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 گروه فرهنگوهنر
کتابخاطراتخودنوشتاحمدزیدآبادی
با نام« بهار زندگی در زمستان تهران» از سوی
نشرنیبهبازارکتابراهیافتهاست.ایندومینجلد
از کتاب خاطرات همشهریمان احمد زیدآبادی
است .این کتاب با استقبال مخاطبان مواجه شده و
با توجه به اینکه کمتر از یکماه از انتشار آن میگذرد
به چاپ سوم رسیده است .قرار است کتاب خاطرات
او با انتشار یک جلد دیگر پایان یابد .کتاب «بهار
زندگی در زمستان تهران» برای فروش در دفتر
نشریه پاسارگاد و فروشگاه فرهنگستان موجود
است .در ادامه یادداشتهای احمدرضا تخشید و
حسیناطمیناندرمورداینکتابازنظرمیگذرد.
 احمدرضا تخشید
 کتاب اول را بیشتر پسندیدم
چند روز گذشته
کتابِ «بهار زندگی در
زمستان تهران» را خواندم.
قبلتر هم دیگر کتاب
احمد زیدآبادی« ،از سرد
و گرم روزگار» را خوانده
بودم .گفتم نگاهی گذرا داشته باشم به بهار زندگی
در زمستان تهران .راستش را بخواهید من کتاب اول
را بیشتر پسندیدم .شاید به این دلیل که جناب
زیدآبادی محیطی را تصویر کرده بود که برایم آشنا بود
و مسایلی را مطرح کرده بود که من هم تا حدودی
درکشان کرده بودم و البته بالیدنش در آن دوره
جذابیتهای داستانی داشت و با نثر روانش خواننده را
به خود جلب میکرد .در کتاب بهار زندگی در زمستان
تهران احمد زیدآبادی به قبولی در دانشگاه و سالهای
دانشجوییاش در تهران میپردازد و دغدغههای آن
سالهایش را مطرح میکند .شروع کتاب برای من
جذابیت زیادی داشت چون میتوانستم خودم را در
آن حال و هوا مجسم کنم ولی در خیلی از جاها با
نویسنده همراه نمیشدم .شاید یک دلیلش دور شدن
از آن دوران و اینکه مسایل مطرح شده رنگ و روی
سیاسی بیشتری دارند و سیاست هم که در زمان
کهنه میشود و میماند افرادی که خواننده میتواند
با آنها همراهی کند .کسانی مثل ابراهیم یزدی یا
دیگرانی که زمانی جایگاهی داشت هاند و تصویری از
آنها در ذهنمان جا خوش کرده که حاال نویسنده
میتواند زیر و رویش را بهتر نشان دهد ولی متاسفانه
جز یکی ،دو مورد آن هم به صورت مختصر ،کمتر به
خصوصیات اینگونه افراد پرداخته شده .به جایش
مثال از هیئت تحریریه اطالعات میگوید که برای
من جذابیتی ندارد یا از کنفرانسی به نفع فلسطین
در ایران مینویسد که حاال دیگر احتماال حتی جزیی

دو نگاه
به کتاب
خاطرات
زیدآبادی
کتاب خاطرات احمدزیدآبادی در نشریه پاسارگاد و فروشگاه فرهنگستان برای فروش موجود است /عکس :پاسارگاد

