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در اینترنت، س��ایتی وجود دارد که آمار و اطالعات لحظه ای جمعیت جهان 
را نشان می دهد. انگار هر لحظه کنتور می اندازد و تعداد جمعیت کنونی، متولدین 
امس��ال، متولدین امروز، مرگ و میر امس��ال، مرگ و میر امروز و رشد جمعیت در 

سال جاری را می شمارد.
شاید در نگاه اول، مسأله ساده ای به نظر بیاید، اما اگر چند لحظه به این آمار 
که در کسری از ثانیه و به سرعت در حال افزایش است نگاه کنید متوجه می شوید 
که خیلی عجیب به نظر می رس��د. اعدادی که دائم در تغییرند، فقط عدد نیس��تند، 

زندگی هایی هستند که آغاز می شوند و به پایان می رسند.
هر عدد نش��انه یک انس��ان است، سرخ و زرد، سیاه و سفید، پیر و جوان، زن 
و م��رد، تحصیل کرده و بی س��واد، پولدار و فقیر، انگار هری��ک از ما در آن تابلوی 

جمعیت سهمی داریم.
شاید سیصدهزارمین نوزادی که امروز متولد می شود، فرزند پدری باشد که 
دیروز در میان آمار مرگ و میرها به یک عدد تبدیل شد. هرکدام از نوزادان در یک 
گوشه از دنیا متولد می شوند، یکی در خانواده ای فقیر و دیگری در خانواده ای غنی، 
یکی بعد از س��ال ها دوا و درمان آمده و همه چش��م به راهش بودند، دیگری بعد از 
یازده بچه دیگر از راه رسیده و اتفاقی تکراری است. یکی در آفریقا به دنیا آمده و 

یکی در اروپا اما معلوم نیست کدام نوزاد سرنوشت بهتری داشته باشد.
آن ها که می میرند هم هرکدام داستان خودشان را دارند. یکی خوب زندگی 
کرده و نام نیکی از خود به جا گذاشته، آن یکی چیزی از زندگی نفهمیده و چه بسا 

عده ای هم از مردنش خوشحال شده  باشند.
پ��در یا مادری که پیمانه عمرش لبریز ش��ده، جوانی ک��ه ناکام از دنیا رفته، 
همکاری که خرچنگ سرطان به جانش افتاده، بزرگان و هنرمندانی که از میان ما 
رفته اند... همه این ها اگرچه در میان متوفیان امسال، یک عدد بیش تر به حساب 

نمی آیند، اما چطور می توان فقط با این عدد تعریفشان کرد؟
داستان هر انسان، فراز و نشیب های خودش را دارد. همه ما به دنیا می آییم 
و به دنبال فلسفه آفرینش خود می گردیم. ما تنها اعدادی در سایت ها یا آماری در 
خبرگزاری ها نیستیم و حتی اگر دنیا از ما فقط همین قدر بداند، باز هم هریک از ما 

قهرمان زندگی خودمان به حساب می آییم.
به اعدادی که مرتب تغییر می کنند خیره می شوم و می بینم که آهنگ تولدها   
کمی سریع تر از آهنگ مرگ هاست. پیرمردی را در بستر مرگ تصور می کنم که 
در کس��ری از ثانیه به عددی پیش چش��م من بدل می ش��ود و به جای او یکی دو 

انسان تازه نفس از راه می رسند.
زندگی، مجموعه ای از همین آمدو رفت هاس��ت، پیوندی از دیروز و امروز، 
ترکیبی از خوشی ها و غم ها. چه بسیار آدم ها که پیش از ما آمده اند و چه بسیار که 
بعد از ما خواهند آمد. در این میان، شاید راز بزرگ زندگی که به دنیا آمده ایم تا آن 

را دریابیم همین رباعی خیام باشد:

چون اب�ر به ن�وروز رخ الله بشست             برخیز و به جام باده کن عزم درست
کین سبزه که امروز تماشاگر توست           فردا همه از خاک تو برخواهد رست!

مجموعه ای از آمدو رفت ها

اگر شما می خواهید روز اوِل فروردین را برای خودتان روز »نو« و نوروز قرار دهید، شرط دارد. شرطش این است که کاری 
کنید و حرکتی انجام دهید، حادثه   ای بیافرینید. آن حادثه در کجاست؟ در درون خود شما! 

»یا مقلّب القلوب واالبصار. یا مدبّراللیل والّنهار. یا محّول الحول واالحوال. حّول حالنا الی احسن الحال«، اگر حال خود را 
عوض کردید، اگر توانستید گوهر انسانی خود را درخشان تر کنید، حقیقتا برای شما »نوروز« است! اگر توانستید پیام انقالب، پیام 
پیامبران، پیام امام بزرگوار و پیام خون های مطهر بهترین جوانان این ملت را - که در این راه ریخته شده است - به دل خودتان 

منتقل کنید، برای شما »نوروز« است.*

* برگرفته از پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1377

روز نو
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نوروز و زبان پارسي

  استاد میرجالل الدین کزازی

اگر کسي از من بپرسد که: »برترین و بنیادین ترین شالوده هایي 
که چیستي ایران و کیستي ایرانیان، در درازناي زمان، بر آن ها 
استوار شده است، چیست؟« به گمان بسیار، آن چه پیش از هر 
گزینه اي دیگر، به شیوه اي ناخواسته، در هوش و یاد من برخواهد 
جوشید و بر زبانم روان خواهد شد، این دو شالوده خواهد بود: نوروز 

و زبان پارسي. 
این دو کارکردي ژرف و پایدار و دامانگستر، در استواري و 
پایداري آن چیستي و کیستي داشته اند و هنوز نیز دارند. به راستي، 
شاید نتوانیم شالوده اي دیگر شایان و نمایان را یافت که آن را با 

این دو بتوانیم سنجید و در یک تراز و ترازو نهاد:
از سویي، نوروز برترین و گرامي ترین جشن ایراني است و 
جشني است که از فراسوي هزاره هاي فرهنگ و تاریخ ایران، 
برگزار  باشکوه و شگرفي دیرینه اش،  فّره مند و فرورینه، هنوز 
مي شود و جشن فراگیر و میهني همه ي ایرانیان است و از دیگر 
سوي، زبان پارسي دري نیز، در ایران نو: ایران پس از اسالم، زبان 
فراگیر فرهنگي و دیواني ایران گردیده است و بي هیچ گمان و گزافه، 
شایسته آن که زبان میهني بنامیمش. این زبان رشته  پیوند است در 
میان همه تیره هاي ایراني که بسیاري از آن ها زبان یا گویشي ویژه 
خویش دارند و آن را در گفت وگوي با همزبانانشان به کار مي گیرند 

و در پیوند با ایرانیان دیگر، از زبان پارسي بهره مي برند. 
این زبان، وارونه آن چه کساني که با سرگذشت زبان هاي 
ایراني آشنایي ندارند میانگارند، زبان تیره اي ویژه از تیره هاي ایراني 
نیست. این زبان زبان خراسانیان کهن بوده است و از آن روي که 
نخستین دودمان هاي فرمانراني ایراني و نیز نخستین کانون هاي 
فرهنگ و ادب ایران در روزگار نو، در خراسان بزرگ، در شماري 
بیش تر و با مایه وري و کارایي و درخششي افزون تر، پدید آمده اند، 
اندک اندک، زبان فراگیر میهني شده است: زباني که همه ایرانیان، 

در پیوند با یکدیگر، آن را به کار مي برده اند. 

از همین روست که این زبان، بدان سان که من خوش مي دارم 
بناممش، گونه اي بنگاه همبهري )شرکت سهامي( را پایه نهاده 
است که همه ایرانیان را در آن، بهروباري است. ویژگي پارسي در 
نام این زبان، پیوندي با مردم پارس که یکي از استان هاي ایران 
است، ندارد. پارسي، بُِدُرست و بي هیچ دودلي و گمانمندي، در 

کاربرد، برابر است با ایراني. 
ساسانیان که با توانایي و دانایي و کارداني و کامراني بسیار، 
یکي از بزرگ ترین و پهناورترین جهانشاهي هاي تاریخ را پي 
افکندند، برترین و نیرومندترین هماوردان رومیان بودند و در پهنه 
جهان و در گستره تاریخ، برخوردار از آوازه اي بلند و پایدار. از همین 
روي، نام زادگاهشان: پارس، با نام سپند و گرامي ایران برابر افتاد 
و در پي آن، هر چه ایراني بود، از آن میان، زبان نیز پارسي نامیده 
شد. پس، زبان پارسي به معني زبان ایراني است: زباني که از 
آِن همه ایرانیان است. این زبان است که در ایران نو، پایگاه و 
پایندان )ضامن( چیستي ایران و کیستي ایراني شده است. و نیز 
یکپارچگي و ماندگاري این دو. همین پشتوانه و خاستگاهي است، 
در هماوردي زبان پارسي با نوروز، چونان دو شالودگان شالوده آن 

کیستي و آن چیستي.
نوروز نیز: این جشن و آیین شگرف و شاهوار و شورانگیز، 
جشني است که همه ایرانیان، از هر تیره و تبار و با هر گویش 
و زبان، برخود بایسته مي دانند که آن را، بدان سان که مي سزد و 
مي برازدش، به شیوه اي شایان و نمایان، برگزارند و همه  مایه و توان 

خویش را برگمارند که داد کار را در برگزاري آن، بدهند. 
نوروز را مي توانیم افشره و گوهره اي از فرهنگ و تاریخ ایراني 
و پیشینه ي نیاکاني دانست: چندین سامانه  باورشناختي و جشن 
وآیین شادماني، در نوروز با یکدیگر در آمیخته اند و هنگامه اي 
شگفت،  در فرهنگ شناسي و پژوهش در شهرآیینی )تمدن( ایراني 

ساخته اند. 

برآن نیستم که بیش بدین زمینه بپردازم و درپیچم؛ زیرا سخن 
به درازا خواهد کشید. تنها آن چه مي بایدم افزود، این است که به 
خجستگي این چندسویگي و چندرویگي نوروز است و مایه وري 
و پایه وري برآمده از آن که این جشن باستاني هزاران سال پاییده 
است و نه تنها جشن فراگیر میهني ایرانیان است، در قلمروي بس 
فراخ دامان تر از جغرافیاي کنوني ایران، برگزارده مي آید و گرامي 
داشته: در جغرافیاي تاریخی ایران و فزون تر و فراتر از آن: در 
جغرافیای فرهنگي ایران نیز. بر همین پایه است که نوروز درفِش 
همواره برافراخته  فرهنگ ایراني است: در هر جاي جهان که نمود 
و نشاني از نوروز هست، کراِن ایراِن دوْرمرز ورجاوند و بِاَْرِز ایراِن 

فرهنگي را در آن جاي،  آشکارا مي توانیم یافت.
نیز اگر کسي از من بپرسد که: »به هر روي، اگر بخواهیم یا 
ناچار باشیم که یکي از این دو شالودگان شالوده را برگزینیم و آن 
را بر دیگري برتري بدهیم، آن کدامین از این دو خواهد بود؟« 

بي درنگش، در پاسخ، خواهم گفت: »نوروز!« 
چرا نوروز را بر مي گزینم؟ پاسخ من بدین پرسش نیز این است: 
»از دو روي، نوروز را برتر از زبان پارسي، در پاسداري از چیستي 
و کیستي ایران و ایرانی و در نگاهداری از فرهنگ و شهرآیینی 
ایران مي دانم: یکي قلمرو زماني است و دیگر جغرافیاي فرهنگي: 
کارکرد زبان پارسي، از این دید، تنها روزگاري را در تاریخ ایران 
در بر مي گیرد که ایران پس از اسالم است؛ قلمرو زماني نوروز، 
بازنانموده، روشن است و دانسته: بسیار گسترده است؛ به گونه اي 
که هنوز به برهان و بي چند و چون،  آغاز این جشن را در تاریخ 
ایران، نشان نمي توانیم داد. جغرافیاي فرهنگي نوروز نیز، بدان 
سان که نمونِشي )اشارت( رفت، بسیار فراخ است و افزون بر ایران 
کنوني، ایران تاریخی و ایران فرهنگی را نیز در بر می گیرد. نوروز را 
کشورهایي بزرگ مي دارند که هرگز پاره اي از جغرافیاي تاریخي 

ایران نبوده اند.
برپایه  آن چه نوشته آمد، هر ایراني راستین و سرشتین که ایران 
را گرامي مي دارد و در شناختن و شناسانیدن آن مي کوشد، به ناچار، 
این شالودگان شالوده ها را نیز ارج مي نهد و آرمان و آماجش )هدف( 
این است که این ستون هاي ستبر و سترگ چیستي و کیستي ایران 

و ایراني را از گزند و آسیب، برکنار بدارد و بزنهار)درامان(.
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عید و جمشید
درباره عید نوروز و مراسم مربوط به آن بسیار نوشته اند و می نويسند و خواهند نوشت. واژه نوروز، 
تداعی کننده سبز کردن سبزه، چهارشنبه سوری و مراسم آن از قبیل پريدن از روی آتش، خوردن آجیل 
مخصوص، قاشق زنی، فالگوش ايستادن و مرحله پس از آن چیدن سفره هفت سین و نشستن در کنار 
آن به هنگام تحويل س�ال نو، خواندن دعای تحويل س�ال، ديد و بازديد، عیدی دادن و عیدی گرفتن و 
سرانجام سیزده به در و رفتن به دامان طبیعت است.  اين جشن را به جمشید، پادشاه اساطیری ايران 
از سلسله پیشداديان، منسوب می کنند. اما اين جمشید که بود و چرا اين جشن با او آغاز شد؟ درباره اين 
پادشاه اساطیری در متون مختلف، عملکردهای مثبت و منفی متفاوت گزارش شده است. اين نوشتار به 

اختصار به بررسی اين گزارش ها در متون اوستايی، پهلوی، عربی و فارسی می پردازد.      دکتر منیژه مشیری

نام جمشید و نسب او
 جم یکی از قهرمانان افسانه ای دورانی است که هندیان و ایرانیان با هم 
می زیستند و فرهنگ مشترکی داشتند. در آن دوران، جم نخستین انسان 
به شمار می رفته است )کریستن سن، 1368، ص12(. بعدها، هم در ایران و 
هم در هند، این نقش به شخصیت های دیگری منتقل می شود. به هرحال 

جم در ایران یکی از پادشاهان پرشکوه پیشدادی است.
جم در متون اوستایی به صورت ییَم آمده و به معنی همزاد و 
توأمان است. چنین گفته شده که وی یک خواهر دوقلو به نام َیمیک 
داشته است. در بخشی از گاتهای اوستا که آن ها را از سروده های خود 
زردشت می دانند، واژه جم فقط یک بار در یسنا 32، قطعه 8 آمده است 
)پور داود، 1384، ص 95(، ولی در سایر متون اوستایی مانند دینکرت، 

وندیداد، مینوی خرد و بندهش از جم سخن رفته است. 
ییَم  اوستایی در فارسی به صورت َجم و جمشید درآمده است. در 
متون اوستایی نام جم با صفت هایی می آید. یک صفت ِخَشاَِت به معنی 
درخشان، فروغ و روشنی است که در فارسی به صورت »شید« به نام 
جم اضافه شده و به صورت »جمشید« درآمده است. بنابراین جمشید 

به معنی جم درخشان است )همان، 96(. 
گفته شده که صورت جم مانند خورشید، نورانی و درخشان بوده 

است. بخش دوم واژه خورشید هم همین واژه است. 
صفت دیگر در اوستا ِهَوِر َدِرسَی)بارتلمه 1849( و ترجمه آن به 
پهلوی خَورِشت نِکیِرشن)همان( و معنی فارسی آن »خورشید دیدار« 

است )بندهش،269(. 
برای  دیدار«  »خورشید  و  نورانی  دو صفت  از  غیر  اوستا  در 
جم، صفات »زیبا« و »خوب رمه« نیز به کار رفته است. چون جم 
به پروراندن چارپایان و ستوران نیزگماشته شده بود، این صفت با 
این وظیفه او تناسب دارد. نام پدر جمشید در اوستا ویَوهَونت)بارتلمه 
1452(، در متون پهلوی ویَونگهان و معرب آن ویونجهان می باشد. پدر 
جم اولین کسی بود که گیاه مقدس »هوم« را فشرد و ایزد به پاداش 

این عمل به او جمشید را داد.
در متون پهلوی، تهمورث، برادر جم و پدر این دو ویونگهان پسر هوشنگ 
پیشدادی است. در میان منابع اسالمی فقط فردوسی، هوشنگ را پدر تهمورث 

و تهمورث را پدر جم می داند )کریستن سن، 1383، ص402(. 

آن چه جم انجام داد
الف. نوروز

گرچه در متون اوستایی از جشن نوروز نام برده نشده است 
)کریستن سن، 1368، ص 478( ولی در متون بسیار دیگر، جمشید 
کسی است که نوروز را عید قرار داد. او فرمان داد تا برایش گردونه ای 
از عاج و ساج بسازند و آن را با دیبا بپوشانند و در آن سوار شد و دیوان را 
فرمود تا آن را بر شانه های خود ببرند و با آن میان زمین و آسمان رفت 
تا در هوا از دماوند به بابل در یک روز رسید. و آن روز، روز اورمزد از ماه 
فروردین بود؛ نخستین روز بهار که آغاز سال و جوانی زمان است. در 

این هنگام زمین از مردگی زنده می گردد. 
مردم گفتند »این روزی نو و عیدی فرخنده و قدرتی حقیقی 
و شاهی عجیب است«، پس آن را بزرگ ترین عید خود شمردند و 
»نوروز« نامیدند و خدای بزرگ را ستایش کردند که شاه آنان را به 
چنان بلندمرتبگی و قدرت رسانیده است و او را سپاس گفتند که به 
یمن او و در سایه او فراخی و نیک بختی و امنیت و دارایی به آنان ارزانی 
داشته است و آن عید فرخنده را با خوردن و نوشیدن و خنیاگری و 

خوشگذرانی جشن گرفتند )همان، 412(. 

درهم آمیختگی میان شخصیت های افسانه ای جم و سلیمان که 
در دوران اسالمی اتفاق افتاد، این نتیجه را به دنبال داشت که افسانه ای 
درست شد و بنا بر آن، بنیان گذاری نوروز به سلیمان منسوب گشت 

)کریستن سن، 1383، 491(. 
بیرونی این داستان را چنین می آورد که سلیمان، پسر داود، 
انگشتری خود را گم کرد و قدرت پادشاهی را از دست داد، ولی پس از 
چهل روز آن را باز یافت و فروغش به او بازگشت و شاهان نزد او آمدند 
و مرغان با احترام پیرامون او جمع شدند و آن گاه ایرانیان گفتند »نوروز 

آمد«)همان، ص491 تا 495(.
ب. گسترش زمین 

در متن اوستایی وندیداد، فرگرد دوم چنین آمده است که اهورا 
خواست جمشید، پیامبر او بر روی زمین باشد ولی او در خود این 
توانایی را ندید و عجز آورد و آن را نپذیرفت، پس خداوند او را شهریار 

زمین کرد. 
بر مبنای یک روایت، جمشید هزار سال پادشاهی کرد و کارهای 
زیادی در این مدت انجام داد. عمر جمشید و عمر طوالنی نوح نیز مثال 
دیگری از این شباهت کهن اساطیری است. در زمان جمشید خوب 
رمه، تعداد مردم و جانوران سه  بار فزونی یافت، پس جمشید به دستور 

اهورامزدا در سه نوبت زمین را فراخ تر کرد. 
در فصل دوم وندیداد بند 6 آمده است که اورمزد به جم دو وسیله 
سحرآمیز داد که یکی حلقه ای زرین و دیگری سیخکی زر  نشان بود 

که با آن ها زمین را می گستراند.
ج. ساختن دژ

پس از آن اهورامزدا او را از زمستان سختی که روی زمین را ویران 
می کرد آگاه ساخت و به او امر کرد که دژی بنا کند. معادل واژه دژ یا قلعه 
در متون اوستایی »َور« var است. این دژ در متون اوستایی »َوری 
َیمَکرت« )بارتلمه، 1364(، در متون پهلوی »َوری َجمَکرت« و در 
فارسی »َوِرجمکرد« و به معنای »دژ ساخت جمشید« است. اهورامزدا 
روش ساختن آن دژ را به او نشان داد. سپس به او گفت که چند تن از 
برگزیدگان مردم، جانوران و گیاهان را به آن جا ببرد تا بتوانند از زمستان 
سخت جان سالم به در ببرند. از توصیفی که در متون مختلف از این دژ 
شده است به نظر می آید که شاید این دژ، سرپناهی زیرزمینی بوده باشد. 

دژ جمشید تا حدودی یادآور کشتی نوح در ادبیات سامی است.
د. خط و نوشتن

در کتاب »الفهرست« ابن ندیم )ص20( آمده است اول کسی 
که خط بنوشت جمشید بود. به عقیده ایرانیان هنگامی که جم زمین را 
متصرف شد، جن و انس به او سر فرود آوردند و ابلیس فرمانبردارش 

گردید. 
سپس او به ابلیس امر کرد آن چه را که در اندیشه دارد به صورت 
آشکار و عیان درآورد. ابلیس هم نوشتن را به او آموخت. ایرانیان 
معتقدند جمشید اول کسی بود که جنیان و شیاطین را به بندگی خود 

در آورد )همو 549(.
ه� . جاودانگی 

در کتاب پهلوی »مینوی خرد« )ص 32( چنین آمده است که 
اورمزد، جمشید و فریدون و کاووس را بی مرگ آفرید ولی اهرمن 

آن ها را تغییر داد.
یکی از آرزوهای بشر، نامیرایی و جاودانگی است. در اسطوره جم 
این رویا به حقیقت پیوسته است. در یسنا 9 فقره پنج، چنین توصیف 
شده است که در شهریاری جم گرما، سرما، پیری، مرگ و رشک 

وجود نداشت.

 بر طبق یشت 19، بندهای 31 تا 38 در مدت پادشاهی جمشید، 
زندگی گیتی به خوشی و شادی می گذشت. از رنج و آسیب اثری نبود 

ولی با خطایی که جم کرد این دوره به پایان رسید. 
و. جام جم يا جام جهان نما 

یکی دیگر از ویژگی های جم، داشتن جام سحرآمیز است که 
جم در آن همه دنیا را می توانست ببیند. بین جام جم و آیینه جادویی 
اسکندر، شباهت هایی دیده می شود. از جمشید و جام جم در ادبیات 
فارسی بسیار یاد شده و صاحب نظران برای جام جم تعابیر متفاوتی 
ارائه داده اند. ازجمله بعضی بر آنند که چون جمشید، شراب را کشف 
کرد جام جم نماد جام شراب است. در نزد صوفیه، جام جم نماد دانایی 

عرفانی است. حافظ فرماید:
سال ها دل طلب جام ج�م از ما می ک�رد 

وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟

گفت آن روز که این گنبد مین�ا می ک�رد
بنا بر باوری دیگر، جم با نگاه کردن به درون این جام می توانست 

از گذشته و آینده جهان خبر دهد: 
گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی

بی�ا و هم�دم ج�ام جه�ان نم�ا م�ی ب�اش
)حافظ(

در شاهنامه، جام جهان بین به کیخسرو تعلق دارد. به  طور کلی 
دیدن دنیا در جام و آبگینه و امثال آن یا پیشگویی آینده از طریق آن، 

ایده ای کهن است.

ساير عملکردهای جم
درباره عملکردهای جم روایات مختلفی وجود دارد، از جمله 
این که جم استفاده از نیشکر را معمول کرد )کریستن سن، 1383، 
ص 440(. وی طبقات چهارگانه اجتماعی را شکل داد که عبارتند از 
موبدان، ارتشتاران، کشاورزان و پیشه وران. آن گاه به هر طبقه فرمان 
داد که به کار خویش بپردازند )کریستن سن، 1368، نوزده(. همچنین 
ساختن شمشیر و زره و سالح، درست کردن ابریشم، استفاده از کتان 
و پنبه، بافتن جامه، رنگ کردن آن، ساختن زین و پاالن، بریدن سنگ 
صخره ها و کوه ها، تهیه مرمر، گچ و آهک برای ساختن بناها، استخراج 
زر و سیم و سایر کانی ها از معادن و همچنین صید مروارید و ساختن 

کشتی منسوب به جمشید است )همان، 411(.
 او تمام آفت ها و رذایلی را که ناشی از دیوان بود از میان برد و 
پیوسته اعتدال یا به اصطالح پهلوی »پیمان« را رعایت می کرد. 

پندهای اخالقی بسیاری نیز منسوب به اوست )همان، 19(. 

دروغ و خودستايی
در اواخر شهریاری، دیوان جمشید را فریفتند و او از روی خودستایی 
به دروغ به موجودات گفت که من آفریدگار شما هستم. به همین 
سبب فر پادشاهی در سه نوبت از او گریخت که بیانگر این حقیقت 
است که در دوران باستان، دروغ را آفت شهریاری می دانسته اند. 
این که داریوش از اهورامزدا می خواهد که سرزمین او را از دروغ 
محافظت کند )شارپ 75( نیز خود گواه دیگری بر این باور است.

بنا به روایتی دیگر، علت گسستن فره ایزدی از جمشید و سقوط 
او این بود که دیوان او را فریفتند و او دستور خوردن گوشت حیوانات را 

به مردم داد و خود نیز گوشت حیوانات را خورد. 

پايان کار جمشید 
پس از آن که به علت ارتکاب گناه، فره ایزدی از جمشید جدا شد، 
او بنا به روایتی صد سال متواری شد و ضحاک )اَژی َدهاک( تازی در 
تعقیب او بود تا این که او را در کنار دریای چین در میان درختی تهی و 
کهن یافتند و ضحاک با کمک برادر جمشید او را با اره به دونیم کرد. 

جم نمادی از بی اعتباری دنیا
در ادبیات فارسی، واژه های جم و جمشید به عنوان نمادی از 

بی اعتباری دنیا نیز به کار رفته اند. حافظ چنین توصیه می کند:
ب�ده ج�ام م�ی و از ج�م مک�ن ی�اد

که می داند که جم کی بود و کی کی!
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جوالی. پناهجویان تونسی با قایق چوبی در راه ایتالیاآوریل. مراسم سوزاندن جنازه های کرونایی. بمبئی هند

مارس. تمنای یک راهبه از پلیس در جریان سرکوب های خشن میانماراکتبر. اسپانیا، جزایر قناری. خاکستر کوه آتشفشان

آگوست. تایم دیلی. بافندگی ورزشکار بریتانیایی در جریان المپیک آگوست. اندونزی. شیوه دفن بیماران کرونایی

ژانویه. ایاالت متحده. حمله به ساختمان کنگره

سپتامبر. فیلیپین. ماهی گیر بی خبر از شنای وال ها در فاصله نزدیک

مارس. لندن. بازداشت یک زن در اعتراضات به قتل سارا اورارد توسط یک مامور پلیس

خرداد. ایران. انتخابات ریاست جمهوری

آلبوم سال 1400 
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سپتامبر. کنگو. آخرین لحظات زندگی یک گوریل

آگوست. جنگجویان طالبان پشت درهای فرودگاه حامد کرزی

آوریل. ارتش سوئیس در حال انتقال یک اسب

نوامبر. دهلی هند. مردم به مرغان دریایی غذا می دهند

ژوئیه. سفر جف بزوس، بنیان گذار آمازون و سه همسفرش به فضا

می. غزه

مارس. ازدواج زوج اوکراینی در زیر حمالت و بمباران ارتش روسیه

آگوست. یونان. آتش ویرانگر. مردمی که خانه خود را ترک می کنند

فوریه. فرود مریخ نورد جدید ناسا بر سیاره سرخ

آپریل. ایسلند. فوران خیره کننده جویبارهایی از گدازه آتشفشان
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بهترین عکس  های 2021 در حوزه محیط زیست
عکس آنتونیو آراگن رنوسیو، عکاس اسپانیایی، برنده جایزه بهترین عکس 
محیط زیست سال 2021، کودکی را نشان می دهد که در ساحل افیادنیگبا در غنا 

در یک خانه متروک ساحلی به خواب رفته است .
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دسامبر. کرواسی. برف در جنگل
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ایران. دریاچه ارومیه
مسعود میرزایی، عکاس ایرانی، با  این عکس برنده مسابقه عکاسی خالقانه ۲۰۲۱ سیه نا شد
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تاریخ

ایران در قرنی که گذشت

     امیربهروز طیرانی

هنگامی که یک صدسال پیش، قرن سیزدهم هجری شمسی 
بار سفر بربست و ایران به قرن چهاردهم قدم گذاشت، یک سال و 

یک ماه از کودتای سوم اسفند 1299 می گذشت. 
برای جهان سرمایه داری در آن زمان و البته تاکنون، مسأله 
تامین نفت مورد نیاز، اولویت اصلی بوده و هست. از این جهت وقتی 
بریتانیا نتوانست با قرارداد 1919 ایران را درغیاب رقیب دیرینه خود 

یکسره به زیر استعمار درآورد کودتای 1299را طرح ریزی کرد.
برای امپراتوری بریتانیا به مثابه طراح و حامی کودتای سوم 
اسفند، این اقدام تنها یک تغییر و جابه جایی در هیأت دولت و 
رفتن و آمدن نخست وزیر در یک کشور جهان سومی نبود بلکه با 
توجه به کشف نفت در ایران و اهمیتی که این منبع انرژی برای 
دولت بریتانیا به ویژه در جریان جنگ جهانی اول پیدا کرده بود 
اقدامی بس استراتژیک به شمار می رفت؛ اقدامی که نه تنها به 
غارت بزرگ ترین سرمایه این سرزمین منجر شد بلکه پایه های 
فسادی ریشه ای و برآمدن دولت هایی بود که تنها در نام و عنوان 
با یکدیگر تفاوت داشتند و در عمل همگی دولت هایی متکی بر 
اقتصاد تک محصولی، رانتی و متکی به درآمد حاصل ازآن مایع 

بدبو بودند. 

عکس های این مطلب با همکاری خانم زهره فراهانی از آرشیو اختصاصی روزنامه اطالعات انتخاب شده اند و این نشان می دهد 
در صدسال گذشته،  روزنامه  اطالعات همپای اتفاقات تاریخ معاصر همواره در میان مردم حضور داشته و اخبار مختلف را پوشش داده است.

دوره اول: سلسله پهلوی
نخستین تأثیر کودتا به لحاظ سیاسی، رقم زدن پایان سلطنت 
قاجاریه و روی کارآمدن سلسله ای جدید بود که از سوی بانی آن 

پهلوی نام گرفت. 
 از کودتا تا به تخت نشستن رضاخان میرپنج که از آن پس 
تا 57سال رضاشاه نامیده شد، یعنی در عرض 62 ماه، دوازده بار 
هیأت دولت در ایران تغییر کرد. سید ضیاء الدین طباطبایی )دوبار( 
احمد قوام )سه بار( مشیرالدوله )دوبار( مستوفی الممالک )یک بار( و 
رضاخان سردارسپه چهاربار زمامدار نخست وزیری ایران شدند. در 
این دوران رضاخان میرپنج که پس از کودتا سردارسپه نامیده شد 
ابتدا در مقام وزیر جنگ در کابینه شرکت داشت و از آبان 1302 به 

بعد ردای نخست وزیری بر تن کرد.

دوران رضاشاه پهلوی
در آبان 1304 مجلس شورای ملی با 80 رأی موافق، رأی 
به خلع احمدشاه قاجار از سلطنت داد. مخالفت مدرس و مصدق و 
سخنرانی چند مخالف دیگر همچون تقی زاده و حسین عال و یحیی 

دولت آبادی، تأثیری بر عزم جزم یاران رضاخان نداشت. 

به دنبال رأی مجلس شورای ملی، رضاخان سردارسپه در 
آذر 1304 با رأی مجلس مؤسسان بر تخت سلطنت نشست و 

بدین ترتیب نخستین میوه کودتا توسط بانی آن چیده شد. 
شعار  مدتی  نخست وزیری  دوران  در  که  رضاشاه 
جمهوری خواهی سرداده بود، در مسند سلطنت دیگر هیچ وقت 
نام جمهوری را بر زبان نیاورد. هنگامی که سلطنت به رضاشاه 
منتقل شد ایران کشوری ورشکسته و عقب افتاده از دنیای جدید 

بود. قدرت دولت  مرکزی عمال تنها در پایتخت و چند شهر بزرگ 
بروز و ظهور داشت. 

سازمان اداری یا به اصطالح بوروکراسی به معنای واقعی آن 
وجود نداشت. نظام خانخانی و ایلخانی در کشور حاکم بود و کشور 

فاقد یک نیروی نظامی حتی نیمه کارآمد بود. 
رضاشاه برای تحکیم پایه های سلطنت، اقدامات متعددی را به 
اجرا گذاشت. بسیاری از آن اقدامات همچون تأسیس ارتش نوین، 
تأسیس دادگستری، سروسامان دادن به وضع مالیه کشور، برانداختن 
نظام خانخانی، توسعه راه های کشور و به ویژه احداث خط آهن جنوب 

به شمال کشور و... برای تغییر اوضاع ایران ضروری بود. 
برخی از اقداماتش هم به ویژه در عرصه اقتصادی و فرهنگی، 
تقلیدی از غرب و به خصوص ترکیه بیش نبود؛ اقداماتی که به قول 
همایون کاتوزیان، پژوهشگر و نظریه پرداز تاریخ و علوم سیاسی، 
»شبه  مدرنیزاسیون« بود و نه گام در راه پیشرفت و توسعه کشور. 
در دوره اول سلطنت پهلوی، ارتش ایران که در سال 1300، 
عبارت از هشت هزار قزاق، هشت هزار ژاندارم و شش هزار نفر پلیس 
جنوب، آن هم تحت امر افسران انگلیسی و هندی و سوئدی بود، 
در پایان سلطنت رضاشاه به 170هزار نفر تحت فرماندهی افسران 
ایرانی و با تجهیزات غیرقابل مقایسه با دوران پیش از وی تبدیل 
شده بود. تصویب و اجرای قانون وظیفه عمومی، عالوه بر تأمین 
نیروی انسانی موردنیاز ارتش، کارکردهای دیگری همچون رسوخ 

حاکمیت به اقصی نقاط کشور را هم با خود به همراه داشت. 
نظام اداری کشور از شکل و شمایل عقب افتاده و بی نظم و 
آشفته دوران پیش خارج شد، سر و صورتی مناسب یافت و تعداد 
کارمندانش به نودهزار نفر رسید. دادگستری نوین و وزارت دارایی 
که محصول فکر و طراحی امثال علی اکبر داور بود، در پایان این 

دوره دیگر آن عدلیه ناکارآمد و مالیه بی درو پیکر نبود. 
صنعت در دوران حکومت پهلوی اول با احداث تعداد زیادی 
کارخانه به ویژه کارخانه های قند و نساجی شناخته می شود. دیگر 
کارخانه های مهمی که در این دوران احداث شدند کارخانه های 

صابون سازی، روغن کشی، گلیسرین سازی، سیمان و... بودند. 

بنا به آمار موجود، اداره صناعت و معادن که در اواخر این دوره 
به وزارت پیشه و هنر تغییر نام یافت، بیش از 300 کارخانه در کشور 

تأسیس و راه اندازی کرد. 
رضاشاه عالوه بر احداث خط آهن از جنوب به شمال، در احداث 
و توسعه راه های کشور اقدامات زیادی صورت داد. در این دوره 
همچنین به شهرهای کشور و به ویژه شهرهای دو استان مازندران 

و گیالن رسیدگی شد. 
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به رغم این اقدامات در زمینه اقتصادی، اقدام رضاشاه برای 
تغییر قرارداد نفت، نه تنها به سود ایران نبود بلکه در قبال افزایش 
جزیی درآمد ایران از محل استخراج نفت، مدت قرارداد دارسی را 

به میزان 60سال افزایش داد. 
در عرصه فرهنگی، نظام آموزشی واحد و آموزش رایگان، 
آموزش  اجباری کردن  قدیمی،  مکتب خانه های  جمع آوری 
و  عالی  آموزش  مؤسسات  تجمیع  نیز  و  مدارس  در  مذهبی 
 تأسیس دانشگاه تهران از جمله اقدامات مهم آن دوره به شمار 

می رفتند. 
اقدام دیگر در زمینه اجتماعی، تغییرات صورت گرفته در زمینه 
تغییر لباس و کاله بود. تغییر نام پرشیا به ایران، تغییر تاریخ هجری 
قمری به هجری شمسی یا خورشیدی، ممنوعیت به کارگیری 
القاب اشرافی و اجبار به انتخاب نام فامیلی از دیگر اقدامات در 

دوران سلطنت رضاشاه به شمار می رود. 
رضاشاه در دوران حکومت خود، اعمال نفوذ در عرصه مسائل 
مذهبی را نیز در دستور کار قرار داد و چند دگرگونی مهم را رقم زد. 
نخستین اقدام، ایجاد محدودیت برای روحانیان بود که تا آن زمان 
از طریق در دست داشتن عرصه های قضا و آموزش و موقوفات از 

نوعی استقالل برخوردار بودند. 
به دستور رضاشاه از اواسط این دوره، روحانیان برای استفاده از 
لباس سنتی خود مجبور به اخذ مجوز دولتی شدند و این نخستین 
بار در تاریخ تشیع بود که داوطلبان برای پوشیدن لباس روحانی 

باید از دولت اجازه می گرفتند. 
با ایجاد دادگستری نوین، قضاوت از از دست روحانیان خارج 
شد. همچنین با تأسیس اداره اوقاف، بخش مهمی از موقوفات 
کشور از کنترل و اختیار روحانیان بیرون آمد و دولت از طریق 
اداره اوقاف، اداره و درآمد موقوفات را را در اختیار گرفت که بدین 
وسیله بخش مهمی از درآمد روحانیان از محل موقوفات قطع شد. 
از سوی دیگر با تأسیس نظام جدید آموزشی، نفوذ روحانیت در 

عرصه آموزشی نیز به میزان زیادی کاهش یافت. 

اقدام دیگر رضاشاه، ممنوعیت مراسم سنتی عزاداری در 
ماه های محرم و مناسبت های دیگر بود. به فرمان شاه برگزاری 
مراسم تعزیه و عزاداری و فعالیت هیأت های مذهبی ممنوع شد. 

اما بزرگ ترین اقدام وی در این زمینه که واکنش و بازتاب 
فراوانی باخود به همراه داشت کشف حجاب زنان بود. در هفدهم 
دی 1314 به دستور حکومت، زنان و دختران از استفاده از چادر، 
روبنده و روسری منع شدند، حضور زنان در معابر و مدارس و مراکز 
آموزشی و مراسم با حجاب اسالمی و چادر ممنوع اعالم شد و 
کارمندان دولت را مجبور کردند تا با همسران بی حجاب خود در 
مراسم و جشن ها حاضر شوند. در آن روز رضاشاه با همسر و دختران 

بی حجاب خود در جشن دانشسرای عالی شرکت کرد.

شوینیسم یا ملی گرایی افراطی برپایه باستان گرایی، یکی 
دیگر از سیاست هایی بود که در دوران رضاشاه به اجرا درآمد. 
شعار »خدا، شاه، میهن« به شعار رسمی دولت بدل شد و در سرود 
شاهنشاهی آمده بود: »کز پهلوی شد ملک ایران/ صدره بهتر 
ز عهد باستان«. این گرایش شدید ناسیونالیستی زمینه ای برای 
گرایش به آلمان نازی در دوره دوم رضاشاه شد؛ همان سیاستی 
که موجبات بهانه جویی انگلیس و شوروی و آمریکا برای اشغال 

ایران را فراهم آورد.
برقراری امنیت، رسیدگی به اوضاع بس عقب مانده و قرون 
وسطایی کشور، تأسیس کارخانه و احداث راه، تأسیس دانشگاه یا 
توسعه مدارس و نظام نوین آموزشی و... نیاز زمانه بود و هر که 
در ایران بر مسند قدرت می نشست باید چنین اقداماتی را به انجام 
می رسانید. سید ضیاء الدین طباطبایی هم در کابینه صدروزه خود 
بر لزوم ایجاد دگرگونی و اصالح برخی از این امور تأکید کرده و 

حتی برخی کارها را انجام داده بود.
بدون انجام این اصالحات و ایجاد ثبات و امنیت، تأمین نیاز 
روزافزون دنیای غرب و در راس آن ها بریتانیا به نفت امکان پذیر 
نبود. رضاشاه در دهه اول سلطنت خود با سرکوب ایالت و عشایر و 
یکجانشین کردن آن ها قدرت خود را در سراسر کشور حاکم کرد. 
همچنین برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و شوروی در ایران، 
ایجاد تغییرات و خارج ساختن کشور از وضعیت فالکت بار دوران 

قاجار در ایران امری ضروری بود.
به موازات این اقدامات که به واقع نیاز زمانه بود، رضاشاه در 
عرصه سیاسی نیز دست به تغییرات عمده و فراوانی زد؛ اقداماتی که 
موافقان خود وی نیز بر غیرانسانی و غیرملی بودن آن ها و مخالفت 
آشکار آن اقدامات با اهداف انقالب مشروطیت، صحه می گذارند. 
رضاشاه از همان ابتدای سلطنت، دشمنی خود با اصول و 
آرمان های انقالب مشروطیت را آغاز کرد. او که در فاصله کودتا 
تا به شاهی رسیدن، مخالفان خود از جمله میرزاده عشقی را 
به صورت پنهانی از میان برداشت و سیدحسن مدرس را ترور 
کرد و شخصیت های استخوان دار و ملی همچون سلیمان میرزا 
اسکندری و مصدق را خانه نشین کرد و بعد از مدتی به تبعید فرستاد، 

بعد از سلطنت، پرده پوشی و پنهان کاری را به کنار گذاشت.
 سیاست حذف مخالفان و منتقدان را ابتدا از رقبا و نیروهای 
سیاسی شروع کرد و در ادامه به حذف اطرافیان خود همچون 
تیمورتاش و نصرت  الدوله فیروز و... پرداخت. ترس از رضاشاه 
آن چنان در جامعه سایه افکنده بود که میرزاعلی اکبرخان داور را 
که یکی از چند معمار نظام سیاسی و ساختار اداری جدید محسوب 

می شد، وادار به خودکشی کرد. 
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زندانیان  کشتن  عصر،  آن  در  معروف  شیوه های  از  یکی 
تیمورتاش، شیخ خزعل،  بختیاری،  اسعد  چنان که سردار  بود؛ 
صولت الدوله قشقایی، فرخی یزدی، دکتر تقی ارانی و... از جمله 
زندانیان معروفی بودند که در زندان به بیماری های گوناگون مبتال 

شدند و خبر مرگ آن ها منتشر شد. 

به جز از میان برداشتن مخالفان با زندانی کردن و بازداشت و قتل 
آن ها بر اثر بیماری یا آمپول های پزشک احمدی معروف، رضاشاه 
تومار تمامی تشکل های موجود در جامعه را پیچید. حزب کمونیست 
ایران، حزب سوسیالیست و اتحادیه های کارگری از همان ابتدای 
کار غیرقانونی اعالم شدند و اعضا و هواداران آن ها مورد تعقیب قرار 
گرفتند. به جز احزاب و تشکل های مخالف، این غضب و دستور به 
تعطیلی، حتی شامل احزاب و تشکل های طرفدار رضا شاه یعنی احزاب 
و گروه هایی همچون حزب تجدد و غیره نیز شد؛ همان ها که در 
برکشیدن رضاشاه به قدرت و برتخت نشاندن او سهمی بسزا داشتند. 
به هنگام دستور تعطیلی حزب تجدد، تیمورتاش وزیر دربار، 
سید محمد تدین رییس مجلس و علی اکبر داور وزیر عدلیه رضا شاه 
از رهبران آن حزب بودند. حزب تجدد که در سال 1306 هجری 
شمسی به حزب ایران نو تغییر نام داده بود تنها سه ماه دوام آورد و 
گر چه شاخه پارلمانی آن به نام »ترقی« تا سال 1311 پابرجا بود 
ولی فعالیت آن در همان سال 1306 ممنوع شد. حزب ایران نو 
نیز به دست حزب دست نشانده دیگری به نام حزب ضداجنبی ها 

از میان برداشته شد. 
به جز انحالل احزاب و اتحادیه های صنفی و تعقیب و بازداشت 
اعضا و فعاالن این تشکل ها، اقدام ضدمشروطه دیگر رضاشاه، 
توقیف و سانسور شدید مطبوعات بود. در این دوران از آن تعداد 
زیاد روزنامه و جریده دوران پیش، تنها یکی دو روزنامه و چند 
مجله با انتشار محدود اجازه انتشار داشتند که آن ها هم زیر تیغ 
تیز سانسور محرمعلی خان، ممیز اداره تأمینات، به شکل کجدار و 

مریز منتشر می شدند. 
از جمله دیگر اقدامات ضدمشروطه رضاشاه، تبدیل مجلس 
شورای ملی به ملعبه و مضحکه بود. داستان انتخابات مجلس ششم 
که در آن نه تنها یک نامزد مخالف رضاشاه هم به مجلس راه نیافت 
بلکه حتی رأی مدرس به شخص خودش هم خوانده نشد، داستانی 
بس تکراری به شمار می رود. بنا به نقل دوست و دشمن، رضاشاه 
با عبارتی از مجلس نمایندگان مردم نام می برد که قلم از تکرار آن 

توهین شرمگین است. 

اتفاق دیگری که در بیست سال نخست قرن چهاردهم رخ داد، 
ظهور بزرگ مالکی به نام رضا شاه پهلوی بود.

 رضاشاه در طول سلطنت خود توانست مالک بیش از 1/5 
میلیون هکتار زمین شود. به گزارش سفارت بریتانیا در تهران، »او 
حرص غریبی نسبت به زمین دارد« و این زمین ها به جز ثروت سه 

میلیون پوندی وی بود. 

دوران محمدرضاشاه 
دومین بخش از زندگی ایرانیان در قرن چهاردهم، دوران 
سلطنت محمدرضاپهلوی را دربردارد؛ دوران سی و هفت ساله ای 
که با اشغال ایران توسط سربازان بریتانیا، شوروی و سپس آمریکا 

آغاز شد و با انقالب اسالمی و خروج شاه از کشور پایان گرفت. 
دوران محمدرضاشاه را به دوبخش می توان تقسیم کرد. دوره 
اول که سال های 1320 تا 1332 را شامل می شود، دوران حکومت 
پادشاهی جوان و بی تجربه در اداره امور بود؛ دورانی که وی و 
اطرافیانش با توجه به فضای سیاسی ایران بعد از سقوط دیکتاتور، 
تالش در ارائه تصویری از یک پادشاه مشروطه که فقط سلطنت 
می کند و مسئولیت امور و مسائل کشور برعهده هیأت دولت و 
مجریان امور است داشتند. و دوره دوم از 1332تا 1357 که در 
آن دوران، محمدرضا به تدریج از شاه تحت تأثیر شدید و مدیون 

دیگران به دیکتاتوری مطلق العنان تبدیل شد. 

دوره اول: 1320-1332
به  دنبال اشغال ایران در سوم شهریور 1320، دولت های بریتانیا 
و شوروی، رضاشاه را وادار به کناره گیری از سلطنت کردند و فرزند 

21ساله او محمدرضا را به تخت سلطنت نشاندند. 
محمدرضا پهلوی در 25 شهریور 1320 در مجلس شورای 
ملی حاضر شد و به قرآن قسم یاد کرد که حافظ استقالل، حقوق 

ملت، قانون اساسی و... و مروج مذهب شیعه باشد.
ایران در طول دوازده سال اول حکومت محمدرضاپهلوی با 
مخاطرات و حوادث بی شمار مواجه بود و مردم کشور با سختی ها 
و مصائب بسیار به ویژه در دوران اشغال کشور روبه رو بودند. پیامد 
اصلی اشغال کشور، مصائب و بدبختی های روزمره مردم همچون 
کمبود نان، شیوع بیماری و تعدی سربازان اشغالگر به جان و مال و 

ناموس مردم و از میان بردن زیرساخت های کشور بود. 

به جز آن، اشغال کشور پیامدهای دیگری هم با خود به  همراه 
داشت که از جمله آن ها بازگشت دوباره اشراف و اعیان به صحنه 
سیاسی کشور، آزادی مراسم و مناسک مذهبی و نیز پیدایش فضای 
تنفس برای نیروهای سیاسی و انتشار مطبوعات آزاد بود که به رغم 
حضور محرمعلی خان و تعطیلی های پی درپی، به تنویر افکار عمومی 
می پرداختند. بنا به آمار، در این دوران بیش از سه هزار نشریه در کشور 

با سالیق و افکار و دیدگاه های متنوع منتشر شدند.
با هجوم نیروهای بیگانه، ارتش و نیروهای انتظامی که طی 
سال های 1307 تا 1317 از 26 تا 40درصد بودجه کل کشور را به 
خود اختصاص داده بود. قادر به انجام کوچک ترین اقدام در جهت 
حفظ ایران نشدند. تمام قدرت نظامی و انتظامی رضاشاه فقط به درد 
از میان برداشتن مخالفان داخلی و غصب زمین و دارایی های مردم 
می خورد و در مقابل هجوم بیگانه امکان مقابله نداشت. به همین دلیل 
با سقوط دیکتاتور و از میان رفتن تور پلیسی و امنیتی از سر جامعه، 
ناگهان خالئی در جامعه ایجاد شد. ترک برداشتن ساختار استبدادی 
این امکان را به نیروهای سیاسی داد تا امکان تنفس پیدا کنند. در 
طول این دوازده سال، تعداد زیادی تشکل سیاسی، صنفی، فرهنگی 
و اجتماعی و اقتصادی در قالب احزاب، سازمان ها، گروه ها، جبهه ها، 

کانون و جمعیت و... تأسیس شدند و فعالیت کردند. 
این فضای نیمه باز سیاسی و انتشار افکار و عقاید گوناگون، 
تأثیر بسیاری بر رشد آگاهی عمومی برجای گذاشت که از جمله 
نتایج آن، حمایت وسیع مردم از نهضت ملی شدن صنعت نفت به 

رهبری دکتر مصدق بود.
اما پیامدهای این فضای نیمه باز تنها در عرصه سیاسی خود 
را نشان نداد. در عرصه فرهنگی و فکری نیز در این دوره شاهد 
رشد و شکوفایی بسیار هستیم. در عرصه ادبی، موسیقی، سینما 
و تئاتر هم یک تحول جدی روی داد و نویسندگان و شاعران و 
بازیگران متعدد و توانایی پا به عرصه فرهنگی و هنری گذاشتند. 
جالل آل احمد، احمدشاملو، صادق چوبک، صادق هدایت، مهدی 
اخوان ثالث و عبدالحسین نوشین از جمله هنرمندان و نویسندگان 

شاخص این دوره به شمار می آیند.
به جز این ها یک رویداد مهم دیگر نیز در آن دوران رخ داد. در 
پایان جنگ جهانی دوم، ارتش سرخ شوروی به رغم توافق متفقین 
با دولت ایران در خصوص تخلیه خاک ایران، از ترک خاک ایران 
خودداری کرد و زیر سایه ارتش سرخ، فرقه دمکرات ایران در 
آذربایجان اعالم خودمختاری کرد. به  دنبال آن نیز قاضی محمد 

در مهاباد، اعالم خودمختاری کرد. 
تالش دولت ایران برای مقابله با این دو اقدام به دلیل حمایت 
روس ها منجر به نتیجه نشد، تا آن که با قول احمد قوام به استالین 
مبنی بر واگذاری امتیاز نفت به روس ها، ارتش سرخ ایران را ترک 
کرد و ارتش ایران با ورود به تبریز و از سوی دیگر مهاباد به این 

دو غائله خاتمه داد. 
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با اتمام جنگ، اتفاق زیرپوستی دیگری نیز در ایران روی داد که 
نتایج آن به مرور آشکار شد و آن جایگزینی آمریکا به جای انگلستان 
در عرصه سیاسی ایران بود. آمریکا که با پیروزی در جنگ با هیتلر 
به قدرت برتر جهان تبدیل شده بود، در ایران نیز توانست به قدرت 

تأثیرگذار تبدیل شود.
آمریکایی ها از همان ابتدای ورود به ایران، عالوه بر هدف 
اصلی خود در خصوص کمک رسانی به جبهه های شرقی جنگ در 
اروپا، نفوذ نظامی و اقتصادی خود در ایران را نیز آغاز کردند. تالش 
کمپانی های نفتی آمریکایی برای دستیابی به امتیازهای نفتی از 
آن جمله بود که با مقاومت اقلیت مجلس چهاردهم به رهبری دکتر 
مصدق، ناکام ماند. اما آمریکایی ها با اعزام آرتور میلسپو به ایران 
در رأس وزارت دارایی و گماردن مستشاران نظامی خود در ارتش و 

ژاندارمری تالش برای سلطه در ایران را پی گرفتند. 
این دهه همچنین شاهد چند ترور مهم نیز بود. از جمله این 
ترورها، تیراندازی به شاه در محوطه دانشگاه تهران، ترورهای 
عبدالحمید زنگنه، وزیر فرهنگ، عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، 
سپهبد حاجعلی رزم آرا، نخست وزیر، احمد کسروی و دکترحسین 
مسعود،  محمد  ترور  و  اسالم  فداییان  اعضای  توسط  فاطمی 
مدیرمسئول روزنامه »مرد امروز« بود؛ تروری که بعدها معلوم شد 

توسط اعضای حزب توده صورت گرفته است.

در این دوره همچنین دو اقدام مهم در عرصه اقتصاد در ایران 
انجام شد. اقدام نخست، تأسیس سازمان برنامه و بودجه زیر نظر 
مستشاران آمریکایی و نیز اجرای »اصل 4 ترومن« در ایران بود؛ 
یعنی برنامه کمک به کشورهای غیراروپایی آسیب دیده از جنگ 
جهانی و هم پیمان غرب، نظیر آن چه که در اروپا تحت عنوان »طرح 

مارشال« به اجرا درآمد. 
و سرانجام اتفاق مهم دیگر در این دوره، وقوع کودتای 28 
مرداد 1332 بود که به سرنگونی حکومت دمکراتیک و مردمی 
دکتر مصدق انجامید. کودتای 28مرداد نه تنها مهر پایان بر تنها 
حکومت دمکراتیک در ایران بود، بلکه بر تنها تجربه اقتصادی 
غیرمتکی بر نفت کشور نیز پایان داد تا بار دیگر ایران به روزگار 

پیشین بازگردد.

دوره دوم: 1332-1357
دوره 25ساله حکومت محمدرضاشاه، دورانی پرماجرا و پرفراز 
ونشیب، هم برای مردم و هم برای حکومت بود. در این دوران در 
ایران، شاهد حضور همه جانبه و دخالت آمریکایی ها در امور داخلی 
ایران، مخالفت های مردمی با نظام دیکتاتوری، قیام های مردمی، 
جنبش مسلحانه علیه رژیم و سرانجام تالش های رژیم برای 
نجات از شبح کمونیسم تحت عنوان اصالحات ارضی و انقالب 

سفید هستیم.
بعد از کودتای 28مرداد، دولت آمریکا که از خرید نفت ایران 
در دوران مصدق خودداری کرده بود سیل کمک های نظامی و 
اقتصادی خود را به ایران سرازیر کرد. این تالش ها که برای 
جلوگیری از نفوذ شوروی و کمونیسم به ایران صورت می گرفت، در 
کنار بازداشت های گسترده بعد از کودتا که در ابتدا توسط مأموران 
فرمانداری نظامی و سپس ساواک انجام می شد، به رغم صدور 
حکم اعدام و حبس ابد برای افسران حزب توده و به رغم محاکمه، 
بازداشت و سپس تبعید دکتر مصدق و بازداشت عده زیادی از 

اعضای نهضت مقاومت ملی، نتیجه ای در پی نداشت. 

برآورد آمریکایی ها در پایان دهه 1330 از عملکرد رژیم 
عبارت بود از افزایش خطر کمونیسم و شوروی به دلیل ناتوانی 
در اداره کشور و سوء استفاده از کمک های بالعوض و وام های 
آمریکا. به همین دلیل در ابتدای دهه 1340 با فشار آن ها، شاه 
مجبور به انتصاب علی امینی به نخست وزیری شد تا برنامه های 
موردنظر آمریکایی ها را که در رآس آن ها اصالحات ارضی و تقسیم 
زمین های کشاورزی میان کشاورزان قرار داشت به اجرا بگذارد. 

با درگذشت آیت اهلل العظمی بروجردی در 10فروردین 1340، 
مانع بزرگ شاه برای انجام اصالحات ارضی و نیز اقدامات دیگر از 
میان برداشته شد و او اقداماتی از جمله اصالحات ارضی و اعطای 
حق رأی به زنان را آغاز کرد. این اقدامات، آغاز مخالفت روحانیان 
به رهبری آیت اهلل العظمی خمینی را با خود به همراه داشت که به 

نام نهضت روحانیت مشهور شد. 
علی امینی به رغم آن که مجری برنامه های آمریکایی ها بود 
بعد از بازگشت شاه از سفر آمریکا از کار برکنار و اسداهلل علم، همان 
که از دیرباز خود را غالم  جان نثار شاه می خواند، جانشین وی 
شد؛ نخست وزیری که در دوران صدارت وی، بازداشت گسترده 
نیروهای سیاسی و دانشجویان از اواسط زمستان 1341 تا تابستان 

1342 و قتل عام خونین مردم در 15خرداد 1342روی داد.
چندی بعد از 15خرداد 1342، اسداهلل علم جای خود را به 
حسنعلی منصور داد که قرارداد کاپیتوالسیون میان ایران و آمریکا 
را به امضا رسانید و آیت اهلل خمینی را در اعتراض به این اقدام از 

ایران به ترکیه تبعید کرد. 
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منصور در اول بهمن 1343 توسط محمد بخارایی، از اعضای 
هیأت های مؤتلفه، ترور و بعد از مرگ وی امیرعباس هویدا به 
نخست  وزیری منصوب شد؛ کسی که مقام خود را تا تابستان 

1356حفظ کرد. 
در این دوره، نیروهای مبارز و آزادی خواه که آزادی و استقالل 
ایران را در معرض نابودی می دیدند و از سوی دیگر با سرکوب و 
بازداشت گسترده نیروهای مخالف توسط رژیم شاه روبه رو بودند 
راهی به جز روی آوردن به اسلحه برای مقابله با رژیم ندیدند و در 
نتیجه جنبش مسلحانه با گرایش های فکری در ایران راه خود را 
آغاز کرد. پاسخ رژیم و نیروهای امنیتی به این جنبش، سخت و 

خشن بود. 
عالوه بر این جریان قهرآمیز، حرکت های آگاهی بخشی نیز 
از سوی برخی روشنفکران مسلمان، مارکسیست و ملی علیه رژیم 
در دهه 1340 آغاز شد که مؤثرتر و بنام تر از همه، حرکت حسینیه 

ارشاد و دکتر علی شریعتی بود. 
شاه بعد از شروع به اصالحات ارضی به تدریج آن را توسعه 
داد و به نام اصول انقالب سفید در ابتدا مواد ششگانه اصالحات 
خود را مطرح کرد و به اجرا گذاشت؛ طرح هایی نظیر اصالح قانون 
انتخابات و برخورداری زنان از حق رأی، سهیم کردن کارگران در 

سود کارخانجات، تأسیس سپاه دانش و ملی کردن جنگل ها.
 اصول انقالب سفید در طول زمان به نوزده اصل افزایش 

یافت. 

اما مهم ترین دستاورد در این دوره، طراحی و اجرای برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی کشور بود که موفق ترین برنامه اقتصادی 

توسعه در تاریخ برنامه  های پنج ساله ایران به شمار می رود. 
در حالی که رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی ایران در طول 
دوره برنامه چهارم 11/6 درصد، رشد متوسط ساالنه صادرات 
19/9 درصد، رشد هزینه های عمرانی 21/4 درصد و هزینه های 
جاری 18درصد بود، رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 

در سطح 3/7 درصد قرارداشت.
 با اجرای برنامه های توسعه در این دوره، راه های شوسه، آهن و نیز 
فرودگاه های کشور توسعه یافت و تعداد کارخانه های کوچک از 1500 
واحد در1332 به 7000واحد، کارخانه های متوسط از 300 به 800 واحد 
وکارخانه های بزرگ از 100 واحد به150واحد افزایش یافت. در زمینه 
آموزشی نیز تعداد دانش آموزان از بعد از انقالب سفید از دومیلیون نفر به 

پنج میلیون نفر رسید و تعداد مؤسسات آموزشی سه برابر شد. 
در عرصه نظامی، رشد هزینه ها به نسبت سایر بخش ها بسیار 
بیش تر بود. در طول این دوره یعنی از 1332 تا 1356، براساس 
برآورد موسسه بین المللی تحقیقاتی استکهلم، هزینه های نظامی 
کشور از 60 میلیون دالر در سال 1332 به 7200 میلیون دالر در 

سال 1356 افزایش یافت.
با افزایش قیمت نفت در سال 1352، درآمدهای رژیم در مدت 
کوتاهی چهاربرابر شد، در نتیجه برنامه پنجم توسعه و هرآن چه 
که پیش بینی شده بود کنار رفت و حجم مالی برنامه پنجم در 

تجدیدنظر دوبرابر شد.

 بدین ترتیب، بریز و بپاش ها در کشور آغاز شد و دراثر آن کار به 
جایی رسید که شخص محمدرضاشاه از نحوه عملکرد خود این چنین 

یادکرد: »اگر پولی اضافه بیاید دیگر آن را آتش نخواهیم زد.« 
محصول آتش زدن درآمدهای نفتی، به جز اتالف منابع ملی، 
تورم غیرقابل مقایسه سال های نیمه اول دهه 1350 بود که شاه با 

راه انداختن مأموران اتاق اصناف سعی در مهار آن داشت. 
در عرصه اجتماعی در دوره دوم حکومت محمدرضاشاه، 
اقدامات و تالش های فراوانی به انجام رسید که به برخی دگرگونی ها 
نیز منجر شد. از جمله این اقدامات، تغییر بافت جمعیتی کشور، 
مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش بی رویه حاشیه نشینی 

به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ همچون تهران شد. 
در زمینه های آموزشی و فرهنگی نیز اقدامات متعددی در 
این دوران صورت گرفت که ازجمله نتایج آن ها افزایش تعداد 
دانش آموزان و دانشجویان و مراکز آموزشی بود. عالوه براین 
بومی  فرهنگ  تغییر  خصوص  در  تالش  فرهنگی،  زمینه  در 
ایرانی- اسالمی و تبلیغ فرهنگ غربی و مظاهر تمدن غرب در این 
دوران اوج گرفت. تأسیس مراکزی همچون کاخ جوانان و طراحی 
برنامه هایی که در این مراکز انجام می شد همچون برنامه های رادیو 

و تلویزیون در همین راستا بود.
اما برخالف عرصه فرهنگی و اجتماعی که بنای رژیم درباره 
آن ها بر خروج از وضعیت بسته گذشته قرار داشت، در این دوران 
25ساله، فضای سیاسی کشور رو به بسته شدن و تحکیم، سانسور 
و خفقان رفت. به جز دوره کوتاه مدت 1342-1339 یا 1355 به 
بعد که تحت فشار آمریکایی ها تا حدی از فشارهای حکومت کم 
شد، در باقی سال ها اختناق حرف اول را می زد. در این سال ها به جز 
دو حزب دولتی مردم و ملیون که بعدها به ایران نوین تغییر نام 
یافت و سرانجام هم به همراه حزب پان ایرانیست در سال 1353 
همگی منحل اعالم شدند و جای آن ها را حزب رستاخیز گرفت، 
هیچ حزب و سازمانی حق فعالیت نداشت. اتحادیه های کارگری به 
طور کامل تحت کنترل ساواک و دستگاه های دولتی قرار داشتند 
و اصوال بدون اجازه ساواک هرنوع فعالیت عمومی اعم از سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی ممنوع بود.
بعد از کودتای 28 مرداد، وظیفه برخورد و کنترل مخالفان 
رژیم ابتدا برعهده فرمانداری های نظامی بود که در شهرها تشکیل 
شدند. مأموران فرمانداری نظامی در مدت کمی بیش از یک سال 
توانستند بخش مهمی از اعضای حزب توده و شبکه افسری آن 
را کشف و عده زیادی از افراد مرتبط با آن را شناسایی، دستگیر و 
محاکمه کنند. بنا بر نوشته سرهنگ زیبایی، یکی از شکنجه گران 
فرمانداری نظامی که بعد به عضویت ساواک درآمد، نزدیک به 
پنج هزار نفر در این رابطه بازداشت شدند. از این تعداد بیش از سی 
افسر و درجه دار به جوخه های اعدام سپرده شدند، تعدادی به حبس 
ابد و بقیه به زندان از یک تا پانزده سال محکوم شدند. برخی نیز 

همچون وارطان ساالخانیان در زیر شکنجه کشته شدند. 
 فرمانداری نظامی همچنین با شناسایی رهبران و اعضای 
نهضت مقاومت ملی، عده زیادی از آن ها را در تهران و شهرستان ها 
بازداشت و محاکمه کرد. از جمله بازداشت شدگان آیت اهلل سیدرضا 
زنجانی، مهندس بازرگان، استاد محمدتقی شریعتی و دکترعلی 

شریعتی بودند. 
در اواسط دهه 1330، شاه با کمک اف.بی.آی و اِم.آی.سیکس، 
سازمان امنیت و اطالعات کشور )ساواک( را راه اندازی کرد و 

مأموریت شناسایی و سرکوب مخالفان را برعهده آن گذاشت. 
با آغاز جنبش مسلحانه در اواخر دهه 1340، به دلیل ناهماهنگی 
در مقابله با چریک های مسلح، نهاد جدیدی تحت عنوان »کمیته 
مشترک ضدخرابکاری« متشکل از نیروهای ساواک، شهربانی 
و ژاندارمری، تالش کرد به مقابله با مخالفان برود، اما همه این 

تالش ها بی ثمر ماند.
در دوران محمد رضاشاه ، جنبش دانشجویی یکی از استوانه  های 
مبارزه و مقاومت دربرابر رژیم به شمار می¬رفت. دانشگاه¬ها محلی 
برای اعتراض علیه سیاست های رژیم  و برای جذب نیرو از سوی 
جریانات سیاسی  به شمار می رفت. به همین دلیل بارها محیط 
دانشگاه چه در تهران و چه در شهرستان ها مورد هجوم  نیروهای 
نظامی و انتظامی قرار گرفت و دانشجویان بسیاری در همین ارتباط 

بازداشت و زندانی شدند. 
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در راس این هجوم ها،  سه یورش سربازان ونیروهای مخفی 
و لباس شخصی شاه در 16آذر 1332، اول بهمن 1340 و 13 آبان 
1357 بود که عالوه بر وارد کردن خسارات فراوان به ساختمان 
و اموال دانشگاه تهران، به زخمی شدن و کشته شدن عده ای از 

دانشجویان منجر شد.
شاه از اواخر سال 1355 تحت فشارهای سیاست های حقوق 
بشری کارتر، رییس جمهور آمریکا، مجبور شد تاحدودی از فشار 
خفقان موجود بکاهد. ابتدا عده ای از زندانیان سیاسی آزاد شدند. 
سپس از فشار بر سانسور تا حدی کاسته شد و برخی کتاب های 

ممنوعه اجازه انتشار یافتند. 
برخی  به تدریج  فشارها  کاهش  با   1356 سال  ابتدای  از 
نیروهای سیاسی در عرصه جامعه ظهور یافتند، چند نامه سرگشاده 
به نخست وزیر و شخص شاه نوشته شد. همچنین با درگذشت دکتر 
علی شریعتی در لندن، چند مراسم بزرگداشت در تهران و شهرهای 
دیگر برگزار شد که با تظاهرات و شعارهای ضدرژیم همراه بود. در 
اواخر تابستان 1356، برگزاری مراسمی تحت عنوان »شب های 
شعر گوته«، محلی برای گردهمایی روشنفکران مخالف رژیم و 

ایراد سخنرانی هایی بر ضد رژیم شد. 
در همان اوان، دو رویداد مهم در کشور رخ داد. نخست، حمله 
مأموران رژیم با لباس مبدل و تحت عنوان کارگر به مراسم جشنی 
بود که در باغی در کاروانسراسنگی در جاده کرج به تهران صورت 
گرفت. در جریان آن حمله، چماق به دستان رژیم با وحشیگری تمام 
حاضران را مورد هجوم و ضرب و شتم قراردادند و با سنگ و چوب 

به اتومبیل های آن ها خسارت وارد کردند. 
بشر  حقوق  از  دفاع  ایرانی  جمعیت  تشکیل  دیگر،  رخداد 
توسط شخصیت هایی همچون مهندس بازرگان، دکتر سنجابی 
و همفکرانشان بود که در دوره خود توانست منشاء آثار بسیاری در 

برخورد با جنایات رژیم باشد.
اول آبان 1356، با انتشار خبر درگذشت حاج آقا مصطفی 
خمینی در نجف، در بسیاری از شهرهای کشور برای وی جلسات 
بزرگداشت برگزار شد. برگزاری این مراسم و مطرح شدن دوباره 
نام آیت اهلل خمینی در میان مردم، شاه و رژیم را به وحشت انداخت. 
این هراس تا به آن جا بود که برای خنثی کردن آن، اقدام به نگارش 
مقاله ای سراپا توهین و افترا علیه ایشان در روزنامه اطالعات 

کرد. 
اما انتشار آن مقاله نه تنها معضل رژیم از مطرح شدن نام 
خمینی را چاره نکرد بلکه همچون جرقه ای به انبار باروت، ایران را 
یکسره برانگیخت. ابتدا در قم تظاهرات علیه آن نوشته برپاشد و با 
کشتار تظاهرکنندگان بی دفاع توسط مأموران رژیم، سلسله مراسم 

و تظاهراتی تحت عنوان چهلم شهدا در کشور آغاز شد. 
اما نه کشتار مردم در تبریز و نه در یزد و نه در اصفهان و نه 
هفده شهریور نتوانست سد راه مردم شود. حرکت مردم همچون 

مد دریا کشتی توفان زده رژیم شاه را در خود غرق کرد. 
یک سال و ده روز بعد از آن نوشته، شاه در 26دی 1357 مجبور 
شد از ایران خارج شود و کم تر از یک ماه بعد در 22 بهمن نظام 

سلطنت در ایران ساقط شد. 

دوره دوم: جمهوری اسالمی 
در میانه دهه ششم قرن چهاردهم هجری در حالی که هیچ کس 
در داخل و خارج ایران از موافقان رژیم تا سرسخت ترین مخالفان 
آن، احتمال تغییر و دگرگونی در نظام سیاسی ایران را نمی دادند، 
در عرض کمی بیش از یک سال ناگهان همه چیز در ایران تغییر 
کرد و جزیره ثبات به گفته جیمی کارتر، رییس جمهور آمریکا، به 

کانون تحوالت منطقه با تأثیراتی جهانی بدل گشت. 
آمریکا و هم پیمانانش چون از شاه و رژیم وی برای غلبه بر مردم 
ناامید شدند برای حفظ منافع استراتژیک خود و به ویژه ممانعت از 
قطع صادرات نفت ایران و نیز هدف دیگرشان یعنی جلوگیری از 
خطر نفوذ شوروی و کمونیسم در ایران، در جزیره گوادلوپ گردهم 
آمدند و بر سررفتن شاه از ایران توافق کردند. به همین منظور ژنرال 
چهارستاره آمریکایی، رابرت هایزر را راهی ایران کردند تا فرماندهان 

ارتش را به عدم مقاومت در برابر انقالب مردم فراخوانَد. 
در چنین شرایطی شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم 
سلطنتی نیز به جز فرار از صحنه راهی دیگر نداشت و در نتیجه، 
موج خروشان مردم در روز 22 بهمن با تسخیر مراکز نظامی و دولتی 
رژیم، تومار سلطنت را درهم پیچید. بدین سان فصل جدیدی در 

تاریخ معاصر ایران با تولد نظام جدید آغاز شد. 
دوران چهل وسه ساله بعد از پیروزی انقالب را به چند قسمت 

می توان تقسیم کرد. 

الف- تأسیس
 با سقوط نظام شاهنشاهی، اداره امور کشور برعهده رهبران 
انقالب قرار گرفت. پیش از پیروزی انقالب به دستور امام خمینی، 
مرکز  به عنوان  اسالمی  انقالب  نهاد شورای  دو  انقالب،  رهبر 
تصمیم گیری و دولت موقت انقالب اسالمی برای اداره امور کشور 

انتخاب شده بودند.
از جمله کسانی که به عضویت شورای انقالب اسالمی انتخاب 
شدند از روحانیان با سابقه ای همچون آیت اهلل سید محمود طالقانی، 
آیت اهلل مطهری، دکتر بهشتی، حجت االسالم هاشمی رفسنجانی، 
حجت االسالم خامنه ای، آیت اهلل موسوی اردبیلی و شخصیت های 
سیاسی همچون مهندس عزت اهلل سحابی، ابوالحسن بنی صدر، 

عباس شیبانی و صادق قطب زاده می توان نام برد.

بازرگان  با مهندس  مسئولیت و ریاست دولت موقت هم 
بود که در تشکیل کابینه اش از شخصیت هایی همچون دکتر 
یداهلل سحابی، دکتر سنجابی، داریوش فروهر، دکتر چمران، دکتر 
مبشری، احمد صدر حاج سیدجوادی ، دکتر سامی و... استفاده کرد. 
البته هم شورای انقالب و هم دولت موقت در طول مدت خدمت 

خود چندبار دستخوش تغییر و تحول و دگرگونی شدند.
نهادهای  بالفاصله  انقالب  پیروزی  از  بعد  دیگر  از سوی 

جدیدی متناسب با نیازهای زمان به وجود آمدند.
 نخستین آن ها کمیته های انقالب اسالمی بودند که در تمامی 
شهرهای کشور تأسیس شدند. نهاد دیگر، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و دادگاه های انقالب اسالمی بودند که به منظور حفظ و 
حراست انقالب و نظام جدید از خطرات احتمالی و رسیدگی به 

وضعیت نهادها و دست اندرکاران رژیم سابق تشکیل شدند. 
شورای انقالب بنا به وظیفه ای که برعهده اش گذاشته شده بود از 
همان ابتدای کار، شروع به لغو قوانین مغایر با اهداف انقالب و تصویب 

قوانین جدید کرد که وظیفه اجرای آن ها برعهده دولت بود. 
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عالوه برآن یکی از مهم ترین وظایف دولت موقت، برگزاری 
همه پرسی بود. این کار در روزهای 11و12 فروردین 1358 به انجام 
رسید و مردم با حضور گسترده خود رأی به حذف سلطنت و برقراری 

جمهوری اسالمی دادند. 
وظیفه دیگر دولت، تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید و 
تشکیل مجلس مؤسسان با حضور نمایندگان مردم بود که در 
مرداد 1358 از سوی دولت با برگزاری انتخابات در سراسر کشور 

به انجام رسید.
مجلس خبرگان با 76 عضو از اواخر مرداد 1358 شروع به 
بررسی پیش نویس و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی کرد. 
کم تر از یک ماه بعد از شروع به کار این مجلس، آیت اهلل سیدمحمود 
طالقانی که در انتخابات، بیش ترین رأی مردم تهران را به خود 

اختصاص داده بود از دنیا رفت. 
در همان حال که دولت و شورای انقالب و نهادهای جدید 
در تالش برای اداره کشور بودند، در چند نقطه کشور و ازجمله 
کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و سیستان وبلوچستان، حوادث 

ناخوشایندی آغاز شد که موجبات ناامنی آن مناطق و برخورد میان 
نیروهای طرفدار و مخالف انقالب را رقم زد. ناآرامی در برخی از 
این مناطق به سرعت فروکش کرد ولی در برخی نقاط همچون 

کردستان ادامه یافت.

در این میان در اواسط آبان 1358 در پی اقدام عده ای از 
دانشجویان برای اشغال سفارت آمریکا در تهران، دولت موقت 
استعفای خود را به رهبر انقالب تسلیم کرد و از آن پس دولت 
جدید منصوب شورای انقالب، اداره امور کشور را به دست 

گرفت.
 مهم ترین اقدام دولت جدید، برگزاری همه پرسی برای 
قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی بود. 

یکی از اتفاقات مهم این دوره ترورهایی بود که از سوی گروه 
فرقان علیه مسئوالن کشور انجام شد. تیمسار قرنی، رییس پیشین 
ستاد مشترک، آیت اهلل مرتضی مطهری، رییس شورای  انقالب، 
قاضی  آیت اهلل  انقالب،  شورای  عضو  رفسنجانی،  هاشمی 
طباطبایی، امام جمعه تبریز، حاج مهدی عراقی از مبارزان قدیمی 
و آیت اهلل  دکتر مفتح از روحانیان برجسته تهران از جمله کسانی 
بودند که از سوی این گروه ترور شدند. با شناسایی و بازداشت و 
سپس اعدام تعدادی از رهبران و اعضای فعال فرقان، این ترورها 

خاتمه یافت. 
این دوران، شکست عملیات نظامی  واقعه مهم دیگر در 
نیروهای آمریکایی برای نجات گروگان هایی بود که در سفارت 
آمریکا به اسارت دانشجویان خط امام درآمده بودند. هواپیماها و 
هلی کوپترهای آمریکایی در صحرای طبس دچار توفان شن شدند 
و یک هلی کوپتر با هواپیمايC - 130  برخورد کرد و در نتیجه 
هشت نفر از نیروهاي آن ها کشته و مابقي با به جا گذاشتن پنج فروند 

هلي کوپتر مجبور به ترک خاک ایران شدند.  
از جمله اتفاقات مهم دیگر این دوران، وقوع انقالب فرهنگي 
در دانشگاه ها بود. دانشجویان انجمن های اسالمی که نسبت به 
حضور طرفداران گروه های سیاسی در دانشگاه ها معترض بودند، 
خواستار تعطیلی دفاتر گروه های سیاسی در دانشگاه  ها شدند. 
این اقدام 30فروردین 1359 از دانشگاه تبریز آغاز شد و به سایر 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تسری یافت.
درعرض چندروز دانشگاه ها به عرصه برخورد و درگیری 
با  تبدیل شدند. سرانجام  اقدام  این  و مخالفان  موافقان  میان 
دخالت بنی صدر، رییس جمهور، دانشگاه های کشور از نیروهای 
طرفداران احزاب و سازمان های سیاسی تخلیه و کمی بعد به طور 

کلی به منظور تجدیدنظر در اداره محیط های آموزش عالی و نیز 
تغییر محتوای آموزشی تعطیل اعالم شدند. تعطیلی دانشگاه ها 
تا سال1362 ادامه یافت. در آن سال، بار دیگر آزمون ورودی 

دانشگاه ها برگزار و دانشگاه ها بازگشایی شد.  
با شروع به کار مجلس شورای اسالمی در هفتم خرداد 1359، 
عمر شورای انقالب اسالمی نیز به پایان رسید. شورای انقالب در طول 
حیات خود قوانین و مقررات متعددی را به تصویب رسانید که مهم ترین 
آن ها عبارت بود از قانون اراضی شهری، ملی کردن بانک ها، قانون 

حمایت از صنایع، ملی کردن کارخانجات بزرگ و....
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ب- تثبیت نظام 
در 31 شهریور 1359 در حالی که عمر نظام برآمده از انقالب 
به دوسال نرسیده بود، رژیم بعث عراق به فرمان صدام حسین از 
زمین و هوا و دریا به ایران حمله کرد و بخش هایی از کشور به 
اشغال سربازان متجاوز درآمد. ایران توانست در عرض کم تر از 
دوسال، بخش های عمده مناطق اشغالی را از لوث وجود ارتش 
متجاوز پاک کند و اراضي اشغالي را بازپس بگیرد، ولی جنگ تا 
نیمه تابستان سال 1367 ادامه یافت. در 27تیر 1367 با پذیرش 
قطنامعه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد، میان دوکشور 

آتش بس برقرار شد. 
در طول جنگ به رغم فشارهای همه جانبه ای که بر ایران 
اساسی،  با سهمیه بندی کاالهای  توانست  تحمیل شد، دولت 

نیازهای اصلی مردم را تأمین کند.
اتفاق مهم دیگر در این دوران، بروز درگیری میان جریان های 
مخالف با نظام جدید بود. اختالفات میان ابوالحسن بنی صدر، 
رییس جمهور، با رهبران حزب جمهوری اسالمی به پیدایش یک 
دوقطبی در نظام منجر شد که به برکناری رییس جمهور از سوی 
مجلس انجامید. از سوی دیگر از ابتدای تابستان 1360 با شروع 
مبارزه مسلحانه از سوی سازمان مجاهدین خلق علیه نظام، موجی 

از خشونت و ترور در کشور آغاز شد. 
اعضاي سازمان مجاهدین تعدادي از رهبران و شخصیت هاي 
درجه اول کشور همچون دکتر بهشتي، رییس دیوان عالي کشور، 
محمدعلي رجایي، رییس جمهور، محمدجواد باهنر، نخست وزیر، 
علي قدوسي، دادستان انقالب و بسیاری دیگر از مسئوالن کشور 

و طرفداران جمهوري اسالمي را ترورکردند.
در همین رابطه تعداد زیادي از اعضا و رهبران این سازمان و 
نیز سازمان هاي دیگر مخالف نظام از سوي نیروهاي انتظامي و 
امنیتي شناسایي و بازداشت و برخي از آن ها به حبس و برخي نیز 

به مرگ محکوم شدند.
این امر موجب بسته شدن فضای سیاسی کشور، ممنوعیت 
فعالیت اکثریت قریب به اتفاق احزاب و گروه های سیاسی و تعطیلی 

بسیاری از نشریات شد. 
در طول سال های 1360تا  1367 جمهوری اسالمی توانست 
جریان های سیاسی مخالف خود را از سرراه بردارد و پایه های خود 

را تثبیت کند.
یکي از اتفاقات مهم این دوره، سفر رابرت مک فارلین، مشاور 
امنیت پیشین آمریکا به ایران و مذاکره با مقامات کشورمان بود. 

این سفر به دنبال مذاکرات محرمانه مقامات ایراني و آمریکایي بر 
سر موضوعاتي همچون خرید اسلحه و تجهیزات نظامي از سوي 
ایران و آزادي گروگان هاي آمریکایي در لبنان انجام مي گرفت. چند 
ماه بعد از سفر مک فارلین به تهران، خبر این سفر از سوي مجله 

الشراع لبنان افشا شد. 
اتفاق دیگر در این دوره، عزل آیت  اهلل حسینعلی منتظری 
از سمت قائم مقام رهبری بود. آیت اهلل منتظري در سال 1364 
از سوی مجلس خبرگان به این سمت انتخاب شده بود. در هشتم 

فروردین 1368 رهبر انقالب ایشان را از این مقام برکنار کردند. 
در همان زمان، بیست و پنج نفر از سوی رهبر انقالب برای 
بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی برگزیده شدند و طی 
جلسات خود، موادی از قانون اساسی را اصالح کرده و برخی مواد 
را به آن افزودند. از جمله تغییراتی که در متمم قانون اساسی صورت 
گرفت، حذف پست نخست وزیر از نظام سیاسی ایران و واگذاری 

وظایف او به رییس جمهوری بود. 

ج- دوران پس از جنگ
امام خمینی در 14خرداد 1368 براثر بیماری از دنیا رفت و پیکر 

ایشان با حضور انبوه میلیونی مردم تشییع و به خاک سپرده شد. 
به دنبال این اتفاق، آیت اهلل خامنه ای از سوی اعضای مجلس 
خبرگان قانون اساسی به عنوان رهبر انقالب اسالمی برگزیده 

شد. 
انتخاب آیت اهلل خامنه ای به رهبری همزمان بود با پایان دوره 
ریاست جمهوری ایشان و درنتیجه برای انتخاب رییس جمهوری 
جدید در تابستان سال 1368 انتخابات برگزار و اکبر هاشمی 

رفسنجانی به عنوان رییس جمهور جدید انتخاب شد.
این انتخاب در سال 1372 برای یک دوره دیگر تجدید شد و 
در نتیجه هاشمی به مدت هشت سال زمام امور کشور را در دست 
داشت. در دوره ریاست جمهوری وی، سیاست های اقتصادی و 
اجتماعی و تاحدودی فرهنگی کشور دستخوش تغییر شد و از 
آن زمان به بعد، اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی تغییر 

جهت داد. 
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لغو تحریم هاي آمریکا علیه ایران گرچه همه تحریم ها را 
شامل نمي شد ولي به هرصورت موجب گشایش در وضع اقتصادي 

و کاهش تورم بود. 
اما با پایان یافتن دوران ریاست جمهوري باراک اوباما و انتخاب 
دونالد ترامپ در آمریکا، بار دیگر وضع به حالت گذشته درآمد. 
ترامپ که از ابتدا با برجام و توافق با ایران مخالفت کرده بود چندي 
بعد از ورود به کاخ سفید اعالم کرد که با قرارداد مزبور مخالف است 
و آمریکا از این پس به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. وي نه تنها 
تحریم هاي قبلي را باردیگر برقرار کرد بلکه با وضع قوانین جدید، 

بر شدت تحریم ها به طرز بي سابقه اي افزود.
وضع تحریم هاي جدید، اوضاع اقتصادي ایران را به شدت 
تحت تأثیرقرارداد و موجب بروز رکود اقتصادي و تورم مهارگسیخته 

در کشور شد. 
در اواخر دوره ریاست جمهوري روحاني، به جز دو اتفاق مهم 
این دوران یعني بروز بیماري همه گیر کرونا و سرنگوني هواپیماي 
اوکرایني که به مرگ 176 نفر منجر شد، چند حادثه مهم دیگر 
نیز رخ داد که ازجمله مهم ترینشان، ترور قاسم سلیماني، فرمانده 
سپاه قدس توسط آمریکا، حوادث دي ماه 1396 و آبان ماه 1398 را 

مي توان قابل ذکر دانست.  
آخرین تحول ایران در سال پایاني قرن چهاردهم، انتخاب سیدابراهیم 
رییسي به ریاست جمهوري بود. بعد از انتخاب وی با توجه به روي کارآمدن 
جو بایدن در کاخ سفید، بار دیگر مذاکرات میان ایران و آمریکا بر سر مسأله 

تأسیسات هسته اي ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. 

سیاست خارجی ایران که بر اساس یکی از  مهم ترین شعارهای 
انقالب »نه شرقی، نه غربی« بود در عرض این سه دوره با تغییراتی 
روبه رو شد. در دوران ده  ساله ابتدای انقالب یعنی در دوره تأسیس و 
نیز دوران تثبیت، سیاست خارجی کشور بر اساس شعار نه شرقی، 
نه غربی قرار داشت، در دوران پس از جنگ یعنی از 1368 تا اواخر 
دهه 1390 وزنه نه شرقی تا حدودی در عرصه سیاست خارجی و 
همچنین در عرصه اقتصادی  بر وزنه نه غربی آن غلبه یافت، اما از 
اواخر دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به تدریج  وزنه نه غربی 

بر گرایش مقابل برتری پیدا کرد. 
سیاست نگاه به شرق که مهم¬ترین جلوه آن را در افزایش 
به ویژه  با کشورهایی همچون روسیه و  ایران  تجارت خارجی 
چین می¬توان مشاهده کرد با انعقاد دو قرارداد بلند مدت با چین 
و روسیه خود را بیش¬ازپیش نمایان ساخت؛ امری که در سخنان 
مقامات مسئول کشور نیز به صراحت بیان می شد و دلیل آن هم 
سیاست¬های خصمانه بلوک غرب در قبال ایران عنوان می شود. 

در دوم خرداد 1376 انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری 
کشور برگزار و سید محمد خاتمی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در میان ناباوری عمومی به ریاست جمهوری انتخاب شد. 
دوره ریاست جمهوری خاتمی که در سال 1380 به مدت چهارسال 

دیگر تمدید شد، به دوران اصالحات معروف بود.
 در این دوره هشت ساله، فضای فرهنگی و به میزان کم تری 
فضای سیاسی کشور به سمت بازشدن حرکت کرد. نمونه بارز 
فضاي جدید را می شد در افزایش تعداد نشریات و نیز محتواي 

آن ها که به شکل مشهود لحن انتقادي داشتند دید. 
 یک اتفاق مهم در این دوران، ترور عده اي از نیروهاي 
اپوزیسیون توسط عوامل خودسر بود. داریوش فروهر و همسرش 
پروانه اسکندري، محمدمختاري، محمدجعفر پوینده و محمد 
شریف از جمله کساني بودند که توسط این افراد به قتل رسیدند. 

این قتل ها به قتل های زنجیره ای معروف شد و آمران و 
مجریان آن توسط نیروهاي امنیتي دستگیر و بازداشت شدند. طراح 
و عامل اصلي این قتل ها به نام سعید امامي در زندان خودکشي کرد  

و بقیه عوامل به حبس محکوم شدند. 
روزنامه سالم متعلق به حجت االسالم موسوی خوئینی ها 
درباره قتل های زنجیره ای مطالبی منتشر کرد که از نظر قوه 
قضاییه، خدشه به امنیت ملی محسوب می شد. بنابراین سالم 
توقیف شد و  در پی  آن جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در کوی 
دانشگاه دست به تحصن و اعتراض زدند که به هجوم نیروهای 

لباس شخصی به کوی دانشگاه در 18تیر 1378 منجر شد. 
در این واقعه خسارات زیادی به دانشگاه و دانشجویان وارد شد، 

عده ای از دانشجویان زخمی شدند و یک نفر نیز کشته شد.
در این دوره همچنین نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر 

و روستا در سراسر کشور برگزار شد. 

در پایان دوره ریاست جمهوری 
خاتمی، محمود احمدی نژاد، شهردار 
تهران، توانست در دور دوم انتخابات 
بر اکبر هاشمی رفسنجانی پیروز شود 
و زمام اداره کشور را به دست بگیرد.

سیاست های  دوران  این  در   
در  به ویژه  اسالمی  جمهوری 
عرصه سیاست خارجی و فرهنگی 

با تغییراتی روبه  رو شد.
جمهوری  ریاست  دوره  در 
احمدی نژاد، یعنی سال های 1384-

1392، درآمد ایران از محل فروش 
نفت به میزان زیادی افزایش یافت و 
بنا بر آمار غیررسمی این افزایش سبب 
برخورداری ایران از درآمدی در حدود 

700 میلیارد دالر شد.
دهمی��ن   ،1388 س��ال  در 
دوره انتخ��اب�ات ریاس�ت جمه�وری ب�رگ�زار و درنتیجه، بار دیگر 
محمود  احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شد. در پی اعالم 
نتایج انتخابات، دو نامزد دیگر انتخابات یعنی میرحسین موسوی و 
مهدی کروبی به نتایج اعتراض کردند و خواستار تجدید انتخابات 
شدند. به دنبال اعتراض دو نامزد مزبور، طرفداران آن ها نیز با حضور 

به  را  اعتراض خود  در خیابان ها 
نتیجه انتخابات اعالم داشتند. 

 تأیید نتیجه انتخابات و عدم 
نامزدهای  اعتراضات  پذیرش 
یافتن  ادامه  موجب  معترض، 
و  تهران  در  خیابانی  اعتراضات 
بسیاری از شهرهای دیگر کشور شد 
که تا اواخر سال 1389 ادامه یافت. 
در جریان اعتراضات، عده زیادی در 
درگیری میان نیروهای انتظامی و 
مردم، کشته و زخمی و عده زیادی 
بعد  بازداشت شدند. سرانجام  نیز 
موسوی  میرحسین  فراخوان  از 
تظاهرات  به  کروبی  مهدی  و 
در  مردم  تظاهرات  از  حمایت  در 
کشورهای عربی که به بهارعربی 
معروف شد، موسوی و همسرش 
خانم زهرا رهنورد و مهدی کروبی 
و همسرش خانم فاطمه کروبی از 
سوی نیروهای امنیتی بازداشت و 
در خانه های خود محصورشدند. 

اجازه  چندسال  از  بعد  کروبی  خانم 
خروج از منزل را پیدا کرد ولی حصر موسوی و همسرش و کروبی 

همچنان ادامه دارد. 
در خرداد 1392 به دنبال پایان دوره 
دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، حسن 
روحانی در انتخابات پیروز و به عنوان 
یازدهمین رییس جمهور کشور برگزیده 
شد. او در دوره بعد نیز این موفقیت را 
تکرار کرد و درنتیجه به مدت هشت سال 

در مسند ریاست جمهوری باقی ماند.
 روحانی در دوره اول خود توانست 
و  آمریکا  با  هسته ای  مسأله  سر  بر 
شرکای غربی آن به توافق دست یابد و 
در نتیجه امضاي آن توافق که به برجام 
موسوم شد، بخش هایی از تحریم های 

آمریکا علیه ایران لغو شد. 



14
00

ند 
سف

2 ا
ه 3

نب
ش
دو

19

عنوان  قدرت«،  به  سال   20 از  پس  طالبان  »بازگشت 
تیتری بود که اواسط امسال بر صفحه نخست رسانه های جهان 
نقش بست؛ خبری که وحشت و نگرانی فزاینده ای را در سراسر 

دنیا به وجود آورد.
گروهی که 20 سال قبل، قدرت را در افغانستان در دست 
داشت و با اقداماتش جهان را در وحشت فرو برده بود، اکنون 
ناتو و دیگر  پس از صرف ده ها میلیارد دالر توسط آمریکا و 
قدرت های غربی برای ریشه کنی آن، به قدرت بازگشته است؛ 
آن هم نه از طریق انتخابات و راه های مسالمت آمیز، بلکه با 
فرار ناگهانی و عجوالنه نیروهای آمریکایی و اروپایی مستقر 

در افغانستان. 
حمالت پراکنده طالبان به نیروهای دولتی افغانستان در 
زمان »اشرف غنی« که از اردیبهشت امسال شدت بیش تری 
و  کابل  کامل  سقوط  به  منجر  ماه  مرداد  اواخر  بود،  گرفته 
بازگشت طالبان به قدرت شد. البته اندکی قبل از سقوط کابل، 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به نظامیان کشورش دستور 
داد از افغانستان خارج شوند و همین موضوع، طمع طالبان را 

برای به دست گرفتن دوباره قدرت بیش تر کرد. 
صلح  توافق نامه  پی  در  که  شد  آغاز  آن جا  از  داستان 
دوحه میان آمریکا و طالبان که منجر به خروج اغلب سربازان 
آمریکایی و ناتو از افغانستان در سال 2021 شد، طالبان حمالت 
گسترده ای را آغاز کرد. آن ها در مراحل نخستین، با پیشروی در 
مناطق روستایی، تعداد ولسوالی )شهرستان( های تحت کنترل 
مرداد  تا 19  و  دادند  افزایش  ولسوالی  به 223  از 73  را  خود 

امسال، طالبان بر 65 درصد از خاک افغانستان تسلط یافت. 
یک هفته بعد، نیروهای طالبان، 32 مرکز والیت از جمله 
قندوز و هرات را هم تصرف کردند )تعداد کل مراکز والیت در 

افغانستان 34 مرکز است(. 
همزمان جامعه اطالعاتی آمریکا تخمین زد که در صورت 
عدم حمایت از نیروی های افغانستان، دولت اشرف غنی ظرف 
شش ماه سقوط خواهد کرد. اواخر مرداد هم مقامات آمریکایی 
پیش بینی کردند که کابل، پایتخت افغانستان، ظرف 30 تا 90 

روز به دست طالبان سقوط  کند. 
اندکی بعد رسانه های آمریکایی گزارش دادند که طالبان 
به کابل رسیده اند و منتظر انتقال قدرت هستند. ریاست جمهوری 
به  اشرف غنی تصمیم  اعالم کرد که  بیانیه ای  در  افغانستان 
واگذاری قدرت گرفته و دولت موقت به رهبری طالبان تشکیل 
می شود. در این گیر و دار، نیروهای امنیتی افغانستان، پایگاه 
نظامی  و تجهیزات  نیروها  مقر  را که  بزرگ هوایی »بگرام« 
آمریکا بود تحویل طالبان دادند، درحالی که این پایگاه هوایی، 
حدود 5000 زندانی طالبان و داعش را در خود جا داده بود. در 
نهایت در روز 24 مرداد )15 اوت( و یک روز پس از آن که اشرف 
غنی از افغانستان گریخت، نیروهای طالبان وارد کابل شدند. 
کشورهای  افغانستان،  سراسر  در  طالبان  برق آسای  حمالت 

غربی از جمله آمریکا را شوکه کرد.

