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اندر حکایت ضرورت داشتن نورچشمی برای یک جامعه
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مازیار سوادکوهی -طنزنگار :باور بفرمایید
مهربانــی و محبت یکــی از ارکان مهم زندگی
اســت ...البته این را خوب میدانیم که شما هم
ایــن موضوع را خوب میدانیــد .ولی برای آنکه
کمی دانش اخالقشناسی و محبتشناسی خود
را بیان کنیم ،مجبوریم برای خالی نبودن عریضه
و عرض حال و احوال ،ابتدا این جوری هم حرف
بزنیم تا شــاید ما را بیشــتر باور بفرمایید .ولی
خودمان از قبل هم میدانستیم که مهربانی چه
نقشــی در زندگی آدمهــا دارد .مثال یک بار ما
قبل از تولد داشــتیم برای خودمان جایی پیاده
میرفتیــم -موقعیت جغرافیایــیاش را حقیقتا
یادمان نیست -که دیدیم یکی دست ما را گرفت
و گفت«:بایــد از این طرف بروید ».حاال ما گریه
و داد وقال میکنیم که شما را به جد و آباءتان
قسم ولمان کنید ،نشــد که نشد .حتی آمدند
رشــته الفت ما را با جایی که داشــتیم زندگی
میکردیم بریدند و وقتی خوب دوربرمان را نگاه
کردیــم ،دیدیم ای دل غافــل ،اصال آنجایی که
ما میخواســتیم برویم ،نیست .بلکه آنجایی که
هستیم همین اینجاست .به آنها اعتراض کردیم،
گفتند که ما از سر محبت و اینکه شما نورچشم
ما هســتید ،دستتان را گرفتیم و آوردیم اینجا.
این بود که تصمیم گرفتیم اگر در اینجا -همین
دنیــا -میخواهیم جایی برویم ،اول نشــانی را
خوب بررسی کنیم و مواظب باشیم که توی راه
کسی مسیر ما را منحرف نکند ،حاال میخواهد
ما نورچشــم آنها باشــیم .باور بفرمایید وقتی
دیروز دیدیم یک روزنامهای به اســم شرق تیتر
زده«:پرونده نورچشمیها روی میز مجلس» فکر
کردیم شاید آنها هم مثل ما نورچشمی هستند.
البته وقتی دقیقتر دیدیم ،متوجه شدیم که آنها
نورچشمیترین نورچشــمیهای جهان هستند
که هیچ مادری آنها را تاکنون نزاییده است .باور

بفرمایید ،خیلی خوب شــد پرونده نورچشمیها
روی میز مجلس رفت .به چند دلیل.
دلیل اول :آن تعدادی که نورشان بیشتر باشد،
شاید چشم نمایندگان محترم را تحت تأثیر قرار
بدهد و مجبور باشند به شدت قربان صدقهشان
برونــد و پرونده را هم بدهند زیر بغل آن طرف.
چون اینجوری نه چشمش آسیب میبیند و نه
آن نورچشمی.
دلیل دوم :وقتی پرونده نورچشــمی روی میز
باشــد ،شیرینزبانی میکند و اسامی پدر و مادر
و فکوفامیلهایــش را میگویــد و در نتیجــه
آنهایی که دارند پرونــدهاش را میخوانند به او
میگویند«:نورچشــم عزیز ،تو نورچشــم ما هم
ن ســام برسان».بعد با
هســتی ...به بابا و ماما 
ماچ و روبوسی پرونده ایشان را هم میدهند زیر
بغلش تا برود منزل ،که بابا و مامان منتظرند.
دلیل ســوم :اصال نورچشــمی را که دستگیر
نمیکنند ،برایش پرونده نمیســازند ،پس برای
آنکه نورچشمیهای دوستداشتنی نروند منزل
شــکایت کنند ،بهتر اســت پرونده همهشان را
بدهند زیر بغلشــان .اینجوری نورچشــمیها
به زندگــی امیدوار میشــوند و شــاید بعدها
برای دوســتان خود کاری دســت و پا کنند .یا
در شــرکتهای مهم برای بچههایشــان پست
مدیــر کلی یا عضویــت در هیــأت مدیره پیدا
کنند ،اینجوری هم نورچشــمی اینور پرونده
و هم نورچشــمی آنور پرونده نه چشمشــان
آســیب میبیند و نــه آنکه مجبورنــد هر روز
دنبال پروندهشــان بگردند .پس متوجه شــدید
کــه محبت و مهربانی میتوانــد لبخند را روی
لبان هر نورچشمی نازنین بنشاند .جامعهای که
نورچشمی نداشــته باشد ،جامعهای مرده است.