از تاریخ هم نیست و فقط واکنشی در برابر حرکتی
بودهاست.درطولکتابمثلکتابقبلیباشخصیت
نویسنده آشنا میشویم که به زبان خودمانی بدپیله
است و اهل گی ردادن و بحث کردن و البته راضی
نشدن از شرایط که این من را به سالها قبل میبرد
و خاطرهای را برایم زنده میکند .همان یکی ،دو سال
بالزمانوکتابخانهمحل
اولانقالببودومسجدصاح 
توآمد جوانهای انقالبی و مذهبی بود که هر یک
رف 
بعدا راهی برای خود انتخاب کردند .آنوقت من بچه
الغراندام .یادم میآید
بودم و احمد زیدآبادی نوجوانی 
در یکی از اتاقهای کتابخانه داشت با کسی بحث
میکرد که کمی مشکل روانی داشت و همیشه با
دوچرخه خیابانها را میگشت و میگفتند دانشجو
بوده و دوستش را جلویش کشت هاند و اینطور شده
و من نم یدانم که اینها واقعیت بود یا افسانهسازی.
به هر حال احمد زیدآبادی چنان با جدیت با او بحث
میکرد و شاید حرف از عدالت علی(ع) و کمونیسم،
مارکسیسم و سرمای هداری این چیزها میزد که بعد
از بیش از  35سال هنوز چیزهایی در خاطرم مانده
است که چگونه میخواست طرف را مجاب کند.
سالها بعد هم زیدآبادی را در خانهی سیدخندان که
ذکرش در کتاب آمده با محمد شهبا دیدم .آنموقع
دوستیای با برادرم محمودرضا داشت و یک غروب
من هم با برادرم رفتیم دیدنشان و شاید تصویری
م هآلودازشوخیهایمحمدشهبادرذهنمماندهباشد
و بعد شب شده بود و ما از خانه بیرون آمده بودیم و
احمد زیدآبادی تعارفمان میکرد و اشاره میکرد به
کبابی پشت سرش که میماندید یک چنجهای با هم
میخوردیم و کاش مانده بودیم ،چون من هنوز هم در

هی چغذاخوریچنجهنخوردهام.ازخاطراتکهبگذریم
برای من سؤالی از این کتاب و کتاب قبلی باقیمانده
که با شور انقالبی و ایرانی و مذهبیای که امثال احمد
زیدآبادی داشتند چه شد که هیچوقت پایش به جبهه
باز نشد؟ هرچند که در این کتاب گفته است از بعد از
پیروزیخرمشهراعتقادیبهجنگنداشتمولیهمان
دو ،سه سال هم زمان زیادی است برای جوانان پرشور
آن دوران برای شرکت در جنگ .من که آنموقع ده،
دوازدهسالبیشترنداشتم.یادماستکهچههیجانو
خشمیبرمردمحاکمبود.اینجبههنرفتنوقتیبرایم
جالبتر شد که دیدم تا  1370اصال مناطق جنگی
را هم ندیدهاند و وقتی برایم عجیب شد که دیدم
برای شکست صدام و توهم کمک به مردم فلسطین،
آقای زیدآبادی به گفته خودشان  18ساعت یکبند
گریه کرده است .مقایسه اینها با هم برایم حیرتآور
بود .به هر حال کتاب جذابیتهای خودش را دارد.
میماند یک نکته؛ در انتخابات 1388احمد زیدآبادی
به گمانم از مهدی کروبی حمایت کرد که آن موقع
برایمنتعجببرانگیزبودوالبتهمطالبیراهمدرنقد
مینوشتومنهیچگاهنمیتوانستمارتباطبرقرارکنم.
فکر میکردم بیشتر تصورات ایدهآلها و آرمانهای
نویسنده که در آنها نوشتهها بروز میکند ،متنهایی
بود که همخوانیای با شرایط ایران نداشت .چند روزی
است که مطالب احمد زیدآبادی را در فضای مجازی
دنبال میکنم .حاال اما بعد از سالهای رنج به گمانم
دیدش نسبت به ایران و مردم و سیاست وسعت زیادی
پیدا کرده و نکتههایی را که بیان میکند میتواند
همهی افراد را از هر طیفی جذب و نکاتی را گوشزد
کند که از دید ما بینندههای معمولی دور مانده است.

