیگار را نیز ممنوع کرده بود. 

سیگار های ساختگی به وسیله ی کاغذ، با استادی تمام درست شده و در 
میان سفره ی هفت سین بند گذاشته شده بودند. تعداد زیادی از بچه ها یک نخ 

از آن ها را بر گوشه ی لب داشتند. 
تا ماه ها بعد نیز از این شبه سیگارها استفاده می کردیم. با پک زدن به این شبه  
سیگار ها احساس سیگار کشیدن به من دست می داد و از آن لذت می بردم. 
چند بار هم پاسدار که از چشمی روی در، سلول مان را می پایید به تصور این 
که مچ ما را هنگام سیگار کشیدن گرفته در را با سرعت باز کرد اما دست از 

پا درازتر برگشت. 
بچه ها به طور دست جمعی ترانه ی »شکوفه می رقصد از باد بهاری« را به 
رهبری اسداهلل می خواندند. رقص و آواز و شادی تا پاسی از شب ادامه 
داشت. اسداهلل کوچک و بزرگ و غریبه و آشنا نمی شناخت، به سرعت با 

افراد  اُخت می شد و به شوخی و بذله گویی می پرداخت. 
اسداهلل با استعداد منحصر به فردش، میرحسین میرنجات قوامی، یکی از 
توابان منفور را که از انجام هیچ زشتی ای فروگذار نکرده بود وا داشته بود تا با 
ترانه  »عمو سبزی فروش« که اسداهلل خودش آن را می خواند، در میان جمع 
برقصد. دیدن صحنه  آواز با عشوه هایی که اسداهلل می آمد، و رقص »میرنجات« 
که از یک پا می لنگید دل و روده برای کسی باقی نمی گذاشت. »سیدشله« مانند 
خرسی که در میان جمع به رقص آورده باشند، رقاص مراسم شب عید بود 
و همین دست پاسداران را برای برخورد با افراد بند می بست و توابان هم 

نمی توانستند برعلیه  ما  نزد پاسداران سوسه بیایند. 
روزهای بعد نیز اسداهلل با راه اندازی دسته ای در بند و در حالی که اتاق به 
اتاق می رفت، دست افشان و پای کوبان »شکوفه می رقصد از باد بهاری« را 

مرزهای  از  بیرون  در  که  ما  از  یک  هر 
جغرافیایی ایران و خارج از قلمرو حکومت 
انسان ستیز جمهوری اسالمی زندگی می کنیم 
نوروز را به فراخور حالمان گرامی داشته ایم 
هرچند در پشت ذهن هریک از ما دانسته 
است که در داخل قلمرو آن حکومت بسیارانی 
در بند و زندان گرفتارند و نمی دانیم که نوروز 

را چگونه و به چه صورتی پاس می دارند. 
بدین سبب از ایرج مصداقی کهنه زندانی  
معروف در خواست کردیم که آنچه بر او و 
بر زندانیان سیاسی در ایام نوروز در زندان 

گذشته است را برای ایرانشهر قلمی کند.
روایتی که می خوانید گزارش ایرج مصداقی 
است از واکافی خاطراتی که اگرچه تلخ بوده و 
هستند اما حکایتگر روح زایش و امید بهار و 
نوروز است در کالبد انسانی. بی تفاوت به آنکه 
جسم او در بند زندان های مخوف جمهوری 

جهل و جنایت باشد.

این مطلب نخستین بار در ایرانشهر شماره 16 به تاریخ مارچ 2014 منتشر شده است

پیرایه 
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خوانده و دیگران را نیز به همراهی با گروه ارکستر خود وا می داشت. 
گزارش مراسم نوروز به الجوردی یکی از دالیلی بود که باعث شد در  

اتاق های سالن یک را ببندند و اتاق ها به صورت مجرد در بیایند. 

عید ۶۲ گوهردشت
از اواخر دی ماه، در جلسه  هفتگی سالن ۱۹ زندان گوهردشت مقرر شده 
بود هر اتاقی یک مسئول فرهنگی جهت تهیه  مقدمات برگزاری جشن نوروز 
معرفی کند تا زیر نظر جالل ماهر النقش که در خانواده ای هنرمند به دنیا آمده 
بود و دارای لیسانس نقاشی و فوق لیسانس معماری داخل ساختمان بود و در 

دانشکده هنرهای زیبا نیز تدریس کرده بود، به کار بپردازند.
مسئول صنفی بند موظف شده بود کاغذهای بسته بندی پرتقال و سیب  
خریداری شده از فروشگاه را که رنگی بودند، به جالل تحویل دهد. این 
کاغذها به رنگ های مختلف سفید، زرد، قرمز و نارنجی بودند. بچه ها با بریدن 
این کاغذها به شکل نوارهای کوچک و چسباندن آن ها به یکدیگر با چسب 
برنجی که خود تولید می کردیم، کاغذ  رنگی هایی تهیه می کردند که برای تزئین 
سالن مورد نیاز بود. درختی از کاغذ نیز درست شده بود که در انتهای بند 
خودنمایی می کرد. مسئوالن فرهنگی روزها در تهیه  آن چه که جالل فرمان 
می داد، مشغول بودند: فانوس های رنگی برای آویزان کردن از چراغ های 
راهرو، توپ های مقوایی با رنگ های شاد و متنوع، ماهی های تزئینی زیبا برای 
آویزان کردن از سقف، لوستر هایی از مقوا و کاغذهای رنگی که به شکل چرخ  
گاری های فیلم های وسترن بود ، انواع و اقسام مجسمه ها و کارهای دستی با 

خمیر کاغذ و ... 
حوالی ساعت هشت بامداد سال تحویل می شد و ما شب قبل اجازه گرفته 
بودیم که مقررات خاموشی رعایت نشود و بچه ها تا صبح بیدار باشند. پاسدار 
بند ساعت ۱۱ شب بند را ترک کرد و از همان موقع بچه ها هر آن چه را که 
طی ماه ها تهیه و پنهان کرده بودند، بیرون آورده، مشغول نصب آن ها شدند. 
از در و دیوار بند کاغذهای رنگی به شکل ها و طرح های گوناگون، همراه 
با نوشته های زیبایی مبنی بر »بهاران خجسته باد« و »نوروزتان پیروز« و... 
از سقف آویزان شده بود. ماهی ها و توپ ها و فانوس ها به چراغ ها آویزان 
شده بودند. جای خالی روی دیوارهای بند دیده نمی شد. چرخ  های تزیینی 
نیز جلوه ای خاص به اتاق ها بخشیده بودند. گویی که کارناوالی عظیم در بند 
جریان دارد. دو طرف بند دو پتوی رنگی سفید و سبز کم رنگ به دیوار زده 
شده بود و روی آن ها عکس های زیبای کودکان چسبانده شده بود. سفره ی 
هفت سین بزرگی در بند چیده شده و در گوشه و کنار آن مرغابی های نقره ای 
رنگی که با زرورق سیگار درست شده بودند، خودنمایی می کردند. به ابتکار 
بچه ها شمع های زیبایی تهیه شده بودند. شیشه های دارو را از وسط بریده 
و در قسمت تحتانی آن روغن غذا ریخته و یک فتیله میان آن قرار داده و 
روشن می کردیم. از آن جایی که رنگ شیشه قهوه ای مات بود، بسیار زیبا جلوه 
می کرد. این کار به سادگی امکان پذیر است. باال و پایین محلی را که قصد 
بریدنش  را دارید، با کش محکم بسته و سپس یک رشته پالستیکی را بر سطح  
آن محکم می کشید. از اصطکاک حاصله، آن قسمت شیشه داغ می شود. کافی 
است شیشه را در آب قرار دهید تا به راحتی از محل مورد نظر  بشکند. 

لیوان های چای مان را نیز به این صورت تهیه می کردیم. 
صبح هنگام که پاسدار بند برای دادن چای در بند را باز کرد، نزدیک بود 

تقویم و یلوپیج جیبی ایرانیان 
شرکت کتاب

08global.net

Iranian Pocket Yellow Pages
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از تعجب شاخ در بیاورد. فکرکرده بود از سر شب تا صبح همه ی این ها را 
ساخته و پرداخته کرده ایم. به ذهن اش خطور نمی کرد که این  همه محصول 

چند ماه کار و انرژی است.
مراسم به شکل جمعی در بند برگزار شد و مسئوالن اتاق ها و بند، کارگرِی 
روز و پذیرایی را انجام می دادند. محمود آنوش که سن باالتری نسبت به بقیه 
داشت، از قبل به تعداد افراد بند، از مسئول صنفی بند اسکناس۲۰ تومانی 
تحویل گرفته بود و همه ی بچه ها بعد از سال تحویل، ضمن روبوسی و 
تبریک سال نو به او، یک اسکناس ۲۰ تومانی از دست وی عیدی می گرفتند. 
سرود »بهاران خجسته باد« بعد از تحویل سال نو به شکل گروهی اجرا شد و 
سپس افراد مختلف به هنرنمایی پرداختند. کیک بزرگی نیز تدارک دیده شده 
بود که به همراه شربت و چای سرو می شد. نمایش های پانتومیم و تئاترهای 

گوناگون تا چند روز پس از عید نیز شب ها در بند اجرا می شدند.
برگزاری شکوهمند مراسم نوروز باعث چرخش نگاه مسئوالن زندان به بند 
ما و افزایش حساسیت ها یشان شد. چیزی نگذشت که تاوان برگزاری مراسم 

نوروز را مسئول بند و من با رفتن به سلول انفرادی و ... پس دادیم. 
 

عید ۶۳ سلول انفرادی
برای تجلیل از بهار و رسیدن نوروز، سلول های مختلف مراسم ویژه تدارک 
می دیدند. البته کیفیت آن بستگی داشت به حال و روز زندانی و نگاهش به 

زندگی. با بهار دوباره زنده می شدی و به قلب زمستان شلیک می کردی. 
در فضای سلول انفرادی زندانیان به فراخور حال، سفره ی هفت سینی بدیع 
فراهم می کردند. یکی که یک سین کم آورده بود، چون نامش با حرف سین 
شروع می شد، خودش در میان سفره نشسته بود! و دیگری خود سلول را 

سین گرفته بود. یکی از بچه ها قطعه شعری به جای هفت سین سروده بود:
سین اول سالم؛ سالم به بهار و باران و یاران، سالم به پاکی چشمه ساران

سین دوم سحر؛ سحر که مرغ می خواند، سحر که آوازش را سپیدار بیدار 
می داند

سین سوم، سادگی؛ ساده باشیم مثل بنفشه کنار جوی با پاکی هم کاسه باشیم

سین چهارم، سرود؛ سرود شقایق و شعر و شور، سرود پرواز به دور
سین پنجم، سپید؛ دست مان سپید، قلب مان سپید، مثل پرنده ای که به آسمان 

پرید
سین ششم، سفر؛ سفر کنیم با سیمرغ و صبح و شکوفه ی سیب، به سرزمین 

آب و نسترن و نی
سین هفتم، سالم؛ دوباره سالم، سالم به صبح و سپیده و سحر، سالم به 

پرواز و پر
هفت سین سلول انفرادی اگرچه غیرمتعارف بود ولی تالش می شد که حتمًا 
از هفت »سین« تشکیل شده باشد، مثالً سطل که با پالستیک و کیسه ی نان 
درست کرده بودی؛ سفره  که با پالستیک دوخته بودی؛ سنگریزه که در کف 
سلول و یا راهرو و حمام پیدا کرده بودی؛ سبد که از پالستیک و مشمع درست 
شده بود؛ ساک اگر داشتی یا خودت درست کرده بودی و سوزن و ساعت 
اگر با خود  داشتی. سینی که می توانست به هرچیزی مسطحی اطالق شود. 
بعضی  سفره ها سبزه و ماهی هم داشتند! ماهی را می شد با حفاظ آلومینیومی 
قالب کره ساخت. قسمت آلومینومی و نقره ای رنگ آن را از پوسته  اش جدا 
کرده و بعد آن را روی یک تکه مقوا که به شکل مثالً ماهی در آمده بود، 
می کشیدی. مهم نفس عمل بود. البته مهارت در امور هنری و داشتن سلیقه 
می توانست به ماهی مورد نظر شکل زیبایی بدهد. سبزه را می توانستی از 
خسیاندن هسته خرما در آب ته آفتابه و سپس قرار دادن هسته ها در پالستیک 
و جای گرم برویانی. من سبزه  هایی داشتم که ماه ها همراهم بودند و از طریق 
آن ها با طبیعت ارتباط بر قرار می کردم. گاه علِف کوچک کنار دیوار که در 
مسیر بازجویی و مالقات و دادگاه و ... جسته بودی، زینت بخش سفره  ی 
هفت سین ات می شد و گاه سبزی رسته بر پیاز کوچکی که به سلول راه یافته 

بود. هر سبزه  ای که نشان از رویش داشت خجسته بود و گرامی.  
آن چه در سلول انفرادی تهیه می شد، نه فقط هفت  سین سفره ی عید بلکه 
هفت سالح آتشین بود در رزم با دشمنی که به غارت همه چیزمان کمر بسته 
بود؛ هفت کفش آهنین بود که به پا می کردی و با آن از هفت دریای خون و 
شکنجه می گذشتی؛ هفت شمشیر آخته بود که با آن هفت دیو خطرناک تر از 
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اکوان دیو را در هفت خوانی مهلک تر از هفت خوان رستم به خاک می افکندی 
و ترنم هفت سرود عاشقانه بود در هفت گنبد مینا به یاد هفت پیکر زیبا! 

