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چهار

محمد ترکمان

تهراندردورهرضاخانى

نمايي از تهران قديم


با كودتاى س��ياه انگليس��ى سوم اسفند 1299ش و تصرف
ته��ران توس��ط ف��وج قزاق به س��ركردگى رضا خ��ان مير پنج و
س��يد ضياء الدين طباطبائى ،دوره ورود و س��لطه قش��ونىها به
عرصههاى غير نظامى آغاز و رو به گسترش نهاد .مدت دو سال
ش��هردارى تهران در اختيار گاس��پار آپيكيان از اعضاى «كميته
آهن» ،هسته مركزى كودتاو پس از آن به ترتيب سرهنگ كريم
آقا بوذر جمهرى ،سرهنگ فضل اهلل بهرامى و تيمسار حسينقلى
هوشمند قرار گرفت ،يعنى از اسفند  1299تا 1317ش.
بار ديگر پس از كودتاى ننگين  28مرداد  1332؛ سرتيپ
محمد على صفارى براى مدتى شهردار تهران شد.
بديهى اس��ت قش��ونى كه بايد مطيع بدون چون و چراى
اوامر مافوق نظامى خود باشد ،افزون بر فقدان صالحيت و نگاه
كارشناسانه ،به دنبال حاكميت نظام آمرانه و پادگانى و فاقد روح
و در تقابل با حقوق شهروندان برآيد.
به عنوان نمونه؛ در ذيل خاطره اى از س��رتيپ محمد على
صفارى كه در س��ال  1303از س��وى سردار سپه رئيس الوزرا به
س��مت معاون ش��هردارى تهران منصوب ش��د ،نقل ميکنم و
مى بينيم كه ابالغ سمت نيز توسط فرماندار نظامى تهران انجام
مىگيرد .در حقيقت در دوران سياه  20ساله ،وزرا و هيات دولت و
مجلس ،اس��م بى مس��مايى بيش نبودند و همانطور كه رضاخان
گفت��ه ب��ود ،حكومت او «حكومت يكنفره ب��ود» و تصميمها در
چارچوب اميال مستبد و سياست خارجى حاكم ،اتخاذ مى شد.
پي��ش از نقل خاطره س��رتيپ محم��د على صفارى معاون
بلديه وقت ،نمونه اى از مخالفت شهيد مدرس و دكتر مصدق با
اعمال ديكتار مآبانه رؤس��اى بلديه تهران و خاطره اى از همس��ر
پهلوى اول را در ذيل مىآوريم.
شهيد مدرس در نطق تاريخى خود در دوره پنجم مجلس
شوراى ملى در تاريخ  10آبان  ،1303ضمن بيان اين نكته:
«ايران در  150سال اخير ،چنين وضعيتى نداشته است» ،با
اشاره به اين نوع اعمال آمرانه و دستورى و خالف مصالح شهر
و شهروندان توسط بلديه تهران ،اظهار داشت:
«اداره مشروطه ما كدام اداره است؟اين مجلس ما مشروطه
اس��ت؟ آن اداره مش��روطه ما كدام است؟حاال بنده آمدم اينجا،
گفت��م بلدي��ه چرا دكانها را خراب ك��رد؟ البته بلديه بايد خانه را
خراب كند ،خيابان را وس��يع كند ،چنار را كجا بكارد ،منار را چه
كند ،البته خيابان بايد وسيع باشد ،عابرين راحت باشند ،اما ؛ بلديه
مشروطه ،نه بلديه كودتا. صبح بگويند :خراب كن! شام ،همه جا
را خراب كنند .در اين چله زمستان كه معلوم نباشد خاكش كجا
ريخته شود و گلش چطور شود و هكذا فعلل و تفعلل»..1
مرحوم دكتر مصدق نيز در مجلس دوره ششم به كارهاى
غير قانونى و آمرانه و تخريب و تصرف امالك شهروندان توسط
بلديه اعتراض و از جمله گفت:
اگر اين س��اباطها كه در ش��ارع عام بود ،خراب كردند ،كار
خوبى بود ،ولى؛ خانههائى كه در شارع عام نبود ،خراب كردند،
آنه��ا بنظ��ر بنده كار خوبى نبود .نمىش��ود گفت :وس��يع كردن
خيابانها ،كار خوبى نيس��ت ،خيلى خوب اس��ت بايد وس��يع هم
بشودكه باعث سهولت عبور و مرور بشود .ولى يك اصل باالتر
از اين ،در اين مملكت هس��ت و آن رعايت قانون اساس��ى است.
قان��ون اساس��ى ما در اصل پانزدهم مى گوي��د: هيچ ملكى را از
تصرف صاحب ملك نمى توان بيرون كرد ،مگر با مجوز شرعى
و آن نيز پس از تعيين و تاديه قيمت عادله اس��ت .اگر بخواهند
ملكى را از تصرف يك نفر خارج كنند ،البته بايد مجوز ش��رعى
داشته باشد و يك هيأتى باشند كه تصديق بكنند كه اين خانه،
بايس��تى خراب بش��ود .مجوز شرعى اين طور تصويب مى كند و
باي��د قب� ً
لا پول به مالك بدهند ،بعد تصرفات درش بش��ود .اين
صريح قانون اساسى است.
...هيچ ملكى را از تصرف مالكش نمى ش��ود ،انتزاع كرد،

