يادبود
ن 1396
شنبه  13آبا 
سال اول ،شماره 7

یادی از پیر پژوهش گیالن استاد «فریدون نوزاد» در نخستین درگذشت

کارنامهماندگار

دکتر هومن یوسفدهی

پژوهشگر تاریخ و ادبیات گیالن

طرح
محسن احمدوند

طراح

کاله

به قول مردم گفتنی 7/

 13آبان  1395مقارن اس��ت با نخس��تین سالروز درگذشت
پژوهشگر نامدار گیالنی اس��تاد فریدون نوزاد؛ مردی بزرگ
که نزدیک به یک قرن با خوش��نامی زیست و آثار ارزشمند و
خاطرات خوش از خود بر جای گذاشت .استاد فریدون نوزاد
 6بهمن ماه ۱۳۰1در محله «درویش مخلص» رشت به دنیا
آمد .پدرش شادروان حسین نوزاد فردی مالدار و کتابدوست
و عض��و انجمن اخ��وت و م��ادرش بانویی از خان��واده معتبر
ادارهچی گیالنی بود.
در اعتبار و بزرگی خاندان ادارهچی همین بس که سه استاد
ادیب و فرهیخته معاصر گیالن از این خاندان برخاس��تهاند:
اس��تاد فریدون نوزاد ،خالهزادهاش اس��تاد محمدروش��ن و
داییزادهاش استاد احمد ادارهچی گیالنی.
استاد فریدون نوزاد تحصيالت ابتدايي را در رشت و سه سال
نخست متوسطه را در دبيرس��تان شاپور و قاآني رشت و
سه ساله دوم را در دبیرستان نظام تهران سپری کرد.
او که از نوجوانی و از س��ال  1316به تئاتر عالقه پیدا
کرده بود ،مدتی در شرکت هنر و استودیو درام رشت
و کالسهای تئاتر اس��تاد دریابیگی ،عبدالحسین
ن و پروفسور داویدسن هنر بازیگری
نوشی 
و اجرای نمایش را فراگرفت و بهطور
جدی ب��ه کار نمایشنامهنویس��ی
و بازیگ��ری روی آورد و تا س��ال
 1332آن را پیگرفت.
او نمایش��نامه «در راه مک��ه»
را س��ال  1323و کت��اب
«تاريخ تئات��ر گي�لان» را در
س��الهای  1328ت��ا 1329
نوشت .استاد نوزاد سال 1332

امتیاز روزنامه «انسان سوسیالیس��ت» را دریافت کرد؛ ولی
اندکی بعد با وقوع کودتای  ۲۸م��رداد این روزنامه در همان
سال لغو امتیاز شد .نامبرده زمانی هم سردبیر هفتهنامه صفدر
بود و در ترانهسرایی هم دستی داشت.
استاد نوزاد تا پایان عمر پربرکت خود به پژوهشهای ادبی و
تاریخی خود ادامه داد و آثاری ارزش��مند و فرزندانی برومند
از خود به یادگار گذاشت .از آثار اوست :چهلتیکه ،نامههاي
احمدخ��ان گيالني ،تاريخ جرايد و مج�لات گيالن از آغاز تا
ناهللخان در جنبش جنگل ،فرهنگ
عصر انقالب ،نقش احسا 
گيله گب و دهها مقاله ادبی و تاریخی.
کتاب «نامههای خان احمدخان گیالنی» که شامل مجموعه
نامهه��ای آخرین حکم��ران کیایی گیالن اس��ت و به همت
اس��تاد فریدون نوزاد گردآوری و تدوین شد و در سال 1372
توس��ط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به چاپ رسید ،به
راستی اثری ارزشمند و ستودنی اس��ت .او نثری رسا و شیوا
و پاکیزه داش��ت و دقت و موشکافیاش در مقاالت تاریخی و
ی او آشکار است .استاد نوزاد حافظهای قوی داشت و راوی
ادب 
امین تاریخ معاصر ایران بهخصوص گیالن بود و در
سندپژوهی و خواندن اسناد قدیمی نیز بیمانند
ب��ود و اگر بهدرس��تی از وجودش اس��تفاده
میشد ،میتوانست مهارت و استادی خود
را در این زمین��ه به جوانان ای��ن مرز و بوم
منتقل کند.
اس��تاد فریدون نوزاد در س��الهای
پایان��ی عمر در رش��ت س��اکن
بود و م��دت کوتاهی پس از
درگذشت همسر محبوب
و وف��ادارش در  13آبان
 1395در  94سالگی
بدرود حیات گفت و
مجالس بزرگداشت
متع��ددی ب��رای
وی برگزار شد.