عید ۶۴ قزلحصار
اولین مراسم عید بعد از برکناری حاج داوود رحمانی با شور و شوق خاصی 
در بند یک واحد سه زندان قزلحصار اجرا شد. هرچند مراسم جمعی در بند 
برگزار نشد ولی از مدت ها قبل اتاق ها با رویاندن سبزه های مختلف و برپا 
کردن سفره های هفت سین، به استقبال بهار و نوروز رفته بودند. قوطی های 
شامپو به مانند کوزه های سبزی در آمده بودند. بچه های اتاق ما »بهاران خجسته 
باد« زیبایی را به شکل یک تابلو رویانده بودند. تخم شاهی و خاکشی بهترین 
دانه  برای رویاندن بودند و به سرعت رشد می کردند. یکی از بچه ها تابلو ی 
زیبای گل های بنفشه را با رنگ و روغن کشیده بود. موادش را از بخش 
فرهنگی بند که پس از برکناری حاج داوود رحمانی تعطیل شده بود برداشته 

بود. 
بخش فرهنگی برای اعمال فشار هرچه بیشتر روی زندانی و شکستن او 
راه اندازی شده بود و حاال با ذوق و ابتکار یکی از بچه ها از ابزاری که پیشتر 
خمودی و مرگ را تبلیغ می کرد برای نشان دادن رویش و زندگی استفاده 

می شد.  
مراسم نوروز به شکل عمومی انجام نگرفت، ولی دائم درحال آمد و شد به 
اتاق های یکدیگر برای بازدید عید و روبوسی بودیم. اتاق به اتاق به میهمانی 

می رفتیم و مورد پذیرایی قرار می گرفتیم.  
اولین عید بعد از شرایط دهشت بار زمان حاج داوود، در من احساس 
فرح بخش اولین بهار آزادی را تداعی می کرد که بس کوتاه بود و زود گذر. 
در روزهای بعد رقص  زیبای لری و کردی در یکی از اتاق های بند در حالی 
که بچه ها از سر و کول هم باال می رفتند اجرا شد. به مناسبت نوروز، من و 
همایون سماطی شعری فکاهی گونه درباره ی بچه ها ی اتاق سروده بودیم. سال 
قبل »قبر«های حاج داوود رحمانی و »قیامتی« که برپا کرده بود ما را در خود 
می فشرد. می خواستند مدفون مان کنند، اما توفیقی نیافتند. ما برخاسته بودیم ، 
نوروز آمده بود و زندگی همچنان ادامه داشت و قهقهه های سرمستانه ی ما 

فضا را پر می کرد.   

 پرنده بی سرزمین
 

خاطرات سروان خلبان شهربانی علی 
سرشار در گفتگو با بهمن امیر حسینی
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عید ۶۵ قزلحصار
نوروز نزدیک می شد و همه آن را به فال نیک گرفته بودند. نسیم بهاری در 
راه بود و انجماد زمستانی رخت بر می بست. درگیری و تنش در بند ۲ واحد 
یک قزلحصار که در دوران حاج داوود شرایط بسیار سختی داشت به حداقل 
رسیده بود. همه چیز حکایت از آب شدن یخ های موجود در روابط بین 
زندانیان مجاهد در این بند داشت. من و تعداد دیگری از بچه ها ۵ ماه بود که 
به این بند منتقل شده بودیم. قرار بود از سال نو مخالفت ها به کنار نهاده شده 

و همه در ورزش و دیگر حرکات جمعی بند شرکت کنند. 
مجتبی قدیانی که بعدها در کشتار ۶۷ به دار آویخته شد، مسئول فرهنگی 
اتاق بود و تمام تالش  خود را به خرج می داد تا تزیینات داخلی اتاق برای سال 
نو، به نحو احسن انجام گیرد. تجربه ی برگزاری مراسم نوروز در گوهردشت 
به کمک مان آمده بود. ستونی از کاغذ رنگی به شکل آبشار تهیه کرده بودیم که 
در وسط اتاق از سقف آویزان بود. دور تا دور قفسه های اتاق را با کاغذهای 
رنگی به شکل زیبایی آراسته بودیم. جنب و جوش در اتاق ما تأثیر به سزایی 
در سطح بند گذاشته بود و به تلطیف روابط میان زندانیان کمک شایانی 
می کرد. کاغذ رنگی ها مثل سابق، تشکیل یافته از کاغذهایی بود که دور 
میوه های زمستانی می پیچیند. پیش از نوروز، جشن چهارشنبه سوری را نیز 
طی مراسمی در اتاق  گرامی داشتیم. برگزاری جشن های ملی همچون شب 
یلدا و چهارشنبه سوری و نوروز جدا از شور و نشاط و شادابی که به محیط 
زندان می بخشید تأکیدی بود بر هویت ملی  و سرشت جداگانه ی فرهنگی ما 

با حاکمان بر میهن مان.

عید ۶۶ گوهردشت
در بند ۲ زندان گوهردشت به سر می بردیم و سال تحویل حوالی هشت 
بامداد بود. کیک بزرگی که تهیه آن را مصطفی اسفندیاری برعهده  داشت، 
با مرارت زیاد آماده شده بود. مسئولیت اجرای برنامه های هنری، از جمله 
تئاتر و میان پرده با حمید الجوردی بود که به کارش مسلط بود. گروه های 
سرود فارسی و آذری نیز به تمرین مشغول بودند. گروه های تزیین سالن که 
مسئولیت آذین بندی حسینیه بند و دکوراسیون صحنه تئاتر را به عهده داشتند 

نیز همچنان فعال بودند. 
فریدون فم تفرشی یک زندانی توده ای که در دوران شاه نیز سالیان زیادی 
را در زندان به سر برده بود سال خورده  ترین فرد بند بود و نیازمند شارژ 
روحی. او از نظر جسمی بسیار ضعیف بود و به شدت الغر و تکیده می نمود. 
عصب های کف پاهایش، در اثر ضربه های کابل، آسیب دیده بودند و به همین 
دلیل هنگام راه رفتن تعادل نداشت و از عهده ی انجام کارهایش برنمی آمد. او 
برای ما، پیش از تمامی تضاد های سیاسی و ایدئولوژیکی که با او داشتیم، یک 
انسان رنج دیده بود و در کنار ما و در زیر یک سقف به سر می برد. به هنگام 
تحویل سال و به هنگام ورود به سالن حسینیه، تک به تک بچه های اتاق مان به 
سمت او که روی زمین نشسته بود رفته و با بوسیدن رویَش فرا رسیدن عید 
را از صمیم قلب به او تبریک گفتیم. مصطفی اسفندیاری که مسن ترین مان 
بود جلو و من که مسئول اتاق بودم پشت سر او قرار داشتم. هیچ گاه صورت 
پیرمرد را فراموش نمی کنم. چشمان بی فروغ اش، درخشش عجیبی یافته بود. 
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تالش می کرد هر بار از زمین بلند شود و تمام قد در برابرمان بایستد. من یا 
شاید همه ی ما، در آن لحظه  به آن چه که او و دوستانش بر ما روا داشته بودند، 
فکر نمی کردیم و بیش تر به وظیفه ی انسانی خود، فارغ از مرزبندی های رایج 

سیاسی می اندیشیدیم. 
کاغذ های رنگی و »عیدتان مبارک« که به زبان های مختلف فارسی، آذری 
و کردی نوشته شده بودند از سقف حسینیه آویزان بودند. سن زیبایی تهیه 
شده بود. گروه سرود فارسی و آذری، با انگیزه و احساس بسیار قوی ترانه 
»بهاران خجسته باد«، »آزادی« فرخی یزدی و نیز سرودهای زیبا، دل انگیز 
و ماندگار آذری را اجرا کردند. آن روز مصطفی اسفندیاری »الهه ناز« را به 
زیبایی خواند. احمدرضا محمدی مطهری نیز حاجی فیروز بود و محمود 
سمندر پانتومیم اجرا کرد. در حین اجرای مراسم، سیدحسین مرتضوی رئیس 
زندان و پاسدارانش از بیرون به شیشه های سالن سنگ پرتاب می کردند و با 
فریاد می گفتند: نخوان! منافق نخوان! مرگ بر منافق! ولی حمله و یورشی به 
بند صورت نگرفت. در بندهای دیگر بچه ها آالت موسیقی هم درست کرده 
بودند. علی بلوریان با لیوان های آب سنتور درست کرده بود و به زیبایی 

می نواخت. 

عید ۶۷ گوهردشت
زندانیان مذهبی و غیرمذهبی مدتی بود که در بندهای جداگانه تقسیم 
شده بودند. گویا مقدمات پروژه ی »پاکسازی« زندان ها چیده می شد. زندان 
مانند جامعه در تک و تاب بود. این بار اثرات جنگ شهرها در زندان هم 
احساس می شد. در آسمان هواخوری، موشک »اسکاد بی« را که به سمت 
تهران می رفت دیده بودیم. چند صباحی از اصابت موشک هواپیماهای عراقی 
به دیوار زندان نگذشته بود. هرچند هرگونه حرکت جمعی در سطح بند 
ممنوع شده و امکان برگزاری مراسم نوروز را به شکل عمومی نداشتیم اما با 
هماهنگی ای که از پیش در سطح بند شده بود مراسم را برگزار کردیم.  بند به 
چند مجموعه تقسیم شده بود و هر مجموعه جداگانه مراسم نوروز را اجرا 
می کرد. هیچ کس نمی توانست حدس بزند این آخرین نوروزی است که در 

کنار هم برگزار می کنیم.

عید ۶۸ اوین
جان  به در بردگانی بودیم که کشتار ۶۷ را به تازگی پشت سر گذاشته و از 
گوهردشت به اوین منتقل شده بودیم. در روزهای تابستان نحسی که از سر 
گذرانده بودیم، هیچ گاه تصور نمی کردم شاهد آمدن بهاری دوباره باشم. ولی 
بهار از راه رسیده بود و دوباره خانه را از طراوت و شادابی می آکند. مسئول 
بند بودم، مثل سال های قبل دوباره تمام  اتاق ها، راهرو، حمام ، توالت و حیاط 
زندان را شستیم و گرد و غبار از چهره ی زندان زدودیم. پاسداران با تعجب 

ما را نگاه می کردند، انتظار نداشتند بعد از آن کشتار دوباره کمر راست کنیم.
دل و دماغ هر ساله نبود و مراسم عید مانند قبل گسترده برگزار نشد. با این 
حال فرصت را غنیمت شمرده در اتاقمان مراسم ساده ای را برگزار کردیم. به 
جایش بچه ها درصدد بودند با سابیدن سکه  های ۵ تومانی و تبدیل آن به قلب 

و شمع، گردن بندهایی طالیی برای مادران شهدا تهیه کنند. 
به  مناسبت نوروز و سال نو، »عواطف« زندانبانان نیز گل کرده و دژخیمان 
باالخره به مادر صونا اجازه دادند تا دو فرزندش هوشنگ و عباس)ابراهیم( 

بل
ه ق

فح
 ص

ه از
دام

ا

 کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان شیروخورشید ایران

سال نو  مبارک
با وجود اینکه هنوز مــا تلویزیون کانون را 
براه نیانداختیم ولی در قســمت برنامه ها در 
شبکه یک و دو  حدود چهل کانال تلویزیونی 
کارتون زنــده برای نوروز کــودکان ایرانی 
بصورت ۲۴ ساعته برنامه های متنوع پخش 

میکند . 
هم میهنان گرامی ، 

پشتیبانی و تبلیغ شما  از کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شیروخورشید ایران در 
گسترش برنامه های پیشــرفته آینده ما برای 
کودکان  را ســرعت میبخشد و ما میتوانیم پر 
قدرت تر و ســریعتر  برنامه ها و پروژه های 
خود را گســترش دهیم . ایــن یک فعالیت 
همگانــی و مردمی اســت. . کار و تالش و 
برنامــه ریزی و ســختیهای آن از ما تبلیغ و 

khorshidak.org پشتیبانی از شما

https://khorshidak.org/
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محمد رحیمی را مالقات کند. مادر به همراه دو دخترش سهیال و مهری در 
اوین اسیر بود و در خالل قتل عام ، دو دخترش به جوخه ی اعدام سپرده شده 
بودند. پیرزن تا مدت ها نمی دانست بر سر هوشنگ و عباس  چه رفته است؟ 
یک فرزند و نوه اش را در سال ۶۰ از دست داده بود و عمو جلیل همسرش و 
روح انگیز دخترش نیز مدت ها در اسارت رژیم بودند. هوشنگ بعد از آزادی 
در سال ۷۰، دوباره دستگیر و در سال ۷۱ جاودانه شد. بدون آن که رژیم حتا 
مسئولیت دستگیری اش را بپذیرد. هوشنگ از عواطف مادر می گفت و این که 
او چگونه آن ها را در آغوش گرفته و مویه کرده بود. بدون شک حتا یادآوری 
آن چه که بر او رفته، دردناک است و فاجعه بار. هوشنگ و عباس با هدایای 
مادر بازگشتند. من هر بار که هوشنگ را می دیدم، بی اختیار به یاد مادر صونا 
می افتادم و مصیبتی که متحمل شده بود. ما را گریزی از عواقب آن چه که در 

قتل عام ها گذشته بود، نبود و نیست. 