سلطهنظاميگرىبربلديه

مگر اينكه مجوز شرعى داشته باشد ،بعد هم قيمت عادله تأديه
ش��ود واال اگر بنا ش��ود اين اصل در مملكت محفوظ نباشد و هر
ك��س ب��ه عنوان اين كه فالن ترتيب الزم اس��ت ،يك اقداماتى
بكند و اصول را از بين ببرد ،ما ديگر به هيچ وجه نمى توانيم در
اين مملكت زندگى كنيم....ش��خصى كه با بنده مذاكره مىكرد،
مىگفت:
...نظر كفيل بلديه ـ سرهنگ كريم خان بوذرجمهرى ـ هم
همين اس��ت .يعنى نظرش��ان اين نيس��ت كه چيزى به آنها داده
نش��ود ،بلكه مى خواهند خود مردم بروند اقدامى كنند ،بلكه راه
حلى براى اين كار پيدا شود. بنده بيشتر تعجب كردم؛ گفتم: مردم
كجا بروند راه حل پيدا كنند؟ خانه مردم خراب شود ،بعد خود مردم
بروند شكايت كنند و راه حل پيدا نمايند؟ براى جبران خسارتشان
كجا بروند شكايت كنند؟ به عدليه بروند ،شكايت كنند؟ به كجاى
عدليه؟ خود عدليه بنظر من ،امروز مظلوم واقع شده.
براى اينكه به قول ش��خص مطلعى ،االن هشت ماه است
بيش از س��ه هزار نفر در محبسها به انتظار محاكمه ماندهاند،
يعن��ى مدع��ى العموم يا مس��تنطق قرار توقي��ف آنها را كه صادر
كرده ،عدليه منحل شده و اينها در محبسها به انتظار محاكمه
ماندهاند .يك عده شان مردهاند و يك عده شان منتظر محاكمه
هستند .با اين ترتيب ،مردم چطور بروند شكايت كنند....»2
الزم به ذكر است كه سردار سپه افزون بر مشى استبدادى
و آمران��ه و ب��ى توجه��ى به قانون ،در ص��دد تغيير هويت تهران
و از مي��ان ب��ردن آث��ار دوره قاجار نيز بود ،آن چنانكه همس��ر او
تاج الملوك آيرملو در خاطراتش مى گويد:
«از جلوى دهانه بازار ،ارك شاهى شروع مى شد كه تمام
مي��دان ارك و س��اختمانهاى اط��راف آن را در بر مى گرفت و
آن مى آمد باال كه به ميدان بهارس��تان و عمارت كامران ميرزا
مى رس��يد.رضا بعد از اينكه ش��اه ش��د ،همه اين كاخها را خراب
كرد و جاى آنها كاخ دادگس��ترى و اداره ماليه و عمارات جديد
ساخت! در شمال ميدان بهارستان هم چند مجموعه كاخ بود كه
فتحعلى شاه قاجار ساخته بود .اصال اينكه مى گفتند بهارستان،
بهارستان ،به خاطر همين كوشك فتحعلى شاه بود .يعنى اينجا
يك باغ خيلى بزرگ بود كه يك سر آن همين ميدان بهارستان
و سر ديگرش به دروازه شميران و خندق شمال تهران مى رسيد.
رضا اينجا را هم داد ،خراب كردند .من گاهى با رضا دعوا مىكردم
كه اين ساختمانهاى نفيس را خراب نكند.
رضا مى گفت:هر چه مردم را به ياد دودمان قاجاريه بيندازد،
بايد خراب شود تا جلوى چشم مردم نباشد.3
خاطره سرتيپ محمد على صفارى:
«يكى از ش��بهاى اوايل تابس��تان  1303تازه از خدمت
روزانه فراغت حاصل كرده بودم ،تيمس��ار س��پهبد يزدان پناه كه
آن وقت با درجه س��رتيپى ،فرماندار نظامى تهران بودند ،مرا به

