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نگاه روز

هــم در آمد .حــال ماجرای مدرســهای در
اصفهان طبیعی است که برای مدتی بخشی
از فضای رســانهای را به خود اختصاص دهد
و در ادامه همه چیز به شــکلهای مختلفی
به گوشه خاطره مسئوالن و رسانهها و شاید
مردم هم ســفر کند تا آنکــه دوباره واقعهای
مشــابه رخ دهد و این خاطرات برای مدتی
ســر باز کنند .حال پرسش این است که چرا
ایــن نوع ماجراهای زشــت و نکوهیده هر از
چنــدی در گوشــه و کنار شــهرهای ما رخ
میدهد؟ چه اتفاقی افتاده اســت که برخی
افراد به خــود اجازه میدهنــد که عالوه بر
کــوی و برزن ،در مکانهــای فرهنگی مثل
مدارس دســت به چنین رفتــاری بزنند .آیا
این افراد از حاشــیه امنی برخوردارند یا آنکه
قانون را در برخورد با مجرمانی چنین ضعیف
میبینند؟ به نظر نمیرســد کــه ما قوانین
بازدارندهای در این زمینهها کم داشته باشیم،
بلکه بیشــتر به نوع اجــرای قانون و برخورد
اصولی و قانونی و در عین حال سریع با چنین
مجرمانی بر میگردد .اگر هر یک از افراد بعد
از انجام جرم ،در اســرع وقت دســتگیر و به
مجازات برسند ،شــاید دیگران کمتر دست
به چنین رفتــاری بزنند .پریروز ایرانشــهر
بود ،دیــروز شوشــتر ،امروز هــم اصفهان،
فــردا امیدواریم جــای دیگری نباشــند و
مســئوالن ذیربط در همه حوزههای قضایی
و امنیتــی و فرهنگی اول ریشــههای چنین
فســادی را بــازکاوی کنند و ســپس اجازه
ندهند که کســی بعد از انجــام جرم ،فقط
مجازات کمی ببیند و بعد چه بســا به عمل
قبیح خود در آینده ادامه دهد.

درویش بودن بهتر از وزیر بودن

آریوبرزن تلکاچالی :ســعدی که روانش شادباد
در گلستان در باب سیرت پادشاهان ،حکایت پانزدهم
میگوید :یکی از وزرا معزول شد و به حلقه درویشان
درآمد اثر برکت صحبت ایشــان در او سرایت کرد و
جمعیت خاطرش دســت داد .ملک بار دیگر برو دل
خوش کرد و عمل فرمود قبولش نیامد و گفت معزولی
به نزد خردمندان بهتر که مشغولی.
آنان که به کنج عافیت بنشســتند /دندان سگ و
دهان مردم بستند
کاغذ بدریدند و قلم بشکستند /وز دست زبان حرف
گیران رستند
ملک گفتــا هر آینه ما را خردمندی کافی باید که
تدبیر مملکت را بشاید .گفت :ای ملک نشان خردمند
کافی جز آن نیست که به چنین کارها تن ندهد.
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد /که استخوان
خورد و جانور نیازارد
خوانش
این حکایت دو بخش دارد که بخش اول شخصیتها
را سعدی از دربار و درویشان انتخاب کرد و سخنهای
آنهــا را بیان میکند .بخــش دوم کاراکترها حیوان
هســتند که در شــماره بعد به آن خواهم پرداخت.
اما این حکایت گرچه به ظاهر از ســتم و ستمگری
شاهان سخن نمیگوید و سعدی به صورت مستقیم
به ســلطانی پند نمیدهد ،اما شخصیت اصلی قصه
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پریروز ایرانشهر ،دیروز شوشتر
امروز اصفهان ،فردا کجا؟

