سخن سردبیر

اشك آه در آورد گاه

خسرو
امریحسینی

داستان اشك هم جالب است هم در خوشي و هم در غم يكي ميگريد از اينكه
به مقصد رسيده و آن ديگري ميگيردكه از دست رفته و امروزكه اين يادداشت را
نقش بركاغذ ميكنم در ميان آن دوگرفتار شبهاي قدر است يكي رفته مي فرمايد
فزت و رب الكعبه و ديگري تالوت ميكند:
بسم الله الرحمن الرحيم
انا انزلناه يف ليله القدر
و ما ادريك ما ليله القدر
ليله القدر خير من فلا شهر
تنزل المالئكه الروح فيها باذن ربهم منكل امر
سالم هي مطلع الفجر
به روز كاران خود باز مي گردم خرب
زيرنويس صفحه سيما آمده زلزله  6/2ريشرت
در آذربايجان شرقي منطقه هرسني را لرزاند
و من خود شاهد اين بال بوده و هستم در
دهم شهريور سال  1341ساعت ده شب
زلزله محل مسكوني ما را بخش خرقان
قزوين لرزاند و در يك آن نه از تاك نشان
ماند نه از تاك نشان هرچه بود رفت درد
كشيده خوب درد را مي شناسد بگذاريد
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اين مطلب را در جاي ديگري پي بگيريم و
در سوي ديگر در سرزميني آنجا كه المپيك
اش نامند بچه هاي سرزمني آريوبرزن در
رشته هاي قدرتي مانندكشتي ،وزن برداري
پرتاب و تكواندو و مدال آور شدند رشته
هاييكه سابقه ديرين مي دارد از سنگ چاه
بيژن تا كشتي پورياي ويل.
اين ديرينه ما را با خود برد و دل خوش
داشت آن اشك آه در آوردگاه لندن اشك

كاخ هايي كه منوچهري در حق آن گويد:
سخت ام عجب آيدكه چگونه بردش خواب
را كه به كاخ اندر ،يك شيشه شراب است؟
ونه تنها در جواني ،بل در روزگار پيري نيز – اگر
نه به كاخ آمال و آرزوها گام نهاده باشد -به آرزو
و احتمال ورود در كاخ ها و باغ هاي بهشتي –
كه آن نيز پر از حور و قصور است و شرابا طهورا
دارد -بسا شبها تا صبح به دعا و مناجات و شب
زنده داري روزگار نگذرانده باشد؟
«رنگ سبز» هم كه ديگر «سرهنگ رنگهاست»
سر رنگ هنگ ها ،و «سيد الصبالغ» و «ام
السعادات» و «ابوالربكات» .دنيا به سرسبزي زنده
است ،و لباس خوشبختي است ،و پوشاك خضر و
پايگاه قلم موي نقاشان خوش بني و خوشفكر  ،و
همه مي دانندكه :سعدي خط سبز دوست دارد-
نه هر علف جوال دوزي.

خوشحايل و در روزيكه بشر اعتبارگرفت با نزول
آيات الهي جايگاه انسان آنجا كه ابوالفتح رازي
گويد :
گويند عمر آدم هزار سال بود -چهل سال به داود
بداد .تا هزار سال كه چهل سال باشه ،چون عمر
او به نهصد و شصت رسيد ملك الموت به او آيد.
آدم گفت  :چه كار آمدي ؟
گفت تا جانت بردارم.
گفت :مرا چهل سال عمر مانده است.
گفت :نه به داود دادي ؟
انكاركرد و جحود پيش آورد وگفت :ندادم.
الجرم فرزندانش جاهد(جاهل؟ جاحد؟) باشند و
نسيان افتاد»....
اين نسيان در مخلص  ،نه در هزار سالگي ،بل در
عشره هفتم از صد سال اول عمر حاصل شده،
به بازيگري ماند اين چرخ مست
كه بازي برآرد به هفتاد دست
شك نيستكه اين تيرت مركب سهكلمه اي  ،خودش تا اينجا از قدما بود بقول ما پدران نصيحت با
يك فريبندگي و جاذبه خاص دارد .امروز در عالم مثال بر مي گرديم به موضوع كه نمونه آنرا در
هرن بازيگري يكي از رشته هاي بزرگ هرني گزارش ساالنه شركت سرمايه گذاري پارس توشه
است ،و دانشگاهها و دانشكده ها به همني منظور مي داريم و بقول دكرت مهرنوش اگر زمني عامل
تاسيس شده ،فازغ التحصيالن آن از بانفوذترين توليدي كليدي يك نظام اقتصاد كشاورزي است
طبقات در روح جامعه هستند و تمام «رسانه هاي وزغال سنگ و آهن وكارگر هم از جمله عوامل
گروهي» در اختيار آنان قرار دارند ،و اين كار آن كليدي توسعه يك نظام صنعتي .پس كليد دري
قدر تبعات و عوارض دارد كه نه تنها ثروت بي كه يك نظام اقتصادي دانش محور باز مي شود
شمار نصيب صاحب آن مي كند بل ،گاهي ممكن چيست :وقتي بحث از يك نظام اقتصادي مبتني بر
است صاحب آن را – يعني بازيگر را -تا پلكان دانش و يا به قول معروف «اقتصاد دانايي محور»
«كاخ سفيد» واشنگنت نيز برساند و حتي باعث به ميان مي آيد .منظور اين استكه دانش به عنوان
شود كه صاحب آن در كاخ -مثل اقاي بوش – موتور محرك و رشد اقتصادي اين نظام اقتصادي
عمل مي كند .در اين نوع نظام اقتصادي اين
هشت سال «تخت پوست» نيز بيندازد.
چنني كلمه اي البته گوش نواز و خوش آيند است .دانش است كه رشد بلند مدت را براي آن به
ويل چنانكه گفتم ،در اثر «نسيان و جحود» آن را ارمغان مي اورد .دانش در چنني نظامي ،توليدات
را بهرت و با كيفيت تر مي كند  .رشد اقتصادي را
فراموش كردم.
كلمه دوم آن كه كاخ باشد – ديگر از اويل هم افزايش مي دهد ،قدرت رقابت را در مقايسه با
فريبنده تر است -وكيست كه در روياي – اگر نه ساير نظام هاي اقتصادي معمول ارتقا مي بخشد و
سكونت – بل در خيال گشت وگذار در يك كاخ در نهايت نقشي نافذ در توليد ثروت جامعه بازي
رويا انگيزكه شاهزادگان و پريزادگان در آن جاي مي كندكه كاري كه پارس توشه بدان دست يازيده
گرفته اند – شبهاي جواني را به روز نرسانده باشد و ما بدان مي باليم.
آن
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