منزل خود احضار كرده و گفتند: حضرت اش��رف (س��ردار س��په)
رئيس الوزرا ،سرهنگ دوم كريم آقا خان بوذرجمهرى را به سمت
كفالت و ش��ما را به س��مت معاونت ش��هردارى تهران منصوب
نمودهان��د .بن��ا بر اين فردا ،اول وقت ،به فرماندارى نظامى بياييد
تا احكام الزم كه از وزارت داخله صادر خواهد شد ،به شما تسليم
ش��ود. آن وقت من درجه س��توان يكمى داشتم و قبل از خدمت
ارتش ،مدتى در خدمات كشورى كار كرده بودم .صبح روز بعد ،بنا
به دستور ،به ايشان مراجعه كرده ،احكام را دريافت داشتم .سپس
دنبال سرهنگ كريم آقا خان بوذرجمهرى رفته و ايشان را كه در
خدمت سربازى بود ،پيدا كرده احكام را تسليم او كردم.
نامبرده كه افسرى اليق و تيز هوش بود ،چون از امور ادارى
به هيچ وجه سابقه و اطالعى نداشت ،گفت:بلى من خبر داشتم،
حاال چه بايد بكنم ؟ گفتم :قاعدتا بايد به شهردارى برويم و خود
را معرفى كرده ،ش��روع به كار نمائيم .البته در آن زمان اش��تغال
به خدمت س��ربازى به طور مس��تمر تمام اوقات ما را گرفته بود و
حتى نمى دانستيم شهردار تهران كيست؟ زيرا شهردارى در أن
موقع فعاليتى نداشت و جز يك اسم بى مسمى نبود.
ب��ه ه��ر ح��ال در دنبال تهيه س��ازمان ،قرار ش��د كه آن را
ضم��ن متحدالمال��ى ابالغ نموده و ضمن��ا وظايف ادارهها را هم
ت��ا حدى تش��ريح كني��م و تذكراتى هم كه ه��ر رئيس جديدى
معموال مى دهد ،با نمك خش��ونت نظامى ،اندك مالحتى داده،
منتش��ر س��ازيم ....متحد المال يا به اصطالح بخش نامه را من
تهي��ه ك��ردم و ق��درى هم در تذكرات تند رفت��م و اهمال كاران
در انج��ام وظيف��ه را تهدي��د كردم.وقتى براى امضا پيش (جناب
رئيس) مرحوم سرلشكر بوذرجمهرى بردم ،پرسيد: اين چيست؟
گفتم: متحدالمآل است.
به س��ادگى س��ئوال كرد: متحدالمال يعنى چه؟ (چون در
ديويزي��ون قزاق چيزى به ن��ام متحدالمال معمول نبود و احكام
عمومى صادره به نام پريكاز كه اصطالح روس��ى اس��ت ،خوانده
مى شد.(گفتم: چيزى شبيه (پريكاز) است.
گفت: اين پريكاز (با اين كه نس��بتا خش��ونتى در بر داشت)،
خيلى دوستانه است .در باالى آن بنويس (حكم مى كنم)!
چ��ون در روزه��اى اوليه كودتاى ح��وت  ،1299رضا خان
اعالميههاى خود را با جمله ( حكم مى كنم ) انتشار مى داد.
با زحمتى فهماندم كه اينجا يك مؤسس��ه ملى و س��يويل
است .دستور ما هم ادارى است و نمى توان آن جمله را استعمال
ك��رد .جمل��ه متحدالمال به اصطالح ادارى ،همان منظور جناب
رئيس را تأمين مى كند.
چون از من شنوائى داشت ،پذيرفت و من هم آن متحدالمال
كذايى را منتشر كردم و خيلى هم اثر كرد و كارمندان را متوجه
به اين نكته نمود كه از اين به بعد طرز كارشان فرق كرده و بايد
در پيشرفت امور و انجام وظايف تالش كنند ،چون حاال ديگر با