دکه

شاملو در سیاهکل در «دیلمان»

تازهترین شماره مجله فرهنگی و اجتماعی «دیلمان» به مدیرمسئولی و سردبیری مهدی بازرگانی
منتشر ش��د .این شماره با تیتر روی جلد «خاطراتی از شاملو در س��یاهکل» ،پرونده اصلي خود را به
سفرهای احمد ش��املو به ش��مال اختصاص داده و گزارشهایی از ایرانگردیهای شاملو در رشت،
توگو با کریستیان
الهیجان ،سیاهکل و آستارا از زبان ش��اهدان و همنشینانش ارائه کرده است .گف 
برومبرژه؛ گیالنش��ناس فرانس��وی درباره معماری ،غذا و زندگی گیاهی در گیالن ،سنگستانهای
گیالن ،هزاره بزرگداشت ابنسینا و بیانیه روزنامهنگاران رشت ،بهنام حق و عدالت؛ درباره اندیشههای
محمدجعفر جعفریلنگرودی ،ماجرای دو حس��ین کسمایی ،نمایش زندگی در نامههای اکبر رادی ،سهراب سپهری و ژاپن ،ناخوشی
در جان محیطزیست گیالن ،راههایی برای حفظ زبان گیلکی ،نوسازی یا سرکوب؛ سیاستهای رضاخانی در گیالن ،توسعه وابستگی و
درخودواماندگی گیالن بههمراه صفحاتی درباره اولین دوره جایزه ادبی مجله دیلمان ،اهم عناوین این شماره است .شماره 7مجله دیلمان،
در  488صفحه و بهقیمت  12هزار تومان منتشر شده است.

خنده ترس را میترکاند
جواد مجابی

نویسنده و شاعر

 50س�ال پیش ،کتابی چ�اپ کردم به نام «یادداش�تهای آدم
پرمدعا» که حاوی عبارات طنزآمیز بود و متوجه نقد اجتماعی
آن روزگار .این س�الها دوباره بدان شکل نوشتاری برگشتهام
و ب�ه مضامین ض�روری ای�ن روزه�ا پرداختهام ک�ه در کتاب
«بغ�ل ک�ردن دنی�ا» منتش�ر ش�ده اس�ت .یادداش�تهای
طنزآمی�ز تازهای که ب�ه درد روزنامه میخورد ،در این س�تون
منتشر می شود.
● ●شجاعت امری نمایشی است و ترس حسی درونی و نامرئی در همان
آدم .کی گفته اینها دو منشأ متفاوت دارند؟
● ●گاهی بیاطالعی ما ش��جاعت دیگران را ترس آنها تلقی میکند و
بهعکس .وای از ترکیب داوری و ناآگاهی.
● ●به او که شجاعتهای مرا به قصد چاپلوسی یا خوشایندم میستود،
گفتم :کاش تنلرزههای مرا به هنگام ابراز بیباکیها میدیدی .گفت:
اختیار دارید .عبارتش نش��ان نمیداد که او قانع شده است یا به تملق
ادامه میدهد.
● ●در اداره ،ترسهای خود را در کشوی میزم پنهان میکردم ،زیبنده
رئیس نیست که وقار خود را از دست بدهد .موقع تعطیل اداره ترسهایم
را دوباره حمایل میکردم و مثل شهروندی عادی از هرچیز و هرکس
میترسیدم.
● ●در آن اداره بنا به ضرورت چندان در نقش رئیس��ی خشن فرورفته
بودم که در خلوت از خودم هم میترسیدم.
● ●از روبهرو شدن با واقعیت وجودیمان میهراسیم .طبیعی است .اما
چرا نمیخندیدم به خود در این رویارویی؟
● ●خنده ترس را میترکاند و ترساننده را هم .آنکه به هر بهانه دیگری
را میترس��اند ،میخواهد خود را جدیتر از دیگ��ران بنمایاند ،وقتی
بادلیل یا بیدلیل بهاش بخندی ،متوجه میشود یخش نگرفته ،یخش
آب میشود.
● ●ترس ه��ای ما دو نفر حرکت کردند از ما .چون روی ریل متقاطعی
حرکت میکردند ،تصادم آنها خطرناکتر شد.
● ●کس��ی را ندیدم که ن��ام ترس خ��ود را نگذارد در رفت��ار عقالنی،
مصلحتاندیشی ،عافیتنگری ،دستکم احتیاط.
● ●یک چمدان ترسه��ای خود را آورد و در اتاق م��ا درش را باز کرد.
هریک ب��ه رنگی و اندازهای ب��ود .ما هرکدام یک تک��ه از ترسهای او
را برداش��تیم و پوش��یدیم .حتی لباس تنش را هم مناس��ب یافتیم.
برهنه بیرون رفت و گرفتن��دش .آمده بود ما را بترس��اند از موقعیت
خ��ودش .تمام��یترسهای خود را ب��ه ما عرضه ک��رد .بین آن همه
ترسهایش ،یک مورد واقعی وجود نداش��ت .نخواستیم یا نتوانستیم
کمک��ش کنیم .نومید ش��د از ما و بلند ش��د رفت .بعدها ش��نیدم در
تمامی تالش��ش معطوف این بود که واقع��ی بودن آن ترسها