عید ۶۹ اوین
در سالن ۶ »آموزشگاه« زندان اوین بودیم و سبزه ها در اتاق ها می روئیدند و 
سفره های هفت سین چیده می شدند و دوباره ما لباس نو می پوشیدیم، اتاق به 
اتاق می رفتیم و سال نو را تبریک می گفتیم و جای خالی »موسی« و همه ی 
شهدا و به ویژه بچه هایی را که در قتل عام تابستان ۶۷ پر- پر شده بودند، 
گرامی می داشتیم و مثل هرسال، به همدیگر نوید پیروزی می دادیم و آرزوی 

سالی خوش می کردیم. 
محمود رویایی با لنگ کراواتی زده و در بند رژه می رفت. امیرانتظام نتوانست 
خوشحالی خود را پنهان کند و گفت: بعد از سال ها چشم مان به جمال کراوات 

روشن شد! واقعاً دلش برای کراوات تنگ شده بود. ...
خمینی مرده بود و ما همچنان زنده بودیم. یادش به خیر موقع روبوسی 
ابوالحسن مرندی بغل دست من ایستاده بود و پیراهنی نو به تن داشت، سرش 
را بغل گوشم گرفت و گفت از وقتی این پیراهن نو را پوشیدم نمی دونم 

دست هام رو کجا بذارم. از خنده غش کرده بودم. بعد از مراسم روبوسی، 
همه ی بچه های بند در یکی از اتاق ها جمع شدند. بقیه نیز در راهرو نشسته 

بودند. آدم بود که از سرو کول هم باال می رفت. 
موضع گیری سیاسی نداشتیم به همین دلیل منطقی نبود که نوروزمان را نیز 

در خفا جشن بگیریم و آن را نیز از خودمان دریغ بداریم.
مراسم با خواندن شعر »جان نامیرا« توسط من آغاز شد که وصف حال ما 

پس از کشتار ۶۷ بود.  

چه شکوهی دارد
جان نامیرای دریاها

هرچه از آبش می نوشند
هر چه از ماهیش می گیرند

باز دریا آبی ست
باز دریا لبریز ماهی ست

چه راز شیرینی ست
در سرسبزی ما

هرچه خزان 
سبزمان را می گیرد

باز سرسبزیم
هر چه تاریکی از ما

ستاره می چیند
باز هر شب 

بر شاخه گل داریم
چه شکوهی دارد

راز سرسبزی و سرشاری ما
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بعد شعر »هفت سین« ]که در باال آمده[ خوانده شد. ... مرحوم دکتر یحیی 
نظیری چند ترانه ی زیبای قدیمی را با صدایی دلنشین اجرا کرد. گویی که 

پیرانه سر، جوانی از سر گرفته بود. 
سرانجام محمود رویایی شعر »نوروز« را خواند که به تازگی در زندان 

سروده شده بود و من آن را از حفظ کرده بودم. 

نگرانم
اگر چه پنجره باز است و برگ گل آبی ست

اگر چه در رگان مرگ
حبابی شکفته می شود و شب آفتابی ست

با این همه نگرانم
در تمام فصول

کسی مغلوب می شود و کسی پیروز
کسی عریان تر از خدا به زیر باران می دود

کسی در بازار جهان نانی می خرد و جانی می دهد
و کسی برای دلبرکش نی لبک می زند

در تمام این فصول
من نگرانم

نوروز
امروز یا دیروز

یا هر روز ابری و آفتابی
که جهان پوشیده ی شرمی عنابی ست

من نگران چشم های تو هستم
که کی گشوده می شوند

مراسم نوروز تا پاسی از شب با شعر و آواز ادامه یافت.  
نوروز ۷۰ را هم در زندان بودم و هنوز آنان که دل شان برای آزادی میهن 

می تپد نوروز را در زندان جشن می گیرند.

https://www.firstratemovers.com/
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وجود نوروز و آمدن بهار و طراوت دوباره طبیعت به خودی خود انگیزه ای 
خواهد شد تا روح لطیف شاعر را به پرواز در آورد و سبب سراییدن منظومه 
هایی بس زیبا و شکیل و لطیف شود. با کنکاش در طول تاریخ شعر و ادب 
با  که  کرد  مشاهده  توان  می  را  دست  این  از  فراوانی  های  گنجینه  پارسی 
چند  به  ادامه  در  اند.  شده  سروده  متفاوتی  های  انگیزه  و  قالبها  و  سبکها 
مورد از لطیفترین اشعار شعرای برجسته پارسی اشاره ای داریم. شعرایی 
سیستانی،  فرخی  رودکی،  فردوسی،   : از  عبارتند  کنیم  می  یاد  آنها  از  که 
منوچهری دامغانی، خیام نیشابوری، بوالفرج رونی، مسعود سعد سلمان، 
جمال الدین عبدالرزاق، بابا طاهر، عطار نیشابوری، حافظ، هاتف، قاآنی، 

سعدی، مولوی و ملک الشعرای بهار
 

* فردوسی
قدیم  پادشاهان  از  است  پادشاهی  نام  جمشید   
ایران و چهارمین پادشاه، بعد از پایه گذاری سلسله 
پادشاهی توسط کیومرث که پس از پدرش تهمورث، 
یعنی سلطان  اول “جم”  در  پادشاهی رسید. وی  به 
نامیدن  نام داشت. سبب “جمشید”  بزرگ  پادشاه  و 
آن شد که او سیر عالم می کرد و چون به آذربایجان 
رسید روزی بود که آفتاب به نقطه حمل آمده و بهار 
در  را  مرصعی  تخت  که  داد  دستور   ، بود  شده  آغاز 
بلند گذاشتند و تاج جواهر نشان بر سر نهاد و  جای 

بر آن تخت نشسته و چون آفتاب طلوع کرد و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت 
و  زبان پهلوی شعاع  به  نهایت روشنی پدید آمد و چون  افتاد، شعاعی در 
انوار نور را “شید” می گویند، این لفظ را بر جم افزودند و وی را “جمشید” 
گفتند یعنی پادشاه روشن و در آن روز جشنی عظیم برپا کردند و آن را روز 

را “نوروز” نام نهادند.

 
جهان انجمن شد بر تخت اوی

 فرومانده از فره بخت اوی
 به جمشید بر گوهر افشاندند
 مر آن روز را روز نو خواندند

 
* رودکی

رودکی یکی از بزرگترین شاعران فارسی دری ایران است 
از ابیات ، قطعات ، قصائد و غزلهای معدودی که از رودکی 
باقی مانده است، می توان به نیکی دریافت که این شاعر 
در فنون تصنیف شعر، استاد و ماهر بود و سخنان وی 
در قوت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت و وصف آن، 
کم نظیر است و لطافت، متانت و انسجام خاصی در آنها 

مشاهده می شود.
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب

 با صد هزار زینت و آرایش عجیب
 لاله میان کشت ، درخشد همی ز دور 
چون پنجه عروس به حنا شده خضیب

 بلیل همی بخواند اندر شاخسار بید
 سار از درخت سرو ، مر او را شده مجیب

 
* فرخی سیستانی

یک  از  بخشی  است.  پنجم  قرن  اوایل  و  چهارم  قرن  اواخر  شاعر   
ترجیع بند بلند از او درباره نوروز :

عطر نوروز در 
خامه شاعران 

پارسی سرا
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ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید
 کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید
 کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید 

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید
چو اندر با غ تو بلبل بدیدار بهار آید 

ترا مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آید
 کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

 چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید
 بهر امسال پنداری همی خوشتر ز یار آید

 از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید
 بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی
 ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

 
* منوچهری دامغانی

 شاعر نیمه اول قرن پنجم هجری است. در شعر وی نوعی موسیقی 
نوعی  او  شعر  خواندن  حین  در  چنانکه  دارد  وجود  خاص  آهنگی  و 

موسیقی نیز به خواننده القا می شود.
 بر لشکر زمستان نوروز نامدار 

کردست رای تاختن و قصد کار زار
 وینک بیامدست پنجاه روز پیش 

جشن سده طلایه نوروز نامدار
 آری هر آنگهی که سپاهی شود برزم 

ز اول بچند روز بیاید طلایه دار
 این باغ و راغ ملکت نوروز ماه بود

 این کو و کوهپایه و این جوی و جویبار
 جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 

راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار
 بر سبزه بهار نشینی و مطربت بر سبزه بهار زند سبزه بهار

 آمد نوروز و هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد
 باز جهان خرم و خوب ایستاد مرد زمستان و بهاران بزاد

روی گل سرخ بیاراستند زلفک شمشاد بپیراستند
 کبکان برکوه بتک خاستند بلبلکان زیر و ستا خواستند

 آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی
 فراز کامگارا گیتی ، تازه از سر گیر باز

 
و در مسمط دیگری گفته:

 نوروز بزرگم بزن ای مطرب نوروز
 زیرا که بـود نوبت نوروز به نوروز

 برزن غزلی نغز و دل انگیز و دلفروز
 ور نیست ترا بشنو از مرغ نوآموز

 کاین فاخته زان کوز و دگر فاخته زانکو
ز بر قافیه خوب همی خواند اشعار

 
* عمر خیام نیشابوری

 حکیم عمر خیام در قرن پنجم می زیسته و یکی 
از آثار مهم وی رباعیات است که شهرت عالمگیر 
و  استدلال  از  مملو  کلامش  خیام  حکیم  دارد. 
به  وادار  را  ای  خواننده  هر  و  است  دادن  آگاهی 

تفکر می کند.

ketab1@ketab.com

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113031
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* جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی

 اینک اینک نوبهار آورد بیرون لشکری
 هریکی چون نوعروسی در دگرگون زیوری

گر تماشا می کنی برخیز کاندر باغ هست
 با چون مشاطه ای و باغ چون لعبت گری

 عرض لشکر می دهد نوروز و ابرش عارض است
 وز گل و نرگس مراد را چون ستاره لشکری

 
* بابا طاهر

این شاعر بزرگ که در قرن پنجم و در همدان می 
و  ساده  مسلک،  وعارف  نامی  شعرای  از  است،  زیسته 
بابا طاهر دو بیتی هایش را به لهجه  بی پیرایه است. 
ای سروده که نشان دهنده زبان پهلوی است و بیگمان 
محبوبیت و شهرت باباطاهر مرهون توجهی است که به 
این زبان و کشور خود داشته است و در نهایت سادگی با 

آهنگ دلنشین، روح ایرانی را تسلی بخشیده است.
عزیزان موسم جوش بهاره 

چمن پر سبزه و صحرا لاله زاره
 دمی فرصت غنیمت دان در این فصل

 که دنیای دنی بی اعتباره 

 * عطار نیشابوری
در  قرن ششم  در  که  است  نامداری  و  عارف  شاعر   
نیشابور می زیسته و بیشتر اشعارش حال و هوای عرفانی 
دارد و شاعران عارف بعد از وی از اشعار عطار الهام گرفته 

اند.
 جهان از باد نوروزی جوان شد 

زهی زیبا که این ساعت جهان شد
 شمال صبحدم مشکین نفس گشت 

صبای گرم رو عنبر فشان شد
 تو گویی آب خضر و آب کوثر 

ز هر سوی چمن جویی روان شد
 

*حافظ شیرازی
 عارفی که اشعارش در نهایت لطافت ، همراه با ایجاز 
، و موسیقی کالم و فصاحت تمام است . ازغزلیات شیوا 
باره  در  سخن  خوش  حافظ  عاشقانه  و  عارفانه 
، چند  نوروز، گلزار و صحرا و چمن و غنچه و گل 

بیت در اینجا نقل می کنیم:
 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
 ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعلست 

که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی
 بصحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
 بگلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی .

 برچهره گل شبنم نوروز خوش است 
در صحن چمن روی دل افروز خوش است

 از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است.

 چون ابر به نوروز رخ الله بشست
 برخیز و بجام باده کن عزم درست

 کاین سبزه که امروز تماشاگه تست
 فردا همه از خاک تو برخواهد رست .

* بوالفرج رونی
 جشن فرخنده فروردین است 

روز بازار گل و نسرین است
 آب چون آتش عود افروزست

 باد چون خاک عبیر آگین است
 باغ پیراسته گلزار بهشت

 گلبن آراسـته حورالعین است
 

* مسعود سعد سلمان
 رسید عید و من از روی حور دلبر دور
 چگونه باشم بی روی آن بهشتی حور
 رسید عید همایون شها به خدمت تو

 نهاده پیش تو هدیه نشاط لهو و سرور
 برسم عید شها باده مروق نوش

 به لحن بربط و چنگ و چغانه و طنبور
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 ساقیا سایه ابرست و بهار و لب جوی
 من نگویم چه کن ار اهل دلی خود بگوی .

 دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
 سخن اهل دلست این و بجان بنیوشیم .

 افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن
 مقدمش یارب مبارک باد بر سرو چمن

 
*هاتف اصفهانی

 نسیم صبح عنبر بیز شد بر توده غبرا زمین
 سبز نسرین خیز شد چون گنبد خضرا
 ز فیض ابر آزادی زمین مرده شده زنده

 ز لطف باد نوروزی جهان پیر شد برنا
 بگرد سرو گرم پرفشانی قمری ناالن

 به پای گل به کار جان سپاری بلبل شیدا…
 همایون روز نوروز است امروز و بیفروزی

 بر اورنگ خالفت کرده شاه الفتی ماوی
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* قاآنی

 رساند باد صبا مژده بهار امروز
 ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز
 هوا بساط زمرد فکند در صحرا 

بیا که وقت نشاطست و روز کار امروز
 سحاب بر سر اطفال بوستان بارد 

به جای قطره همی در شاهوار امروز
 

* سعدی
 رسیدیم به استاد سخن. استادی که گرمای کالمش در 
پس هفت قرن به سردی نگراییده و به راستی که استاد 
سخن سعدی است. طبع لطیف و ذوق بیمانند و استعداد 
ایزدی است، نیک پرورش  شگرف سعدی که بخشش 
یافت و به کمال نزدیک شد. بیگمان آب و هوای فرح 
بخش شیراز و صحراهای سبز و خرم و دشتهای پرگل و 
الله و مرغان خوش نوا نیز در الهام گرفتن وی از جمال 

طبیعت، تاثیر فراوان داشته است .
 درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند 

جهان جوان شد و یاران بعیش بنشستند
 بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط

 ز بس که عارف و عامی برقص برجستند.

 وقتی دل سودائی میرفت ببستانها
 بیخویشتنم کردی ، بوی گل و ریحانها

 گه نعره زدی بلبل ، گه جامه دریدی گل
 با یاد تو افتادم ، از یاد برفت آنها

 * مولوی
 مولوی معتقد است که غم و شادی دو پدیده طبیعی 
روح بشر است و هرگز نمیتوان آن را از قاموس زندگی 
بشر حذف کرد . بهر حال غم وشادی ، هر دو برای رشد 
و کمال شخصیت آدمی الزم است . مولوی با الحام از 
و  روئیدن گلهای  و  بهار و سرسبزی گلستان  وضعیت 

برآمدن شکوفه ها ، به این نکته اشاره دارد :
 آتش و آبی بباید میوه را

 واجب آید ابر و برق این شیوه را
 تا نباشد برق دل و ابر دو چشم

 کی نشیند آتش تهدید و خشم ؟
 کی بروید سبزه ذوق وصال 

کی بجوشد چشمه ها ز آب زالل؟
 کی گلستان ، راز گوید با چمن

 کی بنفشه عهد بندد با سمن
 کی چناری کف گشاید در دعا 

کی شکوفه سرفشاند در هوا ؟
 کی شکوفه آستین پر نثار
 برفشاند گردد ایام بهار ؟

کی ز درد الله را رخ همچو خون

 کی گل از کیسه برآرد زر برون
 کی بیاید بلبل و گل بو کند

 کی چو طالب، فاخته کوکو کند ؟
 

*ملک الشعرای بهار
ملک شعرای بهار در سال ۱۳۱۷ قصیده بلندی در 
وصف نوروز و زیبا ئی های طبیعت سروده که بخشی از 

آن را با هم مرور می کنیم :
 بهار آمد و رفت ماه سپند 
نگارا درافکن بر آذر سپند

 به یکباره سر سبز شد باغ و راغ
 ز مرز حلب تا در تاشکند

 بنفشه ز گیسو بیفشاند مشک
 شکوفه به زهدان بپرورد قند

 به یک هفته آمد سپاه بهار
 ز کوه پلنگان به کوه سهند

 جهان گر جوان شد به فصل بهار
 چرا سر سپید است کوه بلند ؟

هفت شین ساز مکن جان من اندر شب عید
 شکوه و شین و شغب و شهقه و شور و شیون

 هفت سین ساز کن از سبزه و سنبل و سیب
 سنجد و ساز و سرود و سمنو سلوی من

صبح عید است برون کن ز دل این تاریکی
 کاخر این شام سیه ، خانه نماید روشن
 رسم نوروز به جای آر و از یزدان خواه

 کاورد حالت ما باز به حالی احسن
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به  را  ایران در سال 1357 قدرت سیاسی  وقتی روحانیت شیعه در 
درآمدهای  و  دولت  قدرت  به  اتکا  با  که  می کرد  تصور  گرفت  دست 
میان  از  شده  استخدام  سرکوب  قوای  و  نفتی  بادآورده ی  و  سرشار 
و  دهد  انجام  می تواند  بخواهد  که  کاری  هر  باورمند  و  فقیر  طبقات 
هیچ مانعی بر سر راه آن نیست. همچنین روشنفکران دینی و بخش 
دنبال  به  که  )مارکسیست ها(  عرفی  روشنفکران  از  توجهی  قابل 
هویت گم شده ی خویش می گشتند تا از انسان غربی متفاوت باشند 
)معلوم نیست برای چه( و حاضر بودند آزادی و دمکراسی و حقوق 
بشر را برای آن قربانی کنند و دایناسورهای چند صد سال منجمد 
ایران حاکم کنند با حکومت تازه تاسیس همراهی  شده را بر مردم 

می کردند و خیال روحانیون از جهت آنها راحت بود.
یکی از این حیطه هایی که روحانیت شیعه در واکنش به ملی گرایی 
دوران پهلوی به دنبال اسلامی کردن آن بود سنن ملی ایرانیان بود 
می دادند.  )شیعه(  اسلامی  و  دینی  سنن  به  را  خود  جای  باید  که 
ادعا  و  می دادند  نشان  خود  از  زیادی  ولع  حیطه  این  در  روحانیون 
داشتند که اسلام مورد نظر آنها به همه ی نیازهای فرهنگی آدمیان 
پاسخ می دهد و دیگر نیازی به چیز دیگری نیست.                                        

مهندسی فرهنگ
دولت  دست  به  فرهنگ  مهندسی  از  صراحت  به  خامنه ای  علی 
چه  »ما  گفته است:  سخن  ایران  عرفی  فرهنگ  نابودی  واقع  در  یا 
مي خواهیم بکنیم با اخلاق مردم، با فرهنگ مردم؟ آیا ما به عنوان 
را  خودمان  جامعه ى  فرهنگى  هدایِت  مي توانیم  اسلامى  دولت 
رها کنیم؟ قطعًا نه، جزو وظائف ماست. ... ما وظیفه داریم مردم 
خودمان را هدایت بکنیم؛ هدایت... ریاست در جامعه ى اسلامى، 
مردم  زندگى  امور  اداره ى  نیست؛  صرف  و  محض  مادى  ریاست 
هست، همراه با هدایت. تا آنجائى که مي توانیم، باید راه هدایت 
مردم را باز کنیم و مردم را هدایت کنیم... باید در جهتى حرکت 
مبانى  به  بکنند،  عمل  متدین  بیایند،  بار  متدین  مردم  که  کنیم 
علی  )توصیه های  بشوند.«  پایبند  عملًا  بشوند،  معتقد  دینى 
خامنه ای به دولت دهم، شهریور 1388، تابناک، 3 شهریور 1389( 
همه  اسلامی  »مملکت  که  می گفت  خود  عامی  زبان  به  هم  خمینی 
چیزش باید اسلامی باشد.« این همه چیز طبعا اعیاد و جشن ها را 

نیز در بر می گیرد. 

 
سنن شیعی به جای سنن ملی

ابوالقاسم خزعلی یکی از اعضای شورای نگهبان روش این مهندسی 
»مردم  است:  کرده  بیان  صراحت  به  اعیاد  حیطه ی  در  را  فرهنگی 
عید  عنوان  به  نوروز  عید  جای  به  را  غدیر  عید  باید  ایران  مسلمان 
 22 شکوفایی،  و  نوآوری  غدیر،  همایش  برگزینند.«)در  خود  بزرگ 
و  کرده  تکرار  بار  چندین  را  خود  طرح  این  او   )1387 اردیبهشت 
هیچ گاه با مخالفت رسمی مراجع شیعه و نهادهای مذهبی شیعه و 
روحانیون قدرتمند در ایران مواجه نشده است. تنها ترس از مردم 
نگذارد.  اجرا  به  را  ایده ای  چنین  خامنه ای  حکومت  شده  سبب 
به  امور  از  بسیاری  در  مذهبی  مشروعیت  عدم  دلیل  به  خامنه ای 
را  بنیان حکومت  که  آن  داده است مگر  ایده های روحانیون تن در 

در خطر می دیده است. 

سیاست نابود سازی گام به گام
از منظر روحانیت شیعه جشن های  ملی ایرانیان باید مثل چیزهای 
نه  بالاخص اعیاد شیعه باشد و  دیگِر اسلامی شده، اعیاد اسلامی و 
آنچه از ایران باستان برای مردم این سرزمین به یادگار مانده و غیر 
اسلامی تلقی می شود. از این جهت نسبت به نوروز چهار برنامه مد 

نظر حکومت قرار گرفت:
1( کاهش تعطیلات نوروز از 14 روز برای دانش آموزان و دانشجویان 
پایانی دهه ی پنجاه توسط دولت  این طرح در سال های  به 7 روز. 
دیگر  هیچگاه  و  شده  روبرو  ملی  مقاومت  با  اما  شد  مطرح  رجایی 

مطرح نشد. 
2( افزایش تعطیلات مربوط به اعیاد اسلامی و شیعی مثل عید فطر و 
عید غدیر تا با توجه به زیاد بودن تعطیلات در تقویم رسمی، اعضای 
دهند.  در  تن  نوروز  تعطیلات  کاهش  به  نهایت  در  مجلس  و  دولت 
روحانیون با همین سیاست بسیاری از روزهای عزای مذهبی را به 
تقویم افزودند و در نهایت از تعطیلات مربوط به روزهای ملی کاسته 
شد. دولت احمدی نژاد در هشت سال گذشته تعطیلات عید فطر را 

بدون تصویب در مجلس به دو تا سه روز افزایش داده است. 
پیام های  و  خوانی  دعا  برنامه های  پخش  با  نوروز  کردن  اسلامی   )3
تلویزیون،  و  رادیو  از  تحویل  سال  از  پس  دولت  رئیس  و  فقیه  ولی 
اخذ  و  مذهبی  نمادهای  از  دولتی  سین  هفت  سفره های  کردن  پر 

 غدیر به جای نوروز: 