چالش های طالبان برای حفظ قدرت
اتفاقی  افغانستان،  در  قدرت  به  طالبان  بازگشت 
افغانستان  مردم  از  بسیاری  و  ناتو  آمریکا،  برای  نگران کننده 
است اما کارشناسان معتقدند که گروه طالبان به خاطر مشکالت 
اقتصادی و نوع روابطش با دیگر کشور ها و بازیگران خارجی و 
همچنین وجود نیروهای مسلح مخالف آن در خاک افغانستان، 

شاید نتواند قدرت خود را حفظ کند.

 اندیشکده آمریکایی »بروکینگز« در مقاله ای می نویسد: 
»مهم ترین تهدید پیش  روی طالبان، از داخل خود این گروه 
نشأت می گیرد، زیرا به دلیل شکاف های ایدئولوژیک و منافع 
یک پارچه  و  یکدست  طالبان،  در  حاضر  گروه های  متعارض 

ماندن طالبان بسیار سخت تر از گذشته شده است.« 
و  دودستگی  طالبان،  سران  میان  در  حاضر  حال  در 
تشتت وجود دارد و گروه های زیر چتر آن، درباره ابعاد مختلف 
رژیم جدید طالبان،  بودن  فراگیر  و  از جمله جامع  حکمرانی 
افغانستان،  در  حاضر  خارجی  جنگجویان  با  تعامل  چگونگی 
دارند.  متفاوتی  کامال  رویکردهای  خارجی  روابط  و  اقتصاد 
در  طالبان  جوان تر  و  میانی  سطوح  فرماندهان  از  بسیاری 
قیاس با نسل های قدیمی و سطوح محلی این گروه، تندرو تر 
و افراطی تر هستند. در عین حال، رهبران طالبان باید بتوانند 
فرماندهان نظامی شاخه های مختلف خود را تا جای ممکن از 
نظر اقتصادی و برخورداری از سهم قدرت، راضی نگه دارند، 
چرا که در غیر این صورت احتمال تشدید شکاف داخلی در 
میان طالبان بسیار زیاد است. عالوه بر این، طالبان در مواجهه 
در  که  خراسان«  »داعش  همچون  افراطی  گروه های  با 
افغانستان فعال هستند، با چالش های خطرناکی روبه روست، 
چرا که این گروه در تالش برای ایجاد اختالف میان سنی و 

شیعه در افغانستان است. 
به نظر  سایه  در  بازیگری  که  زمانی  از  طالبان  اگرچه 
می رسید، به خوبی توانسته بود برخی دستاوردها مانند حفظ نظم 
و امنیت یا دریافت مالیات اعم از قانونی یا غیرقانونی داشته باشد 
اما به عنوان یک دولت، نه تنها تجربه چندانی در برآورده کردن 
خدمات اولیه همچون تأمین برق و آب ندارد، بلکه مشکالت 
عدیده ای مانند تعریف سیاست های اقتصادی برای افغانستان یا 

مقابله با خشکسالی های این کشور نیز پیش رو دارد. 
با  همراهی  جز  چاره ای  طالبان  دالیل،  همین  به 
سیاست های جامعه جهانی ندارد و اگر ساز خود را همچون 20 
سال قبل کوک کند و رویکردهای افراطی گذشته را پی بگیرد، 
علیه  را  گسترده ای  تحریم های  بین المللی،  مختلف  بازیگران 
آن وضع خواهند کرد؛ اقدامی که می تواند تجارت  بین المللی 

افغانستان را با چالش مواجه کند. 

اقتصاد بحران زده حکومت طالبان 
در حال حاضر منابع بانک مرکزی افغانستان در آمریکا 
بلوکه شده اند و در عین حال طالبان نمی تواند از تجارت های 
غیرقانونی نظیر تجارت مواد مخدر نیز سود ببرد، چرا که این 
تجارت در وضعیت اشباع شده قرار دارد، ضمن این که طالبان به 
مردم افغانستان و جامعه بین المللی تعهد داد که افغانستان را به 
کشوری تهی از کشت هر گونه مواد مخدر تبدیل کنند. عالوه 
بحران های دیگری چون شیوع  با  افغانستان  مردم  این ها،  بر 
گسترده ویروس کرونا و خشکسالی نیز مواجهند. 90 درصد از 
مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند و 30 درصد آن ها با عدم 

امنیت غذایی روبه رو هستند. 

در چنین وضعیتی، اعالم ممنوعیت کشت مواد مخدر و 
تا حد زیادی می تواند درآمد های  از سوی طالبان  تجارت آن 

طالبان را کاهش دهد و چالشی جدی برای آن ها ایجاد کند. 
کشور  این  در  بی کار  افراد  از  لشکری  با  طالبان  اکنون 
مواجه است که باید برای همه آن ها اشتغال زایی کند، امری که 
تحقق آن چندان آسان نخواهد بود.  ایجاد فرصت شغلی برای 
ارتش 300 هزار نفری افغانستان که اکنون کامال از هم پاشیده 
شده، فقط یکی از این موارد است. در کنار این ها تحریم های 
کشور های غربی علیه طالبان نیز وجود دارد که بیش از پیش، 
پایه حکومت طالبان را سست می کند. تحلیلگران غربی معتقدند 
که غرب در مواجهه با طالبان باید سختگیری  بیش تری اعمال 
کند؛ و این هم چالشی اساسی برای دولت طالبان خواهد بود. 

برای  طالبان  که  است  آن  از  حاکی  مسائل  این  همه 
رویارویی با چالش های خود، فقط با مقاومت کنونی نیروهای 
پنجشیر به رهبری »احمد مسعود« فرزند »احمد شاه مسعود« 
از رهبران فقید مجاهدین افغان، روبه رو نخواهند بود و باید با 

مشکالت به مراتب گسترده تری دست و پنجه نرم کنند.
به آن معنا نیست که غرب می تواند  این چالش ها  البته 
به راحتی حکومت طالبان را از طریق تحریم، سرنگون یا آن را 
وادار به رعایت قوانین بین المللی و حقوق بشر از جمله حقوق 

زنان کند.

شعاری که دروغ از آب درآمد
ناهمگونی دارد  افغانستان به لحاظ تنوع قومی، سیمای 
هزاره،  تاجیک،  پشتون،  مانند  گوناگونی  نژادهای  و  اقوام  و 
ازبک، ترکمن و قزلباش در این کشور زندگی می کنند. برخی 
کارشناسان 55 گروه قومی را در افغانستان نام برده اند، لذا هر 
حکومتی در افغانستان باید این تنوع قومی را در امر کشورداری 

لحاظ کند.
متکثر  کشور  یک  در  قومی  کامال  دولت  یک  تشکیل 
نمی دهد،  تشکیل  را  اکثریت  آن،  در  قومی  گروه  هیچ  که 
نشان  را  خود  معضالت  زود  خیلی  که  است  آشیلی   پاشنه 

می دهد. 
و »ذبیح اهلل  برادر«  عبدالغنی  مثل »مال  طالبان  مقامات 
مجاهد« پیش از تشکیل دولت اعالم کرده بودند که طالبان 
و  اقوام  همه  حضور  با  فراگیر  دولت  یک  تشکیل  درصدد 
گروه های افغان هستند اما وقتی »ذبیح اهلل مجاهد«، سخنگوی 
این گروه، اسامی اعضای 33 نفره دولت جدید طالبان را اعالم 
کرد، همه مأیوس شدند، چرا که اولین و مهم ترین وعده طالبان 

مبنی بر تشکیل دولت فراگیر، دروغ از آب درآمد. 
در کابینه طالبان، خبری از سایر احزاب و گروه ها و اقوام 
گروه  اصلی  اعضای  و  پشتون  قوم  از  تقریبا  کابینه  و  نیست 
طالبان تشکیل شده است. کارشناسان می گویند شعار تشکیل 
دولت فراگیر از سوی طالبان، صرفا مصرف خارجی داشت و 
طالبان نه اعتقادی به دولت فراگیر دارد و نه در عمل می خواهد 

چنین دولتی را تشکیل دهد.

 بازگشت افغانستان به نقطه صفر

     نادر مازوجی

بین الملل
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»مادر ملت«، »قدرتمندترین زن جهان«، »رهبر جهان آزاد«، 
»رهبر واقعی اتحادیه اروپا«، همه این القاب متعلق به »آنگال مرکل« 
از  زمامداری،  از 16 سال  امسال پس  بانوی سیاستمداری است که 
قدرت کنار رفت و در طول سال هایی که در منصب صدراعظمی آلمان 
قرار داشت، توانست جایگاه کشورش را به یکی از ممتازترین سطوح 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان ارتقا دهد.
زنی متولد آلمان شرقی که بدون داشتن رابطه و واسطه توانست 
به موفقیت های متعدد برسد و در رأس حزب محافظه کار آلمان جای 
بگیرد و چند سال بعد صدراعظم کشورش شود، چهار بار به این مقام 
انتخاب شد. مرکل که سابقه بیش از 30 سال فعالیت سیاسی را در 
کارنامه دارد، به خاطر شایستگی و لیاقتی که از خود نشان داد، رکورد 
طوالنی ترین دوره تصدی دولت را در میان سران کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا از آن خود کرد. 
او متولد 1954 است و از سال 2005 هشتمین صدراعظم آلمان 
شد و در این مدت »قدرتمندترین زن جهان« لقب گرفت. مرکل از 
سال 2000 تا 2018 رهبر حزب راست میانه دموکرات مسیحی آلمان 
بود. وی »رهبر واقعی اتحادیه اروپا« خوانده شده و بسیاری از مفسران 
او را »رهبر جهان آزاد« توصیف کرده اند. برخی هم در آلمان به او لقب 
»مادر ملت« داده اند. مرکل را سیاستمداری غیرقابل پیش بینی، بی رحم 
و عمل گرا می خوانند؛ صدراعظمی که به  عنوان رهبر بزرگ ترین اقتصاد 
اروپا، دنیا را مبهوت خود کرد و در این مدت توانست توانمندی هایش را 

به رخ بزرگترین سیاستمداران جهان بکشد. 
نشریه »فوربز« دو بار او را دومین شخص قدرتمند جهان نامید و 
این باالترین رتبه ای است که یک زن تاکنون به آن رسیده  است. مرکل 
در سال 2015 از سوی نشریه »تایمز« هم به عنوان شخصیت سال 
برگزیده شد و این نشریه او را صدراعظم دنیای آزاد نامید. او همچنین 
در سال 2016 برای دهمین سال متوالی به عنوان قدرتمندترین زن 

جهان از سوی نشریه »فوربز« برگزیده شد. 
آنگال مرکل که اولین فرزند خانواده است، در هامبورگ از پدری 
کشیش و مادری معلم زاده شد و تحصیالت خود را تا مقطع دکترای 
شیمی کوانتوم ادامه داد. در جوانی با این که به کمونیسم اعتقاد نداشت، 
به شاخه جوانان حزب اتحاد سوسیالیست آلمان پیوست و در آن  زمان 
برنامه های سیاسی تلویزیون آلمان غربی را پنهانی تماشا می کرد. در 
سال 1989 وارد عرصه سیاسی آلمان شد، در سال های پایانی دولت 
کمونیستی آلمان شرقی، در اعتراضات خیابانی شرکت فعال داشت و 
به عضویت حزب تازه  تأسیس »بیداری دموکراتیک« درآمد. مرکل در 

زمان فروپاشی دیوار برلین، سخنگوی این حزب بود.
30 سال پیش، تصور این که بانوی جوانی از آلمان شرقی بتواند 
برای چهار دوره صدراعظم آلمان شود و بلند ترین مدت دوره ریاست را 
در اتحادیه اروپا داشته باشد در مخیله هیچ کس نمی گنجید اما مرکل، 
امروز به یکی از تأثیرگذارترین رهبران در تاریخ آلمان تبدیل شده 

است. 
گرایش های  برای  را  فضا   ،1989 در  برلین  دیوار  فروپاشی 
آزادی خواهانه و دموکراتیک مرکل باز کرد و او توانست راه خود را به 
دنیای سیاست باز کند. خودش می گوید: »همیشه پیاده به خانه می رفتم 
و از این که دیوار برلین زندگی ام را محدود کرده بود، احساس یأس و 
دلسردی می کردم.« همه فراز و نشیب های زندگی مرکل یک شبه و 
با فروپاشی دیوار برلین تغییر کرد. مرکل که تمامی 35 سال نخست 
زندگی اش را در یک طرف دیوار برلین گذرانده بود، آینده روشن خود 
را در آلمان متحد و یک پارچه به آغوش کشید. در جایی می گوید: »من 
از این واقعیت دارم که هیچ چیزی در جمود و عدم  تغییر  تجربه ای 
وجود ندارد و هر چیزی که به نظر کامال غیرقابل  تغییر بیاید، قطعا 

قابل  تغییر است.«

خداحافظی »مرکل« با دنیای سیاست

سیاستمدار مقتدر
آنگال مرکل چشم اندازهای تازه ای را در آلمان خلق کرد و با 
ُمدرنیزه کردن جامعه  آلمان، ظرفیت های نوینی را به  ویژه برای زنان 
آن جامعه فراهم آورد. به برابری جنسیتی بسیار اهمیت می داد و این 
موضوع در انتخاب نزدیک ترین و قابل اعتمادترین مشاوران زن وی، 
نمود عینی داشت. مرکل می دانست چگونه حق مطلب را ادا کند و 
مهارت خاصی در دیپلماسی، داشتن پشتکار، عزم و اراده و انجام  وظیفه 
نشان می داد. او به گردآمدن مردم در کنار هم اعتقاد زیادی داشت، 
همان طور که خودش هم یک بار گفته است: »من بیش تر به دنبال در 
کنار هم بودن هستم تا رو در روی هم بودن.« این مسأله در رهبری 
مرکل همیشه نقطه  آغاز به خصوص در سطح جهانی است. وی در 
مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی، بحران مهاجرت، تنش های تجاری 
یا نگرانی ها در خصوص حفاظت از داده ها، این نکته را به  خوبی درک 
می کرد که نمی توان به  تنهایی عمل کرد و نیاز است بخشی از گروه 
بین المللی باشد. او معتقد بود که سیستم چندجانبه می تواند در سالم تر 
شدن، مرفه تر شدن و بهره مندی از تحصیالت بهتر به مردم کمک 

کند. 
مرکل در تمامی این سال ها به تئوری حمایت از همکاری های 
بیش تر و رویارویی های کم تر، عمل کرده و از این  رو شایسته لقب 

قدرتمندترین زن جهان است. 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عزم و اراده  تزلزل ناپذیر 
مرکل در گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان موسوم به »جی 20«، 
باعث شد جهان بتواند برای پیشگیری از یک رکود اقتصادی بزرگ 
دیگر، راه حلی بیابد. یکی از بزرگ ترین بحران هایی که آلمان در زمان 
حکومت مرکل با آن مواجه شد، بحران اقتصادی است که اروپا در 
آن گرفتار بود؛ بحران هایی که یونان را به کشوری ورشکسته تبدیل 
ساخت و اسپانیا را تا مرز نابودی کشاند اما با وجود دشواری های بسیار، 
مرکل به شدت بر سر حفظ اتحاد اروپا ایستادگی کرد و با اراده ای 
محکم این نظام را از آن بحران بیرون کشید. آلمان که تا سال 2005، 
به عنوان مرد بیمار اروپا شناخته می شد، دوباره به ماشین رشد اقتصادی 
این قاره تبدیل شد و بی کاری در آلمان به سرعت کاهش و عواید 
مالیاتی افزایش یافت. در دوران مرکل، اقدام آلمان برای داشتن بودجه 
متوازن و توقف قرضه دولتی به عنوان یک الگو محسوب شد و این 

کشور از کسری بودجه به مازاد بودجه رسید.
فعالیت های مستمر و توانایی های مرکل در حل مسائل بسیار 
از جمله در دوره آشفتگی سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث زندگی 
سیاسی او به شمار می رود، زیرا هنگامی که اتحادیه اروپا برای اقدام 
قاطع در مسائلی چون بحران منطقه یورو، کمک مالی به یونان و الحاق 
شبه جزیره کریمه به روسیه تقال می کرد،  این مرکل بود که با هوشیاری 
و پیگیری های مداوم خود پا به عرصه گذاشت و توانست تمامی این 
مسائل را به خوبی حل کند و پیش ببرد. مرکل با میزبانی از سران 
دولت های مختلف و تحت تأثیر قرار دادن رسانه های محلی توانست 
آلمان را به مرکز دیپلماسی اروپا تبدیل کند. همین عامل سبب شد او را 

مدیر مجرب برای حل بحران ها بخوانند. 
وی در طول دوران رهبری اش بر آلمان، از همسایه  و متحد سنتی  
خود یعنی فرانسه فاصله گرفت و به سمت آمریکا گرایش نشان داد، تا 
جایی که آلمان حتی از حمله نظامی آمریکا به عراق حمایت کرد که با 

مخالفت های بسیاری از طرف احزاب داخلی نیز روبه رو شد. 
در مذاکرات هسته ای ایران هم مرکل از مهم ترین حامیان توافق 
برجام بود. وی حتی پس از خروج آمریکا از این توافق، حمایت خود از 
برجام را علنا و رسما اعالم کرد و آن را الگویی مناسب برای گسترش 

به دیگر نقاط جهان دانست.

حامی پناهجويان
چند سال قبل، مرکل در کسوت صدراعظم آلمان جمله ای گفت 
که بعدها بسیار مشهور شد: »ما بر بحران مهاجرت غلبه می کنیم«. او 
این جمله را اوایل سال 2015 ایراد کرد که ده ها هزار مهاجر به آلمان 
کوچ کردند. صدراعظم آلمان می خواست با این جمله به مردم نشان 
دهد که از عهده انجام وظیفه بزرگی که به گردن گرفته، برمی آید و در 

این زمینه خوش بین است. 
در عرض چند هفته ده ها هزار نفر وارد آلمان شدند و بسیاری 
از این مهاجران از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و شمال آفریقا 
می  آمدند. در حالی که بیش تر کشورهای اروپایی مرزهایشان را به روی 
پناهجویان بسته بودند، مرکل اجازه داد آن ها وارد آلمان شوند. »ما 
می توانیم«، جمله ای بود که آنگال مرکل در اوج بحران مهاجرت در 
سال 2015 بیان کرد و معتقد بود با این عبارت به طور قطع به تاریخ 

خواهد پیوست. 
مرکل جسورانه، موضع خود را در مقابل رهبران مهاجرستیز اروپا 
نشان داد و به صراحت اعالم کرد که آلمان پذیرای ده ها هزار مهاجر و 
پناهجو از مناطق جنگ زده مانند سوریه است. این مسأله برای بخش 
گسترده ای از جامعه آلمان خوشایند نبود، زیرا اعتقاد داشتند با این امر، 
جامعه آن ها دچار چندپارچگی می شود. تصمیم مرکل درباره این موضوع 

حتی سبب ایجاد اختالفات و تفاوت دیدگاه در دیگر 
کشورهای اروپایی نیز شد، تا جایی که اعضای شرقی 

سهمیه بندی  برای  آلمان  طرح  اروپا،  اتحادیه 
عضو  کشورهای  میان  در  مهاجران  پذیرش 

آهنین«،  »بانوی  این  مرکل،  اما  کردند،  رد  را 
کسی نبود که در سیاست ها و تصمیم گیری ها دچار 
دوگانگی و عقب نشینی از مواضعش شود و مهاجران 

را با طیب خاطر پذیرفت. در خاتمه، این 
مبحث را با جمله ای تأثیرگذار از این 

بانوی قدرتمند به پایان می بریم: 
توانایی  که  نیست  این  »مسأله 
تغییر داریم یا نه، بلکه مهم این 
می توانیم  سریع  چقدر  که  است 

تغییر کنیم.«

زنی که توانايی اش را به رخ بزرگ ترين مردان سیاستمدار جهان کشید
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»اکنون در خطرناک ترین دوران از زمان پایان جنگ سرد به سر 
می بریم«. این جمله »جوزف بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپاست که چندی قبل در خصوص بحران اوکراین بیان کرد و حکایت 

از تنش فزاینده روسیه و متحدانش با آمریکا و متحدانش دارد.
بحران  سال 2014،  در  روسیه  به  »کریمه«  الحاق  زمان  از 
داخلی اوکراین و اختالفات آن با مسکو به اوج رسید و گرایش های 
اودسا،  استان های  مثل  اوکراین  شرقی  مناطق  در  جدایی طلبانه 

لوهانسک، دونتسک و منطقه دونباس شدت یافته است. 
روسیه  به  آن  پیوستن  و  اوکراین  از  فرآیند جداشدن کریمه 
در جریان ناآرامی های انقالب سال 2014 اوکراین رخ داد. کریمه 
با برگزاری یک همه پرسی قانونی در 16 مارس 2014 و با آرای 
اکثریت شرکت کنندگان، موافقتش را با پیوستن به روسیه اعالم کرد. 
در پی این تحوالت، گروهی از روس تبارهای اوکراین در مناطق 
شرق و جنوب این کشور از جمله کریمه، اعتراضاتی را علیه حکومت 
جدید اوکراین ترتیب دادند. شبه جزیره کریمه که در ساحل دریای 
سیاه واقع شده، بخشی از اوکراین بود اما یک جمهوری خودمختار 
به شمار می رفت. بسیاری از معترضان که دولت جدید اوکراین را 
نامشروع و برآمده از کودتا می دانستند، پرچم های روسیه را با خود 
حمل و از ورود نظامیان روسیه استقبال کردند و در حقیقت از همان 

زمان اوکراین با روسیه وارد تنش شد.
اما اکنون و پس از هشت سال، روسیه آشکارا و جلوی چشمان 
ازحدقه درآمده غربی ها به اوکراین لشکرکشی کرده، طبل جنگ بلندتر 
از هر زمان دیگری به صدا درآمده و شاید حتی بتوان گفت که غرب و 
شرق از چند دهه گذشته تا کنون هیچ گاه تا این اندازه به جنگ نزدیک 
نبوده اند. سطح تهدیدات دو طرف )روسیه از یک سو و ناتو و غرب 
از سوی دیگر( دهه هاست که به این اندازه نبوده است. کارشناسان بر 
این باورند که جنگ کنونی اوکراین، یک موضوع را قطعی کرده و آن 
این که بسیاری از روندها در روابط میان روسیه و ناتو دیگر به وضعیت 
تعادلی سابق باز نخواهد گشت. روسیه حاال با یورش ده ها هزار نیرو 
با هزاران دستگاه ادوات جنگی به خاک اوکراین، جنگی بی رحمانه 
اعماِل  از  آمریکا و متحدان غربی اش هم صحبت  آغاز کرده و  را 
»مادر همه تحریم ها« علیه روسیه به میان آورده اند. غرب و روسیه 
صدها سال است که با یکدیگر مشکل دارند و این معضل به دیروز و 
امروز باز نمی گردد. امپراتوری روسیه در مقاطع مختلف در چند قرن 
گذشته همواره یکی از قدرت های تراز اول جهانی بوده است. غربی ها، 
روسیه را با نماد »خرس« به تصویر می کشند و معتقدند روس ها مانند 
خرس هستند و وقتی بیدار شوند، هیچ چیز نمی تواند جلودار و مانع از 
حمله آن ها شود. »خرس روسی« حاال در موضوع اوکراین به شدت 

عصبانی و برای آمریکا و متحدانش مشکل ساز شده است. 

غربی ها »خرس روس« را بیدار کردند
عقده کنونی روس ها نسبت به غرب، ریشه در تضعیف این 
پایان »جنگ  و  اتحاد جماهیر شوروی  فروپاشی  از  کشور پس 
کرد  تضعیف  به شدت  را  روسیه  شوروی،  فروپاشی  دارد.  سرد« 
آمریکا و  زیرا  بود،  آغاز ماجرا  این  برد و  و در الک دفاعی فرو 
متحدان اروپایی اش بالفاصله از این ضعف استفاده و شروع به 
گسترش ناتو در میان کشورهایی کردند که زمانی حیاط  خلوت 
روسیه یا اساسا عضوی از اتحاد جماهیر شوروی بودند. کشورهایی 
همچون »مجارستان«، »لهستان«، »رومانی« و »استونی« همگی 
در فاصله سال های 1999 تا 2005 میالدی به عضویت »ناتو« 
درآمدند و این عمال به معنای رسیدن خطر به مرزهای روسیه و 
بیخ گوش مسکو بود. این موضوع، روس ها را آشفته کرد و آن ها 
به شدت روی گسترش ناتو به سمت شرق حساس شدند. حاال اما 
پس از نزدیک به سه دهه از پایان جنگ سرد، این روسیه است 
را در دست بگیرد و به سمت غرب  ابتکار عمل  که می خواهد 
گسترش پیدا کند و ظاهرا از نظر »والدیمیر پوتین«، بهترین دفاع، 

حمله است. 
بر پایه همین منطق، »اوکراین« حاال به مرز تقابل روسیه 
و ناتو )بخوانید اتحاد نظامی جهان غرب( بدل شده است. اوکراین 
البته سال هاست که محل نزاع بوده و در »انقالب نارنجی« سال 
2004، غرب گرایان اوکراینی، دست باال را در مقابل منافع روسیه 
در این کشور پیدا کردند. سال 2014 هم انقالب دیگری در این 
کشور به وقوع پیوست که باز هم موضوع آن تقابل منافع روسیه و 
ناتو بود و ظاهرا بار دیگر روس ها شکست خوردند. این بار پوتین اما 
ساکت ننشست و با ایجاد یک بحران نظامی و سپس برگزاری یک 
همه پرسی، شبه جزیره »کریمه« در اوکراین را در مقابل چشمان 
حیرت زده جهان، به خاک خود ملحق کرد. بحران کنونی، در واقع 
ادامه همان بحران سال 2014 است، با این تفاوت که این بار روسیه 
شمشیر را از رو بسته و آمریکا، اروپا و نظم جهانی موردنظر غرب 

را به چالش کشیده است.

تاريخ روابط روسیه و اوکراين
اوکراین پس از روسیه، بزرگ ترین و مهم ترین جمهوری اتحاد 
جماهیر شوروی بود و حتی به سالح اتمی دسترسی داشت. این 
کشور به جز دوره های کوتاهی در طول تاریخ هرگز مستقل نبوده و 
به جز دوره ای که بخشی از لهستان محسوب می شد، از سوی مسکو 
اداره شده است. وقایع سال های 1990 به بعد و فروپاشی شوروی 
منجر به استقالل این کشور شد که یک اتفاق جدید و استثنایی است. 
از نظر اوضاع داخلی، شکاف بزرگی میان شرق و غرب این کشور از 

نظر فرهنگی و قومی وجود دارد. 

در غرب اوکراین، بیش تر به زبان اوکراینی حرف می زنند اما 
در شرق آن، زبان اکثریت مردم، روسی و مذهب آن ها مسیحیت 
ارتودوکس است. در شبه جزیره کریمه نیز که تا 1954 بخشی از 

روسیه بود اکثریت روس تبار هستند. 
شوروی،  وقت  رهبر  خروشچف«،  »نیکیتا  سال،  این  در 
شبه جزیره کریمه را به اوکراین واگذار کرد. در 1992 پارلمان کریمه، 
رأی به استقالل از اوکراین داد که توسط دولت مرکزی پذیرفته 
نشد. در همان سال پارلمان روسیه نیز قانون تسلیم سال 1954 
کریمه به اوکراین را لغو کرد. در 1994 مردم کریمه رئیس جمهوری 
را برگزیدند که شعار انتخاباتی اش »پیوستن به روسیه« بود. روسیه 
از زمان فروپاشی شوروی همواره منتظر بازگشت حداقل بخش 
شرقی اوکراین بوده است. رابطه میان روسیه و اوکراین در شرق را 
به رابطه میان آلمان و فرانسه در غرب اروپا تشبیه می کنند. آلمان 
و فرانسه سال ها در جنگ و کشمکش بودند، اما با کنار گذاشتن 
اختالفات و عادی شدن روابط، این دو کشور هسته اصلی اتحادیه 
اروپا را تشکیل دادند. طبق این نظریه، همبستگی روسیه و اوکراین 
نیز می تواند چنین هسته ای را برای تمدن اسالوی- ارتدکس در 
شرق اروپا ایجاد کند. طبیعی است که غرب عالقه ای به این موضوع 
ندارد و تالش خواهد کرد تنش بین روسیه و اوکراین را تا حد ممکن 
افزایش دهد. در این صورت محتمل ترین سناریو، تجزیه اوکراین 
به دو بخش شرقی و غربی خواهد بود. بخش شرقی به روسیه 
پیوسته و بخش غربی احتماال مدتی طول خواهد کشید تا مراحل 
نزدیکی بیش تر به غرب را طی کند. اوکراین متحد ناتوست اما 
عضو رسمی نیست. این کشور مشتاق پیوستن به اتحادیه اروپاست 
اما با توجه به فساد اداری و اقتصاد ضعیف، شرایط پیوستن را ندارد. 
در عوض پیوستن به ناتو برای این کشور سهل الوصول تر است و 
می تواند مقدمه ای برای جذب شدن بیش تر در غرب و عضویت در 
اتحادیه اروپا شود. رهبران اوکراین بدشان نخواهد آمد که از بحران 
ایجادشده با روسیه به عنوان بهانه ای برای جا کردن خود در ناتو 
استفاده کنند. این کشور تقاضای عضویت خود را در سال 2008 
تقدیم کرده اما کشورهای عضو ناتو از ترس افزایش تنش با روسیه، 

از آن استقبال نکرده اند.

گاز و انرژی
در اختالفات میان روسیه و اوکراین، گاز طبیعی نقش مهمی 
ایفا می کند. شبکه لوله  های گاز روسیه که انرژی جمهوری های 
غربی را تأمین می کردند از خاک اوکراین عبور کرده و گاز صادراتی 
این کشور را به اروپا منتقل می کنند. روسیه نزدیک به یک چهارم 
گاز اروپا را تأمین می کند و 80 درصد از این گاز حداقل پیش از 
تکمیل خط لوله »نورد استریم«، از خاک اوکراین می گذرد. در سال 
2005 روسیه، اوکراین را متهم کرد که عالوه بر نپرداختن بهای گاز 
مصرفی، بخشی از گاز تزانزیت شده برای اروپا را نیز دزدیده است. 
این قضیه منتهی به اختالفات زیاد و درگیری های حقوقی شد تا 
این که روسیه در ژانویه 2006 به طور کلی گاز ارسالی به اوکراین 
را قطع کرد که موجب قطعی یا کاهش فشار گاز در مناطقی از 

اروپا شد.

تحريم روسیه تا چه حد شدنی است؟
پس از حمله روسیه به اوکراین، تحریم های به شدت سنگین 
علیه روسیه از سوی آمریکا و اروپا وضع شد که حتی شامل قطع 
دسترسی روسیه به شبکه »سوئیفت« هم هست. گفته می شود 
چنین تحریم سنگینی علیه مسکو، ممکن است اقتصاد روسیه را 
متالشی کند، اما اقتصاد جهانی هم وارد بحرانی بی سابقه خواهد 
تریلیون  حدود 1/5  داخلی  ناخالص  تولید  با  روسیه  اقتصاد  شد. 
دالری، یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و در دو دهه آینده، 
به جمع 10 اقتصاد بزرگ جهان خواهد پیوست. با این ابعاد و با 
سطح نفوذ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روسیه، قطع دسترسی این 
کشور به شبکه »سوئیفت«، خوِد این شبکه و کارکرد آن را زیر 
سؤال خواهد برد. این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که 
چنین اقدامی، جرقه کنار گذاشته شدن کامل »دالر« به عنوان ارز 

واحد جهانی را خواهد زد.
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رسوایی برای اسرائیل

جاسوس افزار »پگاسوس«  فرار از زندان با قاشق زنگ زده!
»شش تن از اسرای فلسطینی در امنیتی ترین زندان اسرائیل، توانستند با تنها ابزارشان که 

یک قاشق غذاخوری زنگ زده بود، فرار کنند.«
همین جمله کوتاه و مختصر به عنوان تیتر بیش تر رسانه های جهان، کافی بود تا هیمنه 
پوشالی رژیم صهیونیستی را فرو بریزد و یکی از مهم ترین خبرهای امسال شود. رژیمی که مدعی 
بود قدرتمندترین سیستم اطالعاتی و قدرتمندترین ارتش را در خاورمیانه داراست، با فرار این شش 
مبارز فلسطینی، آن هم از زندانی که با پیشرفته ترین ابزارهای جاسوسی و مرئی و نامرئی حفاظت 
می شود، در شوک فرو رفت. خبر فرار این شش اسیر فلسطینی، بالفاصله حتی در رسانه های 
کشورهای غربی متحد رژیم صهیونیستی، به تیتر نخست تبدیل شد و آن ها هم به ناکامی و 

ضعف سیستم جاسوسی و اطالعاتی این رژیم اذعان کردند. 
فرار این اسرای دربند رژیم صهیونیستی به خبر اول در سرزمین های اشغالی هم تبدیل شد و 
رسوایی بزرگی را برای دستگاه امنیتی این رژیم به بار آورد، تا جایی که خود رسانه های اسرائیلی 

هم گزارش دادند که شش اسیر فلسطینی فراری، با استفاده از یک قاشق از زندان فرار کردند. 
این رژیم،  انتقاد شدید از ضعف سیستم اطالعاتی  با  روزنامه اسرائیلی »جروزالم پست« 
نوشت که اسرای فلسطینی با یک قاشق زنگ زده، تونلی در زندان حفر و فرار کردند. این روزنامه 
تصریح کرد که اسرای فلسطینی این قاشق را ماه ها به دور از دید زندانبانان، پشت یک کاغذ 

پنهان کرده بودند. 
اما مهم ترین قسمت ماجرا این بود که شش اسیر فلسطینی، از زندان »جلبوع« که یکی 
از امنیتی ترین زندان های رژیم صهیونیستی است و تحت حفاظت شدید قرار دارد موفق به فرار 
شدند. »عبدالرحمان شهاب«، مدیر مرکز مطالعاتی غزه، در این خصوص می گوید: »هرکس زندان 
جلبوع را بشناسد، می داند که فرار از این زندان شبیه معجزه است. هریک از اتاق های این زندان به 
دلیل استحکام و تدابیر امنیتی آن، خزانه نامیده می شود، بنابراین فرار این اسرا یک سیلی بزرگ به 

صورت رژیم اشغالگر از شمال تا جنوب است.«
از این موفقیت اسرا، در گزارشی اذعان کرد:  روزنامه اسرائیلی »هاآرتص« ساعاتی پس 
»نقص در حفاظت و نبود اطالعات و نظارت و کنترل ضعیف موجب فرار اسرای فلسطینی شد، به 

خصوص این که دهانه و شکاف تونلی که اسرا از آن جا فرار کردند، زیر برج مراقبت قرار دارد.« 
 این موضوع، مقامات صهیونیست را به زندان جلبوع کشاند که از آن جمله، بازدید »یعقوب 
شبتای«، بازپرس کل پلیس رژیم صهیونیستی و »عومر بارلیو«، وزیر امنیت داخلی این رژیم از 

دهانه تونلی بود که شش اسیر فلسطینی از طریق آن موفق به فرار از زندان جلبوع شدند. 
یافتن شش  برای  را  اسرائیلی، عملیات گسترده ای  پهپادهای  و  بالگردها  در همان حال، 
اسیر فلسطینی به نام های »محمود عبداهلل عارضه« 46 ساله، »محمد قاسم عارضه« 39 ساله، 
»یعقوب محمود قادری« 49 ساله، »ایهم نایف کممجی« 35 ساله، »زکریا زبیدی« 46 ساله و 

»مناضل یعقوب انفیعات« 26 ساله آغاز کردند. 
همزمان پلیس رژیم صهیونیستی نیز ایست بازرسی های زیادی را در مناطق مجاور زندان 

جلبوع ایجاد و از سگ های پلیس هم برای یافتن این شش نفر استفاده کرد.
گروه های مقاومت فلسطینی در بیانیه هایی جداگانه، فرار اسرا را یک پیروزی بزرگ برای 
اراده و عزم این اسرای قهرمان دانستند که با وجود اقدامات امنیتی شدید در زندان مذکور موفق 

به فرار شدند. 
شش اسیر فلسطینی اگرچه پس از چند روز بار دیگر به اسارت درآمدند اما فرار آن ها از زندان 
فوق امنیتی جلبوع از طریق حفر نقب، در حقیقت وجود حفره امنیتی اسرائیل را ثابت کرد و نشان 

داد که این حفره روزبه روز عمیق تر می شود. 

افزار جاسوسی شرکت  نرم  به  امسال، جهان شاهد رسوایی تکان دهنده مربوط  تیرماه  اواخر 
اسرائیلی »ان.اس.او« موسوم به »پگاسوس« بود که بر اساس یافته ها، فهرست قربانیان این جاسوسی 
شامل 50هزار شماره تلفن از جمله  600 سیاستمدار، 189 روزنامه نگار، 85 فعال حقوق بشر و حتی 

چند عضو خانواده های سلطنتی کشورهای عربی است.
این رسوایی جاسوسی، خشم رهبران سیاسی جهان و انتقادات بین المللی و در عین حال نگرانی  

درباره فعالیت های این شرکت صهیونیستی را به دنبال داشت.
 18 ژوئیه 2021 )27 تیر امسال( نتایج تحقیق 17 سازمان رسانه ای نشان داد که جاسوس افزار 
پگاسوس شرکت اسرائیلی »ان.اس.او« در هک 37 گوشی هوشمند متعلق به خبرنگاران، مقام های 
دولتی و فعاالن حقوق بشر از سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته بود. این جاسوس افزار نظامی با 
آلوده کردن گوشی های هوشمند، امکان استخراج پیام ها، تصاویر و ایمیل ها را میسر و به طور پنهانی 

میکروفون ها و دوربین های دستگاه ها را فعال می کرد. 
در گزارش های رسانه ای درباره نتایج این تحقیق، نام دو کشور عربستان سعودی و امارات به  عنوان 
مشتریان اصلی این جاسوس افزار برده شد که از آن برای انجام فعالیت های جاسوسی از مخالفان و 
مقام های کشورهای دیگر استفاده می  کردند. در افشاگری های بعدی مشخص شد افراد نزدیک به 
»جمال خاشقچی«، ستون نویس روزنامه »واشنگتن پست« و از مخالفان ولیعهد سعودی که در اکتبر 
2018 به طرز فجیعی در سفارت عربستان سعودی در استانبول به دست عوامل »محمد  بن سلمان« 

کشته شد نیز قبل و بعد از قتل، هدف جاسوسی از طریق این نرم افزار بودند. 
عالوه بر آن، شماره تلفن های بیش از 180 خبرنگار، سردبیر و مدیر اجرایی رسانه های فایننشال 
تایمز، سی ان ان، نیویورک تایمز، اکونومیست، آسوشیتدپرس و رویترز در این فهرست قرار داشت. نشریه 
فرانسوی »لوموند« فاش کرد که ولیعهد سعودی خواستار جاسوسی از مقام ها و شخصیت های مختلف 
در لبنان شده و به اتفاق امارات، مقام ها و شخصیت های لبنانی اعم از نخست وزیر، رئیس  جمهوری و 
چند مقام حزب اهلل را در سال های 2018 و 2019 با استفاده از جاسوس افزار پگاسوس هدف قرار داده 
بودند. امارات نیز برای جاسوسی از سران انصاراهلل و وزرای دولت مستعفی یمن به شرکت »ان.اس.او« 

که کارمندانی از سازمان جاسوسی موساد و ارتش رژیم صهیونیستی داشت، مراجعه کرده بود. 
صالح«  »برهم  مانند  عراق  دینی  و  نظامی  سیاسی،  شخصیت های  شد  گفته  همچنین 
رئیس جمهوری، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر و حتی »آیت اهلل العظمی سیدعلی سیستانی« مرجع 
عالی  قدر شیعیان هم در فهرست اهداف این جاسوس افزار صهیونیستی بوده  اند. این جاسوسی ها فقط 
به سران کشورهای منطقه غرب آسیا محدود نبود و در گزارش های تکمیلی، ابعاد رسوایی جاسوسی، 
دامنگیر سران اروپا هم شد و بعد از طرح این احتمال که ممکن است »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 
فرانسه نیز یکی از 50 هزار هدف این جاسوس افزار بوده باشد، مکرون به دلیل نگرانی، دستگاه تلفن 

همراه و شماره شخصی خود را تغییر داد. 
مسأله به این  جا هم ختم نشد و احتمال هدف قرار گرفته شدن »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا 
توسط این جاسوس افزار نیز مطرح شد که گروه »ان.اس.او« ادعا کرد به لحاظ فناوری، هک کردن تلفن 
همراه با پیش شماره آمریکا ممکن نیست؛ ادعایی که »ادوارد اسنودن« افشاگر جنجالی و مشاور پیشین 
آژانس امنیت ملی آمریکا رد کرد و آن را دروغی وقیحانه خواند. این رسوایی  ها سبب شد شرکت اسرائیلی 
»ان.اس.او« با انتقادات بین المللی مواجه شود. »شالو هولیو« بنیان  گذار و مدیر اجرایی »ان.اس.او« مدعی 
شد که این جاسوس افزار فقط به نهادهای امنیتی و نظامی کشورهایی فروخته شده که سابقه قابل قبولی 
در رعایت حقوق بشر داشته اند؛ ادعایی که منتقدان آن را رد و با ارائه شواهد اعالم کردند شرکت »ان.

اس.او« به طور مستقیم جاسوسی با فناوری باال را مدیریت می کرد. چندی بعد آمریکا رسما این شرکت 
جاسوس افزار صهیونیستی را در لیست سیاه قرار داد.
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اما نه این بهار...
وضعیت فرهنگی افغانستان بعد از تسلط طالبان

     محمد  واعظی*

دوستی دارم که سال ها قبل مجموعه داستان »نوروز فقط در 
کابل با صفاست« را در ایران نوشت و چاپ کرد که اتفاقا مورداستقبال 

مخاطبان ایران و افغانی قرار گرفت.
 نوروز در کابل واقعا با صفا بود! همین قدر بگویم که بهار و 
نوروز در آن شهر رنگ و رخ دیگری دارد و مردم در این ایام همراه 
با طبیعت به استقبال زیبایی و نوزایی زندگی می روند؛ با رسوم خاص 
خودشان که شاید درباره آن  ها بدانید. در طول این سال ها صدای 
موسیقی و شعر را شاید از تلویزیون  های افغانستان در نوروز شنیده 
باشید که گاه در بلخ و گاه در کابل به بانگ بلند به خانه  هایتان آمده 
باشد، اما این روزها که داریم به نوروز نزدیک می شویم به لطف 
حضور طالبان، نه تنها موسیقی حرام اعالن شده است که با هنرمندان 
موسیقی مانند دزدان سر گردنه برخورد می کنند و آالت موسیقیشان 
شکسته و به گردنشان کوچه به کوچه میان مردم می گردانند تا مثال 

عبرت دیگران شود.
به لطف بیست سال اخیر، به اندازه دو قرن در افغانستان و 
به  مختلف  موضوعات  در  کتاب  عنوان  هزاران  کابل،  مخصوصا 
و  ادبی  عناوین  از  بسیاری  نشر  و  آمد  کتاب فروشی ها  پیشخوان 
غیرادبی امری عادی قلمداد می شد و چه بسا بعد از سالیان دراز، 
ترجمه کتاب های ادبی مخصوصا رمان از نویسندگان مختلف جهان 

به فارسی  نیز در کابل فرصت چاپ پیدا می کرد.
تعداد زیادی از کتاب های فارسی از ایران نیز به مدد افزایش 
نرخ سواد، بازار خوبی در افغانستان یافتند و چه بسا موارد که نمایندگی 
قانونی نیز در کابل دایر کرده بودند و این کتاب ها بدون هیچ سانسور 

و مشکلی مورد استقبال مخاطبان قرار می گرفت.
 یادم می آید در نمایشگاه کتابی که دولت ایران در دانشگاه 
کابل برای دو هفته دایر کرده بود، کتاب ها در سه روز اول به فروش 
رفته بودند و غرفه ها بعد از آن چیزی برای عرضه نداشتند و البته 
سال های بعد ناشران ایرانی به رفع این مشکالت نیز پرداخته بودند 

که خالی از لطف نبود.
اما بعد از حضور طالبان تقریبا اکثر کتاب فروشی های کابل با 
مشکل مالی روبه رو شدند، میل به خرید کتاب باتوجه به مشکالت 

اقتصادی پیش آمده و بسته شدن دانشگاه ها بسیار کاهش یافته است 
و اصحاب نشر و چاپ دیگر دل و دماغی ندارند و یکی بعد دیگری 
دروازه کتاب فروشی های خود را تخته کرده و عطای آن را به لقایش 
می بخشند. در اعالمیه ای طالبان در هرات ورود کتاب از ایران را 
محدود کرده و روی عناوین آثار آقایان سروش و شریعتی تأکید 
کرده اند که نباید وارد افغانستان شوند، بعید می دانم حتی مأموران 

سانسور این عناوین را خوانده باشند!
اگر تجربه سفر به افغانستان را داشته باشید از زمان ورودتان چه 
از طریق زمینی یا میادین هوایی با شما به زبان فارسی استقبال شده 
و در هر والیت و شهری می توانستید با زبان فارسی با مردم تعامل 
کنید. فارسی، زبان هیچ قومی انحصارا در افغانستان نیست اما همه 
اقوام از دیرباز به این زبان تکلم می کردند، شعر می سرودند و امور 
اداری دولت ها به این زبان انجام می شد. تقریبا نود درصد کتاب های 
چاپ شده در افغانستان به زبان فارسی نوشته شده و بازار عمده 

کتاب های دانشگاهی نیز به همین زبان است.
 از رسانه ها چیزی نخواهم گفت، چون خودتان بارها با آن مواجه 
شده اید. در دوایر دولتی یک قرن اخیر نیز زبان فارسی به صورت 
طبیعی، رتق و فتق امور اداری را به پیش می برد اما ملی گرایی پشتون 
و تأکید مقامات سیاسی که از پشتون ها نمایندگی می کردند از زمان 

1919 به بعد به تالش برای پشتونیزه کردن افغانستان انجامید. 
اگرچه قدرت زبان فارسی و ریشه داشتن آن در بطن جامعه و 
معیار نبودن زبان پشتو، به صورت طبیعی مانع این هدف بود ولی 
مانع تالش های ملی گرایان پشتون نمی شد که سیاست های زیادی 
را برای مقابله با جایگاه زبان فارسی در پیش گرفتند و عمده آن 
را در سرود ملی افغانستان، شعارهای نوشته شده بر ارزهای ملی، 

اصطالحات ملی و... می توان دید.
 پیشرفت چشمگیری که در بیست سال گذشته صورت گرفت 
این بود که زبان فارسی و زبان پشتو به عنوان زبان های ملی در قانون 
اساسی لحاظ شده و به رسمیت شناخته شد. تمام دوایر رسمی و 
غیررسمی از آن تبعیت می کردند. این فرصت باعث رشد بیش تر زبان 
فارسی شد ولی با آمدن طالبان تقریبا تمام فرامین دولتی و سخنرانی 
مقامات آن ها به زبان پشتو انجام شده و زبان فارسی تنها از طریق 

سخنگویان آن ها با رسانه ها قابل مشاهده است. 
نزدیکی نخبگان تندروی پشتون با سیاست های مذهبی- قومی 
طالبان دست به دست هم داده تا از حداکثر توان برای مقابله با زبان 
فارسی در دوایر دولتی و غیردولتی استفاده کنند. شاید بدترین دوره 

زبان فارسی، دوره هایی بوده که طالبان در افغانستان حاکم شدند.
یکی  می شویم،  نزدیک  نوروز  به  داریم  که  روزهایی  همین 
)آیین  آیین مجوسی  نوروز،  که  است  گفته  طالبان  از سخنگویان 

غیراسالمی و زردشتی( و از نظر آن ها حرام است. 

اسالم رادیکال طالبانی، سنت هایی را که ریشه در فرهنگ 
این کشور دارد بیگانه سازی می کند و به عنوان امری حرام به معرفی 
می گیرد. شاید در دنیای اطالعاتی امروز جهان، نادیده انگاشتن حقوق 
فرهنگی جوامع ممکن نباشد ولی تالش طالبان برای نشان دادن 
ارزش های بومی افغانستان به عنوان مصادیق غیراسالمی منجر به 

تضعیف جایگاه این فرهنگ از باال به پایین می شود.
از طرف دیگر تقابلی میان ارزش های دینی مردم افغانستان 
و سنت های نیاکان آن ها صورت می گیرد که در طول ده ها قرن 
با یکدیگر در هم آمیخته و در شعر، متن، کتب، نقاشی، تذهیب و 
بسیاری دیگر از امور هنری و فرهنگی در کنار هم و به پویایی هم 

یاری رسانده بودند. 
افغانستان همواره در زیارت  اولین روز بهار، مردم شمال  در 
منتسب به حضرت علی علیه السالم در شهر مزارشریف، مرکز والیت 
با نیایش و سلوک  بلخ، جمع می شدند و بیرقی را در این زیارت 
عارفانه و مردمی برمی افراختند تا با دعا و نیایش، سال نیکی را برای 

یکدیگر آرزو کنند. 
سلوک عارفانه ای که زبان فارسی را در طول قرن ها از خراسان و 
هرات به اجمیر و هند گسترش داده امروزه مورد حمله شدید قرار گرفته 
است. تندروی رادیکال طالبانی با تساهل و بردباری به تقابل ایستاده است 
و تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی افغانستان را نمی خواهد ببیند، اما نوروز 
و دیگر سنت های فرهنگی همواره در این خاک ریشه داشته و بر خالف 

جریان های متعدد تاریخی همچنان ایستاده است، اما نه این بهار.
و  اقتصادی، سیاسی  بحران های  به  توجه  با  امسال  نوروز  در 
شده  گرفته  افغانستان  مردم  از  شادی  امکان  پیش آمده،  اجتماعی 
است؛ از کودکان و اطفال، از زنان و دختران که همه ساله با لباس های 
رنگارنگ به پیشواز بهار می رفتند و اکنون ناچار هستند که در برقع اجبار 
طالبانی اسیر بوده و امکان زندگی عادی را نداشته باشند. در روزهای 
ورود طالبان به کابل، هزاران تن از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان، 
هنرمندان و استادان دانشگاه های افغانستان که سرمایه انسانی آن را 
شکل می دادند از افغانستان بیرون شدند و در کنار آن بسیاری از مراکز 
فرهنگی و ادبی کشور که نقش مهمی در تربیت شاعران، نویسندگان و 
پژوهشگران فرهنگی داشتند از کشور برآمدند و این امر باعث تضعیف 

بستر فرهنگی و ادبی در کوتاه و میان مدت می شود.
نویسنده کتاب »نوروز فقط در کابل با صفاست« شاید در این 
بهار کمی مردد باشد به صفای نوروز در کابل و شاید این فرصتی 
به  نوروز در کابل، برای مدتی  است که برای درک صفا و لطف 
خواندن داستان ها و روایت هایی بپردازیم که شاید به این زودی امکان 

تجربه مجدد آن برای مردم افغانستان فراهم نباشد.

* دانشجوی دکتری روابط بین الملل، شاعر و استاد دانشگاه کاتب کابل



14
00

ند 
سف

2 ا
ه 3

نب
ش
دو

24

* اگر موافقید گفتگويمان را از همان جريان انتخاب 
شما به عنوان شهردار تهران که با حاشیه های فراوانی 
مواجه بود، آغاز کنیم. در شرايطی که همه چیز حکايت 
برای شهردار  رقابت  در  بر شما  آخوندی  پیروزی  از 
شدن داشت، به يکباره و در کم تر از چند ساعت ورق 
برگشت و نام شما به عنوان پیروز اين میدان معرفی 
ديدگاه  تغییر  دلیل  که  بودند  معتقد  خیلی ها  شد. 
و  آخوندی  به  نسبت  پنجم  شهر  شورای  اعضای 
تمايل به شهردار شدن شما به اختالف رئیس جمهور 
بودند  اين گروه مدعی  با رقیب شما مربوط می شد. 
بیايد  ايشان  اگر  بود  کرده  اعالم  به شورا  دولت  که 
نبايد آخوندی را  بین دولت و شورا فاصله می افتد و 
به عنوان شهردار انتخاب کنید. برای همین هم بود که 

شورا شما را به عنوان شهردار انتخاب کرد.
وارد  یک دفعه  من  که  کنم  یادآوری  را  نکته  این  باید  اوال 
شهرداری نشدم، بلکه همان طور که می دانید از سال 1396 ابتدا 
به عنوان معاون عمرانی شهردار تهران و بعدا هم به عنوان معاون 
از  قبل  آن که  می کردم. ضمن  فعالیت  در شهرداری  شهرسازی 
آن هم در رقابت دور قبل انتخابات شهردار شرکت کرده بودم. 
اما واقعیت این بود که دولت قلبا نمی خواست که آقای آخوندی 
شهردار شود، از سویی رابطه با دولت هم برای شورای شهر و 
بود. برای همین در نهایت شورای  مدیریت شهری بسیار مهم 

پنجم ترجیح داد که بنده شهردار پایتخت شوم.

* اين شکست برای آخوندی که در برهه ای، رئیس 
نبود؟  سنگین  بود،  و شهرسازی  راه  وزارت  در  شما 

بعد از آن با شما زاويه پیدا نکرد؟
نه... ما مشکلی با هم نداریم. این موضوع اصال یک مسأله 
میان  در  تهران  مردم  و  پای مصلحت شهر  بلکه  نبود  شخصی 
بود. به هر حال واقعیت این بود که آخوندی اگر نگوییم با حالت 

»قهر«، با یک حالت »گالیه مندی« از دولت جدا شده بود.

جماران  در  رياست جمهوری  ملک  ماجرای  از   *
بگويید. به نظر می رسید در آن ايام دولت به شدت شما 
و ساز  برای ساخت  که  بود  داده  قرار  فشار  را تحت 
غیرقانونی در آن ملک، مجوز بگیرد وقتی به هدفش 
حتی  و  کرد  طرد  نارضايتی  نشانه  به  را  نرسید، شما 

ديگر به هیأت دولت دعوت نکردند. درست است؟
محله جماران از منظر شهرسازی و ساخت وساز از سال ها 
وساز  ساخت  ضوابط  خودم  من  است.  بوده  مناقشه  محل  قبل 
در  خاتمی  آقای  ریاست جمهوری  زمان  در  را  محله  این  در 
ابالغ کردم.  و  و در سال 1382مصوب  شورای عالی شهرسازی 
محله  از  وسیع تر  بسیار  بودیم،  کرده  تهیه  ما  که  طرحی  البته 
را  فراوانی  اعتراض های  مسأله  همین  که  بود  جماران  کنونی 
آقای  تا  شد  باعث  مردم  اعتراض  به طوری که  داشت.  به همراه 
مهندس  آقای  اما  بدهد  را  آن طرح  اجرای  دستور عدم  خاتمی 
میرحسین موسوی که آن زمان مشاور رئیس جمهوری بود، گفته 
بود بهتر است به نظرات کارشناسان توجه کنید! بعد از آن آقای 
آن  اجرای  محدوده  درنتیجه،  که  دادند  بازنگری  دستور  خاتمی 

طرح محدودتر شد.

 کال ما در مورد ملک ریاست جمهوری در این منطقه با دو 
مسأله روبه رو بودیم، اول وجود منزل امام)ره( و حسینیه در محله 
و دوم  باید حریم ساخت و سازی آن حفظ می شد  جماران که 
نداشتن پروانه برای ساخت این ملک. ضمن آن که از سال 1393 
گود برداری عظیمی به ارتفاع 16 متر در آن انجام شده بود که 

خودش می توانست خطر آفرین باشد.

قانون مدار  را  خودشان  که  رئیس جمهوری  چطور   *
می دانستند، نمی خواستند اين دو موضوع را بپذيرند؟

نبود  خود ریاست جمهوری که به شخصه دنبال این مسأله 
نهاد  بود.  آن  پیمانکار  مسکن،  بنیاد  شرکت های  از  یکی  بلکه 
کار  دنبال  تا  بود  فرستاده  را  شرکت  این  هم  ریاست جمهوری 
را بگیرد. حتما این شرکت با خودش تصور کرده بود که چون 
پروانه  به راحتی می تواند بدون  به ریاست جمهوری است  وابسته 
رعایت ضوابط  دلیل  به  ولی  بگیرد.  را  بنا  احداث  اجازه  ساخت، 
حریم بیت امام وحسینیه جماران، ما حاضر به صدور پروانه برای 

همان یک طبقه ای که می خواستند اضافه بسازند نبودیم. 
موضوع حریم خانه امام نیز مسأله کمی نبود. در همه جای 
دنیا حریم بنیان گذاران یا چهره های محبوب و تأثیرگذار کشورها 
به شدت حفاظت می شود، مثل منزل گاندی در هند یا جناح در 

پاکستان یا همین کاخ سعدآباد خودمان. 
وقت  آن  بدهیم  مجوز  شما  به  اگر  که  بود  این  ما  حرف 
طرح  فاتحه  صورت  این  در  و  بدهیم  مجوز  هم  بقیه  به  باید 
باید  را  تفصیلی جماران و حفظ حریم منزل و حسینیه جماران 
می خواندیم، کمااین که در مورد منطقه »کالک« لواسان هم در 
 دوره ای که من دبیر شورای عالی شهرسازی بودم، چنین اتفاقی 

افتاد. 

االن در سمت راست خیابان جماران که بدون توجه به طرح جامع 
مجموعه هایی  می زند.  موج  آشفتگی  و  بی نظمی  است  شده  ساخته 
اند که اصال توجیه فنی و  مانند عقیق و جم سنتر را در آن جا ساخته 
شهرسازی ندارد، ولی برعکس، قسمت سمت چپ آن که بیت امام و 
حسینیه شماره دو در آن قرار دارد، مطابق طرح جامع و مصوب ساخته 

شده و تابع ضوابط خاصی است و حالت آرام و کنترل شده ای دارد. 

چطور  بود.  وارد شده  شما  روی  زيادی  فشارهای   *
توانستید  نیامديد در حالی که می  شد که شما کوتاه 
ببنديد؟ به هرحال پای  چشمتان را روی اين مسأله 
نهاد رئیس جمهوری در بین بود، همان رئیس جمهوری 

که نقش مهمی در شهردار شدن شما داشت!
بحث ما یک بحث کارشناسی بود، نه یک موضوع سیاسی یا 
حتی مدیریتی. ضوابط و قوانینی وجود دارد که برای همه یکی است 
و باید رعایت شود. پای منافع شهر و تاریخ معاصر ایران در بین بود. 
برای همین به هیچ عنوان حاضر نبوده و نیستم که منافع چندین 
میلیون شهروند تهرانی و ایرانی را فدای خواست های غیرکارشناسی 
کنم. شاید این موضوع به قول شما با یک سری تعامل و همفکری 
داشت،  تندی  شیب  زمین  این که  به  توجه  با  مثال  می  شد،  حل 
می شد یک طبقه اضافی را که مد نظر نهاد ریاست جمهوری بود در 
زیرزمین احداث کرد، ولی به هرحال از وقتی این موضوع به شورای 
شهر کشیده شد و بعد هم افکار عمومی از آن مطلع شدند، پای اقناع 
افکار عمومی به میان آمد و مسأله پیچیده شد. در نهایت ما کوتاه 
نیامدیم و دولت هم ترجیح داد از طریق شورای عالی شهرسازی 
اقدام کند ولی آن جا هم موفق نبود و باالخره پروانه ای که برایش 
صادر کردیم براساس همان ضوابط قانونی بود که در طرح تفصیلی 

و طرح جماران به آن اشاره شده بود.

شهر را با شعار منی شود ادارہ کرد!
گفتگو با پیروز حناچی- شهردار سابق تهران

     حمیدرضا خالدی

گفتگو
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* چرا بايد نهاد رياست جمهوری تا اين حد به چنین 
و حتی سر همین مسأله  باشد  داشته  اصرار  اقدامی 
دولت با شهردار پايتخت قهر کند و وی را به جلسات 

هیأت دولت دعوت نکند؟
را  همدیگر  مختلف  مراسم  در  هرحال  به  نبودیم!  که  قهر 
می دیدیم. حتی اگر به خاطر داشته باشید ایشان، چندین بار بعد 
هم  نکته  این  به  شد.  حاضر  ما  افتتاحیه های  در  رخداد  این  از 
توجه داشته باشید که شهردار تهران عضو هیأت دولت نیست که 
حضورش در دولت الزامی باشد، بلکه به پیشنهاد رئیس جمهوری 

در جلسات حاضر می شود.

* شخص يا اشخاصی تالش نکردند با میانجیگری 
اين کدورت و اختالف را حل و فصل کنند؟

نه، حداقل من در این زمینه خبر ندارم.

* يعنی مدعی هستید که در طول مديريت شما هرگز 
تخلفی در مورد ساخت و ساز رخ نداده است؟

است.  نگرفته  صورت  تخلفی  صددرصد  بگویم  نمی توانم 
مانند  کالن شهری  در  آن هم  کاری  هر  انجام  هرحال  به  چون 
تهران ممکن است با مسایلی همراه باشد یا به هرحال افرادی 
تخلفاتی کرده باشند که از چشم ما دور مانده باشد، ولی ما تمام 

تالش خودمان را به کار بردیم که تخلفی صورت نگیرد. 
به هر تقدیر شهر 12-10 سال براساس قواعد »دیگری« اداره 
شده بود. ما با شهری مواجه بودیم که پر بود از تخلفات ساخت 
و سازی، مثال برای گرفتن مجوز ساخت یک برج یا یک مورد 
خارج از ضوابط طرح جامع، موضوع را در شورای معماری مناطق 
مطرح می کردند و مجوزی را که کمیسیون ماده 5 با آن موافقت 
نمی کرد، می دادند! به عنوان نمونه وقتی سکان مدیریت شهری 
با  بودیم که  برج مواجه  با 16  را در دست گرفتیم در منطقه 4 
همین شیوه مجوز گرفته بودند، آن هم بدون هیچ گونه آینده نگری. 
حتی به خاطرم هست که کارشناسان ما می گفتند معابر منتهی به 
این برج ها طوری است که اگر آتش سوزی رخ دهد ماشین های 
امدادی نمی توانند خودشان را به این برج ها برسانند. این ها لطمات 

جبران ناپذیری برای شهر به همراه داشت.

* شما مجوزهای غیرقانونی صادرشده را باطل کرديد؟
البته از این نکته نباید به راحتی گذشت که ریشه این اقدامات 
غیرقانونی در تصورات مدیران شهری بوده است. وقتی مدیران 
شهری تصور می کردند که می توانند از طریق فروش تراکم، هر 
از  باشد درآمد کسب کرده و حتی بودجه برخی  چقدر که الزم 
دستگاه ها را نیز تأمین کنند، دیگر این رویه چندان هم عجیب 
به نظر نمی رسد؛ در حالی که باید به گونه ای از ظرفیت های شهر 
استفاده کرد که برای آیندگان هم قابل استفاده و قابل زندگی 
باشد. مثال شما به منطقه ولنجک نگاه کنید، وقتی آن جا ساخته 
می شد در قطعات بزرگ مقیاس، مجوز ساخت خانه های ویالیی 
داده شد و شریان های شهری هم بر همین اساس طراحی شده 
بود، اما در دو دهه اخیر به خاطر افزایش غیرقابل توجیه قیمت 
ملک در این محله، همان خانه ها با مجوزهایی که برایشان صادر 
شده است، تبدیل به برج  شده اند. در حالی که شبکه های دسترسی 
و زیرساختی آن اصال برای این حجم از جمعیت و تردد ساخته 
نشده است. نتیجه هم این می شود که مردم این منطقه هر روز 

برای تردد در آن با مشکل مواجهند.

* يعنی شما مدعی هستید که جلوی تمام مجوزهای 
غیرقانونی را گرفته ايد؟!

و  شدند  هوشمند  تفصیلی  طرح  نقشه های  که  وقتی  از  بله، 
سیستم صدور مجوز را روی آن قفل کردیم. به عبارتی مجوزها 
فقط و فقط براساس طرح جامع و تفصیلی صادر می شد. یعنی اگر 
کسی هم می خواست تخلفی بکند، سیستم اصال به وی اجازه این 
کار را نمی داد. در واقع ما تالش کردیم تا با برقراری سیستم صدور 
به صفر  پروانه  را در صدور  افراد  امکان دخالت سلیقه ای  پروانه، 
برسانیم و ضمن داشتن یک انضباط بودجه ای، وابستگی شهر به 

درآمدهای غیرقانونی از محل ساخت و سازها را کم کنیم.

* موفق هم شديد؟
گرفتم  تحویل  را  شهری  مدیریت  بنده  که  زمانی  بله... 
غیرمستقیم  و  مستقیم  سازی  و  درآمدهای ساخت  به  وابستگی 
این  دادیم  تحویل  را  مدیریت  وقتی  اما  بود  درصد   80 حدود 
وابستگی به زیر 50 درصد رسیده بود. در واقع پایمان را از روی 
گاز برای صدور مجوز برداشتیم و همه پروژه های نیمه تمام دوره 
قبل از خودمان را هم تمام کردیم! ضمن این که پروژه هایی را 
تهران-  قطار  مثل  بود،  واقعا گره گشای شهر  شروع کردیم که 
میدان  ساماندهی  یا  شد  سال ها حل  از  بعد  مشکلش  که  تبریز 
امام خمینی و ساختمان بلدیه، حذف »مال« از پروژه امیرکبیر در 

محله 17 شهریور و....
 

صدور  محل  از  را  خودتان  درآمدی  منابع  اگر   *
از کجا  نمی کرديد،  تأمین  مجوزهای ساخت وسازی 

آن را جبران می کرديد؟
اول تالش کردیم تا ریخت و پاش ها را در شهرداری به شدت 
کاهش دهیم. در مرحله بعد تالش کردیم از منابع پایداری که 
استفاده  درآمد  کسب  برای  بود،  شده  تصویب  مجلس  در  قبال 
کنیم. سعی کردیم سهم شهرداری را از 9 درصد مالیات بر ارزش 
به چهاردرصد  از سه درصد  قابل توجهی می شد  رقم  افزوده که 
الگوهای  در  تغییر  با  کردیم  این که سعی  دهیم. ضمن  افزایش 
برای  هم  و  باشیم  کرده  رعایت  را  قانون  هم  ساز،  و  ساخت 
در قطعات  قبال  نمونه،  به عنوان  کنیم.  درآمد کسب  شهرداری 
 4-5 ساخت  اجازه  درصد،   60 اشغال  با سطح  متر   750 باالی 
با تغییر الگوی ساخت و ساز اخذ موافقت  طبقه را می دادند. ما 
در حد  ارتفاع  افزایش  با  کردیم  تفصیلی تالش  کمسیون طرح 
مجاز و تغییر الگوی طراحی، در عین حفظ تعداد واحد مسکونی 
به مالکان مجوز بدهیم. در واقع ما 33 ماه شهر را بدون فروش 

تراکم در اوج شرایط کرونا اداره کردیم.

* يکی ديگر از انتقادهايی که از همان دوران شورای 
پنجم به شما می شد، به انتصاب های شما برمی گشت. 
تهران  شهردار  انتصاب های  که  بودند  معتقد  برخی 

چندان براساس قاعده و اصول مشخصی نیست.
انجام  عرفی  قانون  سری  یک  براساس  ما  انتصاب های 
می شد، ضمن این که شورا هم عمال نمی تواند در مسایل اجرایی 
بضاعت  از   که  بود  این  ما  تمام تالش  کند.  دخالت  شهرداری 
از  را  شهرداری  بدنه  همچنین  کنیم،  استفاده  شهرداری  داخلی 
آن  به معنای  مسأله  این  البته  داریم.  نگاه  دور  سیاسی  مسایل 
سیاسی  دیدگاه  نباید  شهرداری  کارکنان  و  مدیران  که  نیست 
داشته باشند بلکه نباید وارد درگیری های سیاسی شوند. ولی به 
جرأت می توانم بگویم در طول خدمتم در شهرداری، مدیرانی که 
از بیرون بدنه سازمان منتصب شدند، کم تر از انگشتان دو دست 

بود که البته آن ها نیز سابقه مدیریتی مرتبطی داشتند. 

مديريت  و  شهر  شورای  ادعا  اين  برخالف  ولی   *
دوره  در  که  کرده اند  اعالم  بارها  جديد  شهری 
مديريتی شما و به خصوص در ماه های آخر آن، خیل 
در  را  نزديکانتان  و  دوستان  و  آشنايان  از  عظیمی 

شهرداری استخدام کرده ايد.
البینه الی المدعی... این یک قاعده حقوقی است. دوستانی 
که چنین ادعاهایی را مطرح می کنند باید بتوانند آن را ثابت کنند 
افرادی که در زمان شورای پنجم  را بگویند. کل  و مصادیقش 
به استخدام شهرداری درآمدند 800 نفر بودند که 250 نفر آن ها 
نیاز و  از طریق رقابت و آزمون وارد شدند. مابقی هم بسته به 
به دالیل مختلف استخدام شدند. در عوض در طول این مدت 
آن که  شدند. ضمن  کم  بدنه شهرداری  از  نفر  سه هزار  از  بیش 
کسانی که استخدام شدند از لحاظ تخصص و سطح تحصیالت 

با استخدام های دوران قبل اصال قابل قیاس نیستند!
 

* در ماه های آخر مديريتتان به نظر می رسید بین شما 
و شورای پنجم شکرآب شده باشد. 

اصال چنین مسأله ای صحت ندارد. قاطعانه می گویم تقریبا 
اکثریت  با  داشتم  شورا  اعضای  کمک  به  نیاز  که  جایی  هر 
از  برخی  بود  ممکن  گاهی  البته  می کردند.  همراهی  قاطع 
که  باشند  داشته  هم  درخواست هایی  شهری  مدیریت  اعضای 
اما در مجموع اختالف  بارش نمی رفتم،  بود زیر  اگر غیرمعقول 
چندانی نداشتیم. گرچه به هر حال اختالف نظر بین آدم  ها امری 

طبیعی است. 

* يکی از انتقادهای شما به مديريت شهری پیشین 
خود، واگذاری بی حساب و کتاب امالک به اشخاص 
شورای  اعضای  چه  بارها  بود.  حقوقی  و  حقیقی 
درصدد  که  بوديد  کرده  اعالم  و چه خود شما  پنجم 
بازگرداندن اين امالک به شهرداری هستید اما چندی 
قبل برخی از اعضای شورای ششم مدعی شدند که 
بخشش های  و  بذل  دست  اين  از  هم  شما  دوره  در 
بی قاعده فراوان بوده است و شما هم امالک زيادی 

را واگذار کرده ايد.
ادعاها را مطرح  این  من نمی دانم طبق چه سند و مدرکی 
می کنید! مثل این که فراموش کرده اید برای اولین بار ما خودمان 
الیحه ای را برای نحوه و شرایط واگذاری امالک شهرداری به 
البته  که  بردیم  پنجم  شورای  به  حقوقی،  و  حقیقی  بخش های 
نشد.  آن هم تصویب  موارد  بعضی  و  تائید  آن  از  زیادی  بخش 
به  واگذارشده  امالک  تمام  از  اطالعاتی  بانک  ما یک  درعوض 
به  کردیم  شروع  و  کردیم  تهیه  را  دیگری  جای  هر  یا  ثمن ها 
همین  در  نداشتند.  مجوز  که  آن ها  پس گیری  باز  یا  ساماندهی 
راستا و در لوای اقدامات گسترده ای که در این زمینه انجام داده 

بودیم، در بیش از 300 مورد اقدام حقوقی انجام شد.

* خوب چرا تخلیه نشدند؟!
پیگیری موارد حقوقی و اخذ حکم تخلیه، زمان بر است و مدیران 

جدید باید آن ها را پیگیری کنند.

اختیاراتی که  به خاطر  * شهرداری مرکزی است که 
غیرمعقول  و  معقول  درخواست های  با  معموال  دارد 
مواجه  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  سوی  از  فراوانی 
است. در طول مدت کرسی نشینی خود در شهرداری 
يا  مجوز  برای صدور يک  پیشنهادهايی   آيا  تهران، 
امضای يک نامه يا واگذاری يک امتیاز از سوی وزرا 

يا مسئوالن به شما می شد؟
به طور مستقیم کم تر چنین اتفاقاتی رخ می داد ولی همان طور 
دارد.  وجود  خاص  »تقاضا«های  شهرداری  در  همیشه  گفتید،  که 
برای من اصال مهم نبود و با تقاضاهای نابجایی که مطرح می کردند، 
مخالفت می شد، چون قانون برای همه در اجرا برابر است. اما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم شهرداری سازمانی است با بودجه 50 هزار 
میلیارد تومانی. اگر حتی یک درصد آن هم انحراف از بودجه داشته 
باشد، به رقمی معادل 500 میلیارد می رسد. پس باید به شدت مراقب 

می بودیم تا جلوی این گونه اقدامات گرفته شود. 

* نمی ترسیديد از اين که بخواهند برايتان پرونده سازی 
کنند يا به قول معروف زيرآب موقعیتتان را بزنند؟

به هر تقدیر من خودم این راه را انتخاب و با خودم عهد کرده 
از شرکت  من  بمانم، ضمنا  وفادار  اعتقادهایم  و  آرمان  به  بودم 
سازی... که نیامده بودم شهردار شوم! خودم سال ها در  الستیک 
تمام  و  بودم  کرده  فعالیت  شهری  مدیریت  و  شهرسازی  حوزه 
تالشم را می کردم تا تهران را براساس مبانی نظری تخصصی 
اداره کنم. به همین دلیل اگر هم مخالفتی با درخواست دوستان 
سیاسی  معامالت  یا  لجبازی  و  لج  روی  از  کردم  می  مدیران  و 
نبود بلکه به خاطر اعتقاد قلبی ام به درست اداره شدن شهر بود 
و  و شهروندانش  نفع شهر  به  این که هر تصمیمی می گیریم  و 

قابل دفاع باشد. 
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سکان  که  مدتی  طول  در  هستید  مدعی  يعنی   *
مديريت شهری را در دست داشتید، به هیچ مقام و 

نهاد و سازمانی باج نداديد؟
مالکان  و  زمین دارها  با  مثال  نه...  »باج«  اما  داشتیم  تعامل 
نه  که  بسازند  را  زمینشان  چطور  که  می کردیم  تعامل  بزرگ 
هم  شهر  مقابل  در  و  کنند  ضرر  نه  و  باشد  جامع  طرح  مغایر 
در  مسلح  نیروهای  با  دیگر  نمونه ای  عنوان  به  یا  شود.  منتفع 
مورد پادگان ها جلسات متعددی داشتیم که در نهایت منجر به 

مصوبات ارزشمندی شد. 

* ولی به نظر نمی رسد چندان اهل برخورد با تخلفات 
صورت گرفته باشید! کمااين که هر دفعه در مورد 12 
به  گذشته  شهری  مديريت  از  نجفی  که  پرونده ای 
مراجع قضايی ارسال کرده بود، از شما سؤال می شد 

همواره طفره می رفتید.
پیگیری  را  آن ها  همه  جدیت  با  اتفاقا  نمی رفتم.  طفره 
نبودیم.  حاشیه سازی  و  جنجال آفرینی  دنبال  ولی  می کردیم 
موضوع  و  بود  پیگیری  حال  در  آرامش  و  سکوت  در  همه چیز 
از  یکی  می کردیم.  دنبال  قانونی  و  قضایی  مراجع  طریق  از  را 
آن پرونده ها همان پرونده پروژه یاس بود که در نهایت موفق 
شدیم دوهزار میلیارد تومان از پول شهر و دارایی های شهرداری 
قدیمی  ساختمان  به  مربوط  آن ها  از  دیگر  یکی  کنیم،  زنده  را 
روزنامه اطالعات بود که آن را هم به تصرف و مالکیت شهرداری 
پس  را  واگذارشده  امالک  از  بسیاری  براین  عالوه  درآوردیم. 

گرفتیم یا پول آن را دریافت کردیم.

مديران  آيا  تخلفات،  اين  پیگیری  جريان  در   *
دوره های قبل هم بازخواست يا محکوم شده اند؟

بازنشستگی  سازمان  وقت  رئیس  مثل  زیاد.  خیلی  بله. 
شهرداری که به خاطر پیگیری بازرسی محکوم شد.

با تمام اين تفاصیل برخی از اعضای شورای ششم 
اعالم کردند که در دوره شما نه فقط عمال کار خاصی 
صورت نگرفته و شهر در سکون به سرمی برده بلکه 
بدهی های شهرداری در اين بازه زمانی بسیار بیش تر 

از دوره آقای قالیباف بوده است.
تفریغ  است.  کرده  مشخص  را  تکلیف  مورد  این  در  قانون 
بودجه نشان می دهد که آیا کاری صورت گرفته یا خیر؟ و این که 
یا  یا خیر  قانونی خودش هزینه شده  در جای  اعتبار  و  پول  آیا 
چقدر بدهی وجود دارد؟ بودجه های تفریغی ما برای سال 1397 و 
1398 توسط شورا بررسی و تأیید شد و تفریغ بودجه سال 1399 
هم اتفاقا در همین شورای کنونی تصویب شد. این حسابرسی ها 
توسط حسابرسان داخل شهرداری و شورا انجام می شود. بنابراین 
بودجه های  همین  در  باشد،  داشته  وجود  فاحشی  اختالفات  اگر 

تفریغ مشخص می شود.

* در طول چندماهی که از شهرداری بیرون آمده ايد، 
آيا پرونده ای علیه شما تشکیل شده است؟

تشکیل  پرونده  برایش  که  باشد  نکرده  کار  مدیری  اگر  بله. 
در  همکارانم  برای  تشکیل شده  پرونده های  اکثر  ولی  نمی شود! 

بخش های مختلف و بیش تر از سوی سازمان بازرسی بوده است.

* بسیاری از مديران شهری کنونی معتقدند خیلی از 
کارهايی که در دوره شما انجام شد شوآف بود و جنبه 
نمايشی داشت، مثل پرداختن به بحث دوچرخه سواری 
عمال  که  اختصاصی  فضای  کیلومتر  ده ها  ساخت  و 

بالاستفاده افتاده است.
منتقد  و دوستان  اختراع کرد! شما  دوباره  نباید  را که  چرخ 
مدیریت شهری جدید اگر به تجربیات جهانی توجه کنید می بینید 
که کنترل آالینده ها و توسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه یکی از 

مواردی است که شهرها درآن رقابت می کنند.

تمام  آن که  به جای  خارجیشان  سفرهای  در  اگر  منتقدان   
وقت خود را در مراکز خرید و تفریح سر کنند، کمی هم زمان 
چنین  دیگر  مسلما  بکنند،  شهرها  پیشرفت های  بررسی  صرف 
امارات  حاکم  مثال  کرد!  نخواهند  اساسی  و  پایه  بی  انتقادهای 
افتخارش این است که در کنار توسعه مترو، ساخت 250 کیلومتر 
شبکه دوچرخه سواری را در دستور کار دارد و خودش با دوچرخه 
به مراسم افتتاحیه و بازدید از اکسپو 2020 می رود. آن وقت ما 
باید بیاییم اثبات کنیم که این کار خوب و موجه وکم هزینه ترین 

کار است.

* ولی قرار نیست يک نسخه برای همه دردها کارايی 
داشته باشد! چه کسی گفته که دوچرخه سواری، دوای 

ترافیک و آلودگی هوای تهران است؟
کوتاه مدت  در  و  نباشد  راهکار  مؤثرترین  و  شاید سریع ترین 
جواب ندهد ولی قطعا کم هزینه ترین راه حل مشکل آلودگی تهران 
چه  به  هوا  آلودگی  مشکل  حل  برای  می دانید  شما  بود.  خواهد 
تعداد اتوبوس، چه مقدار مترو و امکانات زیربنایی احتیاج دارید؟ 
مسیرها  تملک  و  سواره  معابر  توسعه  کم اثر  اقدام  با  مقایسه  در 
می دانید هزینه تأمین این امکانات چقدر است؟ ولی برای برای 
ایجاد یک مسیر دوچرخه امن فقط به بخشی از پیاده رو یا خیابان 

و هزینه ای بسیار ناچیز برای نصب نرده و... احتیاج داریم.

* اصال فکر می کنید با اين طرح شما چند نفر به جمع 
دوچرخه سواران پايتخت اضافه شده است؟

از  ماشین  یک  دوچرخه  هر  از  استفاده  ازای  به  که  همین 
به هدفمان  و  است  کافی  برای شهر  سطح خیابان ها کم شود، 

رسیده ایم. 

بزرگ  معضل  حل  برای  شما  راهکار  تنها  يعنی   *
دوچرخه سواری  توسعه  تهران،  کالن شهر  آلودگی 

بود؟
مسلما خیر. در کنار این کار از سایر اقدامات مؤثر هم غافل 
نبودیم، راهکارهایی مثل جدی گرفتن معاینه فنی، برقی کردن 
اتوبوس ها و موتورها )که تولید آن در داخل انجام شد ولی به خاطر 
تحریم ها و افزایش شدید نرخ ارز مسکوت ماند و در دوره جدید 
مدیریت شهری، عمال از دستور کار شهرداری خارج شده است(. 
ما معتقد بودیم که شاید در نگاه اول قیمت اتوبوس و موتورهای 
برقی بیش تر از خودروهای کنونی باشد ولی در درازمدت مسلما 

به نفع شهروندان و مالک آن ها و به صرفه تر است.

عقد  از  بارها  افتخار  با  شما  دوره  در  شهرداری   *
خريد  برای  خارجی  شرکت های  با  قراردادهايی 
هیچ  عمال  اما  می کرد  مترو صحبت  واگن  و  اتوبوس 
يا  خريداری شده  اتوبوس های  واردات  از  خبری 

واگن های نام برده نشد. چرا؟
شهرداری  ناوگان  به  اتوبوسی  هیچ  دولت   1393 سال  تا 
تزریق نکرده بود اما در طول دوره ما 250 اتوبوس و مینی بوس 
داخلی به همت ما و شرکت ایران خودرو در داخل تولید و وارد 
شبکه اتوبوسرانی شد. برای واردات اتوبوس هم در بودجه امسال 
اوراق   1400 اعتبار  بود.  شده  پیش بینی  تومان  میلیارد  پنج هزار 
مشارکت حمل ونقل 2500 میلیارد تومان است. حاال نمی دانم 
راه  این  ادامه  برای  جدید  مدیریت شهری  دوره  در  ما  دوستان 

چه کرده اند!

از  انتقادهايی جدی  نیز  بدهی شهرداری  مورد  در   *
سوی مديريت شهری و شورای شهر ششم به شما 
از  خودش  که  مدعی اند شهرداری  آن ها  است.  وارد 
برای  اهرمی  به عنوان  همیشه  قالیباف  دوره  بدهی 
انتقاد از دوره قبلی مديريت شهری استفاده می کرد، 
حاال خودش حدود 60 هزار میلیارد تومان بدهی برای 
رقم  واقعا  است.  گذاشته  ارمغان  به  کنونی  شهردار 

بدهی شهرداری در دوره شما چقدر بوده است؟

به دالیل مختلف نمی توان به طور دقیق گفت که شهرداری 
چقدر بدهی دارد، اما همین قدر می دانم که وقتی بنده شهرداری 
را تحویل گرفتم رقم بدهی 53 هزار میلیارد تومان بود و وقتی 

تحویل دادم 60 هزار میلیارد تومان شده بود.

* پس انتقاد مديريت شهری جديد چندان هم بیراه 
نیست!    

دوره  شهرداری  بدهی  از  درصدی  ما  است.  قضیه  ظاهر  این 
به  در شهر  کار  مدل  به هر حال  ولی  کردیم  تسویه  را  گذشته 
گونه ای است که برای تأمین هزینه های پروژه های شهری باید 
قبل  تسهیالت  از  بخشی  این کار  برای  و  بگیرید  تسهیالت  یا 
شاید  که  کنید  استفاده  دیگری  روش های  از  یا  کنید  تسویه  را 
چندان موردتأیید نباشد! ما ترجیح دادیم از راه گرفتن تسهیالت، 
نیازهای مالی برای اداره شهر را جبران کنیم. از یاد نبرید که ما 
به خاطر همان بدهی به جا مانده از دوره قبلی، مجبور بودیم روزانه 
حدود 17 میلیارد تومان سود بانکی بپردازیم که این رقم هر روز 

به میزان بدهی ما اضافه می کرد.
 براساس قوانین، هر مدیر اجرایی می تواند تا سقف یک سوم 
بودجه خود تعهد ایجاد کند، ما هم همین کار را کردیم، یعنی ابتدا 

بخشی از بدهی مدیریت شهری گذشته را تسویه کردیم و بعد 
ضوابط،  مطابق  و  داشتیم  که  سالیانه ای  بودجه  چارچوب  در 
تسهیالت گرفتیم. اما دوستان ما در مدیریت شهری گذشته، 
بدون ضابطه و بی رویه و چندین برابر بودجه سالیانه شهرداری، 

وام گرفته و بدهی به بارآورده و تعهد ایجاد کرده بودند. 
 در همین زمینه، تمام مطالباتمان را نیز به صورت جدی 
محاسبه و پیگیری کردیم. براین اساس مشخص شد که با 
میلیارد  هزار   58 حدود  چیزی  فقط  سرانگشتی  حساب  یک 
دولتی طلب  از سازمان های  و...  پروانه  بابت عوارض  تومان 
امام  بیمارستان  در  مهدی  کلینیک  نمونه،  عنوان  به  داریم؛ 
یا  تجریش  شهدای  بیمارستان  توسعه  ساختمان  یا  خمینی 
باید  و  نداشتند  پروانه  و... که  نیرو  وزارت  ساختمان مرکزی 
پروانه می گرفتند و هزینه عوارض صدور پروانه آن را هم به 

شهرداری می پرداختند.
در  طلب ها  این  از  بخش هایی  انجام شده  رایزنی های  با 
قالب مطالبات ما از دولت مطرح و لحاظ شد و بقیه را هم باید 

مدیریت جدید پیگیری کند. 

* در دوره مديريتتان در شهرداری اعتقاد عجیبی 
از  که   – انتصاب مديران دوره قبلی شهرداری  به 
نبودند-  شما  با  همراستا  طیفی  و  سیاسی  لحاظ 
بارها  بود  شده  باعث  مسأله  اين  حتی  داشتید. 
انتقاد  شما  به  به شدت  شهر  شورای  اعضای 
نیروهای  از  که  داشتید  اصرار  اين همه  چرا  کنند. 
غیرهمسو با مديريت شهری وقت، در انتصاب های 
خود استفاده کنید؟ آيا فکر نمی کنید در اين مورد 

اشتباه کرده باشید؟
اعتقاد من این بود که انتصاب ها باید بیش تر از درون بدنه 
شهرداری باشند و از بین کسانی که شهرداری و جنس کار در 

آن را می شناسند. اتفاقا برعکس دیدگاه شما از این انتصاب ها خیلی 
هم راضی هستم، چون اکثر همکارانم به خوبی از عهده وظایف خود 
برآ مدند. 80 درصد کار شهرداری به حوزه خدمات شهری برمی گردد. 
معاون آن هم یکی از مدیران باتجربه دوره آقای قالیباف بود ولی واقعا 
به نحو قابل قبول با همکاری مدیران از عهده انجام این خدمات 
برمی آمد، چه در بخش پسماند، چه در زمینه میادین میوه و تره بار یا 

فضای سبز و... چرا من باید وی را تغییر می دادم؟! 
در همین دوره و در همین حوزه موفق شدیم 350 هکتار به 
یا در بخش فضای سبز، 21  مساحت بهشت زهرا اضافه کنیم 
بوستان به پارک های شهرمان اضافه شد. در مورد آتش نشانی نیز 
ایم که تجهیزات این  با تالش همین همکاران به نقطه ای رسیده 
سازمان، اصال قابل مقایسه با زمان حادثه پالسکو نیست.3500 
بازارچه   100 کاشتیم.  ولی عصر  در  12ساله  بن  با  درخت  اصله 
و  میوه  قیمت  احداث کردیم که  تهران  در  تره بار جدید  و  میوه 
سبزیجات در آن ها به طور متوسط 40 درصد کم تر از مغازه بود. 
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هماهنگ  هم  با  مدیریتی  تیم  یک  اعضای  اگر  عوض  در 
نمی توانند  باشند،  نداشته  قبول  را  شما  سیاست های  و  نباشند 

اقدامات مثمرثمری را انجام دهند.
از سیاسی  کاری  به دور  انتصاب های  این نشان می دهد که 

ما درست بوده است.

تأثیرگذار  و  اين همه مثمرثمر  برنامه های شما  * اگر 
بوده، بايد مديران کنونی هم آن را دنبال کنند. آيا اين 

اتفاق افتاده است؟ 
من چندان در جریان جزئیات برنامه های مدیران کنونی نیستم 
ولی معتقدم مسائل کارشناسی را نباید سیاسی کرد و کار درست 

در شهرداری با تغییر مدیران نباید رها شود.
بررسی جزئیات بودجه سال1401 حکایت از وابستگی مالی شدید 
در  ساده  نگاه  یک  سویی  از  دارد.  ساز  و  ساخت  به  شهرداری 
دوره  کیفی  برنامه های  از  خیلی  که  می دهد  نشان  شهر  سطح 
قبل مانند سابق پیگیری نمی شود، مثال سیاست توسعه و ترویج 
و  سبز  فضای  توسعه  هوا.  آلودگی  با  مبارزه  و  پیاده  و  دوچرخه 
نیز  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  است.  مانده  مسکوت  پارک ها 

رشد محسوسی نداشته است.  

حد  چه  تا  تصويب شده،  بودجه  شما  دوره  در   *
محقق شد؟

در سال آخر همه بودجه محقق شده بود.

* و فکر می کنید بودجه امسال شهرداری تا چه میزان 
تحقق پیدا می کند؟

فکر می کنم بخش نقدی بودجه به لطف »ساخت و ساز«ها 
بودجه  ولی  خواهد شد  می  شود، محقق  دائم وضع  که  قوانینی  و 

غیرنقدی هنوز خیر.

حکايت  که  شده  منتشر  خبری  است  روزی  چند   *
محدوديت های  مورد  در  شهرداری  مواضع  تغییر  از 
ساخت  و سازی دارد. گويا از اين پس مالکان می توانند 
تا هفت طبقه بسازند. فکر می کنید چنین تصمیماتی چه 

عواقبی برای شهر تهران به همراه خواهد داشت؟

من اگر حرفی بزنم ممکن است به گونه ای دیگر تعبیر شود. 
همین قدر می گویم از افرادی که با شعار قانونگرایی و جلوگیری 
از فساد، سکان شهر را در دست گرفته اند انتظار می رود قانون را 
رعایت کنند و از گسترش فساد در سیستم شهرداری و اداره شهر  

جلوگیری کنند. شهر را با شعار نمی شود اداره کرد.

* خود شما به عنوان کسی که تا همین چند ماه قبل در 
جايگاه مسئولیت مديريت شهری بوديد، چه نقدی به 

شهرداری کنونی داريد؟
شهرداری  در  محسوسی  فعالیت  بخواهید  را  راستش 
مزایای  و  حقوق  برای  شهرداری  درآمد  تمام  تقریبا  نمی  بینیم. 
بزرگ  یا طرح  پروژه  از شروع یک  دریغ  پرسنل خرج می شود. 

و کارآمد برای شهر!

کنونی  مديريت شهری  به  که  انتقادهايی  از  يکی   *
وارد می شود اين است که اکثر انتصاب های شهردار 
براساس تخصص نیست و برنامه های آن ها نیز اکثرا 
هم  شما  است.  فرهنگی  خاص  برنامه های  برپايه 

چنین ديدگاهی داريد؟
تلویزیون یک برنامه تبلیغاتی دارد که در آن می گوید »کیفیت، 
راه  نقشه  برنامه داشتیم،  اداره شهرداری  برای  ما  نیست«!  اتفاقی 
داشتیم، از نیروهای متناسب با تخصص های الزم استفاده می کردیم، 
سعی داشتیم از نیروهایی استفاده کنیم که برای شهر »آرزو« داشته 
بودجه  هایمان  مدیران  برنامه های  و  آرزوها  با  متناسب  و  باشند 
باشد  داشته  آرزو  برای شهرش  مدیری  وقتی  چون  می بستیم.  را 
می تواند با خالقیت و دلگرمی، وظایفش را انجام بدهد. حاال درباره 
این که مدیران منتصب کنونی که اکثرا هم با ساختار و جنس و 
تخصص های الزم در شهرداری آشنا نیستند، تا چه حد می توانند از 

عهده اداره شهر برآیند، باید منتظر ماند و نتیجه آن را در آینده دید!

* خود شما فکر می کنید بزرگ ترين اشتباهی که در 
دوره مديريتتان در شهرداری داشتید چه بوده؟

با  با وجودی که قبال هم در شهرداری بودم و  اول این که 
فضای آن آشنایی داشتم، وقتی بر مسند شهرداری قرار گرفتم 
تهران  اختیارات شهردار  و  از وظایف  از تصوراتم  بسیاری  دیدم 
درست نیست. برای همین حدود شش ماه به قول معروف گیج 
می زدم که همین مسأله تا حدود زیادی ما را از برنامه ها و اهدافی 
که داشتیم دور کرد. دوم این که در مورد تغییر مدیران نیز تعلل 
بهتری  نتایج  به  شهر  اداره  در  قطعا  نبود  چنین  اگر  که  داشتم 

می رسیدیم.

مصالحه گر  و  محتاط  حد  از  بیش  که  داريد  قبول   *
هاشمی،  حتی محسن  که  مصالحه گر  آن قدر  بوديد؟ 
رئیس شورای شهر پنجم، در برنامه ای تلويزيونی به 
صراحت از اين رويه شما انتقاد کرد و گفت شهردار 

بايد جسور باشد که آقای حناچی نیست! 
اگر جسارت و شجاعت به معنای عبور و عدول از قانون باشد، 
من با آن موافق نیستم و هرگونه حرکتی فراتر از قانون را جرم 
را  زیردستان  با  رفتار خشن  از مدیران  برخی  می دانم. همچنین 
بخشی از مدیریت می دانند، درحالی که باید با پرسنل به گونه ای 
و  بودن  ارزشمند  احساس  که  کرد  برخورد  اخالقی  و  انسانی 
کارشان،  که  باشند  داشته  ایمان  و  باشند  داشته  بودن  مثمرثمر 
که  است  شرایطی  چنین  در  فقط  پرسنل  است.  مهم  و  بزرگ 
مدیرانشان را دوست خواهند داشت و با جان و دل کار می کنند. 

* فکر می کنید پرسنل شهرداری چنین احساسی را 
نسبت به شما داشته و دارند؟

شهرداری  کارکنان  با  می توانید  کنید.  قضاوت  باید  شما 
صحبت کنید تا پاسختان را بگیرید.

* خیلی ها در مورد »دکتر نجفی« معتقدند که به خاطر 
عبور از برخی خط قرمزها برايش پرونده سازی شده 

بود. واقعا همین طور بود؟
از این که شخصی این گونه  آن هایی که خوشحال می شوند 
بشکند و زمین بخورد، رفتارشان اسالمی و اخالقی نیست. شرع 
و فرهنگ ما می گوید که اگر کسی زمین خورد دستش را بگیرید 

نه این که در زمین خوردن هلش بدهید.

که  می کنم  برداشت  اين گونه  شما  جواب  از  من   *
تلويحا تايید می کنید برای نجفی پرونده سازی شده 

است.
)لبخند دیگری می زند و به دانه های تسبیح زردرنگی که در 

دست دارد خیره می شود( بگذریم... سوال بعد؟!