فکر کنم این جمله را نوه ارشمیدس یا گرگیاس
بیان کرده و به ما رسیده .همین.

درگیری طایفه رندان با عارفان

آریوبرزن تلکاچالی-سعدی که روانش شاد باد،
در حکایت چهلم گلســتان «بــاب دوم در اخالق
درویشان» مینویســد«:طایفهی رندان به خالف
درویشــی به در آمدند و ســخنان ناسزا گفتند و
بزدنــد و برنجانیدند .شــکایت از بیطاقتی پیش
پیر طریقت برد که چنیــن حالی رفت .گفت :ای
فرزند ،خرق ه درویشــان جامه رضاست ،هر که در
تحمل بیمرادی نکند مدعی است و
این کســوت ّ
خرقه بر وی حرام.
دریای فراوان نشود تیره به سنگ
عارف که برنجد ت ِ
ُنگ آب است هنوز
***
گر گزندت رسد تحمل کن
که به عفو از گناه پاک شوی
ای برادر چو خاک خواهی شد
خاک شو ،پیش از آنکه خاک شوی»
تفســیر حکایت:در این حکایــت ،گرچه محور
داستان درویشی است که با مخالفت طایفه رندان
روبهرو میشود ،اما برخی نمادها و سخنان خود بر
وجه داستانی آن برتری دارد .ابتدا باید به موضوع
مخالفت رندان با دراویش پرداخت.
اینکــه رندان چه کســانی هســتند و چرا با
دراویــش زاویه دارند .رند و رندان در ادبیات ایران
بارها و بارها از نظر معنایی و کارکردی جای خود
را در اذهان و باور مردم تغییر داده اســت ،جایی
رند به افرادی گفته میشــد که بیشــتر در جرگه
ارذال و اوباش بودند ،گاه کســانی بودند که مقامی
شامخ در جامعه داشتهاند که شاید تبلور این رند
بتوان در اشــعار حافظ پیدا کــرد .در اینجا رندان
یک طایفهاند .یعنی جایگاه مشــخصی دارند و از

نظر باور و آیین به صورتی رفتار میکنند که بیش
از همه مخالفت خود را با مشــی درویشــی اعالم
میکنند .کسی که اینجا از سوی رندان مورد عتاب
قرار میگیرد ،یک درویش اســت .اما بخش جالب
حکایت ،فتوای «پیر طریقت» است که به درویش
تأکید میکند ،اگر میخواهی «خرقه درویشان» را
داشته باشــی ،هر بالیی را که بر سرشان میآید،
باید به جان بخری .در غیر این صورت کســی که
ترسی از چیزی داشته باشد و بخواهد فقط ادعای
درویشی کند ،این جامه یا خرقه بر او حرام است.
دراویش معموال برای آنکه شــاکله بیرونی آنها با
دیگر افراد جامعه مشخص باشد ،خرقه مخصوصی
بــه تــن میکردند .شــکل و هیأت آنهــا و وجه
تمایزشــان با دیگران باعث میشــد که به راحتی
تشخیص داده شوند .به همین صورت صوفیان هم
به جای خرقه ،دلق داشتند که باز وجه ممیزه آنها
با دیگر نحلههای فکری بود.
اینجا ســعدی برای رندان یک جایگاه اجتماعی
در نظر گرفته اســت .طایفه معمــوال از جمعیت
چندانی برخوردار است.
اگــر رندان در دوران ســعدی یا قبــل از او ،به
صورت دســته یا گروهی نمیبودند ،شاید سعدی
اینجا میگفت رند یا رندانی به مخالفت با درویشی
درآمدنــد .حال آنکه این طایفه -رندان -کارکرد و
باورهای خود را داشــتند .با این حال این حکایت
مثل اکثر حکایتهای ســعدی با چند بیت شــعر
بسته میشــود که بیشــتر بر باورکردن افراد به
دیدگاههایشــان یا ایســتادگی در مقابل مخالفان
حکایت دارد.