طرحی که به انجام نرسید
مجید محمدی )جامعه شناس(
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جنبه های ملی و باستانی از آن. بخش اسلامی شده ی نوروز چنان 
معرفی می شود که گویی ائمه ی شیعه و خود پیامبر اسلام عید نوروز 
را گرامی می داشته اند. اکثریت مردم ایران با خاموش کردن رادیو و 

تلویزیون خود به این نحوه ی برخورد پاسخ داده اند.  
نوروز یعنی  از  بعد  و  با جشن ها و مراسم قبل  امان  4( مبارزه ی بی 
چهار شنبه سوری و سیزده بدر، هر دو تحت عناوینی مثل خرافی 
آنچه  هر  طبیعت.  و  جامعه  امنیت  برای  بودن  مخرب  یا  بودن 
حقیقت  عین  حکومت  منظر  از  می کنند  خود  مذهب  در  شیعیان 
ندارند  اسلام  در  ریشه  که  اما سننی  نیست  آن  و خرافه ای در  است 
خرافی اند. مقامات جمهوری اسلامی که تنها موضوعاتی که برایشان 
اهمیت ندارد طبیعت و جامعه است به چهارشنبه سوری و سیزده 
به درکه می رسند طبیعت گرا و طرفدار آرامش روانی و عدم آلودگی 

صوتی می شوند. 
حکومت در چهل و سه سال گذشته مبارزه ی بی امان خود را علیه 
نکرده  کسب  زمینه  این  در  موفقیتی  البته  و  داده  ادامه  ملی  سنن 
است. روز سه شنبه ی آخر سال، حکومت همه ی قوای انتظامی و 
می خواهند  که  جوانانی  علیه  را  خود  شخصی  لباس  و  نظامی  شبه 
مراسم چهارشنبه سوری را جشن بگیرند بسیج می کند. در سیزده 
نوروز نیز حکومت هیچ گونه تمهیداتی را فراهم نمی کند و کار خاصی 
انجام نمی دهد تا افراد از ترافیک حاشیه ی شهرها ذله شوند و خود 
دست از این کار بردارند. این در حالی است که حکومت برای مراسم 
دولتی و مذهبی انواع خدمات مجانی مثل مترو و اتوبوس مجانی و 
حفظ امنیت همه جانبه برای شرکت کنندگان را فراهم می کند و به 

شرکت کنندگان غذا و نوشیدنی مجانی نیز داده می شود.  

تحوالت اجتماعی و نوروز
اما فراتر از برنامه ها و سیاست های دولت در جهت نابودی بخش های 
ماقبل اسلام،  فرهنگ و میراث ایرانی، جشن نوروز در چهار دهه ی 
گذشته تغییرات و تحولاتی را در جامعه ی ایران متحمل شده است. 
این تحولات ناشی از تحولات بزرگ تر اجتماعی و سیاسی در جامعه 
به طور  در خلا  نمی تواند  ملت ها   ملی  است چون جشن های   بوده 

دست نخورده باقی بماند و دچار تحولات می شود. 
افزایش تعداد خانواده های  و  افزایش شهر نشینی  با  نخست آن که 
به  بازدیدها در بخش عمده ی خانواده ها  ایران، دید و  هسته ای در 
نزدیک ترین اعضای خانواده محدود شده است. دیگر مثل سال های 
دهه ی چهل و پنجاه بسیاری از فامیل های دور خود را ملزم نمی بینند 
به دید و بازدید عید بروند. افراد کمتر به دید و بازدید کسانی می روند 

که در طول سال نمی توانند با آنها ارتباط داشته باشند.  
دوم آن که با افزایش امکانات ایرانگردی و جهانگردی و خودآگاهی 
نوروز  بازدید  و  اصولا مراسم دید  ایرانی  میلیون ها  به دیگر جوامع، 
را نادیده گرفته و در ایام نوروز به مسافرت می روند یا اگر در همه ی 
تعطیلات در مسافرت نباشند حداقل بخشی از آن را در سفرند. این 
امر برای بسیاری از خانواده ها که دیگر حوصله ی دید و بازدیدهای 

معمول را ندارند راهی برای گریز است. 
سوم آن که در طبقات مرفه تر که خانه برایشان به حیطه ی خصوصی 
افراد  از  برخی  حکومت(  دریغ  بی  تجاوزات  برابر  )در  شده  تبدیل 
ترجیح می دهند روزی از تعطیلات را در یک رستوران یا سالن دور 
هم جمع شده و به جای دید و بازدید در خانه ها که بسیار هزینه بر 

و   دشواری  و  شهرها  شلوغی  دلیل  )به  شده  هم  کن  خرد  اعصاب  و 
بسیار هزینه بر شدن رفت و آمد( در یک روز همه ی دیدارها را انجام 
ایرانیان  برای  سنت  یک  صورت  به  امر  این  کشور  خارج  در  دهند. 

درآمده است. 
برای هرچه  بر خلاف جهت گیری حکومت   و چهارم آن که جامعه 
اسلامی تر کردن نوروز این مراسم را هرچه بیشتر به صورت عرفی آن 
بودن در ساعت تحویل  این عرفی  ابراز  برای  برگزار می کند. برخی 
سال بر سر قبر حافظ یا مقبره ی کوروش در پاسارگاد می روند. البته 
فشارهای حکومت در کلیت جامعه از جهت غیر جمعی کردن جشن 

نوروز و محدود کردن آن در محیط خانه ها موفق بوده است. 
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سروده: 
منوهچر کوهن

سرزمین روزها و رویاها 

گل ها..... فقط در بهاران شکوفا نمی شوند 
و ماه و ستارگان  هم 

                  فقط در آسمان نمی درخشند
و خورشید هم ، ..... همواره پرجلوه طلوع نمی کند.....

یگانه ام ..... ماه بانویم.....
        ایران من..... سرنوشت من  

    برای من.....حتی در زمهریر زمستان 
                                              بها ران   

                              در دیدار تو .......... می روید
و گلها.....

       در هر زمان و مکان ... 
                                   فقط در خاک تو می شکوفند.....

و ستاره های جاودان آسمان زندگی من 
              فقط بر فراز قله  های پر غرور  تو میدرخشند 

 ایران من
          میهن من  

                     زادگاهم 
                              سرزمین  روزها و رویاها و آرزوهای من        

خورشید من....
                           فقط بر فراز آسمان حتی تیره و تار 

                                                و آلوده ی تو طلوع می کند
 یگانه ام....

     سرزمین من ...
                  ماه بانویم....

                        ای وجودت و امید دیدارت
                                          بهترین بهانه ی زیستنم 

 سرنوشت من...... 
               بهاران من ....؛... شادیهای  من   

     فقط در دشت و کوهستان وجود جادوئی 
                           و حتی در هم کوبیده ی تو شکوفا میشود

***   
دریغا....؛

همه این سالهای زندگانی 
                 هم پیری و هم جوانی

                       در سرما و سیاهی وغربت و سرگردانی 
بی باغ وبی بهاران 

          بی خورشید و بی ماه و ستارگان 
                  فقط در سکوت و تصور و تخیل...

                    با امید عشق و بهاران، و دیدار تو  گذشت 

دریغا... دریغ.....
        از سرزمین داغ دیده و خسته 

             ماه بانوئی با   سرنوشت و سالهای درهم شکسته......
                               و خاک تباه شده و امیدهای سوخته 

دریغا......     ایران من...                                             
                   سرنوشت من.....       سرزمین من

         ***

اما میدانم......
آن خاک سیه پوش شده ی من 

                   از نو خواهد روئید 
                                      سبز خواهد شد......

هرچند شاهد باشم ؛ 
                           یا خفته در خاک بیگانه 

رودها و دریاهای مرده ی زادگاهم 
           دوباره جان خواهند گرفت      

                           زنده و روان خواهند شد........
و ایران من .....

      باز ،  خرم و سر سبز ، آزاد و سرافراز
                     سر بر سریر سماوات خواهد سائید

https://www.yadidi.com/farsi.html
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تاثیر ارزشمند رادیو تلویزیون های فارسی 
زبان در ایام نوروز

نوروز شاد است، 
روضه نخوانید

نوروز یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در مدیریت رسانه های 
دولتی در ایران است. چالشی که در ۱۰ سال گذشته به طور جدی 
مدیران رادیو و تلویزیون دولتی ایران را وادار به واکنش اجرایی کرده 
است. واکنش به تاثیر چشمگیر برنامه های نوروزی تلویزیون های ۲4 
ساعته فارسی زبان که اکثر آنها از لس آنجلس روی آنتن می روند و 

رقبای جدی تلویزیون دولتی ایران محسوب می شوند.
اگر با این دیدگاه که از ابتدای به قدرت رسیدن مذهبیون تندرو در 
نوروز  از جمله  ایرانیان  آیین های ملی  با  نوعی دشمنی فطری  ایران 
در کردار و اندیشه اجرایی آنها جا داشته است، به ماجرا نگاه کنیم 
می توانیم متوجه شویم که سرچشمه خیانت بزرگ ملی رادیو تلویزیون 
دولتی ایران و دیگر دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی، از کدام 

آبشخور تغذیه می شود.
در ایران و پس انقالب نوعی ادبیات روضه خوانی در همه ارکان 
آواز و در کل  و  ایران حاکم شد. شعر و موسیقی، رقص  رسانه ای 
شادمانی از جامعه رخت بربست و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
کوشید تا در هر شرایطی چشم مردم را گریان نگه دارد حتی در لحظه 

زیبای تحویل سال نوی خورشیدی.
انحصار رسانه ای صاحبان قدرت در جمهوری اسالمی موجب شد 
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تا مردم برای نزدیک به دو دهه، زیر شدیدترین تبلیغات و مغز شویی 
سنتی  ایرانی  نوروز  که  بپذیرند  ایران ستیز  رسانه ای  نظام  این  مداوم 
اسالمی است و اگرچه متولیان قدرت و ایدئولوژی اسالمی در ایران 
نتوانستند ریشه های اصیل ایرانی نوروز را بخشکانند و انکار کنند اما تا 

آنجا که می توانستند به آن رنگ و روی مذهبی بخشیدند.
برای بسیاری از خانواده های ایران در این دوران نوروز فقط با دعای 
تحویل سال به عربی »یا مقلب القلوب و االبصار و...« معنی می شد و 
همواره تلویزیون دولتی ایران کوشیده است تا با جعل احادیثی از امامان 
شیعه و شخصیت های مذهبی مورد احترام مردم عموما مسلمان و پاک 

دل ایرانی، هویت ایرانی این جشن ملی را کمرنگ نماید. 
در چنین فضایی است که تلویزیون های ۲4 ساعته ایرانی با برنامه های 
متنوع فرهنگی، سیاسی و هنری از طریق ماهواره ها، به فضای رسانه ای 
با هر دیدگاه،  آنها  اتفاق  به  اکثر قریب  ایران وارد می شوند و  داخل 
موضع سیاسی و یا روش اجرایی که داشتند تقریبا در یک امر متفق القول 
بودند که نوروز ایرانی را باید با شادمانی، آواز، هنر موسیقی و تالش 

برای ایجاد لبخند برای خانواده های ایرانی همراه کرد.
اگرچه ضیا آتابای نخستین برنامه های نوروزی از لس انجلس را برای 
نوروزی  برنامه های  تولید  سابقه  اما  کرد،  ارسال  ایران  در  بینندگانی 
قدمت  به  سابقه ای  حسنه  سنت  این  داشتن  نگه  زنده  برای  تالش  و 

مهاجرت اجباری ایرانیان به خارج از کشور در پی وقوع انقالب دارد.
برای نخستین باز در سال ۱۹۷۹ است که پرویز قریب افشار در برنامه 
تلویزیونی سیمای آشنا اقدام به تهیه، تولید و پخش یک شوی ویژه 
نوروز می کند و پس از او در سال ۱۹۸۲ این منوچهر بی بیان است که 
در تلویزیون جام جم تدوین برنامه های ویژه نوروز برای مهاجران را در 
دستور کار قرار می دهد. برنامه هایی که اگرچه از طریق شبکه های محلی 
و در حدوده محدود جنوب کالیفرنیا پخش می شود اما با چند هفته ای 
تاخیر فیلم های ویدئویی آن مرز ها را در نوردیده و در داخل ایران تکثیر 

شده و دست به دست می شود.
اولین نوروز تلویزیون جام جم به زمانی مربوط می شود که در همه 
بیشتر  هم  مهاجران  این  نبود.  ایرانی  هزار  4۰ـ۳۰  از  بیش  کالیفرنیا 
و  بودند  خبر  دنبال  به  بیشتر  بدانند  زبان  آنکه  بی  و  بودند  سرگردان 
اتفاقاتی که در ایران می افتاد. در همین ایام جنگ ایران وعراق هم تازه 
درهرحال  بودند.  ایران  در  فامیل هایشان  نگران  همه  بود.  شده  شروع 
اندکاران برپایی  نبودند. ولی نخستین دست  مردم واقعا آماده  آن عید 
نوروز در تلویزیون جام جم  با تحمل سختی فراوان توانستند آن برنامه  
نوروزی را تهیه کنند. چند آهنگ ضبط کرده و چند ویدئو ویژه که به 
توان برای برنامه  نوروزی مورد استفاده قرار گیرد و لحظه سال تحویل و 
تیک تاک ساعت... نخستین مجریان نوروز در جام جم  ساسان کمالی  
و گلی یحیوی بودند که همه در ایران دوست شان داشتند و هر روز در 

تلویزیون )سابق( ایران آنها را می دیدند.
انصافا قابل  نیز استقبال گسترده و  هنرمندان و خصوصا خوانندگان 
تقدیری در این راه داشته اند. اکثر ایشان در طول این سال ها در برنامه های 

نوروزی مشارکت جسته اند و برای شادی مردم با جدیت کوشیدند.