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نظاميان طرف معامله هستند. قروض شهردارى از آن جمله 250
هزار تومان طلب بانك شاهى 4هم به حال خود باقى بود.
آش��نا نب��ودن به محيط كار و طرز عم��ل كارمندان و عدم
تجان��س خدمات نظامى با خدمات (س��يويل) نيز خود مش��كل
بزرگى را پيش پاى ما مى گذاشت. ولى اراده و همچنين تربيت
س��خت نظام��ى ك��ه ما بدان ع��ادت كرده بوديم تا از مش��كلى
نهراس��يم ،موجب ش��د كه با كمال قدرت در صدد چاره جوئى و
رفع مشكالت برآمده ،نظامى وار شروع به كار كنيم.
اولين اقدام ما؛ مذاكره با بانك شاهى براى دريافت قرضه
ديگرى بود كه در بدايت امر به پرداخت حقوق اقدام كرده و بين
كاركنان شهردارى ،دل گرمى و اميدى به وجود آوريم تا بدانند
كاله ما پش��مى دارد. مذاكره با موفقيت رو به رو ش��د و توانستيم
مبلغ��ى معادل حقوق عقب افتاده ب��ه چنگ آورده ،فوراً مبادرت
به پرداخت نماييم.اين اقدام بس��يار مؤثر واقع ش��د و همهمه بين
كارمندان به وجود آمد كه مى گفتند: نه بابا ،معلوم مى ش��ود از
اين به بعد ش��هردارى مى خواهد به كارهاى خود رونق و س��ر و
صورتى بدهد.
ضمن��أ اي��ن نكته ناگفته نماند كه مجموع حقوق س��اليانه
مستخدمان شهردارى عبارت از يكصد و نود و نه هزار و سيصد
و هش��تاد تومان بود .نمى دانم در حال حاضر ش��هردارى تهران
چه مبلغ حقوق در سال مى پردازد5؟
در موقع پرداخت حقوق ،واقعه خوشمزه اى روى داد .دستور
صادره اين بود كه در فاصله  48ساعت ،همه حقوق عقب افتاده
مأموران تأديه گردد .متصدى اجراى دس��تور هم محمد حس��ين
خان محتش��مى ،رئيس صندوق بود .وى ش��خص ًا فردى موقر و
متين ،ولى به اجراى تعليمات نظامى عادت نداشت و خشونت با
طبع سليم وى سازگار نبود .در پايان ضرب االجل  48ساعته هنوز
مبلغى از حقوق باقى مانده بود كه موفق به پرداخت نش��ده بود.
كفيل بلديه او را احضار و با يك فرياد بى سابقه و نهيب نظامى
به وى اخطار كرد: عمو چرا و به چه جهت حكم من اجرا نش��ده
و پرداخت قسمتى از حقوق باقى مانده ،جواب بده؟
چون اين فرياد و حمله ناگهانى صورت گرفت ( محتشمى)
كه گويا قلب ضعيفى هم داش��ت ،در اطاق كفالت پناهى ،غش
كرده به زمين افتاد كه با كمك پيشخدمتها ،نامبرده را سر دست
بلند كرده و به اتاق مجاور برده و به حالش آورديم.
مرحوم سرلشكر بوذرجمهرى كه انتظار چنين حادثه اى را
نداش��ت ،بس��يار ناراحت شد .اما در آينده ،هر وقت دور هم جمع
مى شديم ،يادآورى اين واقعه باعث تفريح مى گرديد.
اقدامات عمرانى و به اصطالح امروز ،ش��هر سازى تدريج ًا
شروع شد .از آن جمله نمى دانم روى چه منظور و مقصود ،اصالح
از معروفترين خيابان كه الله زار و گردشگاه مردم ناحيه شمال
بود ،ش��روع و مقرر گرديد كه كليه س��اباطهاى ( = راه روهاى