دادگاه
و روابطش��ان را با خود ان��کار کند .قضات باور نک��رده بودند .بهخاطر
تمامیچیزهاییکهازآنهامیترسید-بعدانکارشانکردهبود-محکومو
معدوم شد.
● ●یک کوه وارد حیاط خانه ش��د ،کوهی از ترس .گفتم این نماد ادبی
خوبی نیست .گفت :میبینی که شده .گفتم :شاید بهتر بود دریایی از
ترس ش��ده بودی .کوه بیرون رفت و دریایی بازآمد ،خانهمان روی آب
ویران شد.

در آينه

درباره محمدنوید کرمانی

ایرانیان برنا و برومند
از تبار
ِ
غالمرضا امامی

نویسنده و مترجم

در س��فر به نمایش��گاه کتاب فرانکفورت آلم��ان از بختخوش،
توگویی با محمدنوی��د کرمانی در میان
توفیق رفیق ش��د و گف 
آمد .سالهاس��ت که با نام او آشنا هستم و آلمانیها بیش از ما او را
میشناسند و برای این ایرانیتبار ،حرمت و احترام ویژهای قائلند.
او که نامش چندی پیش در میان کاندیداهای ریاستجمهوری
آلمان از سوی حزب سبزها بر سر زبانها آمد ،در پی کودتای ننگین
 28مرداد 32علیه حکومت ملی زندهیاد دکتر محمد مصدق ،پدر
و مادرش که در اصفهان میزیستند به آلمان مهاجرت کردند و از
آنجا که پدرش مهری عمیق به زندهیاد مهندس مهدی بازرگان
داشت ،میزبان وی در سفرهایش به آلمان بود.
محمدنویدکرمانیبهسال)1348( 1967درچنینخاندانیملی
و مذهبی زاده شد و بالید .از  15سالگی به نوشتن در روزنامههای
آلمانی پرداخت و تحصیل در رشتههای شرقشناسی ،فلسفه و
تئاتر را در کلن و قاهره پی گرفت و چندی بعد با کتایون امیرپور،
بانوی فرهیخته و پژوهشگری ارزنده پیوند مهر بست؛ همدل و
همراهی که سالها در کنار اوست .چندی پیش وی به نجف سفر
کرد و گزارشی خواندنی و ماندنی از دیدارش با آیتاهلل سیستانی
را شرح داد .برای پژوهشگران نام وی با شاهکارش ،کتاب یگانه
«خدا زیباست» سخت آشناست .خوشحالم که در این فرصت ،به
آگاهی هممیهنان عزیزم برسانم که با رخصت وی ،این کتاب از
سوی انتشارات قلم به فارسی منتشر خواهد شد.
با محمدنوید کرمانی ک��ه بهزودی برای نش��ر و ترجمه یکی از
کتابهایش به ایتالیا س��فر خواهد کرد ،دیداری خواهم داشت.
توگو را به یاری خدا برای ایرانیان ،بازخواهم
گزارش آن دیدار و گف 
گفت .همزمان با آغاز نمایش��گاه جهانی کت��اب فرانکفورت ،از
س��ا ،1950جایزه صلح ناش��ران آلمانی نیز بر ارج و اهمیت این
میعادگاه جهانی کتاب میافزاید .این جایزه دوسال پیش ،به او
پیشکش شد .کرمانی در مراسم دریافت این جایزه که در کلیسای
تاریخی پرشوری ایراد
پاولوس فرانکفورت برگزار شد ،سخنرانی
ِ
کرد .در این س��خنرانی ،چندبار با صدایی بغضآلود تا آس��تانه
گریستن پیش رفت .رسانههای آلمان سخنرانی او را «بینظیر»
و «تحرکبخ��ش» خواندند .وی در این س��خنرانی ب��ه دفاع از
مهاجران و پناهندگان بیپناه پرداخت و خواست تا میان جهان
مسلمانان بنیادگرا تفاوت و تمایز بگذارد .وی از مسلمانان
اسالم و
ِ
نیز خواست که علیه دولت اسالمی «داعش» بهپا خیزند .او گفت:
این جنگ اسالم علیه غرب نیست ،بلکه اسالم بیشتر جنگی علیه
خویش را بهپیش میبرد.
او در پایان سخنرانی از حاضران خواست تا برایش کف نزنند بلکه
برای قربانیان جنگ و خشونت و تروری که بهنام اسالم رخ میدهد
دعا کنند .وی از آنانی که به دعا اعتقاد ندارند نیز درخواست کرد
که در دل خود ،رهایی و نجات ای��ن قربانیان را آرزو کنند .انبوه
جمعیت بهپا خواستند و در سکوتی مطلق دعا و آرزو کردند .در
پایان مخاطبان نتوانستند از ابراز احساسات خودداری کنند و به
احترام وی دقایقی بیشمار کف زدند .مادر ایران ،فرزندانی برنا
و برومند زاییده و میزاید .محمدنوید کرمانی یکی از آنان است
که ریشه و زادگاه خویش اصفهان را هرگز از یاد نبرده است...
دکتر محمدنوید کرمانی گرامی متشکریم...