 حسین اطمینان
 لحن کتاب جدیتر شده است
تاکنونزندگینامههای
خودنوشتزیادیدرایران
منتشر شده که بدون
شک دو جلد کتاب احمد
زیدآبادی روزنامهنگار
همشهری از جذابترین
آنهاست .اگر کتاب را شروع کنی زمین گذاشتن آن
سخت میشود .جلد اول کتاب زندگینامه خودنوشت
احمد زیدآبادی «از سرد و گرم روزگار» به خاطرات
او در زیدآباد و سیرجان و تا قبل از قبول شدنش در
دانشگاه تهران میپردازد .همهی کسانی که زیدآبادی
را میشناسند م یدانند او کودکی و نوجوانی سختی
را پشت سر گذاشته اما شنیدن این سختیها از زبان
خودش بسیار جذاب و در عین حال ناراحتکننده
است .خواندن این کتاب برای ما سیرجانیها جذابیت
مضاعفی دارد زیرا این کتاب پر از اسامی افراد ،کوچهها،
مساجد و خیابانهاییست که ما آنها را میشناسیم.
زبان «از سرد و گرم روزگار» ساده و با سن و سال
نویسنده در آن زمان همخوانی دارد و با توجه به اینکه
کتاب به حال و هوای کودکی و نوجوانی نویسنده
میپردازد کمتر دستخوش سانسور شده ولی ممیزی
در جلد دوم کتاب زیدآبادی بیشتر به چشم میآید.
قبلازانتشار«بهارزندگیدرزمستانتهران»زیدآبادی
درکانالتلگرامیاشبهممیزیکتاباشارهکردهاست.
او نوشته« :پیش از این اشاره کردم که جلد دوم
خاطراتام را با عنوان «بهار زندگی در زمستان تهران»
به نحوی نوشتم که با سانسور روبرو نشود .با این حال،

جناب آقای

با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان
آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی
جهت حمایت از معلولین
 034 - 42395534و 09131921049

جناب آقای مهندس سیدمحمد یزدی میرمخلصونی
ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان
و پرسنل محترم

روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما تالشــگران و زحمتکشــان ایــن عرصــه
تبریــک عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای شــما بزرگــواران موفقیــت
روزافزون خواســتاریم.

شرکت یاقوت سبز کرمان

جناب آقای

مهندس یزدی میرمخلصونی

ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان

و پرسنل محترم

بدینوســیله مراتــب تبریــک بینهایــت خــود را
بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد خدمت شــما
تالشــگران اعــام میداریم.ســامتی و موفقیت

ن شــما بزرگــواران را مســئلت
روزافــزو 
داریــم.

شرکت کیمیاگران پاریز

کیفیت باال+قیمت باورنکردنی از ما

خاطرات بیادماندنی از شما

سفر۶روزه به مشهد مقدس وبرگزاری دعای پرفیض اربعین
درجوار حرم ضامن آهو آقا علی بن موسی الرضا(ع)
فقطبا۲۵۰هزارتومانباکاملترینامکانات(فولبرد)وباالترینکیفیت
حرکت ازسیرجان ساعت۶(۱۳ابان)۹۷

به همراه قرعهکشی
سمنگا
ن گشت واهدای جوائز ارزنده به
افرادی که عالوه برخود
۵تا۱۰نفر را ثبتنام کنند
برای اطالعات
بیشتر با شماره
(۰۹۱۳۲۴۷۶۳۰۵اسالمی)
تماس حاصل فرمایید