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دستور مصدق به دستگیری مســئوالن تیراندازی به
مردم در روز سیتیر
67سال پیش در چنین روزی 31-تيرماه  22( 1331جوالی
 ،)1952سرلشكر محمد صادق كوپال رئيس شهرباني ،سرلشكر
عباس گرزن رئيس ستاد ارتش و سرلشكر مهديقلي علوي مقدم
به جرم تیراندازی به مردم در تظاهرات و اعتراضات سیام تیرماه،
به دستور مصدق دستگیر شدند .در همین روز ايرانيان به خاطر
پيروزي سياســي در «سي ام تير» و بازگرداندن دكتر مصدق به
حكومت در سراسر كشور جشن و مراسم شادمانه برگزار بود .به
نوشته سایت نوشــیروان کیهانیزاده ،دكتر مصدق دستور داد
كه به اتهام تيراندازي به مردم در تظاهرات و اعتراضات ســي ام
تيرماه ،سرلشــكر محمد صادق كوپال رئيس شهرباني ،سرلشكر
عباس گرزن رئيس ستاد ارتش و سرلشكر مهديقلي علوي مقدم
فرماندار نظامي تهران از كار بركنار ،بازنشسته و جهت محاکمه
و مجازات تسليم دســتگاه قضايي شوند .تعقيب قضایي اينان و
ســاير متهمان به تيراندازي به مردم كه چيزي جز دمكراســي،
حقوق اساســي خود و حكومت قانون نمي خواستند ،از روز بعد
آغاز شــد .اما براندازي  28مرداد  1332نه تنها مانع از مجازات
اين متهمان شد ،بلکه بازنشستگي آنان لغو و به مقامات مهم تازه
منصوب شدند .سرلشکر گرزن فرمانده واحدهاي نظامي مستقر
در جنوب کشــور و علوي مقدم ،نخست رئيس شهرباني (پلیس
همه کشور) و سپس وزير کشور و سپهبد شد .سرلشکر کوپال از
همقطاران رضاشاه براي نخستين بار در  1308رئيس شهرباني
شــده بود .دكتر مصدق در همين روز وصيت كرد كه پس از
مرگ ،او را دركنار كشته شدگان بپاخیزی سي ام تير و در همان
گورستان دفن كنند .در اسفندماه  1345كه مصدق درگذشت،
شــاه مانع از انجام اين وصيت شــد زيرا مي ترســيد كه مردم
تظاهرات عليه او را از همين گورستان آغاز كنند و ادامه دهند.
درگذشت ُجرجی زیدان ،تاریخنگار لبنانی
 105ســال پیــش در چنین
روزی ۲۲ -ژوئیه ُ ،۱۹۱۴جرجی
زیدان ،تاریخنگار ،داستاننویس،
و روزنامهنــگار عربزبان لبنانی
درگذشــت .که برای نوشتن ۲۳
رمان تاریخی و تأســیس نشریهٔ
الهالل معروف است .طی نهضت
بیداری عربها و شــکلگیری
جنبــش النهضــة ،قصــد او از
نوشــتن رمانهای تاریخی ،آشنا نمودن مردمان عرب با فرهنگ
و تاریــخ خود بودهاســت.وی  14دســامبر 1861در خانوادهای
تنگدست و مسیحی در بیروت بهدنیا آمد .زیدان در پنج سالگی
به مدرســه رفت تــا در آینده در اداره اغذیهفروشــی به پدرش
کمک کند .زیدان ،پس از دو ســال ،به مدرســه رفت و در آنجا
حساب ،صرف و نحو ،خوشنویسی و کمی زبان فرانسه آموخت.
در یازده ســالگی ،با اصرار پدرش ،تحصیل را رها کرد.در پانزده
ســالگی به مدرســهای شــبانه رفت و در مدت چهار ماه ،زبان
انگلیســی را فراگرفت .در همان زمان ،تألیف فرهنگی انگلیسی
به عربی را آغاز کرد که ناتمام ماند .در اغذیهفروشــی با بزرگانی
نظیــر ابراهیم الیازجی (منتقد ،شــاعر ،روزنامهنگار و محقق) و
ّ
عبدالل بستانی (شاعر ،روزنامهنگار و نمایشنامهنویس) آشنا شد.