شهردار  کسوت  در  را  مديريتتان  33 ماهه  دوره   *
پايتخت موفق می دانید يا خیر؟

ما در این دوره کامال قانونمند و متفاوت عمل کردیم. آن چه 
می گفتند نمی شود و عملی نیست را اثبات کردیم که »می  شود« 
و آن را عملی کردیم. جلوی تخریب باغات را گرفتیم، وابستگی 
ناپایدار را به شکل معنی داری کم کردیم و  شهرداری به منابع 
قلمرو عمومی را در شهر توسعه دادیم و بدون عدول از برنامه های 
مصوب و طرح تفصیلی، شهر را در شرایط کرونایی و تحریم اداره 

کردیم. این ها اگر موفقیت نیست پس چیست؟
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 آیین  های  ایرانی

    بابک شهریاری

آورده  به جا  فرهنگی  ایران  پهنه  در  سنت هایی  و  آیین ها 
که  آیین هایی  دارد؛  سرزمین  این  قدمت  در  ریشه  که  می شود 
همچون قطعات خوش آهنگ از یک سمفونی سترگ در کنار هم 
قرار دارند و در دل و جان مردمان این سرزمین نواخته می شوند. 
دارد،  پیش درآمدی  قطعه  هر  ایرانی  موسیقی  در  که  همان طور 
نغمه  این  بخش  دلنشین ترین  که  نوروز  نیست  انتظار  از  دور 

خوش آهنگ است با پیش درآمد آغاز گردد.
نوروز قصه ای بس کهن دارد که به دوران جمشید پیشدادی 
از  خارج  اما  کرده،  یاد  آن  از  نیکی  به  فردوسی  و  می گردد  باز 
ماندن  زنده  پشتیبان  بدیهی،  واقعیت  یک  اسطوره شناسی  نگاه 
نوروز بوده است. نوروز با انقالب در دل طبیعت همگام بوده و با 
گاهشمار ایرانی درهم تنیده است و بی آن که گاهشمار ایرانی را 

بشناسیم قادر به درک آیین های نوروزی نیستیم.
گاهشمار ایران ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد. هرچند 
نام دانشمندی بی مانند چون عمر خیام تضمین کننده صحت این 
این گاهشمار  بنیان  نباید فراموش کنیم که  اما  گاهشمار است، 
توسط نیاکان خردمند ما قرن ها پیش از خیام بنا نهاده شده است؛ 
گاهشماری که در دوره استیالی اعراب در دستگاه های حکومتی 
با گاهشمار قمری جایگزین شده  نهاده و  به کنار  چند صباحی 
جدید  عصر  در  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  ایجاد  با  اما  بود، 

مجددا چون ققنوس از خاکستر حوادث زاده شد.
انقالب مشروطه،  استبدادی شاهانه و در پی  پایان دوره  با 
یکی از بزرگ ترین دست آوردهایی که حاصل شد خانه ملت بود. 
ملت برای اولین بار فرصت یافت تا از طریق نمایندگان برگزیده 
البته در رأس  و... و  امنیتی  از معیشتی و  اعم  به مطالبات خود 
نشست های  در  کند.  پیدا  دست  خود  فرهنگی  مطالبات  آن ها 
مجلس شورای ملی دوره دوم بود که نه تنها تاریخ رسمی کشور 
نام  برای  بلکه  یافت  تغییر  از هجری قمری به هجری شمسی 
غیرایرانی هستند  که  و...  سنبله  و  عقرب  به جای  سال  ماه های 
ایران کهن  در  که  نام هایی  همان  برگزیده شد،  ایرانی  نام های 

رسمیت داشتند.

در واقع گاهشمار امروز ما شباهت های بسیار و تفاوت های 
اندکی با گاهشمار ایران باستان دارد. در ایران باستان سال دوازده 
ماه های  نام  را شامل می شد که  پنج روز  به عالوه  ماه سی روزه 
تفاوت  تنها  درواقع  بوده اند.  اسفند  تا  فروردین  ترتیب  به  سال 
در نام پنجمین ماه سال است که در ایران باستان امرداد نامیده 

می شد و امروزه مرداد نام دارد.
در گاهشمار ایران باستان هفته جایگاهی نداشت و در عوض 
هر روز از هر ماه با نام خود شناخته می شد. به مانند این که هر 
باشد،  داشته  هفته  یک  فقط  هفت روزه  هفته  چهار  به جای  ماه 

روزه! هفته ای سی 
لذا  و  داشتند  خود  پیرامون  به  دگرگونه  نگاهی  ما  نیاکان 
به جای شماره گذاری روزها در این هفته سی روزه بر هر روز نامی 
متفاوت  روزی  روز،  هر  نام  معنای  در  تعمق  در  تا  بودند  نهاده 

داشته باشند و روزگاری نو. 
همان طور که هفته همیشه با شنبه آغاز می شود، اولین روز 
با روزی به نام اورمزد )اهورامزدا( آغاز و دومین روز هر  هر ماه 
ماه نیز بهمن نامیده می شد و الی آخر. به همین روی اولین روز 
از ماه فروردین )روز اول سال( اورمزد فروردین نامیده می شد و 
همین  به  و  اردیبهشت  اورمزد  نیز  ماه  اردیبهشت  از  روز  اولین 
در  است.  بوده  ماه  هر  آغازین  روز  اولین  زیبنده  نام  این  گونه 
وجود  نیز  سال  دوازده گانه  ماه های  نام  روزه،  سی  نام های  این 
داشت. یعنی به طور مثال در شهریور ماه روزی وجود دارد به نام 
یا  شهریورماه  از  اردیبهشت  همین طور  شهریورماه،  از  فروردین 
اسفند از شهریورماه و به همین نحو در اسفندماه هم روزی وجود 
ماه  اسفندماه و غیره. الجرم در فروردین  از  به نام شهریور  دارد 
با  )مطابق  ماه  فروردین  از  فروردین  به نام  دارد  نیز روزی وجود 
روز  نام  سال  در  دوازده بار  ترتیب  همین  به  فروردین(.  نوزدهم 
با ماه منطبق می شد که به خجستگی این تطابق و به شکرانه 
نعماتی که خداوند به انسان ها ارزانی کرده، جشنی با همان نام 
مانند  می شدند،  نامیده  ماهیانه  جشن های  که  می گردید  برگزار 
فروردینگان )فروردین روز از فروردین ماه( و خردادگان )خرداد 
روز از خرداد ماه( و تیرگان )تیر روز از تیر ماه( و ... نام آشناترین 
این جشن ها مهرگان )روز مهر از ماه مهر( از آن دوران به یادگار 

مانده است.
به دنبال  همواره  ما  نیاکان  ماهیانه،  جشن های  این  به جز 
فرصت بودند تا به شکرانه نعمات بی شمار الهی در رقص آمده 
و طی مراسم آیینی با دهش از مال خود از دهش های کردگار 
قدردانی کنند. از این رو جشن هایی مانند سده و نوروز نیز عالوه 
بر جشن های ماهیانه برگزار می شد و چه فرصتی بهتر از نوروز 
که تمام هستی به رقص آمده و تمام ذی حیات شکرگذار خداوند 

خود هستند.

است،  نوروز  در  نیز  پیامبر  اشوزرتشت  زادروز  که  این   
ایرانیان دو چندان می کرد. زادروز  را در بین  این جشن  اهمیت 
اشو زرتشت، ششم فروردین یا مطابق گاهشمار ایرانی، روز خرداد 
از ماه فروردین است و از آن جا که سال سیصد و شصت و پنج 
روزه به پایان می رسید  روز دارد، در ایران باستان دوازده ماه سی 
بی آن که سال به پایان رسیده باشد و پنج روز باقی مانده )پنج روز 
پنجه( پیش درآمدی برای نوروز و سال نو شمرده می شد؛ روزهایی 

که به هیچ ماهی از ماه های دوازده گانه سال تعلق نداشتند. 
شده  برگزیده  جداگانه  نامی  روزها  این  از  کدام  هر  برای 
آیینی  خود  برای  روز  هر  و  بود  نام ها  دیگر  از  متفاوت  که  بود 
هوشمندانه  به طور  باستان  ایرانیان  البته  داشت.  اختصاصی 
روزهای کبیسه را نیز در گاهشمار خود منظور کرده بودند و از 
این رو تطبیق گردش زمین به دور خورشید با گاهشمار سالیانه 
طی دوره های متناوب اصالح شده و لذا با دقتی درخور ستایش 

همواره نوروز بر اعتدالین بهاری منطبق می گردید.
نیاکان ما باور داشتند که روان درگذشتگان در روزهای پنجه 
آخر سال به دیدار آن ها می آیند، لذا وظیفه خود می دانستند که 
منزل را برای دیدار آماده کنند و از آن جا که پاکیزگی در میان 
ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود حتما تن و جامه و خانه 
ایشان  از  درگذشتگان  روان  تا  پاکیزه می کردند  و  را می شستند 
خشنود باشند و به این ترتیب بود که حتی پس از تغییر دین و با 
وجود دگرگون شدن گاهشمار رسمی خورشیدی به قمری، این 
رسم در میان ایرانیان باقی ماند که امروزه به خانه تکانی شب 

عید شهرت دارد.
استقبال از نوروز با خانه تکانی شب عید، سنتی پسندیده است 
که در میان ما ایرانیان حفظ شده اما پسندیده تر از آن این است 
که ریشه های این سنت را بشناسیم تا به فرهنگ کهن خود بیش 

از پیش افتخار کنیم.
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پیام من همیشه عشق است
گفتگو با حامد همايون، خواننده پاپ

حامد همایون یک شیرازی پرتحرک و پرکار است و مثالی 
بارز درباره این که شوخی هایی که با مردمان دیار حافظ و سعدی 
نیست، سندش هم  واساس درست  اصل  از  و خواجو می کنند، 
و  داشت  کنسرت   200 از  بیش  فاصله شش ماه  در  او  که  این 
پس از این اتفاق، محسن رجب پور، مدیر مؤسسه ترانه شرقی 
و تهیه کننده کارهای این خواننده، برای ثبت رکورد او درکتاب 

رکوردهای جهانی گینس اقدام کرد. 
توس�ط حام��د هم�ای��ون،  انتش�اریافت�ه  اولی�ن تک آهن�گ 

»بارون  که زد« نام داشت اما او با ترانه »چتر خیس« به شهرت رسید.
زندگی  از  بخشی  بیان  به  وی  می خوانید  که  گفتگویی  در 
هنری اش پرداخته و به خصوص درباره سختی هایی که دراین راه 
کشیده، حسش به پول و شهرت و تالش برای تغییر نکردن به 

این خاطر، سخن گفته است که به نظر جالب و آموزنده می آید.
این گفتگو درحالی انجام شد که آقای همایون به تازگی از 
ابتال به کرونای اومیکرون خالص شده بود، اما با همان انرژی 
مثبتی که درکارهایش هست، پاسخگوی پرسش های اطالعات 
محسن  آقای  جناب  پیگیری های  با  جز  گفتگو  این  البته  شد. 

رجب پور به سرانجام نمی رسید.

 سیدعلی دوستی موسوی
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* آقاي همايون! شما چگونه به موسیقي عالقه مند شديد؟ 
مثال ساز مي زديد يا تحصیالت آکادمیک داشتید؟

افتاد.  اتفاق  بچگی  از  موسیقی  به  من  عالقه مندی 
پسرخاله ای داشتم که زودتر از من شروع کرده بود به ساز زدن 
شدم.  عالقه مند  ساز  به  من  او  به واسطه  و  می نواخت  پیانو  و 
استعداد خواندن هم از بچگی در وجودم بود و برای خانواده آواز 
می خواندم. این گونه بود که کمی بعد کار را جدی تر دنبال کردم. 
یعنی آرش پسرخاله ام پیانو می نواخت و من آواز می خواندم. این 

شروع فعالیت من در موسیقی از سن خیلی کم بود.

کشف  خودتان  شد؟  کشف  چگونه  شما  صداي   *
کرديد يا کس ديگري؟

خانواده   بودم.  خواندن  به  عالقه مند  خیلی  بچگی  از  خودم 
و   داشتند  دوست  را  صدایم  خیلی  مادربزرگم  و  خاله  مخصوصا  و 
تشویقم می کردند که در دورهمی های کوچکشان چیزی بخوانم. من 
هم بیش تر از خواننده های قدیمی تر می خواندم و تقریبا هر موزیکی 

را که از خواننده های پاپ بیرون می آمد حفظ کرده و می خواندم.

اولین ترانه  که  * اولین آهنگي که خوانديد چه بود؟ 
واقع شد، چه  مردم  توجه  مورد  و  گرفت  به اصطالح 
حسي داشتید؟ لطفا خاطره اي شنیده نشده درباره اين 

موضوع بفرمايید.
آرزوها«  اولین ترکی که به صورت رسمی خواندم »عروس 
بود، در سال 85-1384. البته قبل از آن هم یک تعداد آهنگ 
برایش  توانستم  که  ترکی  اولین  ولی  نگرفت،  مجوز  که  داشتم 
حسین  ساخته  بود؛  آرزوها  عروس  شد  پخش  و  بگیرم  مجوز 
توسلی و شعر کریم لک زاده. خیلی نوجوان بودم که این آهنگ 

اجرا شد. 
وقتی که خواننده ای کارش می گیرد و یک موزیک از او زیاد 
شنیده می شود حس عجیب و غریبی برایش به همراه دارد که قبال 
تجربه نکرده و خیلی چیز تازه ای است؛ حسی پر از سؤال و چالش 
که آدم با خودش دارد. حس خیلی نابی از سرزندگی و تولد دوباره 
به او دست می دهد. دراین باره خاطره خیلی زیاد است ولی من 
به یاد دارم ترانه اولی که از من گرفته بود، چتر خیس بود و این 

باعث شده که ترک های قبلی هم موردتوجه قرار بگیرد.
 خاطره ای که جایی نگفته باشم این است که روزی در خیابان 
بودم و ضبط صوت ماشین بغلی، ترانه چتر خیس را پخش می کرد. 
چند نفری که در ماشین بودند حسابی با آهنگ همخوانی می کردند 
و من زل زده بودم به آن ماشین و ذوق می کردم! به یک باره راننده 
به من متلک گفت که چرا نگاه می کنی؟ بعد هم شیشه ماشین را 
باال کشید و رفت و من در دلم می خندیدم که داشتند موزیک من 

را می شنیدند و لذت می بردند اما چهره من را نمی شناختند.

* واکنش مردم پس ازآن که ترانه اي از شما گرفت و 
شنیده شد چه بود؟ شهرت و مشهورشدن چه حسي در 
شما برانگیخت و البته چه مسئولیتي برايتان ايجاد کرد؟

 اولین باری که ترانه ای از من گرفت، مردم من را به چهره 
و در کوچه و خیابان نمی شناختند ولی با اولین برنامه ای که در 
شب یلدا به تلویزیون رفتم و اجرا کردم، چهره من هم شناخته 
هر  و  می کردند  توجه  خیلی  و  داشتند  دوست  خیلی  مردم  شد. 
 کسی مرا می شناخت با من عکس می گرفت و حس خوبی منتقل 

می کرد. 
این واکنش ها مسئولیتی برای من ایجاد کرد، زیرا آدم وقتی 
باید حواسش بیش تر به خودش و کارهایش و  معروف می شود 
رفتارهایش، چه در اجتماع و چه در محیط خصوصی و با اطرافیان 
یا اگر در جایی مهمان است، باشد. زیرا دیگر تقریبا به عنوان یک 
الگو شناخته می شود؛ به خصوص برای جوانان و باید مراقب باشد 
که محترم تر یا حرفه ای تر رفتار کند و این ها را در صحبت و بیان 
خود به عنوان یک هنرمند دنبال کرده و آداب معاشرت را بهتر از 

قبل که یک فرد عادی بوده رعایت کند.

* روش شما برای ارائه موسیقي خوب و باکیفیت و 
اين که موسیقیتان چیزي به مردم اضافه کند و صرفا 

لذت بردن از ريتم نباشد، چیست؟ 
روش من این است که خودم باشم و حس و حالی را که وجود دارد 
منتقل کنم. زمانی حس و حالم به گونه ای بود که آهنگ های پرانرژی 
را دوست داشتم بخوانم اما به تدریج که شخصیتم آرام تر شد، سعی 
کردم آهنگ هایی بخوانم که با شخصیت و حال آن روزم هماهنگی 
داشته باشد و صرفا این که بخواهم یک کار ریتمیک انجام بدهم، نبود. 
همان طور که می دانید در کارهای ما شعر خیلی محوریت دارد و سعی 
کردیم به شعر خیلی توجه کنیم، چون به نظر من اولین چیزی که در 
موسیقی فارسی موردتوجه قرار می گیرد کالم است، لذا ما سعی کردیم 

شعرمحور کار کنیم و مدل شعر و موسیقی، مدل خودمان باشد.

* شعرهايتان را چگونه انتخاب مي کنید؟ خودتان هم 
شعر مي گويید؟ 

خودم که شعر نمی گویم اما روی انتخاب شعر بسیار حساسیت 
دارم. توضیح این که آهنگ سازی دو نوع دارد، یا اول شعر گفته 
می شود و روی آن ملودی سوار می شود یا برعکس، اول ملودی 
تنظیم می شود و روی آن شعر سروده می شود. من در اکثر کارها 
شعر را انتخاب می کنم و به تهیه کننده و رهبر ارکستر ارائه می دهم، 
باهم راجع به شعر مشورت می کنیم و اگر جایی از آن را دوست 
نداشته باشیم، سه تایی تصمیم می گیریم. در رابطه با شاعر هم فرد 
خاصی مد نظرم نیست. قبال با چند نفر خاص کار می کردم اما االن 

تعداد شاعرانی که با آن ها کار می کنیم بیش تر است.
اغلب مفهوم شعر مدنظرم است و این که شعر عاشقانه باشد و 
به این  فرضیه که حامد همایون همیشه کارهای عاشقانه می خواند، 
بخورد؛ این که شعر خاص باشد و سویه امیدی در آن ببینیم. تقریبا 
تمام شعرهای ما این گونه بوده و درواقع شعرها را جوری انتخاب 

می کنیم که مثل خودم پرانرژی و شاد و پرتحرک باشد.

نمي خواهید  آيا  است،  خاص  شما  خواندن  شیوه   *
سبک خودتان را ابداع کنید؟ 

فکر می کنم همین حاال هم سبک خودمان را داشته باشیم 
را  ندارد، چون سبک خودمان  ابداع کنیم موضوعیت  این که  و 
داریم و از اول ثابت کردیم که مدل ما مدل خودمان است و فکر 
نداشته  را  خودش  مدل  خواندن،  اول  روز  از  کسی  اگر  می کنم 
باشد نمی توان به او برچسب خاص بودن زد. از روز اول مدل کار، 

انتخاب ملودی و لحن خواندن ما خاص خودمان بوده است.

* خیلي از خواننده هاي امروزي با يک ترانه مي آيند 
و مدتي مي مانند و بعد فراموش شده و موجشان فرو 
آن  به  و  بمانید  که  خواهیدکرد  چه  شما  مي نشیند. 

سرنوشت دچار نشويد؟ 
که  کرده ایم  ثابت  ما  اما  دارد  بستگی  چیزها  خیلی  به  این 
با یک آهنگ نیامدیم و تعداد زیادی از آهنگ های من در بین 
تعداد  به واسطه آن که  این روزها  البته  مردم شنیده شده است. 
آرتیست ها خیلی زیاد شده و تعداد زیادی آهنگ همزمان باهم به 
بازار می آیند شاید تعداد انتخاب ها هم بیش تر شود ولی همان طور 
که می دانید من شش سال است وارد عرصه موسیقی به صورت 
حرفه ای و با نام حامد همایون شده ام و اگر قرار بود فراموش شوم 

تا االن این اتفاق افتاده بود.
خوشبختانه ترانه هایی مثل »چتر خیس« و »مردم شهر« و 
»شیدایی« هنوز هم که هنوز است در بین مردم شنیده می شوند 
و این نشان می دهد که ما به لطف خدا توانستیم کاری بکنیم که 

این اتفاق فراموش شدن برای ما نیفتد.
به نظر من اگر شعر عمق داشته باشد و موسیقی هم عمیق بوده و 
درواقع قلب آدم همراهش باشد، مردم با آن خاطره سازی می کنند. از نظر 
من این مشخصه خیلی مهمی است که مردم با موزیک خاطره سازی 
کنند، به نظرم این چنین است که موسیقی از بین نمی رود و آرتیست هم 

در کنار موسیقی اش در خاطر مردم خواهد ماند.

هنري،  بخش هاي  ساير  مانند  ما  موسیقي  اقتصاد   *
وضعیت جالبي ندارد. شما در آينده شغلي و مالیتان 
صرفا به موسیقي اشتغال خواهید داشت يا برنامه هاي 

جانبي ديگري هم داريد؟
فعال فقط ذهنم به این سمت است که زندگی ام را با موسیقی 
بگذرانم. چون معلم آواز هستم و تدریس هم می کنم لذا اگر بخواهم 
کاری در کنار خوانندگی و آلبوم و کنسرت انجام بدهم، همین کار 
تدریس موسیقی است و در ذهنم به چیزی غیر از آن فکر نمی کنم.

* انتقاداتي که به برخي هنرمندان و ازجمله خوانندگان 
مي شود اين است که در دنیاي واقعي شبیه آهنگ هايشان 

نیستند. شما تاچه حد شبیه آن چه مي خوانید هستید؟
هستم،  می خوانم  که  موزیک هایی  شبیه  خیلی  به نظرم 
مخصوصا آلبوم اول. چون آدمی بودم پر از شور و نشاط و فعال 
البته االن هم همین طورم و در کل ذاتا آدم شادی  و پرانرژی. 

هستم که اهل شوخی و بذله گویی و شادی و نشاطم.

گفتگو
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چه  بدهم،  مثبت  انرژی  اطرافم  به  می کنم  تالش  همیشه 
دارم  سعی  همیشه  مردم.  کنار  در  چه  و  خصوصی  جمع های  در 
شبیه  حدودی  تا  می کنم  فکر  و  کنم  برگزار  شاد  کنسرت های 
موزیک هایی که بیرون داده ام باشم. اگرهم موزیک الیت یا آرام و 
احساسی اجرا کرده ام باالخره یک وجهه از زندگی من یا یک وجهه 
از زندگی هر آدمی بوده است. به نظرم نمی شود گفت که صددرصد 
هر چیزی که در وجود من است باید حتما در موزیکم هم باشد ولی 

کارهای شاد و پر انرژی ام خیلی شبیه خود من هستند.

را  انسان  * بي رودربايستي شهرت و ستاره شدن، 
در  مي دهد.  قرار  آلودگي ها  و  وسوسه  ها  معرض  در 

مواجهه با آن چه مي کنید؟ 
توکل به خدا. وقتی آدم زیاد دیده می شود و موردتوجه قرار 
می گیرد، باید به خدا ایمان قوی تری داشته باشد. خدا را شکر من 
اهل دود و دم یا هر چیز دیگری از آن جنس نیستم که بخواهم 
نگران این موضوع باشم و این که سعی می کنم همیشه خدا را 
از احساسات طرفداران بکنم و  نه سوء  استفاده  در نظر بگیرم و 

نه چیز دیگری.

* نگاهتان به هنر و اخالق و اخالق هنري چیست؟
می توانم  و  است  کلی  خیلی  سؤال  هنر،  به  نگاهم  درباره   
این  دید من  به طورکلی  اما  بزنم،  درباره اش حرف  پنج  صفحه 
است که اگر انسان خودش باشد و آن چیزی که درونش است 
را بتواند خالقانه به زبان موسیقی و شعر دربیاورد و آهنگ سازی 
و آواز ارائه کند، کار اخالقی انجام داده است. اما من با این که 
یک آرتیست بخواهد از آن چیزی بگوید که نیست و چیزی که 
واقعیت جامعه نیست را اجرا بکند مخالفم. در یک جمله نگاه من 
یک نگاه خودمانی و عاشقانه و بااحساس با توجه به شخصیت 

درونی خود آدم است.

* شما همواره درباره عشق  خوانده ايد. نظرتان درباره 
اين واژه شگفت انگیز و رمزآلود چیست؟

تمام  ِسّر  و  رمزآلود  کلمه  گفتید عشق یک   همان طور که 
هستی و چیزی است که زندگی بدون آن غیرممکن است و اگر 

نباشد موسیقی هم نیست و هیچ چیز دیگری قشنگ نیست.

* در بعد واقعي و زمیني عاشق هستید؟
بله.

* رابطه تان با پول چگونه است و چقدر نگاه مادی در 
اهداف هنريتان وجود دارد؟

پول تاحدی برای من قشنگ و جذاب است که از خود بیخود 
نشوم و زندگی متوسط رو به خوب داشته باشم و در واقع دغدغه 
مالی نداشته باشم. خیلی آدم پولکی نیستم، کسی نیستم که پول 
برای من اهمیت داشته باشد و هم به خودم و هم به دوستانم این 
موضوع را ثابت کرده  ام که آدمی نیستم که چندان غرق مادیات 

باشم یا پول برایم خیلی مهم باشد.

خاک  و  ويژگي ها  چقدر  هستید.  شیراز  اهل  شما   *
اين شور خواندن  شهر حافظ و سعدي و خواجو در 

مؤثر بوده است؟
آموزشگاه های  تعداد  بیش ترین  که  است  شهری  شیراز، 
موسیقی به نسبت وسعت و جمعیت را درخود جای داده است. 
این است که اهلیت شیرازی من صددرصد درشور خواندن من 
تأثیر دارد. من از خانواده ام هم تأثیر گرفتم، به خصوص خانواده 
پدری به واسطه پدربزرگم که در زمینه شعر و ادب فعال بودند و 

خیلی من را تشویق می کردند.
 همان گونه که گفتید شیراز، شهر فرهنگ و ادب و تمدن و 
شاعری و حافظ و سعدی و خواجوست و محیط هنری دارد. حتی 
است؛  بسیار جدی  تر  اجرا می کنم  در شیراز  کنسرتی  زمانی که 
منظورم این است که شیراز مخاطب جدی تری دارد و مخاطب 
شیرازی با دید کارشناسی کار را دنبال می کند و این به خاطر آن 
است که تعداد آموزشگاه ها و مراکز موسیقی ادبی در شیراز به 

نسبت جمعیت تقریبا از تمام ایران بیش تر است.

در  اصیل  شیرازي  يک  ويژگي هاي  شوخی...  يک  و 
بي عالقگي به تحرک و حرکت را داريد؟!

 برعکس، من خیلی آدم فعالی هستم و اصال این گونه نیست. 
به نظرم چیزی که درباره شیرازی  ها می گویند یک شوخی بیش 
نیست. با این موضوع که شیرازی ها در عرض زندگی بیش تر و 
بهتر زندگی می کنند و کیفیت زندگی بهتری دارند موافقم اما این 

اصال به معنی تنبلی نیست.

مي  گوش  موسیقي  نوع  چه  بیش تر  خودتان   *
کنید؟پاپ، راک، سنتي، غربي؟ به کدام خواننده اعم 

از ايراني و خارجي دلبستگي داريد؟
سبکی  هیچ  به  و  می کنم  گوش  را  موسیقی  نوع  هر  من 
ایرانی. صدای  آواز  و چه  باشد  غربی  ندارم؛ چه  تعصب خاصی 
کارهای  به  همچنین  دارم،  دوست  خیلی  را  شجریان  استاد 
کنارش  در  می کنم.  گوش  و  عالقه مندم  قربانی  استاد  علیرضا 
موسیقی غربی را هم دنبال می کنم. عالقه ام در موسیقی امروز 
از بین کسانی که در قید حیات هستند به همایون شجریان است 
که بسیار آواز ایشان را دوست دارم. سبک علیرضا عصار را خیلی 
او  می کردم.  قدیم گوش  از  هم  را  عقیلی  شادمهر  و  می پسندم 
کسی بود که باعث شد من و بسیاری از جوانان دیگر به موسیقی 

پاپ عالقه مند بشویم. 
دیون«  »سلن  و  »ادل«  آواز   من  هم  غربی  موسیقی  در 
این ها  آواز، همیشه  معلم  به عنوان یک  و  دارم  خیلی دوست  را 
را گوش می کردم. همچنین کارهای »کریستی برگ« را هم به 
دلیل مدل ترانه ها و آرامشی که در صدا و موسیقی اش وجود دارد 

بسیار گوش می دهم.

به  آواشناسي  * تا چه حد سعي کرده ايد در تلفظ و 
رو  آن  از  را  اين  باشید؟  مقید  فارسي  زبان  اصالت 
بعد  از  فارسي  زبان  ساختار  تخريب  که  مي پرسم 
جلوه  امروزي  و  بودن  متفاوت  مبناي  آواز،  و  محتوا 

کردن قرارگرفته است.
خالقیت تا جایی که معنی و مفهوم شعر و تلفظ عوض نشود 
بسیار زیباست و تا جایی که اصل داستان زیر سؤال نرود به نظر 
من ایرادی ندارد. شخصا سعی کردم به این موضوع مقید باشم 
ولی نوآوری هم در کارهایمان انجام داده ایم؛ مثال در مدل شعر 
که آن مدل سخت حافظ و سعدی نباشد که برای جوان امروزی 

شاید خیلی ملموس نیست.
البته اشعار کالسیک هم در میان اشعاری که خوانده ام وجود 
داشته ولی راحت تر و در دسترس تر و قابل فهم تر شده و درنوع 
موسیقی هم که اجرا کرده ایم سعی داشتیم با استفاده از سازهای 
اصیل ایرانی در آواز پاپ، تلفیقی ایجاد کنیم که ماحصل آن شده 

نوع خاص موسیقی که حامد همایون تولید می کند.

* مي خواستم از دشواري ها، سختي  ها، ناامیدشدن ها، 
ادامه دادن ها که  کم خوابي ها و دوباره برخاستن ها و 
که  خوب  چه  و  بگويید  شده ايد،  متحمل  راه  دراين 

خاطره اي هم ضمیمه اش کنید.
این  وارد  بسیار سختی است. جوانانی که می خواهند  مسیر 
داستان  این  بخش  مهم ترین  پشتکار  بدانند  باید  بشوند،  عرصه 
به  موفق  اما  کردم  تولید  کامل  آلبوم  دو  بار  دو  من  است. 
خوردن ها  زمین  از  زیادی  خاطرات  و  نشدم  آن ها  دادن  بیرون 
و نشدن ها دارم. در سن 19 سالگی و حدود بیست سال پیش با 
تنظیم کننده ای کار می  کردم که به واسطه مشکلی که داشت کار 
من را تحویل نمی داد. مجبور بودم از شیراز تا کرج ماشین بگیرم 
و با اتوبوس بروم و کمین کنم و منتظر باشم تا او از خانه اش 
با بدبختی و جنگ و دعوا کار را تحویل بگیرم.  بیاید و  بیرون 
این درحالی بود که جایی را نداشتم تا بخواهم در تهران یا کرج 
مستقر بشوم و مجبور بودم با اتوبوس بیایم و او را پیدا کنم و 
از او بخواهم کارهایم را تحویل دهد. بعد هم که کار را تحویل 
گرفتم اصال مجوز نگرفت و بسیار شرایط  بدی برایم ایجاد شد. 
من برای تهیه آن آلبوم وام گرفته بودم و یادم هست که بیست 

سال پیش، قسط آن ماهی 80 هزار تومان بود. 

خدا  باالخره  تا  نشد  نشد،  نشد،  و  کشیدیم  بسیاری  سختی های 
خواست و شد. چیزی که می توانم به جوانان بگویم این است که به هیچ 

عنوان دست از تالش بر نداشتم و موفقیت درگروی تالش بسیار است.

* آخرين بار کي گريه کرديد و چرا؟
فوت  به خاطر  و  پیش  روز  چند  کردم  گریه  که  بار  آخرین 
خاله ام بود؛ کسی که خیلی دوستش داشتم و برایم جایگاه مادری 
به من  او خاطره دارم. خیلی  با  بود و خیلی  داشت، مثل مادرم 
محبت داشت و تقریبا هر روز با او صحبت می کردم و این غم 

خیلی شرایط بدی را برایم ایجاد کرد.

به  وقتی  رسیده ايد،  جايگاه  اين  به  که  اکنون   *
گذشته نگاه مي کنید چه حسي داريد؟ از کجا به کجا 

رسیده ايد و برنامه تان براي آينده چیست؟
من هنوز خودم را در جایگاه خاصی نمی بینم اما به گذشته 
که نگاه می کنم فقط خدا را شکر می کنم. من به آرزوهایم رسیدم 
ولی این که بخواهم بگویم حاال دیگر مسئولیت من تمام شده و 
نمی خواهم کار دیگری انجام بدهم، نه. دوست دارم باز هم کار 
و فعالیت بکنم و دوباره موزیک های جدید و مدل های جدیدی 
و  پدر  به  افتخار می کنم  و  و فکر هستم  ایده  از  پر  ایجاد کنم. 
مادرم و به اطرافیان و همکارانم که کمکم کردند به آرزوهایم 

برسم ولی هنوز هم کلی آرزو دارم.

* از نظر خودتان بهترين و بدترين ويژگیتان چیست؟
بهترین ویژگی من به نظر خودم صبور بودنم است و بدترین 
ویژگی ام این است که خیلی دردها و رنج ها و ناراحتی ها را در خودم 

می ریزم و این باعث می شود که بعضی وقت ها خیلی بد بشود!

زماني که مشهور شده ايد، چقدرتغییر کرده ايد؟  * از 
را  قديمي  دوستان  برخي  مي گیريد؟  را  خودتان 

فراموش کرده ايد؟ رفتارتان عوض شده است؟
رفتار من از روز اول تا همین االن همین بوده و اصال عوض 
داشتم  ارتباط  آن ها  با  که  قدیمی ام  دوستان  تمام  با  نشده ام. 
کماکان ارتباط دارم و اگر از بقیه هم بپرسید همین را می گویند. 
به هیچ عنوان هیچ تغییری نکرده ام و فقط به واسطه این که سنم 
برای  این طبیعتی است که  زیادتر شده و شش سال گذشته و 
هر کسی اتفاق می افتد، تغییراتی به تناسب سن کرده ام اما اصال 

خودم را نگرفتم و این کاره نیستم.

و  شعرها  بفرمايید  و  بگويید  جديدتان  آلبوم  از   *
ملودي ها چگونه انتخاب و ساخته شده اند و درمجموع 
با اين آلبوم قرار است به مردم و جامعه چه بگويید و 

پیامتان دراين روزهاي سخت چیست؟
نام آلبوم جدید من »برزخ عاشقی« است که سیزده ترانه دارد. 
چیزی که می توانم به عنوان ویژگی آن بگویم آن که شاخصه این 
آلبوم شعر است. فکر می کنم از لحاظ مدل آهنگ سازی، یک آلبوم 
کامال محکم و قوی باشد. نصف آهنگ های این آلبوم را خودم 
ساخته ام و نصف دیگر را بقیه دوستان هنرمندم انجام داده اند. در 
این آلبوم و دیگر آلبوم ها همیشه پیام ما عشق است و و امیدوارم 
که بتواند به دل مردم نفوذ کند، مردم با آن خاطره سازی بکنند و در 
کنسرت ها با هم هم صدایی و زمزمه کنیم. فکر می کنم تنها پیام ما 

از اول عشق بوده و اکنون هم همین است.

* سؤال آخر هم به نوروز برمي گردد. نوروز شیراز به 
نظرم خاص ترين نوروز ايران است. دراين باره چیزي 

بگويید که شنیدني تراز هرچیزي تاکنون گفته  ايد باشد.
نوروز شیراز تلفیق شده است با بوی بهارنارنج و لبخند و رنگارنگی 
شکوفه ها و حال خوب... امیدوارم که عمر تمام کسانی که این مصاحبه 
را می خوانند به بلندای شب یلدا باشد و چشمان و لبانشان مثل بهار 
و  این که سوغات شیراز همیشه عطر خوش عشق  و  باشد  خندان 
دوستی و مهمان نوازی و اصالت ایرانی بوده است. خیلی متشکرم و 

امیدوارم که همه سالم و سالمت باشید.
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عکاس میدان  های جنگ

* در مسیر تحصیل شما چه اتفاقی رخ داد که از رشته 
معماری به حرفه عکاسی رسیديد؟ 

زمان  آن  شدم،  عکاسی  دنیای  وارد  تصادفی  به طور  من 
انقالب نشده بود ما هم مشغول درس و مشق خودمان بودیم 
کم کم  می ایستادیم؛  کوچه ها  سر  دیگر  نوجوان های  مثل  و 
تظاهرات ها علیه شاه شروع شد و سؤال ما این بود که در آینده 
تظاهرات شدیدتر  که  روزهایی  در  ماست.  منتظر  اتفاقاتی  چه 
می شد خودم را در خیابان، همراه دوستانم در صف معترضان 
پیدا کردم و در این تجمعات از هر قشر و مذهبی حضور داشتند. 
با این که خیلی انقالبی نبودم اما دوست داشتم که در تظاهرات 
حضور داشته باشم؛ تصادفا یک عده عکاس خارجی را در چهار 
راه ولی عصر دیدم و آن ها به من این ایده را دادند که می توانی به 
خیابان بیایی و ناظر باشی. بنابراین از مادرم مبلغی پول درخواست 
کردم و او به من هدیه داد. با همان پول رفتم یک دوربین کوچک 
جیبی خریدم. تا زمان پیروزی انقالب هم در خیابان بودم اما روز 
قبل از پیروزی انقالب نتوانستم عکاسی کنم، چون مادرم نگران 

من بود و اصرار داشت که از خانه بیرون نروم.
در 22 بهمن به پادگان ها سر زدم و مردم هم در خیابان ها 
حضور داشتند و خوشحال بودند. به این شکل و کامال تصادفی 
عکاس  و  عکاسی  برای  ایده ای  هیچ  چون  شدم،  عکاس 
که  بود  این  من  قسمت  و  سرنوشت  بگویم  باید  نداشتم؛  شدن 
انقالب  باشم. حتی در روزهای  یا عکاس جنگ  عکاس خبری 
مسائل  که  زمانی  تا  نمی شد،  منتشر  جایی  من  هم عکس های 
داخلی ایران پررنگ شد. برای مثال مجاهدین حمله می کردند، 
عکاسی  و...  تیمی  خانه های  به  حمله  و  خیابانی  جنگ های  از 
می کردم. به یکباره جنگ هم شروع شد. جنگ من را تا دوسال و 

هشت ماه اسیر خودش کرد. بعد به فرانسه رفتم. 

* پیش از اين که در دانشگاه رشته معماری را انتخاب 
کنید، آيا اصال با عکاسی آشنايی داشتید؟

بخشی  داخلی  معماری  داشتم.  عکاسی  به  کمی  عالقه 
از هنرهای زیبا بود و ما سه هنرستان در حوالی پیچ شمیران 
داشتیم؛ کارهایی که برای معماری داخلی یا معماری بیرونی 
کار  همزمان  یعنی  نبود،  بی ربط  عکاسی  به  می دادیم  انجام 
مجسمه سازی، طراحی و عکاسی را هم به ما آموزش می دادند. 
بنابراین با رسم و رنگ نیز آشنا شده بودیم. به غیر از کارهای 
انقالب  از  بعد  می دادیم.  انجام  هم  هنری  کارهای  معماری 

فضای دانشگاه به طورکلی تغییر کرد. 

گفتگو با آلفرد یعقوب زاده

     ریحانه حیدری

گفتگو

رشته  تغییر  که  سال ها  آن  به  برگرديد  دوباره  اگر   *
داديد و وارد حرفه عکاسی شديد، آيا باز هم عکاسی 

را انتخاب می کنید؟
در آن زمان جوان بودیم اما مسائل مختلفی رخ می دهد و 
ما هم تجربه کسب می کنیم. باید بگویم رخ دادن برخی اتفاقات 
دست ما نیست؛ یک زمانی به همه چیز مسلط هستیم و تصمیم 
می گیریم، اما گاهی هم شرایط و اتفاقات، مسیر زندگی آدم را 
تغییر می دهد. گاهی آدم در طی زندگی در دوراهی هایی قرار 
می گیرد و یکی از مسیرها را انتخاب می کند اما من حتی شانس 
انتخاب کردن را هم نداشتم و باید بگویم انقالب من را بلعید، 

چون وقتی انقالب شد همه چیز تغییر کرد. 
انجام می دادم،  را داشتم، کارهای گرافیکی  مغازه خودم 
می دادم  انجام  هم  را  دکوراسیون  کارهای  و  می فروختم  نوار 
یعنی از نظر مالی اوضاع خوبی داشتم و از چند راه کسب درآمد 
می کردم و به فکر شغلی نبودم تا منبع درآمدی داشته باشم. 
عکاسی به یک مرتبه وارد زندگی من شد و کل زندگی من 

براساس آن تغییر کرد.
و  ساخت ها  این  و  بودم  ایران  در  پیش  چندسال  همین 
سازها را که می دیدم با خودم می گفتم اگر رشته معماری را ادامه 
می دادم حداقل چند باب از این ساختمان ها را من باید معماری و 

دکور می کردم و از نظر مالی هم قطعا برایم بهتر بود. 
شیوه  تا  شده  سبب  تکنولوژی  روزافزون  گسترش 

عکاسی نیز تغییر کند و نسبت به چهل سال 
گذشته، یک دنیای دیگری شکل گرفته 

است. در آن سال هایی که من عکاسی 
آنالوگ  دوربین  یک  کردم  شروع  را 
وجود داشت و باید هوشیار می بودیم تا 

سوژه را از دست ندهیم، کادربندی 
عکس  باشد،  حالت  بهترین  در 
اما  نشود،  تار  و  باشد  خوش رنگ 
گوشی  یک  همه  دست  در  االن 
تلفن هست و همه گمان می کنند 

مختلف  ابزار  با  شده اند.  عکاس  که 
رنگ، کادر، کیفیت و... عکس را عوض 
عکاسی  شرایط  نظر  این  از  می کنند. 
هم سخت شده، چون تصاویر متنوع 
و اطالعات زیاد است. حتی در برخی 

از مواقع، رسانه ها از عکس های کاربران 
کرده اند  ثبت  موبایل  با  که  و...  توییتر 

استفاده می کنند. 

فکر می کنم احترامی که در گذشته به عکاسان می گذاشتند 
کمرنگ شده است. برای مثال در برخی از کشورها وقتی می روم 
تا عکس یا صحنه ای را ثبت کنم مردم مسیر را مسدود می کنند 
و اجازه نمی دهند کسی که شغل او عکاسی است جلوتر برود و 
می گویند ما خودمان هم عکاس هستیم، اما در گذشته با احترام 

بیش تری با ما برخورد می کردند. 
درنهایت باید بگویم هم عکاسی و هم معماری را دوست 
دارم اما طی این 40 سال، عکاسی قسمتی از زندگی من شده و 
اصال نمی خواهم اظهار تأسف کنم. باید بگویم همه چیز درست 

سر جای خودش قرار دارد. 

مشغول  ديگری  حرفه  در  اگر  گفت  می شود  آيا   *
می شديد کار شما تا اين اندازه ديده نمی شد؟

کارم  فقط  و  نبودم  دیده شدن  دنبال  به  اصال  درحقیقت 
و  کردم  تهیه  گزارشی  جایی  در  اگر  حتی  می دادم.  انجام  را 
دیده شود،  اسم من  نبوده که  دلیل  این  به  ثبت شده،  عکسی 
بعدها  بوده است. یک عکاس که  برای مردم  چون آن عکس 
حرفه ای می شود باید به مرور زمان از این راه کسب درآمد کند و 
عکس هایش چاپ شود و دیده شدن و افتخارات در ادامه می آید. 
اما من در وادی دیده شدن نبودم، به خاطر این که همه چیز در 
زندگی ام خود به  خود ایجاد شد. فکر می کنم کارم از کیفیت کافی 
برخوردار بود تا رسانه ها مجاب شوند عکس های من را منتشر 

کنند اما به فکر معروف شدن و پول در آوردن نبودم. 
بدون  و  دقیق  را  کارم  که  هستم  خوشحال  هرحال  به 
انسان های  که  هستم  خوشحال  می دهم،  انجام  تحریف 
مختلفی را دیدم، با آن ها در ارتباط بودم و خوشحال هستم 
از این که به کشورهای مختلفی سفر کردم و با رسم و رسوم 
من  برای  ارتباطات  و  برخوردها  این  همه  شدم.  آشنا  آن ها 
مانند یک مدرسه است، چون هرچقدر درباره یک کشور کتاب 
با مردم و شیوه زیست آن ها  برخورد مستقیم  بخوانیم، مثل 
نمی شود. به خاطر تجارب و اتفاقاتی که به واسطه عکاسی در 

زندگی من رخ داده ابراز رضایت می کنم. 
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 احزاب علیه کمونیست ها جنگ داشتند. به نوعی مهمان 
ناخوانده بودم که همه به من احترام می گذاشتند و کسی وسایل 
مرا سرقت نمی کرد، کسی مرا کتک نمی زد، اصال کسی با من 
دوماه  می کردم،  کار  افغانستان  در  به راحتی  و  نداشت  کاری 
می ماندم  و بعد از دو ماه با 40 حلقه فیلم به پاریس برمی گشتم. 
بعد از بازگشت هم سه ماه زمان می گذاشتم، فیلم ها را ظاهر 
به مجالت  بعد هم  انتخاب می کردم و  را  می کردم، عکس ها 
اما  می شد،  منتشر  من  عکس  بعد  هفته  یک  حدود  می دادم، 
پنج دقیقه عکس  باید ظرف  امروزه کسی که عکس می گیرد 

را ارسال کند. 
من به کشورهای زیادی رفتم. هرکشوری یک سازماندهی 
و یک ستاد مشترک ارتش دارد اما با این شیوه ای که من به 
افغانستان می رفتم به هیچ جای دیگری نمی توانستم این طور 
وارد شوم. خیلی هم راحت کار می کردم، حتی گاهی زیر پل 
می خوابیدیم و با رزمنده ها دوست می شدیم، همسایه و هم زبان 
بودیم و چون آن جا آب و هوای ایران را هم داشت احساس 
به  نسبت  روزها  این  افغانستان  به  کردن  سفر  داشتم.  خوبی 
گذشته متفاوت شده است. چند هفته پیش به افغانستان سفر 

کردم و دلم برای آن روزها تنگ شده است. 

* شما در زمان سقوط طالبان هم حضور داشتید.
زیاد به افغانستان رفته ام اما گاهی مواردی پیش می آمد که 
کامال منحصر به فرد بود، به خاطر این که نیروهای طالبان لب 
مرز حضور داشتند و برای عبور و مرور سختگیری می کردند. 
حتی پیش آمده که برقع تنم کرده ام با کفش های پالستیکی 
دخترانه صورتی که به سختی سایز 45 آن را پیدا کردم، در مرز 
من را گرفتند و رئیس مرزبانی هم وقتی من را دید خنده اش 
گرفته بود و چند سیگار کشیدم، مرا سوار مینی بوس کردند و 

به پاکستان فرستادند. 
برای بار دوم هم دوباره در همان مرزبانی من را گرفتند، 
می گفتند باز تو با این قیافه آمدی؟ من اصرار  کردم که باید به 

افغانستان بروم و باز هم اجازه ندادند. 
در نهایت برای این که بتوانم وارد افغانستان شوم سعی 
کردم دروازه ای را پیدا کنم که نیروهای مرزبانی جدی در 
آن حضور نداشته باشند، لباس افغانستانی تنم کردم و ریش 
اصالتا  و  پزشک هستم  که  کردم  اعالم  آن ها  به  گذاشتم، 
کنم، حتی  به مجاهدین کمک  تا  بروم  باید  و  هراتم  اهل 
تا کم تر شک کنند و  با خودم یک سری دارو هم می بردم 

بتوانم وارد شوم. 

* از نظر شما دنیای عکاسی خبری با چه مخاطراتی 
روبه روست؟

عکاسان جوان این روزها بیش تر از آن که به دنبال کسب 
برای  هستند.  معروف شدن  به دنبال  کنند  کار  و  باشند  تجربه 
مثال باید روند رشد یک فوتبالیست را ببینیم، این که از چه سنی 
به  رونالدو  مانند  و  شود  دیده  کم کم  تا  کرده  و تالش  تمرین 
شهرت برسد. خیلی ها مسیری را که افراد با سختی طی کردند 
تا به مرحله برداشت ثمره تالششان برسند نمی بینند یا افت و 
خیزهایی که در طی مسیر با آن مواجه بوده اند را نمی بینند و 

فقط برشی از زمان را که افراد در آن موفق شده اند می بینند.
بنابراین یک عکاس هم باید تمرین زیادی داشته باشد 
و برای رسیدن به اهدافش با چالش های زیادی مواجه شود 
و زحمت بکشد. در این عرصه برای من ارتباطم با انسان ها 
بسیار مهم است و این ارتباط های مستقیم درس های زیادی 

به من داده است. 

* آيا شما گسترش تکنولوژی و در دسترس بودن امکانات 
عکاسی برای همه افراد را آفتی برای عکاسی می دانید؟

بله، یک ویروس و یک آفت است، تلفن و امکانات باید 
باشد و نمی توان با آن مقابله کرد، چون حتی در محافل خصوصی 
از یک صحنه پنج نفر با پنج دوربین مختلف عکس می گیرند و 
آن لحظه را ثبت می کنند، مدتی بعد هم مشخص نمی شود که 
آن عکس ها چه سرنوشتی پیدا می کند، اما کسی که به شکل 
حرفه ای عکاسی می کند جان خودش را به خطر می اندازد و باید 
نسبت به وقایع صادق و متعهد باشد. امروز کسانی را می بینیم 
که 25 سال پیش، اگر با گوشی تلفن همراه از آن ها عکس 
می گرفتی، گوشی ات را خرد می کردند یا تلویزیون را  تخریب 
می کردند اما امروز خودشان با همین تلفن ها عکس می گیرند و 
از نظرشان دیگر مکروه و حرام نیست؛ حتی از بین پنج طالب، 

حداقل چهار نفر سرشان در گوشی تلفن است. 
گسترش تکنولوژی در حوزه عکاسی از این جهت خوب است 
که باعث رشد شهروندخبرنگاران شده است. زمانی که اتفاقی رخ 
مردم عادی هستند که  و خبرنگاران،  از عکاسان  قبل  می دهد 
می توانند وقایع را ثبت کنند اما بعد از این که عکاسان خبری به 
صحنه واقعه می روند مردم همچنان می خواهند در صحنه حضور 

داشته باشند. گاهی حتی از ما شکایت هم می شود!
حتی  و  داده  تغییر  را  ما  زندگی  سطوح  همه  تکنولوژی 
و  نیز تحت تأثیر فضای مجازی  اخالقی  و  رفتاری  شیوه های 
تکنولوژی قرار گرفته است؛ ارتباطات افراد با یکدیگر و احترامی 
که در گذشته برای هم قائل بودند کم رنگ شده و امروز همه به 
دنبال منافع شخصی و مطرح کردن خودشان هستند. بنابراین 
باید میان آفت ها و فواید تکنولوژی، تعادلی برقرار کرد تا شرایط 

بهتری فراهم شود و کسی متضرر نشود. 

ثبت  را  تصاويری  تاريخی  مهم  رويدادهای  در  شما   *
کرده ايد که بخشی از تاريخ معاصر ما را روايت می کنند. 
خاطره يا تجربه ای از آن روزها داريد که بخواهید آن را 

بازگو کنید؟
خاطرات زیادی از عکس هایی که در فلسطین، آفریقا، لبنان 
افغانستان جالب است، چون  اما  دارد  افغانستان گرفته ام وجود  و 
به همراه  من  برای  بیش تری  چالش  دیگر  کشورهای  به  نسبت 
داشت. در آن سال ها باید به پاکستان می رفتم، از پاکستان به مرز 
این کشور می رسیدم و از آن جا از کوه ها پیاده راه می افتادم. خودم 
به تنهایی این مسیر را طی می کردم، یعنی »فیکِسر« نداشتم. آن ها 
کار ترجمه و هماهنگی وارد شدن به افغانستان را انجام می دادند اما 

من به تنهایی از کوه ها تقریبا به شکل قاچاقی حرکت می کردم. 
در زمان جنگ، افغانستان را یک گروهی اداره می کرد که 
برای  و مسأله ای  و چای می خوردم  ارتباط می گرفتم  آن ها  با 
مرز  از  بعد  و  می ماندم  ماه  دو  حدود  شاید  نداشتند.  عکاسی 
پاکستان پیاده تا اطراف کابل می رفتم، چون شهر کابل دست 
دکتر نجیب اهلل بود و مجاهدین به آن محدوده وارد نمی شدند و 
بیرون از کابل توپ و خمپاره می انداختند. آن جا مثل خانه من 

بود و با هرگروهی مراوده داشتم.

معروف ترين عکس آقای آلفرد يعقوب زاده از جنگ تحمیلی

در سال 2001 برای سقوط طالبان حضور داشتم اما در 
مرز  از  بتوانم  تا  ماندم  پاکستان  در  ماه  زمان حدود یک  آن 
پاکستان عبور کنم؛ یکی از دوستان گفت تو قبال برقع تنت 
من  اما  وارد شو  به همین روش  این بار هم  رفتی،  و  کردی 
به ما مجوز نمی دهد و نمی خواهم  نپذیرفتم و گفتم طالبان 
نبود  بعید  می گرفتند  را  ما  اگر  چون  شوم،  وارد  مجوز  بدون 
ما برای  اعدام  حکم  این که  یا  بدهند  ما  به  جاسوسی   جرم 

 ببرند.
دوستم اصرار داشت با همین روش وارد افغانستان شود، 
رفت برقع خرید و وارد افغانستان شد اما او را گرفتند و حدود 
یک ماه هم در بازداشت بود. این ماجراجویی ها همیشه برای 

من جذاب بوده است. 
وقتی مسئولیتی را برعهده گرفتی باید همه مشقت ها و 
سختی های مسیر را بپذیری؛ عکاسی گاهی مثل مخدر است 
که به آن معتاد می شوی و گاهی هم مثل آدرنالین می ماند و 

انرژی بخش است. 
خالصه باید به هدف رسید و حد و حدود مشخص کردن 

میان اعتیاد و انرژی بخشی عکاسی کار دشواری است. 

در سال 1995 در جنگ چچن، بدجوری زخمی شدم. از 
دور دیدم که دارند بازار را بمباران می کنند، انفجارها را می دیدم 
و زنان و کودکان در بازار بودند. من هم به سمت آن جا دویدم 
اما نتوانستم فاصله را تشخیص بدهم، زیاد به جلو حرکت کردم 

و ترکشی به شکم من اصابت کرد. 
وظیفه عکاس ثبت وقایع با بهترین کیفیت است تا یک 
عکس بتواند حرف بزند و واقعه ای را بازگو کند. به طور مثال 
کنار  را  فریم  ده  نمی توانیم  که  برلین  دیوار  فروپاشی  برای 
تا  نیست  نمایشگاه  روزنامه،  یک  صفحه  چون  بگذاریم،  هم 
به مخاطب شرح ماجرا را بدهیم، بنابراین باید با یک عکس 
اتفاق را بازگو کنیم. من باید به قدری به سوژه نزدیک باشم 
که وقتی مخاطب عکس را دید احساس کند خودش هم در 
آن صحنه حضور داشته است. به نوعی باید حس کند گلوله به 
او هم اصابت کرده است، در صورتی که به او آسیبی نرسیده 
اما عکاس صدمه دیده است. در شرایط جنگ نمی توان از دور 
همه چیز را به خوبی ثبت کرد. ممکن است در شرایط عادی و 
در زندگی روزمره بتوان با فاصله مناسبی عکس گرفت اما در 

زمان جنگ، عکاس بخشی از حوادث می شود. 
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* شما هم در زمان سقوط طالبان و هم در زمان قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان 
حضور داشتید. به نظر شما افغانستان امروز با افغانستان سال 2001 چه تفاوت هايی 

دارد و با نگاه يک عکاس خبری اين روزهای افغانستان را چطور روايت می کنید؟
از  افغانستان می روم و می بینم همه چیز بسیار سنتی است،  حدود 34 سال است که به 
شیوه پوشش تا نوع تفکر آن ها سنتی است و کامال جهان سومی هستند اما برای ثبت تصاویر 
عکاسی، چشم انداز زیبایی دارد. یعنی هم دوره مجاهدین با پیژامه و عمامه را دیدم و هم زمانی به 
کابل می رفتم که دولت مرکزی بر سرکار بود. در این شهر، زنان لباس های بهتری می پوشیدند و 
مردان کراوات می زدند، به طور کلی کابل مدرن تر بود و در آن جا با نوع متفاوتی از فرهنگ مواجه 

می شدم. 
در دوره طالبان بگیر و ببندها افزایش پیدا کرد و زنان بیش تر از قبل محدود شدند البته زنان 
پیش از آن هم آزادی زیادی نداشتند، چون مردساالری بخشی از فرهنگ آن هاست. اما در سال  
2001 که نیروهای طالبان رفتند، دوباره زنان در جامعه حضور بیش تری پیدا کردند، ظاهرشان تغییر 

کرد و مردان نیز مجبور نبودند ریش بگذارند.
تلویزیون فروخته می شد و مردم از ماهواره استفاده می کردند. این تغییر در شیوه ظاهر مردم در 
افغانستان احساس خوبی به آن ها داده بود. برای من هم جالب بود که بتوانم این تحوالت را مشاهده 
کنم و تا یک هفته قبل از ورود طالبان در حال تهیه گزارشی درباره زنان موفق افغانستان بودم که خیلی 

هم فعالیت های خوبی را شروع کرده بودند و حتی بیش تر از مردان در مسیر پیشرفت قرار داشتند.
 بعد از این که طالبان دوباره به قدرت رسید و من به افغانستان برگشتم، زنان انگشت شماری 
در شهر دیده می شدند، درحالی که تا قبل از آن زنان در خیابان ها حضور داشتند، به کافه ها می رفتند، 
لباس های خوش رنگ داشتند. به نظرم شبیه زنان ایران شده بودند. خوشحال بودم که توانسته ام از 
زنان هنرمند، مجسمه ساز، عکاس، بازیگر و... گزارش تهیه کنم، می دانستم اگر طالبان به قدرت 
برسد کار آن ها تمام است و اکثر کسانی که من از آن ها گزارش تهیه کردم از کشور خارج شدند. 

تالش می کردم تا بتوانم لحظه به قدرت رسیدن طالبان را 
ثبت کنم، چون به هرحال بخشی از تاریخ معاصر است. به نظرم 
آینده  فردا  است  ممکن  و  است  خاکستری  افغانستان،  امروز 
افغانستان و مردمش سیاه شود. این کشور، یک ماه پیش که 
من آن را دیدم با افغانستان شش ماه قبل بسیار متفاوت شده بود. 
تا قبل از آن به مردم می گفتم باید قدر جمهوریت را بدانید اما 
آن ها معتقد بودند که اشرف غنی دزد است. من تأکید می کردم 
که آزادی خودتان را دست کم نگیرید اما آن ها می گفتند ما در 
افغانستان امنیت نداریم. حاال با آمدن طالبان نه امنیت دارند و 
با این حال مادران و جوانان امروز که در افغانستان  نه آزادی. 
می توانند  طالبانی هستند  عقاید  و  خرافات  زدن  پس  به دنبال 

کودکان متفاوت تری را تربیت کنند. 

* از کسانی که سال ها پیش سوژه عکس های شما بودند اطالع داريد؟ 
تعدادی از آن ها را هنوز می بینم، اما متأسفانه برخی من را فراموش کرده اند، برخی دیگر دچار 

تکبر شده اند. البته از برخی چهره های سیاسی خبردار هستم. 

* اصال نیازی هست که عکاس از سوژه خودش خبر داشته باشد يا به دنبال 
سرنوشت آن افراد باشد؟

بستگی دارد، چندین سوژه داشتم که توانستم به نحوی آن ها را زنده نگه دارم. البته این 
سوژه ها شخصی نبودند بلکه یک واقعه تاریخی را نشان می دادند، مثل سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی یا فروپاشی دیوار برلین. سعی می کنم این سوژه ها را زنده نگه دارم یا به دنبال آن ها 
باشم، مثال اگر شخصیت مؤثری در روزهای انقالب یا پیش از انقالب بوده، بعد از دوسه دهه ببینم 
کجاست و در حال حاضر به چه کاری مشغول است. یا نقاط تاریخی و ویژه ای را که رخداد های 
خاصی در گذشته در آن ها ثبت شده دوباره ثبت کنم. مثال برای فروپاشی دیوار برلین بعد از دو دهه 
دوباره به سراغ همان محل رفتم و سعی کردم تا برخی از نظامیان آلمان شرقی را که در عکس ها 
بودند پیدا کنم. دنبال آن ها گشتم تا ببینم درحال حاضر چه طرز فکری دارند، آیا همان ایدئولوژی 
چپ را دارند یا کپتالیست شده اند. برای من جالب است که به دنبال سوژه های قدیمی خودم بروم و 

به این کار اعتقاد دارم و مهم هم هست، زیرا موضوع بحث افراد دیگر نیز قرار می گیرد. 

* از اين روزهای خودتان بگويید. مشغول چه کاری هستید؟ 
من کشور خودم را دوست دارم. گاهی دلم برای روزهای گذشته، دوستانم و خیابان ها تنگ 
می شود اما جهان وطن شده ام؛ برای من خاک ایران، ترکیه یا فرانسه فرقی نمی کند، آسمان هم که 
همه جا یک رنگ است. من در ایران بزرگ شدم و احساس خوبی به کشورم دارم اما در درازمدت 
که به کشورهای مختلف سفر کردم به نوعی جهان را وطن خودم می دانم، با این حال باز هم دلم 
برای ایران تنگ می شود. همسرم در مصر به دنیا آمده و در لبنان بزرگ شده است. من هم در ایران 
به دنیا آمدم اما به فرانسه مهاجرت کردم. بنابراین خودم را شهروند کره زمین می دانم. همیشه هم 
سعی کردم از مردم و شیوه زیست و رسومشان بیاموزم و به آن ها احترام بگذارم. در عین حال کارم 

را به خوبی و جدی انجام می دهم و از نعمت هایی که وجود دارد لذت می برم. 

جنگ از نگاه آلفرد یعقوب زاده
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هنرمندانه رشته های نقره یا طال با نقش های اسلیمی و 
نگاره های سنتی و تولید مصنوعات زیبا با قابلیت های سرشار، 
حکایت از هنری دارد که »ملیله سازی« نام گرفته است. این 
با  ابزارهای بسیار ساده و  با  هنر وامدار هنرمندانی است که 
ارزشمندی همچون زیورآالت و ظروف  آثار  حوصله فراوان، 

مختلف تولید کرده اند تا آن را حفظ کنند.
استاد محمد رفیعی، معروف به رفیع، از جمله هنرمندان 
ملیله ساز اصفهانی بوده که برای بیش از 60 سال به این هنر 

مشغول است.
تلفیقی  ملیله سازی  می گوید:  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  او 
از هنر زرگری و نقره سازی بوده و طال و نقره، مواد اولیه در 
خواصی  به دلیل  نقره  فلز  است.  ملیله سازی  مصنوعات  تولید 
که از لحاظ رنگ و شکل پذیری دارد، بهترین نوع فلز برای 
ملیله سازی است اما چون طال و نقره گران شده اکنون بیش تر 

به مس رو آورده اند.
در رابطه با پیشینه این هنر، تاریخچه های متعددی اعالم 
شده اما به نظر می رسد با کوچاندن ارامنه به اصفهان در زمان 
آورده  اصفهان  به  آن ها  توسط  این هنر  شاه عباس صفوی، 
شده که گواه این موضوع، درب ملیله سازی شده مدرسه چهار 

باغ عباسی است. 
در حال حاضر دو سبک ملیله سازی اصفهان و زنجان در 
کشور مطرحند که هر کدام با انتخاب طرح های متفاوت، شیوه 

خاصی برای ملیله سازی دارند.
تا چند سال پیش کارگاه های متعدد تولید مصنوعات نقره 
به ویژه ملیله سازی در اصفهان وجود داشت و خیلی ها در آن 
به نحوی که در سال 1347  بودند،  به کار  کارگاه ها مشغول 
تعاونی  اصفهان شرکت  ملیله  ساز  اساتید  از  نفر   30 حدود  با 
ملیله سازان را تأسیس کردیم اما االن همه آن ها یا خانه نشین 
تنها  نفر   30 آن  از  و  آورده اند  رو  فروشندگی  به  یا  شده اند 
من هنوز مصنوعات ملیله می سازم و آن شرکت تعاونی هم 

تعطیل شده است.
ملیله سازی اصفهان تعطیل شده اند  از کارگاه های  خیلی 
و کارگاه های باقی مانده نیز با کم ترین ظرفیت کار می کنند. 
اصفهان، مشاغل  ملیله سازی  کارگاه های  کنار  در  در گذشته 
تعطیل  با  اما  داشت  وجود  نیز  »َزرکشی«  همچون  مختلفی 
شدن کارگاه های ملیله سازی، شغل زرکشی هم تعطیل شد، 
چون کارگاه های ملیله سازی بیش تر به تولید مصنوعات ملیله 
بازار  آورده اند و سیم مسی در مقاطع مختلف در  با مس رو 
وجود دارد؛ در حالی که قبال مفتول نقره به زرکش داده می شد 

و آن را پس از تبدیل به مقاطع موردنظر تحویل می داد.

از خانم ها در  تا چند سال پیش برخی  ادامه می دهد:  او 
نوعی هم  به  اشتغال داشتند و  ملیله«  به هنر »ُپرکن  منزل 
می کردند  خوبی کسب  درآمد  هم  و  می آموختند  را  هنر  این 
اما متأسفانه برخی کارگاه های ریخته گری ضربه سنگینی به 
این هنر زده و خیلی ها را بی کار کرده اند، به نحوی که آنان 
با قالب گیری یکی از مصنوعات ملیله آن را به صورت ریخته 
و به تعداد زیاد تولید و عرضه می کنند، در حالی که این کار 
از  از لحاظ هنری هیچ ارزشی ندارد. متأسفانه مسئوالن که 
این  به  نیز  می زنند  دم  خانگی  مشاغل  از  حمایت  و  توسعه 
مسأله توجهی نکرده اند. خوشبختانه این هنر در مراکز آموزش 
آموزش ها  این  اگر  اما  داده می شود  آموزش  و حرفه ای  فنی 
زیر نظر یکی از استادان صنایع دستی انجام شود کیفیت کار 

افزایش می یابد.

این هنرمند اصفهانی می افزاید: مصنوعات نقره در زندگی 
هم جنبه کاربردی دارد و هم پشتوانه اقتصادی برای خانواده ها 
کاهش  و  نقره  قیمت  افزایش  به دلیل  اما  می شود،  محسوب 
نمی توانند  قبل  مثل  کشورمان  مردم  اکنون  درآمدها  سطح 
شربت خوری  چای،  سرویس های  همچون  نقره  مصنوعات 
دست  یک  تمام شده  قیمت  حاضر  حال  در  بخرند.  گلدان  و 
چای خوری ملیله سازی با وزن حدود 150 مثقال )هر مثقال 
اجرت ساخت حدود  با  تولیدکننده  برای  معادل 4.608 گرم( 
30 میلیون تومان است، در حالی که تا پنج سال پیش همین 
کار کم تر از دو میلیون تومان درمی آمد. با اتخاذ سیاست های 
حمایتی همچون تسهیل در صادرات یا مشوق های صادراتی 
می توان کارگاه های تولید مصنوعات نقره را دوباره رونق داد.

استاد رفیع به ناشناخته بودن این هنر اصیل و کهن اشاره 
به صنایع دستی اش  را  اصفهان  و می گوید: خیلی ها  می کند 
همچون قلمزنی، میناسازی، فیروزه کوبی یا پارچه های پرنقش 
هنوز  اصفهان  ملیله سازی  هنر  اما  می شناسند  قلمکاری شده 

ناشناخته مانده است. 

می گیرند  اشتباه  ملیله دوزی  با  را  ملیله سازی  معموال 
هنوز سبک  که  مانده  مهجور  و  ناشناخته  هنر  این  آن قدر  و 

ملیله سازی اصفهان به ثبت نرسیده است.
 خیلی از کشورها از این هنر شناختی ندارند و نمی دانند 
آثار  این  انجام می شود و فکر می کنند  با دست  کار  این  که 
تبلیغات  باید  رابطه  این  در  که  تولید می شود  دستگاه  توسط 

زیادی انجام شود.
او به مشکل نبود سرمایه در گردش فعاالن این عرصه 
بازار  در  نقره  مثقال  هر  اکنون  می افزاید:  و  می پردازد  هم 
در  می شود،  فروش  و  خرید  تومان  100هزار  حدود  اصفهان 
هزار   14 حدود  نقره  مثقال  هر  پیش،  پنج  سال  تا  که  حالی 
تومان بود و به دلیل نوسان لحظه ای قیمت ارز باید نقره را که 
ماده اولیه تولید مصنوعات ملیله است به صورت نقد بخریم 
و زمانی می توانیم ماده اولیه برای تولید بخریم که کارهای 

ساخته شده را بفروشیم.
بر اساس آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها در مصوبه 
مصنوعات  سه کیلو  از  بیش  صادرات  اعتبار،  و  پول  شورای 
گران بها به همراه مسافر ممنوع است اما مصنوعات و کاالهای 
صنعتی که با طال و نقره خام آب کاری شده باشند مشمول 
ملیله سازان  از  بسیاری  همین  برای  نمی شوند.  آیین نامه  این 
به سمت تولید با مس رو آورده اند تا بتوانند به راحتی تولیدات 

خود را صادر کنند.
بر اساس آیین نامه مزبور برای صادرات مصنوعات نقره، 
صادرکننده باید در بانک مرکزی تعهدسپاری کند ولی سؤال 
در  سرمایه  تولید،  برای  ما  استادکاران  وقتی  که  این جاست 
به دلیل  و  بخرند  اولیه  مواد  به عنوان  نقره  تا  ندارند  گردش 
افزایش قیمت نقره اکنون بیش تر به سمت تولید ملیله با مس 
دست ساخته های  صادرات  برای  می توانند  چطور  آورده اند  رو 

خود نزد بانک مرکزی تعهدسپاری کنند؟ 
یک  کشورمان  سفارت خانه های  تمام  اگر  می افزاید:  او 
اثر از رشته های صنایع دستی ایران از جمله هنر ملیله سازی 
بتوانند  هنرمندان  یا  بگذارند  نمایش  به  سفارت خانه ها  در  را 
هنر  این  به نوعی  و  کرده  شرکت  خارجی  نمایشگاه های  در 
را تبلیغ کنند بی شک این هنر ایرانی نیز به جهانیان معرفی 

خواهد شد.

ملیله سازی، هنر مهجور

 محمدرضا کالهدوزان
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از آالم و دردها، مصائب  در عصری که هجمه ای وسیع 
و مشکالت و شداید روزگار، گرداگرد انسان را حصار کشیده 
است، گاهی گمان می کنیم چه واژه گنگی است شادی و چه 
سخت به نظر می آید شاد زندگی کردن و می گوییم در روزگاری 
که از بسیاری نقاط این کره خاکی، بوی ظلم و مرگ انسان و 
انسانیت می آید آیا باز می توان شاد بود؟  مگر نه آن است انسان 
انسان هایی  بسیار  مگر  خویش؟  عزم  با  می کند  جا به جا  را  کوه  
نبوده اند و نیستند در شرایطی بس دشوار که وقتی با آن ها برخورد 
می کنی از دنیای نگاه  و لبخندشان می توانی شادی را تفسیر کنی 
و معنایش را از نو بنویسی؟ پس 
شاید بشود شاد بود در هر بستری 

از زندگی که باشیم. 
دکتر  با  موضوع  این  درباره 
محمدمهدی لبیبی، جامعه شناس 
و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
گفتگو  به  مرکز،  تهران  واحد 

نشستیم.

معنای شادی چیست؟
خود  تخصص های  به  توجه  با  حوزه ای  هر  اندیشمندان   
دینی،  اندیشمندان  نگریسته اند.  شادی  به  مختلف  زوایای  از 
روان شناسان، جامعه شناسان و... هرکدام تعریف خاصی از شادی 
یکدیگر  با  نیز  مشترکی  فصل های  تعاریف،  این  البته  و  دارند 
 دارند اما نوع نگاه  و نگرش انسان ها در این موضوع بسیار مؤثر

 است. 
من در ابتدا این مفهوم را به معنای داشتن یک احساس خوب 
می دانم، یعنی حس خوب فرد به خود و به محیط پیرامونی اش 
که شامل افرادی می شود که با او در تماس است، یعنی همکاران، 

خانواده یا دوستان.
است.  بودن  امیدوار  تعریف شادی می آید  در  مورد دوم که 
معموال شادی با امیدواری رابطه بسیار نزدیکی دارد. انسان های 
شاد، امیدوارند و نگاهشان به زندگی مثبت است. آنان در شرایط 
سخت، باز هم این تصور را دارند که یک اتفاق خوب خواهد افتاد 

و همین باعث می شود دچار غم و اندوه و افسردگی نشوند.
از  بردن  لذت  است،  مهم  شادی  معنای  در  که  سوم  مورد 
زندگی و شرایطی است که در آن هستیم. البته در این جا با توجه 
به باورهای دینی و اعتقادی که داریم منظور لذت بردن مشروع 
و در چارچوب عرف است و نه به هر سبک و سیاقی، اما این لذت 

در افراد مختلف، متفاوت است. 
از  فردی  ببرد،  لذت  کردن  ورزش  از  است  ممکن  فردی 
کتاب خواندن، دیگری از گوش دادن به موسیقی و برای فردی، 
مناجات با خدا و نماز شب خواندن، طوری لذت بخش باشد که 

برای دیگری نیست. 

در جستجوی
 شادی گمشده

 نگار خزان
بنابراین لذت بردن، یک طیف یا دایره فراخی ایجاد می کند که 
بسیار متنوع است. انسان های شاد در شرایط موجود خود از آن چه 
دارند و در اختیارشان است حداکثر استفاده را می برند، خودشان را 
درگیر مسائل عدیده نمی کنند و این معنای شادی است. به عبارتی 

برای شاد بودن نیاز به امکانات گسترده  نیست.
این  که  است  آن  شادی  معنای  مورد  چهارمین  و  آخرین 
حس  که  انسان هایی  دارد.  قرابت  بودن  مفید  معنای  با  مفهوم 
دارند،  مثبت  تأثیر  جامعه  در  می کنند  فکر  و  دارند  بودن  مفید 
وجودشان باارزش است و می توانند کاری انجام داده و مشکلی را 
حل کنند، معموال انسان های شادی هستند. به عنوان مثال وقتی 
فردی که  از  بیش  بخشنده  فرد  انجام می دهد،  بخششی  کسی 

بخشش برایش انجام شده احساس شادی می کند. 
بنابراین می توان گفت شادی عبارت است از احساس خوب و 
مثبت داشتن نسبت به خود و زندگی خود، امیدوار بودن، نداشتن 
برخی از خصایص منفی مانند حسادت، کینه، بغض، رقابت های 
منفی و لذت بردن از چیزی که در اختیارمان است و در آخر نیز 

حس مفید بودن در زندگی.

چرا پرداختن به موضوع شادی اهمیت دارد؟
شادی، بستر فعالیت هایمان را فراهم می کند. وقتی از توسعه 
جامعه صحبت می کنیم یک بعد اصلی آن نیروی انسانی است. 
اگر افراد جامعه روحیه شادی داشته باشند کارهایی که به آنان 
محول شده را به  خوبی انجام می دهند و اگر این روحیه نباشد 

قطعا موفق نخواهند شد.
 تجربه و پژوهش ها در کشورهای غربی نشان می دهد اگر 
افراد با شغلشان رابطه عاطفی و حسی خوبی داشته باشند، هم 
خودشان احساس رضایت و شادی می کنند و هم کارشان را به 
از  وارد محیطی شوند که  اگر  برعکس  انجام می دهند و  خوبی 
را  کارشان  ندارند  خوبی  احساس  آن جا  به  رفتن  از  ابتدا  همان 

به درستی انجام نمی دهند و لذتی برایشان ندارد. 
ایجاد شادی از نهادهایی مانند خانواده به عنوان نخستین نهاد 
اجتماعی شروع می شود که اگر شادی را از آن سلب کنیم دیگر 
عاطفی  رابطه  و  باعث می شود هویت  که  ندارد. چیزی  معنایی 
بین اعضای خانواده شکل بگیرد شاد بودن و احساس رضایت 
است. در این جا احساس رضایت و شادی، احساس دوست داشتن 

و شادی به هم نزدیک می شوند. 
موفق  ازدواج  آمده،  استرنبرگ«  »مثلث  در  که  همان طور 
یک  پایداری،  و  تعهد  مثلث  طرف  یک  در  که  است  ازدواجی 
طرف رابطه جنسی و در طرف دیگر عشق و صمیمیت وجود دارد 
اتفاقا هنگامی که عشق و صمیمیت باشد دو بخش دیگر را  و 

تحت تأثیر قرار داده و شکل می دهد.
 عشق و صمیمیت چطور به وجود می آید؟ ما وقتی کسی را 
دوست داریم و به او عشق می ورزیم، بودنش ما را خوشحال می 
کند و نبودش ما را غمگین و این یعنی معنای عشق و دوست 
ما  منظور  این جا  در  دارد.  نزدیکی  قرابت  شادی  با  که  داشتن 

شادی و خوشحالی قلبی است نه تظاهر به شادی. 

متأسفانه گاهی این دو با هم اشتباه گرفته می شوند، این که 
فردی چیزی بگوید که باعث لبخند شود به معنای شادی نیست، 
که  مثبتی  روحی  حالت  آن  بلکه  گذراست.  و  لحظه ای  چون 
دوام دارد، در شخصیت فرد دیده می شود و به قول پیر بوردیو، 
قرار  فرد  عادت واره  جزو  فرانسوی،  مردم شناس  و  جامعه شناس 

می گیرد، شادمانی را نشان می دهد.
بلکه  ندارد   درحقیقت می توان گفت شادی فی نفسه وجود 
و  عشق  مثل  کنند،  ایجاد  را  آن  تا  باشند  باید  دیگری  عوامل 
نبودن  و... و همچنین  قناعت در زندگی  دوستی، روابط حسنه، 
رذایل اخالقی. بنابراین شادی حتما بدان معنا نیست که بخندیم 
بلکه همین که در وجودمان حس خوشحالی داریم یعنی شادی. 
گاهی  و  باشد  لبخند  یک  با  بروزش  است  ممکن  گاهی  حال 
آن  مستلزم  ولی  باشد  داشته  شادی  احساس  فرد  است  ممکن 

نیست که بخندد یا قهقهه بزند.
کوتاهی  لحظات  است  ممکن  خود  زندگی   تمامی  در  ما   
این حتی در  دارند و  بودن  آدم های شاد، روحیه شاد  اما  بخندیم 
بزنند  لبخند  این که  بدون  را  افرادی  چنین  هویداست.  چهره شان 
اگر از فاصله دور هم ببینیم متوجه می شویم شادند، زیرا گشاده رو 
هستند و با چهره شان به ما اجازه می دهند با آنان حرف بزنیم، از 
آنان درخواستی داشته باشیم، با آنان مشورت کنیم و... اما اگر افراد 
و خیلی  گرفته  منفی  انرژی  آنان  از  باشند  داشته  چهره غمگینی 

اوقات ترجیح می دهیم با آن ها وارد گفتگو و صحبت نشویم.
تمامی  بر  زیرا  استریال  مهم  جامعه  در  شادی  درنتیجه   
تأثیر  جامعه  سطوح  تمامی  در  ما  فردی  و  اجتماعی  کنش های 
می گذارد و به عنوان یک حالت مبنایی و ریشه ای عمل می کند؛ 
نباشد  اگر  به دنبال آن می آید و  بقیه موارد هم  باشد  اگر  یعنی 

پیدایش بقیه موارد مثبت نیز دچار مشکل می شود.

وضعیت جهان و ايران در زمینه شادی چگونه است؟
سازمان های  توسط  مختلف  کشورهای  در  که  تحقیقاتی 
اما  نشان می دهد  پایین  بسیار  را  ما  رتبه  انجام شده  بین المللی 
تحقیقات نکته ای دارد، چون شاخص ها را کشورهای غربی تعیین 
می کنند و برای یک فرد شاد ویژگی هایی را با ضرایب خاص در 
نظر می گیرند که اگر مثال کشوری در جمع ضرایبش باالترین 
امتیاز را آورد بنابراین مردمش شادترند. اکنون چند سال است که 
کشور نروژ همیشه به عنوان شادترین کشور دنیا معرفی می شود. 
همچنین کشورهایی چون دانمارک و سوئد که آزادی عملشان 
تأمین و تضمین شده است و به طور کل کشور های اسکاندیناوی 
جزو کشورهایی هستند که مردم آن ها بسیار شادند اما از طرفی 

آمار خودکشی نیز در همین کشورها قابل مالحظه است.
این یک تناقض به وجود می آورد که اگر شاد هستند درنتیجه 
نباید خودکشی وجود داشته باشد. البته یک علتش این است که 
در کشورهای غربی، رفاه اجتماعی و موارد عینی مانند وضع مالی 
خوب، حمایت دولت از فرد، پوشش بیمه ای باال و برخورداری از 
امکانات تفریحی را عامل مهم شادی می دانند و کسانی که چنین 

مواردی را ندارند انسان های شادی در نظر گرفته نمی شوند.



14
00

ند 
سف

2 ا
ه 3

نب
ش
دو

37

اما باید گفت نمی توان این آیتم ها را برای همه کشورهای 
دنیا مالک قرار داد، زیرا حتی در یک شهر یا حتی یک خانواده 
از  یکی  ندارد، چون  وجود  برای شادی  معینی  نیز شاخص های 
اعضای خانواده ممکن است شاد و سرحال باشد و دیگری نه، در 

حالی که همه در یک خانواده هستند. 
که  را  افرادی  حال  و  گذشته  زندگی  وقتی  اوقات  بسیاری 
شادند می بینیم، متوجه می شویم وضع مالی خوبی ندارند و ساده 
زندگی می کنند، اما ذهنیت آنان مثبت است. آنان قناعت می کنند 
و آن چه دارند برایشان کافی است و از آن چیزی که دارند لذت 
می برند. در مقابلش حتی در جامعه خودمان نیز می بینیم که همه 

ثروتمندان طبقات مرفه انسان های شادی نیستند. 
البته این بدان معنا نیست که پولدار بودن مانع شادی است 
از  ما  برداشت  و  نگرش  به  شادی  نیست.  هم  شادی  عامل  اما 
هستی بستگی دارد و باید گفت شادی از ذهن برمی خیزد و بعد 

ماهیت عینی پیدا می کند و تجلیاتش را در افراد می بینیم.
همچنین مشکالت اقتصادی که در جامعه وجود دارد باعث 
مسائل  اگرچه  باشیم،  شاهد  کم تر  جامعه  در  را  شادی  می شود 
فرهنگی نیز بسیار حائز اهمیت و قابل تحلیل و بررسی هستند. 
منظور از مسائل مالی این نیست که افراد ثروتمند باشند ولی باید 
حداقلی از موارد مادی را داشته و نیازهای اولیه شان تأمین باشد 
که این جزو شروط شاد بودن است. اگر فرد درگیر تأمین نیازهای 
اولیه باشد نمی تواند شاد بودن را تجربه کند. این در حقیقت همان 
»هرم مازلو« است که کف هرم، نیازهای اولیه است و نوک هرم، 
نیازهای رشد یافته ای چون خودشکوفایی فرد. بدین معنا که اول 
باید نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن و نیازهای اولیه برآورده شود 

و بعد پله پله نیازهای ارتقایافته تری مثل خودشکوفایی. 
ما درباره درصد شاد بودن مردم کشور خودمان آمار دقیقی 

زمینه  این  در  چیزی  بخواهد  کسی  اگر  و  نداریم 
اما می توان گفت در شرایطی  نیست،  بگوید علمی 
نمی  توان  دارد  وجود  اقتصادی  دشواری های  که 
و  برآورده  نیازها  اگر  و  داشت  باالیی  شادی  انتظار 
مشکالت حل شود می توان امیدوار بود درصد افراد 

شاد در جامعه هم بیش تر شود.

چه عوامل اجتماعی بر میزان شادی تأثیر 
دارند؟

در  مختلف  پژوهش های  از  به  دست آمده  نتایج 
جامعه  در  افراد  اگر  می دهد  نشان  اخیر  سال های 
از  شادیشان  کنند  تبعیض  و  بی عدالتی  احساس 
یکسان  شرایط  در  اگر  فرد  به عبارتی  می رود.  بین 
ببیند  و  گیرد  قرار  جامعه  در  دیگر  فرد  از  باالتر  یا 
احساس  این  است،  برخوردار  بیش تری  امتیاز  از  او 
را  شادی اش  و  و  بروز خشم  شده  باعث  بی عدالتی 

از بین می برد. 
مشکالت  کنند  بی عدالتی  احساس  افراد  جامعه ای  در  اگر 
پیدا  بروز  و...  پرخاشگری  افسردگی،  به صورت  روحی-روانی 
می کند. بنابراین وجود عدالت در جامعه و موارد مرتبط با آن مانند 

شایسته ساالری از عوامل مهم به وجود آمدن شادی است. 
در  کنند  احساس  افراد  یعنی  است،  اجتماعی  مشارکت  دوم 
تصمیمات جامعه خود سهیم هستند و نظر و سلیقه آن ها اهمیت دارد. 
اقتصادی،  است  ممکن  نیست،  سیاسی  لزوما  تصمیمات  این 
فرهنگی یا تصمیمات اجرایی بسیار کوچک باشد. من در یکی از 
افرادش در سایتی وجود داشت  شهرهای کشوری دیدم اسامی 
که افراد می توانستند وارد آن سایت شده و نظر بدهند. مثال اگر 
می خواستند خیابانی را یک طرفه یا جدول کشی کنند، از مردم آن 

محل سؤال می پرسیدند و مردم نظرشان را اعالم می کردند. 
احساس مشارکت اجتماعی و این که فرد حس کند نظرش 
مهم است در او ذوق و شوق و عالقه خاصی را به وجود می آورد 

که می تواند زمینه بخش شادی باشد.
می تواند  ایران  مانند  درکشوری  مخصوصا  که  سوم  عامل 
زمینه بخش شادی باشد برخورداری از حداقل امکانات مالی است. 
افرادی که از این مزیت برخوردارند شادتر از افرادی هستند که 
دائم در حال برآورده کردن نیازهای اولیه شان هستند و فرصتی 

برای ایجاد زندگی شاد ندارند. 

اما  است  مهم  اقتصادی  مسائل  بگوییم  می توانیم  بنابراین 
نه این که هرچه وضعیت مالی فرد بهتر باشد شادتر است بلکه 
با  شادمانی  روی  بر  مادی  عوامل  اثر  می دهد  نشان  تحقیقات 
هم  منفی  اثر  است  ممکن  حتی  و  می شود  خنثی  آن  افزایش 
بگذارد. یعنی وقتی نیازهای اولیه فرد برآورده می شود و ثروتش 
است  بلکه ممکن  نمی شود  بیش تر  باعث شادی  نه فقط  زیادتر، 

شادی به وجودآمده را نیز کاهش دهد. 
مستأجر  دیگر  و  می شود  خانه  فرد صاحب  که  زمانی  مثال 
جای  به  فرد  این  که  کنید  فرض  حال  است،  خوشحال  نیست 
یک خانه، صاحب 20 خانه شود، بنابراین چون خودش فقط در 
کنترل  مرتب  باید  را  دیگر  خانه   19 می کند،  زندگی  خانه  یک 
باعث می شود  این  و  دارد  به همراه  دغدغه های خاصی  که  کند 
کم رنگ تر  داشت  کم تری  ملک  که  زمانی  به  نسبت  او  شادی 
زیرا  ندارد،  را  اولیه  آرامش  می شود  زیاد  فرد  ثروت  وقتی  شود. 
مدام نگرانی ثروتش را دارد که به طریقی از دست نرود و همین 
بروز شادی  برای  بنابراین حداقل ها  ایجاد شادی می شود.  مانع 
کفایت می کند که متأسفانه بخشی از جامعه ما همین حداقل ها 

را نیز ندارند.
دارد  اهمیت  بسیار  ایران مطرح شده و  مورد چهارم که در 
امنیت است. امنیت در هر زمینه ای اعم از خانواده، جامعه یا در 
و  نداشتن ترس  است.  به شکل های مختلف مطرح  کار  محیط 
دلهره و حس امنیت، باعث ایجاد شادمانی می شود و نداشتن آن 

این مفهوم را از بین می برد.
آخرین و پنجمین مبحث که در ایران هم بر آن تأکید شده، 
دوست داشتن است. افرادی که به بنیاد اصلی یعنی خانواده های خود 
عشق می ورزند و از کنار خانواده بودن لذت می برند و خانواده های 

خوب و مثبتی دارند، انسان های شادی هستند ولی اگر در خانواده 
در  و  نمی شود  ایجاد  نیز  باشد شادی  نداشته  وجود  فضایی  چنین 
محیط های دیگر جامعه، نمی تواند بروز و ظهور دائمی داشته باشد. 
دوست داشتن خانواده یا یک فرد مثل مردی که عاشق همسرش 
است یا مثال کسی که عاشق مادرش است، احساس شادی وافر و 

حس مثبت و رضایت از زندگی را به همراه دارد.

چه می توان کرد که مردم شاد  تر زندگی کنند؟
بعضی از راهکارها در اختیار افراد نیست و دولت ها )نهادها و 
سازمان های ذی ربط( باید آن را انجام دهند، مثل این که نیازهای 
رسانه ها،  طریق  از  را  افراد  همچنین  و  کنند  برطرف  را  اولیه 
صرفا  شادی  که  دهند  آموزش  جمعی  رسانه های  و  مطبوعات 
در  که  افرادی  چه بسا  و  نیست  اجتماعی  جایگاه  و  قدرت  پول، 
مقام قدرت هستند و سرگرم کار و لحظه ای فرصت پیدا نمی کنند 
به خودشان فکر کنند و شاد باشند. در این جا آموزش و یادگیری 
متأسفانه  اما  دارد  بسیار  تأثیر  انسان ها  به  کردن  زندگی  چگونه 
آمده،  به وجود  تغییراتی که در جامعه مدرن  و  تحوالت مدرنیته 

شادی را در همه جوامع کاهش داده است.
 در گذشته زندگی ساده ای داشتیم که البته مشکالت بسیاری 

داشت و تمام جوانب آن مثبت نبود. 

به عنوان مثال در گذشته بسیاری از مردم به آب آشامیدنی سالم 
دسترسی نداشتند و امکانات مدرن امروزی نبود اما آنان حس شادی 
با سادگی رابطه  بنابراین می توان گفت شادی  بیش تری داشتند. 
میزان  باشیم  داشته  پیچیده تری  زندگی  چقدر  هر  دارد.  نزدیکی 

شادی هم کم تر می شود.
 در فرایند مدرنیته ما به سمت پیچیده تر شدن رفته ایم، یعنی 
به قول مانوئل کاستلز، جامعه شناس اسپانیایی، در جامعه شبکه ای 
امروز آن قدر اطالعات ورودی ما در طول روز زیاد می شود که مغز 
جدیدی  اخبار  لحظه  هر  است.  اطالعات  پردازش  حال  در  مدام 
می رسد. مثال متوجه می شویم اکنون این اتفاق و یک ساعت پیش 
یا  یافته  یا کاهش  افزایش  قیمت فالن کاال  افتاده،  اتفاق  فالن 
فالن حادثه در فالن شهر اتفاق افتاده است. از صبح تا شب با 
انبوهی از اطالعات روبه رو هستیم که به ما فرصت استراحت و 

شادی نمی دهد و این ویژگی جامعه مدرن است.
راهکار این است که خود را از فضایی که احاطه مان کرده 
خودمان  برای  امکانات  ساده ترین  با  لحظاتی  آوریم.  بیرون 
نکنیم. هر کس  به مشکالت فکر  تفریح کنیم و  زندگی کنیم، 
به عالقه مندی های خود بپردازد. مثال یک روز را با خانواده و با 
این  افراد بسیاری که به  شادمانی و خنده در طبیعت بگذرانیم. 
از آن طرف  اما  دارند.  صورت زندگی می کنند شادی بیش تری 
گاهی می بینیم کسی که از لحاظ مالی وضع بسیار بهتری دارد 
چنین لحظات شادی را تجربه نکرده، هیچ گاه از ته دل نخندیده 

و خوشحالی واقعی نداشته است. 
انسان ها در جامعه امروز به قول اروینگ گافمن، جامعه شناس 
آن ها  دارند.  پشت صحنه  و یک  جلوی صحنه  آمریکایی، یک 
مثل  می دهند،  نشان  شاد  را  خود  صحنه  جلوی  در 
و  خنده  از  حالتی  با  که  مجازی  فضای  عکس های 
شادی نشان داده می شود و شاید دیگران نیز چنین 

برداشت کنند، اما آیا واقعا شاد هستیم؟ 
شادی  زیرا  داشت،  تردید  باید  موضوع  این  در باره 
ممکن است بروز بیرونی پیدا نکند. اغلب گمان می کنیم 
حتما باید فرد مدام بخندد تا شاد باشد اما ممکن است 
شادی و سرزندگی و دور بودن از غم ها را در رفتار فرد حس 
کنیم، گویی که بدنش در مقابل عوامل منفی مقاوم است.

اخالقی  باورهای  و  مذهبی  باورهای  طرفی  از 
می توانند به ایجاد شادی بسیار کمک کنند که هر دو با 
یکدیگر رابطه نزدیکی دارند، زیرا جوهره دین، اخالق 
مؤثر  می تواند  نیز  به تنهایی  اخالقی  بعد  البته  است. 
دارند،  اخالقی  ارزش های  که  انسان هایی  زیرا  باشد، 
بر مبنای اصولی زندگی می کنند و انسان های شادی 
هستند. انسان هایی که مذهبی هم هستند می توانند 

کمک بیش تری به شاد بودن خودشان بکنند. 
حتما  دارد  مذهبی  اعتقادات  که  کسی  نمی گویم  من  البته 
انسان شادتری است اما اعتقادات مذهبی در ایجاد شادی می تواند 
مؤثر باشد، زیرا فرد به آن چه که خداوند برایش مقدر کرده راضی 
است، شکایتی نمی کند و ناراحت نیست. این تقدیرگرایی می تواند 
تأثیرات مثبتی روی فرد بگذارد و در او امید ایجاد کند، زیرا اعتقاد 
دارد دنیا به این شکل نمی ماند و بعد از هر سختی آسانی است و 

قسمت های روشن و خوب زندگی را می بیند. 
می گوید  آمریکایی،  اتریشی اال صل  جامعه شناس  برگر،  پیتر 
کنار  مدرن  جوامع  در  را  مذهبی  اعتقادات  که  انسان هایی 
گذاشته اند، هویت بی خانمان دارند و به جایی متصل نیستند ولی 
پرانرژی  منبعی  به  اتصال  دارند حس  را  باورها  این  که  کسانی 
دارند. آن ها معتقدند خداوند شاهد همه چیز و پشتیبان آن هاست. 

بنابراین دلیلی برای غصه خوردن وجود ندارد.
در کنار این موارد، وظایف دولت ها و حکومت ها این است که 
عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کنند و تبعیض را از بین ببرند. با 
ایجاد مشارکت اجتماعی و شایسته ساالری، بستر امیدوار بودن آدم ها 
نسبت به آینده شان را فراهم کنند و حداقلی از امکانات را در اختیار 
افراد بگذارند. بنابراین هم دولت و هم افراد در ایجاد شادی مؤثرند. 
باشد که روزی دل مردمان این جهان هر لحظه شادمانی را معنا کند 

و اگر خنده ای هم هست از عمق وجود باشد.