مهندس یزدی میرمخلصونی
ریاست محترم و پرسنل زحمتکش
اداره استاندارد شهرستان سیرجان

کتاب در  15مورد محل ایراد ممیزان قرار گرفت و
جمالتی از آن حذف یا تعدیل شد».
وقتی جلد دوم کتاب را شروع کردم به نویسنده
پیام دادم که به نظر میرسد لحن کتاب جدیتر شده
است و ایشان گفت هر چه جلوتر بروی کتاب برای تو
جذابترمیشودوواقعااینموضوعدرستبود.کتاب،
خاطرات شخصی و بخشی از تاریخ سیاسی آن دوران
را به موازات هم پیش میبرد و اتفاقا این دو در کنار هم
جذاب شدهاند .باید در نظر داشته باشیم که زیدآبادی
برای نوشتن کتاب دستش باز نبوده و اگر م یدانست
دچار ممیزی نمیشود ،قطعا خاطرات سیاسی
بیشتری را در این کتاب مینوشت .قلم زیدآبادی به
راحتی تصویرسازی میکند و این یکی از نقاط مثبت
کتابهای اوست .شرح حالوهوای روزنامه اطالعات
من روزنامهنگار بسیار جذاب و
در دهه شصت برای ِ
دلنشین است .حضور زیدآبادی در دانشگاه و کالس
برخی از اساتید نامآشنا و خاطرهگویی از آنها هم بر
جذابیت کتاب افزوده است .ذکر نکات سیاسی در
این کتاب بسیار قابل توجه است مثال زیدآبادی در
قسمتیازکتاب میگوید«:درآنزمان تصوربسیاری
از منتقدان این بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در
ماجرای عزل و استعفای آیت اهلل منتظری نقش
اصلی را در پشت صحنه بازی کرده است ،اما تصور
من اینگونه نبود ».او در این کتاب توضیحاتی هم که
درموردگروههایفلسطینیوجنگعراقمیدهددر
نوع خود جالب توجه است.
رد پای سختی کشیدنهای زیدآبادی در جلد دوم
خاطراتش نیز به چشم میخورد و این موضوع نکات
آموزنده فراوانی برای نسل جوان به همراه دارد .ادای
دین زیدآبادی به دوستان و همشهریانش یکی دیگر
از نکات خاطرات خودنوشت اوست .صداقت زیدآبادی
در نوشتن خاطراتش کامال به چشم میخورد ،او سعی
نکرده با حذف بخشی از خاطراتش وضعیت زندگی
را به گونهای دیگر جلوه بدهد .ماجرای چندین بار
خواستگاری رفتن زیدآبادی هم از همین جنس است.
جایی که او در کتابش از نحوه خواستگاری صحبت
میکند ،شاید ما آن را سانسور میکردیم .اشاره به
سادهزیستی برخی از سیاسیون در دهه شصت هم
موضوع قابل تاملی است .مثال جایی زیدآبادی نقل
میکند به طور ناخواسته مهمان افطار ابراهیم یزدی
شده و هنگام افطار سه عدد شامی و بشقابی شیربرنج
از قبل مانده در سفره بوده که سه عدد شامی نصیب
او شده و حتی یک لقمه اضافی نان در سفره نمانده
است .خواندن اتوبیوگرافیهای احمدزیدآبادی تو را
به خود جذب میکند و چشم انتظار جلد بعدی اش
میمانی .امیدوارم جلد سوم این خاطرات نیز هر چه
سریعترمنتشرشود.

اهدای هزار
جلد کتاب به
دانشآموزان

خبر

جشنواره تئاتر استان در آبان ماه برگزار میشود
 از سیرجان دو تئاتر دراین جشنواره حضور دارد

 گروه فرهنگ و هنر
نتایج بررسی و انتخاب آثار متقاضی در سیامین
جشنواره تئاتر استان کرمان اعالم شد.
دبیرخانه جشنواره تئاتر استان کرمان با صدور
بیانیهای اسامی هشت تئاتر برگزیده را اعالم کرد که
در بین آنها نامهای «دختر ایرونی» و «الالیی بر زمین
سوخته» از سیرجان دیده میشود.
در بیانیه این جشنواره آمده :تئاتر استان کرمان
مدتهاست توجه خود را معطوف به اجراهای همگانی
کرده و از آسیب جشنوارهزدگی تا حدود زیادی خود را
رها کرده است .اکنون اغلب گروههای نمایشی استان،
تولیدات خود را در شهر خود روی صحنه میبرند
و حضور یا عدم حضور در جشنوارهها؛ نمیتواند مانع
ارتباط آنها با مخاطبانشان باشد .این امر ،حاصل یک
رشد اندیشهای در رابطه با کارکرد تئاتر و حوزه ارتباطی
آن است.
با این وجود ،جشنوارهها به نوعی ویترین فعالیتهای
یکسالهی گروههای نمایشی هستند .فرصتی برای
تعامل گروهها با یکدیگر ،بحث و تبادل نظر پیرامون آثار
و معرفی ظرفیتهای تئاتر استان به نهادهای فرهنگی
و همچنین به بدنه تئاتر کشور .بدیهی است که گاهی
مالکهای حضور یک اثر در جشنواره با مالکهای
تولید و اجرای همگانی آثار ممکن است تفاوتهایی