کتاب  شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک، چاپ شرکت کتاب

دکتر صادق زیبا کالم

310-477-7477

مهم  رویــداد  کمتــر 
سیاسی را می توان در 
ایران  معاصــر  تاریخ 
ســراغ گرفــت که به 
اندازه انقالب اسالمی 
قرار  تحریــف  مورد 
گرفتــه باشــد. چه از 
ســوی موافقین و چه 
مخالفیــن  ســوی  از 
لباس  موافقیــن،  آن. 
بعد  که  ایدئولوژیکی 
از انقالب حاکم گردید 
را بر تن آن کرده اند و 
به جــای واقعیت های 
انقالب صرفًا باورهای 

ایدئولوژیک شان را تبلیغ می کنند. در نقطه مقابل، مخالفین انقالب قرار دارند. 
صف گسترده ای از ایرانیان که بواسطه کدورت شان از عملکرد نظام اسالمی بجز 
بغض و کینه هیچ روایت دیگری از انقالب ندارند. از جمله نکاتی که از جانب 
هر دو طرف مورد تحریف قرار گرفته عملکرد محمدرضا شاه پهلوی در ۳۷ سال 
ســلطنتش باالخص رفتار وی در دوران انقالب می باشد. ج.ا او را دیکتاتوری 
وابسته به غرب و مزدوری بیش نمی داند که نه تنها هیچ گامی در جهت پیشرفت 
و ترقی کشورش برنداشــت بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش روبرو شد 
تا آنجا که می توانســت به دستور اربابانش یعنی غربی ها در برابر مردم ایستاد و 
کشتار نمود. و زمانی هم که دید سرکوب دیگر فایده ایی ندارد از کشور گریخت. 
مخالفین انقالب برعکس او را رهبری وطن پرست، مستقل و ترقی خواه می دانند 
که تا می توانست به کشورش خدمت کرد. و وقتی هم که با مخالفت آنان )از روی 
ناآگاهی و توطئه غربی ها( روبرو شد، حاضر به کشتار مردمش نشده و از قدرت 
کناره گیری می نماید. کتاب ســعی کرده در ورای حب و بعض ها و تئوری های 
توطئه رایج میان ایرانی ها، نگاه واقع بینانه تری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و 
نشان دهد او نه اهریمنی بود که ج.ا از وی ساخته، و نه فرشته و بتی که مخالفین 

انقالب از وی ترسیم کرده اند.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=113032
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روی  و  رنگ  کالیفرنیا  جنوب  در  ایرانیان  جامعه  گرفتن  قوام  با 
مناسبات اجتماعی و به دنبال آن احترام به سنت های ملی نیز بیش از 
پیش رشد می کند و بی تردید نوروز به عنوان مهمترین رویداد ملی 
ایرانیان در همه اعصار تاریخ دلیلی است برای بروز هرچه بیشتر روحیه 
میهن دوستی و تالش برای حفظ و بقای هویت ایرانیان در خارج از 
کشور. اما این تالش در داخل ایران بازتاب گسترده ای می یابد و مردم 
همواره برای بیش از  دو دهه چشم انتظار نوارهای ویدئویی رسیده از 

لس آنجلس هستند. 
حرکت های ارزشمند و وحدت آفرینی مانند اجرای ترانه های ویژه 
نوروز با همخوانی ستارگان موسیقی پاپ در کنار هم و چیدمان های 
همنشینی های  و  مهمانی ها  و  سو  یک  از  سین  هفت  سفره  زیبای 
استودیویی با حضور ستارگان هنر و موسیقی از سوی دیگر به هرچه 
باشکوه شدن این برنامه ها و افزایش تاثیر آن در داخل کشور منجر 

می شود.
چهره های تلویزیونی مانند حمید شب خیز، علیرضا امیرقاسمی، فرزان 
دلجو، نادر رفیعی و... از دیگر کسانی هستند که برنامه های نوروزیشان 
در تلویزیون های ۲4 ساعته با توجه مخاطبان در ایران روبرو می شود و 
با فراگیر شدن امکان استفاده از آنتن های ماهواره ای در ایران علی الرغم 
خورشیدی   ۱۳۸۶ تا   ۱۳۸۳ سال های  خالل  در  آن ها،  ممنوعیت 
انتخاب شماره  تلویزیونی لس آنجلس  برنامه های نوروزی شبکه های 

یک مردم ایران در ایام نوروز و لحظه تحویل سال نو است.
این مسیر هموار شده موجب می گردد تا بنگاه های بزرگ رسانه ای که 
با بودجه های میلیونی دولت ها تغذیه می شوند هم دست به کار گردند و 
در سال های اخیر شاهد برنامه های متنوع نوروزی در رسانه های عموما 
خبری مانند بی بی سی  فارسی در لندن و صدای آمریکا در واشنگتن  
هستیم که هم از قافله عقب نمانده اند و هم، هم صدا با پیشگامان خود 
در لس آنجلس فریاد می زنند که نوروز شاد است در آن برای مردم ایران 

روضه نخوانید.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105


IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، نوروز

5353

C  Copyright 2022 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Nowruz

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx%3Fitem%3D100%26title%3Dcomprehensive%2520history%2520of%2520the%2520jews%2520of%2520iran%26author%3Dlevy%2C%2520habib
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=106415
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=118
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=4457
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=112105


IRANSHAHR MAGAZINE

ویژه نامه  ایرانشهر، نوروز

5454

C  Copyright 2022 Ketab Corporation

IRANSHAHR Special Edition, Nowruz

نه  را  نوروز  همیشه  که  است  طوالنی  سال های 
تلویزیونی  و  رادیویی  استودیوهای  در  که  خانه  در 
آن ها  یکایک  در  که  سال هایی  کرده ام.  تحویل 
آن  سنن  و  آداب  و  فرهنگ  به  عشق  از  جدای 
کوس  تا  گرفته  نو  اسکناس  بوی  از  کهن،  سرزمین 
کرنا و دهل... حس دیگری نیز همراه بوده است. 
حسی برآمده از شغلی که داشته ام. به یاد می آورم 
سال ها قبل در یک شب سرد و برفی در واشنگتن 
که سال تحویل به وقت محلی ساعت 3 یا 4 صبح 
صدای  روزهای  آن  کوچک  استودیوی  در  ما  بود 
داشتم.  عهده  به  را  نوروزی  برنامه  اجرای  امریکا 
تا  کردم  باز  را  تلفن  خطوط  سال  تحویل  از  پس 
در  باشیم.  مردم  نوروزی  تبریک های  پیام رسان 
دنیا  سوی  آن  در  توکیو  از  جوانی  احوال  همین 
و گفت که ساعتی است در یک کیوسک  تلفن کرد 
تلفن راه دور ایستاده است تا از طریق رادیو صدای 
امریکا به مادر بیمارش که در بیمارستانی در مشهد 
احساس  لحظه  یک  بگوید.  تبریک  است  بستری 
کردم گویی بر فراز قله ای بلند ایستاده ام و دستان 
بی شمار بسیاری را می بینم که از اقصی نقاط بلند 
دستان  این  که  است  من  وظیفه  این  و  شده اند 
مشتاق را بهم برسانم. این حس خوشایند هنوز با 
من است و دلیلی که تاب دوری از خانه و خانواده را 

در این همه نوروز سپری شده مهیا می کند.

گمان می کنم خاطرات نوروزی ما، آن ها 
خاطره های  در  بیشتری  شفافیت  با  که 
دوران  نوروزی  خاطرات  است  مانده  ما 
گروه  این  به  هم  من  و  ماست.  کودکی 
از  من  کودکی  دوران  نوروز  دارم.  تعلق 
است.  مانده  باقی  ذهنم  در  جهت  چند 
به  چه  نوروزی،  هدیه های  که  این  یکی 
نو،  اسکناس های  آن  و  نقد  پول  صورت 
برای  تا  دیگر  هدایای  صورت  به  چه  و 
همراه  به  شادی  دنیا  یک  کودکان  ما 
برای دید  ما  و اشتیاق کودکانه ی  می آورد 
روزهای  آن  بود.  بی نهایت  تا  بازدیدها  و 
کودکی من، در تهران، جز چند خیابان که 
سنگ فرش بود، بقیه خیابان ها خاکی بود 
و چند نوروز را به خاطر می آورم که با برف 
رفت وآمد  وسیله ی  و  بود  همراه  سنگینی 
هم درشکه بود. یکی از دایی های مادر من 
در منطقه ی دوالب در شرق تهران زندگی 
به یاد دارم که در یک نوروز  می کرد و من 
آن ها  خانه ی  به  بار  دوسه  درشکه  با  ما 
و  باشد  منزل  در  ایشان  بار  یک  تا  رفتیم 
البته  و  آید  حاصل  نوروزی  دیدوبازدید 
بود  عیدی  گرفتن  که  خود  آرزوی  هم  ما، 

نگاه  گرم  درون  از  را  ما  گرفتن  عیدی  اشتیاق  اما  بود،  سرد  هوا  و  دست انداز  پر  و  گل آلود  راه ها  برسیم. 
می داشت.

من این رفت و آمدهای طوالنی و دشوار و چند باره را به خوبی به یاد دارم. البته تعطیالت مدرسه را هم 
که به این مراسم نوروزی وصل کنیم، شور و شادی مضاعف ما کودکان آن روزگار را بیشتر درک می کنید.

یک خاطره شیرین دیگر هم از دیدار مادربزرگ مادری ام دارم که هیچ گاه فراموش نمی کنم. سال های 
بعد از جنگ دوم جهانی است و روزگار اقتصادی خانواده ها سخت است. هنگامی که به دیدار مادربزرگ، 
که او را خانم جان و گاهی بی بی جان صدا می کردیم، رفتیم و با درشکه به محله ی خانی آباد رسیدیم، و 
وارد منزل شدیم و دور میز شیرینی جات نشستیم، و مادربزرگ برای همه چای آورد، من دیدم که وقتی 
مادر و پدر و یکی دو نفر دیگر حبه های قند را از توی قند دان برداشته، زیر همان ردیف رویی، دیگر قند 
نبود و مادربزرگ برای آبروداری آن را با پنبه پر کرده بود. این یکی از شیرین ترین خاطرات کودکی من 
است، و هم اکنون که دارم این کلمات را روی کاغذ می آورم، منظره ی آن کوچه و محله ی خانی آباد، که 
محله جهان پهلوان تختی بود، و اتاق مادربزرگ و سیمای خندان خانم جان همگی جلوی چشم من با 

شفافیت تمام مجسم است.
یاد می آورم، قند در دلم آب می شود و سپاسگزار فرهنگ  به  را  این خاطرات  در 75 سالگی، حاال که 
ایرانی هستم که نوروز و مراسم آن را برای ما فراهم آورده است که طی همه ی این سال ها در رنگین کمان 
به  را  نو  سال  و  بهاران  شهد  و  می کنیم  دور  ذهن مان  از  را  آزردگی  و  می زنیم  پیوند  را  خود  دل های  آن 
خانه های خود می آوریم. این هدیه ی فرهنگ ایرانی را پاس داشته ایم و پاس خواهیم داشت، زیرا نوروز 

هدیه ای است زیبا.
یداهلل رؤیایی، شاعر خوب معاصر ما، در یک دوبیتی، نوروز را چنین وصف می کند:

زمین خندید و صحرا شد گل افروز
بهار آمد، بهار عشق آموز
بیابان را همه در برگرفته

سرود گرم باران های نوروز

فریدون فرح اندوز
مجری با سابقه رادیو و تلویزیون:

بر فراز قله وصالبر فراز قله وصال

 مجید روشنگر
مدیر و بنیانگذار فصلنامه بررسی کتاب:

نوروز بعد از جنگ جهانی دومنوروز بعد از جنگ جهانی دوم

https://www.facebook.com/AuditoryProcessingClinics/
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احمد تاج الدینی 
نوروز 1399 در حالی از راه می رسد که میهن ما نیز مانند بسیاری از 
کشورهای جهان آلوده به ویروس کشنده کرونا شده است. اما درد و 

رنج یکی و دوتا نیست. کشور ما 41 سال است که آلوده به ویروسی 
بسیار خطرناک تر و کشنده تری شده است. ویروسی که یک ملت را 
به قرنطینه برده است. در این قرنطینه 41 ساله، ندای آزادی ترور 
دوستی  انسان  آوای  و  شده  بسته  گلوله  به  دادخواهی  فریاد  شده، 
با زهر تبلیغات ضد انسانی به خاک افتاده است. در این سال های 
سیاه، دانش زمین گیر و خرافه میدان دار شده است. این ویروس 
ویرانگر، ریشه در جهل و خرافه دارد، اما هوشمند عمل می کند. می 
داند چه می خواهد و می داند چگونه عمل کند. هدف این ویروس 
ایران است. بی  نام  به  نابودی ملتی  ایران زمین و  خشکاندن ریشه 
سبب نیست که این ویروس بد کنش در حمله به  درخت کهنسال و 
پر شاخ و برگ ایران، همزمان به گل ها و ریشه های آن حمله ور شده 
است. ویروس چهل و یک سال است که در میهنِ  به قرنطینه درآمده 
ما، گل ها را پرپر، شاخ و برگ های سر زنده را قطع، فضای تنفسی 
را مسموم  و سیلابی از عفونت به سوی ریشه تنومند فرهنگ ایران 
زمین روانه کرده است.  این ویروس هوشمند و برنامه ریزی شده، 
ریشه  خشکاندن  سوی  به  احساس  ای  ذره  بدون  ربات  یک  مانند 

حرکت می کند. ویروس می داند که ریشه  این درخت کهنسال، به 
حکم غریزه ای که از تجربه های هزاران ساله اندوخته، این توانایی 
و  نوسازی  بازسازی،  را  اش  شده  قطع  های  برگ  و  شاخ  که  دارد  را 
تاریخ  این ریشه، فرهنگی است که در درازای  ترمیم کند. آبشخور 
هزاران ساله بوسیله مردمی سخت کوش، نیک کردار، راست گفتار و 
نیک اندیش ساخته و پرداخته شده است. ویروس هوشمنِد مسموم 
می داند که همه چیز از این ریشه و آبشخور زلال آن برآمد می کند. 
و  ایران  فرهنگ  کردن  برای مسموم  را  توان جهنمی اش  پس همه 

خشکاندن ریشه بکار گرفته است. 
الگوی  طبیعت،  آفریده  ایران،  فرهنگ  های  سرچشمه  از  نوروز   
زایش، پادزهر سیاهی و زاینده امید و بهروزی است. نیاکان ایرانیان 
با پیوند زدن زیباترین لحظه گردش طبیعت با اندیشه نیک ، استوره 
کارکردش  و  پیام  اما  است  ایرانی  گرچه  نوروز  آفریدند.  نامیرا  ای 

جهانی است: امید، روشنایی، خردورزی .
برگ  و  شاخ  و  ها،  جوانه  ها،  شکوفه  ها،  گل  پاس  به   1399 نوروز 
های شادابی که ناجوانمردانه در این سال ها بوسیله ویروس تبهکار 
قربانی شدند، با شکوه تر از هر زمان دیگر دامن دامن گل و خرمن 
بد  ویروس  کند.  می  جاویدش  همیشه  فرزندان  نثار  شکوفه  خرمن 

سرشت نمی تواند نوروز را قرنطینه کند.
 نوروز پیروز

این مطلب برای نوروز 1399 یعنی 2 سال پیش نوشته شده است ولی بوی کهنگی که نمی دهد هیچ، بلکه متاسفانه در به 
همان پاشنه 2 سال پیش و 43 سال پیش می چرخد و تغییری صورت نگرفته است
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بار دیگر در سرآغاز بهار و همزمان با نوزایي و بیداري حیات و زندگي در جشن 
با طراوت طبیعت،  نوروز ایراني از راه مي رسد. نوروز شاید در نگاه اول فقط یک 
جشن عادي سال نو تلقي شود. اما نگاهي دقیق تر این واقعیت را آشکار مي سازد 
که جشن نوروز ریشه در اعتقادات و فرهنگ کهن تمدن ایراني دارد. یعني اصوالً 
در گذشته هاي دور مردماني در فالت ایران زمین سکونت داشتند که براي آنها 
جشن و شادي و نگاه مثبت و زندگي با نشاط جایگاه ویژه اي در تفکر جمعي و 

اجتماعي شان یافته بود.
ایرانیان باستان یکي از زیباترین و مؤثرترین نمونه هاي گاه شمار سالیانه را به 
صورت تقویم خورشیدي تنظیم و تدوین کرده بودند. تقویمي که با بهار، فصل 
زایش طبیعت، تجدید حیات و نوگرایي آغاز مي شد و پایان آن دورة سرماي 
زمستان و به خواب رفتن دوبارة طبیعت بود، تا که روزي دیگر و بیداري دوباره 

طبیعت مهیا گردد و این دورة زنجیره وار هر سال و هر سال تکرار مي شد...
یک نکته مهم آن است که گر چه نوروز فقط در چهار، پنج کشور پیرامون ایران به 
طور رسمی برگزار مي شود  اما ایرانیان در زمره معدود ملت هاي جهان هستند که از 

تقویم متعلق به خود و جشن سال نو به طور مستقل برخوردارند. 
در میان حدود ۱۹4 کشور کنوني در جهان تنها  فقط تعداد انگشت شماري 
از تقویم هاي مستقل و قابل اجرا مورد استفاده قرار مي گیرد.  یکي تقویم 
میالدي)مسیحي( است که در بخش اعظم جهان کنوني جنبه رسمي و اجرایي 
دارد.  یهودیان هم مانند مسیحیان تقویم مستقل دارند که با جشن هاي مفصل سال نو 
همراه است. چیني ها هم تقویم قدیمي خود را دارند که بیشتر جنبه سمبولیک در آن 
کشور یافته و مورد استفاده عملي نیست. برخي کشورهاي عربي خیلج فارس تقویم 
سنتي )قمري( را به طور محدود مورد توجه دارند. اما عرب ها جشن سال نو ندارند.
به این ترتیب مي بینیم در جهان امروز فقط در حدود ۵ تقویم مستقل با سنت هاي 
ویژه سال نو وجود دارد که یکي از آنها تقویم باستاني ایراني است با سنت هاي زیبا 

و جشن هاي متعدد. جشن نوروز، جشن تیرگان، مهرگان، یلدا، سده...
اصوالً ایرانیان باستان براي هر ماه و هر فصلي جشن ویژه اي داشتند، ملتي با 

جشن هاي فراوان براي ایجاد شادي در جامعه خود و خرسند ساختن دل ها.
و این مایه افتخار بزرگي است که از میان حدود ۲۰۰ کشور در جهان امروز فقط 

نوروز، نماد اصالت و استقالل فرهنگي ایرانیاننوروز، نماد اصالت و استقالل فرهنگي ایرانیان
چهار یا پنج کشور و تمدن توانسته اند یک تقویم مستقل با سنت هاي منحصر به خود 
را تدوین و عرضه کنند که یکي از آنها تقویم ایراني است. از آن هنگام که ایرانیان 
مجبور به کوچ و مهاجرت بزرگي در ۳۵ سال پیش شدند نوروز زیباي ایراني هم 
با این مهاجران پراکنده در دهها کشور دیگر به نقاط گوناگون جهان مهاجرت کرد.

ما ایراني هاي مهاجر که غالباً در کشورهاي غربي داراي فرهنک مسیحي ساکن 
شدیم، البته هر سال کریسمس و جشن هاي ژانویه را مي بینیم و تجربه مي کنیم و 
باید اذعان کرد که کریسمس فرنگي ها و جشن هاي زمستاني آنها هم زیبایي هاي 

خاص خود را دارد.
اما باز هم نوروز ایراني،  این پیر سه هزار ساله بهاري زیبایي و جذابیت دیگري دارد 

که با جشن هاي دیگر قابل مقایسه نیست. 

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،
شاخه های شسته، باران خورده پاک، 

آسمانِ آبی و ابر سپید،
برگ های سبز بید، 

عطر نرگس، رفص باد،
نغمۀ شوق پرستوهای شاد

خلوِت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می  رسد اینک بهار

خوش به حالِ روزگار
خوش به حالِ چشمه ها و دشت ها

خوش به حالِ دانه ها و سبزه ها
خوش به حالِ غنچه های نیمه باز

خوش به حالِ دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حالِ جام لبریز از شراب

خوش به حالِ آفتاب
ای دلِ من گرچه در این روزگار
جامۀ رنگین نمی پوشی به کام
بادۀ رنگین نمی بینی به  جام

نُقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تُهی ست

ای دریغ از تو اگر چون ُگل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای  دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

فریدون مشیری
از مجموعۀ »ابر و کوچه«
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بر کسی پوشیده نیست که هر ملت و فرهنگی 
دارای مراسم و مناسکی است که هویت فرهنگی 
آن ملت را نشان می دهد. در اصل جشن، برپایي 
مراسم نیایش و سپاس به مناسبت یک پیروزي 
یا واقعه اجتماعي یا یک معجزه آسماني است که 
براي جامعه، منافعي دربردارد. نوروز جشن ملي و 
آیین کهني است که در گذر هزاره ها و در دوران 
مختلفی که بر سرزمین ایران گذشته است، برترین 
نمادهاي انساني و فرهنگي را در خویش گنجانده 
و آنچنان در ناخودآگاه فرهنگي این سرزمین ریشه 

دوانده کـه هیچ برشي از تاریخ ایران، توان انحصار آن را نداشته و ندارد. 
فرهنگ ایرانی از دیرباز آمیخته با جشن ها و شادی ها بوده است. برخی 
جشن های بزرگ ایرانیان باستان عبارت بودند از روزهای همنام با دوازده 
ماه و جشن های ماهانه شامل اردیبهشتگان، خردادگان، جشن تیرگان، جشن 
امردادگان، جشن شهریورگان یا آذر جشن، جشن مهرگان، جشن آبانگان، 
جشن آذرگان، خرم روز، بهمن گان یا بهمنجنه، مردگیران یا سپندارمذگان 
یا اسپندگان. جشن های شش گانۀ گاهنبار، جشن فروردگان، جشن های 

آتش، جشن سده، جشن سوری پایان سال، نوروز و جشن های مربوط 
به نوروز، نوروز کوچک، نوروز بزرگ یا خردادروز، سروش روز، جشن 
خزان، سیرسور، جشن بتیکان، جشن گاوگیل، جشن بادبره، یلدا، نوروز انهار، 
جشن بمو و جشن های دیگری که در خالل هر یک از این  مراسم بر گزار 

می شده است. 
شروع هر سال خورشیدی، جشن نوروز است. نوروز به عنوان یکی از 
کهن ترین و برترین نمادهای فرهنگي ایران، آییني مورد قبول و خوشایند براي 
ه همین دلیل در مقوله نظم فرهنگي و انسجام  تمامی افراد ایران اسـت و ـب
اجتماعي مي تواند کارکرد مفیدي در جهت نزدیکي اقوام ایراني و همبستگي 

ملي ایجاد کند. نوشتار پیش رو رهاوردی است به جشن آغازین.

چیستی جشن نوروز

در فرهنگ ایران کهن، جان و پیکر انسان با خداوند سرشته شده است. این 
است که انسان با خداوند هم گامی می کند و جشن و شادی می آفریند. در 
این فرهنگ، که بر بینش زایندگی بنیان دارد، همواره هر پدیده ای از پدیدة 
دیگری آفریده می شود. بسان این که بهار از بُن زمستان و تابستان از بُن بهار 

دست افشانی و پایکوبی نوروزی
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پدیدار می شود. بر اساس این نگرش، زایمان هر پدیده با جشن و شادمانی 
همراه است.