گفتگو
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باز هم به یک نوروز و یک بهار دیگر نزدیک می شویم. چند 
روز آینده هزار و چهارصد و یکمین سال شمسی آغاز می شود و 

یکی از هزاران سال این سرزمین نیز پایان پیدا می کند.
هر چند که گاهشماری و تقویم ها در کائنات و هستی معنایی 
ندارند و ما انسان ها بودیم که به هزار و یک دلیل، گاهشماری، 
ساعت، روز، هفته، فصل و سال را ایجاد کردیم تا به امور زراعی، 
اجتماعی خودمان سروسامان دهیم و ظاهرا هم موفق بوده ایم، اما 
در این میان داستان نوروز، داستانی فراتر از یک رویداد تقویمی 
است. تردید ندارم که من نگارنده و شمای خواننده، هردویمان 
در یک فکر مشترک هستیم. این که چقدر همه چیز در رابطه با 

نوروز و جشن سال نو، تغییر کرده است و چرا؟

اردیک رودنبولر، پژوهشگر معاصر، در کتاب ارتباطات آیینی، 
تفسیر دقیقی از آیین ها دارد و معتقد است آیین ها تماما اشکالی 
از ارتباطند که میان فرهنگ ها، اقوام، ملت ها، تمدن ها یا پیروان 
یک دین، پیوند ایجاد می کنند یا به تعبیری پل می زنند. نوروز 

نیز عینا همین است.
اگر به تمامی آیین ها و مناسکی که از گذشته های دور وجود 
داشته اند نگاه کنیم، می بینیم که طبیعت در تمامی آن ها نقش 
طبیعی  فرآیند  یا یک  طبیعت  از  بخش  نکوداشت یک  یا  دارد؛ 
است یا تغییر در آن. بخشی از آیین هایی نظیر سوگواری و حزن 

نیز در میان هر تمدن و فرهنگی با طبیعت ارتباط دارد.
اما اگر نخواهیم در دام تکرار همان کلیشه های رایج گرفتار 
شویم که یکسره ستایش نوروز باستانی و نوزایی طبیعت است 
و برویم تا سال بعد، باید اذعان کنیم نوروز و به عبارت دقیق تر 
جشن و عید نوروز در طی چند دهه اخیر بسیار دچار تغییر شده و 
جنبه اجتماعی آن، از یک آیین نیکو و زاینده، مبدل به چیزی از 

اساس متفاوت و حتی متضاد شده است. 
کافی است که سر برگردانیم و به عقب نگاه کنیم، آن گاه 
شاهد یک مجموعه عظیم از خاطرات و سنت ها خواهیم بود و 
اندرخم کوی حیرت و تعجب خواهیم ماند که نسبت به گذشته نه 
چندان دور که هر کدام از ما زندگی کرده ایم، چگونه این میزان 

تغییر و فراموشی رخ داده است.
معرفتی  علل  و  ریشه ها  بررسی  یا  انتقاد  درصدد  مقاله  این 
نیست،  نوروز  خصوص  در  شناختی-اجتماعی  معرفت  تغییرات 
بالعکس تالشی در بیان مسیری عجیب و بسیار سریع در زندگی 
اجتماعی ماست که به خاطر تاریخ و آدابمان، نسبت به آن دیدی 

عاطفی و احساسی داریم.
ایران  در  واحد  امپراتوری  از  قبل  دوران  به  نوروز  سابقه 
می رسد و در حقیقت سبقه نوروز را باید در دوران پیش از تاریخ 
مکتوب ایران جستجو کرد و به همین دلیل نیز حکیم فردوسی، 
کلمه نوروز را به دورانی قبل از هخامنشیان و حتی کیانیان متعلق 
می داند، اما دورانی که ما می توانیم یک نقطه شروع مطلوب از 
که  عصری  است؛  قاجار  دوران  قطعا  کنیم  ترسیم  امروز  تا  آن 
تمام قرن نوزدهم ایران را از دوره ناپلئون بناپارت تا پایان جنگ 
عامه  فرهنگ  در  آن  نمایان  و چهره  برمی گیرد  در  اول جهانی 
ایرانیان، شخصیت ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه این سلسله و 

پرتأثیرترین آن ها در تاریخ معاصراست )1848-9648(.

دگرگونی  دردناک

     عماد فرح نیا

در ایران پس از اسالم ما دو دوران خاص داریم که در آن ها 
اعیاد و سنت ها با دین و ایرانیت ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده اند؛ 
دوران صفویه و دوران قاجار که هر کدام اهمیتی منحصربه فرد 

دارند.
تا در مورد چگونگی جشن ها در دوران صفویه و  ندارم  بنا 
قاجار سخن بگویم، چرا که ده ها کتاب به شکل پراکنده و بعضا 
دارد،  وجود  قاجار  دوران  در  و  گذشته  در  نوروز  مورد  در  جامع 
تا  گرفته  اعتمادالسلطنه  و  ناصرالدین شاه  خود  یادداشت های  از 
کتاب هنری پوالک، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه که اشارات 
یا کتاب همسر کلنل شیل  دارد،  ایرانیان  نوروز  مورد  در  جالبی 
که در زمان صدارت عظمای امیرکبیر در ایران حضور داشتند و 

همچنین شاهد قتل او نیز بودند.
جمله  من  دارد،  وجود  جالبی  اشارات  دوران  این  کتب  در 
این که نخستین روز تحویل سال، قبله عالم بار خاص می دادند. 
تمامی رجال دوران از اطراف و اکناف پایتخت و ایران در حیاط 
تحفه  هم  آن ها  تک تک  و  می شدند  حاضر  گلستان  کاخ  وسیع 
برای قبله عالم می آوردند و هم عیدی می گرفتند، از جمله والی 
خراسان که پدر عبدالحسین تیمورتاش )سردار معظم خراسانی( 
بود، اسب های تیزتک ترکمن برای شاه می آورد یا آقاخان نوری 
می داد و  هدیه  خاقان  جناب  به  الماس  انگشتر  و  انفیه دان  که 

ده برابر آن از خزانه برمی داشت!
سیاسی  مانورهای  مهم ترین  از  یکی  همزمان  مراسم،  این 
شاه نیز بود، یعنی اوال میزان عظیم تحف و پولی که ثروتمندان 
مهم ترین  از  یکی  می کردند،  پیشکش  شاه  به  شهرها  حکام  و 
عوامل تثبیت قدرت محسوب می شد و ثانیا لطف و مرحمت شاه 
بود که در مراسم، حاکم را برای یک سال دیگر در شغل خودش 

ابقا می کرد یا حتی ارتقا می داد.
که  می شد  اعالم  عام  بار  بود  عید  روز  دومین  که  بعد  روز 
معموال کسبه بازار، عموم روحانیون و ورزشکاران در پیشگاه شاه 
حاضر می شدند و در این مراسم همواره کشتی و ورزش باستانی 
یک رکن مهم به حساب می آمد. شاه معموال نطق کوتاهی برای 
مردم داشت و اغلب چند گفتگوی مختصر با صدراعظم در مورد 

اوضاع انجام می داد که کامال فرمالیته بود.
و  سفرا  برای  اغلب  ایرانی  میوه های  و  هفت سین  سفره 
مستشرقین بسیار جذاب بود، چرا که نگهداری خربزه و هندوانه 
با وجود امکانات آن روزگار، کاری بسیار سخت بود، اما تمامی 

این میوه ها در مراسم نوروزی بر سفره شاهانه وجود داشت.
بسیار  جنبه های  مختلف،  روزگاران  در  مهم  نکته  اما 
ارزشمندی از سنت های نوروزی است که طی نسل ها و نسل ها 
مکان  از  خانه تکانی  و  غبارروبی  آغاز  نخست،  بود.  شده  حفظ 
زندگی و اسباب آن است که بدون هیچ استثنا در تمامی ایران 
انجام می شد. حقیقت این بود که این مهم هیچ ارتباطی به طبقه 
اجتماعی نداشت و فقیرترین مردم ایران چه بسا با جدیتی بیش تر 

از اغنیا به پاک سازی و نظافت خانه همت می کردند.
آیین ها و مناسک کهن از جمله نوروز، همواره باید دو ویژگی 
داشته باشند، یکی ایجاد پیوند میان افراد و دیگری ایجاد شادی 
می توانند  مانعی  هیچ  بدون  طبقات  و  افراد  همه  درواقع  پایدار. 

همه ساله در یک زمان به یک شادمانی کامال عادالنه برسند.
نقایصی که در خصوص عدالت و آزادی در  علی رغم تمام 
شادمانی  نوروز،  ایام  در  داشت،  وجود  قاجار  دوران  مثل  دورانی 
پایدار در شرایطی تقریبا عادالنه بین مردم گسترده می شد. یک 
و  سردار  یک  و  رعیت  یک  شهری،  تاجر  یک  و  روستایی  فرد 
نوروز  دوران  در  استثنایی  پیوند  یک  به  آنان  خانواده  مخصوصا 

می رسیدند که برآمده از یک سنت بسیار کهن این دیار بود.
از  دیگر  یکی  ضعفا  و  دراویش  به  دادن  پیشکش  رسم 
ریشه دارترین خصایص نوروز تا نیمه قرن بیستم است. خردورزی، 
طبیعت گرایی، عدالت و شادمانی، ماهیت جامعه شناسی نوروز بود. 

بیش  نوروز، تک تک مردم  آیین  در  بسیار موشکافانه،  به شکل 
نقش  تولید و شکوفایی طبیعت  در  آن چه مصرف می کردند،  از 
داشتند. به بیان ساده تر، فرد دانه می کاشت، نوسازی و غبارروبی 
می کرد، حتی »سمک« یا ماهی که یکی از هفت سین دوران 
گذشته بود، بعد از تحویل سال، به عنوان موجودی مولد و زاینده، 
در نزدیک  ترین رود رها می شد. تک تک دانه ها در فرهنگ ایرانی 

مهم هستند و در چرخه طبیعت نقش داشته اند.
اما به تدریج یک استحاله درونی، ماهیت نوروز را تغییر داده، 

به نحوی که اسم آن وجود دارد و رسم آن رخت بربسته است.
وضعیت  تداوم  و  حفظ  به خاطر  را  ناصری  50 ساله  دوران 
اما  کرد  محسوب  باید  نوزدهم  قرن  از  نماد  یک  ایران،  جامعه 
تغییرات، نه یک ساله و ده ساله که در طی یک قرن اخیر آرام آرام 

ایجاد شد و سپس سرعت یافت.
از آن  تا حدود دهه 40 شمسی و سپس  از دوران مشروطه 
دوران تا دهه 70 شمسی، شاهد چندین مواجهه میان جامعه ایران 
نهایتا به فروپاشی  تغییرات  و مدرنیته جهانی هستیم که همان 
از  پس  یکی  که  رخدادهایی  انجامید؛  پهلوی  سلطنت  دوران 

دیگری ماهیت مفاهیم را در ذهن جامعه تغییر داد.
نوروز و عید نیز یکی از قربانیان مهم تغییر معنا در این روند 
را  از هویت یک سرزمین  بوده است، در حالی که بخش مهمی 

چنین آیین هایی حفظ می کنند.
گفتیم که ذات نوروز در ایجاد شادی پایدار و عدالت بود و 
توجه  از طریق  شادی  ایرانی،  نوروز  در  که  است  شگفتی آفرین 
از  نوروز  جنبه های  همه  می گرفت.  شکل  دیگری  به  کمک  و 
دیگری  به  توجه  در  تماما  آن  سیزدهم  روز  پایان  تا  ماه  اسفند 

تبلور می یافت.
توجه  بستگان،  به  توجه  به دهقان،  توجه  به خانواده،  توجه 
حتی  ایتام،  به  توجه  فقرا،  به  توجه  همسایه،  به  توجه  مادر،  به 
توجه به گیاهان و اشیا، بخش معنادهنده نوروز بود که همگی 
تلقی  مادرانه«  »توجه  به عنوان  اجتماعی  روان شناسی  در   آن ها 

می شود.
اشتباهات  تمام  علی رغم   1370 تا   1340 دهه های  در 
نوعی  یکباره   60 و   50 دهه های  تحوالت  با  و  کژراهه ها  و 
که  می گیرد  شکل  جامعه  در  جمعی  عدالت  و  همدلی  فضای 
است.  به سال های جنگ  متعلق  آن  اشکال  برجسته ترین  اتفاقا 
آن چه که به عنوان این توجه مادرانه یا عدالت عاطفی، به شکل 
خودجوش در جامعه شکل گرفته بود در دوران جنگ به زیباترین 

شکل متجلی می شود.
هرکس با هر میزان توانایی و دارایی، در شب عید و نوروز 
به فکر دیگری بود. میلیون ها زن و مرد و کودک در پشت جبهه 
مشغول بافتن بلوز و پخت سمنو، شیرینی و مربا بودند. بسیاری 
از  بهتر  به مراتب  لباسی  سالخورده،  تا  جوان  از  ایرانی  بانوان  از 
لباسی که برای خود خریده بودند، به رزمندگان یا همسر و فرزند 

سربازان هدیه می دادند.
از روستاهای لب مرز تا شمال  میلیون ها کودک و نوجوان 
سکه های  تمام،  سال  یک  که  را  خود  قلک های  پایتخت، 
بودند در  انداخته  آن  را در  اسکناس های 10تومانی  دوتومانی و 
کنار اسکناس های تانخورده و خوش عطر عیدی قرار می دادند تا 
این صورت  یا کمک کنند. در غیر  برای رزمندگان هدیه بخرند 
هم اغلب این پول ها را با امید خرید هدیه ای برای مادر یا یک 

پیراهن برای خواهر عیدی می دادند.
جامعه به شکل عمیقی، شادی پایدار یا شادی ناشی از توجه 
تاریخ  از  مقطع  این  در  بود،  نوروز  اسطوره  ذات  را که  ارتباط  و 

تجربه می کند.
اکنون نوروز با مفهوم شادی پایدار و بذل توجه به دیگری 
دچار  معنا  آن  با  نوروز  ارزش های  اخیر،  سالیان  و طی  کم رنگ 

تغییراتی ذاتی شده است.
تجلی  و  کهن  نوروز  ذات  که  دیگری  به  توجه  جنبه  اوال 
انسانیت و شکوفایی محبت در جامعه بوده، تبدیل به یک فرصت 
برای خرید شده است. میزان و شیوه مصرف ایرانیان باستان که 
همگی همراه توجه به طبیعت بود، تبدیل به تخریب طبیعت شده 
و آیین نوروز کامال با بازار پوشاک و لوازم آرایش پیوند خورده 

است و البته پسته و خشکبار برای اقلیت بهره مند از ثروت!
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را مدیون جمع  از اساس، شادی و طراوت خود  نوروز  ثانیا 
بوده، چرا که در  این گونه  تاریخ  و جمع گرایی است و در تمام 
آن شما شادمان نمی شوید مگر آن که همسایه و خانواده شما نیز 
شادمان باشند. اما آرام آرام نوروز تبدیل به یک شاخص فردی و 

طبقاتی شده است.
فرم های  قالب  در  تبریکات  سیل  سال،  تحویل  آستانه  در 
شروع  اجتماعی  شبکه های  در  »ایموجی«  و  »گیف«  خالقانه 
گاهی  حتی  دارد.  ادامه  نوروز  از  بعد  روز  دو  یکی  تا  و  می شود 
ماهیت این پیام های تهی و بی معنا، به شکلی تعریف می شود که 
به تمام افراد ارسال شوند. پیامک های متحدالشکل و استیکرهای 
خالی از معنا، جای دید و بازدید و احوال پرسی  صمیمانه و گرم را 
گرفته اند، به گونه ای که گاه کسی که پیام تبریک نوروز برای او 
ارسال می شود چند مدتی است از دنیا رفته یا همسر و فرزندش 
در همان لحظات روی تخت بیمارستانند و فرستنده پیام تبریک 

و عشق، این موضوع را نمی داند!
مشخص است که سختی معاش و مشکالت عدیده جامعه 
این  ریشه  که  نکنیم  فراموش  اما  است  علت  بر  مزید  معاصر، 
مفهوم در ذهن و اخالق جامعه قرار دارد. به همین دلیل آلودگی 
آمارها  نیز می شود. طبق  نوروز بیش تر  آب و طبیعت در دوران 
چیزی بیش از سه پنجم جنگل های ایران فقط طی حدود نیم  قرن 
اخیر از بین رفته و این از تراژدی هم فراتر است و اهمیت توجه 

به ارزش های حقیقی نوروز را دوچندان نشان می دهد.
یا  به عنوان سبک زندگی  اخیر  ثالثا چیزی که طی سال های 
موردتوجه  سخت  و  شده  شناخته  توده  میان  در  استایل«  »الیف 
مالی می توانند در  نظر  از  افراد  این  قرار می گیرد -چرا که  برخی 
بروند-  صدهزارساله  ره  یک شبه  گرفتن،  قرار  موردتوجه  صورت 
باعث شده تا افراد اوال ارتباط حداقلی خودشان را با مطالعه، گفتگو 
سو،  دیگر  از  و  بدهند  دست  از  خوب  سینمای  و  موسیقی  هنر  و 
اینفلوئنسرها)فعاالن فضای مجازی( بیش تر از هرچیز ترویج کننده 

فرهنگ مصرف باشند.
نیست،  مهم  جهان  در  چیزی  هیچ  زندگی،  سبک  این  در 
مگر آن که شما کیف برند »لویی ویتون« یا پیراهن برند »چنل« 

یا ساعت »پتک فیلیپ« داشته باشی، مدام گوشی تلفن همراه 
خودت را ارتقا بدهی و هرسال با خرید برند آیفون جدید برای 
شود؛  گسترده  شما  روی  پیش  اکسسوری  هزار  هزاران  نوروز، 
همان گونه که میلیون ها انار سرخ بلوری، کریستال و جواهرات 

برای شب یلدا تبلیغ می شود. 
تنش ها و نابرابری های طبقاتی در گسترش فرهنگ مصرف در 
نوروز )و البته چندسال اخیر در کریسمس!( تمامی هم و غم جامعه 
را از نوروز حقیقی به یک مزون یا نمایشگاه تبدیل کرده است که 
حتی در آن نمایشگاه چندروزه، عزیزترین عزیزان فرد هم فراموش 

شده اند. دیگران در این رویکرد ابدا به حساب نمی آیند.
تک تک مناسک و ویژگی های جشن بهاری نوروز با آن چه 

امروز شاهد آن هستیم در تعارض جدی قرار گرفته اند.
 اما موضوع مهمی که باید به آن توجه کنیم این حقیقت است 
که با تخصیص بودجه نهادها یا حکم دادن های مرسوم در این گونه 
موارد نمی شود یک مفهوم عمیقی تاریخی را زنده نگه داشت یا 
تغییرات عمیقی را که در خصوص آن رخ داده است ترمیم کرد یا 

به شکل گذشته بازگرداند. این هرگز مقدور نخواهد بود.
چنین مفاهیمی در ذهن تک تک افراد در جامعه دچار تغییر 
واقعیت ها  به  نسبت  باید  که  جامعه اند  افراد  همین  و  می شوند 

آگاهی پیدا کنند یا درصدد نکوداشت آیین ها برآیند.
و  نوروز  ریشه دار  و  ارزشمند  حقیقتا  جنبه های  این که  دلیل 
واژگانی مانند عدالت، محبت، دگرخواهی، نوع دوستی و احترام 
به طبیعت دارای معنا هستند، آن است که همگیشان نوعی پیوند 
با زندگی اند، اما کلمه »پیوند« که در مورد نوروز باستانی صادق 

بوده، در دوران معاصر تبدیل به »گسست« شده است!
ویژگی های  نوروز  کماکان  نیز  دور  نه چندان  گذشته  در 
ستودنی پیوند را با خود داشت؛ یعنی در ایام نوروز هر فردی از 
هر دین و مسلکی و متعلق به هر طبقه فرهنگی، به دیدار دیگری 
می رفت و مرزی وجود نداشت. بیمار، همسایه، زندانی، تبعیدی 
مشکالت،  گشایش  و  ارتباط  دایره  این  در  همه  دگراندیش،  و 

جایگاهی داشتند.

در  خود  خاطرات  کتاب  در  شیل،  کلنل  همسر  شیل،  مری 
و  می شد  آنان  از  نوروز  ایام  در  که  دیدارهایی  میزان  به  ایران، 
و  می شدند  دعوت  بازدید  به  نیز  آنان  دیدارها  همان  در  سپس 
کرده  اعتراض  ایرانیان،  بی وقفه  پذیرایی  و  شربت  چای،   سیل 

است!
تا دوران معاصر  بود که  این سنت چنان عمیق و ریشه دار 
نیز ادامه پیدا کرد. دید و بازدید، نشان دهنده این حقیقت بود که 
محدودیتی برای کسی وجود نداشت و از دیگرسو توجه در رفع 
از دوش فرد گرفتار در میان نزدیکان  بار  مشکالت و برداشتن 

جزء ذاتی آیین نوروز بود.
به  تبدیل  اساس  از  کنونی  زمانه  در  نیز  واقعیت  این 
مهمانی های اغلب متفاوت و نمایش زندگی به اصطالح الکچری 
شده است. حتی به این هم بسنده نمی شود و هرکدام از حاضرین 
مهمانی، فیلم و عکس های این بزم سلطنتی را بارعام و بارخاص 

می گذارند تا همه از آن بهره مند شوند.
این گسست ها و آن پیوندها، این تفاخرها و آن همدلی ها، 
فرهنگ  این  طبیعت،  به  احترام  آن  و  طبیعت  نابودگری  این 
همنشینی  و  تازه  هوای  از  پر  زندگی  آن  و  تکرارهای مالل آور 
در کنار هم، این بی تفاوتی حتی نسبت به نزدیکان و آن یاری و 
حمایت حتی نسبت به غریبه، همه نشان دهنده فاصله عظیمی 
از مرز  میان معنای نوروز کهن تا دوران کنونی است که دیگر 

تفاوت گذشته و به تضاد رسیده است.
پرسش این جاست این مسیر به کجا خواهید انجامید اگر همه 

حقایق تاریخی و غنی این گونه دچار تحریف و مسخ شوند؟
نوروز بسیار عمیق تر و گرامی تر از آن چیزی بوده که آرام آرام 
در کشاکش دنیای مدرن آن را به چنین شمایلی درآورند. نگذاریم 
این میراث غنی نیز جز یک اسم نباشد، چرا که نوروز دیگر یک 
منفعت طلبانه  مقاصد  پای  به  که  نیست  کاروانسرا  یا  ساختمان 
بر  نیز متکی  آینده  از  بلکه بخش مهمی  قربانی شود،  نفر  یک 

این میراث است.
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نوروز فقط در ایران باصفاست

دل کندن آسان نیست که هیچ، دشوار هم هست. شاید اگر 
بسیاری از کسانی که تصمیم به هجرت گرفتند، مسیر را در آن 
سوی گفته ها و شنیده های دوستان و آشنایان در همین فضای 
ارزیانی  نقشه  یک  خواندن  مثل  درست  و  ببینند  هدفمند  وب 
کنند، قدری در تصمیم خود تعلل کنند »که عشق آسان نمود 
اول ولی افتاد مشکل ها«. مبحث پیچیده و بحث انگیزی است اما 
نکته ای که در این ظرف کوتاه، مدنظر ماست این است که همه 
برای همیشه نمی روند. هستند کسانی که با عزم و اراده کافی 
بعد از چندین سال غربت نشینی برمی گردند. باکی از مسیری که 
رفته اند و حاال می خواهند برگردند ندارند، گویی روایت بازگشت 

در هیج کجای این سپهر تمام شدنی نیست.

چه شد که رفتیم؟
وطن  جالی  که  آن ها  از  است،  زیاد  شنیده ها  و  گفته ها 
کرده اند بسیار خوانده و شنیده ایم. از مهاجرت نخبگان بیش تر 
از همه خبر خوانده و شنیده ایم، از جمعیت هایی که در شرایط 
پرتنش اقتصادی و سیاسی، رفتن را به ماندن ترجیح دادند نیز کم 
نخواندیم و ندیدیم. بسیاری از ما آشنایان یا دوستان یا عزیزانی 
داریم که در کشوری دیگر اقامت دارند. قصه های هجرت های 
دشوار زمینی که خود یک تراژدی است، اما از برگشتن معکوس، 
فعاالن  و  نخبگان  بوده سمت وسوی  هم  اگر  خوانده ایم.  کم تر 
اقتصادی بوده و کم تر از مردم عادی گفته شده است؛ مهاجرانی 
که با توشه ای اندوخته از تجربه های غربت، تصمیم به برگشت 
به موطن خود گرفتند، آمدند و ماندند. می خواهیم بشنویم از مادر 
دو فرزند و همسری که بعد از یازده سال اقامت در آلمان باالخره 

تصمیم به برگشتن و ماندن گرفت. 
می کند.  مهاجرت  آلمان  به   1378 سال  از  سمیعی  الهام 
را  این سرنوشت  برلین  ایرانی ساکن  پزشک  با یک  ازدواجش 
ازدواج کرده و مهاجرت  او رقم می زند: »در سال 1378  برای 
دو دختر  گرفتم  بازگشت  به  در سال 1389 که تصمیم  کردم. 
اما  فارسی صحبت می کردند  ما  با  داشتم، دخترانی که هرچند 
زبان بین خودشان آلمانی بود. چون من و همسرم هردو ایرانی 
بودیم و با هم فارسی صحبت می کردیم، بچه ها فارسی را در حد 
محاوره می دانستند. البته من هم سالی دو الی سه بار به ایران 
نیز  اقوام  سایر  و  مادربزرگشان  و  پدربزرگ  با  آن ها  و  می آمدم 
آن ها  فارسی  لغات  تعداد  فارسی صحبت می کردند ولی خوب، 
می رفتند  که  مهدکودکی  به واسطه  آلمانیشان  زبان  و  بود  کم 
خیلی قوی تر بود. روزهای اولی که برگشتیم برای بچه ها خیلی 
زبان  فهم  و  بیان  در  که  دلیل  این  به  هم  بیش تر  بود،  سخت 
برای  را  مدرسه  اول  روزهای  همین  و  داشتند  مشکل  فارسی 

آن ها سخت کرده بود.«
او وقتی به ایران برمی گردد که دختر بزرگش کالس دوم و 
دیگری کالس اول را به پایان رسانده بودند و راضی به برگشتن 
نبودند. همسرش نیز بعد از سال های بسیار سکونت در آلمان، 
حاال باید دوباره موقعیت متفاوتی را برای خود تصور می کرد. او 
که یک متخصص قلب است بعد از 28 سال زندگی در آلمان در 

سن 43 سالگی در مسیر برگشت قرار گرفته بود. 

 مریم مرتضوی نسب

الهام سمیعی از شرایط همسرش می گوید: »همسرم از 15 
سالگی از ایران رفته بود و در مدت زمانی که مجرد بود پدر و 
او  دلیل هرچند  به همین  او سر می زدند.  به  گاه گاهی  مادرش 
خصلت هایی ایرانی دارد ولی در کل بیش تر یک آلمانی است. 
برای او برگشتن به ایران خیلی سخت بود. هرچند در ذهنش 
خاطرات خوبی از ایران داشت ولی واقعیت این است که او به 
خاطر من این کار را کرد. چون موقعیت کاری و شغلی اش آن جا 
آلمان  در  من  با حضور  می گفت  که  جایی  تا  بود،  عالی  خیلی 

کمبودی هم که از لحاظ عاطفی داشت برطرف شده است.«

مهاجرت معکوس
مهاجرت همیشه شکلی از رفتن و برنگشتن نیست. کم نیستند 
مهاجرانی که زمانی به موطن خود برمی گردند. به این شکل از 
مهاجرِت کسانی که باز می جویند روزگار وصل خویش، مهاجرت 
معکوس گفته می شود که در مقایسه با شکل اول مهاجرت کم تر 
بیش تر  معکوس  مهاجرت  ایران  در  است.  شده  پرداخته  آن  به 
یا  کوچک  شهرهای  به  بزرگ  شهرهای  از  مردم  بازگشت  به 
در  حالی که  در  می شود،  مربوط  روستایی  مناطق  به  شهرها  از 
موطن  به  مقصد  کشور  از  مهاجران  بازگشت  بین المللی،  سطح 
معکوس  مهاجرت  را  مهاجرفرست  کشور  یعنی  خودشان  اصلی 
می گویند. مهاجرت معکوس نیز پیامدهای خاص خودش را برای 
به  که  مهاجری  است.  زده  عمل  این  به  دست  که  دارد  فردی 
موطن خود برگشته همان کسی نیست که پیش از ترک وطن 

بوده، به خصوص که عده ای از سر ناچاری برمی گردند. 
در  اجبار  گزینه  به  اشاره  ضمن  ایرانی  جامعه شناس  یک 
درشت،  و  ریز  کنار،  و  گوشه  »در  می کند:  خاطرنشان  برگشت 
از  خیلی  برگشتن  شاید  و  برگشتند  که  هستند  زیادی  آدم های 

آن ها دلیل عاطفی هم نداشته باشد.«
جذب  امکان  جامعه  یک  وقتی  جامعه شناس،  این  باور  به 
برای عده ای را فراهم نمی کند و به نوبه خود آن ها را پس می زند 

آن عده چاره ای جز بازگشت ندارند. 
وی با بیان این نکته که گروهی احتماال با این تصور مهاجرت 
می کنند که به کشور دیگری می روند تا موقعیتی مشابه همین جا 
روبه رو  واقعیت  این  با  وقتی  کنند می افزاید: »آن ها  را جایگزین 
می شوند که به دالیل گوناگون توانایی جذب در سیستم اجتماعی 
کشور مقصد را ندارند و آن موقعیت را نمی توانند پیدا کنند چاره ای 
جز برگشتن ندارند. دالیل بازگشت می تواند متعدد باشد، از جمله 
این که فرد مهاجر یا زبان کشور مقصد را به درستی نداند یا پول 
کافی نداشته باشد یا فاقد مهارت های الزم برای زندگی در آن 
کشور باشد، اما در نمونه هایی که ما در این جا از آن ها نام می بریم 

تنها گزینه عاطفی و تعلق خاطر مدنظر است.«

بازگشت
فرناز ناظری دیگر ایرانی است که بعد از سه سال اقامت در 
کانادا به ایران برگشته و سال هاست در ایران زندگی می کند. او 
هم در سال 1380 در ازدواج با یک ایرانی ساکن کانادا، مقیم آن 
کشور می شود. فرزند اولش را در آن جا به دنیا می آورد و نوزادش 

10 ماهه است که به ایران برمی گردد. 
او می گوید: »همسرم از 10 سال قبل در کانادا ساکن شده و 
در این مدت توانسته بود برای خودش موقعیت کاری و اجتماعی 
و دوستانی پیدا کند که در این سه سالی که من در کانادا بودم 

با همان ها رفت وآمد داشتیم.«
دلیلش  اصلی ترین  پرسیدم  بازگشتش  دالیل  درباره  وقتی 
اول خانواده و دوم زبان فارسی بود: »خانواده هر دو طرف دلیل 
برگشت ما بود، به خصوص که مادر همسرم بیمار بود و به ما نیاز 

داشت. ما بیش تر به خاطر او برگشتیم. 

البته من هم خیلی دوست داشتم نزدیک پدر و مادرم زندگی 
کنم. چون بچه دار شده بودم و دوست داشتم فرزندم در محیط 

خانواده بزرگ شود و خانواده خودم و همسرم را بشناسد.
می شوند  بزرگ  کانادا  در  که  بچه هایی  دیدم  تجربه  به  من 
دایی  و  خاله  عمو،  مادربزرگ،  و  پدربزرگ  و  هستند  تنها  خیلی 
و عمه را اصال نمی شناسند و من این را دوست نداشتم. بعد هم 
احساس می کردم که پدر و مادر خودم و مادر همسرم دوست دارند 
بچه های من را هم ببینند. بچه های خواهر و برادرهای دیگرم در 
کنار پدر و مادرم بزرگ شده بودند، احساس می کردم آن ها حق 
دلیل  همین  به  ببینند.  هم  را  من  بچه های  بخواهند  که  دارند 
همیشه در ذهنم بود که در غربت نمی مانم و به ایران برمی گردم. 
تصمیم  ما  مریض شد  که  مادر همسرم هم  و  که شدم  بچه دار 

گرفتیم برای مدتی به ایران برگشته و این جا زندگی کنیم.«

فارسی شکر است
دلیل دیگری که ناظری مطرح می کند زبان فارسی است. 
او می گوید: »بچه هایی که آن جا بزرگ می شوند یا زبان فارسی 
من  می زنند.  حرف  به سختی  را  آن  یا  نمی شناسند  اصال  را 
دوست داشتم فرزندم زبان فارسی را کامل و درست یاد بگیرد، 
بچه ها  وقتی  به هرحال  بنویسد.  فارسی  و  کند  فارسی صحبت 
در آن جا به مدرسه می روند راحت ترند که انگلیسی حرف بزنند 
را  این  و من  بزنند  نمی خواهند حرف  نیز  خانه  در  را  فارسی  و 
دوست نداشتم.« وی که در سال 1383 ایران را ترک کرد، از 
دوستان ایرانی اش که ساکن کانادا هستند چنین روایت می کند: 
در  از من  زودتر  بودم خیلی  آن ها دوست  با  »ایرانیانی که من 
کانادا زندگی می کردند. به نظرم آن ها هیچ کدام مثل من فکر 
نمی کردند و به خاطر همین هم در آن جا ماندند. حتی بعضی ها 
ترجیح می دادند که بچه هایشان در آن جا بزرگ شوند، چون فکر 
این جا  اصال  دارند  آن جا  در  بچه ها  که  امکاناتی  که  می کردند 
برای من  فاکتورهایی که  باشند. شاید هم  داشته  نمی توانستند 
مهم بود برای آن ها خیلی مهم نبوده و فکر می کردند خانواده 
همیشه برقراراست و هر وقت دوست داشته باشند می توانند به 
نیز پدر  این  صورت  ببینند، در غیر  را  ایران سفر کرده و آن ها 
و مادرشان به دیدنشان می رفتند. تا جایی که می دانم زبان هم 
خیلی برای آن ها مهم نبود. اگر مهم بود که بچه هایشان فارسی 
می دانستند و کامال انگلیسی حرف نمی زدند. در کل دوستان من 
ایران امروزی  از  ایران رفتند تجربه ای  از  چون در زمان جنگ 
ندارند، شاید به خاطر همین اصال فکر نمی کنند که امکانات در 

ایران چگونه است تا بخواهند این جا زندگی کنند.«
پدر و مادر برای همه از عزیزترین ها هستند. دوری از آن ها 
رنجی را به انسان تحمیل می کند که با قاطعیت می توان گفت 
آن ها  چه  است؛  مشترک  درد  مهاجران،  از  کثیری  جمع  برای 
که  آن ها  چه  برنگشته اند،  دیگر  و  بربسته  مهاجرت  رخت  که 
برگشته اند و چه آن هایی که تنها دلیل ماندنشان خانواده است 

و بس. 
برگشته،  ایران  به  انگیزه  این  با  تنها  الهام سمیعی هم که 
همواره در طول صحبت هایش بر وابستگی به خانواده و پدر مادر 
مادرم  و  پدر  و  خانواده  به  خیلی  »من  می گوید:  و  کرده  تأکید 
وابسته بودم. از میان دفعاتی که به ایران می آمدم یک بار احساس 
کردم پدر و مادرم خیلی پیر شده اند و این حس خیلی بدی را در 

من ایجاد کرد. در واقع پیری آن ها خیلی اذیتم کرد.« 
بیش تر  ایران  به  برگشت  برای  را  اما یک حادثه عزم وی 
راهی شمال کشور  ایران،  در  و خانواده اش  بود  کرد. شب عید 
بودند. اتفاقی که در مسیر شمال برای آن ها رخ داد تردید او را 
برای بازگشت به یقین تبدیل کرد: »در یکی از روزهای آغازین 
سال نو، پدر و مادرم با مادربزرگم در مسیر مسافرت به شمال 
تصادف کردند و مادربزرگم در آن تصادف درگذشت. پدرم براثر 
تصادف به جراحی مغز نیاز پیدا کرد، مادرم نیز کتفش شکست. 
شب  از  بعد  نگفتند.  من  به  رابطه  این  در  چیزی  آن ها  البته 
تصادف، هر شب با من تماس می گرفتند و می گفتند ما شمالیم، 
در حالی که در خانه ما مراسم ختم مادربزرگم برگزار بود و همه 
فامیل جمع بودند. بعد از مراسم نیز تماس می گرفتند و من هم 

تصور می کردم این ها دسته جمعی شمال هستند. 

گزارش

 گفتگو با هجرت کرده هايی که حسرت ايران دارند
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بیایم  ایران  به  می خواستم  که  مادربزرگم  چهلم  نزدیک 
اذیت  خیلی  روز  آن  است.  افتاده  اتفاق  وقایع  این  که  فهمیدم 

شدم و فهمیدم که چقدر از آن ها دورم.«

نوروز فقط در ايران باصفاست
دارند،  را  خودشان  دلگیری های  که  هستند  روزهایی  یک 
مثل غروب  روز جمعه، مثل پنج شنبه آخر سال. برای آن هایی که 
در کنار خانواده نیستند می توان روزهای تعطیالت نوروز را هم 
اضافه کرد، به خصوص لحظه تحویل سال نو و سنت دور سفره 

هفت سین نشینی خانواده ایرانی هنگام تحویل سال نو. 
الهام سمیعی که سال های بیش تری را در غربت گذرانده، 
وصف  چنین  را  غربت نشینی  روزهای  در  عید  هوای  و  حال 
می کند: »عیدها ما هم سفره هفت سین می چیدیم و سبزی پلو و 
ماهی می پختیم. اگر عید به روزهای شنبه و یکشنبه می خورد 
هر  می خورد  هفته  وسط  به  اگر  ولی  بود  بهتر  هوایش  و  حال 
عید  متوجه  و کسی  بود  کار خودش مشغول  و  به شغل  کسی 
هوای  و  حال  جغرافیا  و  مکان  ظرف  که  این جاست  نمی شد. 
خودش را تحمیل می کند. حاال اگر در نیمکره جنوبی باشی که 
آب و هوا هم یاری نمی کند. در این میانه به نظر می رسد که 

رسانه می تواند مددرسان خوبی باشد، شاید هم قوت قلبی. 
را  خودشان  نوروزی  برنامه های  ایرانی  تلویزیون های  البته 
داشتند و ما هم دوست داشتیم و کمی به واسطه آن ها در حال 
و هوای عید قرار می گرفتیم اما خوب هر کاری هم می کردیم 

چیزی جایگزین حضور در ایران نمی شد.«
 او در وصف حال و هوای روزهای عید در خارج از ایران 
به کریسمس اشاره کرده و می افزاید: »شبیه ترین حالتش حال 
اعیاد  روزهای  در  ایران  در  است.  ایران  در  و هوای کریسمس 
مسیحی و روز کریسمس، هر چقدر درخت کاج بگذاری و تزیین 
باشد و تعطیلی نداشته باشی و آن حال  کنی وقتی روز کاری 
و هوا نباشد لذتی ندارد. نوروز هم همین طور است. یادم می آید 
یک سال خانواده ام از ایران برای بچه هایم کلی هدیه فرستادند. 
نبود و روز کاری بود  بود ولی چون تعطیل  کار خیلی قشنگی 
نتیجه  در  کنی  دورهم نشینی  دوستانت  با  حتی  نمی توانستی  و 
از طرف دیگر  باشی.  داشته  را  نمی توانستی حال و هوای عید 
باعث  همین  می رفتند،  سفر  به  دسته جمعی  ما  خانواده  عیدها 
می شد که آن چند روز دلتنگی من بیش تر شود و برای همین 
آن ها  و هوای  از حال  و  بگیرم  تماس  دلم می خواست  بیش تر 
کردند.  کار  چه  و  رفتند  کجا  که  بشوم  خبردار  دقیقه به دقیقه 
چه  و  بد  خبر  چه  و  نبود  مجازی  فضای  موقع  آن  خوشبختانه 
می دیدند  چون  نگویند،  من  به  فوری  می کردند  را سعی  خوب 

که دلتنگ تر می شوم.«
با تأکید بر این که عید در کانادا حال و  فرناز ناظری هم 
هوای عید در ایران را ندارد می گوید: »ما و دوستانمان در کانادا 
عیدها همیشه سفره هفت سین می چیدیم و با دوستانمان دورهم 
جمع می شدیم با این حال آن جا عید حال و هوای این جا را ندارد 
و همه سرکار هستند. تنها اتفاقی که می افتد این که در این ایام 
همه حال و هوای ایران به سرشان می زند. باالخره خاطراتی که 
از  با آن هاست.  ایرانی ها نقش بسته همیشه  این جا در ذهن  از 
تجریش و دربند و درکه گرفته تا اصفهان و شیراز و شمال و 
حس و حال دریای آن، هم در خودم و هم در دوستان و اقوامی 
این فضاها  دلتنگ  که آن جا داشتم چنان نقش بسته که همه 
خوراکی های  یک سری  برای  حتی  نکنید  باور  شاید  می شوند. 
ایران که آن جا نمی توانی پیدا کنی مثل چغاله بادام، گوجه سبز و 
از این دست که فقط در ایران می توانی حس کنی آن ها را داری 

دلتنگی می کنی.«
الهام سمیعی با اشاره به این که ته ذهن همه آن هایی که 
در خارج از کشور زندگی می کنند نگاهی به بودن در ایران هم 
برجسته  ایران،  به  مهاجران  نگاه  در  را  خاطرات  نقش  هست، 
می داند: »خاطره ها در خارج از کشور در ذهن پررنگ تر می شوند. 
همان فالوده و بستنی سر تجریش یا آش خوردن ها در دربند و 
درکه در آن جا ارزشمندتر از قبل می شود. قبال که آلمان بودیم 
هر وقت به ایران می آمدیم حتما سری به دربند می زدیم. اصال 
خوردن چلوکباب در فضای این جا حال و هوای دیگری دارد.« 

به گفته وی، این فرم دلبستگی ها در ذهن یک ایرانی شکل 
اما  می کنیم،  صفا  آن  با  و  رفته  ما  خون  در  خاطرات  و  گرفته 
وقتی آن جا رفتی و هویت فرزندت در آن جا شکل گرفت، چون 
او این حال و هوا را درنیافته است نمی توان انتظار داشت دلش 

هم تنگ بشود.

احساس تعلق
تعلق خاطر برای یک مهاجر معنای پررنگ تری دارد، زیرا او 
عمق این واژه را با وجود خود حس کرده و حتی می داند که همین 

ترکیب دوکلمه ای می تواند نقطه عطفی برای بازگشت باشد. 
بهمن دارالشفایی، مترجم و روزنامه نگاری که بعد از حدود 
هشت سال سکونت در لندن، در بهمن 1392، به  قول خودش 
ایران  به  همیشه  برای  تهران  به  لندن  یک طرفه  بلیت  یک  با 
»از  می گوید:  چنین  خود  تجربه  این  از  یادداشتی  در  بازگشت، 
را  کار  این  چرا  پرسیده اند  من  از  خیلی ها  برگشتم  که  روز  آن 
ادامه  برای  قانونی  یا  کردی، به خصوص که هیچ مشکل مالی 
از آن  نداشتم؛ تصمیمی که لحظه ای هم  انگلستان  در  زندگی 

پشیمان نشدم.«
برای  دالیلش  کل  یادداشت،  این  از  بخش هایی  در  وی 
برگشت را در یک کلمه خالصه می کند: »احساس تعلق. برای 
من زندگی در جایی که به آن احساس تعلق ندارم، بی روح است 
و سرد و غمگینم و حتی تا حدودی خالی از معنا. خوب یا بد، 
من به  جایی جز ایران احساس تعلق ندارم و تجربه نزدیک هفت 
سال زندگی در خارج از کشور هم نشانم داد که توان ندارم این 

ویژگی ام را تغییر بدهم.«
 این مترجم در بخشی از یادداشتش با طرح سؤالی که این 
احساس تعلق از کجا می آید، چنین می نویسد: »شاید از این جا 
که من در طول 26 سالی که پیش از رفتن از ایران در تهران 
کوچه های  و  خیابان ها  از  بارها  و  بارها  و  بارها  کردم،  زندگی 
رد  مغازه ها  و  ساختمان ها  و  خانه ها  کنار  از  گذشتم،  مختلفی 
از  بخشی  شد  این ها  همه  و  گذاشتم  پا  بعضیشان  به  و   شدم 

وجود من.
تا وقتی از ایران نرفته بودم نمی دانستم حضور این فضاها 
از آن که  بیش  بی اغراق من  و  پررنگ است  در روح من چقدر 
بیش تر  شاید چون  فضاها می شدم.  دلتنگ  آدم ها شوم  دلتنگ 
آدم ها را باالخره می شد در جایی دید. شاید اگر 26 سال در لندن 
می ماندم این حس را به آن شهر هم پیدا می کردم، شاید هم 
نه. شاید آن چه در کودکی در روح ما حک شده قدرت بیش تری 

به چنین  یکی حاضر  در هر صورت من  نمی دانم.  دارد. 
قماری نبودم.«

البته همه به یک اندازه از رفتاری 
مهاجرت،  نوع  دو  هر  برای  که 
معکوس  شکل  چه  و  اول  نوع  چه 
نیستند.  راضی  می دهند  انجام  آن، 
همچنان  برخی  و  مصمم تر  برخی 
از  بعد  امروز  ناظری  فرناز  مرددند. 
که  تصمیمی  از  سال   17 گذشت 

پشیمان گرفته   1383 سال   در 
 نیست. 

اگر  که  این  بر  تأکید  با  وی 
این  برمی گشتم  عقب  به  دوباره 
می افزاید:  می کردم  تکرار  را  کار 
ایران  به  برگشتن  از  »اصال 
پشیمان نیستم. چون دوست داشتم 
بچه هایم ایرانی و در خانواده بزرگ 
دست  به  را  این ها  همه  که  بشوند 
ایرانی  واقعا  بچه هایم  االن  آوردم. 
ایرانی  خلق وخوی  شده اند،  بزرگ 
این ها  دارند.  عاطفی  وابستگی  و 

آن  از  است.  مثبتی  بسیار  نکات 
طرف با پدر و مادر خودم و مادر همسرم 

زندگی کرده و همه را تجربه کردم. 

مادربزرگ،  و  پدربزرگ  تجربه های  می کنم  فکر  من 
تجربه های قشنگی است که ما همه داشتیم و من دوست نداشتم 
دوست  بگیرم.  خودم  بچه های  از  را  قشنگ  تجربه های  این 
و  پدربزرگ  و  مادربزرگ  از  ذهنی  پس زمینه های  آن ها  داشتم 
دوست داشتن های این جوری را داشته باشند که خوشبختانه به 
دست آوردند. االن هم خیلی دوست ندارند از ایران بروند و اگر 
باز هم مانع نمی شوم، چون فکر  بمانند  هم رفتند و نخواستند 

می کنم هرکسی حق انتخاب را دارد.«
الهام سمیعی اما در درستی تصمیمش در سال 1389 قدری 
مردد به نظر می رسد، چون به نظرش در کنار امتیازهای مثبتی 
که از این برگشت حاصل کرده قدری هم امتیاز از دست داده 
است. او می گوید: »نمی دانم تصمیم برگشتم تا چه اندازه درست 
بود، چون امتیازهای مثبت و منفی زیادی دارد. از یک لحاظ با 
برگشتنم بچه ها عواطف ایرانی و در خانواده بودن را یاد گرفتند و 

این خیلی خوب است. ولی در کنارش معایبی هم وجود دارد. 
واقعیت را بخواهید این ما هستیم که در کنار خانواده بودن 
برایمان مهم است و در سختی و خوشی در کنار هم هستیم. این 
رفتاری است که در آن جا یاد نمی گیری، چون ارتباط خانوادگی 
آن جا کم است و بیش تر روابط با دوست و رفیق چیده شده است 
و ناخودآگاه بچه ها اگر آن جا بودند یاد می گرفتند به همان روش 
بزرگ شوند. ولی بچه ها چون در ایران حضور داشتند می دانند 

در کنار دوست، خانواده هم ارزشمند است. 
که  خانواده ای  کنار  در  سال ها  برگشتنم  با  دیگر  سوی  از 
برخی  به  توجه  با  االن  ولی  کردم.  زندگی  داشتم  دوستشان 
شرایط و فشارهای اقتصادی، قدری در درستی تصمیمم تردید 
پیدا کرده ام. آن موقع که من به ایران آمدم شرایط برای زندگی 
از هر لحاظ بهتر بود. االن امنیت شغلی قابل مقایسه با زمانی 
از این لحاظ دستخوش  ایران آمدم نیست و جامعه  که من به 

تغییرات زیادی شده است.«
در نهایت می توان گفت انسان ها هرکدام بنا بر بستری که در 
آن قرار گرفته و رشد کرده اند و شرایطی که محیط پیرامونشان 
به آن ها تحمیل می کند برای هر مرحله از زندگی خود تصمیم 
سرنوشت سازند.  بسیار  تصمیم گیری ها  این  از  بعضی  می گیرند. 
سرنوشت ساز  کارهایی  انجام  به  تصمیم  وقتی  است  خوب  چه 
می گیریم پل های پشت سر خودمان را خراب نکنیم؛ بازگشت 

برای خود روایت ها دارد و از شیرین ترین تجربه هاست.
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هیچ جا کشور خود آدم نمی شود!

 خودتان را معرفی کنید.
محبوبه مداح هستم، متولد سال 1348، دوازده سال است که 
راننده ماشین سنگین هستم و به خاطر عالقه زیاد وارد این کار 
شدم، پدرم هم راننده ماشین سنگین بود و گویا این عالقه ارثی 
است. از کودکی ذوق داشتم پشت فرمان بنشینم اما پدرم هرگز 
بنشینیم.  ماشین  پشت  نگرفته ایم  نامه  گواهی  تا  نمی داد  اجازه 
از من کوچک تر هستند نصف  که سه سال  دوقلویم  برادرهای 
هل  بود  خاموش  که  همان طور  را  پدر  سواری  ماشین  شب 
تا  می خواستند  همسایه مان  از  و  می بردند  بیرون  و  می دادند 
رانندگی یادشان بدهد. صبح که پدرم بیدار می شد، می دید بنزین 
ندارد و فکر می کرد ماشین ایراد دارد. اما من هرگز این کار را 
نکردم و در 18 سالگی همزمان که هم درس می خواندم و هم 

کار می کردم، گواهی نامه ام را گرفتم.

در چه رشته ای تحصیل کرديد؟
مرغداری  قبال  هستم.  کشاورزی  مهندسی  ارشد  کارشناس 
داشتم، بنابراین تصمیم گرفتم کشاورزی بخوانم و رشته تحصیلی 
که انتخاب کردم براساس شغلم بود. سال 1367 زمانی که جنگ 
اعالم  رفسنجانی  آقای  دوره  در  بودیم.  مشهد  ساکن  شد،  تمام 
مناطق محروم  به  بازسازی  و  آبادانی  برای  افرادی که  به  کردند 
و آسیب دیده جنگی بروند، امکانات داده می شود. من هم تصمیم 
زمان  آن  بودند.  مخالف  کامال  خانواده ام  بروم.  اهواز  به  گرفتم 
دبیرستان  به  صبح ها  بودم.  حسابدار  سوله سازی  شرکت  یک  در 
می رفتم و بعدازظهرها هم سرکار. سال آخر رشته ریاضی فیزیک 

بودم و دوست داشتم روی پای خودم بایستم. 
به اهواز رفتم، نه کسی را می شناختم و نه اطالعاتی داشتم 
بود  داده  سوله  درخواست  که  داشتیم  اهوازی  مشتری  یک  اما 
و  بزنم  مرغداری  می خواستم  بودم.  پرسیده  چیزهایی  او  از  و 
برای خودم کار کنم، زیرا مدتی هم در کلینیک دامپزشکی کار 
می کردم  و یک سری اطالعات داشتم و حاال می خواستم برای 
خودم کار کنم. در اهواز مستقر شدم، کار حسابداری پیدا کردم و 

یک خانه هم اجاره کردم.

 زمرد زرکش

 گفتگو با محبوبه مداح، اولین زن راننده ماشین سنگین

آشتی  من  با  بعد  سال  دو  خانواده ام 
من  آمدند،  اهواز  به  که  زمانی  کردند. 
در  و  گرفته  را  مرغداری  اصولی  موافقت 
 1370 سال  در  بودم.  زمین  تهیه  حال 
اهواز  کیلومتری   10 در  را  مرغداری ام 
به  ناچار  که   1382 سال  تا  و  کردم  بنا 
واحد  هم  مرغداری  شدم  آن  واگذاری 
نمونه استانی شد، هم واحد نمونه کشوری 
اما چون طرح آبیاری و زهکشی خوزستان 
در زمین ما بود و برادرهای من هم هردو 
ما  می گفتند  و  بودند  شده  خسته  کار  از 
می خواهیم برگردیم مشهد و ازدواج کنیم، 
به دولت واگذار  را  مجبور شدم مرغداری 
دانشگاه  تهران  در   1383 سال  در  کنم. 
قبول شدم و در دوران دانشجویی به خاطر 
خرج دانشگاه و زندگی شروع به کار کردم 
سراغ  به  بعد  به  آن  از  گرفتم  تصمیم  و 

عشقم که رانندگی بود و هست، بروم. 
بسیار  کردن  پیدا  راه  قشر  این  در 
دشوار است. زیرا افرادی که در این حرفه هستند مانند شغلشان 
بسیار سختند. البته بخشی از این سخت گیری به دلیل زن بودنم 
بود، شاید فکر می کردند من به درد این کار نمی خورم یا شاید 

به دلیل جو مردساالرانه حاکم در جامعه و مشاغل باشد.
 باور کنید من برای گرفتن دفترچه ترانزیت و کارت هوشمند 
پایانه، کلی به این در و آن در زدم تا فقط متوجه شوم که چطور این 
دفترچه را بگیرم. برای کارت هوشمند باید دوره ای را می گذراندیم 
سوال  هرکدام  از  من  و  و  بودند  مرد  کالسی هایم  هم  همه  که 
اصال  بعضی ها  می دادند.  غریب  و  عجیب  جواب های  می پرسیدم 
جوابم را نمی دادند، شاید می خواستند من وارد این کار نشوم ولی 
راه درستی را انتخاب نکرده بودند، من لجبازتر از آن بودم که این 

مسائل بتواند خللی در عزمم ایجاد کند.
نیز  را  جاده ها  نداشتم،  زیادی  اطالعات  فنی  نظر  از 
نمی شناختم، درباره قطعات ماشین هم اطالعات زیادی نداشتم، 
بود،  آقایان هم درست جواب نمی دادند. در کل همه چیز مشکل 
برخورد با همکاران، جواب دادن به آنان، برخورد با پلیس راه، اداره 

راه، ارگان های مختلف، همه این ها داستان   های طوالنی داشت.

يعنی ارگان های دولتی هم مشکل ايجاد می کردند؟ 
پایین  با دید  تا دلتان بخواهد. آن قدر در جامعه ما به زنان 
نگاه می کنند که حد و مرزی ندارد. یکی از سؤاالتی که ابتدای 
کار از من پرسیده می شد و مرا بسیار ناراحت می  کرد این بود که 
اگر پنچر شوی چه کار می کنی؟ می خواستم فریاد بزنم و بگویم 
این ماشین ممکن است هزار و یک مشکل برایش پیش بیاید، 
شما فقط به پنچری چسبیدید، یعنی یک زن را تا این حد ضعیف 

می بینید که حتی نمی تواند پنچری بگیرد؟ 
مدل  از  ماک  کردم.  کار  به  شروع  ماک  روی  ابتدا  از  من 
اکثر  امروزه  اما  دارد  قدیمی  دنده های  که  است  ماشین هایی 
ماشین ها دنده اتومات هستند. من با سخت ترین ماشین )ماک( 
شما  به  دنده،   20 ماک  بگویید  هرکه  به  شما  و  کردم  شروع 
می گوید که اگر پشت این ماشین نشستی باید فرمان را رها کنی 
و فقط دنده ها را جابه جا کنی. شاید خدا خواست استقامت من را 
امتحان کند و من با جسارت شروع کردم و تا امروز پیش رفتم.

برای  کنید  انتخاب  را  شغل  اين  اين که  از  قبل  آيا 
کارهای ديگر هم جسارت داشتید؟

فراوان. من بچه جنگ هستم.

آيا ابتدا روی ماشین ديگران شروع به کار کرديد؟
ماشین  باید  گرفتم  را  یک  پایه  گواهی نامه  که  زمانی  بله، 
خرج  خانه،  کرایه  مثل  امور  همه  همیشه  چون  اما  می خریدم 
چاره ای  و  نتوانستم  بود،  خودم  عهده  به  و...  دانشگاه  زندگی، 

نداشتم جز این که روی ماشین های مردم کار کنم.
راننده  را به عنوان  خیلی سخت بود، اصال در جامعه ما زن 
راننده ماشین سنگین. همه به چشم  قبول ندارند، چه برسد به 
می گفتند  بی زبانی  زبان  با  انگار  می کردند،  نگاه  من  به  حقارت 
زن را چه به این حرف ها و کارها، به خصوص زمانی که سطح 
تحصیالت راننده از صاحب ماشین باالتر باشد، کارکردن و کنار 
نشان  طوری  را  خودم  بودم  ناچار  می شود.  سخت  بسیار  آمدن 
بدهم که من می دانم، من می توانم و سعی کردم بیش تر مقاوم 
نمی توانستم  می کشیدم،  کنار  را  خودم  یا  می رنجیدم  اگر  باشم. 
ادامه بدهم. در این حرفه باید جسارت همراه با استقامت داشت.

زمانی که کار را شروع کرديد، خودتان رانندگی را به 
عهده داشتید يا کمک راننده بوديد؟ 

برایتان  اول  از  بگذارید  تنهایی شروع کردم.  به  ابتدا خودم  از 
آژانس  یک  و  می گشتم  کار  دنبال  آمدم،  تهران  به  وقتی  بگویم، 
راننده  گفتم  و  گرفتم  تماس  می خواهد،  راننده  که  بود  داده  آگهی 
هستم و به کار نیاز دارم، آقایی که مسئول آژانس بودند گفتند ما 
خانم نمی خواهیم، این آژانس مختلط نیست. من قطع کردم اما فردا 
دوباره زنگ زدم و گفتم حاضرم یک هفته بدون حقوق کار کنم و 
آخر هفته اگر مایل بودید مرا استخدام کنید، حتی می توانم با بهترین 
راننده شما رقابت کنم، داخل دفتر هم نمی آیم و در ماشین منتظر 

نوبتم می شوم. مسئول آژانس وقتی سماجت مرا دید قبول کرد. 
روز بعد وقتی به آژانس رفتم یکی از بهترین راننده هایشان را 
معرفی کرد که بین ما رقابت وجود داشته باشد. خوشبختانه تهران را 
خوب بلد بودم و شروع به کار کردم. دو روز بعد مسئول آژانس زنگ 
زد و گفت ما می خواهیم شما با ما همکاری کنید، من دست فرمان 
شما را دیدم و رفتار و منشتان بسیار پسندیده است. گفتم اگر به 
شما بگویم پایه یک دارم قبول می کنید؟ تعجب کرد. گواهی نامه ام 
نمی خواستم  گفتم  نگفتید؟  اول  از  چرا  گفت  دادم،  نشان  او  به  را 
را  خودم  عمل،  با  و  بشناسید  مرا  می خواستم  بقبوالنم،  را   خودم 

ثابت کنم. 
در یکی از سرویس  ها مسافری را که خودش راننده ماشین 
سنگین بود -و من نمی دانستم- به اسالم شهر بردم. دور میدان 
ماشین های  که  دارد  وجود  گندم  سیلوی  یک  اسالم شهر،  نماز 
سنگین کنار آن به صف می ایستند تا گندم هایشان را تخلیه کنند، 
در یک لحظه یک ماشین سنگین پیچید جلوی ماشین و از بغل 
هم یک سواری از من سبقت گرفت و من با آرامش این ها را رد 
کردم. مسافرم شوکه شد و گفت خانم من تا به این لحظه خانم ها 
را به عنوان راننده قبول نداشتم اما شما کاری کردید که طرز فکرم 
کامال عوض شد و خوشحالم که در ماشین شما بودم. من به آن 
اما  ندارد، گفتم  امکان  پایه یک دارم، گفت   آقا گفتم گواهی نامه 

دارم. 
فردای آن روز در ماشینم نشسته بودم، مسئول آژانس زنگ 
زد و گفت سرویس دارید، گفتم من تازه رسیدم، نوبت من نیست. 
گفت مسافر زنگ زده و گفته خانمی که پایه یک دارند را بفرستید. 
دیروز سوار  است که  آقایی  دیدم همان  وقتی رسیدم  افتادم.  راه 
کرده بودم. گفت خانم من با همکارانم در مورد شما شرط بستم، 
آن ها گفتند یک خانم نمی تواند کارت هوشمند پایانه بگیرد اما من 
با جسارتی که در شما دیدم می دانم که می توانید، گفتم پس شرط 
تبریک  و  کرد  تعجب  دادم،  نشان  و  درآوردم  را  کارتم  بردید،  را 
گفت. همین آقا سه روز بعد، کار روی یک ماشین سنگین را برای 
من پیدا کرد. آن زمان من امتحانات ترم اول یا دوم کارشناسی را 

می گذراندم و اولین باری بود که سوار ماشین ماک شدم.
زمانی که پیشنهاد کار بر روی ماشین سنگین را گرفتم، دیدم 
آقایی آن طرف خیابان ایستاده و مرا نگاه می کند، من سوار ماشین 

شدم و به دنده ها و فرمان و کالچ نگاهی انداختم. 

گفتگو
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شخصی که کار را برای من پیدا کرده بود گفت اول شما باید 
اسکورت شوید، قبول می کنید؟ من که تا آن روز این اصطالح را 
نشنیده بودم پرسیدم اسکورت یعنی چه؟ گفت دنبال ماشینی که 
تجهیزات  و  دنده  می شوی،  آشنا  ماشین  با  می افتی،  راه  زده  بار 
ماشین را یاد می گیری، حقوق هم مثل حقوق رانندگی است، کمی 
فکر کردم و پذیرفتم. از آن به بعد تا مدتی به عنوان اسکورت به 

سفر می رفتم. 
یک بار ماشین همراهم خراب شد و من مجبور شدم شیلنگ 
ببندم تا ماشین را از خاک عراق بکشانم تا مرز ایران. در مرز، از 
بقیه رانندگان که آقا هم بودند خواستم پشت ماشین من بنشینند 
و آن را بیاورند تا برای مهر پاسپورت ها بروم. به هرکس می گفتم، 
جواب می دادند ما ماک سوار نیستیم. آن جا بود که فهمیدم هرکس 

پشت ماک بنشیند با سایر ماشین ها هم می  تواند رانندگی کند.

تا به حال به کدام کشورها سفر کرده ايد؟
ازبکستان،  به کشورهای عراق،  ماشین ماک فقط می تواند 

ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و افغانستان برود.

هنگام خروج از مرز ايران يا ورود به مرز کشورهای 
ديگر برخورد مرزبانان با شما چگونه است ؟

فوق العاده عالی. همه احترام می گذارند. مرزبانان ایران زمانی 
که از کشور خارج می شوم، می گویند انگار یکی از افراد خانواده مان 
از کشور می رود و دل دل می کنیم تا تو برگردی. وقتی هم که وارد 
مرز می شوم با لبخند می گویند چه خوب زود برگشتی و جواب من 
این است که کاری نداشتم، بارم را تحویل دادم و سریع برگشتم، 
هیچ جا کشور خود آدم نمی شود. وقتی وارد خاک ایران می شوم 
چشمانم پر از اشک می شود، لذتی دارد که هیچ جوری نمی توانم 

آن را توصیف کنم. خاک وطن بوی دیگری دارد. 
به  لطف آباد  مرز  از  که  بار  اولین  کنم.  درددلی  بگذارید 
شوم  ترکمنستان  گمرک  وارد  خواستم  وقتی  رفتم  ترکمنستان 
گفت  من  به  برود  بیرون  می خواست  که  سواری  ماشین  یک 
او  ماشین جلوی  با  و  وارد شوی، گفتم من می توانم  نمی توانی 
تا من رد شوم.  بود دنده عقب برود  او مجبور  را گرفته بودم و 
بعد از کمی کشمکش باالخره عقب رفت و من با کمال آرامش 
ماشین را رد کردم و وارد گمرک شدم. در آن سفر بارم مخزن 
بود و هفت متر ارتفاع داشت، وقتی ماشین را رد کردم و پیاده 
گمرک  مسئول  شدم  متوجه  و  کردم  تشکر  آفرین.  گفت  شدم 

ترکمنستان است. از او عذرخواهی کردم و تمام شد.
رفتیم  صفر  منطقه  به  کردیم،  حرکت  ظهر  حدود  بعد  روز 
زمانی  دادیم،  را  مدارکمان  شدیم،  ترکمنستان  مرز  وارد  و 
شویم  رد  مرزبانی  خروجی  در  از  خواستیم  و  شد  تمام  کار  که 
برای  تاریخ  شدند  متوجه  و  کردند  نگاه  را  پاسپورت هایمان 
موقع  برمی گشتیم. همان  نقطه صفر  یا  ایران  به  باید  فرداست، 
و  برگردد  مرز کشوری  از  که  باری  به  و  دادند  اطالع  ایران  به 
دوباره بخواهد وارد شود، گمرک تعلق می گیرد. مسئول گمرک 
ترکمنستان شروع به پرخاشگری به ما کرد و به من گفت تاریخ 
را ندیدی که فردا باید بیایی؟ من دیدم سکوت جایز نیست، گفتم 
ببخشید، شما باید نگاه می کردید، شما حقوق می گیرید که این 
کارها را انجام بدهید. اگر من بخواهم هم رانندگی بکنم و هم 
مدارکم را چک کنم پس به شما نیازی نیست. مسئول گمرک 

آمدند  حراست  رئیس  با  بودم  دیده  را  او  قبل  روز  که 
ما  و  را محکوم کردند  آقا  آن  با شنیدن جواب من  و 
راننده جماعت  اگر  که  کردم  فکر  این  به  رفتیم.آن جا 
به راحتی  می تواند  باشد،  داشته  باالتری  تحصیالت 
قرار  بی مهری  مورد  و  کند  دفاع  حقوقش  و  حق  از 
نمی گیرد. اکثر رانندگان ما تحصیالت باالیی ندارند و 

نمی توانند از حقوقشان دفاع کنند و اگر بخواهم 
اگر  اما  می شوند.  توسری خور  بگویم  عامیانه 
بتوانند از حقوقشان دفاع کنند، لحن صحبت و 

برخورد دیگران با آنان فرق می کند.

دلم می خواهد نکته دیگری را هم بگویم، رفتار و کردار برخی از 
ما باعث می شود نظر مردم کشورهای دیگر درباره کل ایران تغییر کند. 
در سفری به ازبکستان، پلیس مرزبانی سه سگ غول پیکر را به سمت 
من رها کرد، سگ ها مانند موشک آمدند سمتم، من حتی تکان هم 
نخوردم تا پلیس بیاید. نشستم کنار سگ ها و شروع به نوازششان 
کردم. زمانی که پلیس به من رسید گفت شنیده بودیم زنان ایرانی 

ترسو هستند، گفتم من نمونه زن ایرانی، ترسی در من دیدید؟ 

سختی های اين شغل را با چه فاکتورهايی راحت می کنید؟
نیرویی نمی تواند  فاکتور اول من عالقه به کار است، هیچ 
جلویم بایستد. دشواری ها را نمی بینم و دوست دارم افرادی که 
هم جنس من هستند و از شرایط این شغل می ترسند، بدانند من 
مردانی را دیده ام که می خواهند وارد این شغل بشوند ولی به خاطر 
بعضی مسائل نمی توانند؛ در حالی که زن ها مقاومت، استقامت و 
قدرتشان خیلی بیش از مردان است. قدرت به فکر و عقل است 
نه به زور بازو، در سختی ها و مشکالت باید به دنبال راه حل بود.  
این حرفه  به دلیل بعضی مسائل وارد  افرادی که عالقه مندند و 

نمی شوند در واقع به افراد خطاکار میدان می دهند.

رقت قلب خانم ها بیش تر از آقايان است. رقیق القلب 
بودن به تنهايی چالش برانگیز است، چه برسد در اين 

حرفه، چطور با آن برخورد می کنید؟
یک پزشک هنگام جراحی باید دل رحمی را کنار بگذارد واال 
جواب  اوقات  بعضی  دل رحمی  دهد.  انجام  را  کارش  نمی تواند 
اگر زود دلت بشکند،  است.  ما هم همین طور  نمی دهد، در کار 
موفق شوی.  نمی توانی  بکشی  کنار  را  خودت  و  کنی  دلسوزی 
چندی پیش فرزند یکی از دوستانم از پله افتاد و سرش شکست، 
مادر و پدر بچه هل شدند، من بچه را به بیمارستان بردم، دست 
و پای او را گرفتم تا بخیه کنند، دوستم )مادر کودک( با من قهر 
باید  کرد و گفت تو اصال آدم دل رحمی نیستی. بعضی وقت ها 
دل رحمی را کنار گذاشت و زنانه بودن را جمع کرد اما به نظر من 

این قدرت، عین دل رحمی است.

از خاطرات تلخ و کارشکنی ها بگويید؟
بوده اند،  سفر  در  من  با  که  کسانی  و  همراهان  بار  چندین 
از رده خارج  این کار  با  تا  رگالژهای ماشین من را شل کردند 
شوم، در صورتی که ممکن بود این کار باعث مرگم شود و من و 

ماشینم به ته دره برویم.
یک خاطره تلخ هم این که زمان سفر همیشه در هر هوایی، 
چه سرد چه گرم، با پشه و مگس و هر موجود مزاحم دیگری، 
ماشین را قفل می کنم و با لباس فرم در ماشین می خوابم. شبی در 
جاده خوزستان نرسیده به اندیمشک در منطقه ای به نام پاعلم برای 
خواب توقف کردیم. بخاری خراب بود و من گاز پیک نیکی روشن 
کردم، همیشه در ماشین را قفل می کنم اما آن شب خداخواهی بود 
که فراموش کردم، شب بخاری خاموش شد و گاز مرا گرفت. صبح 
که اسکورت و همراهم دیده بودند بیدار نشده ام نگران شدند، به در 
ماشین زده بودند که مرا بیدار کنند و طبق گفته اسکورت، وقتی 
در ماشین کمی باز شده چنان بوی گاز تندی بیرون زده که نگران 

شدند، در را باز کردند و دیدند که من را گاز گرفته است.

 به آمبوالنس زنگ زده بودند و مرا به بیمارستان اندیمشک 
رساندند. جالب است بدانید که آن جا من روی تخت افتاده بودم و 
همه می گفتند چون معتاد است ما کاری برایش انجام نمی دهیم 
و  آمده  در  روز  این  به  که  کشیده  مواد  می میرد،  نهایت  در  و 
بدش  هم  سیگار  بوی  از  خانم  این  که  می زده  فریاد  همراهم 
می آید و به ما غر می زند، چطور معتاد است؟ در نهایت یکی از 
پزشکان به دادم رسیده و بعد از این که به من اکسیژن و سرم 
وصل کردند به همراهم گفتند به خانواده اش بگویید بیایند، زنده 

نمی ماند.
 من در حالی که خواب و بیدار بودم می شنیدم که می گفتند 
را  چشمانم  شنیدم  را  مادرم  صدای  وقتی  می آید.  دارد  مادرش 
باز کردم، مادرم را که باالی سرم دیدم، خواستم بنشینم و تازه 
متوجه شدم کلی لوله به من وصل است. در بیمارستان می گفتند 
مرده زنده شده است. هرکدام از راننده ها را که گاز گرفته، یا فلج 
شده اند یا مرده اند یا قسمتی از بدنشان دچار اختالل شده است. 

چه رفتاری از همکارانتان را مناسب شأن آنان نمی دانید؟
حرفه ما سخت است، در هر فصل و در هر ساعت شبانه روز، 
خستگی، گرما، سرما و... اما ما نباید به دلیل بعضی از دشواری ها 
به خاطر  افراد  از  کنیم. خیلی  از یک سری شئونات چشم پوشی 
گرما یا شرجی هوا در مناطقی مانند عسلویه و بندرعباس لباس 
با  مناسب نمی پوشند، زیرپوش رکابی، شلوارک و در مسیر هم 
همان لباس پیاده می شوند اما من معتقدم ما هم باید مانند سایر 
و  مانتو، شلوار  با  باشیم. من  داشته  فرم  و  لباس مرتب  شغل ها 
مقنعه می توانم شرجی و گرمای عسلویه را تحمل کنم، چطور 
یک آقا نمی تواند و با زیرپوش رکابی و شلوارک در مسیر حرکت 
می کند؟ یک بار که به عسلویه بار برده بودم سربازی به من گفت 
خانم بیا جلوی کولر تا کمی خنک شوی، چطور با این لباس ها در 

این گرما طاقت می آوری؟ من گفتم با پوششم مشکلی ندارم. 

شما به عنوان يک زن، زمان هايی مانند عید، تعطیالت، 
بیماری نزديکان و... را که می خواهید در کنارخانواده 

باشید چطور مديريت می کنید؟
خانه  وقت  هیچ  تو  که  است  همین  مادرم  از شکایت های  یکی 
نیستی. همیشه تداخل کار و اخالقیات وجود دارد، اما باید درست انتخاب 

کرد. من این شغل را انتخاب کردم و باید به کارم احترام بگذارم.

وقتی پشت فرمان می نشینید چه احساسی داريد؟ 
اول توکل به خدا، دوم آیه الکرسی و بعد با ذوق و شوق تمام 
لذت می برم. در عین حال  بسیار  و  به کارکردن می کنم  شروع 
احساس مسئولیت سنگینی می کنم. چون تعداد خانم ها در این 
شغل خیلی کم است، مسئولیت و وظیفه من هم بسیار سنگین 
خطای  اما  می آید  چشم  به  کم تر  کنند  خطا  آقایان  اگر  است. 
خانم ها مثل بمب صدا می کند و من تنها زنی هستم که به ادعای 
دیگران )نه به ادعای خودم( پشت کمرشکن 11 محور نشسته ام 
و هنوز هم کسی تا به حال چنین کاری را انجام نداده است، پس 

باید مراقب خیلی چیزها باشم.

سخن آخر؟
خودتان را قبول داشته باشید. به خودتان ایمان داشته باشید 
بخواهید  که  چیزی  هر  به  مقاومت  و  استقامت  با  بدانید  و 
باید  فقط  هستند،  قوی  خیلی  زنان  می کنید.  پیدا  دست 

خودشان را باور داشته باشند.



14
00

ند 
سف

2 ا
ه 3

نب
ش
دو

44

ادبیات

صنعتگران ادبیات

ارمغان زمان فشمی

و  جلوه ها  بر  آن ها  رعایت  که  است  فنونی  بردن  به کار  فارسی،  ادبیات  در  بدیع  یا صنایع  ادبی  یا صناعات  آرایه ها 
جنبه های زیبایی و هنری سخن می افزاید. همان طور که پیشه وران، ابزاری برای کار خود دارند، ادیبان نیز از صنایع ادبی 
برای آراستن کالم خود استفاده می کنند و آن بر دو گونه است: تناسب های آوایی )آرایه های لفظی( و تناسب های معنایی 

)آرایه های معنوی(. در این مقال به شرح تعدادی از این صنایع می پردازیم که کم تر درباره آن ها شنیده ایم.

تجاهل العارف
لغت،  در  و  فارسی  شعر  صنایع  از  یکی  »تجاهل العارف« 
به معنای »خود را به نادانی زدن« است. در اصطالح علم بدیع، 
از چیزی آشکار و شناخته، چنان سخن گفتن و پرسیدن  یعنی 
که گویی آن را ندانسته و نشناخته اند. مقصود از این کار می تواند 
دیگر  معانی  یا  خوارشمردن  و  سرزنش  مبالغه،  شگفتی،  اظهار 
باشد. مثالی از قرآن مجید برای این صنعت وجود دارد، آن جا که 
می فرماید: »افسحر هذا انتم ال تبصرون« یعنی آیا این جادوست 

یا شما نمی بینید؟
»اشهری نیشابوری«، سخن سرای سده ششم و هفتم، غزل 

زیبای زیر را با بهره گرفتن از این صنعت سروده است:
روزگار آشفته تر یا زلف ت�و یا ک�ار من؟

ذّره کم تر یا دهانت یا دل غمخوار من؟
شب سیه تر یا دلت یا حال من یا خال تو

شهد خوش تر یا لبت یا لفظ گوهربار من؟
نظم پروین خوب تر یا دّر دندان های تو

 قامت تو راست تر یا سرو یا گفتار من؟
وصف تو دلجوی تر یا شعرهای نغز من

هجر تو دلسوزتر یا ناله ه�ای زار م�ن؟
مهر و مه رخشنده تر یا رای من یا روی تو

آسمان گردنده تر یا خوی تو یا کار من؟
وعده تو کوژتر یا پشت م�ن یا ابروی�ت

قول تو بی اصل تر یا باد یا پن�دار م�ن؟
صبر من کم یا وفای نیکوان یا شرم تو

خوبی تو بیش تر، یا ان�ُده و تیم�ار م�ن
چشم تو خون ریزتر یا چرخ یا شمشیر شاه

غم�زه تتو تیزت�ر یا تی�غ یا ب�ازار م�ن؟

قلب يا عکس
اصطالح  در  و  است  کردن  واژگون  معنی  به  لغت  در  قلب 
ادبی، آرایه ای است که در آن، جای دو کلمه در ترکیبات اسنادی، 
اضافی، فعلی و... با هم عوض می شود. بیت زیر از نظامی، آرایه 

قلب یا عکس دارد )»بر در« و »در بر«(:
می گفت گرفته حلقه در بر            کامروز منم چو حلقه بر در!

تجريد
را  چوب  پوست  کردن،  برهنه  به معنای  لغت  در  »تَجرید«، 
کندن، تنها ساختن، تنهایی و کناره گیری است. در اصطالح علم 
بدیع، آن را حذف نیز می گویند و این صنعت، چنان است که شاعر 
مقید و ملزم باشد که یک یا چند حرف از الفبا را کنار بگذارد و 
بدون استفاده از آن ها شعر خود را بسازد؛ مثال شعری بگوید که 

حرف الف یا ب یا هیچ کدام از حروف نقطه دار در آن نباشد.
این صنعت در شعر عربی بیش تر معمول و ممکن بوده، زیرا 

دامنه کلمات و الفاظ عربی، گسترده تر از فارسی است. 
»رشید وطواط«، قصیده ای دارد که در آن خود را مقید به 

حذف حرف »الف« کرده است:
خسرو ملک بخ�ش کش�ورگی�ر

که ز خلقش به عدل نیست نظیر
خس�رو ش�رق ک�ز س�ر تیغ�ش

هست دشمن همیشه جفت نفیر
خدمتش عمده وضیع و شری�ف

حضرتش کعبه صغی�ر و کبی�ر
همتش هست همچو چرخ بلند

فکرتش هست همچو بدر منیر
در  که  سروده  شعری  نقطه دار،  حروف  حذف  با  دیگری  شاعر 
سراسر آن حتی یک نقطه هم وجود ندارد و بیتی از آن چنین است:
گل الله درآمد در سر کوه             مطر آورده لعل و در و گوهر

قهقهری
بدیع است که درآن شاعر شعر  »قهقری«، صنعتی در علم 
را طوری می سراید که دو نوع ترکیب می توان به مصراع های آن 
داد؛ یعنی اگر از واژه آخر شعر شروع و آن را معکوس کنند، نظم یا 
نثری دیگر به دست آید که هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنی، 

درست باشد، مثل این شعر از »سلمان ساوجی«:
به احسان تویی حاتم                        به رفعت تویی کسری
به فرمان تویی آصف                        به برهان تویی عیسی

که آن را می توان این طور هم ترکیب کرد:
عیسی تویی به برهان                       آصف تویی به فرمان
کسری تویی به رفعت                       حاتم تویی به احسان!
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کنايه
به دالیلی  اما  برساند،  را  منظوری  گوینده می خواهد  گاهی 
مواقع  این  در  کند.  بیان  مستقیم  صورت  به  را  آن  نمی خواهد 
به  اما  دارد،  معنای دیگری  بیان می کند که در ظاهر  را  چیزی 
کنایه  بیان می کند.  را  و منظور گوینده  طور غیرمستقیم، هدف 
یا کنایت در مقابل صراحت قرار دارد و در لغت به معنی پوشیده 
سخن گفتن است و در اصطالح ادبی به لفظ یا سخنی اطالق 

می شود که بر غیر معنی اصلی خودش داللت کند.
دوبیتی زیر از باباطاهر، مثال واضحی برای آرایه کنایه است:

از آن روزی که م�ا را آفری�دی       به غیر از معصیت چیزی ندیدی
خداوندا به حق هشت و چ�ارت        ز ما بگذر، شتر دیدی ندی�دی!

گاهی  دانسته اند.  مجاز  نوعی  استعاره  مانند  نیز  را  کنایه 
از  اما در مجاز فقط یکی  از مجاز دشوار است،  تشخیص کنایه 
دو معنی می تواند درست باشد، حال آن که در کنایه، هر دو معنی 
می توانند درست باشند. یکی دیگر از تفاوت ها این است که در 
کنایه،  در  اما  می بریم،  کار  به  دیگر  معنایی  در  را  کلمات  مجاز 
کلمات معنی حقیقی خود را دارند و ترکیب آن ها با ساختار کالم 

است که معنی را می رساند.
احتماال کنایه »دسته گل به آب دادن« را شنیده اید که به 
معنی »اشتباهی بزرگ کردن« است. این جاست که هم کنایه و 
هم معنای آن صحیح هستند اما مقصود گوینده، اشاره به اشتباه 

کردن است نه دسته گل.

حسن سؤال
»حسن سؤال« یا »حسن طلب« در علم بدیع به حالتی گفته 
می شود که شاعر، خواهش خود را به بهترین صورت و با الفاظی 
لطیف بیان کند، مانند این شعر »امیر محمد معزی«، شاعر بزرگ 
دربار ملکشاه سلجوقی که وقتی اسب سلطان رم کرد و نزدیک 
بود او را به زمین بزند، خواهش خود را درباره گرفتن اسب با این 

دوبیت عنوان کرد:
شاها ادبی ک�ن فل��ک بدخ��و را

ک�آسی�ب رس�انی��د رخ نیک��و را
گر گوی خطا کرد به چوگانش زن

ور اسب غلط کرد به من بخش او را!

واج آرايی 
یا  صامت  )حرف  واج  یک  تکرار  به  به معنای  صنعت  این 
مصوت( در یک بیت یا عبارت است که نوعی موسیقی درونی در 
شعر به وجود می آورد. واج آرایی یا نغمه حروف، تکراری آگاهانه 
معنای  القای  و  کالم  موسیقی  تأثیر  می شود  موجب  که  است 

موردنظر شاعر بیش تر باشد.
چمن  میل  چرا  من  چمان  »سرو  مصرع  در  حافظ  حضرت 
زیباتر،  آن  از  است.  پرداخته  »چ«  صامت  تکرار  به  نمی کند؟« 

بیتی است که در آن می فرماید: 
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
که با تکرار صامت »سین«، زمزمه زیرلب ذکر گفتن افرادی 

را که تسبیح در دست دارند به ذهن متبادر می سازد. 
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

باد خنک از جانب خوارزم وزان است 
)تکرارصامت های خ و ز( 

این بیت از »منوچهری دامغانی«، تداعی کننده صدای ریزش 
و خرد شدن برگ ها در فصل خزان است.

نشان  را  واج آرایی  از صنعت  دیگری  نمونه های  زیر،  ابیات 
می دهند:

بگذار تا بگریم چون  ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران          
سعدی 

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست
خ�روش از خم چرخ چاچی بخاست 
فردوسی 

جناس
صنایع  در  است.  بودن  هم جنس  معنی  به  لغت  در  ِجناس 
به کار  کلمه  چند  یا  دو  آن  در  که  است  آرایه ای  جناس  بدیع، 
اما در معنی مختلف  می رود که در تلفظ شبیه هم یا هم جنس 
واژه »نای«  از »مسعود سعد«،  زیر  در شعر  مثال،  برای  باشند. 
او  نام حصاری است که  آلت موسیقی و »نای« دوم،  نام  اول، 

در آن زندانی بود:
چون نای بینوایم از این نای بینوا

شادی ندید هیچ کس از نای بینوا
یا بیت معروف زیر از خیام، آرایه جناس دارد که در آن، »گور« 

اول، همان گورخر و »گور« دوم به معنی قبر است:
بهرام که گور می گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟
این دو بیت  اما بهترین و قوی ترین مثال صفت جناس تام در 

حضرت موالنا آمده است:
آن یکی شیری است اندر بادیه    وآن یکی شیری است اندر بادیه
آن یکی شیری است کآدم می خورد       وآن یکی شیری است کآدم می خورد
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تخلص
»تخلص« به معنای این که شاعر، نام یا نام مستعار شاعرانه 
خود را در بیت آخر شعرهایش بیاورد، یکی از رسوم شعر فارسی 
شعرش  در  شاعر  امضای  به منزله  تخلص  درواقع،  است.  قدیم 

به حساب می آید.

شاه عباس به شاعران شوخ طبع و بذله گو توجه بسیار داشت 
این  از  یکی  می پذیرفت.  خود  دربار  در  دلقکان  مانند  را  آنان  و 
ترکمان«،  بیک  »حسن  به نام  چاپلوس  مردی  بذله گو،  شاعران 
چاپلوسی  و  شوخ طبعی  به علت  شاه  و  بود  عیاش  و  رند  مردی 

فراوانش، به او لقب »سگ لوند« داده بود.
و  می گذاشت  سر  بر  را  خود  مخصوص  کاله  حسن بیک، 
اشعاری  خود  گاه  می برد.  بهره  شاه  عنایت  از  دلقک پیشگی  با 
می سرود و گاهی هم اشعار دیگران را به نام خود می خواند. شاه 
خضاب  را  ریششان  ایران،  در  که  را  کسانی  تمامی  هم  عباس 
کالن  فایده  او  به  راه  این  از  و  بود  ساخته  او  رعیت  می کردند 
می رسید. درعین حال، حسن بیک مردی پست فطرت بود و مانند 
از این که مورد  همه کسانی که به چاکری قدرتمندان می روند، 

تحقیر قرار بگیرد ناراحت نمی شد.
روزی شاه به شکار رفته و حسن بیک را با خود نبرده بود. شاعر 

چاپلوس این بیت معروف را به این مناسبت برای شاه فرستاد:
سحر آمدم به کوی�ت، به شک�ار رفت�ه ب�ودی

تو که »سگ« نبرده بودی، به چه کار رفته بودی؟!
یکی دیگر از شاعران بذله گوی دربار شاه، مردی بود به نام 
»موالنا خروس« که در آغاز سلطنت، با اردوی شاهی به قزوین 
آمد و از جمله ندیمان و دلقکان مجلس شاه بود. وی در تعریف 
و تمجید از شاه عباس، گوی سبقت را از دیگر شاعران می  ربود. 
یک بار شعر مفصلی درباره عظمت شاه عباس کبیر سرود که به 

این بیت ختم می شد:
ماییم »خروس« بارگاهت               مشعوف به چینه نگاهت!

»بیوک نیک اندیش« در کتاب »خاطرات شهریار با دیگران« 
انتخاب تخلص »شهریار« نوشته است: »در  در مورد چگونگی 
برای  تبریزی،  بهجت  سیدمحمدحسین  جوان،  این  روزها  آن 
این که تخلصی برای خود دست وپا کند، متوسل به حافظ بزرگوار 

می شود و تفأل می زند. در وهله اول این مصرع می آید: 
فلک این سکه دولت به نام شهریاران زد

خودشان می فرمودند گفتم حافظا! ای استاد بزرگ! این لقمه 
برای دهان من بسیار بزرگ است، لطف کن مرا دست نینداز. عنایتی 
بفرما که من الیق آن انعام باشم. بنابراین مجددا تفأل می زند و باز 

این مصرع می آید: روم به شهر خود و شهریار خود باشم.
باالخره بنا به امر حافظ بزرگوار، تخلص شهریار را برمی گزیند، 
ولی حسودان و خرده گیران او را به مسخره می گیرند. داوری را 
پیش مرحوم ملک الشعرای بهار می برند. مرحوم بهار می گوید من 
اشعار این جوان تبریزی را بارها خوانده ام، اعجاز می کند. هروقت 
تا  را می خوانم  او  از غزل های  بسازم، یک غزل  بخواهم غزلی 

طبعم تیزتر شود و بعد شروع می کنم به نوشتن.«

استفاده از تخلص که مدت ها به یکی از اصول شاعری تبدیل 
شده و کم  کم از فرط تکرار، لطف و جالی خود را از دست داده بود، 
در سال های اخیر تقریبا به فراموشی سپرده شده و کم تر شاعری، 
شعرش را با نام خود به پایان می رساند ولی همین کار تکراری 
و گاه خسته کننده، برخی اوقات هم زیبا و لطیف از کار درمی آید. 
به عنوان مثال، شاعری که با نام »خموش« تخلص می کرده و به 
با استفاده از تخلص خود، در  »خموش خراسانی« مشهور بوده، 

یک معنای دوپهلو، بیتی ظریف و لطیف ساخته است:
گفتم آشفت�ه گی�سوی تو کی�ست؟

زیرلب خنده کنان گفت: »خموش«!
»غنی کشمیری« بیتی دارد که می گوید:

حسن سبزی به خط سبز مرا کرد اسیر
دام همرنگ زمین بود گرفتار ش�دم

بیت  این  در  »اسیر«  واژه  وجود  به خاطر  تبریزی«  »صائب 
شاعران  از   - اسیر«  »میرزا جالل  از  بیت  این  اگر  است:  گفته 
یازدهم هجری قمری-  قرن  فارسی سرای سبک هندی  بزرگ 

بود، دیوانم را در قبال آن می دادم!
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سفر نوروزي ما با یک تماس تلفني آغاز شد. نه برنامه اي براي 
تعطیالت نوروزي تدارک دیده بودیم و نه انگیزه اي براي مسافرت 
داشتیم. پنج روز تعطیلي بود و تصمیم داشتیم که در خانه بمانیم 
و استراحت کنیم. بستگان براي خودشان برنامه هایي تدارک دیده 
بودند. هر خانواده، شهري را براي سفر در نظر گرفته بود و ما هم 

خشنود بودیم از این که تنها شده ایم و در خانه  مانده ایم.
صداي  و  سر  از  تازه  و  بود  مانده  تحویل  سال  به  روز  دو 
شده  چهارشنبه سوري خالص  هولناک  انفجارهاي  و  آتش بازي 
پیش  چرا  و  »کجایید  خورد:  زنگ  همسرم  موبایل  که  بودیم 
امکانات  همه  با  ویالیي  عالیه،  کالردشت  هواي  نمي آیید،  ما 
این  از  شلوغ تر  جاده ها  تا  نمانید،  خانه  در  بي خودي  گرفته ایم، 

نشده راه بیفتید که منتظریم.«
توسن خیال همسرم با این تماس به پرواز درآمد و خاطره 
این که  بدون  سپس  شد.  بیدار  ذهنش  در  گذشته  دورهمي هاي 
بگوید اجازه بدهید مشورتي بکنم، شاید همسرم موافق نباشد، با 
یک جمله که »ببینیم چه کار مي کنیم« با برادرش خداحافظي 
به دو دخترش کرد  را روي میز گذاشت و رو  بعد موبایل  کرد. 
و گفت: »دخترا، دایي بود. خیلي دوست داشت ما هم پیششون 

باشیم. راضي کردن بابا با شما!«
و بعد همسر مربوطه و دخترها با تجهیزشدن به پاسخ براي 
هر استداللي، وارد گود بحث و گفتگو شدند. نتیجه معلوم بود. 
اگر دایي مي خواست جواب نه بگیرد به موبایل من زنگ مي زد.

در طول گفتگو، تنها بهانه اي که روي آن تکیه کردم، آماده 
نبودن ماشین بود. حرفم هم واقعا بي دلیل نبود. مدتي بود چرخ 
هر دست اندازي  روي  از  عبور  با  راننده  از سمت  ماشین  جلوي 
تق تق صدا مي کرد. کالچ هم خوب کار نمي کرد، آمپر آب هم 
مدام باال مي رفت، از سرویس ماشین و تعویض روغن هم مدتي 
تعطیلي  براي  بودم  گذاشته  را  عیب ها  همه  تعمیر  بود.  گذشته 
چندروزه عید که فرصت خوبي براي رفع آن ها بود. شهر خلوت 
می شد و مکانیک ها هم نیازمند پول بودند. هم وقت زیادي براي 
انجام  با دقت و حوصله کارشان را  تعمیر اساسي داشتند و هم 

مي دادند. 
پیروزي  به  من  دالیل  شکست  با  رضایت،  گرفتن  جنِگ 
نو،  سال  تحویل  به  مانده  روز  یک  غروب  و  شد  ختم  خانواده 
راهي تعمیرگاهي شدم که قبال یک بار آن جا رفته بودم. تعمیرگاه 
شلوغ بود و ماشین ها در نوبت تعمیر بودند. تعمیرکارهاي محلي 
و شهرستاني هم با شتاب در حال رفع عیب بودند تا هرچه زودتر 

خالص بشوند و راه خانه و شهرشان را در پیش بگیرند. 
روي  ماشین  رسید.  من  به  نوبت  انتظار  ساعت  سه  از  بعد 
از زمین  با فشار یک دکمه  اتوماتیک گذاشته شد و  جک تمام 

کنده شد و باال رفت. 
عیب چرخ جلو را به استاد مکانیک که صاحب مغازه هم بود، 
گفتم. او هم به شاگردش گفت و شاگرد زیر ماشین رفت. چند بار 
چرخ سمت راننده را به چپ و راست چرخاند و جلو و عقب داد و 
بعد نگران از زیر ماشین بیرون آمد و رو به استاد مکانیک کرد و 
گفت: »اوسا، خدا بهشون رحم کرده. اگه با این عیب راهي جاده 

مي شدن، دخلشون اومده بود.«

هدیه شب عید!

     محمود پورعالي 

به من کرد و  انداخت و رو  نوري  استاد زیر ماشین رفت،   
گفت: »کدوم مکانیک بي وجدان این کمک فنر رو براي تو عوض 
کرده؟ خوب شد راهي جاده نشدي و اومدي این جا. مردک  اصال 
پیچ کمک فنر به بدنه رو وصل نکرده. کمک فنر در حال رها شدن 

بوده. خدا بهتون رحم کرده.«
با نگراني توجهم به حرف هایش بود اما چون مي توانستم در 
چنین شرایطي، دست پیش را بگیرم، با خونسردي فاکتور تعویض 
کمک فنر جلو را که در کیف جاپولي نگه داشته بودم و دستمزد 
خوبي هم پایین آن قید شده بود، بیرون آوردم و به دستش دادم. 
استاد مکانیک که دیگر مایل نیستم نا می از خودش و محل 
با تعجب گفت: »این که  کارش ببرم، نگاهي به فاکتور کرد و 

فاکتور ماست! یعني چي؟ امکان نداره!«
با همان خونسردي گفتم: »کمک فنر رو همین شاگردت که 

االن عیب رو دیده، تعویض کرد.«
گلویش  توي  را  صدایش  کرد،  شروع  را  شلوغ بازي  استاد 
انداخت و سر شاگردش داد زد: »پسر تو مگه گیج بودي؟ چرا 

حواست نبوده؟ بعد از عید من مي دونم با تو و...«
 سپس با معذرت خواهي و گفتن این که حتما تنبیهش مي کند 
از شرمندگي خالص شد. درنهایت هم تعویض ترموستات آب، 
کالچ و تعویض روغن را به شاگردش سپرد و با تشر که چنین 

مي کنم و چنان مي کنم، دنبال کار خودش رفت.
 خالصه سرتان را درد نیاورم، تعویض ترموستات به تعویض 
قاب واترپمپ و شیلنگ هاي آب گرم موتور کشیده شد. تعویض 
روغن هم انجام گرفت و سپس رسید بلندباالیي از هزینه ها به 
دستم دادند و ضمن تبریک سال نو و پوزش از اتفاقي که افتاده 
نیمه شب  به  مانده  ساعت  یک  و  گرفتم  تحویل  را  ماشین  بود، 

راهي منزل شدم. 
در اولین پیچ خیابان، پارازیتي روي موج رادیو افتاد و بعد نور 
صفحه نشان دهنده  هاي داشبورد، سوسو زدند و ماشین خاموش 
باال  را  تاریکي خیابان، کاپوت  آمدم و در  بیرون  از ماشین  شد. 
رفتم.  باتري  بست  سراغ  مستقیم  داشتم  که  تجربه اي  با  زدم. 
درست حدس زده بودم. بست ها سفت نشده بود و روي باتري 
لق مي زد. زیرلب دري وري نثار شاگرد مکانیک کردم و با آچار، 
بست ها را سفت کردم و استارت زدم... ماشین روشن شد و به 

راهم ادامه دادم. 
دخترها  و  همسر  به  را  الزم  سفارش هاي  خواب،  از  پیش 
کردم. قول دادم دوم عید خودم را به جمع آن ها در کالردشت 
آرزوي  با  و  گفتم  تبریک  را  نو  سال  پیشاپیش  سپس  برسانم. 