داشته باشد .این یک امر بدیهی است و در بزرگترین
جشنوارههای دنیا نیز وجود دارد .تالش برگزار کنندگان
جشنواره تئاتر استان کرمان بر این است تا ضمن معرفی
آثاری که شانس حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر را داشته باشند ،در سطح استان نیز به ظرفیتهای
موجود توجه نشان دهند و امکان شرکت و کسب تجربه
برای گروههای مختلف در شهرهای مختلف استان را
نیزفراهمکنند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :آثار
برگزیده بدون در نظر گرفتن اولویت و ارزشگذاری
کیفی به ترتیب حروف الفبا عبارتاند از :دختر ایرونی
به کارگردانی جواد خواجویی از سیرجان ،دن کامیلوبه
کارگردانی بهروز توحیدی از بم ،رکوئیم به کارگردانی
ابراهیم عربنژاد از کرمان ،زنان مهتابی به کارگردانی
حمید سجادی از رفسنجان ،صحنه به کارگردانی
حسین ابوترابی از انار ،کارنامه بندار بیدخش به
کارگردانیمجتبیمیرحسینیازکرمان،الالییبرزمین
سوخته به کارگردانی صابر سلطان احمدی از سیرجان
و همه چیز میگذرد ،تو نمیگذری به کارگردانی
محمدرضا حیدری از کرمان.
جشنواره تئاتر استان کرمان همهساله در دهه پایانی
آبانماه برگزار میشود و هنوز زمان و مکان برگزاری این
جشنواره اعالم نشده است.

 گروه فرهنگ و هنر
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
استانکرمانگفت:درراستایجلبمشارکتهایاجتماعی
از ابتدای سال جاری تاکنون  46قلم شی تاریخی به این
اداره کل اهدا شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان غالمرضا فرخی
با تاکید بر لزوم جلب مشارکتهای اجتماعی و مردمی در
صیانت از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی ،افزود :باید با
رویکرد جلب مشارکت های اجتماعی ،حفاظت از میراث
فرهنگی را در جامعه نهادینه کرد .
وی اظهار داشت :خوشبختانه امسال اشیایی که در

راستای جلب مشارکتهای اجتماعی بدست آمده نسبت
به سال گذشته رشد 84درصدی داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان کرمان تصریح کرد :تعداد زیادی از اشیای بدست
آمده از شهرستانهای رابر ،جیرفت ،کهنوج و بافت
بوده است .وی با بیان اینکه یگان حفاظت این اداره کل
دارای  200نیروی یگان حفاظت است افزود :این نیروها
برای حفاظت هر چه بهتر از اماکن تاریخی و فرهنگی
آموزشهای الزم را دیدهاند.
استان کرمان با سابقه تمدنی کهن ،دارای هفت اثر
ثبت جهانی 700 ،اثر ثبت ملی و هزاران جاذبه تاریخی
وطبیعیاست.

اهدا  46شی تاریخی به میراث فرهنگی

سرکارخانم
ساجده
حاجمحمدی

روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما تبریــک
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منان ســامتی
و موفقیــت روزافــزون شــما بزرگــواران را
مســئلت داریــم.