در سال ۱۲۹۸قمری در رشته پزشکی به کالج پروتستان سوری
راه یافت و در سال اول ،شــاگرد ممتاز شد .در اوایل سال دوم،
زیدان و دانشــجویان دیگر در اعتراض به کاستیهای دانشکده
و بــرای احقاق حقــوق خود و هواداری از اســتادی که به علت
ســخنرانی درباره داروینیسم اخراج شده بود ،از رفتن به کالس
خودداری کردند .پس از کشمکشهای بسیار ،دانشکده تصمیم
گرفت دانشجویان معترض را اخراج کند.وی سپس هنگام حمله
انگلیس به ســودان ،برای درهم شکســتن قیام محمد احمدبن
ّ
عبدالل معروف به مهدی ســودانی ،در سمت مترجم امنیتی به
ارتش انگلستان پیوست .در  ۱۳۰۲قمری به بیروت بازگشت و به
فراگیری زبان عبری و زبان سریانی پرداخت و به عضویت المجمع
العلمیالشرقی درآمد .در ۱۳۰۳قمری ،اولین کتاب وی ،با عنوان
االلفاظ العربیة و الفلســفة اللغویة ،در بیروت بهچاپ رســید .در
همان ســال ،به لندن ســفر کرد و با آثار مستشرقان آشنا شد.
در ۱۳۰۸قمری با مشارکت یکی از دوستانش ،چاپخانه کوچکی
تأسیس کرد که سال بعد ،با کنارهگیری شریکش ،بهتنهایی اداره
آن را برعهده گرفت .وی در اواخر  ،۱۳۰۹مجله الهالل را تأسیس
کرد.زیدان در ســال  ۱۹۰۸میالدی به اســتانبول ،در  ۱۹۱۲به
کشــورهای اروپایی و در  ۱۹۱۳به فلســطین سفر کرد .وی در
ژوئیه  ۱۹۱۴در منزل خود در قاهره بهطور ناگهانی درگذشــت.

شاعرانی چون احمد شوقی ،محمدحافظ ابراهیم ،ولیالدین یکن،
خلیــل ُمطران و ایلیا ابوماضی در مرگ او مرثیههایی ســرودند.
داســتانهای وی بارها تجدید چاپ و به فارسی ،ترکی ،هندی،
روســی ،آلمانی و برخی زبانهای دیگر ترجمه شدهاست .ناقدان
شیوه داستاننویسی زیدان را ستایش میکنند ،اما داستانهایش
اعتبار تاریخی ندارند.
زادروز یوهان گرگور مندل ،پدر دانش ژنتیک نوین
197سال پیش در چنین روزی 22 -ژوئیه ،۱۸۲۲یوهان گرگور
مندل که به عنوان پدر دانش ژنتیک نوین شــناخته میشود ،به
دنیا آمد .وی در بیســت و یک سالگی زندگی رهبانی پیشه کرد
و لقب گرگور گرفت .مندل دوره مطالعات کشیشــی را در سال
 ۱۸۴۷به پایان رســاند و به درجه افتخاری کلیســا نایل آمد .او
در  ۴۷ســالگی به مقام سرپرستی صومعه رسید .مندل در سال
 ۱۸۸۴درگذشت.گرگور مندل در  ۱۸۶۵توانست قوانین حاکم بر
انتقال صفات وراثتی را که حاصل آزمایشهایش روی گیاه نخود
فرنگی بود ،شناســایی کند؛ ولی از آنجایی که در جامعه علمی
آن زمــان بســیاری از افراد با نفوذ همچنــان نظریات داروین و
المارک را صحیح میپنداشتند به دیدگاهها و کشفیات او اهمیت
چندانی ندادند و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده
شــد .به نظر میرسید ،پرونده این دانش رو به بسته شدن است.
در ســال  ۱۹۰۰میالدی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی
مندل ،توســط درویس ،شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او
مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک
شناخته شود.مندل مسئله وراثت را در گیا ِه نخودفرنگی بررسی
کرد .بعد از کشــف مجد ِد کارهای منــدل در ابتدای این قرن،
اساسی وراثت
اصول
خیلی سریع به این موضوع پی برده شد که
ِ
ِ
که وی در نخود کشــف کرده بود در گونههای گیاهی و جانوریِ
دیگر نیز میتواند مور ِد استفاده قرار گیرد.