سفري خوش، خوابیدم. 
طبق برنامه خانواده ساعت پنج صبح سفرشان را از مقصد 

تهران به سمت کالردشت آغاز کردند.
ساعت هشت صبح با صدای زنگ موبایل بیدار شدم. دخترم 
بود که به جاي صبح به خیر، اولین جمله اي که گفت این بود: »بابا، 
ماشین خراب شده. ما توي جاده موندیم. ترافیک آن قدر سنگینه که 

امداد خودرو گفته سه ساعت دیگه مي تونه خودش رو برسونه.«
با دلشوره و نگراني پرسیدم: »حاال بگو چي شده؟«

� »هیچي. آمپر آب چسبید به سقف، زدم کنار. موتور را چک 
کردم،  دیدم ضدیخ همین طور از یه شلینگ مي پاشه بیرون!«  

اصال  نکنید،  کاري  گفتم:  »هیچ  مکانیک  به  نفرین  نثار  با 
استارت نزنید. منتظر بمونید تا امداد خودرو از راه برسه.«

جاده،  کنار  در  خانواده  حیراني  از  دل نگراني  ساعت  سه  از  بعد 
و  مي کند  بکسل  را  ماشین  خودرو،  امداد  سرانجام ساعت 11 صبح، 
به همراه اعضاي خانواده که توي ماشین نشسته بودند، به طرف اولین 
تعمیرگاه به راه مي افتند. در پایان مسیر هم امداد خودرو  دستمزد کالن 

خودش را با محاسبه ترافیک سنگین دریافت مي کند و مي رود. 
با تماسي که با مکانیک تعمیرگاه بین راه گرفتم، توضیح 
شلینگ ها  و  ترموستات  به ویژه  و  قطعات  تعویض  از  کاملي 

دادم. 

»متاسفانه  گفت:  و  زد  زنگ  کامل  بررسي  از  بعد  مکانیک 
از  یکي  آب،  فشار  اثر  بر  و  نشده  بسته  خوب  شلینگ ها  بست 
و همان  بود  نشده  تعویض  ترموستات هم  رها شده.  شیلنگ ها 
ترموستات زنگ زده قدیمي خودش بسته شده. فقط خدا کنه واشر 
سرسیلندر نسوخته باشه، باید بعد از تعمیر بررسي کنم. ترموستات 
رو تحویل خانواده مي دم که با خودشون بیارن. پول ترموستات نو 

و تعمیر هم 300 هزار تومان مي شه.«
دعا که  بود  کار من شده  بعدي،  تماس  تا  تماس  آخرین  از   
تماسي  براي  می کشیدم  انتظار  و  باشد  نسوخته  سرسیلندر  واشر 
خوشحال کننده. ساعت سه بعد ازظهر یعني یک ساعت از تحویل 
واشر  متأسفانه  »الو...  درآمد:   صدا  به  موبایل  زنگ  گذشته،  سال 
سرسیلندر سوخته و باید عوض بشه. تعمیرش کار ما نیست. بهتره 
ببریش کرج، نزدیک تره. اون جا تعمیرگاه تخصصي ال 90 زیاده.«

حاال مانده بودم که خانواده با این ترافیک و بار و بندیلشان 
به طرف  باالخره یک ماشین کرایه کردند  چه کار خواهند کرد. 
کالردشت و امداد خودرو هم ماشین را بکسل کرد به طرف کرج. 
ماشین  رسیدن  با  تا  شدم  کرج  راهي  عید  دوم  روز  صبح 
امداد خودرو، ماشین واشرسوخته ام را به یک تعمیرگاه تخصصي، 
با  روز  همان  بعد از ظهر  و  کردم  پیدا  را  تعمیرگاه  کنم.  منتقل 

سفارش به مکانیک، راهي منزل شدم. 
پنجم  بودم و روز  تأمین قطعه  دنبال  را  روز سوم و چهارم 
عید، ماشین با 10 میلیون تومان اجرت، آماده تحویل شد. دیگر 
نه تنها پولي برایم نمانده بود بلکه با زنگ زدن به این دوست و 

آن آشنا مبالغي تهیه و اجرت مطالبه شده را پرداخت کردم. 
بعد ازظهر همان روز خانواده تماس گرفتند و گفتند: »دایي  
مدت ویال را تمدید کرده. تو که مي خواي بري سر کار پس ما 

بمونیم بهتره!«
این پیشنهادي بود که اول درباره اش کمي غر زدم اما از ته دل 
راضي به آن بودم. چون عصبانیتم آن قدر باال گرفته بود که بهتر 
 دیدم آ ن ها نباشند و نبینند که چطور استاد کاظمي سرمکانیک 
و شاگردش را توي چاله تعویض روغن مي اندازم. فرصت خوبي 
بود. شب را با خشم تا صبح نقشه کشیدم. اول تصمیم گرفتم 
صبح اول وقت سري به اتحادیه صنف تعمیرکاران بزنم و آن ها را 
در جریان بگذارم. مدرک هم داشتم، اما نه مي توانستم مکانیک 
بین راه را براي شهادت بیاورم و نه ترموستات زنگ زده و کهنه 
در اختیارم بود. پس بهتر دیدم همان اول صبحي بروم و یک 

حالي از استاد کاظمي بگیرم.
با همین استدالل که آلوده به خشم بود به طرف تعمیرگاه 
حرکت کردم. خوشبختانه در تعمیرگاه باز بود و شاگردها مشغول 
تعمیر بودند. نگاهي به دفتر تعمیرگاه انداختم، خالي بود. از شاگرد 
از  یکي  از  را  کاظمي  استاد  سراغ  نبود.  خبري  هم  خطاکارش 
مکانیک ها که به نظر جوان تازه کاري مي آمد، گرفتم. مکانیک 
جوان سرش را از زیر کاپوت بیرون آورد، نگاهي به من انداخت و 

با اشاره دست به آن طرف خیابان گفت: »اوسا اون جاست!«
دست  با  مردي  بلند،  دیوار  یک  پناه  در  خیابان  طرف  آن 
گچ گرفته و سر باندپیچي شده روي صندلي نشسته بود و خودش 
را در مقابل آفتاب بهاري گرم مي کرد. به جوان مکانیک گفتم 
که با استاد کاظمي، صاحب کارت کار دارم. پسر جوان که دوباره 
مشغول کارش شده بود، سرش را باال گرفت و گفت: »همون 

آقاهه که لم داده روي صندلي، اوسا کاظمیه.« 
با تعجب و نگاهي دوباره به آن طرف خیابان، مرد کزکرده 
»چه  پرسیدم:  بیش تر  حیرتي  با  دیدم.  صندلي  روي  نشسته  را 

بالیي سرش اومده؟«
بعد  و  انداخت  استادش  به  نگاهي  و  راست کرد  مکانیک کمر 
رو به من کرد و گفت: »دیروز دم دماي غروب تازه اومده بودیم که 
تعمیرگاه رو براي امروز آماده کنیم که یک آدم دیوونه از راه رسید 
و شروع به فحاشي کرد. کلي دري وري گفت. ادعاش این بود که 
از  شب عیدي ماشینش رو خوب تعمیر نکردیم و توي جاده خطر 
بیخ گوششون گذشته. بعد هم با اوسا گالویز شد و  اوسا رو انداخت 
توي چال تعویض روغن. چند تا کشیده هم به یکي از تعمیرکارها زد. 
اوسا هم امروز با سر و دست شکسته رفته شکایت کرده. مگه پیداش 

نکنیم. فکر کرده مي  تونه بره؟ شهر هرت که نیست! «

داستان



14
00

ند 
سف

2 ا
ه 3

نب
ش
دو

48

پنج  و  پنجاه  و  و سیصد  فروردیِن هزار  اول  روز، صبِح  آن 
به گورشدگان  زنده  پاي  و  دست  سرخِي  و  کبودي  بود.  شمسي 
و زخم هاي شکفته شده، انگار مدل دیگري از »به استقبال بهار 
رفتن«بود! در ُسکِر خیال، چشم و چهرۀ پدر را به رسم روزهاي 
عید )نخستین بامداد( بوسیدم و عذر تقصیر خواستم. رو به آسمان 
کردم و از عمیق ترین الیه هاي جگر، آه کشیدم. و پدر را دیدم 
آواز مي خواند.  و  بهاري، مي خرامد  که در البه الي کشتزارهاي 
درِس  کالِس  در  را  موسیقی  اگر  داشت.  فوق العاده اي  صداي 
را در  این حرف  استادان می آموخت، شجریاِن دیگری می شد. 
سال هزار و سیصد و نود و سه در حضور استادان دانشگاه به خود 

استاد شجریان هم گفتم. شاید باور نکنید. و البته حق دارید.
هنوز از مستي صداي پدر بیرون نرفته بودم که ناگهان دِر 
سلول باز شد. نگهبان بود. جوان و کم سن و سال و ورزیده و 
زمین  را روي  رادیوي کوچکش  »لُر«. چشم هایش مي خندید. 

گذاشت و روشن کرد. ترانۀ گلچین: 
 نسیم خاک کوي تو، بوي بهار مي دهد

 شکوفه زاِر روي تو، بوي بهار مي دهد
چو دسته هاي سنبله، چو حلقه هاي سلسله

به روي شانه موي تو، بوي بهار مي دهد
چو برگ یاِس نورسي که دیده چشم من بسي

 سپیدي گلوي تو، بوي بهار مي دهد
 تو اي کبوتر حرم، ترانه هاي صبحدم 

بخوان که هاي و هوي تو، بوي بهار مي دهد
 براي من که جز خزان، ندیده ام در این جهان

بهشت آرزوي تو، بوي بهار مي دهد...
بغض  نتوانستم.  کنم،  انقالبي  هرچه سعي کردم که صبر 
ابِر صبر، چندان  بهاری جاري شد. آن روز،  باران  ابر ترکید و 
نگریست و چندان گریست که نگهبان زندان نیز گریه و خنده را 

درهم آمیخت. کاش مي دانستم آن نگهبان، االن کجاست؟
اما راننده اي که چهل و چند سال بعد، نوار صوتي اتومبیل را 
به گوشِی موبایل وصل کرد و مرا یکسره به چهل و پنج سال قبل 
پرتاب کرد، همان دوست دانشجوي همشهري و همکالسي ام بود 
که نخستین بار در شب سرد و بورانِی دي ماِه هزار و سیصد و پنجاه 

و چهار شمسي، اشتباها به جاي من دستگیر شده بود!...
 بهاِر هزار و چهارصد و یکم، اولین روز از اولین سال از قرن 

نو، اما خون بار و خمپاره بار، از یمن تا اوکراین، مبارک!

»خاطرہ نوشته « ای از   »بهار در حصار« 

چندی پیش در اثناي خواندن و نوشتن بودم که تلفن زنگ 
زد. گوشي را برداشتم. نه کسي الو گفت و نه کسي الو گرفت، 
اما خبري از سکوت هم نبود. »آهنگ« پخش مي شد! داشتم 
انصراف مي دادم که ناگهان با شنیدن صداي مخملي زیبایي که 
به صداي صد انقالب مخملي )!( مي ارزد، میخکوب شدم. ترانۀ 

زنده یاد نادرگلچین: 
 نسیم خاک کوي تو، بوي بهار مي دهد

شکوفه زار کوي تو، بوي بهار مي دهد...
با شتاب، »تقویم«رومیزی را که سال هاست با آن مي   زَیم، 
و  است  شمسي  چهارصد  و  هزار  سال  سال،  نَه،  زدم.  ورق 
سال  چهل  ناچار  یکمیم.  و  چهارصد  و  هزار  بهاِر  آستانۀ  در 
شاید  برگشتم،  عقب  به  سال  چند  و  کردم. چهل  عقب نشیني 

هم چهل و پنج سال. 
برگشتم،  پنج سال پیش  و  زماني در حوالي چهل  به  بله، 
صبح اول فروردین هزار و سیصد و پنجاه و پنج هجري شمسي، 
شمال غربِي  ضلع  خرابکاري!«،  ضد  مشترِک  زندان»کمیته 
سلّول  دوم،  بند  ُپست،  ُپشِت  کوچۀ  تهران،  توپخانۀ  میدان 

دوازدهم)شاید(.
اما گوشي تلفِن هزار و چهارصد را هنوز همچنان محکم در 
دستم گرفته ام. صدا همچنان پخش مي شود و آهنگ نیز. انگار 
کسي در حین رانندگي، نواِر این ترانه یا سي دي اش را در داخل 
دستگاِه صوتِی اتومبیلش گذاشته و با موبایلش هم شماره تلفن 
مرا گرفته. چه مزاحم تلفنی خوبی! چه دلنشین، چه غمبار و چه 

خاطره انگیز و چه گلچین: 
�� خدایا! آیا این صداي عصِر اسفنِد هزار و چهارصد است 
که مي شنوم یا صداي صبح فروردین هزار و سیصد و پنجاه و 
پنج در سلول بیست و دو سالگي ام؟ ناچار، سعي صفا و مروه 
پنج  و  پنجاه  و  و سیصد  هزار  به  چهارصد  و  هزار  از  مي کنم، 
بهار  نوازشگرانۀ  نسیِم  در  همچنان  صدا  حریِر  و  برعکس.  و 
مي پیچد و پیچیده در گوشِی تلفن، پیش مي آید. من به بعضی 
تنوین.  نوِن  با  »تَلَُفن«،  می گویم  عربی(  زبان  )به  تلفن ها  از 
تلف کردن. تلف کردنی. تلف کردِن وقت. ولی این تلفن، تلفن 
دیگری بود و حرف های گلچین شده اش دلنشین و نازنین بود:

نسیم خاک کوی تو، بوی بهار می دهد
شکوفه زاِر روی تو، بوی بهار می دهد

 چو دسته هاي سنبله، چو حلقه هاي سلسله
به روي شانه موي تو، بوي بهار مي دهد

چو برگ یاِس نورسی، که دیده چشم من بسی
سپیدِی گلوی تو، بوی بهار می دهد...

***
است.  پنج  و  پنجاه  و  و سیصد  فروردین هزار  یکم  بامداد 
قدم  دو  به وسعت  انفرادي  اتاقکي  در  است که  ماه  حدود سه 
چیز  نه  و  بود  همین  فقط  کاش  مي کنم.  زندگي  قدم،  سه  در 
این جا  اما  اضافه!  کوبیدۀ  بدون  بود،  برگ  کباب  کاش  دیگر. 
همان جاست که هرچه در آن است، کباب است و کوبیده است. 
و کباب برگش هم کباب مرگ است. قرار بود کارم تمام شود و 

مرا به قصِر پادشاهان)!( بفرستند. 

تصّرف  را  بهار همه جا  بوي  که  درحالي  فروردین،  از  قبل 
آمده  »بهار،  کدکني  شفیعي  دکتر  استاد  قول  به  و  بود  کرده 
از سیم خاردار گذشته«، منوچهرِی معروف و سرشکنجه گر )چه 
مثل  و  بود  درگشوده  را  یکایِک سلول ها  مقامي!(،  و چه  نامی 
پیِک اجل به دروِن باریک و تاریِک گور )سلول( خیره خیره نگاه 
کرده بود و زندانیان را یکي یکي بیرون کشیده و به زندان قصر 
یا اوین فرستاده بود. اما من و کساني دیگر از زنده به گوران، 
کماکان در اتاقک هاي انفرادِی دو در سۀ خودمان برجاي باقي 
مانده و سنگ چیني و خاکریزِی مزار را دوباره بر سر و روي خود 

احساس کرده بودیم.
کثیِف  شیشۀ  با  سقف  به  چسبیده  کوچِک  آهني  پنجرۀ 
و  مي پاشید  سلول  درون  به  را  بهار  هواي  گاهي  شکسته اش، 
شکسته،  شیشۀ  درست«.  هزار  صد  به  ارزد  شکستگي  »این 
درجایي که باز هم به قول همان شاعر بزرگ، »حتي نسیم را 
بي پرس و جو اجازۀ رفتن نمي دهند« ، غنیمت است. غنیمتي 
که ُخمسش هم به خوِد زنداني مي رسد. چه کسي از او براي 

استنشاِق هواي بهار مستحق تر و سّیدتر؟!
از فضا را  از روزنه، گاهي به زحمت مي توانستم گوشه اي 
ببینم؛ مثل نگاه از ته چاه به آسمان. اما چند برگ سبز را هم 
برگ  باد مي رقصند، چند  موسیقي  در  و  که مي لرزند  مي دیدم 
کوچک در نوک شاخۀ درختي که دیده نمي شد. این هم غنیمت 

بود. روزهاي دیگر، همین مقدار هم دیدني نبود.
آن روزها بچه ها از قول من و به خِط جعلِی من، براي پدرم 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  از  »من  که:  بودند  کرده  ُپست  نامه 
چنان  و  رفته ام  آمریکا  به  و  گرفته ام  تحصیلي  بورس  تهران، 
هواپیما عجله داشته که فرصت خداحافظي با شما را هم پیدا 

نکرده ام. مرا ببخشید پدرجان!«
 مي دانستم که پدر در لحظۀ سال تحویل، به یاد من اشک 
شوق و فراق مي ریزد. ناگهان در آن تنهایِی صبر و جبر و در آن 
تاریکِي شب هفتاد وهفتم قبر )که روز و شبش هم یکي بود(،  

چشم و چهرۀ پدرم در برابرم درخشیدن گرفت.
بوده، چنین  این که چون پدر من  نه  بود.  او »خوِد بهار« 
بوده است. نه، او نمایندۀ همۀ پدرهایي بود که نگاهشان نگاه 
بهار است، آهشان آه بهار است، اخالقشان اخالق بهار است، 
قلبشان قلب بهار است. یادم آمد که »او« هرسال پیش از فرا 
رسیدِن فروردین، مرتب مي گفت: این چه بساطي است؟ مگرنه 
این است که همه به بهانۀ عید دارند باهم مسابقه مي گذارند؟ 
حسادت  مي کنند؟  هم چشمي  و  چشم  که  است  این  نه  مگر 
اسراف  مي کنند؟  مدپرستي  مي خورند؟  حرص  مي ورزند؟ 
مي کنند؟ فخرفروشي مي کنند؟ این همه شیریني و شکالت و 
آجیل )پسته و فندق و بادام و گردو و...( را مي خرند و مي خورند 
و بیمار مي شوند؟ ما مردم، این کارمان هم مثل بقیۀ کارهایمان، 
او  افراط و تفریط است. )حاال در هزار و چهارصد،  آمیخته به 
ببیند این چند قلم که بر زباِن قلم آمد و قلم هایی  نیست که 
بر بساطی که  از سبد خرید و خرّیت حذف شده است.  دیگر، 

بساطی نیست!(
همه  بچه ها  نزدیک،  حرف های  این  با  دور،  روزهای  آن 
این حرف ها که پدر گفت،  با  ناامید مي شدند و مي گفتند پس 
دو  درست  اما  داشت.  نخواهیم  حسابي  و  درست  عیِد  امسال 
با خندۀ  وارد مي شد،  از در  ناگهان  پدر  به عید،  مانده  روز  سه 
بهاري برلب و با چند جعبه شیریني و چند بسته آجیل در دست. 
باباجان؟... عید است و فصل  مي گفت و مي خندید: »چه کنم 
شادي است. باغ و صحرا هم سرسبز است. درخت ها هم شکوفه 
آورده اند.« و مرواریِد شوق از صدف چشم ها )چشم  بّچه ها( فرو 

مي ریخت.

 نسیم خاک کوی تو   بوی بهار می دهد...

     جالل رفیع 

 عهد بهار 
به ب�ام خانه، چه مي کوبی اي بهار، برو 

پی�اِم سب�ز چ�ه آشوب�ی اي به�ار، ب�رو
مزار سینۀ من، کوهي از غبارغ�م است

از این ضریح، چه مي روبی اي بهار، برو
ِز دارکوب شنیدم که روي دار و درخت

طن��اب دار م�را چوب�ی اي به�ار، ب�رو
مبار بر سرم اي ابِر خش�ک تر از خ�اک     

غب�ار خشک�ِی دان�وب�ی اي به�ار، ب�رو
به جبِر صبر نشد سبز، بیش�ۀ ن�ي رن�گ

ف�ری�ب آدم و ای�وب�ی اي به�ار، ب��رو
به مصر عاطفه، بي یوسفیم و بي یعقوب

نه یوسفي تو، نه یعقوب�ی اي بهار، ب�رو
تو هفت سین به کف و مست و پایکوباني

ولي طالیۀ س�رک�وب�ی اي به�ار، ب�رو
به داِم شاخه گرفتي شکوفه هاي شهید

صلیب هدیه به مصلوبی، اي به�ار، برو
میان ما و تو آن عهد عاشقانه گس�ست

کنون خیان�ت محبوب�ی اي به�ار، ب�رو 
خبر رسی�د ک�ه ای�ن ب�ار پی�ک باران�ي

اگرچه خوش خبر و خوبی اي بهار، برو!
                                                                       
جالل رفیع 
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طرح  مدیریت مشارکتی و توسعه روستایی )ترسيب كربن( در استان یزد

طرح  مدیریت مش���ارکتی و توسعه روستایی )ترسیب کربن( 
در شهرس���تان های خاتم و مروس���ت از ابتداي سال 1396 در 
8 روس���تا )ولیعصر کندر، کرخنگان، چنارناز و خوانسار، رحمت 
آباد، حسن آباد، برزگر و توتک( با جمعیت تقریبي 3421  اجرایي 
شد. محدوده مورد نظر طرح در شهرستان خاتم )بخش چاهک و 
مرکزی( و شهرستان مروست )بخش ایثار و مرکزی( با مساحت 

تقریبي  99528 هکتار است.
هدف اجراي پروژه ترسيب كربن

هدف پروژه، توس���عه و پیشرفت روس���تا، ترویج و مدیریت 
مشارکتی منابع طبیعی )آب، خاک، زمین، جنگل، مرتع و...( در 
قالب سازمان دهی و تش���کیل گروه های توسعه روستایی، ایجاد 
درامدهای جانبی و در نتیجه کاهش فشار بر منابع طبیعی است. 

مهمترین دستاورد های پروژه ترسيب كربن 
1-  تقویت س��رمایه مالی و اجتماعی : در طی این دوره با 
تشکیل 8 صندوق توسعه روستایی در قالب 63 گروه و 712 عضو  
با مبلغ پس انداز ماهانه 62,300,000 ریال تشکیل شده است. 

2-  کاهش اراضی کشاورزی رها شده در راستای مقابله 
با بیابانزایی: اراضی کش���اورزی رها شده )به دلیل خشکسالی 
های دو دهه گذشته( یکی از مناطق مستعد فرسایش بادی بوده 
و کش���ت موفقیت امیز گیاهان دارویی و کم آبخواه در قالب طرح 
ترس���یب کربن باعث جلوگیری از برداشت سفره آب زیرزمینی 
منطقه شده اس���ت. در طرح ترس���یب کربن  140 هکتار گیاه 
دارویی در اراضی رها ش���ده در قالب کش���ت 100 هکتار آنغوزه 
تلخ،  5 هکتار زعفران، یک هکت���ار رزماری، ایجاد مزرعه الگویی 
5 هکتاری آنغوزه تلخ  و کش���ت و بهره برداری از 35 هکتار گل 

محمدی اجرا شده است. 
3-  بهبود معیش��ت های پایدار: تدوین 8 سند معیشت، 
پرداخت 169 فق���ره وام  به مبلغ 223 میلی���ون تومان جهت 
راه اندازي و یا توسعه کس���ب و کار،  همچنین تسهیالت 3000 
میلیون ریالی از بانک رس���الت برای خرید دام پر بازده. برگزاری 
9718 نفر س���اعت آموزش های فنی و مهارتی به روستاییان در 
راستای بهبود معیش���ت جوامع محلی بوده است.  مشاغل ایجاد 
شده در محدوده پروژه ترسیب کربن به میزان  233 نفر در قالب 
15 عنوان شغلی )توسعه گیاهان دارویی، دامداری و دامپروری، 
قالی بافی، خرید نهال مرکبات، ال���و، خرید تجهیزات مربوط به 

کشاورزي، کارگاه گلیم بافي، تولید کمپوست( است. 
4-  راه اندازی اش��تغال در زمین��ه بهره برداری های 
جانبی از مرتع: ایجاد ش���بکه ای از اعضای صندوق برای جمع 
آوری بذر گیاهان مرتعی و  بوج���اری، انبارداری و بازار فروش و 
همچنین بهره برداری از گیاهان دارویی در قالب طرح های تلفیقی 

از عمده ترین عملکرد طرح در این زمینه بوده است. 
5-  اجرای بند خاکی روس��تای رحمت آباد به منظور 
تغذیه س���فره های آب زیرزمینی منطقه و تقویت قنات رحمت 
آباد در س���ال 97 و 98 با حجم 26708 مترمکعب خاکبرداری و 
خاکریزی و 171 مترمکعب عملیات س���نگ و س���یمان و حجم 
آبگیری 58824 مترمکعب  بند خاکی احداث شد. با بارندگی های 
سال پیش بند خاکی آبگیری و آبدهی قنات رحمت آباد به صورت 

محسوسی افزایش یافته است.
6-  اجرای س��یلبند روس��تای کرخنگان: به منظور 
جلوگیری از خطر س���یل به روس���تا، بند خاکی به طول بیش از 
یک کیلومتر با  27000متر مکعب عملیات خاکي در س���ال 99 و 

اوایل سال 1400 احداث ش���د. این روستا با جمعیت 1480 نفر 
بزرگترین روستای محدوده طرح بوده و هرساله بارش های بهاری 
خساراتی به زیرس���اخت های روستا و اراضی کشاورزی وارد می 
نماید. در بارندگي اخیر عل���ي رغم تکمیل نبودن پروژه،  4000 
مترمکعب سیالب را کنترل و به خارج از محدوده اراضي کشاورزي 
و منازل مس���کوني روستا هدایت و از خسارات احتمالی به روستا 

جلوگیري نمود. 
7-  تشکیل تعاونی های توسعه: تشکیل 3 تعاونی توسعه 
در قالب بند ب م���اده 29 قانون احکام دایمي برنامه هاي توسعه 

کشور
8-  انسجام درون و برون س��ازمانی: برگزاری جلسات 
متعدد با استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  امور عشایر، 
دانشگاه یزد، دانشگاه تهران، جهاد کشاورزی، مرکز ملی شوری، 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و ائمه جمعه استان یزد، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی،  صندوق کارآفرینی امید، بانک 

رسالت و عقد 6 تفاهم نامه همکاری 
9-  تعمیم طرح ترس��یب کربن با اس��تفاده از فرصت 
مس��ئولیت اجتماعی: 6 تفاهم نام���ه در قالب طرح مدیریت 
مشارکتی منابع طبیعی )مس���ئولیت اجتماعی صنایع و معادن( 
با ش���رکت های س���نگ اهن بافق، زرین معدن چاف و پایا فوالد 
کویر یزد، انتقال و پایش فناوری ش���ورورزی، آریا جنوب ایرانیان 
و س���امانه عرفی س���اغند  انعقاد گردید و موارد بیشتر در دست 

پیگیری است. 
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جنگ

دشوارتر از جنگ و جدل، داني چیست؟
چیزي به جز از مه�اِر انسان�ي نی�ست

نی�رومن�دان ز جن�گ م�ي پ�رهی�زن�د
خودشیفتگان همیشه جن�گ انگی�زن�د

عاق�ل دان�د اگ�ر ک�ه جن�گ اف�روزد
»آتش که گرفت، خشک و تر مي سوزد«

امروز که جنگ، جنِگ سربازي نیست
ج�ز با ات�م و الکت�رون ب�ازي نیس�ت

امروز نفوذ و نقش یک یا دو � سه بانک
افزون باش�د ز نق�ش طّی�اره و تان�ک

آینده پژوهي اس�ت خ�ود چ�ارۀ جن�گ
آم�ار ز ُکش�ت�ه گی��ر و آوارۀ جن��گ

ام�روز »ت�واِن« جن�گ بای�د سنجی�د
از ضعف خود و خ�ودي نبای�د رنجی�د

گر باز نشد گ�ره ب�ه دس�ت و دن�دان
ن�اچ�ار بی��از تی��ِغ هن�دي به عی�ان

هرگز نشود شست�ه به خون�ي، خون�ي
عق�ِل عق�ال، عی�اِر چن�دي، چ�ون��ي

ت�ا طب�ع درن�ده خ�وی��ي از م�ا ن�رود
از هی��چ ره��ي ح��ّل م�ع�ّما نش�ود

غ��ّره نش��وي ز ق��درِت تخ�ریب��ي
تهذی�ب گ�را ب�اش، مش��و تذهیب��ي

دوران ستیِز تن به ت�ن بگذشت�ه س�ت
بُت ساختن از خاک وطن بگذشت�ه ست

هر حمل��ه وري قص��د دفاع��ي دارد 
ت�وجی��ه ضعی��ِف ارت�ج�اع��ي دارد

ه�ر جن��گ اگ�رچ�ه ط�الب�ان�ي دارد
م�غل��وب ب��سي و غ�الب��ان��ي دارد

هر کس ز براي »بُرد« خود پیش آمد
جنگش اما به »باخ��ت« مي انج�ام�د

همواره بش�ر ز ت�رِس خ�ود مي جنگ�د
نگرفته درست درس خ�ود، مي جنگ�د

بمب اندیش�ي به ج�اي عق�ل اندیش�ي
بگرفت�ه ت�ّوح��ش ز تم��دن پی��شي

پی�روز ن�دارد ای�ن زم�ان هر جنگ��ي
هرگز ره راست کي رود خ�رچن�گ�ي!

گ�ردد ج�نگ�ي که ب�وده در اول ک�م
چون آتش صدجنگل پیوست�ه به ه�م

ه�م ی�ارک��شي فزای��د و ی�ارُکش�ي 
افتن��د ب�ه  ن�اچ��ار به بسی��ارُک��شي

تکنیک فزود و جن�گ تکنیک�ي ش�د
ش�د س�ایب��ري، الکت�رونیک��ي ش�د

اول به ج�ز از کارت�وِن رنگ�ي نی�ست
بعدش به جز از جنایت جنگ�ي نیست

در جنگ نشاني از سلحشوري نیس�ت
جز در ورزش، نی�اِز ُپ��رزوري نی�ست

س�رداران هم�ي نش�ان م�ي بخشن��د
سربازان چه بی�ش ج�ان م�ي بخشن�د

اع��دام مب���ّدل بش��ده ب�ا زن���دان
وحشیگ�ري اما بش��ده ص�دچن��دان

رهبردشناس جنگ، زبر و زب�ل اس�ت
هر کس که ز صلح دم زند، ساده دل است

پایان دهي جنگ، رهش فرهنگ است
چون »صلح ْشناخت«، سخت تر از جنگ است

تعبیر درست هوشمن�دي ک�رده است:
این صلح در این زمانه، »صلح سرد« است

صلح

گویم سخني چن�د ز صل�ح و س�ازش
ک�ز به�ر جه��ان بی��اوَرد آرام���ش

آن س�اخت��ن نه��اد م���ردم س��االر
با قدرت و ث��روت و س��الح ن�اچ�ار

نامی�م هم��ان نه��اد را »ص��لح آور«
از ه��ر کش���ور در آن بب�ای��د داور

یک بودج�ۀ عظی��م از ک�ل جه��ان
باید که ستانن�د به نسب�ت به عی��ان

سرباز و سالح و مست�ش�ار و ف��ن دان
آرند هر آنچ�ه ق�درت اف�زاس�ت به آن

آنگاه ه�ر آن نه�اد دیگ�ر چ��و نات��و
پیوسته شود به آن و ه��ر حاشی��ه رو

تا آنک�ه ق�وي ت�ری�ن نه��اِد بش��ري
گ���ردد ز ب��راي اتح���اِد بش���ري

آنگاه چو ک�شوري به جن�گ اندیش��د
چون گ�ربه ز ق�درت پلن�گ اندیش��د

گام دگري، خل��ِع س�الح بش�ر اس�ت
بپذیر که بي شک به صالح بشر اس�ت

هر خلع س�الح گرچ�ه کام�ل گ�ردد
اندیش��ه مک�ن، ح�ل مسائ�ل گ�ردد

زیرا چ�ه بس��ا س��الح از ن�و سازن�د
وآن ک��ار به دور ب�اطل��ي ان�دازن��د

پ�س بازرس��اِن تی��ز مبس��وط الی��د
تشخیص دهند کش�ور نی��ک از ب��د

ق�ان�ون ب�دون زور، قانون��ي نی�س�ت
اِعماِل فشار خوب، خ�ود قانون�ي س�ت

هر گونه سالح هاي خ�وف آور جن��گ
باید هم�ه ناب�ود ش�ود غی�ر تفن��گ

آن نیز نه از ب�راي ه�ر گون�ه شک��ار
بل�که ز ب��راي تروری��ست و اش��رار

یا نیز هر آنچه »صل��ح آور« خواه��د
از ق��درت خویشت��ن نبای��د کاه��د

گر این سخنان، ساده نماید یا سس�ت
با قدرت عل�م و ف�ن بسازن�د درس�ت

در نطفه خف�ه کنند جن��گ اندیش��ي
با مش�ورِت ژرف و درن�گ ان�دیش���ي

ی�ک ع�ده ز خب�رگ�ان دان�ا ذي ف��ن
با جنگ طلب نخ�ست گوین�د سخ��ن 

پای�ان مذاک�رات گ�ر ُش�د ب�ن بس��ت
بای�د ره تک�روي اش از هر سو بس�ت

گر کشور جن�گ خ�واه خام�وش نش�د
تح�ری�م و محاص�ره ف�رام�وش نش�د

با خلع سالح، در عمل جنگ�ي نی�ست
یا چوب و چماق هست و جز ننگي نیست

بایست که حاکمانْ�ش مخل�وع شون�د
یک ع�ّدۀ منتخ�ب به جاش�ان ب�روند

ب�ا رای�زن�ي م�ردم��ش خواه�د ب�ود
به��ِر هم��ۀ ج�هانی��ان دارد س���ود

هم وحشت و خشم در نهاد بشر است
ناامني فط�ري اش از آن بیش�تر اس�ت

هم جنگ نشان شّر شی�طاني ماس�ت
هم صلح، صفاي سعي رحماني ماست

در انسان میل جنگ، کم یا بیش است
هر چاره گري به طبع پیشاپی�ش است

با حکمت و پند، جنگ خام�ش ن�شود
ت�رس و طم�ِع بش�ر فرام�ش ن�ش�ود

ه�ر حک�م�ت را گمش�دۀ انس�ان دان
قطع نظ�ر از آنک�ه ک�ه آرد به زب��ان

پیش از باران، به سیل بن�د اس�ت نی�از
مرِغ ز قف�س پ�ری�ده، کم آی��د ب��از

قانون شکن�ان همی��شه نی��رو دارن�د
تن�ها ن�ه فق��ط ک�ه زور ب�ازو دارن�د

آه���ن بت��وان��د ک��ه بب��ّرد آه�ن
اخ��الِق ول��رم، گشت�ه بیهوده سخن

از نی��روي برت�ر شن�ود نیرو، ح��رف
از بهر من��اره، چ��اه مي بای��د ژرف

این است عالِج »صل�ح سرد« پیشین
ه�ر درد ش��ود چ�اره ز  درد پیشی��ن

بي »صلح آور« همیشه هر جا جنگ است
گویي دنیا براي انس�ان تن��گ اس�ت

ه�ر راه دراز ط�ي ش�ود گ�ام به گ�ام
یک وقت بشر خوراک خود خوردي خام

از بیماري ت�وان به درم�ان ره یاف��ت
هر راه درس��ت، م�ردِم آگ�ه یاف��ت

سخن آخر

در طبع بشر، نهاِد صلح و جنگ است
پاندول صفت، ز عق�ل او آون�گ اس�ت

تاریخ نشان دهد که هر فرصت صل�ح
آمایش جنگ هست، نه دول�ِت صل�ح

در صل��ح، س�الح ه�ا ش�ود ساخته ت�ر 
وآن ساخت�ه ت�ر بگش��ت پرداخت�ه ت�ر

قانون شده جنگ و صل�ح، استثنای�ش
در ام��ن نب�وده بش��ر از ف�ردای��ش

گر دس�ت به روي دستم�ان بگذاری�م
فرصت ز براي صل�ح، ک�م م�ي آری�م

پس این همه عقل و علم و فرهنگ کم است؟
ویرانگرِي زلزلۀ جن�گ ک��م اس��ت؟

زآن پیش کزین بیشت�ر آش�وب ش�ود
کاري بکنی�د جن��گ مغل��وب ش�ود

هر فرهنگ�ي ز جن��گ ش�د ن�اب�وده
از هّم��ِت صل��ح م�ي ش�ود اف��زوده
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کالس قسطی

     نشمیل کرباسیان
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وسط حیاط مدرسه ایستاده بودم برف ها را مثل ندیدبدیدها 
روی هوا می قاپیدم. چه کار کنم، مدت ها بود برف ندیده بودم. 
مثال  شبنم  و  من  می شدند المصب ها.  آب  نیامده  هم  االن 
تنبیه و تبعید شده بودیم به حیاط ، دنبال برف هایی که بین 

زمین و آسمان آب می شدند می دویدیم.
بود.  کج  نامحسوسی  به طور  صورتش  مدرسه  مدیر 
با قرض و هزار جور مکافات آمده تا  می گفتند وام گرفته و 
از شانس  اما  تیغ جراحی  را صاف و صوف کند زیر  خودش 
جواب  برعکس  عمل  پزشک،  دست  چلمنگی  یا  بوده  بدش 
اما  لنگیدنش  مورد  در  بود،  و صورت صافش کج شده  داده 

کسی چیزی نمی دانست.
همه  را  این  نداشت،  شوهر  اما  داشت  سالی  و  سن   
تا  بودند  داده  هم  دست  در  دست  این ها  تمام  می دانستند. 
یافتن  دغدغه مان  سال  کل  که  ما  سوژه   بهترین  بشود  او 

موضوعی برای خندیدن و ادا در آوردن بود.
 یک روز در میان من مدیر می شدم و شبنم داماد خیالی 
که مثال قرار است خانم مدیر را بگیرد. شل و شل با دهانی کج 
مانتوی من  ته  از بچه ها هم  راه می رفتیم. عده ای  وارفته  و 
کل کل زنان  و  می گرفتند  دست  در  بودم  عروس  مثال  که  را 
راه می افتادند.  و هورا پشت سرمان  با سوت  و هل هل کنان 
ندا هم طبق معمول روی میز می رقصید. خالصه که شاد و 
خندان هر بار با مجلس عروسی خیالی که برای خانم ره پور 
از  از شادی عروسی می کردیم  راه می انداختیم خودمان هم 

بس بلند بلند می خندیدیم و شاد بودیم.
نگهبان  بودیم  بسته  را  کالس  درهای  وقتی  روز  آن 
کالس انگار جو گرفته  بودش و  قری که توی کمرش خشک 
شده بود از نگهبانی فارغش کرده بود. حاال او هم آمده بود 
وسط کالس و بشکن می زد. از شانس بد ما دقیقا همان روز 

مدیر ناگهان وارد کالس شد.
من مفلوک از همه جا بی خبر که پشتم به در کالس بود، 
مثل خودش مقنعه ام را تغییر داده بودم و لب هایم را کج کرده 
بودم و عینکی شبیه او گذاشته بودم و دست در دست شبنم 
شل شل راه می رفتم. در یک لحظه متوجه سکوت یک دفعه ای 
بچه ها شدم. تا آمدم سرم را برگردانم درد وحشتناکی عقب 

سرم حس کردم.
به قدری عصبانی بود که دفترش را محکم روی سر من 
و شبنم کوبید و پرتمان کرد بیرون توی حیاط تا در سرما به 
اصطالح یخ بزنیم و به کارهای بدمان فکر کنیم و او هم در 

این مدت برای اخراج موقت ما تصمیمش را بگیرد.
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گرفتن  برای  زدن  دو  نمی کردم.  احساس  را  سرما  سوز 
برف ها حسابی گرمم کرده بود.

بیا بریم، تو که نمی تونی برف ها رو مجبور  »بسه دیگه 
کنی که بشینن روی زمین و آب نشن!«

خندیدم و گفتم: »یه کوچولو دیگه بدو بدو کنم تو این 
هوا بعد بریم خونه.«

من.  با  کردن  بازی  برای  بود  پایه  همیشه  مهدی 
می چرخیدیم و می خندیدیم. بعد از دو دو توی سرما و خوردن 
در  دم  همیشه  مثل  خانه.  رسیدیم  سرپایی  جگر  سیخ  دو 

خداحافظی کرد و گفت که تو نمی آید و رفت.
آینه دیدم خنده ام گرفت. لپ های  وقتی خودم را جلوی 
دهاتی های  دختر  مثل  خوشگل  و  بود  انداخته  گل  سفیدم 

لپ گلی شده بودم.
مامان همان طور که لباس هایم را پهن می کرد و با اخم 
برادرهایم  می خورد.  حرص  و  می زد  غر  می آمد،  و   می رفت  
روی  انگار  که  می گرفتند  کشتی  هم  با  طوری  هال  توی 
رینگ افتاده اند. بابا مثل همیشه صدای تلویزیون را تا آخرین 
که  ماه  آبان  از  می داد.  گوش  اخبار  و  بود  کرده  بلند  درجه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، ایالت های آمریکا را از 
را  شهرهایی  تک تک  نام  بود.  بلد  بیش تر  آمریکایی ها  خود 
بود. می دانست  بر  از  بودند  یا ترامپ رأی داده  بایدن  به  که 
جمهوری خواه ها کدامند و دموکرات ها کدام. ولش می کردی 

همه را مثل بلبل برایت نام می برد.
مجری اخبار توی تلویزیون با دقت در حال بررسی تیم 
مذاکره کننده برای برجام در وین بود. پدر شش دانگ حواسش 
را به او داده بود. با هر صدایی از بچه ها هرچه کنار دستش 
بود مثل متکا و سر قندان را پرت می کرد به سمت دو جانور 
در حال کشتی که ساکت باشند و فریاد می زد: »اگه گذاشتید 

بفهمم این الدنگ بایدن می آد تو برجام یا نه؟« 
برای  روزها  این  که  اوقاتی  تمام  مثل  بود،  مهم  برایش 
دهد.  پسشان  چه طور  تا  می انداخت  چرتکه  بدهکاری هایش 
عالوه بر آن باید تمرکزش را هم زیاد می کرد تا مبادا فردا از 
تفسیر سیاسی اش برای رفتن یا نرفتن به برجام جا بماند. مهم 
باید  او هم  باالخره  یا گران تر.  ارزان تر می شود  بود که دالر 
کنار رفقایش که همه مثل خودش راننده تاکسی بودند چیزی 
بتواند  می کند  سوار  مسافری  وقتی  تا  باشد  داشته  چنته  در 
نظری بدهد. خودش اما می گفت »حساب دخل و خرج خانه 

به همین ها بستگی دارد، شما ابله ها نمی فهمید.«
در  به  می خواست  کرد.  نگاه  چهره ام  به  دوباره  مامان   
اینا رو با دست  باید  بگوید تا دیوار بشنود: »تو که می دونی 
ازدواج  ساله   24 کردی؟  خیس  خودتو  باز  چرا  آخه  بشورم، 
کردم، بابات هنوز نتونسته یه ماشین لباس شویی بیاره تو این 
خونه . تو هم که قر و فرت نمی ذاره بیایی کمکم کنی، خودت 

باید بشوری بهت گفته باشم.«
- »باشه مامان بذار خودم می شورم، تو دست نزن.«

معلوم  که  آسمونی  تو  »دختره  گفت:  و  رفت  راه  دوباره 
نیست برف می باره یا بارون تو این وضعیت کرونای کوفتی، 

مثل دختربچه های پنج ساله دنبال یه تیکه برف می دوه...«
رفتم توی تنها اتاق خانه  مان. هرچند می دانستم االن دو تا 
زلزله های خانه  می آیند توی اتاق و نمی گذارند یک خواب راحت 

بکنم، گوشه ای از اتاق رختخوابم را پهن کردم و دراز کشیدم.
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خوشحال بودم. اواخر بهمن بود. یک ماه مانده بود تا عید. 
قرار بود دوم عید مراسم عروسی ام باشد. خواهر مهدی هم 
قرار بود دو روز قبل از عید از کانادا بیاید تا من را برای اولین 
بار ببیند. باکالس و پولدار بود، مثل همه  اعضای خانواده  شان. 
بفروشم  به آن ها فخر  درباره اش  تنها چیزی که می توانستم 
نظر  به  دلم می خواست حسابی خوشگل  بود.  قیافه ام  همان 

بیایم.
هر روز که می گذشت و به عید نزدیک تر می شدیم قلبم 
بیش تر آشوب می شد. برای تمام روزهای قبل از عید برنامه 
مهمانی  و  خرید  برای  تومان  میلیون  بیست  بابا  بودم.  چیده 
مختصری که قرار بود برای عروسی بگیریم وام گرفته بود. 
و  دستکش  با  بودم،  بیرون  روز  هر  قسطی  پول  با  هم  من 

ماسک و یک ضدعفونی کننده توی کیفم.
نارمک،  هفت تیر،  بعدی  روز  ولی عصر،  خیابان  روز  یک 
صادقیه، پاساژ میالد نور... انگار حکم بود که تمام مغازه های 
باشم.  مانده  جا  چیزی  از  مبادا  تا  بچرخم  و  بگردم  را  شهر 
ثروتمندترین  انگار  که  راه  می رفتم  و  می کردم  خرج  طوری 
دختر شهرم، مثل تمام قرارهایم با مهدی که با لباس قرضی 

از بچه ها جلویش ظاهر می شدم و پز می دادم.
بیرون.  با خودم می کشیدم  بار  را هر  برای خرید مهدی 
او که با رفتن برای خرید در شرایط کرونا به شدت مخالف 
بود حریف من نمی شد. با لبخندی زورکی چون چوب خشکی 
متحرک که دو تا ماسک تمام اکسیژنش را گرفته باشد با من 

به این طرف و آن طرف می آمد.
برای عید خانه  جدیدمان را چیده بودیم، با وسایلی که من 
و مادرم با دقت فراوان از وانتی سر کوچه و احمد آقا که سر 
کوچه لوازم خانگی داشت، نسیه برداشته بودیم. سبزه  عید و 
ماهی قرمز سفره  هفت سین را به بهترین شکل ممکن آماده 

کرده بودم. سه روز مانده بود تا سال تحویل شود.
آن شب تا دیروقت با مهدی بیرون بودم، همه چیز تقریبا 
آماده بود. فردا قرار بود خواهرش بیاید و ما برای استقبال از 
او به فرودگاه برویم. با استرس و شوق خوابیدم. هزار بار غلت 
بدهم  پز  چه طور  و  بپوشم  را  لباسم  کدام  کردم  فکر  و  زدم 
جلوی خواهر مهدی که از آن طرف داشت می آمد و برای من 

هم مهم بود تا کم نیاورم کنارش.
با صدای تلق تلوق مادرم که همیشه اول از همه پا می شد 
و صبح زود یادش می افتاد قابلمه ها را جا به جا کند و کابینت ها 

را بیرون بریزد و نجاری کند یا بنایی، بیدار شدم.
را  شدن  و گس  کرختی  کردم حس  باز  که  را  چشمانم 
روی صورتم حس کردم. چشمم به تنگ ماهی افتاد، یکی از 
ماهی های عید مرده بود. پسرها تا فهمیدند ماهی مرده بدو  بدو 
آمدند. یکی از برادرهایم تنگ را دستش گرفت و آن یکی هم 
دستش را توی تنگ کرد و دایره وار ماهی زنده را به زور دور 
سر ماهی مرده می چرخاند و هر دو برایش با صدای بلند مرثیه 

می خواندند از زبان ماهی زنده.
فریادی سرشان زدم و بلند شدم از اتاق بیرون آمدم. هر 
دو بی صدا و با تعجب به من نگاه کردند. تنگ را کنار گذاشتند 

و دنبالم آمدند: »آبجی چی شده؟ آبجی ِچت شده؟«
بلند گفتم سالم. بابا چای را نخورده روی میز گذاشت و 
مادرم محکم سیلی به صورتش زد و گفت: »یا قمر بنی هاشم، 
فقط همینو کم داشتیم.« شوکه شده بود. اشک گیر کرده بود 
توی چشمانش و جرأت جلو آمدن نداشت. پدرم انگار با جرأت تر 

بود، جلو آمد و گفت: »چی شده؟ چرا این شکلی شدی؟« 
باورم  رساندم.  آیینه  جلوی  را  خودم  چه طور  نفهمیدم 
نمی شد، این من بودم یا ننه رعنای نود ساله  که سال ها پیش 
سکته کرده بود؟ همان که همیشه ادای حرف زدنش را در 
تنبیهم  دارد  کارما  شاید  کن!  رحم  خودت  خدایا  می آوردم. 
بروم  می دهم  قول  کن،  درست  را  تو صورتم  خدایا  می کند. 

ناراحتی را از دل همه حتی خانم ره پور دربیاورم.

دیگر  و  کشیدم  جیغ  کنم.  تحمل  را  قیافه ام  نتوانستم 
نفهمیدم چه شد. نمی دانم اورژانس چه طور رسید و چه کار 
کرد، اما وقتی به هوش آمدم دکتر باالی سرم بود. مامان و بابا 
از ترس این که مهدی از من پشیمان نشود به او زنگ نزده 

بودند. لبخند دکتر نشان می داد همه چیز روبه راه است.
- »چی شده دکتر؟ من سکته کردم؟«

دکتر لبخندی زد و گفت: »چیه، خیلی دوست داری سکته 
کنی؟ مگه چند سالته؟«

- »خب پس چی شده؟ این چه قیافه  وحشتناکیه که من 
یهو پیدا کردم؟«

علتش  که  ناگهانی  بیماری  یه  گرفتی،  بلز  فلج  »تو   -
کار  از  موقت  به طور  مغزت  هفتم  عصب  نیست.  مشخص 
خوب  خوب  دیگه  ماه  شش  تا  یک  بین  نهایتا  اما  می افته 

می شی، شاید هم خیلی زودتر.«
 لبخندی زد و ادامه داد: »برو خدا رو شکر کن به خاطر 
خیلی  ماسک ها  این  روزها  این  می زنند.  ماسک  همه  کرونا 
چیزها رو  پنهان می کنه! فقط باید داروهاتو بخوری و قطره  و 
پماد چشمیتو هم به موقع بزنی. شب ها هم سعی کنی چشمت 

رو باز نگه نداری.«
آن هم  قیافه ام،  بشود  این  تا  بودم  رسیده  خودم  به  کلی 
لب  نمی آمد.  اشکم  اما  کنم  گریه  می خواستم  عروسی؟  دم 
المصبم هم خم  نمی شد تا کج ترش کنم و به حال خودم زار 
بزنم. خدا را شکر به خاطر کرونا مهمان زیاد دعوت نکرده ایم 
با  حاال  ماجراست،  قسمت  وحشتناک ترین  مهدی  خواهر  اما 

این قیافه چه طوری بروم جلویش؟
دلم می خواست زمین باز می شد و من را می بلعید تا کسی 
نبیندم. رو کردم به مادرم و گفتم: »از حاال به بعد من تا سه 
هفته  دیگه کرونا دارم. زنگ بزن به مهدی بگو نمی تونم برای 
دیدن خواهرش بیام. به مهدی بگو این جا نیاد تا کرونا نگیره. 
بیاد نه کسی بره، هیچ کس نزدیکم نشه، مریضیم  نه کسی 

واگیر داره.« 
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دستی کشیدم روی شکمم. تکان می خورد بچه  شیطانم. 
صدای مهدی آمد: »چیه، نکنه می خوای بری بیرون با این 

شکم برف ها رو تو هوا بگیری؟«
بغضم را خوردم و از البه الی خبرهای یک ساله  مذاکرات 
پایین آمدن دالر و  باال و  برجام و  به  نپیوستن  پیوستن و  و 
گران شدن خودرو  و مردمی که همه کج شده بودند مثل پدرم 
و همه  آن هایی که می شناسمشان، به پست شبنم رسیدم. آن 
مدیر  ره پور،  »خانم  خواند:  بلند  او  دادم.  نشان  مهدی  به  را 

دبیرستان هدف بر اثر کرونا از دنیا رفت.«

نوشته شبنم شوکه ام کرد. گوشی را زمین گذاشتم، جلوی 
پنجره ایستادم. برف ها ننشسته در هوا آب می شدند. چشمانم 

را بستم...
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وسط حیاط مدرسه ایستاده بودم برف ها را مثل ندیدبدیدها 
روی هوا می قاپیدم. چه کار کنم، مدت ها بود برف ندیده بودم. 
مثال  شبنم  و  من  می شدند المصب ها.  آب  نیامده  هم  االن 
تنبیه و تبعید شده بودیم به حیاط ، دنبال برف هایی که بین 

زمین و آسمان آب می شدند می دویدیم.
بود.  کج  نامحسوسی  به طور  صورتش  مدرسه  مدیر 
با قرض و هزار جور مکافات آمده تا  می گفتند وام گرفته و 
از شانس  اما  تیغ جراحی  خودش را صاف و صوف کند زیر 
جواب  برعکس  عمل  پزشک،  دست  چلمنگی  یا  بوده  بدش 
اما  لنگیدنش  مورد  در  بود،  و صورت صافش کج شده  داده 

کسی چیزی نمی دانست.
همه  را  این  نداشت،  شوهر  اما  داشت  سالی  و  سن   
تا  بودند  داده  هم  دست  در  دست  این ها  تمام  می دانستند. 
یافتن  دغدغه مان  سال  کل  که  ما  سوژه   بهترین  بشود  او 

موضوعی برای خندیدن و ادا در آوردن بود.
 یک روز در میان من مدیر می شدم و شبنم داماد خیالی 
که مثال قرار است خانم مدیر را بگیرد. شل و شل با دهانی کج 
مانتوی من  ته  از بچه ها هم  راه می رفتیم. عده ای  وارفته  و 
کل کل زنان  و  می گرفتند  دست  در  بودم  عروس  مثال  که  را 
راه می افتادند.  و هورا پشت سرمان  با سوت  و هل هل کنان 
ندا هم طبق معمول روی میز می رقصید. خالصه که شاد و 
خندان هر بار با مجلس عروسی خیالی که برای خانم ره پور 
از  از شادی عروسی می کردیم  راه می انداختیم خودمان هم 

بس بلند بلند می خندیدیم و شاد بودیم.
نگهبان  بودیم  بسته  را  کالس  درهای  وقتی  روز  آن 
کالس انگار جو گرفته  بودش و  قری که توی کمرش خشک 
شده بود از نگهبانی فارغش کرده بود. حاال او هم آمده بود 
وسط کالس و بشکن می زد. از شانس بد ما دقیقا همان روز 

مدیر ناگهان وارد کالس شد.
من مفلوک از همه جا بی خبر که پشتم به در کالس بود، 
مثل خودش مقنعه ام را تغییر داده بودم و لب هایم را کج کرده 
بودم و عینکی شبیه او گذاشته بودم و دست در دست شبنم 
شل شل راه می رفتم. در یک لحظه متوجه سکوت یک دفعه ای 
بچه ها شدم. تا آمدم سرم را برگردانم درد وحشتناکی عقب 

سرم حس کردم.
به قدری عصبانی بود که دفترش را محکم روی سر من 
و شبنم کوبید و پرتمان کرد بیرون توی حیاط تا در سرما به 
اصطالح یخ بزنیم و به کارهای بدمان فکر کنیم و او هم در 

این مدت برای اخراج موقت ما تصمیمش را بگیرد.
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گرفتن  برای  زدن  دو  نمی کردم.  احساس  را  سرما  سوز 
برف ها حسابی گرمم کرده بود.

بیا بریم، تو که نمی تونی برف ها رو مجبور  »بسه دیگه 
کنی که بشینن روی زمین و آب نشن!«

خندیدم و گفتم: »یه کوچولو دیگه بدو بدو کنم تو این 
هوا بعد بریم خونه.«

من.  با  کردن  بازی  برای  بود  پایه  همیشه  مهدی 
می چرخیدیم و می خندیدیم. بعد از دو دو توی سرما و خوردن 
در  دم  همیشه  مثل  خانه.  رسیدیم  سرپایی  جگر  سیخ  دو 

خداحافظی کرد و گفت که تو نمی آید و رفت.
آینه دیدم خنده ام گرفت. لپ های  وقتی خودم را جلوی 
دهاتی های  دختر  مثل  خوشگل  و  بود  انداخته  گل  سفیدم 

لپ گلی شده بودم.
مامان همان طور که لباس هایم را پهن می کرد و با اخم 
برادرهایم  می خورد.  حرص  و  می زد  غر  می آمد،  و   می رفت  
روی  انگار  که  می گرفتند  کشتی  هم  با  طوری  هال  توی 
رینگ افتاده اند. بابا مثل همیشه صدای تلویزیون را تا آخرین 
که  ماه  آبان  از  می داد.  گوش  اخبار  و  بود  کرده  بلند  درجه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، ایالت های آمریکا را از 
را  شهرهایی  تک تک  نام  بود.  بلد  بیش تر  آمریکایی ها  خود 
بود. می دانست  بر  از  بودند  یا ترامپ رأی داده  بایدن  به  که 
جمهوری خواه ها کدامند و دموکرات ها کدام. ولش می کردی 

همه را مثل بلبل برایت نام می برد.
مجری اخبار توی تلویزیون با دقت در حال بررسی تیم 
مذاکره کننده برای برجام در وین بود. پدر شش دانگ حواسش 
را به او داده بود. با هر صدایی از بچه ها هرچه کنار دستش 
بود مثل متکا و سر قندان را پرت می کرد به سمت دو جانور 
در حال کشتی که ساکت باشند و فریاد می زد: »اگه گذاشتید 

بفهمم این الدنگ بایدن می آد تو برجام یا نه؟« 
برای  روزها  این  که  اوقاتی  تمام  مثل  بود،  مهم  برایش 
دهد.  پسشان  چه طور  تا  می انداخت  چرتکه  بدهکاری هایش 
عالوه بر آن باید تمرکزش را هم زیاد می کرد تا مبادا فردا از 
تفسیر سیاسی اش برای رفتن یا نرفتن به برجام جا بماند. مهم 
باید  او هم  باالخره  یا گران تر.  ارزان تر می شود  بود که دالر 
کنار رفقایش که همه مثل خودش راننده تاکسی بودند چیزی 
بتواند  می کند  سوار  مسافری  وقتی  تا  باشد  داشته  چنته  در 
نظری بدهد. خودش اما می گفت »حساب دخل و خرج خانه 

به همین ها بستگی دارد، شما ابله ها نمی فهمید.«
در  به  می خواست  کرد.  نگاه  چهره ام  به  دوباره  مامان   
اینا رو با دست  باید  بگوید تا دیوار بشنود: »تو که می دونی 
ازدواج  ساله   24 کردی؟  خیس  خودتو  باز  چرا  آخه  بشورم، 
کردم، بابات هنوز نتونسته یه ماشین لباس شویی بیاره تو این 
خونه . تو هم که قر و فرت نمی ذاره بیایی کمکم کنی، خودت 

باید بشوری بهت گفته باشم.«
- »باشه مامان بذار خودم می شورم، تو دست نزن.«

معلوم  که  آسمونی  تو  »دختره  گفت:  و  رفت  راه  دوباره 
نیست برف می باره یا بارون تو این وضعیت کرونای کوفتی، 

مثل دختربچه های پنج ساله دنبال یه تیکه برف می دوه...«
رفتم توی تنها اتاق خانه  مان. هرچند می دانستم االن دو تا 
زلزله های خانه  می آیند توی اتاق و نمی گذارند یک خواب راحت 

بکنم، گوشه ای از اتاق رختخوابم را پهن کردم و دراز کشیدم.
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خوشحال بودم. اواخر بهمن بود. یک ماه مانده بود تا عید. 
قرار بود دوم عید مراسم عروسی ام باشد. خواهر مهدی هم 
قرار بود دو روز قبل از عید از کانادا بیاید تا من را برای اولین 
بار ببیند. باکالس و پولدار بود، مثل همه  اعضای خانواده  شان. 
بفروشم  به آن ها فخر  درباره اش  تنها چیزی که می توانستم 
نظر  به  دلم می خواست حسابی خوشگل  بود.  قیافه ام  همان 

بیایم.
هر روز که می گذشت و به عید نزدیک تر می شدیم قلبم 
بیش تر آشوب می شد. برای تمام روزهای قبل از عید برنامه 
مهمانی  و  خرید  برای  تومان  میلیون  بیست  بابا  بودم.  چیده 
مختصری که قرار بود برای عروسی بگیریم وام گرفته بود. 
و  دستکش  با  بودم،  بیرون  روز  هر  قسطی  پول  با  هم  من 

ماسک و یک ضدعفونی کننده توی کیفم.
نارمک،  هفت تیر،  بعدی  روز  ولی عصر،  خیابان  روز  یک 
صادقیه، پاساژ میالد نور... انگار حکم بود که تمام مغازه های 
باشم.  مانده  جا  چیزی  از  مبادا  تا  بچرخم  و  بگردم  را  شهر 
ثروتمندترین  انگار  که  راه  می رفتم  و  می کردم  خرج  طوری 
دختر شهرم، مثل تمام قرارهایم با مهدی که با لباس قرضی 

از بچه ها جلویش ظاهر می شدم و پز می دادم.
بیرون.  با خودم می کشیدم  بار  را هر  برای خرید مهدی 
او که با رفتن برای خرید در شرایط کرونا به شدت مخالف 
بود حریف من نمی شد. با لبخندی زورکی چون چوب خشکی 
متحرک که دو تا ماسک تمام اکسیژنش را گرفته باشد با من 

به این طرف و آن طرف می آمد.
برای عید خانه  جدیدمان را چیده بودیم، با وسایلی که من 
و مادرم با دقت فراوان از وانتی سر کوچه و احمد آقا که سر 
کوچه لوازم خانگی داشت، نسیه برداشته بودیم. سبزه  عید و 
ماهی قرمز سفره  هفت سین را به بهترین شکل ممکن آماده 

کرده بودم. سه روز مانده بود تا سال تحویل شود.
آن شب تا دیروقت با مهدی بیرون بودم، همه چیز تقریبا 
آماده بود. فردا قرار بود خواهرش بیاید و ما برای استقبال از 
او به فرودگاه برویم. با استرس و شوق خوابیدم. هزار بار غلت 
بدهم  پز  چه طور  و  بپوشم  را  لباسم  کدام  کردم  فکر  و  زدم 
جلوی خواهر مهدی که از آن طرف داشت می آمد و برای من 

هم مهم بود تا کم نیاورم کنارش.
با صدای تلق تلوق مادرم که همیشه اول از همه پا می شد 
و صبح زود یادش می افتاد قابلمه ها را جا به جا کند و کابینت ها 

را بیرون بریزد و نجاری کند یا بنایی، بیدار شدم.
را  شدن  و گس  کرختی  کردم حس  باز  که  را  چشمانم 
روی صورتم حس کردم. چشمم به تنگ ماهی افتاد، یکی از 
ماهی های عید مرده بود. پسرها تا فهمیدند ماهی مرده بدو  بدو 
آمدند. یکی از برادرهایم تنگ را دستش گرفت و آن یکی هم 
دستش را توی تنگ کرد و دایره وار ماهی زنده را به زور دور 
سر ماهی مرده می چرخاند و هر دو برایش با صدای بلند مرثیه 

می خواندند از زبان ماهی زنده.
فریادی سرشان زدم و بلند شدم از اتاق بیرون آمدم. هر 
دو بی صدا و با تعجب به من نگاه کردند. تنگ را کنار گذاشتند 

و دنبالم آمدند: »آبجی چی شده؟ آبجی ِچت شده؟«
بلند گفتم سالم. بابا چای را نخورده روی میز گذاشت و 
مادرم محکم سیلی به صورتش زد و گفت: »یا قمر بنی هاشم، 
فقط همینو کم داشتیم.« شوکه شده بود. اشک گیر کرده بود 
توی چشمانش و جرأت جلو آمدن نداشت. پدرم انگار با جرأت تر 

بود، جلو آمد و گفت: »چی شده؟ چرا این شکلی شدی؟« 
باورم  رساندم.  آیینه  جلوی  را  خودم  چه طور  نفهمیدم 
نمی شد، این من بودم یا ننه رعنای نود ساله  که سال ها پیش 
سکته کرده بود؟ همان که همیشه ادای حرف زدنش را در 
تنبیهم  دارد  کارما  شاید  کن!  رحم  خودت  خدایا  می آوردم. 
بروم  می دهم  قول  کن،  درست  را  تو صورتم  خدایا  می کند. 

ناراحتی را از دل همه حتی خانم ره پور دربیاورم.

دیگر  و  کشیدم  جیغ  کنم.  تحمل  را  قیافه ام  نتوانستم 
نفهمیدم چه شد. نمی دانم اورژانس چه طور رسید و چه کار 
کرد، اما وقتی به هوش آمدم دکتر باالی سرم بود. مامان و بابا 
از ترس این که مهدی از من پشیمان نشود به او زنگ نزده 

بودند. لبخند دکتر نشان می داد همه چیز روبه راه است.
- »چی شده دکتر؟ من سکته کردم؟«

دکتر لبخندی زد و گفت: »چیه، خیلی دوست داری سکته 
کنی؟ مگه چند سالته؟«

- »خب پس چی شده؟ این چه قیافه  وحشتناکیه که من 
یهو پیدا کردم؟«

علتش  که  ناگهانی  بیماری  یه  گرفتی،  بلز  فلج  »تو   -
کار  از  موقت  به طور  مغزت  هفتم  عصب  نیست.  مشخص 
خوب  خوب  دیگه  ماه  شش  تا  یک  بین  نهایتا  اما  می افته 

می شی، شاید هم خیلی زودتر.«
 لبخندی زد و ادامه داد: »برو خدا رو شکر کن به خاطر 
خیلی  ماسک ها  این  روزها  این  می زنند.  ماسک  همه  کرونا 
چیزها رو  پنهان می کنه! فقط باید داروهاتو بخوری و قطره  و 
پماد چشمیتو هم به موقع بزنی. شب ها هم سعی کنی چشمت 

رو باز نگه نداری.«
آن هم  قیافه ام،  بشود  این  تا  بودم  رسیده  خودم  به  کلی 
لب  نمی آمد.  اشکم  اما  کنم  گریه  می خواستم  عروسی؟  دم 
المصبم هم خم  نمی شد تا کج ترش کنم و به حال خودم زار 
بزنم. خدا را شکر به خاطر کرونا مهمان زیاد دعوت نکرده ایم 
با  حاال  ماجراست،  قسمت  وحشتناک ترین  مهدی  خواهر  اما 

این قیافه چه طوری بروم جلویش؟
دلم می خواست زمین باز می شد و من را می بلعید تا کسی 
نبیندم. رو کردم به مادرم و گفتم: »از حاال به بعد من تا سه 
هفته  دیگه کرونا دارم. زنگ بزن به مهدی بگو نمی تونم برای 
دیدن خواهرش بیام. به مهدی بگو این جا نیاد تا کرونا نگیره. 
بیاد نه کسی بره، هیچ کس نزدیکم نشه، مریضیم  نه کسی 

واگیر داره.« 

4

دستی کشیدم روی شکمم. تکان می خورد بچه  شیطانم. 
صدای مهدی آمد: »چیه، نکنه می خوای بری بیرون با این 

شکم برف ها رو تو هوا بگیری؟«
بغضم را خوردم و از البه الی خبرهای یک ساله  مذاکرات 
پایین آمدن دالر و  باال و  برجام و  به  نپیوستن  پیوستن و  و 
گران شدن خودرو  و مردمی که همه کج شده بودند مثل پدرم 
و همه  آن هایی که می شناسمشان، به پست شبنم رسیدم. آن 
مدیر  ره پور،  »خانم  خواند:  بلند  او  دادم.  نشان  مهدی  به  را 

دبیرستان هدف بر اثر کرونا از دنیا رفت.«

نوشته شبنم شوکه ام کرد. گوشی را زمین گذاشتم، جلوی 
پنجره ایستادم. برف ها ننشسته در هوا آب می شدند. چشمانم 

را بستم...

داستان
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همه چیز از يک تماس شروع شد، آن هم در حالی که به 
داليل مادی و معنوی هیچ برنامه ای برای سفر کردن نداشتم. 
پیش  در  که  از سفری گفت  و  زد  زنگ  باستان شناسم  دوست 
داشت، مسیری پر از جاذبه های طبیعی و تاريخی که ديدنشان 

بسیار وسوسه انگیز بود.
او می خواست با قطار به شیراز برود و از آن جا به استان بوشهر 
جاذبه های  از  فهرستی  کند.  سفر  فارس  خلیج  زيبای  سواحل  و 
وسوسه  بر  نتوانستم  که  بود  کرده  تهیه  استان  دو  اين  گردشگری 

ديدنشان غلبه کنم و از او خواستم برای من هم بلیت قطار بگیرد.
ما  و هم سفر  همراه  همیشه  که  داشتیم  هم  دوست سومی 
بود اما خیال نمی کرديم بتواند در اين تصمیم گیری ناگهانی به 
بهداشتی،  پروتکل های  وجود  دلیل  به  که  از  آن جا  بپیوندد.  ما 
برای کوپه های چهارنفره قطار، سه بلیت فروخته می شد، مصمم 
شديم تا بلیت سوم را به نام او برای خودمان بخريم تا کوپه 

دربست در اختیارمان باشد و مشکلی پیش نیايد.
گرفت،  قرار  داستان  در جريان  وقتی  اما دوست سوم هم 
نتوانست از وسوسه پیوستن به ما و تجربه يک سفر خاطره  انگیز 
ديگر صرف نظر کند و به سرعت برنامه هايش را رديف کرد تا 

با ما همراه شود.
تاريخی  آثار  تنوع  به دلیل  جنوبی،  استان  دو  اين  به  سفر 
هستند  و ساسانی  هخامنشی  دوران  به  متعلق  اغلب  که  آن ها 
موعد  اين که  با  حتی  می شود.  تمام  سنگین  و  فشرده  بسیار 
باز هم مجبوريم برای  بازگشت به تهران را عقب می اندازيم، 
ديدن آثار بیش تر، از زمان استراحتمان بزنیم و دائم در کوه و 

دشت، انرژيمان را صرف پیاده روی يا کوهنوردی کنیم. 
همین فشارها و خستگی ها باعث می شود که در نهايت بعد 
از رسیدن به تهران، کار من به دکتر بکشد و به دلیل افت فشار 

و قند خون، مستقیم از راه آهن به درمانگاه و زير سرم بروم.
اين  نوشتن  که  بگويم  همین قدر  سفر  تنوع  و  فشردگی  باب  در 
گزارش و انتخاب عکس های آن حدود يک هفته طول کشید، حاال فکرش 

را بکنید، ما تقريبا در يک هفته همه اين آثار را از نزديک ديديم!

سفر به تاریخ

ارمغان زمان فشمی

کوراَنگون- جايی که به آن اشاره می کنم تا چند سال پیش حاوی چنین نقشی بوده!
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سفرنامه

عصر یک روز زمستانی در راه آهن تهران جمع می شویم و پا در راه می گذاریم. در راه آهن شیراز با 
یکی از دوستان دوران دانشگاه من قرار داریم تا او که استاد دانشگاه بوشهر است و در آن شهر خانه ای 

دارد، کلید خانه اش را برای اقامت موقت ما در اختیارمان بگذارد؛ لطفی از سر دوستی دیرینه.
صبح روز 15 دی ماه بعد از دیداری کوتاه با دوستم و خانواده اش در راه آهن شیراز و خوردن 
خودشان  با  نداریم-  را  منزلشان  به  رفتن  فرصت  -که  ما  از  پذیرایی  برای  که  شیرینی  و  چای 
آورده اند و گرفتن کلید خانه بوشهر از او، با پرداخت نفری 70 هزار تومان یک تاکسی به مقصد 

نورآباد ممسنی می گیریم. 
در مسیر، راننده که خودش هم اهل نورآباد است، داستان هایی از منطقه برایمان تعریف می کند. 
او می گوید: قرار بود در »خان زنیان« جاده بکشند، مردم مخالف بودند و مغازه دارها هم عقب نشینی 
نکردند، برای همین برایشان جاده کمربندی کشیدند و کاروبار مغازه ها کساد شد، درحالی که تا پیش 
از آن، بستنی خان زنیان معروف بود و خیلی فروش داشت. اما کسبه »دشت ارژن« به خاطر احداث 

جاده، عقب نشینی کردند و االن رستوران هایشان که در کنار جاده است، رونق دارد. 
آبشار زیبایی را می بینم که در پس زمینه منظره جاده و رستوران ها خودنمایی می کند و قطعا 

در رونق بیش تر آن ها بی تأثیر نیست.
همان طور که حرف می زنیم از تنگه ابوالحیات عبور می کنیم، جایی که می گویند آریوبرزن، 
سردار ایرانی، راه را بر سپاهیان اسکندر مقدونی بست و تلفاتی به سپاهش وارد کرد. کسانی که بر 
این باورند، کشف بقایایی از تجهیزات یونانی و جاده هخامنشی در این منطقه را شاهد می آورند اما 

دربند پارس، بین یاسوج و ممسنی نیز به این واقعه نسبت داده شده است.

از  معتقدند  برخی  که  شاید  است  ممسنی  در  اشکانی  اژدها«ی  »میل  بعدی،  مقصد 
می کردند  حکومت  فارس  در  اشکانی  دولت  با  همزمان  که  پارسیان  محلی  حکومت های 
مشخص  آن  چگونگی  اما  داشتند،  کاربرد  ساسانیان  و  اشکانیان  زمان  در  میل ها  برجامانده. 
یا  دیده بانی  برج  شهر،  قرارگیری  محل  نمایش  برای  راهنمایی  مانند  کاربردهایی  و  نیست 

آتشکده به آن ها نسبت داده شده است.
 این بنا دور از آبادی قرار دارد و بوی زباله و کود حیوانی در فضای اطراف آن به مشام 
می رسد. بدتر از همه دست نوشته هایی است که هموطنانمان به عنوان یادگاری از خودشان روی 
آن برجا گذاشته اند. با این حال، میل اژدها هنوز برای خودش جالل و جبروتی دارد و شگفتی 
بیننده را برمی انگیزد که در آن روزگار و بدون امکانات امروزی، این سنگ های عظیم چگونه 

روی هم سوار شده  و طی این همه سال استوار و زیبا برجا مانده اند.

تنگه ابوالحیات 

میل اژدها

سراب بهرام

با  بارها  سفرهایمان  طول  در  که  نکته ای 
آن مواجه شده ایم، بی اطالعی مردم، حتی افراد 
تاریخی  جاذبه های  به  نسبت  محلی  و  بومی 
برخی  کردن  پیدا  برای  به طوری  که  است؛ 
آثار، مجبور می شویم بیش از حد وقت بگذاریم 
و  حدس  با  و  کنیم  جستجو  را  منطقه  یک  و 
گمان و پیگیری نشانه های محدود پیش برویم. 
همان طور که گفتم، راننده اهل نورآباد ممسنی 
»سراب  به  را  ما  خواستیم  او  از  وقتی  اما  بود 
وجود  از  ببرد،  نورآباد  پنج کیلومتری  در  بهرام« 
چنین اثر نامداری اظهار بی اطالعی کرد، نقش 
سیصد  حدودی  فاصله  در  که  بزرگی  برجسته 
پایینی  ارتفاع  در  و  اصلی  جاده  کنار  از  متری 
از سینه کوه خودنمایی می کند و راننده بارها با 

بی توجهی از مقابلش عبور کرده بود!
نقش برجسته شهریار ساسانی، بهرام دوم، مثل بسیاری دیگر از آثار مهم دوره های درخشان هخامنشی و ساسانی که در ادامه سفر 

دیدیم، متروک و  آسیب دیده در پهنه کوه و دشت، بدون کوچک ترین تمهیدات حفاظتی به حال خود رها شده است. 
در این نقش، بهرام دوم تکیه زده بر شمشیر در مرکز تصویر قرار گرفته و دو تن از بزرگان ساسانی در دو طرف او با نگه داشتن 
انگشت اشاره به شکل خمیده و به سمت باال به نشانه احترام به پادشاه، به تصویر کشیده شده اند؛ رسمی که گفته می شود هنوز هم در 

میان اقوام لُر مرسوم است و رعایت می شود.
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اینترنت و کتاب ها دیده و به جستجویش برآمده ایم، تفاوت  گاهی اوقات آن چه قبال در 
بسیاری با آن چه در واقعیت می بینیم دارد.

به عنوان مثال، براساس مطالعات دانشگاه شیکاگو بر روی الواح گلی پارسه، شهر لیدوما 
یکی از 13 شهر هخامنشی منطقه ممسنی و یکی از 26 شهر از مجموعه شهرهای هخامنشی 
که در مسیر راه شاهی و حد فاصل پاسارگاد و پارسه به شوش قرار داشتند، معرفی شده است. 
کشف بقایای یک کاخ هخامنشی در نورآباد در زمان خودش، یعنی سال 1385 سروصدایی به 

پا کرد، زیرا می توانست کاخ لیدوما و بخشی از آن شهر باستانی باشد. 
با  عسگری  علیرضا  سرپرستی  به  ایرانی  باستان شناسان  از  گروهی  لیدوما  کاوش  تیم 
همراهی پروفسور دانیل پاتس، باستان شناس استرالیایی دانشگاه سیدنی بودند. پروفسور پاتس 
درباره این موضوع گفته است: ما در مسیر تخت جمشید به شوش، بقایای یک بنای بزرگ را به 
همراه چند بنای دیگر پیدا کردیم که احتماال مربوط به دوره هخامنشی است و می تواند مربوط 
به لیدوما باشد؛ یکی از شهرهایی که در متن کتیبه پرسپولیس از آن یاد شده و تصور می شد 

در ناحیه فهلیان قرار داشته باشد. هنوز به قطعیت نرسیده ایم.
تصاویر پایه ستون های قطور خاکستری رنگ با طرح گل هشت پر )لوتوس( و شیارهایی به 
شکل برگ نخل که نتیجه آن کاوش هاست، دل از هر بیننده عاشق تاریخ و فرهنگ می رباید، 
اما پس از مراجعه به روستای سروان منطقه فهلیان، متوجه می شویم که دیگر هیچ اثری از 
منطقه کاوش شده وجود ندارد و کل محوطه برای محافظت و ادامه تحقیقات توسط آیندگان، 
با مزارع کلم و  لیدوما  با خاک پوشانده شده است. درواقع به جای  باستان شناسی  توسط تیم 

کاهویی مواجهیم که دشت را پر کرده اند!
البته قطعات قابل انتقال این محوطه تاریخی که بیم غارت آن ها توسط قاچاقچیان می رفت 
به موزه بیشاپور منتقل شده اند تا بعدها اگر در لیدوما موزه ای بنا شد به خانه اصلیشان برگردند. 
امروز اگر واژه »لیدوما« را در اینترنت جستجو کنید، نخستین لینک ها مربوط به رستوران هایی 

با این نام هستند، نه شهری هخامنشی در قلب ایران!
کاخ لیدوما ایوانی به طول 40 متر داشته که جای هشت ستون در آن مشخص است، سه 
ستون برجا مانده، دو ستون در تپه های اطراف این کاخ پیدا شد و یک ستون دیگر در قسمت 
باالیی ایوان افتاده بود. وجود آوار سطحی در محل کاخ لیدوما نشان می دهد که ساکنانش، آن جا 

را به شکل ناگهانی ترک کرده اند اما بعدها دوباره این کاخ مورد استفاده قرار گرفته است.
در جایی که روزی کاخ زیبایی قرار داشته و اکنون زنی با لباس محلی سبزرنگ در مزرعه 
کاهوی خود مشغول کار است، می ایستم و به اتفاقی که ممکن است این شهر و کاخ را خالی از 
سکنه کرده باشد می اندیشم؛ همان طور که روزی از ما و خانه هایمان نام و نشانی باقی نخواهد 
ماند و در هزارتوی تاریخ گم خواهیم شد. شعری از خیام به ذهنم می رسد که این حقیقت تلخ 

را به زیبایی بیان کرده است:
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود                    نی نام ِز م�ا و ن�ی نش�ان خواه�د  بود
زی�ن پی�ش نب�ودیم و نَُبد هی�چ خل�ل                   زین پس چو نباشیم همان خواهد  بود!

نکته کوچکی که بد نیست به آن اشاره کنم این است که برای پیدا کردن روستای سروان، 
و  نه »سروان«  نام »سورون« می شناختند،  با  را  آن  محلی ها  زیرا  افتادیم،  زحمت  به  خیلی 

نمی توانستند درست راهنماییمان کنند.
در راه رسیدن به شهر لیدوما بر حسب اتفاق از محوطه ای بازدید کردیم که به »تل اسپید« 
شهرت داشت و گل نوشته های ایالمی کشف شده، هویت آن را نیایشگاهی ایالمی متعلق به 
ایزد اینشوشیناک معرفی می کند. کشف کتیبه ای ساسانی به خط پهلوی، نشان از توالی استقرار 

این محل در دوره های بعدی دارد.
صاحب خانه ای در همان حوالی که می گوید کار و زندگی اش در کیش است، محل تقریبی 
اثر بعدی را که در جستجوی آن هستیم و جایی در ارتفاعات دوردست کوه ها قرار دارد نشانمان 
از وجود  افراد محلی مخاطب ما در فهلیان،  از  او هیچ کس، مطلقا هیچ کس  می دهد. به  جز 
کوراُنگون، نخستین و قدیمی ترین نقش برجسته مذهبی چهارهزارساله ایالمی، در چند قدمی 

شهرشان اطالع نداشتند!

کورکورانه و بدون هیچ راهنما و تابلویی، جایی در حوالی روستای سه تالن و شهر مصیری، 
با کاله  راه کوه را در پیش می گیریم تا »کوراَنگون« را پیدا کنیم، جایی که خدای ایالمی 
شاخدار مخصوص خدایان بر سر، از مکان مرتفع خود به رودخانه ای می نگرد که نشانه تقدس 
محل بوده و با اندک جریان آب فعلی، هنوز هم ردی از آبادانی را در حوالی خود حفظ کرده 
است. او با دست چپ، سر ماری را در دست گرفته که تنه آن، قسمتی از تخت سلطنتش را 
شکل می دهد و از ظرفی که در دست راست نگه داشته، دو جریان فواره ای شکل آب به عنوان 
نمادی از زندگی به ظروف اشخاصی که در دو طرفش ایستاده اند فرو می ریزد. این صحنه ای 

از نمایش مذهبی نیایش آب است.
عالوه بر صحنه مرکزی با جزئیات فراوان، پلکان هایی در سمت چپ نقش، با حجاری 
چهارردیفه از بزرگان ایالمی که شاید در خارج از معبد در صف انتظار شرف یابی به نزد خدایان 
به سر می برند، با دستانی جمع شده مقابل شکم به نشانه احترام به صحنه بارعام پیش رو 

منقوش شده اند. 
برجسته  نقش  دیدن  با  ارتفاعات همراهی کرده،  آن  تا  را  ما  راننده ای که  نیکنام،  مجید 
محل  نزدیکی  در  باشکوهی  اثر  چنین  که  نمی شود  باورش  می آید.  هیجان  به  کوراَنگون 
زندگی  اش قرار دارد و او تا به حال از وجود آن بی خبر بوده است. ارتفاعی که لذت تماشای یک 
منظره بی نظیر از دشت های دوروبر را سخاوتمندانه با ما قسمت می کند، ناخودآگاه احترام و 

تحسینمان را برمی انگیزد. 
متأسفانه این اثر باشکوه و منحصربه فرد که در برخی منابع از آن به عنوان کهن ترین نقش 
برجسته جهان )با دیرینگی بیش از سه هزارسال پیش از میالد مسیح( یاد شده و می توانست 
منطقه را به یک قطب گردشگری بدل کند، امروز مانند بسیاری دیگر از آثار تاریخی کشورمان، 
در هجوم باد و باران و آفتاب قرار دارد، به طوری که دچار فرسایش شدید شده و رو به نابودی 
کامل می رود و دیری نخواهد پایید که چیزی جز خاطره از آن باقی نخواهد ماند. همین حاال 
هم تشخیص آن که نقش چه چیزی را نشان می دهد دشوار است و تصویر بزرگان ایالمی خارج 
از کتیبه اصلی، درحال بدل شدن به شیارهایی روی سنگ هستند که نمی شود از مفهومشان 

سردرآورد.
اتفاق هیجان انگیزی که در بازگشت از ارتفاعات کورانگون 
تاریخی  سفال های  دیدن  برای  وقتی  که  است  این  می افتد 
تراش خورده  سنگ  قطعه  به  می کنم،  نگاه  را  زمین  خردشده، 
یک  از  بخشی  می توانست  که  برمی خورم  بزرگی  نقش دار  و 
ستون باشکوه بوده باشد. باورش سخت است که روی تپه ای 
افتاده روی  تاریخ،  اعماق  از  را  معمولی، چنین چیزی  به ظاهر 
خاک و زیر پاهایم پیدا کرده ام. وقتی آن را در دست می گیرم 
و حس می کنم روزی دست های نیاکان ما به این سنگ خورده 
و هنرمندانه آن را تراشیده اند، گویی جریان مالیمی از برق زیر 
پوستم می دود، انگار دست پدربزرگ بسیار پیری را که هرگز 
بار در زندگی می فهمم  برای نخستین  ندیده ام لمس می کنم. 
را  آن  و  برمی آیند  تاریخ  جستجوی  در  که  باستان شناسانی 

می یابند چه حسی دارند! 
البته من کار درست را انجام می دهم، یعنی بعد از عکاسی، 
قطعه سنگ نقش دار را در همان محل، کنار تخته سنگ بزرگی 
باقی می گذارم تا اگر روزی این منطقه کاوش شد و باقی قطعات 

هم از دل خاک بیرون آمدند، در کنار آن ها قرار بگیرد.

لیدوما، شهری که نیست!

کوراَنگون
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گفته می شود غار شاپور در گذشته پر از آثار تاریخی و هنری بود اما وقتی فارس به دست 
اعراب افتاد، یک سردار عرب به نام نصربن سیار تمامی آن ها را از بین برد. او دستور انداختن 
مجسمه شاپور از جایگاهش را هم داد و پیشنهاد مردم محل را مبنی بر این که در برابر دریافت 

مقداری زر اجازه بدهد آن را به حالت اول برگردانند، رد کرد.
 برخی منابع دیگر حکایت از آن دارند که این تندیس بر اثر زمین لرزه به زمین افتاده است 

و در اثراین اتفاق، بخش هایی از آن از  جمله بازوهایش از بین رفته است.
تندیس شاپور که حدود هزارسال به خاک افتاده بود، سرانجام در سال 1336 به همت ارتش 
ایران دوباره برپا شده است. در دهانه غار دو کتیبه سنگی وجود دارد که یکی از آن ها ترجمه 
کتیبه شاپور در نقش رجب و دیگری نحوه برپاسازی مجدد مجسمه پس از هزار و اندی سال 

را شرح می دهند و هردو توسط نیروهای ارتش ایران نصب شده اند. 
عالوه بر برپا کردن تندیس، جاده ماشین  رو تا 
پای کوه، راه سواره روی کوهستانی تا پای دهانه 
غار، 230 پله تراشیده شده از سنگ و نرده آهنی، 
توسط  نیز  غار  داخل  پله های  و  سنگی  دیواره 

افسران ارتش ساخته و پرداخته شده است. 
تاریخ  در  می گویم  دوستانم  به  به شوخی 
ایران، یک طاهر »ذوالیمینین« )دارای دو دست 
راست( داریم و این هم شاپور »بی  یمینین« 
)چهارشانه(  »ذواالکتاف«  شاپور  یک  است، 

داریم و این هم شاپور بی اکتاف!
تندیس  این  عمر  از  1700سال  اگرچه 
تقریبا  عمرش  به نسبت  و  می گذرد  با  شکوه 
سالم مانده، اما دیدن شاپور با دو دست شکسته، 
به یاد  مرا  و  دارد  به همراه  ناخوشایندی  حس 
مجسمه هایی می اندازد که هنرمندان غربی به 
آن ها  تنه  از  بخشی  و  ساخته اند  مهاجران  یاد 

خالی است، گویی در میان خاطرات سرزمینی که پشت سر گذاشته اند باقی مانده؛ مجسمه هایی با 
چمدانی در دست که فاقد یک دست یا پا یا بخشی از کمر هستند. تفاوت این جاست که شاپور 
در وطن خود به این روز افتاده است. مصرعی از شعر مهدی اخوان ثالث در سرم می پیچد: دست 

بردار از این در وطن خویش غریب!
جوانی که به  گفته خودش روزهای تعطیل به غار می آید تا نقش راهنمای محلی را داشته 
باشد، با چراغ قوه اش همراهیمان می کند تا قسمت های بیش تری از غار را ببینیم؛ حوضچه هایی 
که ظاهرا برای جمع آوری آب احداث شده اند، دیوارهایی که تراشیده شده اند اما چیزی روی 
آن ها نقش نبسته، دخمه های تودرتوی تاریک و پستی ها و بلندی های طبیعی که از یک نگاه 

مخوفند و از نگاهی دیگر جذاب.
بعد از دیدن غار شاپور، برمی گردیم پایین و در یک خانه بومگردی که در دامنه کوه قرار 
دارد ناهار می خوریم. جوان هایی که آن جا را می گردانند می گویند غذای مهمان خانه تمام شده 
اما یک »دم پخت سبزیجات« هست که برای خودشان پخته اند، پلویی که اگرچه کمی شفته 

شده اما هم سالم و خانگی است و هم خوشمزه.

شب را در کازرون، مهماِن خانه یکی از دوستانمان هستیم که با مادرش زندگی می کند. 
نکته مشترکی که در بسیاری دیگر از شهرهای ایران هم دیده می شود، همین مهمان نوازی 
بی حد و مرز اهالی آن هاست که حتی رفتن آشنایان دورشان را به اقامتگاه های گردشگری، 

توهین به خود تلقی می کنند. 
صبح روز بعد، علیرضا اسدپور ما را تا پای غار شاپور می رساند؛ جایی که قرار است برای 
دیدن تندیس باشکوه قدرتمندترین شهریار ساسانی که امپراتوری رم را سه مرتبه به زانو در 
آورده، 2400 متر کوه نوردی سنگین داشته باشیم. راننده در مسیر با لبخند به جایی اشاره می کند 
و می گوید: یکی از جاذبه های کازرون این است که زندان و دانشگاهش روبه روی هم هستند!

غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور قرار دارد که مهم ترین 
پایتخت ساسانیان بود. صعود نفس گیر ما به ارتفاع 800متری آن تقریبا دوساعت طول می کشد، 
اما دیدن دهانه سی متری و زیبای غار و تندیس فاخر هفت متری که آن را با جزییات بی نظیرش 

روی بدنه یک استاالگمیت یک پارچه تراشیده اند، خستگی را از تنمان بیرون می برد.
در آستانه غار، مردی که سه کودک خردسالش را برای دیدن تندیس تا این ارتفاع از کوه 
آورده است، پرتقالی به من تعارف می کند که خوردنش بعد از پیاده روی طوالنی در هوای گرم 
ایرانی به آثار تاریخی کشورش و  از اقبال یک پدر  خیلی می چسبد. بیش تر از طعم پرتقال، 

اهتمام او در آموزش و انتقال این عالقه به فرزندانش لذت می برم.

شاپور ساسانی طوری در آستانه غار و رو 
خوشامدگویی  قصد  گویی  که  ایستاده  ما  به 
دارد. دست راست را به کمر زده و اگر پیش 
نگاه کنید، می بینید  را  تندیس  بروید و پشت 
که حتی ناخن شست آن دست با چه دقت و 

ظرافتی، طراحی و کنده کاری شده است!

ساده  جامه ای  با  شاه  تندیس،  این  در 
شمشیر  و  بسته  کمر  دور  به  که  کمربندی  و 
او  ریش  است.  شده  داده  نشان  کرده،  حمایل 
آرایش شده و از حلقه ای گذشته است. موهای 

بلند و تاج کنگره داری بر سر دارد.

ستون هایی  )چکیده سنگ( ها،  استاالگمیت 
از مواد معدنی هستند که از پیوستن قندیل های 
سقف به آب های آهکی چکیده شده روی زمین 
کار  حاصل  شاپور،  تندیس  و  می آیند  به وجود 
سنگ تراشان هنرمند ایرانی بر روی یکی از این 

ستون هاست. 

غار شاپور
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تنگ چوگان، محل بازی سنتی چوگان توسط شاهان ساسانی بوده و امروز منطقه طبیعی زیبایی است که در یک  طرفش رود شاپور 
جریان دارد و سرسبزی را برای اطراف خود به ارمغان آورده و در طرف دیگر، شش نقش برجسته ساسانی بر دیواره هایش می درخشند. 