عادل جهانآرای :کمتر روزی اســت که
در کشــور ماجراهایی تأسفانگیز آن هم در
حوزههــای مختلفی از فرهنگی و اجتماعی و
سیاســی و اقتصادی رخ ندهد .شاید بدترین
ماجراها به حوزههای اجتماعی مرتبط است
کــه در آن احساســات جامعــه جریحهدار
میشــود .زمانی که جامعه زخمی میشود،
ترمیــم آن زخم از تمام زخمها در حوزههای
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی سختتر است.
این روزها ماجرای تعرض به دانشآموزان در
اصفهان عالوه بر فضای مجازی ،فضای واقعی
جامعه را هم پر کرده اســت .حال پرســش
این اســت که جامعهای که زخمی میشود و
احساساتی که جریحهدار میشود ،برای نفس
کشیدن و اســتمرار خود به چه چیزی باید
متوسل شــود تا بتواند کمی از سختی زخم
پیکر خــود بکاهد .وقتی تابســتان ماجرای
تجاوز به دختران در ایرانشــهر منتشــر شد
و ســپس ماجرای تعرض به دانشآموزان در
مدرسهای در شهرک غرب رخ داد و نیروهای
مســئول از قضایی و امنیتی و انتظامی وارد
ماجرا شــدند ،شاید این گمان تقویت میشد
کــه احتمال اینکه بعدا چنیــن واقعهای در
شهری دیگر رخ دهد ،یا ممکن نیست یا آنکه
خیلی احتمالش کم اســت .گرچه خبرهای
زیــادی از چگونگــی برخــورد بــا عامل یا
عامالن ماجرای ایرانشهر منتشر نشد و حتی
مجازات متهم مدرســهای در شــهرک غرب
تهران ،چندان مشخص نیســت .این ماجرا،
ادامه یافت تا آنکه واقعه شــرمآور شوشتر در
هفتههای اخیر باز فضای مجازی را پر کرد و
ســروصدای مردم شوشتر و سپستر دیگران
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کســی نیست جز درویشی که معموال به خردمندی
شهره هســتند .وزیری که سلطان او را عزل میکند
وارد حلقه درویشان میشود ،وقتی که پای سخنان
آنها مینشیند ،حرفهایشــان در او اثر میکند و از
زندگی در فضای دربار زده میشود .اما چندی بعد شاه
از او میخواهد به سرکارش برگردد ،ولی او استنکاف
میکند و میگوید که آدمی که خردمند باشــد ،این
عزل از مقام و جاه درباری را بر مشغول بودن ترجیح
میدهد .ملــک وقتی که درایــت و خردمندی او را
میبیند ،باز از او میخواهد که چون او آدم خردمندی
است ،برای مملکت او خردمندان بهتر هستند .اما وزیر
میگوید که نشان خردمند این نیست که به این کارها
بدهد .در اینجا سعدی به نوعی فضای دربار سلطان را
خالی از وجود خردمندان میداند و حتی شــاه وقتی
که به اصرار از وزیر معزول میخواهد دوباره مشغول
کار شود ،شاید به نوعی هدفش این است که شاه هم
میداند دربارش به خردمندان نیاز دارد و کال مملکت
برای تدبیر امور نیازمند آد مهای باخرد است ،اما فقط
شعار میدهد .سعدی به شکل کنایی به آزار و اذیت
سلطان اشــاره دارد .در بیت آخر تأکید میکند که
همای -مرغ افسانهای -از این که فقط استخوان می
خورد خوشحال اســت تا باعث آزار و اذیت جانوری
نشود .اینجا جانورآزار یقینا همان سلطانی است که به
دنبال وزیر پشیمان شده از دربار است.