سر پوشيده  -سايبان ) ،دو طرف خيابان را فوراً خراب كرده و از
ميان برداريم .آن زمان پياده روى خيابان الله زار داراى س��ابط
و ستونهاى سنگى بود .واقع ًا از نظر جلوگيرى از حرارت آفتاب
ش��ديد تابس��تان و بارندگىهاى زمستان ،پناهگاه مناسبى براى
عابران محسوب مى شد.
م��ن نم��ى فهمي��دم چرا بايد اي��ن پناهگاههاى مطلوب و
مناسب را برداشت؟ جرات كرده سبب را جويا شدم. گفتند: بيعاران
و ولگردان و جوانان شرير و هوسران ،شبها در پناه ستونهاى
خياب��ان ،مرتكب اعمال خالف عف��ت و احيان ًا متعرض نواميس
مردم مى شوند .بعالوه ؛ اين ساباطها ،خيابان را تنگتر از آنچه
هس��ت ،جل��وه داده ،منظ��ره آن را بدتما كرده اس��ت و اگر اين
ساباطها برداشته شود ،مالكين مغازهها مجبور مى شوند ،پس از
خرابى ،نماى دكاكين خود را بهتر بس��ازند و از اين راه به زيبائى
خيابان هم كمك خواهد شد. حاال تا چه اندازه اين نظرها صحيح
بود ،قضاوتش با خوانندگان عزيز است!
چون هنوز قدرت دستگاه مجريه نضجى نداشت ،قرار شد
شبانه با كمك سربازان و وسايل نقليه ارتشى تا صبح كار كرده
س��اباطها را خراب كرده و از ميان برداريم ،كه صبح بعد آثارى
نماند و مالكين متنفذ خيابان ،صبح با يك امر انجام يافته مواجه
شده ،شكايت و اقدام مخالف آنها بال اثر بماند. ما هم همين كار
را كرديم .پاسى از شب گذشته كه عبور و مرور تقليل پيدا كرد،
با عده اى مأمور تنظيف و سرباز بيل و كلنگ به دست به الله زار
هجوم آورده ،ساباطها بر چيده شد و آجرها ،سقطها و ستونهاى
سنگى را با گارىها به خارج شهر حمل كرديم و خيابان الله زار
به صورت يك محل بمبارده شده در آمد.
صبح روز بعد ؛ مقارن س��اعت  11كه پش��ت ميزم مشغول
كار ب��ودم ،اعالم ش��د كه حضرت اش��رف رئيس ال��وزرا معج ً
ال
احض��ارم كردهان��د .البته ( با خواندن ادعيه الزم ) 6به پا خاس��ته،
فوراً روانه نخس��ت وزيرى ش��دم كه آن وقت در عمارت بادگير،
تشكيل مى شد .مرحوم مدبرالدوله سميعى رئيس كابينه ( دفتر)
بود .حضور خود را براى ش��رفيابى به ايش��ان اعالم داش��تم و
مش��اهده ك��ردم ك��ه جمع كثيرى از بازرگانان و كس��به در اتاق
ايش��ان نشس��تهاند .به فاصله چند دقيقه به داخل اتاق حضرت
اشرف راهنمائى شدم.آنجا هم عده اى از همين طبقات ايستاده
بودند و حضرت اشرف هم سراپا با حضرات مشغول گفتگو بودند.
چشمشان كه به بنده شرمنده افتاد ،با تغير و تشدد فرمودند: چرا
و به موجب چه دس��تورى اين همه خرابى در ملك مردم بوجود
آورديد؟ چه كس��ى مس��ئول اين خرابكاريست؟ من در عين بى
تجربگى ،از قيافه ساختگى استنباط كردم كه چندان متغير نيستند
و اين عتاب و خطاب هم صوريست!
ع��رض ك��ردم: از نظر حفظ زيبائى خيابان ،ش��هردارى در
دنبال اوامر حضرت اش��رف ،راجع به اصالحات ش��هرى صورت
گرفته است. فرمودند: هر كس اين دستور را داده ،بى جا كرده و
ديگر بى اجازه من ،شهردارى حق اينگونه عمليات را ندارد.
آنگاه به جمعيت رو آوردند و فرمودند :خوب آقايان! كاريست
انجام شده ،شما هم برويد به ترميم ملكتان بپردازيد .و حاال كه
اينها ،خودسرانه و به فكر خود ،كارى انجام دادهاند كه برگشت
به صورت اوليه ممكن نيست ،ديگر جاى بحثى باقى نمى ماند. باز
خطاب به من فرمودند :تو هم مرخصى ،برو و اوامر مرا به كريم آقا
خان ابالغ كن. من كه از خدا مى خواستم از اين مخمصه خالص
شوم و نگران بودم كه مبادا حكيم باشى را دراز كنند ،به سرعت
سالم نظامى داده و به سوى شهردارى روان شدم»7.
پينويسها:

1ـتركمان ،محمد« .مدرس در پنج دوره تقنينيه ،ج دوم ،مؤسسه پژوهش
و مطالعات فرهنگى ،1374 ،ص 1032 // .ـنطقها و مكتوبات دكتر مصدق در
دورههاى پنجم و شش��م مجلس ش��وراى ملى ،انتشارات مصدق ،اسفند ،1349
صص  137و 138 3 //.ـتاج الملوك آيرملو ،خاطرات ملكه پهلوى ،بنياد تاريخ
ش��فاهى ،نش��ر به آفرين ،1380 ،ص  164به نقل از مقاله آقاى مهدى غنى با
عنوان « يكى به جاى همه» منتشره در ش  111مجله چشم انداز ايران بتاريخ
ش��هريور و مهر 13974 // .ـ بانك انگليس در ايران5 // .ـدر همين صفحه
س��رتيپ صفارى مجموع عايدات س��ال  1303شهردارى تهران را مبلغ پانصد و
نود و پنج هزار و ششصد و سى و سه تومان و پنج ريال و  7دينار ثبت كرده است.
// مرحوم دكتر حسين محبوبى اردكانى مؤلف كتاب ارزشمند «تاريخ مؤسسات
تمدنى جديد در ايران» از انتشارات دانشگاه تهران ،در ج دوم ،ص  ،138به نقل
از س��النامه دنيا ،س��ال  ،1342ص  ،69عايدات س��ال  1303شهردارى تهران را
همين مبلغ ذكر كرده است6 // .ـزيرا در گذشته ( )1300؛ پيه رضا خان به تن
صفارى خورده بوده و به دستور او در خانه اش زندانى و اموالش بيغما رفته بود،
در حالى كه رضا خان در رشت ،همان زمان ،در خانه او اطراق كرده بوده است!
7 //ـخاطرات سرتيپ محمد على صفارى ،به كوشش احمد سميعى ( ا .شنوا)،
 ،1375بى جا ،صص  23تا 3 8.
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حلقه در حلقه چونان زنجیر
آنجا که زندگی طعم خودش را از دس��ت بدهد ،هر اتفاقی ممکن
است جز سالمت و سعادت.
استبداد کم ،فرقی با استبداد زیاد ندارد .دستی که حلقوم زندگی را
میفشارد ،خفه کند یا نکند ،زندگی را از طعم واقعیاش تهی میکند.
دردناک تری��ن پدی��ده عالم فردی اس��ت که جامعه را چونان باری
سنگین بر دوش خود احساس ميكند.
چ��ه نیرویي دارن��د کلمهها! چه قدرتی دارد محبت .از مقویترین
غذا قویتر است و پرانرژیتر.
ناپای��داری چیزی اس��ت که با تمام وج��ود ميتوانيم درکش کنیم
و درك ميكنيم.
در جامع��ه ناس��الم همه چیز برعکس
میش��ود ،از جمل��ه دی��ن از جمل��ه عرفان
و از جمل��ه خ��دا .از جامع��ه ناس��الم انتظار
سالمت داشتن عقالنینيست.
در ذهن رودی از تفکر جاری اس��ت با
ماهیانی ریز و درش��ت .متفکر کسی نیست
که فکر میکند متفکر کسی است که از رود
خروشان ذهن ماهی شکار میکند.
آنچه ما در جوامع ناس��الم ش��اهدیم
ش��ورش طبقهها و الیهه��ا علیه همدیگر
است :طبيبان علیه بیماران ،ساختمانسازان
علیه معلمان و فنیها علیه بقیه!
جامع��های ک��ه قانون را به رس��میت
نمیشناس��د درگیر شورشهایی غیرعلنی
اس��ت ک��ه در زیر الیهه��ای جامعه جاری
است.
جامعه ظرف نیست ،دیگی است روی حرارت که محتویاتش صرفا
باهم ترکیب نمیشود بلکه پخته میشود .جامعه بیطرف نیست ،بلکه
میپزد و گاهی هم میسوزاند.
انسانها حلقه در حلقه چونان زنجیری پیش میروند تا روزی که
از براده براده زنجیر انس��ان ،زنجیره انس��انیت بافته شود .آري انسانها با
غم و شادی با بسط و قبض پیش میروند ،میآیند و میروند تا روزی
که از براده انسان ،زنجیر انسانیت بافته شود.
آدم��ی در برابر گس��تره حیرت انگیز آفرینش دمی بیش نیس��ت،
دمی کوتاه و کوتاه .اصلیترین موضوع انس��ان نیز همین کوتاهی این
دم است و بس.
«من» بن بست ندارد و هرگز به پایان نمیرسد.