خوشبختانه این محوطه سامان دهی شده و برای بازدید از آن بلیت می فروشند.
 1

صحنه  از  ترکیبی  و  شده  تراشیده  شاپور  رودخانه  چپ  کرانه  در  یکم،  شاپور  سنگ نگاره های  آغازین  از  یکی  واقع  در  و  نخستین 
دیهیم بخشی و پیروزی را نشان می دهد. در این سنگ نگاره شاه، سوار بر اسب، دیهیم کیانی را از اهورامزدا گرفته یا آن را لمس می کند. 
اهریمن زیر پاهای اسب اهورامزدا، درازکش افتاده است و در زیر پاهای اسب شاپور هم، گوردیان سوم، امپراتور شکست خورده و کشته شده 
رومی دیده می شود. روبه روی اسب شاپور، فیلیپ عرب، دیگر امپراتور رومی زانو زده و با حالت التماس به شاپور تصویر شده است. این 
واقعیت که والرین، دیگر امپراتور روم که او نیز به وسیله شاپور درهم شکسته و اسیر شد در این نقش برجسته دیده نمی شود، نشانگر آن 

است که این سنگ نگاره پیش از شکست والرین که در سال 260 رخ داد، ایجاد شده است.
2

در سنگ نگاره دوم، شاپور یکم سوار بر اسب در مرکز صحنه، تاج کنگره داری بر سر دارد که بر فراز آن گوی بزرگی قرار دارد. او با 
دست راست مچ امپراتور اسیرشده رومی � والرین � را گرفته است. باالی صحنه، پسر بچه عریانی به صورت فرشته ای کوچک و بال دار 
در پرواز دیده می شود که حامل نیم تاجی برای شاه است. میان پاهای اسب شاه، پیکر منکوب امپراتور کشته شده رومی، گوردیانوس قرار 
دارد که در نتیجه جنگ با شاپور یکم در سال 244 میالدی به قتل رسید. شاپور در کتیبه معروف کعبه زرتشت در ارتباط با کشته شدن 
گردیانوس سوم می نویسد: »نزدیک مرزهای آسورستان در شهر مسیح، پیکار سختی درگرفت، گردیانوس قیصر کشته شد و سپاهیان روم 
از هم فرو پاشیدند.« مقابل شاپور، دیگر امپراتور روم به نام فیلیپ عرب زانو بر زمین زده و دست ها را به حالت تضرع و برای درخواست 

صلح به جانب شاه دراز کرده است. دو ردیف از سواران و افسران شاهی ایران بر روی هم و درون قاب هایی جداگانه نشان داده شده اند.
3

نقش برجسته سوم، دومین نقش برجسته منسوب به بهرام دوم )274-293 م( در تنگ چوگان است. در مرکز صحنه و در کادر فوقانی، 
شاه ساسانی بر تخت شاهی نشسته و بنا به سنت شرقی، بزرگ تر و قوی هیکل تر از دیگران نقش شده است. وی با دست راست پرچم و 
با دست چپ قبضه شمشیری را گرفته است که میان پاهایش به صورت عمود قرار دارد. در سمت راست شاه، سرداران و درباریان ساسانی 
در حالی که دست راستشان را مقابل صورت به عالمت احترام باال گرفته اند، نشان داده شده اند و در سمت چپ، در بخش فوقانی، عده ای 
از پارسیان در حال آوردن دو اسیر به حضور شاهنشاه هستند. در کادر زیرین از سمت راست شاه، یک ستوربان اسب شاه را پیش می آورد. 
پشت سر او، ده تن از بزرگان و سرداران ایرانی نقش شده اند. مقابل این صحنه، یازده تن از مالزمان و خادمان ایرانی به همراه یک کودک 
که به نظر می رسد دست هایش را به حالت التماس باال گرفته است، دیده می شوند. در میان یازده تن، دو دژخیم سرهای بریده دشمنان 
مغلوب را تقدیم می کنند. در انتهای صحنه،  فیل قوی جثه ای حک شده که بر پشتش حامل دو سوار است. پشت سر آن ها نیز دو نفر در 
حال آوردن هدایایی هستند. در ارتباط با شاه بر تخت نشسته در این نقش برجسته اختالف نظر وجود دارد. در حالی که برخی او را شاپور 
دوم ساسانی دانسته اند، امروزه بیش تر پژوهشگران آن را مربوط به بهرام دوم می دانند که پیروزی خود را بر گروهی از دشمنان یا شورشیان 

)احتماال شاه ناحیه سیستان و مکران امروزی( به تصویر کشیده است.
4

موضوع سنگ نگاره چهارم، دریافت فر ایزدی یا حلقه شهریاری توسط بهرام یکم )271-274م( است. در این سنگ نگاره، اهورامزدا  
سوار بر اسب در سمت چپ تصویر )از نگاه بیننده( دیده می شود، در حالی که تاج کنگره داری بر سر دارد و با دست حلقه شهریاری را 
به سمت بهرام گرفته است. در سمت راست بهرام یکم سوار بر اسب زیبایی نشان داده شده است. او تاجی بر سر دارد که دارای چندین 
تیغه پرتومانند است و برخالف اهورامزدا مسلح به شمشیر بلندی بر کمر است. در این نقش زیبا، چین و چروک ها و حرکت لباس و دیگر 
جزییات و حتی رگ های روی پای اسب به خوبی نشان داده شده اند. نوشته ای پهلوی به این مضمون بر روی نقش بهرام دیده می شود: 

»این تصویر ستایشگر مزدا، بهرام شاه شاهان ایران و غیر ایران است.«
 با این حال نخستین بار، ارنست هرتسفلد، باستان شناس آلمانی متوجه شد که در زمان حکومت نرسه )302-293 م( به دلیل اختالفات 

خانوادگی نرسه و بهرام بر سر جانشینی پدرشان، شاپور یکم، نام بهرام از نوشته زدوده و نام نرسه به جای او نوشته شده است.
5

در سنگ نگاره پنجم، شاهنشاه ساسانی، بهرام دوم )274-293 م(، سوار بر اسب نشان شده است. او ریش و موهای بلند و تاج بال داری 
شبیه به بال عقاب بر سر دارد. در برابر شاه، سرداری ایستاده که لباس و آرایش گیسوانش شبیه شاه است و از این رو، معلوم می شود که 
وی یکی از بزرگان یا از خانواده سلطنتی است. پشت سر او سه تن از بزرگان عرب به صورت تمام قد و سه نفر دیگر به صورتی که فقط 
سر و سینه شان دیده می شود، با هدایایی چون اسب و شتر در مقابل شاه حضور یافته اند. هر شش تن، قبای بلندی بر تن و نوعی دستمال 

موسوم به کفیه که اعراب بر سر می پیچند، بر سر دارند.
6

سومین سنگ نگاره پیروزی شاپور یکم بر امپراتوران روم در سمت راست رودخانه شاپور، همانند سنگ نگاره شماره دوم )در کرانه سمت 
چپ رودخانه( صحنه های پیروزی شاپور بر امپراتوران رومی را به تصویر کشیده است.

در این سنگ نگاره که در سطحی تقریبا مربع شکل و منحنی در سینه کوه کنده شده، بیش از صد نفر نقش شده اند. پیکر سواره شاپور 
یکم در مرکز صحنه حک شده و فرشته پیروزی به او فره ایزدی- که همان روبان مخصوص شاهی است- را هدیه می کند. میان پاهای 
اسب شاپور اول، جسد بی جان گردیانوس سوم افتاده و در جلوی اسب شاه، فیلیپ عرب زانو زده، با حالتی ملتمس پیشنهاد صلح می کند. 
شاپور در حالی که سوار بر اسب است، دست والرین را به عنوان اسیر در دست دارد. مقابل شاپور و کنار فیلیپ عرب دو نفر ایستاده اند. یکی از 
آن ها کاله بلند ایرانی بر سر دارد و دیگری که ملبس به قبای رومی است، حلقه پیروزی را به شاه تقدیم می کند. در سمت راست، سرداران 
ایرانی و افراد گارد شاهی در پنج صف سواره و در سمت چپ، رومیان نیز در پنج صف سواره قرار گرفته و هدایایی پیشکش می کنند. در 
نقش یادشده، سرداران ایرانی همه سواره اند و تعداد آن ها به 71 نفر می رسد. متأسفانه، جریان آب تا مدت های طوالنی از کنار و روی برخی 

از نخستین ردیف نقوش از پایین، عبور می کرده و تمامی سرهای تصویر شده در این ردیف را از بین برده است.
غروب خورشید، نور نارنجی رنگی بر سنگ نگاره ها می پاشد، تنها اتفاقی که از زمان ساسانیان تا امروز بی هیچ درنگی بدون  وقفه تکرار 

شده و فارغ از آن که شاهیم یا گدا، فارغ از آن که این جاییم یا آن جا، نور را به زندگی  ما هدیه داده است.

تنگ چوگان و نقش برجسته های ساسانی
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دیدن نقش برجسته تنگ قندیل، بعد از دیدن شش نقش تنگ چوگان که دوشادوش و 
ردیف در کنار هم قرار گرفته  بودند، غربت این نقش را بیش تر آشکار می سازد؛ گویا هرجا که 

پای زنی درمیان باشد، تعمدی برای جفا بر او وجود دارد!
برعکس نقوش تنگ چوگان که محصور شده و در امانند، نقش تنگ قندیل در دره ای 
پرت و جداافتاده، به حال خود رها شده است. اگرچه حصاری دور آن کشیده اند اما قفل درب 
محوطه، تکه چوب نازکی است که به راحتی می توان آن را باز کرد. راننده ما را متوجه می سازد 
که در ساعات آغازین شبی سرد و تاریک در این دره دور که کنام حیوانات وحشی است، چندان 

هم در امان نیستیم و بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم.
خورشید رو به افول رفته و با آخرین قطره های نور، از این نقش تنهامانده دیدن می کنیم اما 
شکوه تصویر حتی با نوری کم تر از این هم قابل چشم پوشی نخواهد بود؛ عشق میان شهریار 
ساسانی، بهرام دوم و  همسرش ملکه آذرآناهید که ملکه را در حال اهدای گل به بهرام دوم 

نشان می دهد.
نقش دیگری در حومه شیراز وجود دارد که در آن برعکس نقش تنگ قندیل، شاهنشاه 
ساسانی، بهرام دوم در حال هدیه دادن گل به ملکه به تصویر کشیده شده است. آن نقش هم 

حال و روزی بهتر از نقش اول ندارد. 
اگر نقش برجسته های منحصر به فردی که جایگاه عشق در ایران را نشان می دهند، در 
یک بستر فرهنگی درست معرفی شده بودند، می توانستند منزلت زن ایرانی را از صدها سال 
پیش از این یادآور شده و جایگاه عشق در ایران را در تقابل با پدیده هایی مانند »ولنتاین« 

به رخ بکشند.

مشهور  اردشیر«  »کوشک  به  که  دارد  وجود  بوشهر  دشستان  در  دیگری  دیدنی  بنای 
است، یادمانی از دوره ساسانی منسوب به اردشیر بابکان که به منظور جلوگیری از فروریختن 
این  از  با بی سلیقگی مرمت شده است. در فروردین ماه سال 1390 بخش هایی  دیوارهایش، 
باران و رطوبت زمین های کشاورزی اطراف و همچنین  نفوذ رطوبت، رسوخ آب  به دلیل  بنا 

بی توجهی و عدم ساماندهی فرو ریخت.
چندنفر از اعضای یک خانواده که در حال بازدید از این بنا بودند وقتی متوجه شدند دوست 
ما باستان شناس است، سؤاالتی از او پرسیدند. ظاهرا همین مقدار بازشدن باب آشنایی برای 
اهالی جنوب کافی است تا به اصرار برای ناهار به منزلشان دعوتتان کنند. این نکته برای ما 

پایتخت نشین ها که خیلی دیر به همدیگر اعتماد می کنیم بسیار جالب بود.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که خرید و فروش »زیرخاکی« در سفر 
به مناطقی که روزگاری پایتخت هخامنشیان و ساسانیان بوده اند، رواج دارد، به طوری که در 
بازار شیراز می توانید سکه ها و ظروف قدیمی را حتی در بساط دستفروشان هم پیدا کنید؛ گویی 
همان طور که در شمال کشور با یک متر حفر زمین به آب می رسید و در خوزستان به نفت، 
در این مناطق با یک متر حفاری به یک شیء تاریخی دست پیدا خواهید کرد! البته باید توجه 
داشت که کالهبرداران از این بازار داغ سوءاستفاده  می کنند، یعنی اشیایی را به شکل ماهرانه 

مطابق با اشیای قدیمی کپی سازی می کنند و به مشتریان ناشی می فروشند. 

شب دوم سفر، مهمان خانواده »جهاد نادریان« هستیم که با مادر، همسر و دو فرزندش 
در برازجان زندگی می کند. همسر همدانی اش بسیار خونگرم است و میز شام مفصلی برایمان 
تدارک دیده که حسابی شرمنده مان می کند. جهاد، فرزند شهید است و برادری به اسم شهید 

هم دارد، بنابراین حق دارد بگوید »من هم فرزند شهیدم و هم برادر شهید!«
»پشت پَر«  روستای  در  که  دختر«  »گور  از  بازدید  در  را  ما  نادریان  آقای  بعد  روز  صبح 
تنگ ارم قرار دارد، همراهی می کند. در نزدیکی برازجان و  در بخش دشتستان استان بوشهر، 
آرامگاهی به سبک آرامگاه کورش بزرگ اما در ابعاد کوچک تر ساخته شده است. فرضیه های 
باستان شناسان این بنا را به فردی از دودمان هخامنشی، از اجداد کورش بزرگ گرفته تا ماندانا 

مادر کورش یا آتوسا دختر وی نسبت داده اند. 
مانند دیگر آثار معماران این دوره، هیچ گونه مالتی در ساخت سازه استفاده نشده و سنگ ها 
فرورفته  بنا قسمتی  این  باالی  در  متصل شده اند.  یکدیگر  به  دم چلچله ای  بست های  توسط 
شبیه یک قاب وجود دارد که احتماال محل قرارگیری کتیبه ای مربوط به هویت صاحب آن 

بوده است. 
تیر چراغ  با نصب  برق  اداره  توسط  تاریخی  بنای  این  به محوطه  نخستین دست اندازی 
برق در فاصله چهارمتری آن صورت گرفته و  ساخت و ساز خانه های روستایی در حریم درجه 
یک بنا شکل اسفباری به محوطه داده است. گزارش ها حکایت از نگهداری مرغ و خروس و 
گوسفند در داخل بنا در سال های نه چندان دور داشته و هم اکنون نیز این سازه بدون هیچ گونه 
اقدام حفاظتی به حال خود رها شده است، درحالی که می توانست باعث رونق گردشگری و 

ایجاد شغل در روستاهای اطراف خود شود.

کوشک اردشیرتنگ قنديل

گور دختر

 در نگاه اول خیال می کنی به آرامگاه کورش کبیر آمده ای اما این جا »گوردختر« است
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پس از خداحافظی با میزبان برازجانی، به سمت بوشهر می رویم و شب سوم 
در منزل دوست من که کلیدش را در شیراز از او گرفته بودیم مستقر می شویم. 
صبح شنبه تصمیم می گیریم بعد از دوروز دوندگی در کوه ها و دشت ها روز آرامی 
نوشیدن  و  استراحت  و  گردش  به  خلیج فارس  ساحل  در  فقط  و  کنیم  سپری  را 
آب پرتقال بپردازیم اما پرسیدن نرخ تاکسی و فاصله زمانی و مکانی بوشهر به بندر 
سیراف از یک راننده، وسوسه مان می کند که قید استراحت را زده و از فرصتمان 
برای دیدن جاهای بیش تر، نهایت استفاده را ببریم. بنابراین درحالی که برای یک 
پیاده روی سبک از خانه بیرون آمده  بودیم، بدون هیچ وسیله و امکانات خاصی 

به سمت سیراف حرکت می کنیم.

نخستین مقصد امروز، نیایشگاه مهرپرستی سه طبقه ُمند )کالت حیدری( در 
به  قدمتش  که  اشکانی  دوره  از  زیبایی  سازه صخره ای  است،  خورموج  نزدیکی 
می کند  هدایت  بنا  داخل  به  را  شما  که  راه پله ای  برمی گردد.  پیش  دوهزارسال 
بنابراین عجیب نیست  بنا، سیمان و رنگ شده،  با  ناهماهنگ  بسیار بی سلیقه و 
که عده ای بی فرهنگ نیز بی توجه به قدمت و اصالت بنا، اسامی خود را روی آن 

نوشته و امضا کرده باشند. 
در راهروها و اتاق ها قدم می زنیم و مراسم آیینی مختلفی را تصور می کنیم 
که روزگاری در این مکان برپا می شد. صداها در اتاق ها می پیچد و ما را با خود به 

داالن های تاریخ می برد.

بعد از حمله اعراب به ایران، بسیاری از آتشکده های ساسانی تغییر کاربری دادند. آتشکده 
سیراف یکی از آن هاست که بعدها به مسجد جامع شهر بدل شده است و امروز فقط بقایایی 

از پایه های ستون ها و پی دیوارهایش باقی مانده است. 
قرار گرفتن این سازه مذهبی در  کنار خلیج فارس، جذابیت فوق العاده ای به آن بخشیده و 
صدای امواج دریا در پس زمینه فضای معنوی اثر، آرامش القاشده توسط این مکان متروک را 
چند برابر می کند. یکی از دوستانم می گوید که این صحنه او را به یاد صحنه زیبای باال بردن 
شمشیر توسط آکیلیس )آشیل( بر باالی معبد زئوس در کنار دریا بعد از پیروزی بر ارتش تروآ 

می اندازد؛ نقشی که »برد پیت« آن را بر پرده نقره ای زنده کرد.

تاریخی سیراف، گورستان صخره ای آن واقع در دره »لیرودی  از جاذبه های  یکی دیگر 
شیلو« در بندر طاهری )سیراف( است که علی رغم گذر زمان و دو زلزله مهیب در سال های دور 
همچنان به جا مانده است. احتماال قدمت این گورستان به دوره ساسانیان و دوره های اسالمی 
ادیان مختلف مورد  با  برای مردمانی  متفاوت،  تاریخی  مقاطع  در  آ ن جا که  از  اما  برمی گردد 

استفاده قرار گرفته، کارشناسان آن را قبرستان تمدن ها نامیده اند.
بنا بر برخی احتماالت، حفره  های سنگی کنده شده بر شیب تپه و کوه، در ابتدا به منظور 
اما بعدها به دلیل وقوع حادثه ای مثل زلزله یا  جمع آوری و پاالیش آب شیرین ایجاد شده، 
طاعون و نیاز به دفن سریع مردگان، به گورهای فردی و خانوادگی تغییر کاربری داده است. 
کشف استخوان افراد متوفی درون حوضچه های قبرشکلی که به منظور ذخیره سازی آب، با 

الیه نفوذناپذیری از ساروج دیواره و کف سازی شده، شاید تأییدی بر این احتماالت باشد.
 بندر سیراف در نزدیکی یکی از قطب های اقتصادی دنیا یعنی منطقه اقتصادی عسلویه 
تجارت  و  می شد  محسوب  ایران  بنادر  آبادترین  جزو  دور،  زمان های  در  بندر  این  دارد.  قرار 
فارسی اصطخری«، جغرافی دان برجسته  ابراهیم بن محمد  در آن رونق داشت. »ابواسحاق 
ایرانی که در قرن چهارم هجری قمری زندگی می کرد، در کتاب »المسالک الممالک« نوشته 
است: »سیراف با شیراز برابری می کند. بندری است گرمسیر و خانه های آن را از چوب ساج و 
چوب های دیگر که از هندوستان و زنگبار می آورند بنا می کنند. بازرگانانی ثروتمند دارد، تا جایی 

که برخی از آنان برای ساختن خانه خود تا 30 هزار دینار خرج می کنند.« 
آرامگاه قطب الدین شیرازی از علمای شیعه 
در سیراف واقع است. همچنین آرامگاه سیبویه، 
دانشمند ایرانی و برادرش نوراوین از علمای اهل 
تسنن نیز در دره لیر قرار دارد که به گور سیبویه 
معروف است. با همه این حرف ها، غبار سنگین 
منطقه  این  فرهنگی  غنی  میراث  بر  بی توجهی 

نیز نشسته است.
زیبای  ساحل  می خواهد  دلمان  خیلی 
متأسفانه  اما  ببینیم  امروز  را هم همین  »بُنود« 
به آن جا می رسیم و خورشید کامال غروب  دیر 
کرده است. جایی در کنار تابلوی بزرگ »محل 
فراز  از  و  می ایستیم  تخم گذاری الک پشت ها« 
چشم  پیش رو  خم  و  پرپیچ  جاده  به  صخره ها 
تصمیم  کوتاه،  مشورتی  از  بعد  می دوزیم. 
می گیریم شب را در عسلویه بمانیم و صبح روز 
بعد به بنود برگردیم؛ زیبایی این ساحل به قدری 
از دیدنش در روشنایی  زیاد است که نمی توان 

روز چشم پوشی کرد. 

نیايشگاه ُمند

قبرستان تمدن هامسجد جامع سیراف
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نفع  به  نقاط،  آن  به  نمی دانم کشیدن گردشگران  ایران.  زیبای  مناطق  معرفی  موقع  دلم می لرزد  و  دست 
از طرفی دلم  زد.  دامن خواهد  آن ها  نابودی  به سرعت  یا  و رونق گردشگریشان می شود  اقتصاد مردم محلی 
نمی خواهد کوچک ترین نقشی درجلب توجه آدم های بی فرهنگی که همه جا آتش روشن می کنند و زباله می ریزند 
و یادگاری می نویسند به این مناطق داشته باشم و از طرف دیگر به عنوان یک روزنامه نگار، وظیفه خودم می دانم 
که اطالعات درست و دقیق را با مخاطبان بافرهنگ اهل سفر به اشتراک بگذارم. تنها کاری که از دستم برمی آید 
این است که از شما بخواهم اگر مکان تاریخی یا طبیعی را به کسی معرفی کردید حتما از او بخواهید آداب بازدید 

از آن مکان را هم رعایت کند.
بسیار  چه  اما  می گیرد،  قرار  گردشگران  سفر  مقصد  دیروز  از  بیش تر  هرروز  نایبند،  سواحل  مانند  مناطقی 
»طبیعت گرد« که روی صخره های چندهزارساله »رول« کوبیده اند تا در نزدیک ترین نقطه به دریا چادر بزنند و 

آتش روشن کنند. خاکستر آتش هایشان هنوز پیداست و دل صخره را می سوزاند. 
با همه این حرف ها  هنوز منظره پیش رویمان به قدری زیباست که تصمیم می گیریم سواحل بیش تری را در 
بوشهر و هرمزگان ببینیم. نوار حاشیه ای دریا را در پیش می گیریم و ساحل را می پیماییم. در نزدیکی غار بنود، 

کفش هایمان را جایی پشت صخره ها پنهان می کنیم و در میان بازی موج و ساحل پیش می رویم.
کمی جلوتر به لوکیشن فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« می رسیم؛ جایی که عوامل فیلم »مجید مجیدی«، 
خانه هایی کاهگلی در میان صخره ها ساخته اند تا صحنه هایی از داستان را فیلمبرداری کنند. بقایای این خانه ها 
به روستای متروکی می ماند که بر اثر سیل یا زلزله ای از بین رفته باشد، با این حال دیدنش هنوز برای خیلی ها 

جذابیت دارد.

سواحل جنوبی

عسلویه، شهری است که سال ها آن را به عنوان شهری مردانه تصور می کردم؛ جایی که 
همه ساکنانش کارگرها و مهندسان پاالیشگاه هستند و دور از خانواده زندگی می کنند، زنی در 

شهر تردد ندارد و شهر به کارخانه بزرگی می ماند که شبانه روز در حال فعالیت است.
تصورم درست نبود، اگرچه سلطه فضای کارگری احساس می شود و جو مردانه غالب است، 
اما بسیاری از کارکنان صنعت نفت در سال های اخیر خانواده خود را هم به عسلویه آورده اند 

تا متحمل رنج دوری نشوند.
در تاریکی شب، مشعل های نفتی دورتادور شهر، شبانه روز می سوزند و منظره رعب انگیزی 
و  قاب  تلفن همراهم  برای  من  دارند.  رونق  مغازه ها  و  است  روشن  حال شهر  این  با  دارند. 
گلس )محافظ صفحه تلفن همراه( می خرم. فروشنده در توجیه این که نتوانسته گلس گوشی 
را به درستی روی آن بچسباند می گوید: این جا هوا خیلی آلوده است، هرکاری هم که بکنم، 

درست نمی چسبد!
فضا  در  آالینده ها  و  گاز  بوی  می شود،  به شدت حس  که  است  چیزی  هوا  آلودگی  البته 
پیچیده و مه نسبتا غلیظی ایجاد کرده است. ما بی توجه به آن به یک رستوران عربی می رویم 
و از هر غذا یک پرس سفارش می دهیم تا همه را امتحان کرده باشیم. وقتی بیرون می آییم، 

دو زن رهگذر سعی می کنند برای پیداکردن محل اقامت مناسب کمکمان کنند.
مهمان سرایی که درنهایت پیدا می کنیم چندان تمیز نیست و داد می زند که هرشب پذیرای 
کارگران خسته و مردان در راه مانده است اما چاره ای نداریم و باید همان جا شب را به صبح 
برسانیم؛ در شهری که برنامه ای برای دیدنش نداشتیم، در جایی که قرار نبود شب بمانیم، 

بدون حتی یک مسواک، وسط شعله های مشعل ها، شبی بدون رویا اما پر از شوق فردا.

شهر مشعل ها
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نقطه ای  به  اساسی،  پیاده روی  یک  از  بعد  که  جایی  است،  جلوتر  بازهم  اصلی،  جذابیت 
تا منظره ای بی نظیر  بروی  پایین  دیواره صخره ای  از  با کمک یک طناب،  باید  می رسی که 
با  تو  خلوت  برای  اتاقی  می تواند  که  زیبا  بسیار  ساحلی  غار  یک  بگیرد،  قرار  چشمت  پیش 
دریا باشد. دریا در این نقطه، غریبانه و به سختی خود را از میان روزنه های میان صخره ها به 
ساحل می رساند؛ انگار عاشقی باشد که معشوق را با کشیدن یک دیوار سنگی از دیدار با او 
منع کرده اند. تالشش بی نتیجه هم نیست، هم به وصال معشوق نائل می شود و هم بیننده را 
مبهوت زیبایی پیوند عاشقانه خود می کند؛ پیوندی دور از چشم نامحرم آسمان، در سکوت و 

تاریکی غار، با همان هیجانی که موج ها خود را به صخره ها می کوبند...
این جا نمی توان شگفت زده نشد و خالق جهان را تحسین نکرد. اگر چشم هایت را ببندی 
چیزی جز صدای نرم و آرام موج نمی شنوی. کاش می شد ساعت ها در کنار آب بنشینیم و به 
ترانه عاشقانه اش گوش کنیم، در اتاق خلوت و تاریکی که به زهدان مادر می ماند، همان قدر 

آرام و همان قدر آبستن آینده!

ساحل مکسر

بوشهر

ببینیم، جایی که به  بُنود تشویقمان می کند که ساحل بعدی را هم  دیدن ساحل زیبای 
»ساحل مکسر« معروف است و صخره هایش بر اثر تراش خوردگی توسط آب دریا شکل های 
عجیب و غریبی ساخته اند. روزگاران دورتری را تصور می کنم که دریا پیش تر بود و ساحل، 
پس تر. ممکن است همه این صخره ها که امروز حتی در آن سوی جاده هم دیده می شوند، 

روزی کامال زیر آب بوده باشند.
در رستورانی در شهر پارسیان ناهار می خوریم. علی آقا، راننده ای که ما را همراهی می کند 
به چند نفر  مهمان ماست. همان طور که غذا می خوریم متوجه می شوم که صاحب رستوران 
از افراد بی بضاعتی که دوروبر رستورانش می پلکند، ازجمله یک زن و فرزندش غذا می دهد 
و نمی گذارد هیچ کس به خاطر بی پولی گرسنه بماند. این که هنوز چنین کاسبانی وجود دارند 

امیدوارکننده است. خدا رونق کاسبی امثال او را زیاد کند.
تصمیم می گیریم زمان برگشت به تهران را دوروز عقب بیندازیم، زیبایی و آرامش سواحل 
زندگی  ترافیک و کرونا و  و  میان دود  تهران،  تمام در  جنوبی همان چیزی است که دوسال 
این  از  می آید  حیفمان  اما  دیده ایم  را  بسیاری  آثار  تا همین جا هم  بودیم.  کرده  گم  ماشینی 
فرصت، تمام و کمال استفاده نکنیم. معلوم نیست عمرمان اجازه می دهد دوباره به این مناطق 
بیاییم یا نه. بُعد مسافت هم دلیل دیگری است که سفر طوالنی  تر را توجیه می کند. حاال که 

این همه راه پیموده ایم، چرا بیش تر نمانیم؟

صبحانه دوشنبه را در بازار بوشهر صرف می کنیم. »پاکورا« یک غذای اصیل جنوبی است 
که دستور پختش به هندوستان برمی گردد؛ همان که در آبادان آن را پاکوره می نامند و ترکیبی 

از آرد و سبزیجات و ادویه دارد. 
اما بعضی  این جا تقریبا هم قیمت تهران است  بازار بوشهر می زنیم. پوشاک در  سری به 
اجناس مثل عطر و ادکلن، قیمت مناسب تری دارند. به خاطر سایز کوچک تر پایم موفق می شوم 
یک کفش کتانی اسکیچرز تک سایز را تقریبا به نصف قیمت بخرم و از کرده خود دلشاد شوم. 
عینک های زینتی و رنگی توجهمان را جلب می کند و هرکدام یکی برمی داریم. یک اسباب بازی 

برای پسر دوستی که در خانه او مستقریم و یک ادکلن هم برای خودش می خرم.
برعکس روزهای دیگر که سعی می کردیم اقتصادی عمل کنیم و زیاد خرج روی دست 
»ِمیدآف«  به نام  بوشهر  رستوران های  معروف ترین  از  یکی  در  را  ناهار  نگذاریم،  خودمان 
می خوریم، چون خیال می کنیم بهتر است غذای محلی شهر را در بهترین جای آن پیدا کنیم. 

من قلیه ماهی می خواهم. 
گارسن می گوید: »قلیه ماهیمان تند است، مشکلی ندارید؟« می گویم: »البته که نه، اصوال 
که  ندارم  توجه  نکته  این  به  می زنم  را  حرف  این  وقتی  ترش!«  و  باشد  تند  باید  قلیه ماهی 
غذاهای جنوبی در ذات خود تند هستند و وقتی کسی به شما درباره تندی غذا هشدار می دهد، 
منظورش این است که از غذا آتش می بارد. همین طور هم می شود و من به جای ناهار در واقع 

یک وعده فلفل می خورم!
بعدازظهر در محله های قدیمی بوشهر قدم می زنیم که کم و بیش، بافت اصلی خود را حفظ 

کرده اند و برای همین زیبا به نظر می رسند.
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بردک  باستان شناسان معتقدند که ساخت کاخ  برخی 
امپراتوری هخامنشیان صورت  پایانی  سیاه در سال های 
گرفته و اصال به سقف نرسیده و کاخ ناتمام مانده تا آن که 
به آتش کشیده شده است و آثار این سوختگی ها به وضوح 
پیداست. برخی دیگر هم ساخت کاخ را صراحتا به داریوش 
اول هخامنشی نسبت می دهند و معتقدند که این جا کامال 
کام  به  مقدونی  اسکندر  حمله  با  بعدها  و  بوده  مسکونی 

آتش فرو رفته است.
کاوشگران در میان بقایای کاخ، اشیایی مانند یک خنجر 
زنانه از عاج با شیاری در وسط آن - که گفته می شود برای 
سنگین  قطعه  چهار  و  می رفته-  به کار  خنجر  کردن  سمی 
طال در مجموع با وزن سه کیلوگرم در پای ستون ها کشف 
شدن  کشیده  آتش  به  هنگام  که  معتقدند  برخی  کرده اند. 
از  تا  بود  نقطه جاسازی شده  این  در  به عمد  کاخ، طالها 

دستبرد در امان بماند.
من  می کند.  سفر  جسمش  از  راحت تر  آدمی  ذهن 
و  بنشینم  بردک سیاه  زیبای مجاور  نخلستان  در  می توانم 

روزهای فراز و فرود آن را مجسم کنم؛ روزگاری که زنی از بیم وجود دشمن، خنجر سمی به 
کمرش می بست و مردی در کشاکش جنگ به حفظ اشیای قیمتی برای آیندگان می اندیشید. 
داده اند،  پایان  ساکنانش  حیات  به  و  گرفته  دربر  را  کاخ  آتش  شعله های  که  می بینم  را  روزی 

شکوهی که فرو می ریزد، رویاهایی که می سوزند.
در سال 1384 یک نقش برجسته حکاکی شده از شاه و مالزم وی همراه با سنگ نوشته ای 
به خط میخی و زبان بابلی نو در محوطه کاخ بردک سیاه کشف شد که تالش برای خواندن 

متن آن همچنان ادامه دارد. 

صبح سه شنبه، هدیه دوستم را روی میز ناهارخوری خانه اش می گذارم تا چند هفته بعد که 
به بوشهر می آید، سورپرایز شود. خانه را جارو می کشیم و زباله هایمان را جمع می کنیم. در را 

قفل کرده و کلید را برمی داریم و به طرف برازجان برمی گردیم.
قرار است در مسیر بازگشت از دو اثر تاریخی دیگر که موقع آمدن فرصت نشده بود آن ها 
را ببینیم، دیدن کنیم. اولی کاخ بردک سیاه در شهر باستانی »تَموکن« است، کاخ زمستانی 

هخامنشی که درسال 1354 از زیر خاک بیرون آورده شده است. 
اقتصادی و سیاسی و  به اهمیت خلیج فارس به عنوان یک گذرگاه مهم  هخامنشیان که 
البته نظامی آگاه بودند دست به گسترش نیروی دریایی زده و یکی از مهم ترین پایگاه های 
نظامی و دریایی خود را در جلگه برازجان مستقر کردند تا خلیج فارس و گذرگاه های مهمش 
را کامال تحت کنترل داشته باشند. وجود کاخ هایی مانند کاخ بردک سیاه و کاخ چرخاب در 
برازجان، می تواند تأییدی براین موضوع باشد. در میان باستان شناسانی که مشتاق یافتن رگ 
و ریشه هخامنشیان بوده اند برخی معتقدند که دشتستان و همچنین بوشهر، خاستگاه اصلی 
ُمهرهای هخامنشی  روی  بر  نخل  درخت  نقش  وجود  به  مدعا  این  اثبات  برای  و  آن هاست 

 

اشاره می کنند.

کاخ بَرَدک سیاه

به گفته رومن گیرشمن، باستان شناس فرانسوی، بوشهر کنونی در عصر سلوکیان احداث 
شده است. او می گوید: »سلوکیان کم تر از 9 شهر در ساحل خلیج فارس بنا نکرده اند و از آن 
جمله است انطاکیه، پارس، بوشهر امروز که جانشین شهر کهن عیالمی )شهر لیان( شده است. 
به نظر می رسد شهری که در دوره سلوکیان بنا نهاده شد، هسته اولیه شهر بوشهر امروزی باشد. 
این شهر از دوره هخامنشی تا ساسانی از مناطق مهم بندری و دریانوردی به شمار می رفت.«

بافت قدیم بوشهر در هماهنگی کامل با اقلیم گرم و مرطوب منطقه ساخته شده است، 
یعنی برای کم کردن رطوبت هوا و قابل تحمل شدن گرمای محیط، معابر بسیار باریک و 
ساختمان های دو طرف آن ها دارای ارتفاع زیاد هستند. این بخش از شهر، چهار محله قدیمی 
دارد که به نام های محله شیخ سعدون )کوتی(، محله شنبدی )خاندان آل عصفور بحرینی(، 

محله دهدشتی و محله بهبهانی مشهورند.
برای خوردن قهوه و کیک، به کافه »حاج رییس« می رویم که آن هم از کافه های معروف 
شهر است، عمارتی بازسازی شده واقع در بافت قدیمی و منسوب به حاج عبدالرسول طالبی، 
از بازرگانان خوشنام و بخشنده دوران قاجار. مبهوت زیبایی حیاط اندرونی و پنجره های بلند 
روبه رو  در کوچه  به کوچه می کشد.  را  ما  آوازی  رنگی هستیم که صدای  با شیشه های  آن 
مراسم  شده،  احاطه  فاخر  دستی  صنایع  فروش  دکان های  و  قهوه خانه ها  با  دوطرف  از  که 
برپاست. خانم متصدی پذیرش کافه می گوید خیلی خوش شانسیم که امشب  »خیام خوانی« 

این جا هستیم، چون چندهفته  بود که این مراسم برگزار نمی شد.
از پیشکسوتان موسیقی و رقص های  ناخدا خدر عزیززاده است،  این مجلس،  خیام خوان 
آیینی بوشهر که خودش به شکل تخصصی فلوت می نوازد. مردم، زن و مرد و پیر و جوان، 
تنبک  پسربچه ای  گوشند.  سراپا  و  نشسته   چوبی  تخت های  روی  یا  ایستاده  کوچه  دورتادور 

می زند و کسانی که شعر را بلدند، با زمزمه های زیرلب، همراهی می کنند.
شاید بدون این مراسم، سفرمان به بوشهر چیزی کم داشت. زیرا اینجا سرزمین موسیقی و 
آواز است، بادهای شرجی، سوز و گداز آواز بلم ران ها را با خود به ساحل می آورند که شروه هایی 
غم انگیز است. اما خیام خوانی فرق می کند، زیرا با شادی درآمیخته و همراهی و همخوانی جمع 
را به دنبال دارد. آن که خیام را بشناسد می داند که فلسفه او در زندگی چیست: این که در این 
دنیای گذران و در این عمر کوتاه، فرصتی برای غصه و حسرت خوردن نیست، پس باید دم را 
غنیمت شمرد و اندوه را از دل بیرون کرد؛ همان طور که ما در میان این جمع می نشینیم و دل 

به آواز خوششان می دهیم. کاش می شد موسیقی را هم در گزارش چاپ کرد!
غروب را در ساحل بوشهر می گذرانیم و با تک تک نقش های سنگی متعدد نصب شده در 
معبر ساحلی عکس می گیریم. دیدن غروب خورشید در سواحل جنوبی به کلی با دیدن غروب 
خورشید در سواحل شمالی فرق دارد، این جا انگار از آسمان آتش می بارد؛ رنگ های زرد و قرمز 

و نارنجی، مسحورکننده اند و خورشید در میان شعله  ها پایین می رود.

شاهان هخامنشی عالوه بر کاخ بردک سیاه، دو کاخ زمستانی دیگر در حوالی برازجان 
داشتند، کاخ سنگ سیاه و کاخ چرخاب. کاخ چرخاب را که در فاصله 70 کیلومتری خلیج فارس 
قرار دارد به عنوان اصلی ترین سند معماری برای اثبات این که خلیج فارس از دوران باستان 
متعلق به ایرانیان بوده است می شناسند. در این محوطه باستانی یک لوح تاریخی به خط پارسی 

باستان در رابطه با کنترل هخامنشیان بر خلیج فارس کشف شده است. 
باستان شناسان معتقدند کاخ چرخاب اثر ناقصی است که هرگز مسکونی نشد. ساخت این 

کاخ به فرمان کورش بزرگ آغاز شد و احتماال با مرگ او ناتمام ماند.
والتر هینتس، ایران شناس آلمانی، در کتاب خود به نام »داریوش و ایرانیان« درباره تاریخ 
فرهنگ و تمدن هخامنشیان می گوید: »در ماه مه 1971 میالدی در اثر سیلی ناگهانی در یکی 
از نخلستان های نزدیک برازجان، ستون پایه هایی از مرمر روشن و تیره به سطح زمین آمدند. 
باستان شناسان ایرانی به سرپرستی علی اکبر سرافراز بی درنگ 12 ستون پایه کاخ اختصاصِی را 
از زیر خاک بیرون آوردند که روزگاری بر رویشان ستون هایی چوبی قرار داشته اند. دیوارهای 
و  تیره  و  روشن  مرمر  از  استفاده  بودند.  کاخ، سفیدکاری شده  کِف  و همچنین  گلی ضخیم 
سطح چهارگوش نشان می دهند که این ساختمان از زیر خاک بیرون آمده، کار کوروش بزرگ 
است. استرابون، جغرافی دان یونانی دوران باستان، از کاخ هخامنشی در »تااوکه« یاد می کند. 
دربار  خزانه  الواح  در  که  را  آبادی  این  تیزبینی  با  انگلیسی[  ]باستان شناس  مالوان  ِسرماکس 

داریوش به صورت توکا آمده است، با برازجان امروزی یکی دانسته است.«
معماری بی نظیر، تکنولوژی تراش سنگ و کشف آجرهای دو الیه ای که در برابر رطوبت 
ناشی از عوارض اقلیمی در مناطق ساحلی از مقاومت خوبی برخوردارند، کارشناسان معماری را 
درباره سبک معماری هخامنشیان در 2500 سال پیش به شگفتی واداشته است. پوشش یکپارچه 
سقف 400متری کاخ از دیگر ابداعات شگفت انگیز و عجیب و غریب آن دوران به حساب می آید، 

چرا که مهندسان امروزی با استفاده از نانوتکنولوژی در پی ساخت چنین سازه ای هستند.
شاید بتوان گفت مخترع سیمان نیز ایرانی بوده، زیرا با کشف کاخ چرخاب، مشخص شد 

که در ساخت آن از نوعی بتن سبک استفاده شده است.
سیالب های محلی اگرچه باعث آشکار شدن این اثر تاریخی ارزشمند شده، اما همزمان آن 
را تهدید هم می کند، زیرا محوطه کاخ در فصل های پاییز و زمستان، زیر سیل می رود و همین 

امر باعث ایجاد آسیب هایی شده است.
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از برازجان به فیروزآباد می رویم. راننده ای که ما را به مقصد می رساند، یک معلم بازنشسته 
به نام محمدعلی فاطمی نسب است. در پمپ بنزین توقف می کند تا بنزین بزند. وقتی برمی گردد 
با لحنی تأسف بار می گوید: پسری که پای پمپ ایستاده، بهترین دانش آموز من بود اما پدرش 

دیگر نتوانست خرج تحصیلش را بدهد.
کمی بعدتر از دوران کاری اش تعریف می کند: در دو شیفت مختلف در دبستان و دبیرستان 
درس می دادم که هرکدام شش هفت کیلومتر و در دو جهت مختلف با خانه ام فاصله داشتند. 
فقط از ساعت 12 تا 13 ظهر وقت آزاد داشتم. ظهر که مدرسه اول تعطیل می شد به خانمم 
زنگ می زدم می گفتم خانم ناهار را بکش که وقتی می رسم آماده باشد. غذا را می خوردم و به 

مدرسه دوم می رفتم.
با خودم فکر کردم یکی نیست به این آموزگار شریف و نجیب که برای دانش آموز درسخوان 
و زرنگش تأسف می خورد بگوید شما خودتان هم عمری برای آموزش فرزندان این مرز و بوم 
زحمت کشیده اید و روا نیست در این سن، به جای استراحت و لذت بردن از دوران بازنشستگی، 

در جاده های بین شهری پشت فرمان بنشینید!
به روستای »آتشکده فیروزآباد« می رسیم. این روستای باصفا که در نزدیکی کاخ اردشیر 
قرار دارد، از یک جانشین شدن عشایر منطقه، پدید آمده است و شباهت هایی با اماکن تفریحی 
مانند فرحزاد تهران یا طرقبه مشهد دارد. کل نقشه روستا یک خیابان اصلی بیش تر نیست که 
دو طرفش فقط رستوران و چایخانه دیده می شود. عشایر غذاهای محلی می پزند، ماست و دوغ 
و کره محلی می فروشند و خانه هایشان را به گردشگران اجاره می دهند. روش هوشمندانه ای 
برای پول درآوردن است و نشان می دهد چگونه یک اثر تاریخی می تواند باعث رونق کسب و 

کار منطقه خود شود. نقش و رنگ زیلوها و پشتی ها دل از هر بیننده ای می برد.

در یکی از رستوران ها ناهار خوشمزه ای می خوریم و با کمک صاحب آن، خانه ای برای 
اردشیر،  به کاخ  پیاده روی  با چند دقیقه  باشید  پیدا می کنیم. هرجای روستا که مستقر  اجاره 
اثری  است؛  شده  ساخته  میالدی  سوم  سده  در  که  می رسید  ساسانی،  سلسله  بنیان گذار 

مبهوت کننده و باشکوه.
از  تاقچه ها، ستون ها و حتی بخش هایی  با گذشت 1800 سال، هنوز دیوارهای سنگی، 
گچ بری ها و سقف به طرز شگفت انگیزی سالم مانده  است. ورودی هایی که به شکل سوراخ 
کلید درست شده اند نشانه تعلق بنا به دوران ساسانی هستند. آن قدر مجذوب زیبایی های کاخ 
باید در مسیر بازگشت و در شیراز به دوستم پس  می شویم که من کلید خانه بوشهر را که 
می دادم و از قضا همه جا آن را به همراهم می بردم تا گمش نکنم، در تاقچه یکی از تاالرها جا 
می گذارم و چون همزمان با خروج ما از کاخ، آفتاب غروب کرده و محوطه تعطیل شده است، 

دست کم تا فردا صبح، امکان مراجعه و برداشتن آن نیست. 
از نگرانی خوابم نمی برد. صبح زود دوباره به طرف کاخ راه می افتیم. از قضا نگهبان کاخ 
را در مسیر می بینیم و ماجرا را برای او تعریف می کنیم. می گوید امروز، شیفت او نیست، اما 
با همکارش تماس خواهد گرفت تا دیگر از ما پول بلیت نگیرد، برویم و کلید را برداریم و 

برگردیم. 
و  املت خوشمزه ای می خوریم  از رستوران ها  یکی  در  در محوطه کاخ،  بازشدن  زمان  تا 
سپس به نگهبان جدید مراجعه می کنیم. خوشبختانه کلید، همان جایی است که خیال می کردم. 
روز قبل برای عکس گرفتن، چند لحظه وسایلمان را روی تاقچه گذاشته بودیم و کلید، جا 
مانده بود. با خودم فکر کردم این کلید، شاید خوشبخت ترین کلید دنیا باشد، زیرا شب تا صبح 

را در یک کاخ ساسانی به سر برده است!
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بود که  دایره ای شکل داشت، شهری  نقشه  ایران که  نخستین شهر 
اردشیر بابکان با اهداف دفاعی و برای قدرت نمایی در برابر اردوان اشکانی 
بنا کرد و برای همین آن را به نام »اردشیر خوره« نیز می شناسند. البته 
بعدها عضدالدوله دیلمی که اغلب در این شهر اقامت داشت و نام گور را 
خوش یمن نمی دانست، آن را به فیروزآباد تغییر داد و حکم کرد که هر 

کس این شهر و شهرستان را گور بگوید مجازات شود.
امروزی  فیروزآباد  سه کیلومتری  به  قدیم،  فیروزآباد  دیدن  برای 
می رویم، جایی که هنوز هم بقایای شبکه تارعنکبوتی و شعاعی دیوارهای 
حفاظتی تا فاصله 10 کیلومتری از کانون اردشیرخوره در دشت و کوهپایه 
دیده می شود. چشمگیرتر از همه برج بلندی از جنس سنگ خارا با مالت 
گچ است که درست در مرکز شهر دایره ای شکل گور قرار دارد و به »منار 
میلو« معروف است. کاربری این برج با 33 متر ارتفاع و اضالع 11 متری 
قاعده، درست مشخص نیست؛ شاید چیزی شبیه برج آزادی تهران باشد، 

نمادی از شهر گور و اقتدار شاه.
شهر گور، خیابان های متحدالمرکزی دارد که از چهار بخش اصلی و 
چهار دروازه مهر، هرمزد، بهرام و اردشیر تشکیل شده  بودند. این شهر عالوه بر آن که نخستین 
شهر دایره ای شکل ایران به حساب می آید، نخستین شهری است که رصدخانه  داشته و بقایای 
آن در جریان کاوش های هیأت مشترک باستان شناسی 

ایران و آلمان در سال 1384 کشف شده است. 
»دیتریش  پروفسور  نام  به  آلمانی  باستان شناس 
هوف« در حین حفاری شهر گور، یک سازه دایره ای 
شد  مشخص  مطالعه  از  پس  که  کرد  پیدا  را  شکل 
به  مربوط  و  ایران  باستانی  رصدخانه   قدیمی ترین 
شده  ساخته  نجومی  است. سکوهای  ساسانی  دوران 
می دهند  نشان  را  سال  ماه های  که  گل  و  خشت  از 
در  که  نشانه   12 آن ها  روی  و  مانده اند  سالم  کامال 
می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  رصدی  اندازه گیری های 
وجود دارد. نمونه های همانندی از این سازه در دهلی 

و جیپور هند نیز کشف شده است.
کمی آن طرف تر سازه دیگری را می بینیم که در ارتفاع پایین تری از سطح زمین قرار دارد، با 
سقف موقت پوشانده شده و اطراف آن را حصارکشی کرده اند. نگهبان محوطه را در یک کانتینر 
در همان حوالی پیدا می کنیم. او می گوید اجازه ندارد کسی را به محوطه حصارکشی شده راه بدهد 
اما نخستین دیوارنگاره رنگی دوران ساسانی که به شیوه تمپرا )با رنگ های طبیعی حالل در آب( 
نقاشی شده، روی یکی از دیوارهای آن دیده می شود که نقشی از دو زن، یک مرد و یک نوجوان 
است و به چهار شاهزاده ساسانی نسبت داده شده، همچنین سازه ای در وسط اتاق قرار دارد که 
بی شباهت به وان های امروزی نیست و باتوجه به مجراهایی که احتماال برای انتقال آب از سقف 
به سمت آن ایجاد شده، واقعا می توانسته نقش وان حمام را داشته باشد، به ویژه آن که کف اتاق 

حاوی آن نیز با نوعی کاشی نقش و نگاردار پوشانده شده است.
در این دشت های وسیع به هر طرف که نگاه کنیم، بقایایی از یک اثر تاریخی را می بینیم. 

سفر به استان فارس، سفر به تاریخ است.

است.  فیروزآباد  قلعه دختر  کرد،  بنا  فارس  در  ساسانی  اردشیر  که  بناهایی  از  دیگر  یکی 
»جورجینا هرمان« در کتاب »تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان« می نویسد: »اردشیر 
ساسانی احتماال این قلعه را در اواخر دوران اشکانیان و زمانی که هنوز بر اردوان پنجم، آخرین 

شاه دودمان اشکانیان، نشوریده بود ساخته است.«
و  می پیماییم  را  پله  ده ها  که  به طوری  دارد،  قرار  کوه  از  باالیی  ارتفاع  در  قلعه دختر 
قلعه،  بنای  عظمت  زیرا  دارد،  را  ارزشش  که  کاری  می رسیم؛  آن  به  عرق ریزان  و  خسته 
خیره کننده  شکوهی  هم  هنوز  فراوان،  تخریب  وجود  با  آن  بلند  دیوارهای  و   بهت  آور  است 

دارند.
معماران رومی مشکل قرار دادن سقفی مدور بر روی بنایی چهارگوش را با جلو آوردن 
تدریجی سنگ ها یا آجرها در گوشه ها به شکلی که پیوسته مدورتر می شد حل می کردند اما 
معماران ایرانی خیلی پیش تر از آن ها این مشکل را حل کرده بودند؛ با ابتکار ساخت سه کنج یا 

گوشه سازی که به اشکانی ها نسبت داده شده و در دوره ساسانی تداوم داشته است.
برای برطرف کردن نیاز ساکنان قلعه به آب، مخزنی از جنس سنگ در دل کوه ایجاد 
شده است. همچنین در قسمتی از قلعه دهانه غاری دیده می شود که به قول بعضی از محلی ها 
راهی به کاخ اردشیر بابکان در جلگه فیروزآباد داشته است؛ یعنی در زمان حمله دشمن به قلعه، 
محاصره شدگان می توانستند از طریق این داالن زیرزمینی با شهر ارتباط داشته باشند و غذا و 

نیروی انسانی وارد کنند.
در آن مکان مرتفع، دور از تمدن امروزی می نشینیم و به روزگاری می اندیشیم که این قلعه 

پررونق و پررفت وآمد بوده است. این دیوارهای سنگی چه رازها که در سینه نهان نکرده اند!

ساعات آخر سفر را به دیدن دو نقش برجسته ساسانی دیگر در اطراف قلعه دختر اختصاص 
می دهیم که قطعا بدون کمک راننده، پیدا کردنشان بیش تر طول می کشید.

اولی نقش برجسته اردشیر است، نگاره ای که در پایین کوه و سمت راست رودخانه تنگاب 
و روبه روی قلعه دختر قرار گرفته و در آن تاج گذاری یا پادشاهی اردشیر به تصویر کشیده شده 
است. اهورامزدا و اردشیر در مقابل هم ایستاده اند و اهورامزدا در حالی که حلقه پادشاهی را 
از روی محراب آتش به دست اردشیر می دهد، وی را به شاهی منصوب می کند. در پشت سر 

اردشیر، ولیعهد شاپور و دو شاهزاده دیگر ایستاده اند. 
بابکان، مؤسس سلسله ساسانی بر اردوان پنجم، آخرین  دومی نقش برجسته پیروزی اردشیر 
پادشاه اشکانی است که با طول هجده متر و ارتفاع چهار متر، بزرگ ترین نقش برجسته در ایران 
به شمار می آید. این نقش، صحنه رزم شش جنگاور اسب سوار را در نبردی تن به تن با جزئیاتی بسیار 
به تصویر کشیده و عجب آن که حتی مسیر صعب العبور و قرار گرفتن این اثر برجسته در ارتفاعات نیز 
مانع به سرقت رفتن شمشیر یکی از سواران در نقش، توسط قاچاقچیان اشیای تاریخی نشده است! 

از  را  خودمان  بتوانیم  که  داریم  فرصت  اندازه ای  به  فقط  نقش ها  آخرین  دیدن  از  پس 
فیروزآباد به شیراز و راه آهن آن شهر برسانیم، کلید امانتی را به همسر دوستم برگردانیم و سوار 
قطاری به مقصد تهران شویم تا با بی رحمی دوباره ما را از دل تاریخ و آرامش ساحل به شهر 

دود و ترافیک برگرداند.
پیش از آن که با صدای یکنواخت و خوشایند تلق تلق قطار خوابمان ببرد، از پنجره »نقش 
پروژکتورها و سکوت و  نور  را می بینیم که گویی شهریاران هخامنشی اش در میان  رستم« 

آرامش شب، بدرقه مان می کنند.

شهر گور

نقش برجسته های فیروزآباد

قلعه دختر

بقایای رصدخانه
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بافته ها و یافته ها

روی کشورهای  بر  در غرب  مد  تأثیر صنعت  از  همواره 
شرقی سخن گفته شده اما کم تر به عکس ماجرا پرداخته شده 
است، درحالی که از سده ها پیش  از این، از آغاز قرن شانزدهم 
امپراتوری  و  ایران  از  پارچه  و  لباس  هنر  نوزدهم،  قرن  تا 
عثمانی به اروپا منتقل می  شد و بر هنر و صنعت پارچه بافی و 

مد در ممالک اروپایی تأثیر می گذاشت. 
و  زیبایی شناسی  زیرا  است  مد  مبنای  پارچه بافی،  هنر 
تکنولوژی را باهم ترکیب می کند تا رسانه ای برای ابراز وجود 
از طریق پارچه، فرم، برش، رنگ و طرح در اختیارمان قرار 
دهد. بنابراین با بررسی تغییرات مد و پارچه در اروپای غربی 
می توانیم  بین المللی،  روابط  و  تجارت  گرفتن  رونق  دوره  در 
کرده  درک  را  حوزه  این  در  غرب  و  شرق  میان  پویا  رابطه 
اروپای  تأثیراتی بر صنعت مد در  ببینیم که خاورمیانه  چه  و 

غربی داشته است.

تأثیر فرهنگ و هنر شرق بر صنعت مد و پارچه در اروپا

     نیکی شیخ*

از قرن شانزدهم، در  از مدت ها قبل  خاورمیانه و غرب، 
زمینه صنعت پارچه به هم وابسته بودند. نقطه آغاز این رابطه 
گفت  می توان  اما  کرد  مشخص  دقیق  به طور  نمی توان  را 
واژه های  و  و اصطالحات  آغاز شد  تجارت  با  رابطه  این  که 
مرتبط، میان این فرهنگ های باستانی رد و بدل شدند. مثال 
قبل  پارچه های  انواع  به  مربوط  انگلیسی  کلمات  تحلیل  با 
از  آن ها  اکثر  که  می شویم  متوجه  مصنوعی،  الیاف  دوره  از 
)کتان-   cotton کلمه  مثال  گرفته اند؛  سرچشمه  خاورمیانه 
کتن به زبان عربی( و Taffeta )تافته به فارسی( نمونه های 

خوبی هستند. 
پیشینه کلمه مدرن silk )ابریشم( به واژه انگلیسی کهن 
 sericum واژه التین  از  برمی گردد که   seolec یا   sioloc
 seres گرفته شده و خود این واژه التین هم از واژه یونانی
نشأت گرفته است که اسم تاجرانی از خاور دور بود که برای 
اولین بار پارچه مرغوب را به اروپا بردند. الکساندر کبیر در سال 
330 قبل از میالد، ایران را فتح کرد و یک امپراتوری به وجود 
آورد که مرزهایش از تنگه جبل الطارق تا رودخانه سند گسترده 

بود و فرصت های تجارت را به شدت افزایش می داد. 
تازه ای  تجاری  نواحی  )الکساندر(  اسکندر،  مرگ  از  بعد 
یونانی-شرقی  فرهنگ  به یک  باستان  و جهان  ایجاد شدند 
ابریشم«  بعدها »جاده  تازه،  تجاری  نواحی  این  رسید. مسیر 
ادامه  غربی  اروپای  تا  و  می شد  آغاز  چین  از  که  شد  نامیده 
داشت و در آن کاالها )عمدتا پارچه(، نقش مهمی را در توسعه 
روابط بین الملل و اشتراک فرهنگ و ایده میان تمدن ها بازی 
یونانی ها،  ابریشم،  جاده  تاجران  مهم ترین  اوایل،  می کردند. 
دوره های  در  بودند.  هندی ها  و  چینی ها  ایرانی ها،  رومی ها، 
هلنی و امپراتوری بیزانس، امپراتور ژوستینین در سال 540 
پارچه  قیمت  مدیریت  به  مربوط  قوانین  اولین  شد  مجبور 
قیمت  تا  کرد  تالش  مصرف،  کنترل  برای  او  کند.  را صادر 
ابریشم را پایین نگه دارد و دستور داد که بخش عمده پول 
موجود در کشورش صرف خرید پارچه های ایرانی شود ولی 

ایرانی ها در مقابل، خواستار محصوالت بیزانسی نبودند. 
امپراتوری بیزانس در سال 330 شکل گرفت و در  نهایت 
دوران  در  افتاد.  عثمانی ها  به دست  پانزدهم،  قرن  اواسط  در 
دلیل  به  اروپا  غرب  در  سربازان  امپراتوری،  این  افول 
و تالش کردند جامعه  به شرق مهاجرت  جنگ های صلیبی 
مسیحی را دوباره احیا کنند تا بتوانند دوباره برای زیارت به 
اروپایی ها  از جنگ های صلیبی،  سرزمین مقدس بروند. قبل 
با نوع شلوارهایی که مردم در شرق می پوشیدند آشنا نبودند. 
وقتی تعداد زیادی از مردم غرب اروپا به شرق سفر کردند، با 
لباس های خاورمیانه و پارچه های این منطقه آشنا شدند. در 
سال 1501، تاجران متوجه شده بودند که با صادرات پارچه 
به اروپا می توانند ثروتمند شوند، زیرا از اواخر قرن پانزدهم به 

خاورمیانه تردد داشتند.

 تاجران انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و پرتغالی می خواستند 
اروپایی و نخبگان ثروتمند این  تقاضای پارچه طبقه اشراف 
قاره از سرزمین های شرقی را برآورده کنند. این پارچه ها در 
و  شدند  نام گذاری  غربی  زبان  در  اما  نبودند  همه  دسترس 
افرادی که زیاد سفر می کردند یا تحصیالت خوبی داشتند، با 

این اسامی آشنا بودند. 
من به دالیل جغرافیایی و نه تاریخی، بحثم را از دوران صفویه 
در ایران آغاز می کنم )1722-1501( و معتقدم در این دوره بود 
که اولین صادرات بزرگ پارچه از شرق به غرب و از طریق جاده 
ابریشم رخ داد. با ظهور سلسله صفوی بعد از چندین قرن بی ثباتی 
سیاسی در ایران، این کشور به یک پادشاهی منسجم رسید و خود 
را میان امپراتوری عثمانی در غرب و امپراتوری مغول هندی در 

شرق، به عنوان یک قدرت مطرح کرد. 
ایران یک تاریخچه طوالنی از هنر و صنایع دستی پشت 
سر خود داشت اما دوره صفوی، عصر طالیی هنر ایران است، 
صنایع  و  هنر  اقتصادی  اهمیت  بر  صفوی،  حکمرانان  زیرا 
حمایت  کاالها  تجارت  و  صادرات  از  و  بودند  واقف  دستی 
تأسیس  کارگاه هایی  ابتدا  در  در حکومت صفوی،  می کردند. 
شدند که خدماتی به خانواده سلطنتی ارائه می داند اما بعدها، 
هنر و صنایع دستی به صنایع ملی تبدیل شدند. این کار آن ها 
به یک انفجار اقتصادی انجامید که طی آن، فرش، ابریشم، 
نقاشی، سرامیک و ابریشم خام برای صادرات تولید می شدند 
و در اقتصاد نقش کلیدی داشتند. اما در تاریخ از پارچه های 
پشمی دوره صفوی بیش تر یاد شده و آن را اوج پارچه بافی 

ایرانی قلمداد می کردند. 

ترجمه ندا زمان فشمی

فرهنگ و هنر

 کاری از رضاعباسی
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آن ها شهرت  خاطر  به  دوره صفوی  هنر  که  منسوجاتی 
ابریشمی  پارچه های  به ویژه  ابریشم،  از فرش و  دارد عبارتند 
و  قومی  هنر  از یک  فرش بافی  دوره صفوی،  در  و مخملی. 
دوره  فرش های  شد.  تبدیل  ملی  صنعت  یک  به  خانوادگی 
صفوی با استفاده از دستگاه فرش بافی دستی تولید می شدند. 
پودهای  و  ابریشمی  تارهای  از  استفاده  با  اردبیل«  »فرش 
پشمی در ده رنگ مختلف بافته می شد. صنعت نساجی دوره 
صفوی بیش ترین تأثیر را بر غرب داشت، زیرا از طراحی زیبا 
الگوهای فرش ها طراحی شده و  بود.  و پیچیده ای برخوردار 
پیاده  فرش بافی  دستگاه  روی  را  آن ها  نقش بند  یک  سپس 
بسیار مشهور شدند و  استادان طراحی فرش  برخی  می کرد. 
حتی امضای خود را در آثارشان می آوردند. پارچه ها به عنوان 
و  گرفتند  قرار  مد  مبنای  درونی،  احوال  ابراز  برای  رسانه ای 
در  بافته شده  پارچه های  نماد  به  لوکس،  بسیار  ابریشم های 

دوره صفوی در ایران بدل شدند. 

پس عجیب نیست که لباس های دوره صفوی نیز ترکیب 
رنگ های خالقانه ای داشتند که در آن ها از ساختارهای ترکیبی 
بافت و گاهی هم از طال، نقره و فلز استفاده می شد. این مدل 
طراحی باعث می شد که زنان و مردان در آن دوره ظاهری 
ردای  یک  زنان،  و  مردان  بیرون  لباس  باشند.  داشته  باوقار 
بلند بود. شلوارها گشاد و تا مچ پا بودند. زیرپیراهنی مردان 
تا زانو می رسید و زیرپیراهنی زنانه هم تا ساق پا بود. گاهی 
رنگ  میان  تضاد  که  داشتند  کوتاه  آستین های  رداها  اوقات 
ردا، شلوار و زیرپیراهنی را آشکارتر می کرد. زنان یک کمربند 
تزئینی می بستند و مردان از کمربند چرمی استفاده می کردند. 
مردان روی سرشان دستار می گذاشتند و زنان نوعی روسری 
به نام »چارقد« می پوشیدند که بندهای ابریشمی داشت. در 
مکان های عمومی، یک چادر سیاه هم بر سر می کردند که 
گاهی حتی صورتشان را هم با آن می پوشاندند. در اواخر دوره 
صفوی، عناصر اصلی ردا، زیرپیراهنی و شلوار، به همان شکل 
سابق باقی  ماندند ولی سبک لباس پوشیدن از آن حالت گشاد 
سابق خارج شد و به شکل متناسب با اندام درآمد. شاید این به 

خاطر تعامل میان مدهای اروپایی و سبک درباری باشد. 
رشد  ایرانی  دستی  صنایع  و  هنر  عباس،  شاه  دوره  در 
تحت  را  خام  ابریشم  توزیع  عباس،  شاه  داشت.  چشمگیری 
کنترل دولت خود درآورد و به همه ثابت کرد که پارچه ایرانی، 
بهترین و گران ترین پارچه در بازار بین المللی است. شکوفایی 
هنر ایرانی تحت حمایت های قانونی حکومت صفوی آغاز شد 

و در دوره افشاریه، زندیه و قاجار، به این اندازه موفق نبود. 
امپراتوری عثمانی نیز از طریق جاده ابریشم و در مناطق 
این  از  بخشی  شانزدهم  قرن  اوایل  در  که  ترکیه  و  سوریه 
امپراتوری بودند، با غرب تجارت می کرد و مرزهایش از غرب 
به اتریش و ایتالیا و از شرق به ایران، گسترش پیدا کرده بود.

 در این مقطع زمانی، ایران مهم ترین تولیدکننده ابریشم 
پرورش  روش های  و  ابریشم  کرم  خاوردور،  اهالی  بود.  خام 
ابریشم خام  ایران برده بودند.  آن را از حوالی قرن هفتم به 
دوره صفوی با گذر از مرزهای عثمانی به غرب صادر می شد 
مالیات  کاال  این  بابت  اروپایی  بازرگانان  از  عثمانی  دولت  و 

می گرفت. 
موقعیت جغرافیایی امپراتوری عثمانی، مهم ترین مؤلفه ای 
ارتباطی میان  تا پل  قادر می ساخت  را  این حکومت  بود که 
استانبول،  موقعیت مکانی  اسالم و جهان غرب شود.  جهان 
باشد.  تجارت  و  هنر  مرکز  شهر،  این  که  بود  شده  باعث 
بنابراین در بسیاری از موارد، عثمانی ها واسطه میان کاالهای 
هنرهای  و  لباس  طراحی های  و  بودند  غرب  مردم  و  شرقی 

دکوراتیو را به آن ها معرفی می کردند. 
پارچه و لباس، کاالهای ثابتی بودند که همواره از شرق 
به غرب صادر می شدند. دنیای غرب بارها ایده های شرقی در 
حوزه پارچه و لباس را آزمایش و شبیه سازی کرد و در نهایت 
در  دستی  صنایع  و  هنر  کند.  غنی  را  خود  فرهنگ  توانست 
حکومت عثمانی تحت کنترل پادشاه بود و خانواده سلطنتی، 
آتلیه های طراحی و تیم هایی از هنرمندان را تشکیل می داد تا 
برای پارچه و فرش، الگوهایی طراحی کنند. کارگاه هایی هم 
تشکیل می شد تا فرش ها و پارچه های لوکس و گران قیمت 
الگوهای طراحان  از  تولید کنند. در فرش های سنتی ترکی، 
دوره  لباس  و  پارچه  طراحی  می شد.  استفاده  عثمانی  دوره 

عثمانی هم نشان دهنده زادگاه تاریخی آن هاست. 
ترکان عثمانی در دوران باستان، چادرنشین و ساکن شمال 
و شرق دریای خزر بودند که در طول چندین قرن به سمت 
جنوب و غرب مهاجرت کردند و به شرق مدیترانه رسیدند و 
در آن جا در سال 1452 امپراتوری عثمانی را بنا نهادند. لباس 
و  اسب سواری  و  پیشین  زندگی  بیانگر سبک  عثمانی  سنتی 
دامداری مردمی است که همواره در حال حرکت بودند. هم 
برای  که  می پوشیدند  گشاد  شلوارهای  زنان،  هم  و  مردان 
اسب سواری مناسب است و الیه های مختلفی از لباس برای 
پوشش باالتنه داشتند؛ مثل ردا، ژاکت و کت که روی پیراهن 

پوشیده می شدند. 
زیرا  داشت،  ویژه ای  اهمیت  عثمانی  جامعه  در  پوشاک 
میزان  و  اجتماعی  موقعیت  و  پوشاک(  )رنگ  اصالت  بیانگر 
ثروت )کیفیت پارچه( بود. سلطان سلیمان از 1520 تا 1566 
امپراتوری عثمانی را اداره می کرد و از نظر اقتصادی و سیاسی 

در اوج قدرت قرار داشت. 

پوشاک  برق ترین  و  زرق  پر  خواستار  عثمانی  سالطین 
تهیه شده از مخمل، ابریشم و تافته بودند. پوشش خاص آن ها 
تشکیل شده بود از ردای بازی به نام کفتان و شلوارهایی که 
کمربند داشتند. بلندی کفتان، از پایین باسن تا روی مچ پا تنوع 
داشت. زیر کفتان، پیراهن بلند و زیر آن هم تونیک خاصی 
به نام »گملک« و لباس پشمی به نام »هیرکا« می پوشیدند. 
این الیه های مختلف در نهایت مجموعه ای لوکس را تشکیل 
می داد که شامل طرح پارچه، پارچه هایی با تار و پود طال و 
ردایی خزدار و آستین بلند و جواهراتی گران قیمت بودند. این 
مجموعه با پوشش سر تکمیل می شد که عبارت بود از دستار 
برای مردان و »فراس« برای زنان؛ یک روسری ابریشمی که 
زیر چانه بسته می شد. در قرن هجدهم پوشیدن چادر توسط 

زنان رواج یافت. 
و  پیچیده  الگوی  یک  پوشیدن الیه الیه،  لباس  نوع  این 
قابل توجه است و با این که از مالحظات عملی سرچشمه گرفته 
ولی به قدرت الهی در اندیشه معنوی اسالمی نیز اشاره دارد. 
این سبک پوشش در امپراتوری عثمانی تا اوایل قرن نوزدهم 
رواج داشت و سپس به دلیل آشنا شدن این فرهنگ با سبک 
با  اروپایی ها  این دوره  لباس پوشیدن غربی، متحول شد. در 
از  که  بودند  شده  آشنا  جهان شرق  از  پارچه هایی  و  لباس ها 

آن چه تصور می کردند گران تر بود. 
می داد.  رخ  ونیز  در  غرب  و  شرق  میان  کاال  تبادل 
می شد  تمام  شهر  این  در  ابریشم  جاده  و  عثمانی  امپراتوری 
یک  ابریشم  جاده  می شدند.  غرب  دنیای  وارد  این جا  از  و 
بود که  از مسیرهای مختلفی  ترکیبی  بلکه  نبود،  واحد  مسیر 
تبادل  دریا،  طریق  از  هم  و  زمینی  طریق  از  هم  آن ها  در 
عثمانی  دروازه  در  تجاری  قطب  ونیز،  می گرفت.  انجام  کاال 
فروش  و  خرید  شهر  این  در  خام  مواد  و  کاالها  انواع  و   بود 

می شدند.
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بازرگانان  که  بودند  کاالهایی  ونیزی،  دستی  صنایع   
خریداری  اروپایی  کشورهای  سایر  و  فرانسوی  انگلیسی، 
و همان طور که  بود  فرهنگی  تبادالت  ونیز، مرکز  می کردند. 
در نقاشی های قرن شانزدهم مشهود است، خیابان های شلوغ 

این شهر مملو از عثمانیان بودند. 
اروپا  ابریشم خام  تأمین کننده اصلی  این دوره،  ایران در 
بود، اقتصاد ایران بر پایه این محصول قرار داشت و ونیزی ها 
آن را از شهرهایی مثل گیالن در شمال ایران وارد می کردند. 
قرن  در  که  بود  به حدی  ایران  از  ابریشم  صادرات  میزان 
هفدهم، تجارت ابریشم به چیزی معادل 250 هزار کیلوگرم 

رسیده بود. 

با  پارچه هایی  ساخت  بر  ونیز  در  پارچه  ساخت  صنایع 
ترتیب،  این  به  بودند.  متمرکز  باال  کیفیت  و  پایین  قیمت 
بازار بزرگی از پارچه های ارزان توسط صنایع نساجی فرانسه 
و آلمان ایجاد شد که ابریشم های سبک تری تولید می کردند 
ابریشمی  پارچه های  طرح  با  قابل  مقایسه  طرح هایشان  و 

ونیزی، امپراتوری عثمانی و ایران نبود. 
در نتیجه، ثروتمندان بیش تر به دنبال پارچه های ابریشمی 
عثمانی  طرح های  از  ونیزی  طراحان  بودند.  شرقی  و  ونیزی 
تنها  اروپاییان،  میان  در  نتیجه  در  و  الهام  گرفتند  اروپایی  و 
شرق  به  و  داشتند  قابل مالحظه ای  کیفیت  که  پارچه هایی 
کفتان های  بودند.  ونیزی  پارچه های  همین  می شدند،  فروخته 
مخملی که امروزه در کاخ موزه طوپقاپو )توپکاپی( در ترکیه به 
زیرا  هستند،  موضوع  این  بر  شاهدی  شده اند،  گذاشته   نمایش 

همه آن ها )به جز سه فقره( توسط ایتالیایی ها تولید شده اند. 
داشتند  غربی ها  پارچه  و  لباس  بر  شرقی ها  که  اثری 
خانواده های سلطنتی،  بود که مدت های طوالنی،  باعث شده 
به عنوان  شرقی  پارچه های  از  اشراف،  طبقه  و  دولت  سفرای 
هدیه استفاده کنند. اما در اواخر قرن شانزدهم ساخت آلبوم از 
لباس های سنتی هم رواج پیدا کرد. این آلبوم  ها از لباس  هایی 
درست می شد که در منطقه بین  المللی ونیز رواج داشتند و به 
رسانه ای برای ترویج مدهای مختلف در اروپا تا قرن نوزدهم 
تبدیل شدند. بسیاری از این آلبوم ها که برای غربی ها ساخته  

می شدند، کار هنرمندان عثمانی بودند. 
درباره  فرانسوی  و  انگلیسی  سفرنامه نویسان  برخی 
می نوشتند،  شرقی  سرزمین های  در  مد  و  لباس  جزئیات 
مثال آثار ریچارد هاکلیوت انگلیسی که بعدها توسط کلریک 
نهایت  در  که  شد  باعث  کرد،  پیدا  ادامه  پرچاس  ساموئل 
فلسطین،  آفریقا،  در  مد  جزئیات  از  کاملی  نسخه  پرچاس 
ایران و عربستان منتشر کند. یک جغرافی دان فرانسوی به 
نام نیکالس نیکوالی نیز بعد از آن که هنری دوم در فرانسه 
دستور داد تا به همراه فرستاده سلطان سلیمان برود و تحقیق 
 جامعی درباره ترکیه انجام دهد، کتاب کاملی درباره مد در این

 منطقه نوشت. 

بازرگانی به نام ژان باپتیست بارها به ایران سفر کرد و 
ایران  درباره  کتابی  او  داشت.  دوست  را  کشور  این  فرهنگ 
به  و  تبدیل  کشورش  در  کتاب  پرفروش ترین  به  که  نوشت 
چهار زبان اروپایی ترجمه شد. اثرات این اشتیاق غربی ها به 
آورده  تاریخی  اسناد  در  است.  کامال مشهود  فرهنگ شرقی 
از  بیش  اولین وزیر هنری هشتم،  شده که کاردینال وسلی، 
خود  بود.  کرده  جمع آوری  را  ترکی  فرش  سبک  هزار  چهار 
هنری هشتم نیز به لباس ترکی بسیار عالقه داشت و مانند 
نام  به  لباس می پوشید. یک هنرمند سوییسی  ترک  سلطان 
شبیه  ردایی  آن  در  که  او کشیده  از  تصویری  هلبین  هانس 

ردای سلطان سلیمان پوشیده است.
کرده،  استفاده  کتش  بستن  برای  هنری  که  نوارهایی   
دکمه هایی از جواهر دارد که یک سبک ترکی است. در این 
دوره، کت های اروپایی نوعا با استفاده از سوزن یا بند بسته 
الیزابت کشیده  می شدند. چند دهه بعد، یک نقاشی از ملکه 
صرفا  کت،  بستن  تکنیک  این  بود  مشخص  آن  در  که  شد 

مخصوص مردان نبوده است. 
استفاده  به  شروع  فرانسه  بعد،  به  چهاردهم  قرن  از 
و  درزها  از  بهره گیری  با  خیاطی  پیچیده  تکنیک های  از 
به حساب  رشد  نوعی  اروپا،  در  که  کرد  خاص  ساسون های 
می آمد. ایده این نوع دوخت به سربازان انگلیسی و سربازانی 
وارد  که  انگلیسی  نظامی  )مأمور  شرلی  رابرت  سر  مثل 
قرار  عباس  شاه  امر  تحت  و  شد  صفوی  نظامی  نیروهای 

گرفت( برمی گردد. 
سبک  همان  اروپایی  سربازان  شانزدهم،  قرن  اواخر  در 
شلوارهای بلند و گشاد شرقی را می پوشیدند. این موضوع در 
تصویری که از سر والتر رالی به همراه پسرش در سال 1602 

کشیده شده، مشهود است.
دستور  انگلستان،  پادشاه  دوم،  چارلز   ،1666 سال  در   
این  به  تا  شود  رسمی  لباس  به  تبدیل  ایرانی  ردای  که  داد 
وسیله، مردم را به اصالح سبک لباس پوشیدنشان و استفاده 
دوم  چارلز  که  ردایی  کند.  تشویق  اقتصادی تر  لباس های  از 
در نظر گرفت بود، یک کت ابریشمی آستین بلند بود که قد 
آن تا زیر باسن می رسید و یقه آن گردن را کامل می پوشاند. 
این ردا که با شلوارهای ترکی ترکیب می شد، لباس رسمی و 

مدرن مردان بازرگان بود. 
مردان،  پوشش  زمینه  در  فقط  نه  اروپا  پوشش  فرهنگ 
بلکه در حیطه لباس زنان هم تحت تأثیر فرهنگ شرقی قرار 
گرفت و متحول شد. جنبش حقوق زنان در قرن هجدهم از 
پوشش زنان عثمانی الهام گرفت. خود این جنبش بر اصالح 
حقوق زنان در حوزه مالکیت و سیاست تمرکز داشت ولی مد، 
سمبلی بود که زنان با استفاده از آن می توانستند حمایت خود 

را از جنبش نشان دهند. 
بانو ماری ورتلی  از نمونه های نخستین این حمایت،  یکی 
زیادی  اوقات  که  بود  ترکیه  در  انگلیس  سفیر  همسر  مونتاگ، 
برگشت، درباره  انگلیس  به  او وقتی  استانبول می گذراند.  را در 
حقوق قانونی زنان عثمانی سخن گفت و اعالم کرد که آن ها از 
حقوق بیش تری نسبت به زنان غربی برخوردارند و لباس هایی به 
سبک ترکی پوشید تا نشان دهد که خواستار این حقوق است. 

اخذ  برای  سیاسی  و  ملی  جنبش  یک  بعدی،  قرن  در 
حق رأی زنان آغاز شد. طرفداران این جنبش، باالپوش های 
تنگی می پوشیدندکه با بند بسته می شد. در این دوره که زنان 
اقتصادی  و  برابری سیاسی  آوردن  به دست  برای  اروپا  غرب 
بایکدیگر متحد شده بودند، در یک جبهه دیگر، برای رهایی از 
سبک پوشش محدودکننده ای که به سالمتشان آسیب می زد 

هم می جنگیدند. 
زنان  حقوق  جنبش  سالگرد  مراسم  که  نوزدهم  قرن  در 
برگزار می شد، اصالح طلبان در حوزه پوشش به دنبال معرفی 
یک پوشش جدید بودند که از لباس هایی که زنان تا آن دوره 
با آن  لباسی می خواستند که  باشد. آن ها  می پوشیدند متمایز 
از  را  خود  و همچنان  باشند  داشته  بیش تری  تحرک  بتوانند 

سبک های پوشش مردانه متمایز کنند. 

بلومرها )لباس زنانه مشتمل بر  این موضوع به پیدایش 
پا  مچ  دور  دکمه  یا  کش  با  که  بندی  شلوار  و  کوتاه  دامن 
جمع می شد( انجامید که طراحی اش از شلوارهای ترکی الهام 

گرفته بود. 
اوایل، »آملیا جنکس بلومر« این لباس را می پوشید که 
و همه کسانی  ترکی می دانست  از شلوارهای  را سمبلی  آن  
را  شلوارها  این  بودند،  فعال  زنان  حقوق  جنبش  در  که 
نکرده  را طراحی  لباس  این  بلومر خودش  البته  می شناختند. 
بود. اصالح طلبان در حوزه لباس، خودشان طراح مد نیستند و 
به همین علت، وقتی دالیل سیاسی زنان برای پوشیدن این 
این سبک  از فمنیست ها  بسیاری  نوع شلوارها کمرنگ شد، 
اما  لباس را رها کردند و به سبک های فاخرتر روی آوردند. 
میان  در  را  خود  جایگاه  »بلومرها«  نوزدهم،  قرن  اواخر  در 
مردم یافته بودند و دختران برای ورزش و زنان به عنوان لباس 

ساحلی، از آن استفاده می کردند. 
ایجاد  اروپا  به دنبال پیشرفت هایی که در صنعت نساجی 
آلمانی در شرق  بریتانیایی و  شد، برخی شرکت های نساجی 
هند هم از سبک های شرقی و ایرانی که از دوره چارلز دوم 
بزرگ  این شرکت های  بردند.  بهره  بود،  یافته  رواج  اروپا  در 
از بزرگ ترین و موفق ترین تجارت های  تجارت پارچه، یکی 

جهان را در اختیار داشتند. 
کمپانی بریتانیایی هند شرقی، موفق ترین شرکت در این 
زمینه بود و از آغاز قرن هفدهم تا اواخر قرن نوزده، تجارت 
پارچه نقش مهمی در آگاه سازی مردم غرب از فرهنگ، لباس 
و صنعت نساجی شرقی ها بازی می کرد. نتیجه این آگاه سازی 
آن بود که هنرمندان غربی با طرح های شرقی آشنا شده و به 

این طرح ها روی آوردند. 
در همین دوران، تاجران و دولتمردان به  دنبال راهی بودند 
از  که  باشند  مطمئن  و  کنند  رقابت  بازار  این  در  بتوانند  تا 
تجارت بین المللی در جاده ابریشم، سهمی نصیبشان خواهد 

شد. 
جنبش هنر و صنایع دستی در قرن نوزدهم، بیانگر تالشی 
بود برای احیای موقعیت اقتصادی با استفاده از احیای صنایع 
دستی و الهام گرفتن از طرح های ناب طبیعت که منبع الهام 

ایده ها و طرح ها هستند. 
این جنبش، یکی از تأثیرگذارترین و ژرف ترین جنبش ها 
در دوره مدرن است و شخصی به نام ویلیام موریس، شاعر، 
نویسنده و فعال اجتماعی که امروزه او را به عنوان طراح پارچه 
جنبش  این  شخصیت های  مهم ترین  از  یکی   می شناسند، 

بود. 
با  از مشهورترین کارهای موریس، طرحی بود که  یکی 
دوست  او  می کرد.  رقابت  ترکی  و  ایرانی  مشهور  فرش های 
و  شده  بافته  ضعیف  کیفیت  با  و  ماشین  با  فرش ها  نداشت 

طراحی  آن ها هم تقلیدی از طراحی شرقی باشد.
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درباره  او  گرفت.  یاد  را  فرش بافی  سنتی  هنر  بنابراین،   
طرح های شرقی مطالعه کرد و عاشق طرح گیاهان و حیوانات 

در فرش های دوره اسالمی در ایران شد. 
موریس از طرح های منظم هنر اسالمی، به ویژه طرح های 
فرش اردبیل، الهام می گرفت و به جای این که آن ها را کپی 
فعال  طرح ها  این  تکمیل  راستای  در  تا  کرد  تالش  کند، 
ترکی  گره بافی  روش  فرش بافی،  یادگیری  از  بعد  او  باشد. 
کردن  کار  می کرد  فکر  زیرا  کرد،  انتخاب  کارخانه اش  در  را 
تا  است  ساده تر  غیرحرفه ای  بافنده های  برای  روش  این  با 
فرشی  تالش ها  این  نتیجه  در  ایرانی.  روش  به  کردن  کار 
الهام  با  پیچیده ای  طراحی  که  شد  تولید  »بولرزوود«  نام  به 
از طرح های اسالمی داشت و در آن نقش گل و پرنده و در 

حاشیه اش هم طرح برگ و گل دیده می شد. 

قرن  صنعتگر  و  تاجر  یک  هم  لیبرتی  الزنبی  آرتور 
هنر  فروش  مرکز  مدیر  به عنوان  ابتدا  در  که  بود  نوزدهمی 
شرکت  بعدها  کرد،  کار  به  شروع  لندن  در  شرقی  پارچه  و 
به  مغازه ای  رگنت،  خیابان  در  و  گذاشت  بنیان  را  »لیبرتی« 
وجود  هم  هنوز  که  کرد  باز  لندن«  لیبرتی  »فروشگاه  نام 
تولیدشده  پارچه های  کیفیت  به  موریس  مانند  هم  او  دارد. 
انتقاد داشت اما به جای روی آوردن به تکنیک های  در اروپا 
قدیمی تولید، به فرآیندهای ساخت اتوماتیک روی آورد که 
با ایدئولوژی جنبش هنر و صنایع دستی در تضاد بود. لیبرتی 
به بزرگ ترین  بود و به سرعت  این حوزه به شدت موفق  در 

تولیدکننده زمان خودش تبدیل شد. 
عموما  زمان  آن  در  ابریشم  اروپایی  تولیدکنندگان 
لیبرتی  می کردند.  تولید  بد  بسیار  کیفیت  با  ابریشم هایی 
به  و  نداشت  دوست  را  آن ها  تولیدات  رنگ های  و  طرح ها 
پارچه و ترکیب  پارچه در شرق، طراحی  تولید  مطالعه درباره 
تا  کرد  ایران سفر  به  او  پرداخت.  ایرانی  در سبک های  رنگ 
بتواند دانش بیش تری در این زمینه کسب کند، وقتی به اروپا 
برگشت، روابط محکمی با طراحان بریتانیایی پارچه برقرار کرد 
و طراحی های آن ها را ارتقا داد. او به تدریج چاپ روی ابریشم 
را آغاز کرد که در ایران، هند، ژاپن و چین رواج داشت. لیبرتی 
و  کرد  کار  گادوین  ویلیام  ادوارد  جمله  از  زیادی،  طراحان  با 

به دنبال آن بود که بتواند با طراحان مد پاریس رقابت کند. 
در تصاویری که از لیبرتی باقی مانده، مشخص است که 
می گرفت. شرکت  الهام  عثمانی  و  ایرانی  لباس  از سبک  او 
طراحی های  شرق،  در  لباس  مد  از  صرف  تقلید  به جای  او 
شرقی را توسعه داد و با این که همچنان تحت تأثیر فرهنگ 
کرد.  خلق  مطلوب  و  لوکس  تازه،  اثری  ولی  بود،  شرقی 
مد طراحان  و  هنرمندان  پاتوق  به  زود  خیلی  لیبرتی   مغازه 

 تبدیل شد. 
پارچه های او به شهرت باالیی رسیدند و »ابریشم لیبرتی« 
هم به برندی تبدیل شد که همه تولیدکنندگان لباس از آن 

استفاده می کردند.
 لیبرتی گام نهایی را در زمینه وارد کردن لباس شرقی 
به جهان غرب برداشت. او محصوالت بسیار باکیفیتی تولید 
دوست  او  خاطر  به  صرفا  طراحان،  و  هنرمندان  و  می کرد 

داشتند از طراحی شرقی بهره ببرند. 

روشن است که تجارت پارچه نقش مهمی را در تسهیل 
انتقال دانش و فرهنگ بازی می کرد. تجارت در جاده ابریشم 
از دوران باستان آغاز شد و با گذشت قرن ها، کیفیت، کمیت و 
ارزش کاالهای تجاری در این مسیر به شدت ارتقا پیدا کرد. 
انتقاالت  و  نقل  اوج  نوزده،  قرن  اوایل  و  هجده  قرن  اواخر 
شرقی  هند  کمپانی  بازرگانان  و  بود  جاده  این  در  تجاری 
از  بی شماری  ثروت  فرانسه،  و  پرتغال  آلمان،  تجار  به همراه 
نه تنها  کمپانی هند شرقی  واقع،  در  آوردند.  به دست  راه  این 
تجارت از طریق آسیا و خاورمیانه را تسهیل کرد، بلکه آن قدر 
قدرت داشت که در اواخر قرن هجدهم بر بسیاری از مناطق 

حکمرانی می کرد. 
نفوذ پارچه و سبک پوشش ایران دوره صفوی و امپراتوری 
عثمانی در اروپا که از قرن شانزدهم آغاز شد و تا قرن نوزدهم 
در حال افزایش بود، اثر مهم و ماندگاری بر مد در اروپا داشت. 
همزمان با این که اروپایی ها در معرض کاالهای شرقی قرار 
گرفتند، مردم ایران و ترکیه نیز با تکنیک های تولید در اروپا 

آشنا می شدند. 
تجارت کاال صرفا در یک مسیر جریان نداشت و ونیزی ها 
نیز به خاورمیانه و کمپانی هند شرقی پارچه می فروختند. در 
قرن  اواخر  در  ترک،  شلوارهای  و  ایرانی  رداهای  نتیجه، 
نوزدهم به عنوان لباس مردانه مدرن شناخته می شدند و البته، 
اروپایی ها روی آن ها تغییراتی اعمال کرده بودند. در طراحی 
این  و کم کم  بودند  بدن  به  لباس ها چسبیده  اروپایی،  لباس 
ایرانی  زنان  مثال  پدیدار شد.  خاورمیانه  لباس های  در  سبک 
بدن  به  ژاکت هایی می پوشیدند که در قسمت کمر چسبیده 

بودند. 
در قرن نوزدهم، همان طور که تغییرات زیادی تحت  تأثیر 
رخ  غربی  پارچه  و  لباس  در  شرقی  پوشیدن  لباس  سبک 
داد، شرق هم در این زمینه از غرب تأثیر پذیرفت. در زمان 
سلطان محمد دوم در امپراتوری عثمانی، جنبشی در راستای 
غربی سازی پوشش شکل گرفت. در سال 1826، سبک لباس 
و  آمد  به وجود  عثمانی  امپراتوری  ارتش  در  تازه ای  پوشیدن 
سربازان یونیفرم هایی می پوشیدند که تقلیدی از یونیفرم های 
فرانسوی بود. این طرح جدید، کم کم برای کارمندان دولت و 
فرماندهان نیز اجرا شد، سلطان های عثمانی هم از پوشیدن 
اروپای  لباس های سنتی خودداری کردند و شبیه ژنرال های 

غربی لباس می پوشیدند. 
به باور من، مد و صنعت پارچه در اروپای غربی با صنعت 
ارتباط  عثمانی  امپراتوری  و  صفوی  دوره  در  ایران  نساجی 
بود،  رابطه آن ها دوطرفه   واقعیت آن است که  دارد.  وسیعی 
اروپا با ایران و عثمانی، روابط تجاری گسترده داشت و این دو 

از نظر فرهنگی هم تحت تأثیر یکدیگر بودند. 
با این که لباس و پارچه ایران صفوی و امپراتوری عثمانی 
تأثیر عمیقی بر مد اروپای غربی داشت، اما اروپا هم بر این دو 
کشور به همان اندازه اثرگذار بود. در واقع، از قرن شانزدهم 
عوض  را  جهان  شکل  بین المللی،  تجارت  نوزدهم،  قرن   تا 

کرد.
باهم  اصال  وسطی،  قرون  در  مردم  و  کشورها  قاره ها،   
ارتباط فرهنگی نداشتند اما از قرن شانزدهم به بعد یکدیگر 
ابتدا  در  مردم  پارچه هم  و  لباس  در حوزه  بهتر شناختند.  را 
هیچ اطالعی از فرهنگ همدیگر نداشتند اما به تدریج طرفدار 

سبک لباس پوشیدن یکدیگر شدند.
 روشن است که حوزه لباس و پارچه، حوزه های فرهنگی 
و  کرده  تولید  را  لباس ها  این  که  مردمی  درباره  و  هستند 

می پوشیدند، داستان های زیادی به ما می گویند.
را در جوامع  بین المللی، چشم انداز جهانی  روابط تجاری 
توسعه داد و پیشرفت هایی که در مد و پارچه بافی ایجاد شد، 

آیینه ای بود که تغییرات آینده را نشان می داد. 

* طراح لباس و پارچه
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خانواده برزیلی که اسم دخرتشان را زهرا گذاشتند

گفتگو با زهرا نعمتی- قهرمان پاراملپیک

زهرا نعمتي جزو چهره هاي شاخص ورزش کشور است؛ 
ورزشکاري که بسیاري از اولین ها را در این عرصه به نام خود 
ثبت کرده است. او اولین زن ورزشکار ایرانی است که توانست 
مدال طالي پارالمپیک را کسب کند و تنها ورزشکاري است 
این  سرسبد  گل  و  دارد  پارالمپیک  طالي  مدال  سه  که 
افتخارات آن که تنها ورزشکار جهان است که هم در المپیک 

پرچمدار کاروان کشورش بوده است و هم در پارالمپیک.

* حال و هوای زهرا نعمتي اين روزها چطور است؟ 
بعد از این که از مسابقات پارالمپیک توکیو برگشتم به خاطر 
مسئولیت هایی که در تشکیالت ورزش گرفتم، چه در کمیته 
ملی پارالمپیک به عنوان نماینده ورزشکارها و چه در فدراسیون 
جهانی، به شدت درگیر امور ورزشکاران و به ویژه در حوزه تیر 
پارالمپیک  مسابقات  به  که  هم  اخیری  سفر  هستم.  کمان  و 
زمستاني چین داشتم در راستای همین مسئولیت ها بود و رقابتي 
در کار نبود. فعال کمي خودم را از فشار تمرینات رها کرده ام و 
فقط بدنسازی می کنم. هنوز برای حضورم در مسابقات بعدی 

تصمیم نگرفته ام و شاید به خودم استراحت بدهم.
من سختی های زیادی کشیدم تا بتوانم در سه پارالمپیک 
به موفقیت برسم؛ به ویژه سالی که هم در المپیک و هم در 
پارالمپیک شرکت داشتم خیلی فشار تحمل کردم. ولی خدا را 

شکر که نتیجه این سختی ها خوب بود و راضی ام.

* يعني به شکل غیرمستقیم خبر از خداحافظي از 
ورزش مي دهید؟

در این چن�د س�ال روزی هش�ت ساعت تمری�ن در گرم�ا 
خیلی  ورزش  بیرون  از  کمان،  با  تیراندازی  داشتم.  سرما  و 
و  تمرکز  به  نیاز  کمان،  کشیدن  ولی  نمي آید  به نظر  سختي 

قدرت همزمان دارد.
در یک آن هم باید تمرکز کرد و هم نیروي فیزیکي وارد 
کرد. فشار تمرینات هماهنگي این دو خیلي زیاد است و تمام 
وقت مرا مي گیرد. بیش تر دوست دارم در کنار خانواده باشم و 

البته نیم نگاهی هم به مسابقات آینده خواهم داشت.

از  کمان  با  تیراندازی  رشته  شدن  جدا  آيا   *
فدراسیون جانبازان و تغییرات به وجودآمده باعث 

اتخاذ چنین تصمیمی شده است؟
اصال. اتفاقا این تغییر باید انجام می شد، چون یک تغییر 
جنبه  پارالمپیک  بین المللی  کمیته  طرف  از  و  بود  جهانی 
ورزشکاران  خاص  شرایط  خاطر  به  مسلما  داشت.  دستوری 
ولی  نبود  خوب  هماهنگی ها  و  امکانات  ابتدا  در  پارالمپیکی 
انصافا رئیس و کارکنان فدراسیون تیراندازی با کمان با عالقه 
به  دادن  و سامان  پی سر  در  پیگیری های همیشگي  و  زیاد 
می کنیم  هم صحبت  با  داریم  که  االن  و  بودند  ما  وضعیت 
حداقل  به  مشکالت  و  شده  فراهم  امکانات  این  از  بسیاری 

رسیده است.

* شايد هم مسئولیت هاي ستادي که در اين مدت 
فکر  به  ورزش  جاي  به  که  شده  باعث  داشته ايد 

مديريت در ورزش باشید.
خیر، چون کار سختی است و به آن فکر نمی کنم. 

* اولويت مديريت در ورزش با ورزشکاران است، 
نکنید  ورود  شما  اگر  نمي کنید؟  فکر  آن  به  چرا 

به جای شما غیرورزشی ها وارد مي شوند.
قطعا ورزشکارها بهتر می توانند مدیریت کنند، به شرطی 
این که  صرف  به  باشند.  داشته  هم  تجربه  و  تحصیالت  که 
ورزشکار باشند درست نیست. من اگر روزی وارد این حوزه 
و  نام  نه  بود،  خواهد  تجربه  و  تحصیالت  با  حتما  بشوم 

افتخارات زهرا نعمتي.