اندر حکایت کشف دلیل شلمشوربا بودن
وضعیت اقتصادی

شعر کهن

گذرگاه تاریخ
همدلی :امروز ششم دسامبر25 ،روز دیگر سال  2019به پایان میرسد14 .آذر
 97که 104روز دیگر به آغاز سال  98باقی مانده است.
امــروز تاریخ ایران و جهان رخدادهای زیادی را به خود دید .برخی از آنها درادامه برای آشنایی با گذشته در ادامه میآید.
13سال پیش در چنین روزی 15 -آذر یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰-ایران،
اندکی پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد ،که در این حادثه به دلیل نقص فنی
دوباره به ســمت فرودگاه برگشــت که قبل از فرود در فرودگاه ،در چند متری
فرودگاه روی منازل مســکونی نیروی هوایی ســقوط کرد که دراین حادثه۹۴ ،
نفر شامل نیروی نظامی سپاه و ارتش ایران و از جمله تعداد زیادی از خبرنگاران
رســانههایی همچون صدا و سیما ،خبرگزاری جمهوری اسالمی و روزنامههایی
مثل ایران و همشهری جان باختند.
ویرانی شهر کیاف اوکراین توسط نوه چنگیزخان
779سال پیش در چنین روزی -ششم دسامبر  1240میالدی 23،سال پساز مــرگ چنگيز خان ،باتو خان  Batu Khanمغول (نوه چنگیزخان و پســر
جوجی = جوشــی) شهر «كي اف» در اوكراين را تصرف و ويران ساخت .منطقه
شرق فرارود ازجمله نواحی روس نشین و قفقاز شمالی سهم جوجی و پس از او
اعقابش شده بود که 250سال بر این منطقه حکومت کردند .اینان زماني تا اروپای
مرکزی هم پیش رفته بودند.
درگذشت وكيل ال ّرعايا «كريم خان زند»
240ســال پیش در چنین روزی 15 -آذر  1157شمســی كريم خان زند،موســس خاندان پادشــاهي زند ،در  74سالگي و در شيراز به خاك سپرده شد.
مســجد ،بازار و حمام وكيل از جمله آثار دوره اوســت .کریمخان بعد از نادرشاه
افشار توانست قدرت را به دست بگیرد .با آنکه حدود 30سال حکومت کرد ،ولی از
تاجگذاری رویگردان بود و خود را وکیل مردم میدانست ،به همین دلیل به وکیل

الرعایا معروف شــده است .بعد از مرگ جسدش را در شیراز دفن کردند ،اما بعد
از به قدرت رسیدن آقامحمدخان قاجار به دلیل کینهای که او به کریم خان زند
داشت ،دستور به نبش قبر کریمخان داد استخوانهایش رحمان خان یوزباشی به
تهران آورد و زیر پله عمارت نگارخانه دفن کردند .آقامحمدخان هر روز از روی پله
رد میشد و با نوک شمشیرش به گور می کوبید تا به خیالش جسد کریم خان
در گور بلرزد .پس از به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی ،وی که قصد اعاده حیثیت
از خاندان زند را داشــت ،دستور داد تا این استخوانها از زیر پله ایوان خارج و به
شیراز برده و دفن شود.