اس��تعداد ممکن اس��ت دگرگون ش��ود اما هرگز نابود نميشود .به
همین جهت ،کسی که استعداد علم دارد اگر عالم نشود ،معتادی بزرگ،
دزدی بزرگ و قاتلی بزرگ میشود!
کسانی که مدعی خدمتاند ،اگر راست بگویند عمرشان را صرف
ش��کوفایی اس��تعدادهایی خواهند كرد که زیر تخته س��نگهای جامعه
معطل ماندهاند.
رنج و درد تراش��نده و تراش��کار اس��ت .رنج ،آدمی را چوب باشد یا
سنگ ،میتراشد و هویتی تازه و متفاوت به او میبخشد.
انسانهای بزرگ تاريخ و جامعه به این نکته اعتراف دارند که شیر
از س��ینه درد و رنج خوردهاند .در میان عوامل س��اخته شدن انسانها هیچ
عاملی به اندازه دردها و رنجهای طبیعی موثر نمیافتد.
ظل��م درد اس��ت و دردن��اک که هیچ
بخ��ش س��ازندهای ن��دارد .حاص��ل ظل��م
دردهای��ی کاهنده اس��ت .ب��ه همین جهت
درد ظل��م ،تنها دردی اس��ت که مفید واقع
نمیشود.
جایی که مانع حرف اول را بزند و پشت
مان��ع مانعی دیگر جوان��ه زند ،اخالق راهی
جز مرگ و تباهی ندارد .فراموش نکنیم که
اخالق بيشتر در همواریها رشد میکند نه
در ناهمواریها.
در جامعه ای که خوشی و آرامش جزو
ممتنعات اس��ت ،درختان میوهای جز دروغ
نمیدهد.
ذه��ن ،اقیان��وس واژهه��ا ،اقیانوس
درکه��ا ،درده��ا ،الهامه��ا ،فهمه��ا و
برداشتهاس��ت .هر انس��انی نه ب��ه اندازه
س��واد و تحصیالتش ،ن��ه به اندازه ثروت و
قدرت��ش ک��ه به اندازه کاس��های که در دس��ت دارد از این اقیانوس آب
برمیدارد و مینوشد.
تش��نگی ذاتی و عطش ازلی و ابدی انس��ان برطرف نمیشود مگر
با آبی که خود با دس��ت خود از اعماق وجودش اس��تخراج کند .بیجهت
نیس��ت که اهل هنر و قلم همواره با احساس��ی از سیرابش��دن زندگی
میکنند و اهل قدرت در طلب چاهی که به آب برس��د ،زمین را ویران
میکنند.
انسان تنها چاهی است که هر زمان حفر شود به آب زالل میرسد.
در چاه وجود انسان آبهایی مستور و مدفون است که بدون اراده حقيقي،
نه کشف میشود نه جاری میشود.
آنچه سرچش��مه وجود انس��ان را جوش��ان و جاری میکند ،اراده
اس��ت و آن��گاه ت�لاش .بع��د از اراده و تالش نوبت ب��ه طغیان رودخانه
وجود آدمی میرسد.

در مقایسه شرق و غرب نکته ای بیش از هرچیز خودش را نمایان
میکند و آن به ارث رس��یدن مواریث گذش��ته در ش��رق اس��ت و قطع
ش��دن رابطه غرب با مواریث گذش��ته .غرب آینده محور اس��ت و شرق
گذش��ته محور .تفاوتهاي اصلی ش��رق و غرب از همین نکته بس��یار
کوچک آغاز میشود.

هیچ رودی از جاری ش��دن و جریان یافتن خس��ته نمیش��ود .اگر
خسته میشوید و خستهاید بدانید که یا رود نیستید یا رودی هستید که
در جایی از رودخانهتان جریان دارید.

فرصت کوتاه زندگی را با انواع و اقسام مشکالت و موانع آکندن،
روح سیاست در شرق است.

قافله حیات با تمام حوادث و سوانح کوچک و بزرگ ،عملی جز رفتن و
گذشتن انجام نمیدهد .این قافله تکلیفی جز عبور و سپری شدن ندارد.