از مهمترین ارکان شادی و سرور در تمامی فرهنگ های بشری، حرکاتی 
آیینی در قالب دست افشانی و پایکوبی )رقص( است. جشن و خرسندی، از 
شادمانی رقصندگان آفریده می شود و آنها را با نیروی مهر به یکدیگر پیوند 
می دهد. در جشن ویژگی های همگانی همچون مهر، نیاز، آز و دوستی هم 
آهنگ می شوند. جشن، بیکار بودن و تن آسایی نیست، بلکه درست در نقطۀ 
مقابل، در هر جشنی یک دگرگونی و نوزایش در هستی به وجود می آید. 
نمونۀ بارز چنین پدیده هایی نوروز است که در آن زمین خّرم می شود یا جشن 

خرمن به هنگامی که خرمن برگرفته می شود. 
این است که فردوسی، از خود بیگانه شدن ما را نکوهش می کند:

نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام 
     به کوشش ز هرگونه سازند دام

نباشد بهار از  زمستان  پدید   
            ننوشند هنگام  رامش  نبید

در جشن نوروز، درود )که نام روز پایان سال است( از زادمان بهار مژده 
می دهد که دوباره جهان به زایندگی و رویندگی برانگیخته خواهد شد. از این 
روی مردمان، در هنگام نوروز، نیازهای خود را بر زبان می رانند و امیدوار 
هستند که تا فرارسیدن نوروزی دگر به آرزوهای خود برسند و همراه با زایش 

بهار تصویر آرزوهای خود را بزایند. 

  برخی آیین های نوروزی ایران باستان

با در نظر گرفتن گسترة جغرافیایی ایران که هم شامل اقوام گوناگون و 
هم محل تالقی قاره ها و تمدنی کهن است، تنوع زیادی در مراسم نوروزی 
ایرانی مشاهده می شود. اشتراکات این مراسم در حوزة ایران باستان )آسیای 
مرکزی و خاورمیانۀ امروزین( شامل درود نوروزی، نیایش،  دید و بازدیدهای 
نوروزی، حاجی پیروز، میر نوروزی، کاروان های شادی و سرور، چهارشنبه 
سوری، خوان نوروزی، کاشت حبوبات، آب پاشی، هدایای نوروزی، آوردن 
آب از آسیاب، پخت حلوا و خوراک ها و نوشیدنی های خاص، شیر سنگی، 
کوزه شکستن، جامۀ نو به تن کردن، خانه تکانی، هفت سین و ... است. 
قالب مردم با آیین های مربوط به خانه تکانی، آراستن ظاهر، خوراک، و دید 
و بازدیدهای نوروزی آشنایی زیادی دارند. اما، اکثریت قریب به اتفاق، از 
آیین های دست افشانی و پایکوبی، بی خبرند. نظر به محجور ماندن آیین های 
دست افشانی و پایکوبی در نوروز، در ادامه به معرفی چند مراسم پرداخته 

می شود:
1. کاروان های شادی و سرور

بر اساس اسطوره های ایران کهن، در نبردی که میان اهریمنیان با انسان آغاز 
شد تا فرزندان آدم از رشد و افزایش باز بمانند، اهریمن دوازده حیوان عجیب 
الخلقه را در هیبت موجوداتی اژدهاگون و دیوانی شاخدار فرستاده است که 
مشغول جویدن پایه های دنیا هستند. در روزهای خاصی از سال که به آنها 

»همس پت مدم » گفته می شود، این اهریمنیان به خیال اتمام کار دنیا، 
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برای رقص و شادی پایان و نتیجه بخشی خباثت خویش به زمین آمده و 
به هنگام بازگشت شاهد بازسازی ستون هایی هستند که تا آن زمان تخریب 
نموده بودند. این نبرد اساطیری و پیروزی نهایی یاران اهورامزدا بنا بر باورهای 
رازآلود جادویی موضوع و دست مایۀ کاروان های شادی و سرور بهاری شده 
است. این سنت که امروزه تقریباً به بوتۀ فراموشی سپرده شده است، تا حدی 
مختصر باقی مانده که یکی از بازمانده های آن، رسم رقص »نیماسپ« است که 

در برخی روستاهای فالت ایران هنوز در نوروز به انجام می رسد.
2. حاجی فیروز)مرد پیروز(:

آیین دیگر جالب در زمینۀ دست افشانی و پایکوبی نوروزی حاجی فیروز 
است. بر اساس برخی اعتقادات موجود، اگر خانواده ها شاد نباشند فروهر 
خانه را ترک می کند و برکت از خانه ها می-رود. پس در این روزها افرادی با 
شکل ها و حرکات و کالم خنده آور و موزون در خانه ها و معابر و بازار ظاهر 
شده و به این امر مقدس می پرداختند. قضیۀ دلقک های درباری و مراسم 
رقص و نوازندگی و آوازهای قصر شاهان نیز از همین اعتقادات سرچشمه 
گرفته است. گویا این مهم در قدیم بر عهدة برده های سیاه بوده است. بعدها 
که به برده های سیاه دسترسی نبوده با دوده و رنگ شبیه-سازی می شده است.
بنظر  برخی از پژوهشگران عرصۀ تاریخ و فرهنگ ایران، نام حاجی فیروز 
و شکل خاص آن که امروزه مردم شاهدش هستند )لباس قرمز، دست و 
صورت سیاه شده، ترانه های عامیانه ای که می خواند( بدعتی نو خاص تهران 
معاصر است. اما شخصیت پیام آور نوروزی به شکل های گوناگون در سراسر 
فالت ایران موجود بوده است. در بخش های مختلف فالت ایران چنین 
شخصیتی نام های خاصی دارد؛ به عنوان نمونه، در آذربایجان »ننه مریم«، در 
ماوراءالنهر )تاجیکستان و بخارا( »ماما مروسه«، »بابا نوروز« و »عمو نوروز«، در 
خراسان بزرگ )شامل خراسان ایران و افعانستان( »بی بی نوروزک«، در حوزة 
شاخاب پارس »ماما نوروز«، در گیالن »پیر بابا« و »آروس/ عروس گلی«، و 
در استان مرکزی ایران به »ننه نوروز«. علی رغم شخصیت زنانۀ این اسطوره 
)که ریشه در میتراییسم دارد(، هنگام اجرای نمایش ها، مردان با لباس مبدل 

اجرای نقش می کند.
نکتۀ جالب توجه در مورد حاجی فیروز، گوناگونی شیوة اجرای نمایش ها 
در نواحی گوناگون، زمان مراسم و حتی ترانه هایی که سروده می شود است و 
به نظر می رسد چنین تفاوت هایی ناشی از گوناگونی ویژگی های اقلیمی باشد. 

می توان گفت در شکل پایه، مراسم حاجی فیروز در آسیای میانه صورت 
می گیرد. در آخرین شب سال، مردم انتظار »مامای مروسه« را می کشند و زنان، 
سمنویی را که برای نوروز تدارک دیده اند در ظروفی روی سفره می گذارند تا 
در طول شب مامای مروسه آنها را برکت دهد و بچشد. پیش از آمدن مامای 
مروسه، مراسم »گل گردانی« یا »گل نوروزی« برگزار می شود و در این مراسم 
گروهی از مردم، نخستین گل های روییده در صحرا را چیده و دست افشان 
و پایکوبان در کوچه ها می گردانند. این آیین با تفاوت هایی در گیالن و 
کوهپایه های تالش نیز برگزار می شود. در آنجا »آروس/ عروس گلی« و »پیر 
بابا« با یک خرس و با دسته های گل و پوشیدن پوشاک سرخ و کاله بوقی 
)به احتمال یادمانی از میترا( به ترانه سرایی و داریه نوازی و کارهای خنده آور 
می پردازند. در هزاره جات افغانستان و در دامنه های کوه بابا، نیز »بی بی نوروز« 

با لباس هایی خنده دار و سرودخوانی به شاد کردن مردم می پردازد.
3. میر نوروزی)بر نشستن کوسه(:

به گفتۀ خیام در کتاب نوروزنامه، مراسم آغاز سال نو و نوروز با آمدن موبد 
موبدان به نزد پادشاهان پیش از اسالم آغاز می شد. ابتدای صبح اولین روز 
سال، موبد موبدان به تنهایی با جامی زرین پر از نوشیدنی مخصوص، انگشتر، 
درهم و دینار خسروانی، یک دسته گندم تازه سبز شده )سبزه(، شمشیر، تیر 
و کمان، قلم و دوات، اسب، باز، و غالمی خوب روی به نزد پادشاه رفته و با 
آداب و حرکاتی خاص به زبان پارسی پس از نیایش پروردگار به مدح پادشاه 
می پرداخت. پس از آن، بزرگان دولت و حکومت به نزد پادشاه شرفیاب شده 
و هدایای نوروزی خود را پیشکش می نمودند و پس از آن اعالم نوروز در 
سراسر کشور آغاز می شد و این پایه ی مراسم میر نوروزی است؛ بر این 
اساس، در آغاز نوروز، مردی نیکنام، خوش یمن، خجسته، گشاده روی و 
خوش بیان که »میر نورزی« خطابش می کردند، به حضور شاه شرفیاب شده 
و اجازه ی داخل شدن می گرفت. شاه می-پرسید: که هستی؟ از طرف که 
و از کجا آمده ای؟ به کجا می روی ؟ همراهانت کیستند؟ چه با خود به همراه 

داری؟
میر نوروزی در پاسخ می گفت: نامم میر نورزی خجسته است. من از بر 
دو فرخنده پی آمده ام. به سوی دو نیک بخت روانه هستم. همراه من شادی 
و پیروزی است. پیشکشم سال نو است. همراه من برای نیک بختان خبری 

خوش و درود و پیام است.
 پس از این گفت و شنود، شاه به او بار و اذن دخول می داد. در این هنگام 
میر نوروزی، تعظیم کنان خوان و سفرة نوروزی خود را در پیشگاه شاه باز 
می نمود که در آن نان های کوچک پخته شده از گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، 
عدس، برنج، کنجد، باقاال و لوبیا بود. سپس، برای شاه و کشورش آرزوی 
طول عمر و سعادت می کرد. پس از آن، مراسم رسمی پایکوبی و دست 

افشانی نوروز آغاز می شد.
در این آیین زیبا، دو مبارک عبارتند از امشاسپند )خرداد که شامل تندرستی، 
فرمانروای آب-هاست( و امرداد )نامیرایی، که فرمانروای گیاهان است(. دو 
نیکبخت نیز شاه و شهبانو بوده اند که برای مردم برکت و فراوانی می آورده اند.
هدف از این نوشتار، اشاره ای مقدماتی به چند آئین فراموش شدة پایکوبی 
و دست افشانی در جشن باستانی نوروز بود؛ رسم هایی که در بین دیگر 
آئین های نوروز محجور و مغفول مانده اند و به ندرت کسی حتی از وجود 

چنین آئین هایی با هدف های باال مرتبه با خبر است.
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به  زمان  و  زمین  گردش  دیگر  بار 
خورشیدی  نوی  سال  تحویل  لحظه 
رسیده است و گردش ایام خبر از سالی 

جدید می دهد.
ایرانیان لس آنجلس بر اساس رسمی 
ایرانیان  محله  در  ساله  همه  فرخنده 
این شهر در بلوار وست وود گرد هم 
گرد هم آیی  بزرگترین  در  تا  می آیند 
ایرانیان در خارج از کشور به  ساالنه 

دیدو بازدید نوروزی بپردازند.
امسال نیز این رویداد مهم فرهنگی و 

ملی ایرانیان لس آنجلس در روز یکشنبه  
۲۷ مارچ ۲۰۲۲ از ساعت ۱۱ بامداد تا 
۵ عصر در خیابان وست وود )پرژین 
خیابان های  تقاطع های  بین  اسکوئر( 

ویلکینز  تا اوهایو برگزار می شود.
به گفته مقامات شهرداری لس  آنجلس 
به دلیل برپایی این مراسم که تخمین 
زده می شود نزدیک به ۲۰هزار نفر از آن 
بازدید کنند، تمهیدات ترافیکی ویژه ای 
در منطقه وست وود از سحرگاه روز ۲۷ 

مارچ تا پایان شب اعمال خواهد شد. 

دیدوبازدید  مراسم  کنندگان  برگزار 
ایرانیان در وست وود اعالم کرده اند که 
مانند هر سال شرکت در این مراسم 
بزرگ برای همه عالقمندان رایگان و 

آزاد است.
در مراسم امسال هم عالوه بر برنامه های 
ویژه هنری، موسیقی و نمایش نمادهای 
ایرانی، غرفه هایی از موفق ترین صا حبان 

مشاغل ایرانی برپاست.

نوروز آمدنوروز آمد
دید و بازدید نوروزی ایرانیان 27 مارچ2022 در پرژن اسکوئر 

)WESTWOOD( برگزار می شود