موزه هنرهای معاصر در چین

موزه هنرهای معاصر ،کالیاری ،ایتالیا .براساس
طرح زاها حدید ،معمار فقید و سرشناس عراقیاالصل
ساختهشد

روزنامه آساهی بهترینهای معماری مدرن جهان را بررسی کرد

عیش مدام
حاال دیگر یکی از جذابترین جنبشهای معماری
دنیا به شمار میروند ،ولی اوایل قرن بیستم چنین
نبود و جملگی منتقدان به دلیل حمایت فعاالن این
مکتب معماری از نگرشهای فاشیستی ،پرداختن

مرز میان گرجستان و ترکیه

ب��ه س��بک و س��یاق آن را مذموم میدانس��تند .از
فوتوریس��م صحبت میکنیم؛ فوتوریستها خیلی
زود به محبوبیت دست یافتند و شعار سر دادند که
باید به آینده توجه کنیم و اینقدر در بند گذش��ته

برج آگورا گاردن در تایپه

تبعید بنیانگذار انقالب اسالمی ایران به ترکیه

مرکزتفریحوسرگرمیخانشاطردرقزاقستان.
این مرکز بهشکل خیمه طراحی شده است

و نگاههای غبارآلود نباش��یم .همین هم ش��د و بعد
از نوشتن مانیفس��ت این جنبش از سوی «فیلیپو
توم��ازو مارینت��ی» 1909 ،در روزنام��ه فی��گارو،
رس��ما فعالیت فوتوریس��تها آغاز ش��د .مارینتی
نوش��ته بود که فوتوریستها از هنر گذشته بیزارند
و دغدغههای اصلی این جنبش ،پویایی ،س��رعت و
تکنولوژی است .برای فوتوریستها ماشین ،هواپیما
و شهرهای صنعتی نشانههای بسیار مهمی بودند،
چراک��ه آنها پیروزی انس��ان بر طبیعت را نش��ان
میدادند.
طول��ی نکش��ید ک��ه ادبیات ،نقاش��ی ،عکاس��ی،

سالن اپرای هاربین در چین

مرکز فرهنگی حیدر علیاف در آذربایجان.
زاها حدید این بنا را هم طراحی کرده بود

مجسمهسازی ،سفالگری ،تئاتر ،موسیقی ،معماری
و حتی آشپزی هجوم ریش��ههای این جنبش را بر
پیکره خود احساس کردند.
با گذش��ت زمان و بهرغم اینکه س��ردمداران این
گون��ه هنری ،خود را سرس��پرده فاشیس��م کردند
و تمامق��د در راه اعت�لای آنه��ا ق��دم برداش��تند
این ط��رز تفکر و نگاه ب��ه آینده ،خ��ودش را از آن
متفکران افراطی جدا کرد و به س��احل پرطرفداری
تبدیل ش��د ک��ه بس��یاری از هنرمن��دان ،خاصه
معم��اران ،در قال��ب آن ،روح و کالبد آثارش��ان را
دمیدند و چش��منوازترین آث��ار را تقدیم مخاطب