امروز با رشیدالدین وطواط
جانا ،همه خطاب تو با من جفا بود

وز من جفات را همه پاسخ وفا بود

هرگز مباد با تو جفاکار روزگار

ور چه همیشه کار تو با من جفا بود

ای نزد من ز جان و دل من عزیز تر

قصدت همه بجان و دل من چرا بود؟

با روی تست عشق روا و بدین سب

هر چان ز تو بروی من آید روا بود

گویند  :دل بمهر نگاری دگر سپار

هرگز نکوتر از تو نگاری کجا بود ؟

خورشید پیش نقش رخ تو هدر شود

یاقوت پیش رنگ لب تو هبا بود

جان مرا همیشه سعادت زیادست

حاشا! اگر زیاد تو جانم جدا بود

بربود عشق تو دل و دیده ز من و لیک

اگر کتابی را دوست ندارید نیمهکاره رهایش کنید

وقتــی کتابی را دوســت ندارید چه میکنید؟ آیا بــه خواندنش ادامه
میدهید؟ یا با عذاب وجدان کنارش میگذارید؟ این مطلب را بخوانید تا
دریابید قرار نیست در عمر کوتاه خود آثاری را که دوست ندارید بخوانید.
آیا از خواندن کتابی که در دســت دارید لــذت نمیبرید؟ رهایش کنید.
اشــکالی ندارد .اجازه انجام این کار را دارید .رهایش کنید .بیشک بعضی
از خوانندگان از خواندن این جمالت عصبانی میشــوند .خوشبختانه این
گروه که اخالقیات برایشان خیلی مهم است طبق ایده خود درباره به اتمام
رساندن خواندن همه کتابها مجبورند این مطلب را هم تا پایان بخوانند.
کتابهای زیادی برای خواندن وجود دارد و بر کسی پوشیده نیست که
انسان روزی میمیرد و نامیرا نیست .نمیتوانید همه کتابهای دنیا را در
طول حیاتتان بخوانید؛ حتی اگر تنها انسان روی زمین باشید و کاری جز
خواندن داشته باشید فرصت کافی برای خواندن این همه کتاب را نخواهید
داشت .باید بپذیریم که روزی از دنیا خواهیم رفت و کتابهایی هستند که
فرصت خواندنش را نخواهیم یافت .در نظر گرفتن همین موضوع ســبب
میشود وقتمان را صرف آثاری نکنیم که دوست نداریم.
البته این موضوع بدان معنا نیســت که هر کتابی را خیلی زود قضاوت
کنید و چون از نظر شما خواندنش سخت است زمان کافی را برایش فراهم
نکنید .گاهی غلبه کردن بر همان چالش اولیه سبب میشود داستان در
نظرتان جذابتر شــود .آرام آرام و پس از رمزگشــایی یک داستان دنیا و
دریچهای جدید به رویتان گشوده میشود .این دسته کتابها را نباید کنار

کادری از گذشته

مازیار سوادکوهی -طنزنگار :باور بفرمایید
که اگر کسی به ما حتی در دوران پیش از کودکی
ســخنی میگفت که باعث میشــد وجه علمی و
اندیشــگی ما لکهدار شود ،در همان ثانیه چند کار
را همزمــان انجام میدادیم .اول احتماال برخوردی
قهری میکردیم و با طرف قهر میشدیم و دیگر تا
یک روز قبل از قیامت هم با او صحبت نمیکردیم.
دوم اینکه به برخی از رسانهها شکایت میکردیم و
توی آن کلی گله و شکوه میکردیم و حال طرف را
میگرفتیم .سوم که خیلی هم مهم است ،به برخی
از مراجع قضایی مثال به قوه قضاییه الهه شــکایت
میکردیم .گفتیم قوه قضاییــه الهه که بخواهیم
ارج و قربش را باال ببریم ،وگرنه خودمان میدانیم
اسمش چیســت .بگذریم .چهارم ،برای آنکه حال
طرف را بگیریم ،میرفتیم توی یکی از دانشــگاهها
الســاعه یک دکترای گردنکلفتــی میخریدیم و
مدرکــش را توی تلگرام یا فیســبوک یا توئیتر یا
اینســتاگرام یا ویدئوکلوپ یا هر جایی که با دنیای
فناوری ارتباط دارد ،به اشــتراک میگذاشــتیم تا
حســابی ســواد و علم خود را به رخ دشمنانمان
بکشــانیم .باور بفرمایید وقتی که دیروز شنیدیم
«رئیس مرکز اســناد مجلس گفت:برخی مدیران
اقتصادی ســواد تاریخی اندکی دارند» خیلی به ما
برخورد .واقعا مگر میشود در این مملکت ما مدیری

داشته باشیم ،حال چه اقتصادی ،چه تاریخی ،چه
فرهنگی و چه دامداری و چه کشاورزی و رانندگی
و مکانیکی «ســواد تاریخی» آنها اندک باشد .مگر
داریم؟ مگر میشــود؟ ما این همــه تاریخدان در
اکناف و اطراف کشور داریم و همه مدیران ما لبریز
از مــدارک و کتابهای تاریخیانــد ،بعد آن وقت
یک کســی که توی اسناد هست ،میآید اینگونه
بهتان به داشــتههای علمی و تاریخی ما میزند؟
واقعا چــرا ما شــأن و مقام مفاخرمــان را پایین
میآوریم؟ برای همین اســت کــه کتابهای ما را
در خــارج ترجمه نمیکنند و مدیــران اقتصادی
تاریخشــناس مــا را هیچ کس نمیشناســد .باور
بفرماییــد که ما جای این مدیران اقتصادی بودیم،
ضمن آنکه اول اقتصاد میخواندیم ،حتما میرفتیم
چنــد تا کتاب تاریخ میخریدیم تا وضع اقتصاد ما
خوب شود .البته باور بفرمایید که خودمانیم ها ،ما
تــازه فهمیدیم که اصال دلیل اینکه اقتصاد ما این
همه شلمشورباست ،برای همین است که مدیران
اقتصادی ما تاریخ نخواندهاند .عجب کشــفیه ،این
کشفی که آن مدیر اسناد کرده .واقعا دست مریزاد.
تاریخ باید به چنین کشــفی بنازد .باور بفرمایید.
اقتصــاد ما را ببینید .حالش را ببرید .باور بفرمایید
اگر مدیران ما کمی تاریخ بخوانند همین فردا دالر
ارزان میشود .همین.