* تا حاال شده از شهرت خسته شده باشید؟
اصال. من بی نهایت مردم را دوست دارم و اگر قهرمان 

هستم به عشق حضور مردم است.

     داود مختاریانی

وقتی قدرشناسی مردم را می بینم خوشحال می شوم. شاید 
گپ و گفت با مردم در بیرون زمان زیادی ازمن بگیرد ولی از 

صحبت هاي محبت آمیز آن ها انرژی می گیرم.

که  افتخاري  بوديد؛  هم  کاروان  پرچمدار  شما   *
احساسی  چه  نمي  شود.  ورزشکاري  هر  نصیب 

داشتید؟
اولین بار در المپیک ریو اتفاق افتاد. شاید باور نکنید که 
نمی شد  باورم  و  بود  کودکی ام  دوران  آرزوی  موضوع،  این 
در  بود.  زندگی ام  لحظات  بهترین  است.  پیوسته  واقعیت  به 
همیشه  مي کردم  نگاه  را  ایران  کاروان  رژه  هروقت  کودکي 
فکر  اصال  و  مي کردم  تصور  کاروان  پرچمدار  جاي  را  خودم 

نمي کردم این رویا رنگ واقعیت به خود بگیرد.
جهان  ورزشکار  تنها  من  این که  از  باالتر  افتخاري  چه 
هستم که هم پرچمدار کاروان المپیک کشورش بوده و هم 
بود. تشکر  پارالمپیک؟ آن لحظات، لحظات خاص زندگی ام 
می کنم از مسئوالنی که این شرایط را برای من فراهم کردند 

و ورزشکاراني که همیشه همراهم بودند.

و  افتاد  هم  ديگر  نادر  اتفاق  يک  شما  مورد  در   *
از  توکیو  المپیک  انتخابي  مسابقات  در  اين که  آن 
مسابقه اشتباها جا مانديد و حذف شديد، در حالي 

که در ورزشگاه حضور داشتید.
کابوس وارترین لحظات ورزشي عمرم بود. مثل ماهی بودم 
که از تنگ بیرون افتاده باشد. اثرات منفي این اتفاق حتي در 
عملکردم در مسابقات پارالمپیک هم تأثیر منفي گذاشت. تنها 
چیزي که من را آرام مي کرد این جمله روان شناس تیم بود 
که همیشه مي گفت از تقدیر نمي توان فرار کرد. شرایط خوبي 
به  را  توانستم خودم  اطرافیان  با حمایت های  و فقط  نداشتم 
پارالمپیک توکیو برسانم. ما روان شناس های خوبی در اردوها 

داشتیم و به کمک آن ها توانستم به شرایط مسابقه برگردم.

و  هستید  زنان  ورزش  اولین هاي  جزو  شما   *
راضي  بانوان  ورزش  رشد  از  کرديد.  سدشکني 

هستید؟
بسیار خوشحالم که ورزش خانم ها رشد محسوسي داشته 
است. با توجه به محدودیت هایي که وجود دارد، خانم ها نشان 
داده اند که اگر کمي امکانات داشته باشند، مي توانند پا به پاي 
مردان مدال آوري کنند. به نظر من ورزش براي بانوان به ویژه 
بسیار ضروري تر  به مردان  در حوزه ورزش همگاني، نسبت 

است و مي تواند نشاط زیادي به زندگي آن ها ببخشد. 
در المپیک لندن فقط من به عنوان ورزشکار زن در کاروان 
ایران طال گرفتم. در المپیک ریو خانم جوانمردی هم اضافه 
شد و در المپیک توکیو سه ورزشکار زن مدال طال گرفتیم. 
همین  برای  و  است  مظلوم  دنیا  تمام  در  زنان  ورزش  البته 
کمیته هاي بین المللی المپیک و پارالمپیک مجدانه پیگیر رشد 

ورزش زنان هستند.

و  رحمان  سیامند  شما،  دوستان  از  کنیم  يادی   *
خانم شیرمحمدی که هر دو مرحوم شدند.

کند.  رحمتشان  خدا  بودند.  من  دوستان خوب  از  دو  هر 
ورزشکار  یک  هست.  ذهنم  در  سیامند  لبخندهاي  همیشه 
ورزشکارهاي  همه  برای  خوب  دوست  یک  و  بود  نخبه 
رفتنشان  است.  خالي  واقعا  آن ها  پارالمپیکي. جاي هر دوي 

غیر قابل باور است.

گفتگو
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اين  * نکته جالب در مورد شما و سیامند رحمان 
بود که علي رغم رقابتي که براي بهترين ورزشکار 
کاروان بودن داشتید ولی همیشه يک رابطه خوب 

و احترام متقابل را می شد در رفتارتان ديد. 
ما ورزشکارهاي پارالمپیکي جدا از بحث ورزش، یکدیگر 
را خوب درک مي کنیم. شاید کم تر کسی سختی کار سیامند 
چه  می دانستم  من  ولی  مي کرد  درک  را  مشکالتش  و 
سختی هایی مي کشد تا مردم را خوشحال کند و رکورد جهان 
را بزند. سیامند به خاطر وزنش حتي براي خوابیدن هم مشکل 
داشت. به خاطر همین رقابت ورزشي و کسب عنوان بهترین 
ورزشکار کاروان هیچ ارتباطي به درک ما از مشکالت یکدیگر 
نداشت. خانم شیرمحمدي هم ناباورانه فوت کرد و هنوز بابت 

از دست دادن این دو عزیز ناراحتم.

* شیرين ترين اتفاق در مسابقات چه بود؟ 
برای  پارالمپیکی  خبر  شیرین ترین  ولي  نکنید  باور  شاید 
من مدال طالي هاشمیه متقیان در رشته پرتاب نیزه توکیو 
بود. چون قبل از مسابقه به او گفته بودم که موفق می شود. 
شاید خودش به اندازه من باور نداشت ولی من مطمئن بودم. 
وقتی کسب مدال طال و شکستن رکورد جهان یکجا اتفاق 
اصال  چون  کردند،  تعجب  من  شادی  شدت  از  همه  افتاد، 
ما  گفتم  قبال  که  همان طور  ولي  نبود  من  ورزشي  رشته  در 
ورزشکاران پارالمپیکي درک خاصي از هم داریم و مي دانیم 
چه سختي هایي را یک ورزشکار پشت سر گذاشته تا به این جا 

برسد.

* جالب ترين برخورد مردم با شما چه بوده است؟
اتفاق جالب زیاد داشتیم ولی جالب تر از همه اوقاتی است 
که در کشورهای مختلف من را می شناسند، به ویژه در برزیل 
وقتی یک خانواده برزیلی دخترشان را آوردند و گفتند که ما 
به خاطر تو اسم دخترمان را زهرا گذاشتیم خیلی تعجب کردم. 
براي  قیافه ام طوري شد که پدرش فهمید تعجب کرده ام و 

این که مطمئنم کند شناسنامه دخترشان را نشانم داد.
با پدر و مادرش آمد سمت  یا در چین یک دختر ژاپنی 
از  بیوگرافي تو را می دانم و کامل  من و گفت که من همه 

من شناخت داشت.
داخل کشور هم عکس هایي برایم مي فرستند که پوستر 
این  است.  جالب  برایم  و  زده اند  اتاقشان  دیوار  به  را  من 
عکس العمل هاي مردم، احساس مسئولیتم را بیش تر می کند 
و همیشه در زمان مسابقه یکي از عواملي که به من انگیزه 
مي دهد این است که به یاد مي آورم هموطنانم منتظر کسب 

مدال هستند.
همیشه هم تعریف و تمجید نیست. بعضي ها از من انتقاد  
کشاندي؟  آخر  تیر  به  را  کار  چرا  می گویند  مثال  و  می کنند 
که  بود  مورد  چند  حتي  نکنید  باور  شاید  کردیم!  سکته  ما 
مانند یک مربي کاربلد، ایرادهاي فني هم از نحوه پرتاب تیر 

مي گرفتند. خیلي از توجه مردم خوشحال مي شوم.

* آيا سفر شخصی و تفريحي داريد؟
تمرینات  درگیر  زمستان  در  که  است  سال  چندین  اصال. 
بدنسازی هستیم و در طول تابستان فقط مسابقه است. شاید 
سه روز هم نمي توانم فرصت براي امور شخصي داشته باشم. 
به خاطر همین تصمیم گرفتم به سفر بروم و کمي براي خودم 
وقت بگذارم. حتي خانواده هم از این موضوع گله مند هستند. 

من چند سال است که با خانواده به سفر نرفته ام.

* آرزوی شما براي سال جديد چیست؟
امیدوارم سالي خوب و خوش براي مردم کشورمان باشد 
و فشار اقتصادي از بین برود. براي همه ورزشکاران هم دعا 
براي  ورزشکاران  باشند.  موفق  ورزشي  میادین  در  تا  کنند 
و  مي کشند  زحمت  خیلي  افتخار  کسب  و  مردم  خوشحالي 

دعاي مردم به آن ها قوت قلب مي دهد.
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استیناف یا استفتا؟!

گفتگو با مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال کشور

مهدي دادرس یکي از مدیران سرد و گرم چشیده ورزش 
مانند  بزرگي  باشگاه هاي  در  مدیریت  تجربه  سال ها  ماست. 
پیکان، سایپا و چند باشگاه دیگر و عضویت در کمیته استیناف 
بنشینیم  گفتگو  به  با وي  تا  بهانه اي شد  فوتبال،  فدراسیون 
و در مورد حواشي فوتبال و پرونده جنجالي باشگاه گل گهر 

سؤاالتي را مطرح کنیم. 

     داود مختاریانی

* حال و هواي فوتبال اين روزها چطور است؟
سایر  در  وقتي  حوزه هاست.  سایر  از  متأثر  هم  فوتبال 
فوتبال  فقط  هست.  هم  فوتبال  در  باشد،  جنجال  حوزه ها 
یک تفاوت عمده با سایر حوزه ها دارد. به دلیل این که فراگیر 
است و کانون توجه اقشار مختلف جامعه، جنجال هاي فوتبالي 
بیش تر نمود پیدا مي کند و این اتفاقات و سروصداها در فوتبال 

کل دنیا طبیعي است.
خیلي  از  ما  فوتبال  و صداي  سر  این که  دالیل  از  یکی 
کشورهاي دیگر بیش تر است، ورود راحت غیرفوتبالي ها به آن 
است. هرکسي مي تواند با یک ذره بین بزرگ و بدون داشتن 
یا  قضایي  در حوزه سیاسي،  بشود. شما  فوتبال  وارد  تجربه، 
این  فوتبال  در  ولي  کنید  ورود  راحتي  به  نمي توانید  امنیتي 

اتفاق مي افتد. 
دمکراتیک  فضاي  از  فراتر  حتي  ما  فوتبال  فضاي 
نمي توان  دمکراتیک  فضاي  در  است.  جوامع  در  تعریف شده 
توهین کرد و افترا زد ولي در فوتبال ما به راحتي این اتفاق 
فوتبال  به نظرم  کرد.  مي توان  هم  فحاشي  حتي  و  مي افتد 
دیگر  حوزه هاي  در  وقتي  همه  است،  شده  واقع  مظلوم  ما 
در  را  خودشان  باشند،  داشته  کذب  وصداي  سر  نمي توانند 

فوتبال خالي مي کنند.
خوب،  چه  و  بد  چه  بگیرد،  پستي  فوتبال  در  کسي  هر 
یک هفته ماه عسل دارد. بعد از آن هجمه هاي به حق و ناحق 

شروع مي شود. 
از وقتي من به یاد مي آورم، هر رئیس فدراسیوني روي 
کار آمد، حتي یک روز رنگ آرامش را ندید و مجبور شد درگیر 
و  مجازي  فضاي  این همه  روزنامه،  همه  این  بشود.  حاشیه 
خودش  به  هم  هرکسي  مي خواهند.  خوراک  ورزشي،  سایت 
سبک  این کار  با  اگر  البته  بگوید.  هرچیزي  مي دهد  اجازه 
خالي  فوتبال  سر  را  دیگر  حوزه هاي  عصبانیت  و  مي شوند 

مي کنند، اشکالي ندارد. خیلي هم خوب است!

هم  ورزش  بي پولي  دوران  مديران  جزو  شما   *
بوده ايد. مديريت االن با زمان شما چه فرقي دارد؟

فدراسیون  و  باشگاه  در  مدیریتي  هرم  زمان  آن 
مدیرعامل،  مدیره،  هیأت  داشت.  درستي  جایگاه  فوتبال، 
آن  در  بودند.  خودشان  جاي  سر  و...  سرمربي  سرپرست، 
به  است  شده  تبدیل  االن  داشتیم،  بازیکن ساالري  زمان 

سرمربي ساالري. 

در  زیادي  نقش  باشگاه ها  مدیران  بیش تر  اکنون 
سیاست هاي مدیریتي باشگاه ندارند و تابع نظرات و دستورات 
اجراي  قرباني  عامل،  مدیران  حتي  هستند.  سرمربي ها 
سرمربي  یعني  مي شوند.  سرمربیان  نظرات  و  تصمیمات 
نظرش را به مدیرعامل تحمیل کرده و مدیرعامل آن را اجرا 
مي کند. وقتي نظر سرمربي در اجرا جواب نداد این مدیرعامل 

است که چوبش را مي خورد و باید پاسخگو باشد.
هرم مدیریتي در فوتبال دچار نقص شده است. مدیرها 
و  خاص  ارتباط  هاي  با  آن ها  اکثر  چون  و  شده اند  ضعیف 
تخلفات  برابر  در  هستند  مجبور  گرفته اند  پست  سفارش 
چه  مي شوند  متوجه  دقیقا  فوتبال  اهالي  بیایند.   کوتاه 

مي گویم.
اکنون سرپرست تیم، تقریبا کاره اي نیست و مدیرعامل 
باشگاه  هم فقط مجري است. کجاي دنیا سرمربي به مدیر 
پرطرفدار  تیم هاي  در  به ویژه  مي برد؟  هجوم  مصاحبه ها  در 
که یک ارتش از هواداراها در فضاي مجازي دارند و ارتش 
سایبري روسیه و آمریکا و چین باید جلوي این ها درس پس 

بدهند.
من در زمان مدیریت خودم اصال سرمربي را نمي دیدم. 
سرپرست، رابط من با سرمربي تیم بود. با مربیان گردن کلفتي 

هم کار کردم ولي هر کسي سرجاي خودش بود.

* آيا نقش دالل ها در فوتبال کمرنگ شده است؟ 
در گذشته حواشي زيادي توسط دالل ها به وجود 

مي آمد ولي اکنون خبري از آن حواشي نیست.
االن دالل ها یا به قول خودشان ایجنت ها بهتر شده اند، 
افراد تحصیل کرده  تشکیالتي عمل مي کنند و بیش تر آن ها 
هستند. قبال دالل ها فقط واسطه بودند و درصدي از قرارداد 
را مي گرفتند ولي حاال به بازیکن راهکار ارائه مي دهند و حتي 

براي آینده او برنامه ریزي مي کنند.
پرونده هایي  استیناف،  کمیته  در  االن  نکنید  باور  شاید 
نداده  را  برنامه هایش  مدیر  حقوق  و  حق  بازیکن،  که  داریم 
است. قبال اصال این طور نبود و بازیکن جرأت نداشت از این 
کارها بکند، اگر حق و حقوق دالل ها را نمي داد آبرویش را 

مي بردند و اصال کار به کمیته استیناف نمي کشید. 

استیناف  کمیته  آراي  به خاطر  شما  با  مردم  آيا   *
برخورد انتقادي داشته اند؟

عکس: احسان کاظم لو

گفتگو
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باالخره یک طرف  در بحث قضایي هرطور رأي بدهید 
ناراضي. ولي خوشبختانه  ماجرا راضي هستند و طرف دیگر 
در کمیته استیناف، قضات و حقوقدان هاي باتجربه  و صاحب 
جایگاه باال در قوه قضائیه حضور دارند که امکان ندارد سابقه 
و آبروي چندین ساله خودشان را با یک رأي اشتباه زیر سؤال 
ببرند. گاهي سروصداها براي این است که توان پذیرش ما 
کم شده و مي خواهیم به هر قیمتي هست، رأي به سود ما 

باشد.

طول  آن قدر  رأي  يک  صدور  وقت ها  بعضي   *
مي کشد که کم کم شايعه مي شود شايد پشت پرده 
کمي  است.  شده  توصیه هايي  استیناف  کمیته  به 
سرعت عمل جلوي بسیاري از شايعات را خواهد 

گرفت، به عنوان مثال همین پرونده گل گهر.
استیناف،  کمیته  اعضاي  از  نفر  دو  گل گهر  پرونده  سر 
کرونا گرفتند و چاره اي نبود جز این که صبر کنیم تا مشکل 
حل شود. فلسفه کمیته استیناف این است که عدالت فداي 
سرعت نشود چون ما آخرین مرحله هستیم و رأي باید درست 

باشد.
با این که در فضاي مجازي، حمالتي به کمیته استیناف 
مي شود ولي در جامعه بسیاري از هواداران، منطقي با موضوع 
برخورد مي کنند و بعد از توضیحات مختصر متقاعد مي شوند 

که آرا بر مبناي قوانین موجود صادر شده است.

* يعني هیچ توصیه و سفارشي براي صدور رأي به 
کمیته استیناف نمي شود؟

استیناف  کمیته  در  که  است  االن حدود هشت سال  من 
نیفتاده  اتفاق  هم  مورد  یک  در  حتي  مي خورم  قسم  هستم. 
است که وزیر ورزش یا سایر مقامات ورزشي سفارشی کرده 

باشند یا ارگاني کمیته استیناف را تحت فشار بگذارد.
من قبال در جواب یک خبرنگار در مورد یکي از پرونده ها 
گفتم نتیجه 50 درصد این طور خواهد شد. به سرعت شایعه 
کردند که دادرس گفته نتیجه این طور خواهد شد، در حالي که 
50 درصد یعني به همان اندازه احتمال دارد نشود و یک هفته 

مجبور شدم در مورد این 50 درصد توضیح بدهم.

از  کوتاهي  مي رسید  به نظر  گل گهر  پرونده  در   *
فدراسیون فوتبال بوده است که مدارک ارائه شده 
جريان  در  هم  باشگاه  خود  کردند. شايد  تأيید  را 

غیرواقعي بودن مدارک نبوده است.
ابتدا این طور نبود که باشگاه به خاطر  در پرونده گل گهر 
مشکالت مدارک جریمه شده باشد. قبل از این سروصداها و 
فوتبال  فدراسیون  از طرف  استقالل،  باشگاه  اعتراض  از  بعد 
به باشگاه گل گهر اعالم شده بود که استعالم هاي ارائه شده 
مشکل دارد و بهتر است از بازیکن گابني تا رفع ابهام استفاده 
باشگاه  حال  شامل  محرومیتي  هیچ  زمان  آن  در  نشود. 
فدراسیون  اخطار  به  توجهي  چرا  نیست  معلوم  ولي  نمي شد. 

فوتبال نکردند و از این بازیکن استفاده کردند. 

* شايد مي خواستند کار به جايي کشیده شود که 
کمیته انضباطي امکان صدور رأي علیه باشگاه را 
به دلیل ايجاد حواشي زياد و هرج و مرج احتمالي 

نداشته باشد.
این هم مي توانست باشد، چون توجه نکردن به اخطارها 
استیناف،  کمیته  و  انضباطي  کمیته  ولي  بود.  عجیب  بسیار 
قضاتي دارند که آبروي خود را با هیچ چیز معاوضه نمي کنند. 
حتي در بین پرونده ها مواردي داشتیم که من به جهت دیدگاه 
ولي  داشته ام  تخلف  از  چشم پوشي  براي  نظراتي  فوتبالي 

قضات جنبه حقوقي را در نظر گرفته اند.
نظر  در  هم  را  این  گل گهر  باشگاه  پرونده  مورد  در 
بگیرید که در آیین نامه، مسئولیت صحت مدارک ارائه شده به 
فدراسیون بر عهده باشگاه است و اگر در استعالم هاي بعدي 

مشکلي به وجود بیاید باشگاه باید پاسخگو باشد.

دلیل اصلي جریمه باشگاه گل گهر، بازي مقابل سپاهان 
بود که در آن بازي علي رغم تذکر قبلي فدراسیون فوتبال، در 
دقیقه 62 بازیکن گابني را داخل زمین آوردند و جالب این که 
قبل از ورود این بازیکن تیم گل گهر 4 بر 1 از سپاهان جلو 
بود و بعد از ورود او یک گل هم خوردند و بازي 4 بر 2 شد!

قبل از این اتفاق مي شد به  دلیل بي اطالعي باشگاه طور 
دیگري رأي داد ولي وقتي با اطالع کامل از نقص در مدارک 
و با بي توجهي به تذکرات فدراسیون فوتبال، اقدام به استفاده 

از بازیکن گابني کردند، شرایط تغییر کرد.

* آيا تا کنون چنین پرونده اي در کمیته انضباطي 
فدراسیون فوتبال سابقه داشته است؟

خیر. تا کنون چنین حجمی از تخلف نداشتیم و باشگاه ها 
معموال در همان مراحل ابتدایي نسبت به شفاف سازي مدارک 

بازیکنان خود اقدام مي کنند. 
باشگاه  بین  که  بود  هم  دیگر  مهم  پرونده  یک  البته 
پیکان و سایپا اتفاق افتاد. ابتدا کمیته انضباطي رأي به سود 
سایپا داده بود ولي وقتي بررسي کردیم متوجه شدیم بازیکن 
حضور  بازي  در  دقیقه  یک  حدود  کال  پیکان  تیم  غیرمجاز 
داشته و در روند بازي مؤثر نبوده است. به خاطر همین رأي 

را شکستیم.

* آيا قانون اجازه چنین انعطافي را مي دهد؟
بله، در بازي تیم ملي ایران با کویت. در آن زمان تیم ها 
به جاي سه تعویض، دو تعویض مي توانستند انجام دهند. ما 
اشتباها سه تعویض انجام دادیم. بازیکن حدود سه دقیقه در 
زمین حضور داشت. کویتي ها اعتراض کردند ولي فیفا اعالم 
وارد  کویت  اعتراض  نبوده  مؤثر  بازیکن  حضور  چون  کرد 
باشگاه  اعتراض  ورزش،  عالي  دادگاه  همین  به خاطر  نیست. 

سایپا را وارد ندانست و پرونده بسته شد.

در  قانون  که  رسید  نتیجه  اين  به  مي توان  آيا   *
به  مجبور  گاهي  و  است  غیرشفاف  موارد  برخي 

صدور حکم براساس سلیقه مي شويم؟
قانون بد بهتر از بي قانوني است. اگر هم جایي از قانون 
غیرشفاف باشد، کارشناسان فن باید بنشینند و آن را اصالح 
که  است  کرده  توصیه  خود  اعضاي  به  هم  فیفا  حتي  کنند. 
یک بار  سال  دو  هر  حقوقي،  پرونده هاي  شرایط  مبناي  بر 

فدراسیون ها نسبت به اصالح قوانین اقدام کنند.

به کمیته استیناف  به طنز  اين که بعضي ها  * پس 
مي گويند کمیته استفتا درست نیست؟ چون معتقد 
از  حکم  صدور  از  قبل  استیناف  کمیته  که  هستند 
مراجع مختلف، مصلحت انديشي کرده و بعد اقدام 

به صدور حکم مي کند.
)بعد از شنیدن سؤال مي خندد( این حرف در عین حال که 

کم لطفي است با این حال بامزه است. 
از  شاید در کمیته استیناف براي روشن شدن موضوعي 
ولي  بگیریم  استعالم هایي  و  بکنیم  سؤاالتي  مختلف  مراجع 

این طور نیست که مصلحت اندیشي کنیم.

فوتبال  فدراسیون  رئیس  برکناري  مورد  در   *
نظرتان چیست؟

به  من  بود.  نیفتاده  اتفاق  اکنون  تا  و  بود  خاصي  پدیده 
اتفاق  این  ولي  ندارم  کاري  اتفاق  این  بودن  غلط  و  درست 
باید  است.  بوده  قانوني  رفتار  فعال  باشد.  دولبه  تیغ  مي تواند 
خیر؟  یا  مي شود  سهم  خواهي  اتفاق  این  از  ادامه  در  ببینیم 

همان طور که گفتم فعال تیغ دو لبه است.

* در تأيید صالحیت اعضاي هیأت مديره فدراسیون 
آن ها در  از  نفر  زياد است و چند  اگر  و  اما  فوتبال 
دارند.   زيادي  اشکاالت  خودشان  مديريت  حوزه 

چطور چنین هیأت مديره اي مي تواند صالح فوتبال 
را تعیین کند؟

این  و  مي شوند  انتخاب  مجمع  در  مدیره  هیأت  اعضاي 
و  آورده اند  رأي  مجمع  در  که  هستند  کاندیداهایي  افراد 
انتخابات  از  قبل  اعضا  همه  دارند. صالحیت  قانوني  جایگاه 
بررسي مي شود. این که بعد از انتخابات اتفاقاتي بیفتد که قابل 

پیش بیني نیست، حرف دیگري است.

* نقش شما در کمیته استیناف حقوقي است؟
فوتبالي  فضاي  کمیته،  حقوقدانان  براي  بنده  خیر. 
از  به شناختي که  با توجه  یعنی  را روشن مي کنم،  پرونده ها 
قضات  براي  فوتبالي  یک  دید  از  را  پرونده ها  دارم،  فوتبال 
از مباني  تشریح مي کنم؛ هرچند در این مدت چیزهایي هم 

حقوقي یاد گرفته ام! )با لبخند(

* با توجه به حواشي زياد بخش مديريتي فوتبال، چطور 
تیم ملي در مقدماتي جام جهاني موفق عمل کرد؟

اصلي،  دلیل  کردند.  همکاري  همه  ملي  تیم  مورد  در 
حضور مربي بي ادعا، کاربلد و کم حاشیه در رأس تیم ملي بود. 
تنها نقطه ضعفي که اسکوچیچ داشت این بود که ارزان بود. 
البته بي شک تالش بازیکنان در کنار تفکرات سرمربي مکمل 

هم بودند و نتیجه گرفتیم. 

با  که  دارند  ادعا  اسکوچیچ  منتقدان  از  بعضي   *
توجه به حضور بازيکنان درجه يک در تیم ملي اين 

نتیجه در هر حال به دست مي آمد.
همین  مگر  است.  مغرضانه  حرف هاي  آن  از  هم  این 
پرتگاه  لبه  تا  تیم  چرا  نبودند؟  ویلموتس  اختیار  در  بازیکنان 

رفت؟ ما اگر یک تساوي مي دادیم اوت مي شدیم.
اتفاقا موقع بستن قرارداد وارد اتاق شدم و به اسکوچیچ 
گفتم شک ندارم تو موفق مي شوي. با خوشحالي بلند شد و 

گفت از صبح فقط شما به من گفتي موفق مي شوي.
اوج  در  و  زمان  آن  هم  خادم  عزیزي  نگذریم  حق  از 

ناامیدي، تمام قد از اسکوچیچ حمایت کرد.

گفته  خادم  عزيزي  برکناري  داليل  مورد  در   *
شده که خودرأي بوده و گزارش عملکرد به کسي 
 VAR تجهیزات  خريد  مورد  است.  نمي داده 
)کمک  داور  ويديديی( از يک شرکت اسرائیلي هم 
مطرح شد. با توجه به موفقیت هاي کادر مديريتي 
قرار  مدنظر  عملکرد  برآيند  نبود  بهتر  آيا  ايشان، 
مي گرفت و طبق آن نسبت به بقا يا برکناري وي 

تصمیم گرفته مي شد؟
نکات مثبت عزیزي خادم یکي همین موفقیت و راهیابي 
براي  خوب  فني  کادر  انتخاب  بود.  جهاني  جام  به  ملي  تیم 
بانوان و حضور  تیم ملي امید و همچنین پیشرفت تیم ملي 
باکیفیت آن ها در رویدادهاي بین المللي هم قابل تقدیر است. 
گروه خاصي اطراف عزیزي خادم را گرفته بودند که به نظرم 
همین گروه به او ضربه زدند. ضمن این که وي قول داده بود 
فدراسیون را چابک  سازي کند ولي حدود 70 نفر را به فدراسیون 
اضافه کرد و بدنه قدیمي و جدید مدیریتي فدراسیون با هم جور 
نشدند. مثال حقوق مدیران جدید بسیار باالتر از مدیران قدیمي 
بود و توجه خاصي به آن ها مي شد. دلیل این که رفتن عزیزي 
خادم از فدراسیون با اعتراض کسي روبه رو نشد همین فاصله اي 

بود که او با بدنه قدیمي مدیریتي پیدا کرده بود.
و  بود  خادم  عزیزي  علیه  بر  فدراسیون  فضاي  کل  در 
امر، تعداد هشت رأي براي برکناري وي بود که  این  شاهد 
امیدوارم در مجمع  نداشت.  بود و هیچ مخالفي  آراي مطلق 
چالش  این  از  فوتبال  و  بخورد  رقم  خوبي  اتفاق  اردیبهشت 

رهایي یابد.



14
00

ند 
سف

2 ا
ه 3

نب
ش
دو

76

فدراسیون  رياست  کانديداتوري  قصد  شما   *
فوتبال را نداريد؟

و  امکانات  شرایط،  فوتبال،  فدراسیون  ریاست  خنده(  )با 
کانال هاي خاص در حوزه هاي غیرورزشي مي خواهد که من 
ندارم. موارد دیگري هم هست که یکي از آن ها داشتن تیم 
رسانه اي گردن کلفت است که آن را هم ندارم. هرچند تالش 

شما براي به حاشیه کشاندن من هم قابل تقدیر است.

صدور  نحوه  من  خود  براي  گفتگو  اين  از  قبل   *
ولي  داشت  زيادي  ابهام  استیناف  کمیته  در  حکم 
با توضیحات شما بسیاري از شبهات از بین رفت. 
منتشر  فدراسیون  طرف  از  اطالعات  اين  چرا 
نمي شود تا از هجمه هاي افکار عمومي علیه کمیته 
انضباطي و کمیته استیناف کاسته شود؟ به عبارتي 
فوتبال  فدراسیون  در  قضايي  رکن  جايگاه  چرا 

محکم نیست؟
من در ابتداي گفتگو گفتم که فوتبال تنها فضایي است 
حتي  و  کنند  اظهارنظر  آن  در  راحتي  به  مي توانند  همه  که 
پیامدهاي  نگران  این که  بدون  کنند،  توهین  و  بزنند  تهمت 

آن باشند.
ما پیه این موضوع را به تنمان مالیدیم و با شناختي که 
از فضاي فوتبال داشتیم شروع به کار کردیم. ولي این که رکن 
قضایي باید جایگاه محکمي در فوتبال داشته باشد هنوز براي 
خود فدراسیون هم جا نیفتاده و مي بینیم که جدا از افراد حقیقي، 
فدراسیون  قضایي  ارکان  علیه  به راحتي  هم  باشگاه ها  حتي 
فدراسیون  مدیران  به  بارها  من  مي کنند.  صادر  بیانیه  فوتبال 

گالیه کرده ام که چرا با این بیانیه ها برخورد نمي شود.
کمیته  در  که  قضاتي  ولي  ندارم  ادعایي  هیچ  که  بنده 
استیناف هستند همه شخصیت هاي داراي جایگاه در سیستم 
قضایي کشور بوده اند و حاال براي کمک به فوتبال در این جا 
حضور دارند. نباید رکن قضایي در فوتبال بدون حمایت قاطع 

فعالیت کند.

* شما اصالتاً کجايي هستید؟
من بین المللي هستم. پدرم قزویني بوده، مادرم آذري و 
خودم چون پدرم کارمند بانک بود در ساوه به دنیا آمدم ولي 

قیافه ام به مازندراني ها مي خورد.

و  ايران  تاريخي  بازي  در  شما  از  که  تصويري   *
پیشاپیش  شما  دويدن  مانده،  يادگار  به  استرالیا 
بازيکنان تیم موقع خوشحالي بعد از بازي و توقف 

ناگهاني است. چه اتفاقي افتاد؟
و حواسم  فقط مي دویدم  که  بودم  آن قدر خوشحال  من 
جلوي من یک  دیدم  ناگهان  نبود.  راه  تبلیغاتي سر  مانع  به 
مانع یک و نیم  متري علم شده و متوقف شدم ولي بازیکنان 
تیم ملي به خاطر آمادگي بدني که داشتند همه پریدند. مردم 
آن همه بازیکن تیم ملي را ندیدند که از مانع پریدند ولي من 
را که نتوانستم بپرم همه دیدند. این هم از شانس ما بود. آن 

شب در فوتبال ما تکرار نمي شود. همه چیز دلي بود. 

پرده  پشت  دست هاي  هم  باز  جديد  سال  در   *
خواهیم داشت؟

جایي که توجه زیاد باشد، پول زیاد باشد و سرو صدا هم 
زیاد باشد، حتما اتفاقاتي پشت پرده مي افتد، ولي من این را  که 
بگوییم این اتفاقات به شکل سیستماتیک مي  افتد قبول ندارم. 

توجه زیاد به فساد در فوتبال خودش فساد مي آورد.

* چطور؟
ببینید، هر روز شما چند خبر یا شایعه در مورد فساد در 
فوتبال مي شنوید که قاطعانه مي گویم 90 درصد آن ها شایعه 
ندارد. ولي همان 10 درصد درست، خودش  است و صحت 
را در بین آن 90 درصد شایعه مخفي مي کند و کسي متوجه 

فساد واقعي نمي شود. 
به  از حد  به خاطر همین است که مي گویم توجه بیش 

شایعات و انتشار آن ها کمک به فساد است.

* آرزوي سال نو؟
براي مردم خیر جاري شود. مردم شریفي داریم. امیدوارم 
رفاه و آسایش روي خوش به همه نشان دهد. مسئوالن هم 

به وعده هاي خود عمل کنند. 

* حرف آخر؟
دارند.  تعصب  خودشان  صنف  به  نسبت  اصناف  همه 
مثال سریالي براي پزشکان ساخته مي شود، بالفاصله جامعه 

پزشکي معترض مي شوند، سایر اصناف هم همین طور.
باشیم  متعصب  فوتبال  فضاي  به  باید  هم  فوتبالي ها  ما 
و اجازه ندهیم خارج از این فضا توهین و تحقیر بشود. مثال 
مربیاني هستند که مدام از فوتبال فاسد صحبت مي کنند، در 
حالي که در همین فوتبال فاسد در حال کسب درآمد هستند 
فوتبال  به  حرف ها  این  با  مي بندند.  میلیاردي  قراردادهای  و 
صدمه وارد مي کنند و اعتماد جامعه به فوتبال کم مي شود و 
پدر و مادرها به تصور این که فضاي ناسالمي در فوتبال هست 

اجازه حضور فرزندان خود را در این فضا نمي دهند. 
فوتبال  مدارس  به  را  خود  فرزند  مادرها  و  پدر  بعضي 
از این که فرزندشان پیشرفت نمي کند فورا  مي فرستند و بعد 
مي گویند فضاي رقابت فوتبال، ناسالم است و چون ما هزینه 
نکردیم و به دالل پول ندادیم فرزند ما براي رفتن به مراحل 

باالتر انتخاب نشد.
براي خراب کردن  فوتبالي ها  این شایعاتي است که خود 
مهدي  نمي پرسد  هیچ کس  چرا  ولي  مي کنند  منتشر  یکدیگر 
طارمي چطور مهدي طارمي شد؟ وحید امیري چقدر خرج کرده 
و  آزمون؟  آزمون چطور شد سردار  برسد؟ سردار  این جا  به  تا 

صدها مورد دیگر. همه این شایعات به فوتبال ضربه مي زند. 

يک خاطره جالب از مهدی دادرس

سیما  و  صدا  همایش هاي  سالن  در  پیش  سال  چند 
از  خیلي  ورزش.  بزرگان  از  تقدیر  براي  بود  مراسمي 
حضور  برنامه  آن  در  ورزشکاران  و  فوتبال  مدیران 
گروه  اجرای یک  مراسم،  برنامه هاي  بین  در  داشتند. 
بسیار  خواننده اش صداي  که  بود  موسیقي سنتي هم 
بدي داشت و بیش تر داد و فریاد مي کرد تا خوانندگي. 
برنامه گروه  و  طوري که صداي حضار کم کم درآمد 

موسیقي زودتر تمام شد.
پارکینگ مجموعه، مهدي  در  برنامه  اتمام  از  بعد 
همان  که  شود  خود  اتومبیل  سوار  خواست  دادرس 
خواننده بدصداي گروه موسیقي با اتومبیل پرایدش آمد 
کنار او و گفت: اي کاش من هم به جاي موسیقي وارد 

ورزش مي شدم و از این اتومبیل هاي خوب داشتم!
و  انداخت  موسیقي  خواننده  به  نگاهي  دادرس 
گفت: شما با آن صدایي که دارید همین پرایدي هم 
که خریدید باید خدا را شکر کنید. سر همه درد گرفت 

مرد حسابي!
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  نمي توان تاریخ دقیق و مشخصي را براي قدمت بندرُکنگ 
آثار  این شهر  پیرامون  تپه هاي  در  حال  این  با  گرفت.  نظر  در 

باقي مانده از شهري در سه هزار سال پیش مشاهده شده است.
و  از خلیج  فارس  پرتغالي ها  اخراج  زمان  از  بندر کنگ  نام 
تصرف جزیره هرمز در زمان شاه عباس در متون تاریخي آمده و 
مسلم است که سابقه تاریخي آن بسیار بیش تر از دوران صفویه 
تجارت خانه  ایجاد  است.  بوده  »لشتان«  خطه  مرکز  احتماال  و 
بر  آن ها  تسلط  و  گرفت  صورت  پرتغالي ها  توسط  ُکنگ  در 

خلیج فارس یک قرن طول کشید.
در عهد صفوي بر اثر رونق تجارت و رفت وآمد کشتي هاي 
تجاري انگلیسي، هلندي و پرتغالي، شهر ُکنگ به سرعت آباد 
شد و در زمان کریم خان  زند، توسعه راه هاي تجاري از بندر لنگه 
بازرگاني  ارتباطات دریایي به رونق فراوان  به شیراز   و سهولت 
در بنادر لنگه و ُکنگ انجامید و همچنین راه کارواني کوتاه بین 

کنگ � شیراز بر اهمیت بازرگاني این بندر افزود.
بافت قدیم بندر ُکنگ با مساحتي بالغ بر 58 هکتار که تقریبا 
12/1 درصد از کل مساحت این شهر را شامل مي شود، به تاریخ 7 

مهرماه 1381 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده است.
بافت هاي تاریخي نشانگر هویت، اصالت و ریشه دار بودن 
اجتماعي  و  فرهنگي  تاریخي،  دیدگاه هاي  از  و  ُکنگ  شهر 
اقتصادي،  وضعیت  از  را  ارزشي  با  اطالعات  و  است  ارزشمند 
اجتماعي، مذهبي، اعتقادات و نیز نوع ارتباطات حاکمان و مردم 

را در اختیار پژوهشگران قرار مي دهد.
در سال هاي اخیر اقدامات ارزشمندي در بندر ُکنگ انجام 
تاریخي  این شهر  بناهاي  از  بسیاري  ترمیم  و  بازسازي  و  شده 
نتیجه   در  که  است  گرفته  قرار  کنگ  کار شهرداري  دستور  در 
شهري زیبا با بافت تاریخي همراه با زنده نگه داشتن فرهنگ 

اصیل این منطقه را شاهد هستیم.
بافت  دیدن  براي  هرمزگان  استان  خبرنگاران  از  جمعي 
تاریخي بندر ُکنگ طي سفر دو روزه به این شهر، از نزدیک در 

جریان اقدامات شهرداري این شهر تاریخي قرار گرفتند.
ُکنگ  شده  سنگفرش  پس کوچه هاي  کوچه  در  زدن  قدم 
به  آنان  از  برخي  که  شهر  ساکنان  قدیمي  منازل  از  دیدار  و 
هتل هاي سنتي واقامتگاه هاي بومگردي بدل شده اند، خاطره اي 

بسیار لذت بخش را رقم مي زند.
چاي  و  محلي  غذاهاي  با  ُکنگ  خونگرم  مردم  پذیرایي 
گردشگران  به  که  است  برنامه هایي  دیگر  از  ُکنگ  مخصوص 

این بندر ارائه مي شود

 اقدام هاي توسعه اي 
به گفته ایوب زارعي شهردار ُکنگ، احداث بلوار دریانوردان، 
تأمین روشنایي، ایجاد فضاي سبز و روکش و آسفالت خیابان ها 

از جمله اقدام هاي توسعه اي شهرداري کنگ است. 
  وي مي افزاید: براي بازسازي و احیاي بافت تاریخي شهر 
موضوع  با  آن ها  پایان نامه  که  دانشجویاني  از  ابتدا  ُکنگ  بندر 
این  در  و  براي همکاري دعوت کردیم  بود  تاریخي  بافت هاي 
در  آن ها  یاری  به  تا  دادیم  انجام  را  هماهنگ هاي الزم  زمینه 
تاریخي،  بافت  مستندسازي  با  نامه هایشان  پایان  تکمیل  قالب 
حوزه هاي  به  گسترده تر  مطالعات  با  مرحله  به  مرحله  بتوانیم 
فرهنگي و تاریخي ورود پیدا کنیم. همچنین بهمن ماه 1394 
ستاد ملي بازآفریني شهري کشور، جلسه اي را در تهران با حضور 
دو شهرداري بندرعباس و بندرُکنگ برگزار کرد و ما از اقدامات 

خود در زمینه بازآفریني گزارش هایي ارائه دادیم.
به این ترتیب بندرکنگ به عنوان اولین شهر مطالعاتي ایران 
در راستاي بازسازي و احیاي بافت تاریخي قرار گرفت و در این 
بندرکنگ  تاریخي  بافت هاي  تا  بود  این  سعیمان  تمامي  زمینه 
به  خصوص  این  در  را  گزارش هایي  و  کنیم  مستندسازي  را 
شوراي عالي معماري و شهرسازي ارائه دهیم. تمامي تالش ها 
مدیریت  و  فرهنگي  تاریخي،  حوزه هاي  در  ما  پیگیري هاي  و 
زمینه  این  در  و  قلمداد شد  تجربه خوب  به عنوان یک  شهري 
آگاهي ما نسبت به جغرافیا و مسائل فرهنگي، هنري و اجتماعي 
شهرمان افزایش یافت. در حال حاضر جوانان بومي بندرکنگ 
با ارائه بسته هاي اقتصادي و بوم گردشگري مي توانند زمینه هاي 

توسعه پایدار را با جذب گردشگران فراهم کنند. 

تقابل وزارت میراث فرهنگي با شهرداري 
با  فرهنگي  میراث  است  باور  این  بر  بندرُکنگ  شهردار 
که  زماني  و  داشته اند  خوبي  همکاري هاي  همیشه  شهرداري 
مرمت  کار  چند  کشور  در  بار  اولین  براي  بندر  این  شهرداري 
و بازسازي بافت هاي تاریخي را برعهده گرفت و این کار را به 
خوبي انجام داد، اداره میراث فرهنگي اختیارش را به شهرداري 
واگذار کرد. به این ترتیب براي احیا و باززنده سازي بازار و شهر 
بندرُکنگ اقدامات مؤثري صورت گرفته و در وضعیت اقتصادي 

و معیشتي ساکنان این شهر تأثیرگذار بوده است.
همچنین زماني که از طریق جوامع بین المللي، یک شهر را 
با تمامي ظرفیت هایش معرفي کنید، قطعا باعث رونق معیشت 
مردم مي شود، به طوري که در شهر ُکنگ مغازه اي که خالي باشد 

سراغ نداریم و هیچ خانه اي هم براي اجاره خالي نیست.
مردم دریافته اند که بافت هاي فرسوده و تاریخي 

را نباید نابود کرد، بلکه براي حفظ، بازسازي و
 احیاي  آن ها باید نهایت تالش را انجام داد، زیرا
 به این ترتیب، فرصت هاي مناسب براي جذب 
گردشگران بیش تر مي شود و سطح آگاهي هاي

 مردم شهر را به مسیر هاي هدفمند، ارتقا مي دهد. 

آموزش صنعت گردشگري 
شهردار بندرکنگ مي گوید: در سال 1395 رشته گردشگري 
در شهر بندري ُکنگ به تصویب رسید. به همین علت دانشجویان 
و دانش آموزان مرتبط با این رشته درسي پس از فارغ التحصیل 
فعاالن  خصوص  این  در  و  است  شده  تضمین  کارشان  شدن، 
حوزه،  این  در  الزم  تخصص هاي  تمامي  با  گردشگري  عرصه 

کارشان را به درستي انجام مي دهند. 
اقامتگاه بومگردي »یونسي« را که یکي از بناهاي تاریخي 
است، براي آموزش کارهاي پژوهشي دانش آموزان و نیروهاي 
فعال در عرصه گردشگري در نظر گرفته ایم و معتقدیم که این 
کرد.  فراهم  را هم  کارآفریني  ارتقاي  زمینه هاي  مي توان  گونه 
نحو  به  گردشگري  رشته  دانش آموزان  از  نفر   12 هم اکنون 
اداره مي کنند و براي تشویق  را  اقامتگاه بومگردي  این  احسن 
و یادگیري بهتر دروس، بخشي از درآمد اقامتگاه بومگردي به 
آن ها داده مي شود. همچنین دانش و مهارت لنج سازي در سال 
2011 میالدي در فهرست میراث ناملموس در معرض خطر ثبت 
شد و بندر تاریخي کنگ شهري است که هم اکنون در فهرست 

موقت میراث جهاني قرار گرفته است. 
فرهنگ  و  تاریخ  ملي  همایش  برگزاري  با  دیگر  سوي  از 
و تمدن خلیج فارس، همه سعي ما این بود که شناخت بهتري 
باشیم که  داشته  ملي گذشته  منابع  و  منطقه  اقتصاد  به  نسبت 
در این زمینه با بیش از 200 دریانورد با هدف جمع آوري تاریخ 
زبان  دو  به  که  دادیم  انجام  مصاحبه اي  دریانوردان،  شفاهي 

انگلیسي و عربي منتشر شد.
زراعي اظهار مي دارد: براي این که بتوانیم اقتصاد گردشگري 
و گردشگري دریایي را در بندرُکنگ فعال کنیم، طي جلساتي 
با دریانوردان تصمیم بر این شد تا »دانش لنج سازي« در حوزه 

گردشگري دریایي به لحاظ بومگردي احیا شود. 
برابر مصوبه، تمامي شناورهایي که قدمت آن ها به 20 سال 
که  جلساتي  و  مکاتبات  طي  اما  هستند  خارج  رده  از  مي رسد، 
ناخدایان و دریانوردان با سازمان بنادر و دریانوردي انجام دادند، 
به 100سال  آن  قدمت  که  ا  فرسوده ای  لنج  کردیم  درخواست 

می رسید نوسازي شود. 
سازمان بنادر و دریانوردي در پاسخ گفت شما مي توانید لنج سالم 
را جایگزین لنج فرسوده کنید که ما گفتیم کار بنیادي و اساسي، 
حفاظت از میراث فرهنگي است و در این خصوص باید در قانون 
دریانوردي بازنگري شود، زیرا با خرید لنج هاي قدیمي مي توان آن ها 
را احیا کرد و با مرمت، به چرخه گردشگري دریایي بازگرداند، یا 

این که لنج هاي فرسوده را براي منظره هاي شهري به کار برد. 
به نظر من لنج ایراني یکي از زیباترین لنج ها در جهان است 
و طراحي آن به صورتي است که به راحتي مي تواند تا اقیانوس هند 

برود و بازگردد.

بافت تاريخی بندر ُكنگ
چشم  به راه گردشگران نوروزی

     سارا چشم براه
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این  و  است  جذاب  همیشه  عزیزی  خداداد  با  گفتگو 
البته  و  بودن  بی تکلف  و  بی ریا  و  بودن  خاکی  از  جذابیت 
سرچشمه  لهجه اش  و  مشهدی  خاص  بامزگی  و  زیرکی 
می گیرد. برخالف خیلی از سلبریتی ها که یک گفتگوی ساده 
با آن ها دشوارتر از مالقات با رئیس جمهور آمریکاست و غرور 
و منم گویی فراوان از هر حرکت و کلمه شان می بارد، خداداد 
ساده و بی ریاست. ارتباط به راحتی برقرار می شود و او در یک 
تماس که برای پیگیری تعیین زمان مصاحبه انجام شده بود، 

غافلگیرانه می گوید: جان! بپرس!
- چی را بپرسم؟! 

ببینیم چه  بپرس  دارم،  االن وقت  دیگر!  را  - سؤاالتت 
می خواهی بگویی که بعدا شاید وقت نکنم! 

و این چنین بود که این مصاحبه شکل گرفت.
برای یادآوری باید بگوییم خداداد امسال 50 ساله شد. او 
45 بازی ملی برای تیم ملی فوتبال ایران انجام داده و 11 
گل هم به ثمر رسانده است. او در سال 1996 به عنوان بازیکن 
سال آسیا و در همان سال به عنوان بهترین و ارزشمندترین 
بازیکن جام ملت های آسیا انتخاب شد. او نقش بسیار مهمی 
در صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 1998 فرانسه در بازی 
تاریخی هشتم آذر 1376 خورشیدی داشت و به دلیل سرعت 
زیادش و گل صعودآفرین ایران به استرالیا غزال تیزپای ایران 

نامیده می شود.
از توابع فریمان در  ایلخی  خداداد متولد روستای چشمه 
سن  در  خانواده اش  همراه  که  است  رضوی  خراسان  استان 
شش سالگی به مشهد مهاجرت کرد. او در محله کوی رضائیه 
مشهد زندگی می کرد. در کودکی با کفش های لنگه به لنگه 
فوتبال بازی می کرد و در سن 11سالگی به همراه برادرش به 

کار بنایی می پرداخت تا هزینه زندگی خود را تأمین کند.

برای بردن بازی، جادوگر و جن گیر می آوردند!

 سیدعلی دوستی موسوی

و  شده ايد  ساله   50 عزيزی!  خدادادخان  آقای   *
گذشته  به  زيسته ايد.  خاکی  کره  دراين  قرن  نیم 
که نگاه می کنید بهترين دستاورد اين سال هايتان 

چه بوده است؟
به گذشته که نگاه می کنم، همان گل تاریخی به استرالیا 
و صعود به جام جهانی فرانسه و شادی عجیب و غریبی که 
مردم کردند، بهترین دستاوردم بوده است. همچنین به خاطر 
انتخابم در سال 1996 به عنوان بازیکن سال آسیا هم خیلی 
مشعوفم، اما دیدن شادی مردم چیز دیگری بود. آن گل یک 
چیز بود و اتفاق هایی که بعد از آن گل افتاد چیز دیگری بود.

* درمحله شما در مشهد وضعیت چطور بود؟
در محله ما که یکی از قدیمی ترین محله های مشهد است 
شرایط جور دیگری بود. مردم از سروکول هم باال می رفتند و 
در خانواده من شور و شعفی وجود داشت که نگو. می زدند و 
می رقصیدند و هرکسی را هم به رقص وا می داشتند. به نظرم 
این ها بیش تر دستاورد است تا عناوین رسمی. آن ها هم خوب 
است ولی وقتی بعد از 24سال می بینم مردم با آن همه شادی 
برایشان جذاب  حال می کنند و لحظه به لحظه اش هنوز هم 

است، انرژی می گیرم و واقعا باعث افتخارم است.

* شما با فقر بزرگ شده ايد. اکنون که به آن روزها 
نگاه می کنید، چه حسی بهتان دست می دهد؟

بله، من در فقر بزرگ شده  ام و بیش تر خاطرات کودکی 
دوران  خانواده ام  و  من  برای  است.  گرفته  فقرشکل  در  من 
سختی بود و از کم ترین امکاناتی که فکرش را بکنید محروم 
خیلی خوشحالم  می  کنم  نگاه  دوران  آن  به  که  االن  بودیم. 
که  افتاد  زندگی ام  در  اتفاق هایی  که  می کنم  را شکر  خدا  و 
همیشه  فقر  احساس  اما  شوم،  خارج  شرایط  آن  از  توانستم 
که  را  مردم  از  بسیاری  که  است  چنین  این  و  من هست  با 
در شرایط مشابه قرار دارند درک می کنم. خیلی افراد هستند 
می کنند  فرار  بیانش  از  و  گریزانند  خودشان  گذشته  از  که 
است که گذشته من گذشته  نیستم. درست  این طور  اما من 
خوشحال کننده ای نبوده اما من به آن اشاره می کنم و همه جا 

هم گفته ام که من از هیچ به همه چیز رسیده ام.

* اولین حقوقی که در فوتبال گرفتید چقدر بود؟
2500 تومان بود و از تیم ابومسلم خراسان.

* با آن چه کار کرديد؟
100 یا 200 تومانش را خودم برداشتم و بقیه اش را دادم به 
مادرم. من مدت ها همین حقوق 2500 تومان در ماه را می گرفتم 
و بعدتر که قراردادم تمدید شد و به تیم های دیگر و بعدها به چند 

تیم خارجی رفتم وضعیتم بهتر و بهتر شد شکرخدا.

باال خودتان را گم  اکنون در اين وضعیت مالی   *
نکرده ايد؟

نه. شاید خیلی های دیگر این طور باشند ولی من مشکلی 
ندارم.کمابیش همان طوری هستم که در قدیم بوده ام.

* ساکن محله قديمی خودتان در مشهد هستید؟
پدرم این ها هنوز درآن محله زندگی می کنند ولی خودم 
نه. من مثل قبل مانده ام، با همان آدم های قدیمی رفت و آمد 
دارم، با همان همسایه ها و غیره. با هم یاد ایام قدیم می کنیم 
و حرف و شوخی داریم. تغییر وضعیت مالی تغییر خاصی در 
من ایجاد نکرده است. سعی من این است که خاکی بودن و 

متانت را از دست ندهم.

* چقدر به قول معروف الکچری زندگی می کنید؟
ببینید، گذشته من طوری بوده که ما شاید یک بار در ماه 
خیلی  وضعیت  االن  اما خوب  نمی دیدیم،  را  برنج  رنگ  هم 
فرق کرده و دیگر آن طور زندگی نمی کنیم. درعین حال من 
شخصا این طور نیستم و به زندگی الکچری دلبستگی ندارم.

* به نظر می رسد فوتبال را کنار گذاشته ايد...
فعال به آن صورت کار فوتبالی نمی کنم. البته در مشهد یک 
آکادمی فوتبال دارم که روی استعدادهای کم سن و سال کار می کنیم. 
جالب است بدانید دیگر به آن صورت فوتبال هم بازی نمی کنم، مگر 

گل کوچک و در حد عادی که نوجوانان و جوانان انجام می دهند.

* مربیگری چطور؟
آن چنانی  پیشنهاد  شاید  نمی کنم.  کار  هم  زمینه  درآن 
نداشتم یا اگر پیشنهاداتی بوده فکرکردم که انجامش ندهم 

بهتر و به صالح است.

فوتبال  مديريت  بحث  وارد  نکرده ايد  فکر   *
بشويد؟ مانند کاری که علی کريمی انجام داد و در 
انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کرد. اين را از 
آن جهت می گويم که با تغییر وتحوالت ايجادشده 
حضور  برای  زمینه  شايد  فوتبال،  فدراسیون  در 

افرادی مثل شما فراهم شده باشد.
بخش  به  متعلق  و  است  دولتی  فوتبال  یک  ما  فوتبال 
خصوصی واقعی نیست که افراد جنس فوتبال از هرم قدرت 
آن باال بروند. فوتبال ما یک فوتبال مافیایی است و برای ورود 
به مافیای آن باید به یک سری روابط ناسالم وکثیف و باند و 
باندبازی ها دست زد و همچنین از رانت استفاده کرد که من 

آدم این کار نیستم.

* يعنی مافیای فوتبال واقعا وجود دارد؟ ماهیتش 
چیست؟

وبندها،  زد  هست.  هم  قوی  و  دارد  وجود  که  البته 
بده بستان ها و  ارتباطات عجیب وغریب، رانت ها،  البی گری، 
این قدر  ما  فوتبال  می زند.  موج  ایران  فوتبال  در  این  امثال 
مافیایی است که خود و اصل فوتبال کم تر درآن دیده می شود. 
فوتبال  مدیریت  وارد  بخواهد  این شرایط  در  که  حاال کسی 
شود باید روابط و رانت های خاص داشته باشدکه نه من اهل 
آن هستم و نه اصوال در اختیار امثال من قرار می گیرد. حجم 
کثیفی های  که  هست  آن قدر  ایران  فوتبال  در  مافیا  دخالت 
فوتبال را نشان بدهد. البته همه جای دنیا مافیای فوتبال وجود 

دارد اما درایران خیلی بیش تر و گسترده تر است.

صمیامنه ای با خداداد عزیزی، غزال تیزپای آسیا

گفتگو



14
00

ند 
سف

2 ا
ه 3

نب
ش
دو

79

* يکی از مسايل عجیب و غريبی که درباره فوتبال 
جادوگر  از  استفاده  شايعات  دارد،  وجود  ايران 
برای  ماوراء الطبیعه  عوامل  اين گونه  و  جن گیر  و 
وجود  مسايل  اين  واقعا  است.  میدان  در  پیروزی 

دارد؟
بله. صحت دارد.

* خوب چگونه است و چطور انجام می شود؟
با  ما  مربی های  برخی  که  می شود  سالی   20 متأسفانه 
طبیعی  ماورای  قدرت های  مدعی اند  که  افرادی  یک سری 
دارند کار می کنند و مثال درباره شیوه بازی، انتخاب بازیکن، 
ارنج تیم و دیگر مسایل از آن ها مشاوره می گیرند. حتی درباره 
مسایل خارج از زمین مانند تصمیم های مدیریتی از آن ها نظر 
می خواهند و جالب است که به آن ها اعتماد و ایمان هم دارند. 

این مسایل از قبل بوده و االن هم هست.

آن  به  يا  ديده ايد  را  چیزها  اين  خودتان   *
برخورده ايد؟

اما آن ها  بله، من خودم دیده ام که چنین چیزی هست، 
ندارم  کارها  این  به  اعتقادی  من  چون  نمی آیند،  من  سمت 
باید  فوتبال  من  نظر  به  مخالفم.  هم  رفتارها  این گونه  با  و 
جادوگر  و  جنبل  و  جادو  با  بخواهند  که  باشد  این  از  پاک تر 
کار کنند. هر تیم فوتبال 25 الی 30 بازیکن دارد و 10-15 
نفر هم به عنوان کادر فنی مشاوره می دهند و تاکتیک بازی 
جادوگر  و  جادو  به سراغ  که  کسی  اما  می کنند،  مشخص  را 
بارها  می رود یعنی تمام این توان را به سخره می گیرد. من 
دراین باره صحبت کرده و صحبت هم خواهم کرد، اما اتفاق 
خاصی نمی افتد، چرا که مافیای فوتبال اجازه نمی دهد کسی 

به این موضوع رسیدگی کند.

پرسپولیس  و  استقالل  سهام  عزيزی!  آقای   *
چه  باره  دراين  است.  مردم  به  واگذاری  درحال 

نظری داريد؟
قواعد آن  بورس و  زمینه  هیچ. چون هیچ تخصصی در 

ندارم و این کار متخصصان مربوطه است.

* حاال خودتان اين سهام را می خريد؟
نه.

* چرا؟
دو  این  سهام  درصد   10 فقط  شده  عرضه  آن چه  چون 
باشگاه است و با تملک این 10 درصد هیچ اتفاقی نمی افتد 
می ماند.  باقی  دولت  دست  در  کماکان  باشگاه ها  مالکیت  و 
دولت می تواند با آن 90 درصد سهامی که در دستش هست، 
هم مدیران را مثل سابق تعیین کند و هم درباره مسایل مهم 
گذشته  با  فرقی  هیچ چیز  یعنی  این  و  بگیرد  تصمیم  باشگاه 

نمی کند، پس من چرا باید چنین سهامی را بخرم؟

کسانی  چه  با  بیش تر  قديمی  همبازی های  از   *
درارتباط هستید؟

با اکثریتشان درارتباطم، آقایان باقری، کریمی، عابدزاده، 
دایی، خاکپور و غیره.

* و با چه کسانی بیش تر دمخور هستید؟
با علی کریمی و کریم باقری خیلی نزدیکم.

میناوند  مهرداد  و  انصاريان  علی  مرحومان  با   *
چطور؟

 )کمی سکوت می کند و بغض در گلویش می نشیند( با 
مهرداد میناوند که خیلی خیلی نزدیک بودیم و یادتان هست 
مهرداد زمانی که سرمربی تیم سپیدرود رشت بودم، دستیارم 
بود، اما با مرحوم علی انصاریان کم تر رفیق بودم و البته برای 

یک کار سینمایی در کنار هم بودیم و کار کردیم.

* درباره میناوند چه می  توانید بگويید؟
)دوباره بغض می کند( ولش کن... این غم و ناراحتی تلخ، 
بود.  بچه خوش مشربی  خیلی  مهرداد  نیست.  فراموش شدنی 
حدود چهار ماه پیش با خانمش صحبت کردم. آن ها هم این 

رفتن را هنوز باور ندارند.

بفرمايید  هوا  و  حال  کردن  عوض  برای  حاال   *
رابطه تان با عشق و عاشقی چیست؟

که  پدرومادرهاست. عشقی  مال  واقعی  عاشقی  و  عشق 
آن ها به بچه ها دارند و عشقی که بچه ها می توانند به پدر و 
مادرشان داشته باشند نظیر ندارد و می توان نام آن را عشق 

واقعی گذاشت.

ديگری  نوع  از  عاشقی  و  عشق  منظورم  البته   *
بود!

عاشقی  و  عشق  مدل  این  به  کن!  رهایش  کن،  ولش 
اعتقاد چندانی ندارم.

* نوروز کجا هستید؟
و  فامیل  با  وآمد  رفت  خودمان!  مشهد  همین  هیچ جا! 
کنار  در  نوروز  یک  حسرت  در  ما  فوتبالی  سال های  این ها. 
و  باشد  عیدی  می کردیم  آرزو  که  به طوری  گذشت،  خانواده 
ما اردو نباشیم و با خانواده نوروز را جشن بگیریم. این است 
که االن فرصت ماندن در کنار خانواده را از دست نمی دهم 
بیش تر  در همین مشهد خودمان عید  نمی روم،  و جایی هم 

حال می دهد!

 عکس: فرشاد عباسی 
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ما  زندگی  شرایط   1301 نوروز  در  پیش  قرن  یک 
ایرانی ها با روزگار فعلی بسیار تفاوت داشت؛ آن قدر که حتی 

تصور زندگی آن دوران برای ما دشوار است.
خاطرات پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از سبک زندگی و 
ابتدایی قرن گذشته،  لوازم مصرفی خانواده ها در سال های 
با  است که هیچ شباهتی  و شنیدنی  این جهت شیرین  به 

الگوهای زندگی امروز ما ندارد.
به عنوان مثال در آن زمان مرسوم نبود که مردم شروع 
سال جدید را با ارسال ای میل و کارت های الکترونیکی به 
یکدیگر شادباش بگویند، حتی ارسال پستی کارت تبریک 
هم مرسوم نبود، زیرا اساسا چیزی به عنوان »کارت تبریک« 

هنوز از فرنگ به ایران نیامده بود. 
از اختراعاتی نظیر پست و تلگراف و تلفن هم )حداقل در 
زندگی عامه( اثری دیده نمی شد تا ساکنین والیات مختلف 
بتوانند با شهرهای دیگر تماس بگیرند و آغاز سال جدید را 

به اقوام و آشنایان دوردست تبریک بگویند. 
به همین دلیل، ارتباطات مردم در نوروز 1301 به دید 
اقوام نزدیک و آشنایان  با  بازدید حضوری، آن هم فقط  و 

محالت اطراف، محدود می شد.

از »چراغ نفتی« تا »متاورس«

     کامران نرجه

احوال پرسی،  و  روبوسی  از  پس  عیددیدنی،  مراسم  در 
اخبار کسب و کار  نوبت به صرف آجیل و شیرینی و نقل 
می رسید و هرکسی از وضع روزگار خود می گفت. اگر هم 
جراید  معدود  از  مطلبی  و  داشت  سوادی  مختصر  کسی 
بازگو  آینده  زندگی  تحوالت  مورد  در  دوران  آن  منتشره 
قرار  و حتی تمسخر شنوندگان  تعجب  مورد  یقینا  می کرد، 
به جای  آینده  در  که  نداشت  باور  هیچ کس  زیرا  می گرفت، 
چراغ نفتی از المپ روشنایی در منازل استفاده خواهد شد 
یا این که دستگاهی می آید که از طریق یک سیم به نقاط 
دور دنیا متصل است و صدای ما را به اقوام والیات دیگر 

می رساند.
با این حال کم تر از سه دهه بعد، سرعت ورود اختراعات 
آن قدر  جامعه  به  تلویزیون  و  رادیو  تلفن،  نظیر  جدیدی 
افزایش یافت که استفاده از این لوازم در زندگی مردم عادی 

شد و تصور تحوالت آینده را راحت تر کرد. 
آن  ارتباطی  تجهیزات  این که  از  گفتن  سخن  اکنون 
به  آن ها  پای  و چگونه  بود  کدام کشورها  دوران محصول 
زندگی ما ایرانی ها باز شد اهمیتی ندارد. آن چه مهم است 
تمامی  در  تحوالت  روزافزون  دارد، سرعت  توجه  ارزش  و 
دنیاست که سبک زندگی همه مردم را به یکدیگر نزدیک 
غیرممکن  را  وسایل  این  کاربرد  برابر  در  مقاومت  و  کرده 

ساخته است.
رادیو،  نظیر  وسایلی  داشتن   1401 نوروز  در  اینک 
تلویزیون، خودرو، تلفن ثابت، آیفون تصویری، گوشی های 
هوشمند، کامپیوترهای خانگی و سیستم های تمام دیجیتال 
دستی برای ارتباطات روزمره به امری عادی تبدیل شده و 

کسی نیست که از دیدن چنین اختراعاتی تعجب کند.
که  هرلحظه  خود  ارتباطی  وسایل  با  مردم  از  بسیاری 
ممکن  زمان  کم ترین  در  و  به راحتی  باشند،  داشته  تمایل 
دنیا  از  نقطه  با دوستان و آشنایان و همکاران خود در هر 
مارشال  هربرت  قول  به  و  می کنند  برقرار  تصویری  رابطه 
مک لوهان، نظریه پرداز کانادایی قرن بیستم میالدی، دنیا 

به دهکده ای جهانی تبدیل شده است.
ارتباطاتی همچنان  پیشرفت های  حال سرعت  این  با   
باالست و اخبار مربوط به تحوالت آینده تعجب آور و تاحدی 

نگران کننده است.

که  ارتباطی  تجهیزات  از  گفتن  سخن  اکنون  واقع  در 
حداکثر دو دهه از تولدشان سپری شده، مثل همان خاطرات 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها شیرین و شنیدنی است، زیرا نسل 
جدید تکنولوژی های ارتباطی، تاریخ مصرف فناوری های دو 

دهه قبل را منقضی کرده است. 
دوران اینترنت کابلی و تبادل اطالعات در سامانه های 
الکترونیکی که هنوز چندسالی از ظهور آن ها سپری نشده، 
هوش  گسترش  از  خبرهایی  و  رسیده  پایان  به  اکنون 
مصنوعی و نسل پیشرفته اینترنت به گوش می رسد؛ نسلی 

که از آن به عنوان »اینترنت اشیا« یاد می شود.
چه  و  بخواهیم  چه  خورشیدی،  جدید  قرن  شروع  در 
نخواهیم باید باور کنیم به زودی در خانه ما تجهیزاتی نصب 
بیدار  از خواب  روز چه ساعتی  خواهد شد که می دانند هر 
خود  به  زحمتی  آن که  از  پیش  دلیل  همین  به  می شویم. 
بدهیم، دستگاه چای ساز آشپزخانه را روشن می کنند، روی 
مسواک ما خمیردندان می ریزند، رادیو یا تلویزیون را روی 
شبکه موردعالقه ما روشن می کنند، رختخواب ما را بسیار 
دقیق مرتب کرده و حین صرف صبحانه، لیست کاملی از 
کارهای روزانه را با نحوه و زمان اجرای آن در اختیارمان 
و  ظهر  ناهار  برای  متنوعی  پیشنهادهای  حتی  می گذارند. 
شام شب ارائه می کنند که به محض تأیید هر کدام، فرآیند 
انتخاب مواد الزم از درون یخچال و پخت آن روی اجاق 

گاز آغاز می شود.
منزل  به  کار  محل  از  بازگشت  حال  در  کنید  فرض 
دخالت  بدون  و  اتوماتیک  به طور  که  شما  خودرو  هستید. 
دست در حال رانندگی در خیابان های شهر است، با گوشی 
تلفن همراهتان ارتباط دارد و این گوشی به یخچال هوشمند 
شما در خانه متصل است. در این لحظه یخچال، پیغامی به 
گوشی شما می فرستد و شما را از تمام شدن شیر پاستوریزه 
در طبقات خود آگاه می کند. این پیام روی صفحه نمایشگر 
داشبورد خودروی شما نمایان می شود و به شما نزدیک ترین 

سوپرمارکت را برای خرید شیر روی نقشه نشان می دهد. 
متصل  سیستم  همین  به  هم  سوپرمارکت  قفسه های 
روبه رو  پیام  این  با  خودرو  داشبورد  روی  حاال  و  هستند 
می شوید که سوپرمارکت انتخاب شده، برند شیر موردعالقه 

شما را موجود دارد. 

علم
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آن که  از  قبل  می توانید  نمایش  صفحه  فشردن  با  حتی 
آن  هزینه  و  خریداری  را  شیر  بطری  برسید،  سوپرمارکت  به 
را پرداخت کنید تا به محض رسیدن، بسته حاوی بطری شیر 
منزلتان  به  آن  ارسال  دستور  یا  بگیرید  تحویل  فروشنده  از  را 

را بدهید. 
اشیا  اینترنت  واسطه  به  زندگی  وسایل  در  توانایی  چنین 
ایجاد می شود. این وسایل از طریق اینترنت به شبکه ارتباطات 
جهانی متصل هستند و اطالعات مربوط به مصرف کنندگان خود 
را جمع آوری کرده و با یکدیگر به اشتراک می گذارند. بنابراین 
نواقص یکدیگر را پوشش می دهند و دغدغه مصرف کننده خود 
را از هرگونه برنامه ریزی برای اجرای کارهای روزمره برطرف 

می کنند.
تحوالت  از  دیگر  یکی  نیز  مصنوعی  هوش  تکنولوژی 
زندگی  عرصه های  تمامی  در  به زودی  که  است  جدید  قرن 
روی  نصب شده  مصنوعی  هوش  شد.  خواهیم  روبه رو  آن  با 
انواع ُربات های خودکار که در آینده نزدیک خانه ما را تسخیر 
خواهند کرد، وظایف یک خدمتکار، یک همسر یا همسایگان 
ما را به خوبی انجام خواهند داد و در محیط کار نیز نقش یک 
همکار پرتالش را ایفا خواهند کرد. ُربات ها می دانند که عالیق 
و نیازهای ما چیست و چگونه باید آن ها را تأمین کرد. آن ها به 
جای ما و اطرافیان ما کار می کنند ولی تصمیم گیری در مورد 

اجرای کارها با ماست. 
مثال این که ابتدای هر روز باید نامه های روزانه را خواند و 
پاسخ آن ها را نوشت یا لوازم منزل را جابه جا کرد و به گل های 
باغچه آب داد به اختیار ماست، ولی اجرای هرکدام از این کارها را 

می توان به یک ُربات برنامه ریزی شده واگذار کرد.
ُربات ها پاسخ هر سؤالی را براساس اطالعاتی که قبال در 
بارگذاری شده، می دانند یا حتی اگر در بانک اطالعاتی  آن ها 
سایر  به  اتصال  با  به راحتی  نرسند  موردنظر  پاسخ  به  خود 
بانک های اطالعاتی، جوابی مطابق خواسته شما خواهند یافت. 
حرف ها  به  صمیمی  دوست  و  همدم  یک  همانند  آن ها 
ما  عاطفی  نیاز  با  مطابق  و  می کنند  گوش  ما  درددل های  و 
خدماتی  تمامی  قبال  در  انتظاراتشان  می دهند،  نشان  واکنش 
که به ما ارائه می دهند بسیار ناچیز و در حد شارژ روزانه باتری 

الکترونیکی آن هاست.
تمامی  به  ما  دسترسی  یک سو  از  تکنولوژی  رهاورد  این 
خواسته های خود را آسان تر می کند ولی از سوی دیگر می تواند 
را  ما  و  را محدود ساخته  آشنایان  و  با سایر دوستان  ما  رابطه 

منزوی کند.
این تازه ابتدای ماجراست، زیرا هرآن چه ربات ها و تجهیزات 
متصل به اینترنت اشیا به صورت فیزیکی و قابل مشاهده ارائه 
و  شد  خواهد  مجازی  فضای  وارد  نزدیک  آینده  در  می کنند، 
دنیایی از توانمندی های بی حد و حصر را در اختیار ما می گذارد؛ 
دنیایی که اکنون به آن »متاِورس« )Metaverse( می گوییم.

در دنیای متاورس، کاربران محدود به یک صفحه نمایش 
دنیای جدید  در  زندگی  درگیر  آن ها  تمامی ذهن  بلکه  نیستند 
از  بسیاری  که  دنیایی  متفاوت(،  خواب  یک  مثل  )شاید  است 
محدودیت ها را زیر پا می گذارد و ممکن است مفهوم زمان و 

مکان را برای ما تغییر دهد.
ما  خردسال  فرزندان  تا  گذشت  نخواهد  زیادی  زمان 
هرآ ن چه در رویای کودکی خود می بینند به وسیله پردازنده های 
الکترونیکی لمس کنند و مطابق با میل و خواسته خود، آن ها 

را تغییر دهند.
در آینده ای نه چندان دور، دنیای مادی و فیزیکی اطراف 
که  شد  خواهد  اطالعات  و  داده ها  از  عظیمی  حجم  بستر  ما 
کامپیوترها  توسط  باال  خیلی  سرعت  با  را  آن ها  می توانیم 
فضای  از  جدیدتری  مفهوم  سبب  همین  به  و  کنیم  پردازش 

مجازی شکل خواهد گرفت.
در ذهن خود شهر بزرگ مجازی را تصور کنید که می شود 
و  کرد  کلیک  دکمه  یک  فشردن  با  آن  سازنده  عناصر  روی 
انجام داد. حتی  تغییری که باب میل شماست روی آن ها  هر 
اجزای  و  زوایا  تمامی  و  زد  قدم  عناصر  این  میان  در  می توان 

آن ها را جستجو کرد.

زحمتی  کوچک ترین  بدون  کویر  اهالی  پس  این  از 
اقیانوس  سواحل  در  کرد،  خواهند  سفر  مجازی  دنیای  به 
یا تعطیالت آخر هفته خود را  خروشان ساکن خواهند شد 

روی نوارهای رنگین سیاره زحل سپری خواهند کرد. 
ارتباطات متاورسی نیز خصوصیات منحصر به فردی دارد. 
مثال در عرصه ارتباطات پستی، طی سال های آینده تمبرهای 
به نوعی  به کار گرفته می شوند که  رمزنگاری شده هوشمندی 

زنجیره ارتباطات پیوسته یا »بالک چین« متصل هستند. 
هریک از این تمبرها دارای یک کد مخفی منحصربه فرد 
است که با خراشیدن الیه رویی آن، قابل مشاهده می شود. 
کامال  تا یک تصویر  قادر می سازد  را  تمبر  مالک  این کد، 
به عنوان  نظر،  مورد  بالک چین  در  را  تمبر  آن  از  مشابه 
یک مجموعه دیجیتال فعال کند و از آن طریق به تمامی 

تمبرهای منتشره و نشانی های پستی دنیا دسترسی یابد.
ایمنی انتقال اطالعات توسط این تمبر در شبکه پستی 
مذکور به قدری باالست که هیچ کس جز گیرنده واقعی نامه، 

امکان دریافت اطالعات درون بسته پستی را ندارد.
شبکه  این  در  اطالعات  ارسال  و  تمبر  خرید  هزینه 
پول  یا  رمزارزها  توسط  نیز  پستی  به هم پیوسته  زنجیره ای 
عمال  بنابراین  می شود.  پرداخت  کدگذاری شده  مجازی 
فرستنده  یک  میان  نفوذ  غیرقابل  و  ایمن  کامال  ارتباطی 
ناشناس با یک گیرنده ناشناس در دو نقطه نامعلوم از دنیا 

برقرار می شود. 
است ظرف سال های  قرار  که  آن چه  بهتر  درک  برای 
آتی با توسعه فناوری متاورس در دنیای ارتباطات رخ دهد، 
یا دست کم  زنده شده  اینترنت  که  کنید  تصور  است  کافی 
به صورت سه بُعدی، تمامی اطالعات مورد درخواست شما را 

در اختیارتان قرار می دهد. 
در این صورت یک »محیط مجازی« شکل می گیرد که 
می توانید به جای تماشای آن روی صفحه نمایش، وارد آن 
بشوید. بدین ترتیب، با دنیایی از اطالعات مجازی بی پایان 
و به هم پیوسته مواجه می شوید که در آن افراد می توانند 
را  از گوشی ها و عینک های مخصوص یکدیگر  استفاده  با 

مالقات کنند، با هم درس بخوانند و کار و بازی کنند. 
این دنیای جدید همچنین جنبه های دیگر زندگی برخط 
) آنالین( مانند خرید و فعالیت در رسانه های اجتماعی را نیز 

در بر می گیرد. 
فضای متاورس به کاربران اجازه می دهد تا انواع اشیای 
موردنیاز خود را مثل پوشاک و سایر محصوالت مصرفی تولید 
این که  همه  از  مهم تر  و  برسانند  به فروش  یا  بخرند  کنند، 
می توانند در این دنیای مجازی سرمایه گذاری کنند. کاربران 
قطعه  برای خود یک  دنیا  بکر  نقطه  در هر  حتی می توانند 
زمین بخرند و خانه ای رویایی بسازند و با هرکس که تمایل 

به زندگی در چنین خانه ای دارد قرار مالقات بگذارند. 
یک  در  برخط  جنبه های  تجمیع  و  اتصال  با  واقع  در 
که  بود  خواهند  قادر  انسان ها  مجازی،  یکپارچه  جهان 
فیزیکیشان  زندگی  شیوه  به همان  را  خود  مجازی  زندگی 
ادامه بدهند، مثال به تنهایی یا همراه دوستان خود به یک 
کنسرت مجازی یا یک سفر آنالین بروند، اثر هنری مجازی 
بیافرینند یا از نمایشگاه این گونه آثار هنری بازدید کرده و در 

جریان خرید یک لباس دیجیتال آن را امتحان کنند.
ایده پردازی  به خاطر  می توانند  کاربران  این که  جالب تر 
خود در دنیای متاورس به عنوان یک چهره مشهور هنری، 
صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و سیاسی شناخته شوند 
پاداش  از خدمات خود  استفاده  به خاطر  کاربران  سایر  از  و 

بگیرند.
ندارد  پایانی  هیچ  متاورس  آینده  که  معتقدند  برخی 
حضور  که  اندازه  همان  به  یعنی  نیست.  منقضی شدنی  و 
و  تعامالت  می شود،  بیش تر  مجازی  روابط  در  کاربران 
می شود.  بزرگ تر  و  بزرگ تر  نیز  متاورس  فراگیری  گستره 
متاورس، جهانی مجازی است که واقعیت و دنیای سه بعدی 

را ادغام می کند. 

یکی از دانشمندان علوم انفورماتیک در سخنرانی اخیر 
خود در اروپا گفت: متاورس به ما قدرتی خواهد داد تا آن چه 
را که روی زمین خاکی نمی توانیم به دست آوریم، به راحتی 

در دنیای مجازی  عدی تجربه کنیم.
 اگر در دنیای واقعی توان مالقات با انسان های قرون 
به  را  آن ها  می توان  متاورس  دنیای  در  نداریم،  را  گذشته 
بنابراین  کرد.  دعوت  همدیگر  با  چای  فنجان  یک  صرف 
حوزه فعالیت متاورس از گذشته تا آینده با هیچ محدودیتی 

روبه رو نیست.
این دنیای بی حد و حصر به همان اندازه که جذاب و 
مشکل گشاست، نگرانی هایی را نیز برای ما در شروع قرن 
جدید ایجاد کرده است. به عنوان مثال اخیرا یکی از کاربران 
توسط  خود  دارایی  از  سوء استفاده  به  نسبت  آمریکایی 
مجازی  محیط  یک  در  مجرمانه  امور  برای  ناشناس  افراد 
دنیای  در  او  عکس  این که  از  دیگری  کاربر  کرد.  شکایت 
روابط مجازی به عنوان یک بزهکار بین المللی منتشر شده و 
شماری از کاربران نیز با این تصویر مجازی در امور مجرمانه 

همکاری کرده اند، نگران بود.
 با وجود این، طرفداران توسعه ارتباطات مجازی معتقدند 
پروتکل  ها،  از  گسترده ای  مجموعه  اینترنت  که  همان گونه 
فناوری  ها، شبکه های ارتباطی و زبان  های مرتبط با یکدیگر 
است، متاورس نیز به همین شکل دارای قوانین، پروتکل ها 

از دست  تا کنترل آن  و شبکه هایی خواهد بود 
انسان خارج نشود.

مشوقان توسعه متاورس می گویند که این 
فضای جدید ارتباطی برای انسان ها در ابتدای 
ادامه مسیر،  یقینا در  راه بی پایان است و  یک 

تمامی قوانین کنترلی آن تدوین خواهد شد.
قرن  شروع   در  و   1401 نوروز  در  اینک 
که صد  تعجبی  همان  با  ما  جدید خورشیدی، 
روشنایی  المپ  ورود  به  نسبت  پیش  سال 
به  می کردیم،  اظهار  خود  زندگی  به  تلفن  و 
ظهور دنیای متاورس نگاه می کنیم، در حالی 
روابط  این  تمامی  دیگر  سال  چند  شاید  که 

متاورسی برای فرزندان ما عادی شود.
از  بسیاری  همانند  رویدادها  این 

سال های  ظرف  ورن،  ژول  تخیالت 
پیوست  خواهند  واقعیت  به  آینده 
که  دورانی  نیست  دور  مطمئنا  و 
هر  در  را  خود  نوروزی  تعطیالت 

کنیم  سپری  داریم  تمایل  که  نقطه ای 
دیدارش  به  عالقه مند  که  هرکسی  با  و 

هستیم، مالقات داشته باشیم.
تحوالت  از  شود  می  باعث  آن چه 
استقبال  به  با آگاهی  نترسیم و  پیش رو 
چالش های آینده برویم، مطالعه و تحقیق 

در پیشرفت های علمی است. به همان 
اندازه که دامنه اطالعات خود 

قرن  تحوالت  مورد  در  را 
کنیم،  گسترده  جدید 
کنترل  و  نفوذ  قدرت 
بیش تری بر آن ها خواهیم 

که  همان گونه  زیرا  یافت، 
فرمود:  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 

»توانا بَود، هر که دانا بَود«. 
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معمول  رسم  به   � شما  معرفي  از  داشتم  قصد 
مصاحبات � شروع کنم، ولي مي بینم که معروفیت شما 
و معرفت همگان نسبت به مراتب وجودي شما تا حدي 
گسترده و فراگیر است که اين کار اشتباه است و غلط، 
آغاز  را  بحثي  شما  اجازۀ  با  پس  زيادي!  غلط  هم  آن 
مي کنم که به نظر بنده تاکنون در محاق ابهام، مجهول 

و بي جواب مانده است. 
ادب  تاريخ  طول  مستحضريد،  در  که  همان طور 
پارسي � و بلکه ادب جهاني � درخصوص روابط حسنۀ 
شما با يکي از پرندگان خوش صدا به نام»بلبل« )معروف 
به عندلیب، هزار، مرغ چمن و...( مطالب بسیاري گفته 
و نوشته شده است که پاره اي از آن ها در تضاد و تقابل 
ماهوي و معنايي با يکديگر قرار دارند. پیش از هرچیز 
دوست داريم از زبان خودتان مطالبي را در اين زمینه 

بشنويم.
خواهش مي کنم. بله، درست مي فرمایید. بندۀ نوعي به جهت 
از هر جهتي گل هستم و درکلیِت گلّیت بنده نیز شک و  این که 
شبهه اي نیست، همواره موردنظر دو طایفه از پرندگان بوده ام که 
به حقیر، نظري احساسي و عاشقانه داشته اند )چه قبل از انقالب 

و چه بعد از آن!(.
البته  پروانگان.  و  بلبالن  از جماعت  این دو طایفه عبارتند  و 
جماعت زنبوران عسل هم هستند، منتهي آن ها به کاري عقالني و 
تولیدي مشغولند و تمام عشقشان نیز در افزایش نقدینگي کندوان 
عسل و حمایت از تولیدات داخلي خالصه مي شود و از زندگي، تنها 
چیزي که فهمیده اند، همین است و کاري به مسائل احساسي و 
که  فقرشان  خط  زیر  کارگران  طبقۀ  به خصوص  ندارند،  رمانتیک 
درگیر نظامي »پرولتاریسم« در کندو مي باشند و نه تنها از حاصل 
کار خویش بهره و انتفاعي نمي برند، که شاهد استثمار و بهره گیري 
از سوي بقیه نیز هستند. و درست همین جاست که آن شاعر لخت 
خودماني  خیلي  عریان،  طاهر  بابا  آها...  نیست...  یادم  اسمش  که 

گفته است:
به درگاه اله�ي ک�ي روا ب�ي        گل از مو، دیگري گیره گالبش

خواهش مي کنم برويد سر اصل مطلب و راجع به 
روابط خود با بلبل توضیح دهید يا اصطالحاً شفاف سازي 

کنید.
حق دارید نفهمید. حماقت که شاخ و دم ندارد. شما اگر عاشق 
هوا مي زدید. عاشق  روي   � قول خودتان  به   � را  منظورم  بودید، 
آن چه  او  براي  باشد.  نوگرا  نمي تواند  خالص،  صددرصد  و  واقعي 
بدان عشق مي ورزد،  نوترین عالم است، حتي اگر از نظر کهنگي، 

جزو آثار باستاني باشد.
ناظر  دیگري  جاي  به  معشوق،  روي  غیراز  به  عاشق،  دیدۀ 
نیست. خود شما مگر در طول تاریخ بشري تان، کساني به اسامي 
»لیلي و مجنون« نداشته اید؟ مگر نمي گویید که از مجنون پرسیدند 
حق با علي است یا عمر؟ و او گفت: حق با لیلي است! پس این ها 

چطور شد؟ آبشو گرفتید چلو شد؟!
بلبل هاي االن کجا و بلبل هاي قدیم کجا؟ سابق بر این، هیچ 

بلبلي،  نازک تر از گل بر زبانش جاري نمي شد.

     رضا رفیع

 1401( جدید  قرن  گل عذار  بهار  اولین  فرارسیدن  درآستانۀ  و  دنیا  بلبلي  و  گل  اوضاع  دراین 
خورشیدي(، فرصتي دست داد تا در حوزۀ  ادبیات طنز مستند حیات وحش، با حضور فّعال در »باغ 
نظر«،گفتگویي صمیمانه داشته باشیم با دو تن ازعزیزان گل و بلبل و با ایشان به اصطالح، گل 

بگوییم و گل بشنویم.

شاید توانسته باشیم به توصیۀ حضرت حافظ که فرمود: »گل عزیز است، غنیمت شمریدش 
صحبت/ که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد«، تا حدي عمل کرده باشیم. فلذا آن چه که 
درادامه مي آید، ماحصل همین گفت وشنود است که شک نیست بوي عطر آن، دماغ جانتان را معطر 

خواهد ساخت.

در گفتگو با گل عنوان شد:

وفاداری مدار از بلبالن، چشم!

 بهار که مي شد، چنان دل سوداییشان روانۀ بستان ها مي شد و 
چنان بي خویشتن از بوي گل و ریحان ها مي گشتند که حد نداشت. 
البته متقابل هم بود و در این راستا بود که: »گه نعره زدي بلبل، 
این،  از  بیش تر  نمي توانم  که  آخر  الي  و  گل«  دریدي  جامه  گه 
بازش کنم. اما بلبل هاي حاال چه؟ آن قدر در مسیر پرواز خود در 
آسمان، تحت تأثیر امواج مختلف ماهواره ها و تلویزیون ها و رادیوها 
موج زده  آن ها  اکثریت  که  مي گیرند  قرار  غیره ها   ... و  اینترنت  و 
شده و وارد باغ هم که مي شوند، فقط چیزهایي مي خوانند که در 
مایه هاي جاز باشد و پاپ و راک و... امثال این ها. خوب این دم و 
دستگاه هاي غیرسنتي،  کجا با طبع نازک ما جور درمي آید؟ مایي 
که زالل تر از شبنم، همنشیني نداشته ایم. )حاال قضیۀ خار به کنار. 

همنشیني اجباري بوده است!( و به قول شاعر شما:
گل مي روید به باغ، گل مي روید       با شبنم صبحگاه، رخ مي شوید

 حاال اجازه بدهید بحث را اين گونه عوض کنم که 
در  هم  »بي وفايي«  اگر  که  معتقدند  برعکس  بعضي ها 
بلبل مذکور. همین  نه  باز متوجه شماست،  کار هست، 
دوست خودتان »شبنم« که از او نام برديد، نظري جز 
اين دارد. يکي از دوستان مشترک ناصح، نقل مي کرد 

که فالني! 
به قول گلرخان هرگز منه دل     وصیت نامۀ شبنم همین است!

هم  خزعبالت  جور  این  دارد.  دشمني  هرکسي  هرحال،  به 
زاییدۀ ذهن کژاندیش همین دست اشخاص مغرض است که اصال 
چشم دیدن گل را ندارند و اگر هم دارند، فقط به خاطر گالب آن 
است و بس. حاال جالب این که عینا برعکس همین ادعاي شما را 
�اگر بنا بر توجه به اراجیف صادره از سوي این و آن باشد� من 

مي توانم نمونه بدهم و ثابت کنم:
وفاداري مدار از بلبالن، چشم     که هر دم برگلي دیگر سرایند!

بگذارید شما را راحت کنم. در گل بودن من هیچ جاي شک و 
شبهه اي نیست؛ به طوري که حتي همین همسایۀ خارپشتۀ خودم 
یعني خار هم تنها افتخارش این است که زیر سایۀ من به سر مي برد: 
»...خارم ولي به سایۀ گل آرمیده ام«. هیچ هم بنده خودشیفته و از 
خودراضي نیستم. این انگ ها به من نمي چسبد. قسمت این بوده 

که من گل باشم. شما هم به قول خواجۀ شیرازتان: 
رضا به داده بده، وز جبین گره بگشاي

که بر من و تو در اختیار نگشاده ست
 و به هر تقدیر،  در دایرۀ قسمت، اوضاع چنین باشد!

بله، اوضاع، قمر در عقرب مي باشد. حاال اگر اجازه 
بفرمايید به دلیل ضیق وقت، وارد دايرۀ قسمت نشويم 
و با تبريک مجدد فرارسیدن فصل دل انگیز بهار خدمت 
شما و ساير دوستان گل دوست، سال گل باري را براي 

شما آرزو کنیم.
همچنین امیدواریم یکي از بلبل ها نیز متن این گفتگو را از نظر 
بگذراند و به سمع و نظر سایر دوستانش برساند. همین جا اعالم 
بازخواهد  ایشان  براي  اظهارنظر  حق  و  گفتگو  باب  که  مي داریم 

بود.
ببینید آقاجان! من به شهادت یک تاریخ ادبیات،  خدمت ایشان 
ارادت داشته و دارم و همواره نیز خواهان بهبود روابط في مابین با 

جناب بلبل بوده ام و هستم.

به  رو  گاه  روابط،  اين  که  شده  شنیده  بعضا  ولي 
سردي  جنگ  تقريبا  و  گذاشته  بي تفاوتي  و  سردي 
معشوق  و  عاشق  بلوک  دو  میان  که  است  جريان  در 

درافتاده است. 
اما  نمي کنم  رد  و  دارم  قبول  را  شما  ادعاي  از  مقداري  من 
متوجه  بیش تر  تقصیر  این قضیه،  در  خدمت شما عرض کنم که 

جناب بلبل است، نه من. بلبل هم اگر بود،  همان 
بلبل هاي قدیم!

بلبالن  احساس  که  هاست  مدت  االنه   
نسبت به ما اقشار »گل جماعت« فروکش کرده 
است که حتي گل سرسبد  نه حرف من  این  و 
شعراي خود شما نیز در فرازي از سخنان خود، 

بدین مقولۀ  حساس اشارت داشته و گفته است:
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغي برنخاست

عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟!

شما فکر نمي کنید پیدايش پديده اي 
در  مصنوعي«  هاي  »گل  عنوان  تحت 
اين قضیه نقش داشته باشد؟ االن بازار 
اين گل ها در رنگ ها  از  پر شده است 
فکر  جورواجور.  و  دلخواه  اندازه هاي  و 
»عشق«،  فراعقلي  مسألۀ  در  نمي کنید 
جهت  تغییر  در  »نوگرايي«  پارامتر 
او  نظر  و  باشد  مؤثر  عاشق  احساسات 

را به جانبي ديگر معطوف بدارد؟
چرا، من هم تا اندازه اي با شما موافقم که 
اما  داشت،  توجه  هم  »نوگرایي«  اصل  به  باید 
آیا در این جریان  آیا در قضیۀ عشق هم، هم؟ 
از  داستان  این  باب  ببینید،  است؟  صادق  هم 
صریح  نّص  به  بنا  که  بوده  مفتوح  قدیم االیام 
مسأله  در  بلبل صفت،  حضرات  خود  فرمایش 

عاشقي:
هر گلي نو که در جهان آید

ما به عشقش هزار دستانیم
و این، ادعاي خود این جماعت است و بس؛ 
حاال گیریم که بر زبان خواجۀ شیراز شما جاري 
ربطي  هیچ  مسأله  من،  این  به نظر  باشد.  شده 
بیش تر  و  ندارد  مصنوعي  گل سازي  جریان  به 
برمي گردد به همان خوي و خصلت »بي وفایي« 
این قشر اهل آواز که به هرحال در شمار اهل 
و عملۀ طرب مي باشند. البته گفته باشم که این 
و  نیست  دیروز  و  امروز  به  مربوط  هم  جریان 
یک تاریخ پشت آن خوابیده است. نگذارید سر 

درددلم باز شود.

نفهمیديم  باالخره  که  ما  هرحال  به 
عاشق حق دارد نوگرا باشد يا خیر؟

آقارو! پس خیال کردید خود ما فهمیدیم؟!
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در گفتگو با بلبل عنوان شد:

نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل!
به سبک معمول مصاحبات متداول امروزي با آدم ها 

خودتان را معرفي تر بفرمايید. 
پرکنده  نوع  از  نه  )و  میان هزاران مرغ  از  بنده مرغي هستم 
از  حال  این  با  ولي  دارم،  عام  شهرت  بلبل  به  بازاري اش(که 
مرغ  هزاردستان،  عندلیب،  همچون  دیگري  اسامي  با  قدیم االیام 
چمن، مرغ سحر و امثال این ها نیز خوانده مي شده ام که این قضیه 
بیش تر مرهون تبلیغات و ابداعات و ابتکارات اهل ادب به طور اعم 
و اهل شعر به طور اخص بوده است که اسامي مختلفي را براي 

حقیر تراشیده و در افواه عموم انداخته اند. 