م�وزه کونتزه�اوس در اتری�ش که به ش�کل
ماهرانهای میان ساختمانهای قدیمی بنا شده است

روايت يک تصوير

رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

 13آبانیکیازتاریخیترینروزهایانقالباسالمیایرانمحسوبمیشود.دراینروز،سهواقعهمهمدرسالهای 1357،1343و 1358شمسی
رخ داده است که هرکدام صفحهای نو در مبارزات مردم ایران علیه سهگانه استبداد ،استعمار ،استحمار باز کرده است .البته در این بین ،واقعه رخ
داده در سال 1343جایگاه خاصتری دارد زیرا اگر این اتفاق رخ نمیداد ،شاید هیچگاه قیام ملت ایران علیه پهلوی دوم بدانگونه پیش نمیرفت
که وقایع سالهای 1357و 58رخ دهد .سحرگاه 13آبان 1343شمسی بود که کماندوهای مسلح اعزامی از تهران بهبهانه مخالفت امامخمینی
با الیحه «مصونیت سیاسی و کنسولی اتباع آمریکایی در ایران» موسوم به کاپیتوالسیون ،ابتدا منزل ایشان در قم را محاصره و سپس ایشان را
بازداشت کردند؛ بازداشتی که ساعتی بعد با انتقال مستقیم امامخمینی به فرودگاه مهرآباد تهران و سپس انتقال ایشان به آنکارا با یک فروند
هواپیمای نظامی از قبل آمادهشده آغازگر دوران تبعید14ساله ایشان بود .دورانی که یازده ماه نخست آن در ترکیه با شرایط بسیار ویژهای همراه
بود .در این دوره زمانی محدودیتهای اعمالشده بر امامخمینی بسیار بیشتر از دوره تبعید ایشان به نجفاشرف بود .این محدودیتها هم از
سوی سازمان امنیت ترکیه یعنی میت و هم از سوی ماموران رسمی و مخفی ساواک ایران اعمال میشد .امامخمینی در ابتدای تبعید به ترکیه
در هتل بلوار پاالس آنکارا استقرار پیدا کرد اما تنها یکروز بعد و برای مخفی نگاهداشتن محل اقامت ،ایشان را به محلی واقع در خیابان آتاتورک
منتقل کردند .چند روز بعد نیز سومین جابهجایی صورت گرفت و برای منزویتر کردن ایشان و قطع هرگونه ارتباطی،او را به شهر بورسا ،واقع
در  460کیلومتری غرب آنکارا منتقل کردند .البته نکته قابلتوجه در این بین ،حساس��یت هر دو سازمان امنیت ترکیه و ایران بر نحوه لباس
پوشیدن امامخمینی بود .این حساسیت بهقدری شدید بود که ایشان را از پوشیدن لباس معمول روحانیت شیعه یعنی عبا و عمامه منع کرده
بودند .بههمیندلیل امامخمینی هنگام خروج از منزل از پالتوی بلند و مشکی روحانیون و علمای مذهبی ترکیه استفاده میکرد .عکس روبهرو
یکی از معدود عکسهای دوران حضور امامخمینی در بورسای ترکیه است که ایشان همین لباس را برتن دارد.

امام خمینی(ره) در لباس تحمیلی رژیم ترکیه

موزه اردو در مغولستان

کردند.اخیرا و در خالل روزهای برپایی نمایش��گاه
ماش��ین توکیو ،روزنامه آس��اهی آن کشور به مرور
برخی آثار درخش��ان این مکتب هن��ری پرداخته
است.
طبیعتا چ��اپ تمام تصاویر آن اماک��ن زیبا در یک
صفحه روزنامه نمیگنجد ،اما تماشای همین چند
عکس و خواندن ش��رح عکس آنها میتواند بخشی
از آن عی��ش مدامی باش��د که ش��رحش در وصف
نمیگنجد.
پینوشت :عنوان ،برگرفته از کتابی است به همین نام
نوشته ماریو بارگاس یوسا.

اپرای گوانژو در چین