هوای تهران با شاخص  ، ۱۴۴برای گروه های حساس ،در شرایط ناسالم قرار گرفت.

				

عکس :مجید حقدوست /مهر

گذاشت و باید برای خواندنشان کمی تالش کرد.
اما در شــرایطی که  300صفحه از کتابــی را خواندهاید و هر بار تالش
کردهاید درگیر موضوع و شــخصیتهای داستان شوید اما نتوانستید ،هر
بــار نگاه میکنید تا دریابید چند صفحه تا پایان باقی مانده اســت بهتر
اســت کتاب را کنار بگذارید .انبوه کتابهای نخوانده در کتابخانه شما را
فرا میخواند.
مشکل اینجاست که اگر فیلمی را دوست نداشته باشید از سالن سینما
خارج میشوید یا اگر سریالی را دوست نداشته باشید از اتاق بیرون میروید
و هیچوقت به آن فکر نمیکنید اما وقتی کتابی را نیمهکاره رها میکنید
دچار عذاب وجدان میشوید و فراموش کردنش کمی زمان میبرد.
گاهی به دلیل زمانی که تا آن صفحه صرف خواندن کردیم دوست نداریم
کتاب را کنار بگذاریم و احساس میکنیم اگر تا آخر نخوانیمش وقت خود
را تلف کردهایم بنابراین برای جبران این کار وقت خود را بیشتر از قبل تلف
میکنیم تا فقط احساس خوبی به خود بدهیم و وقتی را که از اول صرف
کتاب کردهایم توجیه کنیم .بهتر است اینگونه فکر کنید که وقت خود را
تلــف نکردهاید و همان قدر زمان الزم بود تا دریابید کتاب ارزش خواندن
را دارد یا خیر!
انســانها در دنیا حضور دارند تا لذت ببرند و بهتر است لذت خود را با
عذاب وجدان آثار نیمهکارهای که از نظر شما اگر به عنوان درخت در جامعه
(منبع ایبنا)
باقی میماندند بهتر بود ،خراب نکنید.

در ششم دسامبر  1956نلسون ماندال و
 156نفر از مبارزان تبعیض نژادی افریقای
جنوبی دستگیر شدند .ماندال  27سال از
عمر خود را به علــت فعالیت های ضد
آپارتاید در زندان گذراند وســرانجام در
سال  1991به ریاست جمهوری افریقای
جنوبی رسید.

با عشق تو غم دل و دیده کرا بود؟

تا کی تنم ز عشق تو بار بال کشد؟

تا کی دلم ز جور تو یار عنا بود؟

در کش ز جور دامن و می دان:که رسم جور

در روزگار خسرو عادل خطا بود

شعر معاصر

با احمدرضا احمدی

نشانی خانه خویش را گم کرده ایم
لطف بنفشه را میدانیم
اما دیگر بنفشه را هم نگاه نمیکنیم
مانمیدانیم
شاید در کنار بنفشه
دشنه ای را به خاک سپرده باشند
بایدگریست
باید خاموش و تار
به پایان هفته خیره شد
شاید باران
ما
من و تو
چتر را در یک روز بارانی
در یک مغازه که به تماشای
گلهایمصنوعی
رفته بودیم
گم کردیم