انتخــاب شایســته شــما بــه عنــوان ۱۵ســخنران
برترازبین۱۲۰۰شــرکت کننــده دربخــش بزرگســاالن و
راه یافتــن شــما بــه مرحلــه فینــال را در درششــمین دوره
بزرگتریــن مســابقه ســخنرانی کشــور(تریبون)در دانشــگاه
صنعتــی شــریف تبریــک عرض نمــوده از یکتا هســتی بخش
جهــان برایتــان ســامتی و ســعادت همــراه بــا موفقیتهــاي
بــی شــمار را خواســتاریم.

جناب آقای
مهندس سیدمحمد یزدی میرمخلصونی

جناب آقای

شرکت دقیق آزمای سیرجان

خانواده

مهندس یزدی میرمخلصونی

ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان

ریاست محترم و پرسنل زحمتکش
اداره استاندارد شهرستان سیرجان

تالشهــای ارزنــده شــما قابــل تقدیــر اســت .بــه
بهانــه روز جهانــی اســتاندارد ،ایــن روز را به شــما
تبریــک میگوییــم .امیدواریــم در ســایه ایــزد
منــان در جهــت پیشــبرد اهدافتــان ســرافراز و
موفــق باشــید.

روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما عزیــزان
تالشــگر ایــن عرصــه تبریــک عــرض نمــوده،
از درگاه ایــزد منــان ســامتی و موفقیــت
ن شــما بزرگــواران را مســئلت
روزافــزو 
داریــم.

و پرسنل محترم

حمید رضایی ،شرکت رنگینکمان سمنگان

جناب آقای مهندس

یزدی میرمخلصونی

ریاست محترم اداره استاندارد سیرجان
 22مهــر مــاه روز جهانی اســتاندارد را خدمت
شــما و تمامــی همــکاران تبریــک گفتــه ،از
زحمــات بیدریــغ شــما تشــکر و قدردانــی
مینماییــم.
شرکت متین پسته سیرجان(برادران اسدی)

 پاسارگاد :مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان
گفت :این کانون همزمان با هفته ملی کودک یکهزار جلد کتاب به دانش آموزان
اهدا کرد .محسن روحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :اهدای کتاب
با هدف تعمیق همکاری های فرهنگی بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
با آمورش و پرورش کرمان انجام گرفته است.
وی از وجود پنج مرکز فرهنگی و هنری سیار روستایی در استان کرمان خبر
داد و گفت :ساالنه  15هزار جلد توسط این مراکز در طول سال به دانش آموزان
روستایی ،کتاب امانت داده می شود.

شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان
ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان

جناب آقای
مهندس یزدی میرمخلصونی
و پرسنل محترم

روز جهانی اســتاندارد را به شــما تالشگران
ایــن عرصــه تبریــک عــرض نمــوده ،توفیــق
روزافــزون شــما را از درگاه خداونــد متعــال
خواستاریم.

شرکت راشا پسته

جناب آقای

یزدی میرمخلصونی

ریاست محترم اداره استاندارد سیرجان
روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما بزرگــوار و
تیــم همراهتــان کــه شــرایط بهترزیســتن را
بــرای همنوعــان خــود فراهــم میســازید تبریــک
عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان ســامتی و
موفقیــت روزافزونتــان را خواســتاریم.

روابطعمومی شرکت بازرگانی نویدپسته سیرجان

جناب آقای
مهندس سیدمحمد یزدی میرمخلصونی

ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان

و پرسنل محترم

بدینوســیله مراتــب تبریــک بینهایــت خــود را
بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد خدمت شــما
تالشــگران اعــام میداریــم .در پنــاه خداونــد
ســبحان ســربلند و پیــروز باشــید.

رسولی ،صنایع غذایی فرد سیرجان

جناب آقای مهندس
سیدمحمد یزدی میرمخلصونی

ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان
روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما و پرســنل
محترمتــان تبریــک عــرض نمــوده ،از خداونــد
باریتعالــی توفیقــات روزافزونتــان را در
پیشــبرد اهــداف و خدمتگــزاری خواســتاریم.

صادرات و واردات خشکبار ایلیاگستر سیرجان