جناب بلبل! حتما مستحضريد که هر يک از مرغان 
جهان به صفتي خاص مشهورند و در اين میان، شما 
به داشتن سه خصیصۀ ارزشمند معروفید که عبارتند از 
عاشقي و شیدايي، فصاحت و سخنوري و خوش نوايي 
و خوش آوازي. نظر خودتان در اين خصوص چیست؟ 

بله، مواردي را که نام بردید، تماما در مورد من مصداق دارد و 
نزد همگان به این سه صفت شهرۀ بازارم و معموال شما آدم ها در 
هریک از این سه مورد، خودتان را با بنده 
بنده مایه مي گذارید.  از  مقایسه مي کنید و 
عوالم  درگیر  و  مي شود  عاشق  اگر  طرف 

مخصوص آن، مي فرماید: 
بنال بلبل اگر با َمنت سر یاري است 

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاري است 
من  کنار  را  خودش  بدین ترتیب،  و 
مي گذارد و به نوعي، چشم یاري و همدردي 
از حقیر حیوان صفت دارد که خودم احتیاج 

به هزار تا هزاردستان همدرد دارم.
سخنوري  و  فصاحت  قدرت  درمورد   
است؛  کاسه  همین  و  آش  همین  نیز  بنده 
شما  کوچک  بچۀ  اگر  حتي  که  گونه اي  به 
آدم ها خوش  زباني و به قول شما »چلچلي« 
دارد  مي گویید  او  توصیف  درمقام  مي کند، 

»بلبل زباني« مي کند.
 گاهي حتي بزرگان شما نیز ادعاي رقابت 
با بنده را داشته و خواسته اند که به اصطالح 
جناب  همین  بارزش  مثال  بزنند.  مرا  پوز 
خواجۀ شیراز شما که روبه روي آینه، خطاب 

به خودش مي فرماید: 
چو عندلیب، فصاحت فروشد اي حافظ! 

تو قدر او به سخن گفتن دري بشکن 
حاال انگار فصاحت فروشي بنده از سر عمد 
است و نوعي فخرفروشي است که بعضي به 
صرافت آن مي افتند تا به رقابت با بنده برخیزند 
و به زعم باطل خودشان، جام قدر مرا به سنگ 
محک زنند و بشکنند، که باید همین جا عرض 

نمایم فوتینا!
و  خوش آوازي  مسأله  نیز  سوم  مورد 
البته آن را یک  بنده است که  خوش صدایي 
و  ندارم  نیز  ادعایي  و  مي دانم  الهي  موهبت 
)منظورم»شما«ي  هستید  شما  خود  باز  این 
خیلي  را  که  هر  که  است(  آدمي زادي  نوعِي 
خوش صوت و آواز است، به بنده تشبیه مي کنید 
و حتي صداي مرا درمان دردهاي خود قلمداد 

مي نمایید، چنان که گفته اید: 
به صوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي 

عالج کي کنمت، آخر الّدواء الکي 
دلکش  ازصداي  بدین ترتیب،  یعني 
راه  به عنوان داغ کردن � که آخرین  بنده 
 � مي شده  قدیم محسوب  در طب  درمان 
یاد  بیمار  داغ کردن  ماقبل  راه  آخرین  یا 

کرده اید. الهي داغش را نبینم! 

اين  و  شده  ياد  هم  »قمري«  از  شما  درکنار  البته 
مسأله، صورت اختصاصي و انحصاري ندارد. 

بله درست مي فرمایید، اما از این نکته غافل نشوید که قمري 
و من، تومني دوزار با یکدیگر فرق و توفیر داریم. قمري )که به 
نام هاي موسي کو تقي، کبوتر یاهو و یاکریم نیز شهرت دارد(، اوال 
مجالس  مناسب  بیش تر  که  دارد  حزن  انگیز  و  شکوه آمیز  صدایي 
اندوه و عزاست و نکتۀ دیگر این که کالس کار نام برده اصال در 
حد و حدود بنده نیست. بنده غزل مي خوانم و ایشان ترانه. شاهدش 

هم این شعر معروف شماست که گفته است: 
هرکس به زباني سخن از وصف تو گوید 

بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه 

اصال بیايید بحث را عوض کنیم و اگر موافقید برويم 
يعني حالت  نخستین،  مورد  بر سر همان  سراغ بحث 
عشق و عاشقي شما. در اين خصوص، سؤال بنده اين 
و چرا معشوق شما  که اصوال چرا شما عاشقید  است 

»گل« است؟ مگر معشوق قحطي است؟ 
سؤال خوبي را مطرح کردید. در پاسخ به آن باید عرض نمایم 
که بنده اگر عاشق نباشم، حتي قدرت ندارم دو دهن آواز بخوانم. 
عشق همیشه در من و با من بوده و هست. خون من عشق آلود 
در  و  مي کند  کار  عشقي  من،  خون  گردش  سیستم  تمام  است. 
همین راستا قلب من نیز عشقي مي زند. تاریخ آشنایي من با گل، 
نتوان  شاید  دقیق  به طور  اصال  و  ما  آفرینش  آغاز  به  برمي گردد 
تاریخ تولد و تولیدي براي آن ذکر کرد تا چه رسد به تاریخ انقضا.
ماجراي من و معشوق مرا پایان نیست      هرچه آغاز ندارد، نپذیرد انجام 
گل را نیز اگر دوست دارم و به عنوان معشوق من معرفي شده، 
به خاطر این است که به قول معروف »ما به او محتاج بودیم، او 

به ما مشتاق بود«. 
چارچوب  در  و  باغبان  زیرنظر شخص  نیز  ما  عاشقانۀ  رابطۀ 
ارزش هاي مطرح نظام هستي بوده و همین جا هرگونه خودسري و 
تک روي را � از سوي هر کس، ولو شما آدم هاي احساساتي صادر 
افراد مي خواهم دست  از این قبیل  شود � شدیداً محکوم کرده و 
از اعمال ناشایست خود بردارند و هر خزعبالتي را به نام عشق به 

خورد بقیه ندهند که عاقبت خوبي ندارد.
ببینید، من و گل، تمام عالَممان با هم گره خورده است. هیچ 
تنابنده اي هم قادر نیست آن را باز کند و چوب الي چرخ روابط 

حسنۀ ما بگذارد. اصال شما ناهار خوردي؟! 

بله صرف شده، ممنون. پس چطور است که عده اي 
از شعرا معتقدند که شما به شخصه اصال عاشق نیستید 
و اين ساخته و پرداختۀ ذهن و زبان شاعرانۀ آن هاست؟ 

چنان که يکي از ايشان گفته است: 
بلبل نبود عاشق گل، اين کاله را 

ما دوختیم و بر سر بلبل گذاشتیم!
جسارت نباشد، ولي خیلي بي خود گفته هرآدمي که این حرف 
جنستان  چقدر  آدمیان،  از شما  برخي  واقعا  درآورده!  از خودش  را 
خجالت  حیوانم،  که  من  دارد.  خجالت  جدا  دارد!  شیشه  خرده 
مي کشم، تا چه رسد به شما که ادعاي آدمیت دارید و ادعایتان، 

گوش فلک را کر کرده است. 

بگذاريد کمي خصوصي تر و بي پرده تر صحبت کنم. 
اصوال در طول رابطه تان با گل، هرگز پیش آمده که از 
دست وي به امان آيید و بناي فرياد و فغان بگذاريد؟ و 

اگر پیش آمده، علت آن را چه مي دانید؟ 
این یک امر طبیعي است که دو جاندار، به هر تقدیر، تفاوت هایي 
به لحاظ فکري و روحي با یکدیگر دارند که اگر درکنار هم قرار گیرند و 
همواره با هم باشند، به هرحال ممکن است جزئیات اخالقیشان با یکدیگر 
اصطکاک پیدا کند و موقتا و مختصرا روابط میان آن ها به تیرگي گراید 
که البته بعد از مدتي کوتاه، همه چیز حل مي شود و اصال  خاصیت عشق 
همین است. باید طرفین بنشینند و منصفانه و صادقانه ببینند که تقصیر 

متوجه کدامشان بوده یا نبوده یا به قول شما، کي موش دوانده؟

خاطره اي هم در اين زمینه داريد؟
بله، مثال یادم مي آید یک روز صبح که کمي از دندۀ چپ بلند 
ناز و طنازي گل لجم گرفته بود، نه  از  شده بودم و مقداري هم 
گذاشتم و نه برداشتم، به او گفتم »تو رو خدا... ناز کم کن که در 

این باغ بسي چون تو شکفت!«

و ايشان چه عکس العملي از خود نشان داد؟ 
هیچ، یادم مي آید که خیلي دلش شکست و......

گل بخندید که از راست نرنجیم ولي 
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت 
که انگار یک کلمۀ خطابی »ابله«ي در آخر شعر مستتر است، 
منتهي ممیزي هاي موجود اجازه نمي داده که آورده شود. خوب من 
هم راستش خودم را مقصر دیدم و بالفاصله به رسم معشوق نوازي، 

اقدام به نوازش وي نمودم که خدا را شکر، مقبول هم افتاد. 

به  ايشان  انجام داديم،  با گل  ما  درمصاحبه اي که 
صراحت گفتند:

وفاداري َمدار از بلبالن چشم 
که هر دم برگلي ديگر سرايند 

نظر شما راجع به اين قضیه چیست؟ 
باید بگویم که این دیگر یک مقدار بي انصافي است. هر بلبلي 
را گلي است و تنها سر در کار عشق او دارد و بس. این شایعات هم 
ساخته و پرداختۀ افراد مغرض و برخي عناصر مسأله داري است که 
مي کوشند تا در سطح جهاني، چنین وانمود کنند که روابط ما و گل، 
شفاف نیست. بنا به فرض، اگر هم این مسأله صحت داشته باشد، 

بنده هم متقابال موضع مي گیرم و عرض مي کنم که: 
نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل 

بنال بلبل بیدل که جاي فریاد است! 

ولي گفته اند که: 
از دل نمي رسد نفس عاشقان به لب 

بلبل ز بي غمي است که فرياد مي زند 
خاموش  مزدور اجنبي! نان به نرخ روز خور! چگونه گاه فریاد 

نزنم، درحالي که گفته اند: 
ناگشوده گل نقاب، آهنگ رحلت ساز کرد 

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است 
گاه مي شود که گل را مي بینم شدیدا مجذوب حسن خویش 
است و اصال حواسش حتي به آواز من هم نیست. این جاست که 

مي خواهم بزنم زیر فریاد و بلکه زیر میز کافه! 

البته گفتني است که به هرحال به قول قديمي ها»يا 
خورد  در  خانه اي  کن  بنا  يا  دوستي،  پیلبانان  با  مکن 
بهتر  شايد  منظوم  زبان  به  نام برده.  خرطوم  و  پیل« 

متوجه شويد.
چو راي عشق زدي با تو گفتم اي بلبل 

مکن که آن گل خندان براي خويشتن است 
کاله  ندارد.  ربطي  شما  به  دیگر  اینش  ولي  ببخشید،  خیلي 
خودتان را سفت بچسبید که بادش به یغما نبرد! دیگر از زیر زبان 
بنده هم با آن زبان ژورنالیستیتان حرف بیرون نکشید که الم تا 

کام حرف نخواهم زد. 
آشنایان ره عشق گرم خون بخورند 

ناکسم گر به شکایت سوي بیگانه روم 

براي مردم  پیامي  يا  اگر حرفي، صحبتي  درخاتمه 
داريد،  بفرمايید. 

بنده فرارسیدن فصل بهار را به تمام اهل باغ، مرغان چمن و نیز 
گل هاي عزیز تبریک عرض مي کنم و از تمامي بلبالن گل دوست 
مي خواهم که به شادي ایام بهار، تا مي توانند در باغ و چمن غزل خواني 
که  فراخوانند  خوشي  و  عیش  به  کما في السابق  را  همگان  و  کنند 

گفته اند در این فصل »البلبلون یچچهچهون في المزارع«!
پیامي هم دارم به گل که اگرچه گل بوده، اما کمي ُشل بوده 
و باید توجه داشته باشد که گل بودن هم حدي دارد، همچنان که 

صبر بلبل هم حدي دارد. 
اي گل، به شکر آن که تویي پادشاه حسن 

با بلبالن بیدل شیدا مکن غرور!
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تنها، در حال قدم  آرام، گوشه گیر و  یک معلم ساکت و 
که  رسید  ذهنش  به  خود،  افکار  در  غرق  و  خیابان  در  زدن 
گونه  از  هم  آن  طنز،  قالب  در  را  مردم  مشکالت  و  مسایل 
برساند،  دولتمردان  به گوش همگان خصوصا  آن  »نیشدار« 
کرده  با خود حالجی  را  فکاهی  مجله  انتشار یک  ایده  پس 
آن  برای  نامی  باید  اما  کند،  منتشر  را  آن  گرفت  تصمیم  و 
تأثیرگذار  انتخاب می کرد که همگانی پسند و در عین حال 
ذهنش  به  خاصی  نام  این که  تا  کرد  فکر  و  کرد  فکر  باشد. 
در  با همسرش  را  فکرش  و  رفت  خانه  به  دوان دوان  رسید، 
طنز  مجله  ترتیب  این  به  و  افتاد  مقبول  که  گذاشت  میان 

»مالنصرالدین« متولد شد.

 

جوانشیر«،  خاطرات »حمیده  کتاب  امسال،  اسفند  اوایل 
همسر مدیر مجله مالنصرالدین، با ترجمه فرهاد دشتکی نیا، 
انتشارات  توسط  باهنر کرمان،  دانشگاه شهید  تاریخ  از گروه 

ثالث منتشر شده است.
خانم حمیده جوانشیر، همسر سوم »جلیل محمدقلی زاده«، 
مدیر مجله مالنصرالدین بوده و در بخشی از کتاب خاطرات 
خود، چگونگی آشنایی و ازدواج و همچنین تولد و انتشار این 

مجله را شرح داده است. 
وی در کتاب خود نوشته است: میرزا جلیل محمدقلی زاده 
در سال 1865 میالدی )1243 شمسی( متولد شد، پدربزرگ 
به نخجوان  ایران  در  از »خوی«  در دهه 1840 میالدی  او 
مهاجرت کرد. پدر میرزا جلیل هم »مشهدی محمدقلی« نام 
مشهدی  بود.  مهاجرت  این  خردسال  اعضای  از  که  داشت 
محمدقلی در نخجوان بقالی کوچکی داشت و در سال 1860 
میالدی با »سارا بابایوا« از اهالی همان شهر ازدواج کرد که 
ثمره آن چهار پسر و یک دختر بود. پسر ارشدش میرزایوسف، 
ساعت ساز شد و در جوانی از دنیا رفت، دومین پسر میرزا جلیل 
مشهور    انقالبی  همان  علی اکبر  میرزا  هم  پسر  سومین  بود، 
و  رفت  دنیا  از  کودکی  در  که  بود  خلیل  پسر  چهارمین  بود. 

آخرین فرزند هم که دختر بود سکینه نام داشت.

جلیل در کودکی نازپرورده بود و همه خانواده او را دوست 
داشتند. پدر و مادرش فکر می کردند عالم بزرگی خواهد شد، 
برای همین از همان کودکی لقب »میرزا« به او داده بودند. 
جلیل را از هفت سالگی به مکتب می فرستند و حدود چهار 
مدرسه مالعلی  در  بعد  و  می کند  تحصیل  مالباقر  نزد  سال 

تحصیالتش را ادامه می دهد.
می گفت:  رفتنش  مدرسه  خاطرات  درباره  جلیل  میرزا 
»همین االن هم سوزش کف پاهایم را که در مکتب حاجی 

مالباقر به فلک بسته می شدند احساس می کنم.«
سپس برای ادامه تحصیل به دانشسرای »گوری« رفت 
در  حتی  و  داشت  شرکت  هنری  برنامه های  در  آن جا  در  و 
تئاتر دانشسرا در نقش زنان بازی می کرد و خیلی شوخ طبع 

و خونگرم بود.
پایان  در  میرزاجلیل، 
به  و  شد  معلم  دانشسرا 
بعد  و  خانلی«  »اولو  روستای 
هم به روستای »نهرم« اعزام 
با  سال ها  همان  در  گردید، 
یکی از دختران روستای نهرم، 
به نام حلیمه خاتون ازدواج کرد 
و یک سال بعد هم دخترش به 
را »منور«  نامش  آمد که  دنیا 
به دست  قلم  گذاشتند. سپس 
داستان  نوشتن  به  و  گرفت 
دو  آن  حاصل  که  پرداخت 
داستان به نام های »ماجراهای 
داستان  و  داناباش«  قریه 

»معلم روستا« بود.
میالدی   1897 سال  در 
به مسکو سفر کرد و در آن جا 
آشنا  مختلف  نویسندگان  با 
پاسخ  و  پرسش  جلسات  شد، 
نمایشنامه  چند  و  کرده  برگزار 
همسرش  بعد  سال  کرد.  اجرا 
رفته  ایروان  به  می کند،  فوت 
و در آن جا به عنوان مترجم در 
فرمانداری مشغول کار می شود.

در سال 1900 میالدی با نازلی خانم که از ازدواج قبلی 
در  می کند،  ازدواج  دارد  حیدر  نام  به  ساله ای   10 پسر  خود 
محافل  در  را  شب هایش  و  روز  بیش تر  میرزاجلیل  ایام  این 
ادبی می گذراند و نازلی خانم از تنهایی افسرده شده و وقتی 
بچه اش مرده به دنیا می آید بیماری اعصاب می گیرد و خیلی 

زود از دنیا می رود.
»شرق  نشریه  در  جلیل  میرزا  میالدی،   1903 سال  در 
کار  مشغول  »وزرژدنیه«  مترقی  نشریه  در  سپس  و  روس« 
می شود، دو سال بعد تقاضای انتشار روزنامه ای به زبان ترکی 

به نام »نوروز« می کند اما با تقاضایش مخالفت می کنند.

فائق  »عمر  نام  به  روزنامه نگارش  دوست  همراه  به  او 
همان  از  و  می کند  تأسیس  را  »غیرت«  چاپخانه  افندی«، 
نام  این که  تا  می افتد  فکاهی  مجله ای  انتشار  فکر  به  زمان 
»مجله مالنصرالدین« به ذهنش می رسد، به تکاپو می افتد و 
سرانجام مجوز انتشار این مجله را می گیرد و نخستین شماره 
آن در هفتم آوریل 1906 )17 فروردین 1285( در یک هزار 

نسخه چاپ و منتشر می شود.
شب قبل از انتشار مجله، میرزاجلیل پولی نداشت و فقط 
توانست پول چند ساعت کار را به یک کارگر بدهد و ناچار 
افندی از شب تا طلوع آفتاب، دسته  خودش به همراه فائق 
دستگاه چاپ را می چرخانند و صفحات هر نسخه را الی هم 
می گذارند و مجله را بسته بندی می کنند تا آماده فروش شود.

خوبی  فروش  و  شده  مواجه  استقبال  با  بالفاصله  مجله 
می کند، درخواست اشتراک مثل سیل به دفتر روانه می شود و 

از هر سو پیام تبریک و تشکر می رسد.
ژانویه  تا  مجله  انتشار 
 39 به   )1285 )دی   1907
درآمد حاصل  می رسد،  شماره 
را  هزینه ها  آن،  فروش  از 
قرض ها  و  می کند  جبران 
به  مجله  و  می شود  پرداخت 
موفقیت بزرگی دست می یابد.

مرزایف،  شریف  میزرا 
تزارها،  حکومت  سانسورچی 
»در  بود:  نوشته  خاطراتش  در 
آن ایام تعدادی از روشنفکران 
ترک تفلیس با اشتیاق فعالیت 
آن ها عمر  در رأس  می کردند. 
فائق افندی و میرزاجلیل بودند 
آزادی خواهی  پیشروان  از  که 
دو  این  می رفتند.  به شمار 
نظر مادی  از  روزنامه نگار، هم 
سیاسی  خطرات  نظر  از  هم  و 
در  بودند  خریده  جان  به  که 
باکو  در  همکارانشان  با  مقابله 
در شرایط به مراتب سخت تری 
وجود  با  می کردند.  فعالیت 
و  داد  نتیجه  فعالیتشان  این، 
توانستند تأثیری عمیق بر افکار 
اطراف  و  تفلیس  مسلمانان  انقالبی  و  سیاسی  فعالیت های  و 

آن بگذارند. 
موجی که آن ها ایجاد کردند اهالی را چنان در بر گرفت 
که نتایج آن حیرت انگیز بود. میرزاجلیل و فائق افندی چاپخانه 
منتشر  را  مالنصرالدین  هفته نامه  سپس  و  تأسیس  را  غیرت 
کردند. قدرت قلم بسیار عالی این دو نویسنده در مدت کوتاهی 
خودش را نشان داد. سخن آن ها »یا مرگ یا رسیدن به هدف« 
بیانیه های  و  اعالمیه ها  بروشورها،  خود،  چاپخانه  در  و  بود 
همین  و  می کردند  چاپ  جسورانه ای  و  انقالبی  روشنگرانه، 
بود.  شده  تبعیدشان  و  شدن  زندانی  موجب  بارها  اقداماتشان 

قصه تولد و انتشار مجله مالنرصالدین

     محمدرضا حیدرزاده

ادبی
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و  دولتی  ماموران  اذیت  و  آزار  و  تعقیب  و  فشار  تحت  آن ها 
ژاندارم ها بودند.«

حمیده جوانشیر در ادامه نوشته است: »چندسالی از مرگ 
شوهرم سرهنگ ابراهیم بیک گذشته بود که به من خبر دادند 
که میرزاجلیل خواهان ازدواج با من است، ابتدا مخالفت کردم 
اما بعدا در پانزدهم ژوئن 1907 )24  خرداد 1286( مال آمد و 
در حضور اقوام و آشنایان خطبه عقد را خواند و با هم ازدواج 
کردیم. هیچ جشنی برگزار نکردیم، هر کسی از ازدواجمان با 
خبر می شد به منزلمان می آمد و با میرزاجلیل آشنا می شد و 
با او صحبت می کرد، همه به او حس خوبی داشتند به غیر 
از خدمتکار من که از میرزاجلیل خوشش نمی آمد و می گفت 

چشم هایش نشان می دهد که تو را بدبخت خواهد کرد. 
دستور   )1286 )خرداد   1907 ژوئن  در  نظامی  فرماندار 
در  مضر  فعالیت های  اتهام  به  را  مالنصرالدین  مجله  توقیف 
شرایط جنگی داد و خواستار تبعید میرزاجلیل، سردبیر آن، به 

یکی از ایالت های روسیه شد.
میرزاجلیل فوری به دیدار کولوبف، رئیس کمیته نشریات 
تفلیس  نظامی  فرماندار  با  که  کرد  خواهش  او  از  و  رفت 
صحبت کند تا مجددا مجوز انتشار مجله را بدهد. به او گفته 
بود که حاضر است تعهد بدهد درباره مسائل سیاسی مربوط 
رئیس  کرد.  خواهد  منتشر  مطلب  احتیاط  با  اعلی حضرت  به 
انتشار  مجوز  الزم،  تعهدات  گرفتن  از  پس  نشریات  کمیته 
صادر  تفلیس  نظامی  حاکم  طرف  از  را  مالنصرالدین  مجدد 
 1907 ژوئن  پنجم  و  بیست  از  مجله  ترتیب  این  به  و  کرد 

مجددا منتشر شد.
 کارها ادامه داشت تا این که در سپتامبر 1908 به مجله از 
طرف کمیته مطبوعات قفقاز نامه ای ارسال شد که بر اساس 
که  نظارت شود  قفقاز  در  امپراتور  جانشین  دستور  به  بنا  آن 
ایران  شاه  علیه  مطلبی  مالنصرالدین  مجله  در  این  از  پس 

چاپ نشود.
آمده  مجله  این  درباره  قفقاز  مطبوعات  کمیته  گزارش  در 
بود: »مالنصرالدین، هفته نامه ای فکاهی است که به ترکی در 
تفلیس منتشر می شود. مدیر و سردبیر آن جلیل محمد قلی زاده، 
فارغ التحصیل دانشسراست. تیراژ مجله دوهزار و پانصد الی سه 
هزار نسخه است. در این مجله کارتون های خوبی چاپ می شود. 
در اغلب صفحات آن مطلب طنز درباره انحطاط و عقب ماندگی 
مسلمانان گنجانده می شود. به ندرت درباره سیاست داخلی مطلبی 
چاپ می کند، اگر هم چاپ کند بسیار محتاطانه عمل می کند. 
تازگی به شاه ایران و سیاست های او به شدت حمله کرده است 
اما پس از هشدارهایی که به مجله داده شد حمالتش کاهش 
یافت. مالنصرالدین سومین سال انتشارش را پشت سر می گذارد 

و در میان مسلمانان طرفداران پر وپا قرصی دارد.«
به طور مرتب  در سال 1908 میالدی 52 شماره مجله 
چاپ و منتشر شد اما در سال بعد از تعداد مشترکان کاسته و 
ورود مجله به ایران و ترکیه ممنوع شد و تیراژ آن پایین آمد، 
مشکالت مالی موجب شد به میرزاجلیل پیشنهاد بدهند که در 
مجله آگهی گرامافون چاپ کند، او در ابتدا راضی نمی شد اما 
مشکالت مالی وادارش کرد برای پرداخت قرض های مجله، 

آگهی چاپ کند. 
در سال 1920 جنگ شدیدی آغاز شد، همه چیز به هم 
ریخته بود، ناچار به ایران کوچ کردیم و با سختی بسیار در 
روز ششم سپتامبر به تبریز رسیدیم و در خانه ای مستقر شدیم. 
دیدنمان  به  مالنصرالدین  طرفداران  و  میرزاجلیل  دوستان 
تبریز  وارد  شاه  قشون  که  بود  نگذشته  چیزی  هنوز  آمدند. 

شدند و این جا هم جنگ شروع شد.
در دسامبر 1921 میرزاجلیل از والی تبریز تقاضای مجوز 
به  آن که  شرط  »به  شد  داده  پاسخ  که  کرد  را  مجله  انتشار 
زبان فارسی باشد«، میرزاجلیل قبول نکرد، والی تبریز گفت 
میرزاجلیل  باز هم  که  باشد  فارسی  زبان  به  که سرمقاله اش 
با مورد آخر موافقت شد و نخستین  موافقت نکرد. سرانجام 
شماره مجله مالنصرالدین در تبریز در روز نوزدهم فوریه )30 

بهمن 1299( به چاپ رسید.

روز بعد ماموران والی تبریز به خانه مان آمدند و گفتند که 
مجله توقیف است!

با مشورت هایی که انجام شد، در روز هشتم اسفند دوباره 
مجوز انتشار مجله را دادند و دومین شماره مجله در روز 19 
اسفند چاپ و منتشر شد و همین طور شماره سوم آن در روز 

29 اسفند چاپ و توزیع گردید.
چهارمین شماره مجله در روز 11 فروردین1300 منتشر 
االغ هایشان  و  کارتون چاروادارها  آن شماره،  شد، روی جلد 
چاپ شده بود. در کنار آن ها معلمی دست به سینه و مأیوس 
ایستاده بود. معلم االغ را قسم می داد »به تو تعظیم می کنم 
زبان بسته، چون حقوق ما را که از نواقل تأمین می شود شش 
ماه است پرداخت نکرده اند. از تو و دوستانت خواهش می کنم 

زود به زود به شهر تشریف بیاورید.«
در آن ایام از هر بار االغ که وارد شهر می شد مبلغی مالیات 

می گرفتند و حقوق معلمان را با همان پول می پرداختند.
آن کارتون بر رئیس معارف تبریز اثر گذاشته بود و او فورا 
حقوق معلمان را پرداخت، به این ترتیب شماره چهارم مجله 

هم فوری به فروش رسید.
تاریخ 23 فروردین 1300 منتشر  شماره پنجم مجله در 
درباره  جلیل  میزا  قلم  به  طنزی  مطلب  شماره  این  در  شد. 
حمام های تبریز و آب های آلوده شان نوشته بود که متصدیان 
امر بی درنگ به وضعیت حمام ها رسیدگی و در عرض بیست 

و چهار ساعت آب خزینه ها را عوض کردند.
و  چاپ   1300 اردیبهشت  ششم  در  مجله  ششم  شماره 
منتشر شد و چند روز بعد، میرزاجلیل تلگرافی از کمیته انقالب 
او  بودند  داده  اطالع  که  کرد  دریافت  آذربایجان  )جمهوری( 
را در نخستین کنگره اتحاد جماهیر شوروی به اتفاق آرا به 
با خانواده  باید  انتخاب کرده اند و  ریاست کمیسریای معارف 

به باکو برگردد.
وقتی شماره هفتم مجله در 16 اردیبهشت به چاپ رسید، 
میرزاجلیل در آن اعالم کرد که از او خواسته اند به باکو برود و 

خواهش کرد فقط اشتراک سه ماهه داده شود.
 27 روز  در  تبریز  در  مجله  شماره  آخرین  و  هشمین 
اردیبهشت 1300 به چاپ رسید تا نقطه ای بر پایان فعالیت 
مالنصرالدین در این شهر باشد و در هشتم خرداد با قطار ویژه 

به تفلیس رفتیم و 14 خرداد هم وارد باکو شدیم.
دوباره  فعالیت  پاییز 1922 میالدی مجوز  در  میرزاجلیل 
شش  در  آن  شماره  اولین  و  گرفت  را  مالنصرالدین  مجله 

صفحه روز سوم ژانویه 1924 به چاپ رسید.
نمایشنامه های  روی  بر  کار  میرزاجلیل،  مدت  این  در 
»دیوانه ها«،  نمایشنامه  خصوصا  داد،  انجام  را  نیمه کاره اش 
برای نوشتن آن کتاب های زیادی درباره دیوانگی و دیوانگان 
درباره  »آن قدر  گفت:  خنده  با  بار  یک  بود.  کرده  مطالعه 
دیوانه ها کتاب خوانده ام که می ترسم آخرش خودم هم دیوانه 

شوم.«
مجله در این دوران به طور مرتب چاپ و منتشر می شد 
تا این که به ایام بیست و پنجمین سال انتشار مجله نزدیک 
چپ  پای  و  دست  که  دادند  خبر   1309 آبان  در  شدیم، 
او در  آبان 1309 پزشک  نیمه فلج شده است. در  میرزاجلیل 
نامه ای می نویسد »دفتر عمر بیمار بسته شده است. بیش تر از 

دو ماه زنده نخواهد بود«.
روز 13 دی 1310 حال میرزاجلیل رو به وخامت گذاشت، 
دکتر آمد و او را معاینه کرد و گفت »خونریزی مغزی کرده 
است«، میرزاجلیل آخرین نفس را کشید و برای همیشه آرام 

گرفت.«
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یا رب تو نگهبان دل اهل وطن باش  
که امید بدیشان بود ایران کهن را 
ایران زمین  بر  که  فراوان  اعصار  و  قرون  گذشت  در 
و  فرهنگ  تمدن،  مشعل  که  رفت  گمان ها  است،  رفته 
فرزانگان  است.  داشته  خاموشي  به  روی  ایران زمین  مدنّیت 
و  بررسي  با  و  نهاده  قلم  بر سر  را  گرانمایگاني جان خود  و 
نه تنها  خاموشي  از  را  مشعل  این  شگفت آورشان  تحقیقات 
پس  ساخته اند.  نوراني تر  و  روشن تر  را  آن  بلکه  رهانیده اند 
به  فارسي  ادب  و  فرهنگ  مشعل  روشنایي  سال،  هزارها  از 
مقدس،  سرزمین  این  جاي جاي  در  ایراني  خردمندان  همت 
توفان هاي  و  باران  و  باد  از  و  ایراني  تمدن  روشني بخش 
سهمگین در امان بوده است. در حفظ و نگهداري این فرهنگ 
چه قلم هایي درهم شکسته و چه جان هاي پاکی خون بهای 
آن چه  نگارش  از  است. هدف  نگشته  میهن دوستان  و  میهن 
مي آید سرک کشیدن و ره جستن به قرن هاي رفته نیست، 
و  گذشته  در سدۀ  باشد  شتاب آلوده اي  شاید جستجوي  بلکه 
خود  آخرین  روزهاي  شتابان  آن  سال  واپسین  که  روزگاري 

را مي گذراند.
 آذربایجان، خطه پاک و تاریخي ایران کهن، اثرگذارترین 
بوده  فارسي  ادبیات  و  هنر  و  ایراني  فرهنگ  اعتالي  در 
است. به راستي که اگر آذربایجان نمي بود ایران نیز نمي بود. 
در  ایرانیان  سایر  برابر  در  سکوت  و  چشم پوشي  گفته،  این 
باور  در  نکته  این  بلکه  است  نبوده  زمین  ایران  گوشه گوشه 
ایرانیان  مي آید که این سرزمین در برابر هجوم ها ایستاده و 
آذري چون کوه به بزرگي سهند و سبالن در برابر هر تهاجم 
مقاومت کرده اند. از اوایل قرن چهاردهم هجري خورشیدي، 
فرزانگان میهن دوستي در این خطه  زاده شده اند و با آفرینش 
شاهکارهاي ادبي و تاریخي و هنري، ستون هاي استواري بر 
با خردمندي  این دانشوران آن گونه  افزوده اند.  ایران  فرهنگ 
و  یکتا  من  باور  به  که  کشیده اند  مرارت ها  و  زده  قلم  خود 
بي همتا مي باشد، استاد محمدحسین شهریار، دکتر اسماعیل 
محمدامین  دکتر  و  مرتضوي  منوچهر  دکتر  خویي،  زریاب 
ریاحي که اکنون در دل خاک خفته اند از این شمارند. بزرگان 
دکتر  و  مّوحد  محمدعلي  دکتر  بمانند  دگر  فرهیختگاني  و 
هستند  آناني  شمار  از  بود  افزون  عمرشان  که  آموزگار  ژاله 
و  سال ها  خداوند  یاري  به  و  حیاتند  قید  در  خوشبختانه  که 
نوروزهاي دیگر بر عمر پربارشان افزوده باشد. این نوشتار در 
پي آن است که به بزرگان و ادیبان در خاک خفته آذربایجان 
عزیز بپردازد و گوشه اي از آن چه را که  توانسته اند در راستاي  

اعتالی ادبیات فارسي انجام دهند نمایان سازد. 

آب دریا را اگر نت�وان کشی�د      هم به  قدر تشنگي باید چشید 

محمدحسین بهجت تبريزی
از  پس  شد.  زاده  تبریز   شهر  در  شهریار  محمدحسین 
پزشکي  فراگیري  به  تهران  در  ابتدایي  تحصیالت  گذراندن 
از  را  او  چشم سیاهي  و  فریبنده  نگاه  و  شیدایي  اما  پرداخت 
زمان  به  که  پرداخت  شاعري  و  شعر  به  بازداشت.  طبابت 

کوتاهي نام شهریار را زیبنده خود قرار داد. 
شاید در سده گذشته هیچ شاعري به بزرگي محمدحسین 
نشده  دیده  ایران زمین  تاریخ  در  شهریار،  به  مشهور  بهجت، 
به  او  که  محبتی  و  مهر  و  شهریار  محمدحسین  شعر  است. 
ایرانیان  و خاطره  یاد  در  آن چنان  داشته  ایران  وطن خویش 
باقي مانده است که اگر گزافه نباشد هیچ فردي نیست که او 

را نشناخته و شعري از او نخوانده باشد. 
در سال 1344 دانش آموزي به نام میرجالل الدین کزازي 
که به قول خویش در کالس چهارم دبیرستان رازي کرمانشاه 
مشغول تحصیل بوده است از باب ارادت  نامه اي به شهریار 
در  که  شهریار  دیوان  دوم  جلد  در  نامه  این  که  مي نویسد 
خردادماه 1349 در چاپخانه شفق تبریز به چاپ رسیده است 

درج مي گردد. در قسمتي از این نامه چنین آمده است: 
»اي شهریار ملک سخن که با شانۀ نبوغ گیسوان مواج و 
ّدرریز عروس طبع را شانه مي زني! اي رب النوع احساس! آیا 
تار و پود وجود تو را از عشق ساخته اند که این سان با اشعارت 
شور مي افکني و قلب هاي پر مهر ما را از تنگناي خفقان آور 

مادیت به فراخناي فرح انگیز معنویت مي بري؟«
این نامه که در آن  چنان شور و عالقه ای به شهریار ابراز 
مي شود، به راستي زیبایي و متانت خاصي دارد. نکته جالب تر 
آن که همین جوان مدرسه اي هم اکنون در شمار بزرگان ادب 
فارسي بوده که خود نیز وزنه اي در علم و ادب ایراني تاریخ 

معاصر محسوب مي گردد. 
و  حافظ  غزلیات  به  و  شاهنامه  و  فردوسي  به  شهریار 
از  بعد  دادبه،  اصغر  دکتر  قول  به  مي ورزید.  عشق  سعدي 
اشعار  شهریار،  میزان  به  شاعري  هیچ  بهار  ملک الشعراي 

میهني و ایران گرایانه نسروده است. 

خوشا پیکار جان بازان میهن در آغوش عروس فتح میران 
گرم خون ریخت دشمن شهریارا به خون داني چه بندم نقش؟ ایران

 

در  شهریار  ایران دوستانه   قصاید  و  غزلیات  همۀ  آوردن 
به  اشاراتي  شاید  ولي  نمي باشد  امکان پذیر  کوتاه  نوشتاري 
بعضي از این قصاید بر آشکار گردیدن ایران دوستي شهریار، 
پرتوي کوتاه بیفکند. در یکي از قصاید به عنوان حماسه ایران 

آورده است: 

س�ال ه�ا مشع�ل ما پیش�رو دنی�ا ب�ود 
چشم دنیا همه روشن به چراغ ما ب�ود 

درج دارو هم�ه در حک�م حکی�م رازي 
برج حکمت همه با بوعل�ي سین�ا ب�ود 

قرن ها مکت�ب قان�ون و شف�اي سین�ا 
با حکیمان جهان مشق خطي خوانا بود 

عطر عرفان همه با نسخه شع�ر ع�طار 
اوج فکرت، هم�ه با مثن�وي م�ال ب�ود 

داست�ان هاي حماس�ي بس�رود و ب�سزا 
خاص فردوسي و آن همت بي همتا بود 

ِکلک َسّحار نظامی به نگاری�ن تذهی�ب
کلک مّشاطه طبعی که عروس آرا ب�ود

پند سعدی کلم�ات ملک الع�رش َع�ال
غ�زل خ�واج�ه س�روِد  َمالء اع�ال بود

گر سخن از صفت قهر و غرور ملي ست 
کاوۀ ماست که بر قاف قرون عنقا ب�ود 

تاج تاریخ جهان، کوروش اهخامنشي ست 
کز قماش و منشي محتشم و واال ب�ود 

عدل کسرا چه همایي ست همایون سایه 
که نه بر صحنه تاریخ چنین سیما ب�ود 

ش�اه شط�رن��ج فتوح�ات، همان�ا ن�ادر 
کز سلحشوري و لشکرشکني غوغا بود 

هر گلي کز چمن باغ جنان آبي خ�ورد 
نازپ��رورده ای�ن خ�اک عبی�رآس�ا ب�ود 

بس توحش که در او شد به تمدن تبدیل 
آمدن یرغو و رفت�ن َیَسق و یاس�ا ب�ود 

خات�م گم�شده را باز بج�وي اي ایران 
که بدان حلقه جهان زیر نگی�ن ما بود. 

ادیبان آذربایجان

     انوشیروان منشی زاده

استاد شهریار و استاد منوچهر مرتضوی

ادبی
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منوچهر مرتضوی

دکتر منوچهر مرتضوي از سلسلۀ سادات جلیل القدر خاندان 
مرتضوي در تبریز است. او در سال 1308 در تبریز به دنیا آمد 
و پس از تحصیالت ابتدایي در تبریز و ادامه آن در دبیرستان 
فیروز بهرام تهران، وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و 
متعاقب آن دوره دکتري ادبیات فارسي را در همین دانشکده به 
پایان رساند و در دانشکده ادبیات تبریز مشغول تدریس گردید.

 دکتر منوچهر مرتضوي به ایران، زبان فارسی، حافظ و 
شاهنامه فردوسي عشق مي ورزید و آرزومند شکوه و عظمت 
ایران زمین بود. چندین کتاب و تألیف از وي بازمانده است که 
از میان آن ها مي توان به کتاب هاي »زبان دیرین آذربایجان«، 

»مکتب حافظ« و »فردوسي و شاهنامه« اشاره نمود. 
منوچهر  دکتر  فضل  و  دانش  قدر  روزگار،  متأسفانه 
مرتضوي را ندانست و ایشان عمال از سال 1357 گوشه نشیني 
اختیار نمود، در به روي دوستداران خویش بست و جز عده اي 
معدود از دوستان شفیق، با کسی معاشرتي نداشت. سرانجام 
در سال 1389 چهره در نقاب خاک کشید و در کنار همسرش 

در قبرستان وادي رحمت تبریز به خاک سپرده شد.
هر چند که نگارنده افتخار زیارت استاد را نداشته ام ولي با 
توجه به تعلق خاطري که به شیخ محمود شبستري داشته و 
دارم آن گاه که به زیارت مقبره شیخ در شبستر مفتخر مي گردم 
سعي نموده ام تا شاید زیارت مقبره استاد نیز نصیبم گردد. در 
حدود هفت یا هشت سال قبل که به تبریز رفته بودم در یکي 
از شب هاي سرد زمستاني فاصله بین هتل و دانشگاه تبریز 
اتاقکي وجود  پیاده گذراندم. نزدیک سردر دانشگاه تبریز،  را 
داشت که ظاهرا دانشجویان کارهاي خود را جهت تایپ به 
آن جا ارائه مي دادند. با کمال خشوع به دانشجویاني که بیرون 
از اتاقک جمع شده بودند نزدیک شدم و از آنان پرسیدم که 
آیا آقاي دکتر منوچهري مرتضوي را مي شناسید یا خیر؟ که 
متأسفانه جواب همه آن ها منفي بود و مرا به ورودي دانشگاه 

راهنمایي کردند تا از آن جا سوال خود را بپرسم. 
و  جان  و  دل  که  خردمندي  گرانمایگان  چنین  وجود  با 
توان خود را در این راستا جانانه هدیه به مام میهن نموده اند، 
آنان که بر زبان ملي فارسي و هویت هزاران ساله این بوم 
و بر به دیده بغض و کینه مي نگرند و از خویش و بیگانه با 
زبان فارسي در عداوتند هرگز نخواهند توانست بر این هویت 

افتخارآمیز چشم زخمي وارد آورند. 

اي مظه�ر مج�سم روی�اها       اي ن�ور ط�ور سین�ۀ سیناها 
اي س�رن�وشت جمله آدم ها       اي س�رگذشت جمله حواها 
اي واپسی��ن ترانه وامق ها        اي آخ�ری�ن فس�انۀ عذراها 
اي از نژاد خسرو و شی�رین ها        اي از تب��ار عروه و ع�فراه�ا 
اي رشک حسن صورت یوسف ها          اي اشک حزن عشق زلیخاها 
گفتم شبي است تیره بیاساییم        گفت��ا چنین کنن�د شکیباها 
گفتم خموش و کشت چراغ آن دم           ش�ب ماند باز و وشنو و شیواها 
زین بیش تاب راندن و گفتن نیست          راه دراز و ش�ع�ر م�ق�ف�ي ها 
اشکي به یاد روي تو افشانم        یک قطره اشک به وسعت دریاها 

عباس زرياب خويي

 1337 ذیقعده   15 در  »من 
این  آمدم.  به دنیا  قمري  هجري 
تاریخ را دایي مرحوم من که تنها 
فرد باسواد در میان اقوام نزدیک 
خانوادگي  قرآن  پشت  در  بود  ما 
تقریبا  است  و مطابق  بود  نوشته 
هجري   1298 تیرماه   22 با 
 1919 ژوئن   13 و  شمسي 
خوي  شهر  من  زادگاه  مسیحي. 
واقع در گوشه  غربي شمال ایران 

است...«
آن چه که در فوق آمد به قلم شادروان دکتر عباس زریاب خویي 
مي باشد که در مجله تحقیقات اسالمي تحت عنوان »زندگاني من« 

به چاپ رسیده است. 

آن مرحوم که از نوادر علمي و فرهنگي ایران عزیز است، 
تحصیالت نخستین خود را در حوزۀ علمیه قم و تحصیالت 

دانشگاهي را در آلمان انجام داد. 
و  علمي  نوادر  از  نیز  وي  که  موحد  محمدعلي  استاد 
فرهنگي ایران زمین است، با اشاره به مکاتبات خود با دکتر 
زریاب، می گوید: »نامه هاي زریاب معموال با نثري ادیبانه و 
و  شده  نوشته  منشیانه  تلمیحات  از  مشحون  طنزآمیز  لحني 
سه  دارد.  نوطلب  و  جوینده  طبعي  روشن،  ذهني  از  حکایت 
چیز در این نامه ها موج مي زند:  عطش بي پایان براي دانش، 
خاطر  تعلق  و  دوستان  حق  در  بي کران  وفاداري  و  مهرباني 
شدید به ایران که خود تأکیدي بر وطن دوستي و ایران دوستي 

دکتر زریاب خویي مي باشد.«
دیدارها«  و  »یاد ها  کتاب  در  پارسي نژاد  ایرج  دکتر   
می  گوید: »یکي از خاطره هاي من از استاد زریاب مربوط به 
از  دانشگاهي  تعطیالت  در  زمان  آن  است.  گردش ها  همین 
از  درکه  حوض  هفت  راه  در  و  بودم  آمده  تهران  به  ترکیه 
باال مي رفتیم. من در کنار شفیعي  صخره ها و تخته سنگ ها 
دیگر.  برمي گردیم؟ گفتم هفته   پرسید کي  بودم که  کدکني 

زیر لب زمزمه کرد: 

زان آمدن دیرت و غای�ب ش�دن زود 
شادي ز دلم گم ش�د و اندوه بیف�زود 

چون تشنه  مخمور که آب خنکي چند 
ساقي به بلور اندر بنم�ودش و برب�ود 

گفتم: »شعر از کیست؟« گفت »الادري! شاید از شاعران 
اواخر قرن پنجم باشد.« استاد زریاب که پشت سر ما مي آمد 
شعر را شنید. از شفیعي خواست که آن را تکرار کند. او تکرار 
که  مي کنم  گمان  اما  است،  زیبایي  شعر  گفت:  زریاب  کرد. 
مصراع دوم به جاي »گم شد« باید »کم شد« باشد که شاعر 
در آن نوعي صنعت تضاد و مقابله و طباق به کار برده است.

از این حرف زریاب، استاد شفیعي در جا ایستاد. با توجه 
به احاطه شگفت انگیز او به صنایع بدیعي شعر فارسي دیدم 
زریاب  استاد  نکته یاب  ذهن  حضور  از  و  خود  غفلت  از  که 
سخت شگفت زده شده است. نگاهي از سر تحسین و اعجاب 
انداخت و گفت عجیب است، من مدتي است که  به زریاب 
این شعر بر سر زبانم است و در کتاب صور خیال هم آن را 

آورده ام. چه طور متوجه این نکته نشده بودم؟«
در یادداشت فرزانه گرانمایه، آقاي دکتر شفیعي کدکني، 
در سال 1392 مجله بخارا به سردبیری علي دهباشي آمده 
او  نمي گویم  ایراني...  فرهنگ  دریغا  و  زریاب  »دریغا  است: 
برجسته ترین  بي گمان  واپسین ها  میان  در  ولي  بود  واپسین 
بود، برجسته ترین چهره از آخرین پژوهندگاني که بر مجموعه 
دارند  کامل  اشراف  و  ژرف  احاطه  ایراني  مدنیت  و  فرهنگ 
ما  فرهنگی عصر  در شرایط  زریاب  بدان عشق مي ورزند.  و 
فرزانه ای  یعنی  بود؛  »حکیم«  کلمه  مصداق  واالترین  شاید 
که بسیار خوانده است و بسیار آموخته و بسیار اندیشیده و از 
انبوه خوانده ها و دانسته های خویش، منظومه ای عقالنی برای 
تبیین جهان و فرهنگ ملی خویش تدارک دیده و براساس 
پیرامون  نگران  که  است  فرهنگی  و  عقالنی  منظومه  این 
جست  باید  ایران  کجای  در  دیگر  راستی  به  است.  خویش 
و »اسفار«  ابن سینا  و »اشارات«  بتواند »شفا«  که  را  مردی 
صدرالمتألهین و »شاهنامه فردوسی« و »صیدنه« ابوریحان 
بیرونی و »دیوان خاقانی« و فلسفه تاریخ ایران و تاریخ فلسفه 
و تحقیق کند  تدریس  عالی ترین سطوح ممکن  در  را  ایران 
و آن گاه که درباره گوته، شیلر، کانت، هگل، صادق هدایت 
ژرف ترین  از  سخنش  می گوید،  سخن  اخوان ثالث  مهدی  و 
سخن ها باشد؟ به  راستی دیگر در کجای ایران می توان یافت 
و  کهنه  از  متناقضی  ترکیب  چنین  این  که  او  چون  مردی 
حضور  آن چنان  با  باشد  نقل  و  عقل  و  غرب  و  شرق  و  نو 
فروتنی  و  خاکساری  و  طنز  و  هوشیاری  و  شگفت آور  ذهن 
این که  جز  بگویم  چه  درمانده ام  که  به راستی  اعجاب انگیز؟ 

بگویم دریغا زریاب و دریغا فرهنگ ایرانی.«

محمدامین رياحي
خواري  روزهاي  آن  »در 
این  سرافکندگي،  و  زبوني  و 
آزادمرد دانادل یک تنه به یاري 
ایران برخاست و طبع توانا و 
اندیشه  آفریننده  خویش را در 
خدمت احیای مفاخر ایران و 
ایراني نهاد. او تصمیم گرفت 
ملي  داستان هاي  سرودن  با 
از  سرشار  باستاني  تاریخ  و 
عظمت و غرور و فر و شکوه، 
افتخارات فراموش شده روزگاران سرافرازي را به یاد ایرانیان 
آنان  در  را  بزرگواري  و  و گردن فرازي  آزادگي  روح  و  بیاورد 
بدمد و عشق به ایران و خشم و بیزاري از دشمنان ایران را در 

دل هاي آنان برانگیزد.«
آن چه آمد نوشته دکتر محمدامین ریاحي مي باشد که در 
شادروان  آن  تألیف  فردوسي شناسي«  »سرچشمه هاي  کتاب 

آمده است.
باستاني  شهر  در   1302 متولد  ریاحي  محمدامین  دکتر   
و  بوده  زادۀ شهر خوي  که  است  فرزانگاني  در شمار  خوي، 
بسیار  آثار  خود،  عزیز  میهن  به  عالقه  و  تعصب  به موجب 
ارزنده ای که بر تارک فرهنگ و ادب ایران مي درخشد از خود 

به جاي گذاشت.
 تحصیالت ابتدایي را در شهرستان خوي گذرانید و پس 
مدارج  شد.  تهران  ادبیات  دانشکدۀ  وارد  تحصیالت  اتمام  از 
تحصیلي خود را تا سطح دکتراي ادبیات فارسي در دانشگاه 

تهران گذرانید و به خدمات فرهنگي خود پرداخت.
ایشان از دوره جواني عالقه بسیار وافر به شادروان دکتر 
در  که  گردید  باعث  عالقه  همین  و  داشت  مصدق  محمد 
آخرین دولت قبل از انقالب به عنوان وزیر سمتي داشته باشد 
و این دوران بسیار کوتاه به سرعت سپري گردید. به واسطه 
در  تدریس  و  درس  از  انقالب  پیروزي  از  پس  موضوع  این 
دانشگاه کناره یافت و متأسفانه سال  هاي مدیدي در سکوت 
بزرگاني که قدر  آزادگان و  یاري  به  تا سرانجام  زندگي کرد 
خدمات فرهنگي او را مي شناختند توانست حقوق ازدست رفته 
خود را باز یابد ولي متأسفانه این موضوع در روحیه حساس 

وي مؤثر افتاد. 
دکتر محمدامین ریاحي در روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه 
1388 دار فاني را وداع گفته و در تهران به خاک سپرده شد. 
گفتارهاي  و  بحث  رومي،  موالنا جالل الدین  از  پس  سال ها 
قرار  کجا  تبریزي  شمس  دفن  محل  آن که  درباره  فراواني 
و  محققان  بود.  گرفته  پاي  ایراني  اندیشمندان  میان  دارد 
فرهیختگان در این خصوص راه به جایي نبرده بودند و این 
موضوع به صورت مسأله اي الینحل باقي مانده بود، تا این که 
ریاحي،  محمدامین  دکتر  شادروان  طاقت  فرسای  زحمات  با 
و  شد  مشخص  خوي  شهر  در  تبریزي  شمس  مقبره  محل 
ادیبان  و  فرزانگان  همه  تصدیق  و  تأیید  مورد  موضوع  این 

ایراني قرار گرفت. 
بر  تاریخي  و  ادبي  آثار  خود  از  ریاحي  محمدامین  دکتر 
جاي گذاشت که از میان آن ها مي توان به کتاب های »تاریخ 
در  گفتار  »چهل  فردوسي شناسي«،  »سرچشمه هاي  خوي«، 
ادب و تاریخ و فرهنگ ایران«، »گلگشت در شعر و اندیشه 
ساله   پانصد  روابط  )تاریخ  ایران«  »سفارت  نامه  هاي  حافظ«، 
ایران و عثماني( و »زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني« 

اشاره کرد. 
شمار  در  آمد  نوشتار  این  در  خاطره شان  و  نام  که  آنان 
روان  و  آرمیده اند  خاک  دل  در  اکنون  که  هستند  رفتگاني 
پاکشان نگران میهن، زبان فارسي و بزرگي ایران زمین است 
ولي چه باک با وجود فرزانگاني دیگر در میان ایرانیان آذري 
دکتر  آموزگار،  ژاله  دکتر  موحد،  محمدعلي  دکتر  همچون 
سجاد آیدنلو و ده ها تن دیگر این آتش اهورایي در سرزمین 

ایران همواره شعله ور خواهد بود. ایدون باد.
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و  طراوت  فصل  است،  شدن  زیبا  و  شدن  نو  فصل  بهار، 
شادابی که نسیم صبحگاه آن، غم تاریکی و تیرگی زمستان را به 
فراموشی می سپارد تا زندگی جانی دوباره گرفته و پیراهن زیبایی 

از رنگ ها و امیدها را بر تن خستگان بپوشاند. 
به  با خانه تکانی دل و سامان دادن  تازه شدن  این  هرساله 
ظاهر منازل همراه می شود و زنان خوش ذوق قزوینی بنا به سنت 
پایان سال به پخت شیرینی های سنتی مختص  ایام  دیرین در 
قزوین می پردازند و با وسواسی خاص این نوع از شیرینی ها را 
عطر  به یادماندنی،  و  ناب  طعمی  و  خاص  لعاب  و  رنگ  با  که 
شکوفه های بهاری را به یاد می آورند از موادی مرغوب همچون 
هل و گالب و وانیل، پسته مرغوب قزوین به رنگ سبز چمن، 
بهترین بادام درختان باغستان و آرد و شکر و روغن مرغوب که 
از ماه ها قبل در تدارک تهیه آن ها هستند آماده می کنند تا برای 

پذیرایی از میهمانان نوروزی خود مهیا باشند.  
در  شیرینی  پخت  خوش  عطر  سال،  پایانی  روزهای  در 
زیبایی  طراوت،  تا  می رسد  مشام  به  قزوین  مختلف  محله های 
سرزمین  این  مردمان  کام  و  شده  دوچندان  بهاران  شادکامی  و 

دیرین و تاریخی در نو شدن بهار شیرین و شیرین تر شود.

تنوع شیرينی های سنتی قزوين 
میراث  کل  اداره  مردم شناسی  کارشناس  عباسی،  مجتبی 
شهر  شیرینی های  تنوع  با  رابطه  در  قزوین  استان  فرهنگی 
این  اقلیمی  به دلیل شرایط  قزوین  می گوید: شیرینی های سنتی 
منطقه دارای تنوع زیادی بوده و در تیپ بندی شیرینی های سنتی 
ویژگی  واقع  در  است.  برخوردار  خاصی  ویژگی های  از  کشور 
شیرینی قزوین، قواره و قاعده های خاص این شیرینی سنتی و 

اندازه های مینیاتوری آن است.
و  می کند  اشاره  کشور  سنتی  شیرینی  قطب های  به  وی 
تبریز،  شیرینی  دارد،  سنتی  شیرینی  قطب  سه  ایران  می افزاید: 
خاص  شیرینی های  جزو  که  یزد  شیرینی  و  قزوین  شیرینی 
منطقه ای هستند و هرچند اقالم شیرینی مثل نان برنجی، نان 
قندی و نان کرمانشاهی در همه جای کشور قابل تهیه و عمومی 
است اما در این سه منطقه از کشور انواع خاصی از شیرینی تهیه 

می شود که مختص همین مناطق است.

تفاوت شیرینی های سنتی این سه قطب در اندازه، شکل و 
به طوری که شیرینی های  استفاده شده در شیرینی هاست،  مواد 
بسیار  مزه  نظر  از  و  قزوین  شیرینی های  از  ریزتر  بسیار  یزد 
شیرین تر هستند و در کنار آن شیرینی های تبریز بسیار درشت 
از  دسته  دو  این  بین  ما  قزوین  شیرینی  اما  پرمالت ترند  و 
شیرینی های سنتی قرار دارد و به دلیل سبک خاص و منحصر 

به فرد خود در بین سایر شیرینی ها قابل تشخیص است.
پخته  منازل  در  قزوین  سنتی  شیرینی های  گذشته  در 
می شد و چند خاندان بزرگ قزوینی همچون پورقنادها ، قنادها، 
ولیعهدی ها، حاج کریمی ها و... کار پخت شیرینی سنتی را برعهده 
داشتند. معموال شیرینی های سنتی در تنور خانه ها پخته می شد.  
بعدها وسیله ای به نام آپولو آمد که بر روی اجاق گاز قرار می گرفت 

و امروزه هم بیش تر از اجاق فر استفاده می شود.
کاهش  دلیل  به  خانه  در  شیرینی  پخت  امروزه  شاید 
حدود  گذشته  در  اما  شود  انجام  کم تر  خانوادگی  وابستگی های 
10 خانم با همراهی سایر اعضای خانواده دور هم جمع می شدند 
با حجم باال می پختند.  با همکاری یکدیگر شیرینی نوروز را  و 
االن در نهایت دو تا سه خانم در کنار هم به پخت شیرینی با 
حجم کم تر اقدام می کنند و به دلیل فشردگی و ظرافت و سختی 
کار پخت شیرینی، کم تر پیش می آید خانمی بخواهد به تنهایی 

این کار را انجام بدهد. 

تزئینات منحصر به فرد شیرينی های سنتی 
کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی قزوین از 
و  میزان  را  گذشته  در  قزوین  سنتی  شیرینی  دیگر  ویژگی های 
اندازه مواد به کار رفته در شیرینی ذکر کرده و می گوید: در قدیم 
میزان و اندازه مواد شیرینی همچون امروز با ترازو اندازه گیری 
با هم  اندازه های چشمی  و  به صورت مشتی  مواد  بلکه  نمی شد 

مخلوط می شدند و شیرینی های خوبی هم از آب در می آمد.
غیر  به  بودند.  سالم  و  محدود  شیرینی ها  در  رفته  به کار  مواد 
می شد  تهیه  مختصر  تزئینات  با  شیرینی ها  سایر  باقلوا  شیرینی  از 
داده  اهمیت  شیرینی  لعاب دار  و  رنگ  تزئینات  به  امروز  همچون  و 
نمی شد. قالب نقره نان برنجی را معموال همه خانواده ها نداشتند، چون 
به راحتی در دسترس نبود، اما خانواده های قزوینی بر روی این قالب 
پالستیکی  و  فلزی  جدید  قالب های  این که  تا  بودند  حساس  بسیار 

کنونی به بازار آمد و اکنون به فراوانی در مغازه ها یافت می شود.
جاهای  از  شیرینی  مواد  تهیه  به  همچنین  عباسی  آقای 
مخصوص و از انواع مرغوب اشاره می کند و می افزاید: با توجه 
و  بودند  باغدار  قزوینی  خانواده های  اکثر  گذشته  در  این که  به 
از  فراوان وجود داشت  بادام  و  باغستان سنتی قزوین، پسته  در 
اگر  و  می شد  استفاده  شیرینی  تهیه  برای  محصوالت  نوع  این 
خانواده ای این نوع محصوالت را نداشت مواد موردنیاز را باید از 

جاهای مخصوص و معتبر تهیه می کرد.
مواد اصلی شیرینی های قزوین از آرد بادام و آرد پسته تشکیل 
اواخر  از  نوروز  شیرینی  تهیه  برای  قزوینی  خانواده های  می شود. 
بهمن ماه و با حساسیت باال شروع به تهیه مواد می کردند، بادام ها 
را پوست می کندند و به اصطالح سفید کرده، سپس آن ها را خشک 

و آسیاب می کردند و برای پخت انواع شیرینی به کار می بردند.

ثبت ملی پنج شیرينی سنتی قزوين 
به گفته مجتبی عباسی، پنج نوع شیرینی سنتی شامل باقلوا، 
اتابکی، حاج کریمی، قرابیه و نان بهشتی قزوین به دلیل کاربری 
بیش تر و سبک خاص آن ها به عنوان میراث معنوی استان قزوین 

برای ثبت ملی، معرفی و انتخاب شدند. 
دیگر  سنتی  شیرینی  نوع  دو  هستیم  پیگیر  می افزاید:  وی 

قزوین را هم به عنوان میراث معنوی ثبت ملی کنیم. 

خانگی بهتر از بازاری 
مریم صادقی، قناد شیرینی سنتی خانگی در رابطه با نحوه 
پخت شیرینی های خانگی می گوید: کار شیرینی پزی را از سنین 
17- 16سالگی از مادرم یاد گرفتم و چون ایشان عالقه زیادی 
به کار پخت شیرینی سنتی داشت من هم در کنارشان همکاری 

و کمک می کردم. 
او به تفاوت شیرینی سنتی خانگی و بازاری اشاره می کند و 
می افزاید: پخت شیرینی در خانه از نظر هزینه و نیز مصرف مواد 
معطر مثل زعفران، هل و گالب و نیز مواد مرغوبی که از جاهای 
مخصوص و معتبر تهیه می شود بسیار اهمیت دارد و شیرینی که 

در خانه پخته می شود خوشمزه تر است.
برای تهیه شیرینی سنتی جهت پذیرایی از میهمانان نوروزی 
از ابتدای اسفند به آماده سازی و تهیه مواد موردنیاز مثل آرد بادام 
و آرد پسته، آرد شیرینی مخصوص، پودر قند، روغن، هل، گالب، 

زغفران و وسایل تزئین شیرینی می پردازیم.
استفاده از مواد مرغوب شیرینی سنتی برای خانم های قزوینی 
بسیار اهمیت دارد، به طوری که باید از مغزپسته مخصوص شهر 
قزوین که نسبت به سایر پسته ها سبزتر، مرغوب تر و در زمان 
پخت خوشرنگ تر است برای تهیه انواع شیرینی از جمله باقلوا 
استفاده شود؛ در حالی که مغزپسته به کار رفته در شیرینی های 
بازاری به همراه قند آسیاب می شود و به همین دلیل رنگ پسته 
پسته  سبز  رنگ  می کنیم  آسیاب  خانه  در  وقتی  اما  برمی گردد 

باقی می ماند.
نیست  مرغوب  خانگی  شیرینی  اندازه  به  بازاری  شیرینی 
می پسندند.  را  خانگی  سنتی  شیرینی  قزوینی،  خانواده های  و 
می کنند  سفر  قزوین  به  دیگر  شهرهای  از  که  مسافرانی  البته 
شهر  به  مرغوب  سوغاتی  به عنوان  را  قزوین  بازار  شیرینی های 
خود می برند و شیرینی بازاری قزوین هم مناسب و خوشمزه و 

موردعالقه گردشگران و مسافران است.
قرار  هم  کنار  در  بازاری  و  خانگی  شیرینی های  که  زمانی 
نوع  چه  که  می دهند  تشخیص  به راحتی  قزوینی ها  می گیرند 
شیرینی است، به طور مثال برای پخت باقلوای خانگی از بادام و 
پسته بیش تر استفاده می شود و قند کم تری به کار می رود تا مزه 
بادام در باقلوا بیش تر احساس شود اما باقلوای بازاری به صورت 
کارگاهی است تا حاشیه سود مناسبی داشته باشد و اگر بخواهند 
با مواد بسیار مرغوب خانگی تهیه کنند شاید مجبور شوند باقلوا 

را با سه برابر قیمت کنونی به فروش برسانند.

اهمیت نقره بودن قالب نان برنجی 
این قناد شیرینی های سنتی خانگی در رابطه با اهمیت قالب 
نان برنجی می گوید: نان برنجی قزوین از نوع شیرینی هایی است 
که حساسیت باالیی دارد و بسیار باید دقت کنیم تا خمیر آن به 
خوبی آماده شود و به دلیل حساس بودن خمیر نان برنجی، وجود 
قالب مناسب برای تزیین این نوع شیرینی مهم است، زیرا اگر 
قالب مناسب نباشد طرحی که بر روی شیرینی انداخته می شود 
وا رفته و شکل شیرینی از بین می رود اما زمانی که از قالب نقره 

استفاده می کنیم این اتفاق نمی افتد.
من قالب نقره نان برنجی را از مادرم که از قدیم در اختیار 
شاید  می پزند  شیرینی  امروزه  که  خانم هایی  اما  گرفته ام  داشت 
امکان تهیه قالب نقره برای آن ها فراهم نباشد. با توجه به این که 
نقره هزینه بر است و استادکاری هم این نوع قالب را نمی سازد، 
پالستیکی  و  فلزی  جدید  قالب های  از  خانم ها  اکثر  رو  این  از 

استفاده می کنند.

     ملیحه شریف خواه

وقتی سفارش تهیه این گزارش را به خبرنگار روزنامه اطالعات در نمایندگی شهر قزوین می دادم، هدفم این بود که با اشاره 
به سنت زیبای شیرینی پزی خانگی که در آن شهر رواج دارد، یادآوری کنیم که سوروسات نوروز را می شود با هزینه کم تر در 
خانه هم تهیه کرد و با سادگی و صمیمیت بیش تری به پذیرایی از مهمانان نوروزی پرداخت اما وقتی گزارش رسید و آن را 
خواندم، متوجه شدم هزینه این کار اصال کم نیست و حتی گران تر درمی آید، زیرا برای تهیه شیرینی های سنتی در خانه از مواد 
مرغوب تری استفاده می شود که به هیچ وجه ارزان نیستند. بنابراین به افق خیره می شوم، سکوت می کنم و برایتان آرزوی شادی 

و شیرین کامی دارم!

شیرینی سنتی قزوین
زینت بخش سفرہ های نوروز ی

گزارش
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ماندگاری باالی 
شیرينی های سنتی 

مورد  در  صادقی  مریم 
نگهداری  زمان  مدت 
شیرینی خانگی می گوید: اگر 
خانگی  سنتی  شیرینی های 
خنک  و  خشک  جای  در 
شش ماه  تا  شوند  نگهداری 
ماندگاری دارند. امروزه برخی 
داخل  را  شیرینی  خانم ها  از 
و  می کنند  نگهداری  فریزر 
دمای  به  را  آن  که  زمانی 

قابل  و  شده  حفظ  شیرینی  تازگی  برمی گردانند  خانه  معمولی 
استفاده است. 

هنر شیرينی پزی زنان خانه دار قزوينی 
گوناگونی  و  تنوع  و  باال  کیفیت  مورد  در  مافی هم  تهمینه 
انواع شیرینی سنتی قزوین می گوید: این نوع از شیرینی ها زبانزد 
مردم هنردوست قزوین است که تفاوت را درک می کنند و در پی 
آن هستند تا با ترکیبی دلپذیر از موادی همچون قند، بادام، پسته، 
عسل، گردو، نارگیل، غالت، فندق، روغن، هل، زعفران و گالب 

فرآورده ای انرژی بخش و شادی آفرین تهیه کنند.
وی به هنر شیرینی پزی زنان خانه دار قزوینی اشاره می کند 
و می افزاید: هنر شیرینی پزی در قزوین دارای اعتبار وصف ناپذیر 
در میان خانم های خانه دار است و کم تر خانواده ای پیدا می شود 

که در طول سال به پخت شیرینی نپردازد.
قزوینی  خانواده های  بین  در  نوعروسان  و  جوان  دختران 
از  استفاده  و  مختلف  مواد  مخلوط  و  شیرینی  خمیر  تهیه  طرز 
به  نیاز  که  را  شیرینی  آراستن  و  تزئین  برای  متنوع  قالب های 
از مادران و مادربزرگ های خود می آموزند.  مهارت خاصی دارد 
ظرافت  و  و شکل  چاشنی  کیفیت  باره  در  اظهارنظر  رو  این  از 
بهترین زمان  نوروز  ایام  شیرینی های تهیه شده بسیار متداول و 

برای به نمایش گذاشتن این هنر است.
در  نوروز  ایام  در  شیرینی  پخت  گذشته  خاطرات  به  وی 
پایانی  روزهای  در  گذشته  در  می گوید:  و  می کند  اشاره  قزوین 
سال چند خانم به همراه یک نفر شیرینی پز ماهر دور هم جمع 
می شدند و با حجم زیاد به پخت انواع شیرینی هایی می پرداختند 
اصوال  که  خانه  در خنک ترین جای  و  بزرگ  در ظرف های  که 

صندوق خانه یا پستو بود نگهداری می شد.
این شیرینی ها در ایام بعد از نوروز هم برای پذیرایی از میهمان 
و نیز صرف عصرانه در کنار چای مورداستفاده قرار می گرفت و 
همچنین به عنوان سوغاتی به میهمانانی که از شهرهای دیگر به 
باقلوا  قزوین می آمدند هدیه می شد. هنوز هم شیرینی سنتی و 

قزوین  سوغات  بهترین 
برای گردشگران، مسافران 
این  از  و  است  میهمانان  و 
و  شیرین  سوغاتی  نوع 
جذاب شهر تاریخی قزوین 
به خوبی استقبال می شود. 

 شهر
 شیرينی های سنتی

شهر  به  قزوین 
شیرینی های سنتی معروف 
شیرینی های  تنوع  و  است 
 20 به  تاریخی  شهر  این 

نوع  می رسد. این تنوع، از آداب و رسوم و اقلیم خاص قزوین 
باقلوای  به  این شیرینی ها می توان  از جمله   نشأت گرفته است. 
نخودی  نان  پادرازی،  شیرینی  رز،  گل  یا  پیچ  باقلوای  لوزی، 
)شیرینی  نان برنجی  چرخی،  نان  نخودی(،  )شیرینی  قزوین 
اتابکی  شیرینی  بادامی(،  )شیرینی  قزوین  بادامی  نان  برنجی(، 
)شیرینی ولیعهدی(، نان قندی )شیرینی قندی(، نان نازک )نازک 

پسته ای( و قاق اشاره کرد.

باقلوا
شیرینی های  جمله   از  باقلوا 
واقع  در  که  است  قزوین  فوق العاده 
شیرینی های  تمامی  سرسبد  گل 
و  می رود  به شمار  منطقه  این  سنتی 
یا  سه رنگ  باقلوای  مانند  انواعی  در 
و  تهیه  پیچ  یا  گل  باقلوای  و  لوزی 
طبخ می شود. این شیرینی شاید یکی 
باشد که  از گران ترین خوراکی هایی 

توسط مردم قزوین تهیه می شود. 
پودر هل،  قند،  بادام، خاک  پسته،  این شیرینی،  تدارک  در 
آرد، شربت قوام آمده، زعفران، گالب، زرده  تخم مرغ و شیر به کار 
می رود. مردم قزوین معموال این شیرینی خوشمزه و محبوب را 
بازدید نوروز و مراسم  ایام دید و  از میهمانان در  برای پذیرایی 

ازدواج جوانان تهیه می کنند.

پادرازی
برای تهیه  این شیرینی از پودر قند، روغن صاف قنادی، 
تخم مرغ، آرد گندم، آرد برنج، آرد نخودچی، شیر، پودر زنجبیل، 
استفاده می شود؛ شیرینی خوش طعم  وانیل، زعفران و کنجد 
با چای و نوشیدنی های داغ، میل  را همراه  لذیذی که آن   و 

می کنند.

نان نخودی قزوين )شیرينی نخودی(
شمار  به  قزوین  استان  سنتی  شیرینی های  از  نخودی  نان 

می آید؛ شیرینی کوچک، نرم و لطیف، 
خوشمزه و بسیار دوست داشتنی که با 
پیچیدگی های  بدون  و  آسان  روشی 

دنیای شیرینی پزی تهیه می شود. 
این  طبخ  برای  قزوین  مردم 
آرد  از  پرطرفدار  و  محبوب  خوراکی 
آرد  قند،  پودر  جامد،  روغن  نخود، 
و  تخم مرغ  زرده   هل،  پودر  سفید، 
خالل پسته استفاده می کنند. شیرینی 
کامال  اصالتی  از  قزوین،  نخودی 
قزوینی برخوردار بوده و از شیرینی های 

سنتی محسوب می شود.

نان برنجی قزوين )شیرينی برنجی(
استان  برنجی  شیرینی  یاد  به  را  شما  شیرینی  این  شاید 
برنجی  شیرینی  از  نیز  قزوین  استان  اما  بیندازد،  کرمانشاه 
مخصوص و سنتی خود برخوردار است که بسیار خوش طعم بوده 
قابل توجهی  و محبوبیت 
می کنیم  توصیه  دارد.  نیز 
خوراکی  این  حتما 
امتحان  را  فوق العاده 
تفاوت  به  قطعا  کنید. 
نان برنجی  با  که  طعمی 
استان کرمانشاه دارد، پی 

خواهید برد.

نان بادامی قزوين 
)شیرينی بادامی(

شیرینی های  تنوع 
سنتی در استان قزوین بسیار زیاد و قابل توجه است؛ شیرینی هایی 
تهیه شده از مغز انواع آجیل، میوه، خشکبار و... که عالوه بر عطر 
نیز  سرزمین  این  مردم  هنر  و  تاریخ  بیانگر  فوق العاده،  طعم  و 
خواهد بود. شیرینی بادامی استان قزوین، بسیار خوش طعم بوده 
و از عطر مطبوعی نیز برخوردار است. برای تهیه  نان بادامی از 
روغن جامد  و  پودر هل  پسته،  پودر  بادام،  پودر  آرد،  قند،  پودر 

استفاده می شود.

شیرينی اتابکی )شیرينی ولیعهدی(
شیرینی اتابکی یا ولیعهدی، از دیگر خوراکی هایی است که 
به عنوان شیرینی سنتی استان قزوین شناخته شده است و اغلب 
در دو رنگ کرم و قهوه ای تهیه می شود. این شیرینی نیز مانند 

در  تهیه شده  شیرینی های  اغلب 
کمی  شیرینی  از  قزوین،  استان 
از  یکی  که  است  برخوردار 
خوراکی ها  نوع  این  مزیت های 
در مقایسه با دیگر شیرینی های 

تهیه شده محسوب می شود.

نان قندی )شیرينی 
قندی(

قزوین،  استان  قندی  نان   
از دیگر شیرینی های سنتی این 
استان به  شمار می آید که همراه 
در  دیگر شیرینی های محلی،  با 

اواخر اسفندماه توسط خانم های کدبانوی قزوینی تهیه می شود. 
این نان از عطری فوق العاده برخوردار است که هوش از سر هر 
البته مردم استان قزوین به نوع خشک شده   انسانی خواهد برد. 

این نان خوشمزه، قاق )خشک( می گویند.

نان چايی
نان چایی بعد از باقلوا، از پرطرفدارترین شیرینی هایی است 
که در استان قزوین تهیه شده و مورد استفاده قرار می گیرد. خمیر 
این شیرینی بسیار نرم و لطیف بوده و در 
می شود.  تهیه  معمولی  و  کره ای  نوع  دو 
از  پس  بالفاصله  باید  را  آن  کره ای  نوع 
تهیه، مصرف کرد تا بیات یا خشک نشود. 
مردم استان قزوین برای تهیه  این خوراکی 
محبوب از آرد، کره، تخم مرغ، خاک قند، 
ماست  هل،  پودر  روغن،  زعفران،  کنجد، 
توصیه  می کنند.  استفاده  جوش شیرین  و 
سفری  قزوین  استان  به  اگر  می کنیم 
داشتید، حتما این شیرینی خوشمزه را تهیه 

و میل کنید.

نان نازک )نازک پسته ای(
استان  کدبانوهای  توسط  که  است  شیرینی هایی  دیگر  از 
ذهن  در  را  شیرین  خاطراتی  بی نظیرش  با طعم  و  تهیه  قزوین 
افراد خانواده باقی می گذارد. البته نان نازک گردویی و کنجدی 
طبخ  قزوین  استان  در  که  هستند  نازک  نان  دیگر  انواع  از  نیز 

می شوند. برای تهیه  آن ها از گردو و کنجد استفاده می شود.

شیرينی حاج کريمی
این شیرینی از عطر و بویی منحصربه فرد برخوردار است و 
عالقه مندان بسیاری دارد. اغلب این شیرینی را همراه یک فنجان 
چای داغ میل می کنند. مردم استان قزوین برای تهیه  آن از آرد، 
آرد برنج، تخم مرغ، روغن جامد، پودر قند، بکینگ پودر، پودر هل، 
ماست، پودر گردو، پودر قند، پودر هل، دارچین، گالب، کنجد و 
چاشنی های  این  ترکیب  با  قطعا  می کنند.  استفاده  پسته  خالل 
خوش عطر، طعم و رایحه  بی نظیری در انتظار خانه ای است که 

این شیرینی فوق العاده، در آن محل طبخ می شود.

نان چرخی
نام  علت  برسد.  نظر  به  جالب  کمی  چرخی  نان  اسم  شاید 
تمامی  ترکیب  از  پس  که  است  آن  شیرینی  نوع  این  گذاری 
مواد اولیه ، خمیر به دست آمده را با چرخ گوشت دستی و با قالب 
ماندگاری  این شیرینی،  نکات مهم  از  مخصوص، چرخ می کنند. 

زیاد آن پس از طبخ است.
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آزاده نامداری
آغاز  از  چندروز  هنوز 
که  بود  نگذشته   1400 سال 
معروف  مجری  درگذشت  خبر 
شوک  در  را  جامعه  صداوسیما 
فرو برد. آزاده نامداری، متولد 9 
آذر 1363، مجری و تهیه کننده 
در  اجرا  با  که  بود  تلویزیونی 
سیمای  در  »تازه ها«  برنامه 
او  رسید.  شهرت  به  خانواده 
کاری اش  دوران  طول  در 
و  مواجه  مختلفی  حواشی  با 
در  کار  سال   12 از  پس  حتی 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به طور غیررسمی 
روز ششم  در  جوان،  این مجری  پیکر  بود.  ممنوع التصویر شده 
فروردین 1400 در منزل مسکونی اش در غرب تهران کشف شد؛ 

درحالی که مدتی از مرگ او می گذشت.

محمد ابوالحسنی
اول  متولد  ابوالحسنی  محمد 
فروردین  هفتم   ،1353 خرداد 
بیماری کرونا  به  ابتال  از  1400 پس 
فعال  و  تهیه کننده  وی  درگذشت. 
حوزه پویانمایی و انیمیشن ایرانی بود 
که از شناخته شده ترین آثار او می توان 
انیمیشن »دیرین دیرین« را نام برد. 

 محسن قاضی مرادی
مدیریت  عالی  مدرسه  فارغ التحصیل  قاضی مرادی،  محسن 
با فیلم حسن سیاه به  از سال 1351  را  بازی در سینما  تهران، 
کارگردانی پرویز اصانلو آغاز کرد. وی همسر مهوش وقاری بود.

و  پارکینسون  بیماری  از  سال  چندین  که  قاضی مرادی 
 25 شامگاه  در  سرانجام  می برد،  رنج  آن  از  ناشی  مشکالت 
فروردین 1400 در سن 79 سالگی، بر اثر عوارض این بیماری 

در تهران درگذشت.
بازیگر  این 
بر  عالوه  توانمند، 
سن  روی  سینما 
درخشید.  نیز  تئاتر 
العاده  فوق  بازی 
نمایش  در  او 
به  طال«  »دندان 
داود  کارگردانی 
از  میرباقری، 
طرفدارانش  خاطر 

نخواهد رفت.

درگذشتگان 1400

یادبود

 عبدالوهاب شهیدی
عبدالوهاب شهیدی، متولد 
موسیقیدان،   ،1301 مهر  اول 
مدرس  آهنگساز،  خواننده، 

آواز و نوازنده عود بود.
بیش  اجرای  با  شهیدی 
فعال ترین  از  برنامه،   230 از 
هنرمندان برنامه گل ها بود و رتبه 
سوم بیش ترین برنامه موسیقی در 

گل ها را داشت. او در اجرای آوازهای محلی نیز پیشرو بوده است. تصنیف 
معروف زندگی با مطلع »آن نگاه گرم تو« از این هنرمند است.

شهیدی پس از انقالب ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت، اما 
در میانه دهه هفتاد به کشور بازگشت. وی چهار روز پس از تزریق 
واکسن کرونا دچار بیماری قلبی شد و یک روز پس از بستری شدن 

در بیمارستان، دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 درگذشت.

 مسعود ولدبیگی
مسعود ولدبیگی، پدر سحر 
ولدبیگی، متولد شهریور 1314، 
در اردیبهشت 1400 درگذشت. 
بازیگر،  و  چهره پرداز  این 
بهترین  بلورین  سیمرغ  سه 
چهره پردازی جشنواره فیلم فجر 

را به دست آورده بود.
یکم  و  بیست  ولدبیگی 
ایست  دلیل  به  اردیبهشت 

قلبی در بیمارستانی در تهران در سن 85 سالگی درگذشت.

بابک خرمدين
متولد  خرمدین،  بابک 
کارگردان   ،1353 مهر  اول 
آثار  بود.  فیلم نامه نویس  و 
و  کوتاه  فیلم های  غالبا  وی 
بودند.  بلند  یا  نیمه بلند  بعضا 
خارج  در  سال ها  خرمدین 
و  می کرد  زندگی  کشور  از 
سپس به ایران بازگشت. وی 

در روز 25 اردیبهشت 1400 در 46 سالگی در شهرک اکباتان 
تهران توسط والدینش به قتل رسید.

پدر و مادر خرمدین اعتراف کردند که دامادشان فرامرز و دخترشان 
آرزو را نیز به ترتیب در سال های 1390 و 1397 با روشی مشابه به قتل 

رسانده اند، تکه تکه کرده اند و اجسادشان را در سطل زباله انداخته اند.

حمیدرضا صدر
صدر،   حمیدرضا  سید 
خانواده ای  در   1335 فروردین 
این  آمد.  دنیا  به  سرشناس 
چهره رسانه ای، بیست و پنجم 
تیر ماه سال 1400 درگذشت. 
و  سینما  منتقد  نویسنده،  وی 

مفسر فوتبال بود. 
دانش آموخته  صدر، 

کارشناسی اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناسی 
و  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  از  شهرسازی  ارشد 

دکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه لیدز بریتانیا بود.

در تیر 1400 خبر ابتالی صدر به بیماری سرطان، رسانه ای 
شد. دختر او با اعالم این خبر گفت او قریب به سه سال با این 

بیماری دست وپنجه نرم می کرد.
سید محسن صدراالشراف، عموی حمیدرضا صدر، قاضی و 
سیاستمدار، نخست وزیر و رئیس مجلس سنا در دوره گذشته بود. 
در دوران نخست وزیری او ایران با امضای منشور ملل متحد از 

دولت های پایه گذار سازمان ملل شد.

جالل ستاری
متولد  ستاری،  جالل 
نهم  رشت،  در   1310 مرداد 
درگذشت.   1400 ماه  مرداد 
پژوهشگر،  نویسنده،  وی 
و  مترجم  اسطوره شناس، 
بود  کشور  نامی  اندیشمند 
در  کتاب   100 از  بیش  و 
افسانه شناسی،  زمینه های 
ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در طی بیش از 60 سال نوشته یا 
ترجمه کرده  که بعضا از کتاب های مرجع و شاخص در زمینه های 
تخصصی خود هستند. همچنین نشان هنر و ادب درجه شوالیه 
از دولت فرانسه داشت. جالل ستاری در سوئیس تحصیل کرد و 

دکترا گرفت. یکی از استادان سرشناس او ژان پیاژه بود. 

فرزانه معصومیان
گوینده  معصومیان،  فرزانه 
 ،1348 متولد  تلویزیون  و  رادیو 
اثر  بر   1400 مرداد  دوازدهم 
از مجریان  کرونا درگذشت. وی 
و گویندگان خبر صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران بود و با 
صدای شاخص و اجرای متفاوت 
شنوندگان  توجه  خبر  پرانرژی  و 

را جلب می کرد. او همچنین مدرس فن بیان و سخنوری بود.

امیر نیکیار
به  معروف  نیکیار  امیر 
از   ،1331 متولد  آقا  نیکی، 
از  پس  نمایشی  طنز  پایه گذاران 
انقالب بود. او بیش از پنج دهه 
سابقه فعالیت در عرصه بازیگری 

سینما، تئاتر و تلویزیون داشت.
کاراکتر  و  نقش  خالق  او 
با این نقش در  »آقا نیکی« بود و 
دهه 70 جای خود را در بین مردم 

و مخاطبان باز کرد. 
این بازیگر، شانزدهم مردادماه بر اثر سرطان در تهران درگذشت.

علی سلیمانی
علی سلیمانی متولد دهم 
دارای  تهران،  در   1350 آبان 
با  نمایش  کارشناسی  مدرک 
دانشگاه  از  بازیگری  گرایش 
زمینه  در  و  بود  اسالمی  آزاد 
دکور  طراحی  و  بازیگری 
همچنین  وی  داشت.  فعالیت 
کارگردان  دستیار  به عنوان 
بهروز  و  شیخ طادی  پرویز  با 
بقایی در دنیای شیرین دریا و ماه مهربان همکاری داشت. از جمله 
آثار سلیمانی می توان به دروازه ساعات ساخته سید جواد هاشمی، 
داستان یک شهر ساخته اصغر فرهادی، روشن تر از خاموشی ساخته 

حسن فتحی و وضعیت سفید ساخته حمید نعمت اهلل اشاره کرد.
این بازیگر جوان در بیست و یکم مرداد 1400 بر اثر بیماری 

کرونا درگذشت. 

امسال هم مثل هرسال عده ای از بزرگان و نام آوران کشورمان را  از دست دادیم که متاسفانه تعدادی از آن ها براثر کرونا و 
تعدادی دیگر بر اثر حوادث عمدی یا سهوی تلخ از دنیا رفتند. این مطلب، فهرست اسامی برخی از آنان است.
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ارشا اقدسی

و   هنرپیشه  و  بدلکار   ،1361 اردیبهشت  متولد  اقدسی  ارشا 
بنیان گذار گروه بدلکاران 13 بود. وی از دوران کودکی، ورزش 
رزمی آی کیدو را فراگرفت و مربی آن شد. در سال 1384 به دنبال 
موفقیت در کسب بورسیه تحصیلی در رشته تربیت بدنی، عازم 
با  بدلکاری  دوره های  برای  آگهی  یک  طریق  از  که  بود  ایتالیا 

پیمان ابدی آشنا شد، در ایران ماند و بدلکاری را ادامه داد.
در  پروژه سینمایی  با یک  در جریان همکاری  مردادماه 1400 
بیروت و به هنگام ضبط صحنه ای مربوط به چپ کردن ماشین، به 
علت اشکال فنی و محاسباتی از لحاظ ایمنی و گاردکشی غیر استاندارد 
چارچوب و ستون خودرو در عملیات بدلکاری دچار حادثه ای سنگین شد 
و در 13 مرداد 1400 در بیروت درگذشت. با رضایت مادر وی، اعضای 

بدن ارشا اقدسی جهت پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

فرشته طائرپور
متولد  طائرپور  فرشته 
تهران،  در   1331 بهمن   16
تولید، مجری  تهیه کننده، مدیر 
طرح، فیلم نامه نویس و نویسنده 
داستان کودکان ایرانی، نخستین 
فیلم های  جشنواره  ایرانی  داور 
جشنواره های  در  کودکان 
حیدرآباد  و  قاهره  فرانکفورت، 
بود. همچنین  نخستین سینماگر 
ایرانی است که در پنجاه سال گذشته توانسته به عضویت هیأت رئیسه 
سازمان بین المللی فیلم سازان کودک وابسته به یونسکو )سیفژ( درآید. 

نخستین  به عنوان   1381 تا   1379 سال  از  طائرپور  فرشته 
که  سینما  خانه  مدیره  هیأت  رئیس  به عنوان  زن،  تهیه کننده 
انتخاب  است  ایرانی  سینماگران  صنفی  سندیکای  بزرگ ترین 

شده و مشغول به کار بود.
او که مادر غزل شاکری، بازیگر جوان ایرانی است، در 26 مرداد 

1400 در اثر عوارض ناشی از بیماری کرونا در تهران درگذشت.

شاهرخ غالمرضاپور
پور،   غالمرضا  شاهرخ 
متولد بهمن 1369 در بوشهر 
از بازیکنان سرشناس فوتبال 
جوان  ایران  تیم  با  که  بود 
را  حرفه ای  فوتبال  بوشهر 
کنار  در  و  مهاجم  به عنوان 
کرد.  آغاز  طارمی  مهدی 
وی در 29 شهریور 1400 با 

باالی دکل رفته و  برازجان،  استادیوم فوتبال  از دیوار  باالرفتن 
خود را به پایین پرتاب کرد و به زندگی خود خاتمه داد. ظاهرا 

افسردگی و مشکالت مالی از دالیل این اقدام بود.

سیامک اطلسی
سیامک  به  مشهور  اطلسی فر،  عزت 
بازیگر و دوبلور  تیرماه 1315،  اطلسی، متولد 
بود و فعالیت هنری خود را از سال 1343 از 
طریق انجمن گویندگان آغاز کرد تا در نهایت 
با بازی در فیلم »مردان خشن« در سال 1350 

به سینما راه پیدا کرد.
وی چهارم مهرماه بر اثر بیماری کرونا در 

بیمارستان فرمانیه تهران درگذشت. 

فتحعلی اويسی

فتحعلی اویسی فردویی متولد دی ماه 1324، فارغ التحصیل 
ایالتی تگزاس در سال  کارگردانی و بازیگری سینما از دانشگاه 
1353 بود، در همان سال به ایران بازگشت و به استخدام رادیو 

و تلویزیون درآمد.
علیرضا  از  قدغن  فیلم  در  بازی  با  اویسی  فعالیت سینمایی 
سال   40 طول  در  اویسی  شد.  آغاز   1357 سال  در  داوودنژاد 
را  فیلم  و چند  نقش آفرینی  گوناگونی  فیلم های  در  فعالیت خود 
کارگردانی کرد. او در سال 1371 فیلم مریم و میتیل را ساخت و 

جایزه دیپلم افتخار از جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد.
اویسی برای فیلم سرب و ناخدا خورشید نامزد دریافت سیمرغ 
از هفتمین جشنواره فیلم  بازیگر نقش دوم مرد  بلورین بهترین 
فجر شد. وی همچنین در چندین سریال تلویزیونی نقش هایی 

ماندگار ایفا کرد.
این بازیگر و کارگردان محبوب، سیزدهم مهر 1400 بر اثر 

سکته مغزی درگذشت. 

 عزت اهلل مهرآوران

اردیبهشت 1328، شانزدهم مهر  عزت اهلل مهرآوران، متولد 
و  بازیگر  وی  درگذشت.  کرونا  بیماری  عوارض  اثر  بر   1400
نمایشنامه نویس ایرانی و دارای نشان درجه یک هنری از سوی 

وزارت علوم و وزارت ارشاد اسالمی بود.
فیلم  با  را  سینما  در  خود  حرفه ای  فعالیت  مهرآوران 
فیلم هایی  در  آن  از  پس  و  کرد  آغاز  »می فروش« سال 1353 
»مرد  حاتمی کیا،  ابراهیم  ساخته  شیشه ای«  »آژانس  مانند 
عوضی« ساخته محمدرضا هنرمند و »خوابم می آد« ساخته رضا 

عطاران خوش درخشید.

محمد صالحی آرام
محمد صالحی آرام متولد 1317، 
بود.  طنزپرداز  و  روزنامه نگار  شاعر، 
او از دهه 1340 به فعالیت فرهنگی 
نشریات  و  روزنامه ها  در  و  پرداخت 

مختلف قلم می زد. 
صالحی آرام از سال 1336 تا سال 
آسمان  »زیر  صفحه  نگارنده   1392
»قابل عرض«  طنز  ستون  و  کبود« 

در روزنامه اطالعات بود. همچنین مقاله هایی را در مجله اطالعات 
هفتگی )صفحه نمکدون(، نشریه فکاهی کشکیات )ضمیمه مجله 
تهران مصور(، مجله فکاهیون، مجله گل آقا، فردوسی، و طنز پارسی 
می نوشت. وی با نام های مستعار صالح الشعرا، مالصالح، آقاخوش خیال، 

دادا و آمیرزاصالح در مجالت گوناگون شناخته می شد.
وی در روز 28 مهرماه سال 1400 در بخارست بر اثر کرونا 

از دنیا رفت.

ايران َدّرودی
َدّرودی،  ایران 
متولد شهریور 1315، 
نقاش سرشناس و نیز 
نویسنده،  کارگردان، 
منتقد هنری و استاد 
تاریخ  رشته  دانشگاه 

هنر بود. 
کافور،  مجله 
در  فرانسه،  چاپ 
درودی،  آثار  نقد 
وی  کارهای  فضای 

دانست. درودی که در  ارنست  دالی و ماکس  را شبیه سالوادور 
سال 1970 به درخواست دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به 
تدریس تاریخ هنر در این دانشگاه پرداخت، از پیشگامان نقاشی 
و  مرتبط  معدود چهره های  از  پیش،  دهه  و شش  ایران  معاصر 
شناخته شده در جامعه هنری جهان بود. برخی منتقدان، سبک او 
را در حد فاصل بین سورئالیسم و سمبولیسم توصیف می کنند و 
برخی دیگر هر دو را درست می دانند. به گمان عده ای دیگر اما او 
پیرو مکاتب متعارف نیست، بلکه به نوعی اصالت سبکی رسیده 

و شیوه هنری وی »ایران درودیسم« بود.
ایران درودی سرانجام صبح هفتم آبان 1400 در سن 85 سالگی در 

بیمارستان بستری شد و پس از یک دوره بیماری چندماهه درگذشت.

زهره فکور صبور
اول  متولد  فکورصبور،  زهره 
بار در دهه  اولین  فروردین 1357، 
هفتاد در سریال »غبار نور« مقابل 
از  قسمت  یک  در  و  رفت  دوربین 
مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی 
جوانی  روزگار  سریال  در  سپس  و 

ایفای نقش کرد.
کاشانه و همسفر ساخته قاسم 

آن ها  در  فکورصبور  که  بود  دهه 1370  اواخر  جعفری محصول 
به ایفای نقش پرداخت و سریال مسافری از هند، ساخته همین 

کارگردان، محبوبیت او را بیش تر کرد. 
فکورصبور دهم اسفند 1400 در 43 سالگی در حالی درگذشت 
که منابع رسمی علت مرگ او را اعالم نکردند. منابع غیررسمی از 

احتمال خودکشی او با قرص خبر دادند. 

علیرضا غفاری 
 ،1334 متولد  غفاری،  علیرضا 
تلویزیون،  و  رادیو  گوینده  و  مجری 
تئاتر،  کارگردانی  رشته  فارغ التحصیل 
در سال 1391 عنوان برترین مجری 
برنامه های رمضانی تلویزیون را از آن 
خود کرده بود. وی پنجشنبه، 19 اسفند 

ماه، بر اثر سکته قلبی درگذشت. 
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