درگذشت ابوطالب طالبی ،دارنده  4مدال برنز رقابتهای
کشتی آزاد جهان
11سال پیش در چنین روزی-
 ۳۱تیر  ،۱۳۸۷ابوطالب طالبی
کشــتیگیر آذربایجانی شرقی
در سن 63ســالگی درگذشت.
وی متولــد  ۲۱فروردین ۱۳۲۴
در گرگر آذربایجان شــرقی بود.
طالبی کشتیگیر اوزان ۵۲–۵۷
کیلوگــرم و دارنده  ۴مدال برنز
رقابتهای کشــتی آزاد جهان
در ســالهای  ۱۹۶۶تولیدو  ۱۹۶۷ -دهلی نو بازیهای المپیک
تابستانی  ۱۹۶۸مکزیکوسیتی و  ۱۹۶۹مار دل پالتا بود.او عالوه
بر اینها مدالهای رنگارنگی از تورنمنتهای مطرح دنیا از جمله
چندین مدال طالی ارتشهای جهان بهدســت آورده بود که در
نهایت در ســن  ۲۷سالگی از دنیای کشتی قهرمانی خداحافظی
کرد.وی بعد از چندین ســال بیماری که به گفته خودش ناشی
از وزن کم کردنهای غیر علمی در دوران قهرمانی بود در ســن
 ۶۳سالگی درگذشت.
زادروز ریمونــد تورنتون چندلر ،نویســنده رمانهای
جنایی -پلیسی
131ســال پیش در چنیــن روزی  22 -ژوئیه  ،۱۸۸۸ریموند
تورنتــون چندلر ،یکی از برترین نویســندگان رمــان جنایی و
پلیســی ،در شــیکاگو ،ایلینوی به دنیا آمد .وز ســالهای اولیه
زندگی را در پالتســمووته ،نبراسکا سپری کرد .سپس به همراه
مادر به کرویدون انگلستان رفت .او در کالج دالویچ تحصیل کرد
و به جز ســفرهای تحصیلی که به منظــور تقویت زبان خارجی
به فرانسه و آلمان داشــت ،به دانشگاه نرفت .در سال  ۱۹۰۷به
تابعیت انگلســتان درآمد و سال بعد به عنوان خبرنگار شروع به
کار کرد ،در همین سال بود که اولین شعرش منتشر شد.چندلر
در ســال  ۱۹۱۲به آمریکا بازگشت و در سانفرانسیسکو ساکن
شــد .در آنجا در دوره شبانه حسابداری شــرکت کرد .در سال
 ۱۹۱۳به همــراه مادر به لس آنجلس رفــت و در یک لبنیاتی
به عنوان حســابدار مشغول به کار شــد .چندلر در طول جنگ
جهانی اول در ارتش کانادا خدمت کرد و سپس به نیروی هوایی
منتقل شد .از بیشتر آثار وی نسخههای متعدد سینمایی اقتباس
شدهاســت .برخی از آثار او که در ایران ترجمه شدهاند به شرح
زیر اســت :خواب گران ( - )۱۹۳۹ترجمه قاســم هاشمی نژاد/
بدرود ،محبوبم (/)۱۹۴۰پنجره مرتفع ( - )۱۹۴۲ترجمه حسن
زیادلو /بانوی دریاچه ( – )۱۹۴۳ترجمه کاوه میرعباسی /خواهر
کوچیکه ( - )۱۹۴۹ترجمه اسماعیل فصیح /خداحافظی طوالنی
( - )۱۹۵۳ترجمــه فتح الــه جعفری جوزانی و حقالســکوت
( - )۱۹۵۸ترجمه احسان نوروزی.

شعر کهن

امروز با صائب تبریزی

تا ز خط پشت لب جان بخش جانان شد سیاه
عالم روشن به چشم آب حیوان شد سیاه
چشمه خورشید در گرد کدورت غوطه زد
تا ز خط عنبرین ،رخسار جانان شد سیاه
شد به اندک فرصتی فرمانروای رود نیل
روی یوسف گر ز دستانداز اخوان شد سیاه
روشنی بخش نظر باشد ز بوی پیرهن
مصر اگر بر دیده یوسف ز زندان شد سیاه
تیرگی در آستین دارد لباس عاریت
روی ماه از منت خورشید تابان شد سیاه
رومتاب از سیلی دوران که مغزافروز شد
روی عنبر تا ز دست انداز عمان شد سیاه
دیده ای کز سیرچشمی سرمه بینش نیافت
همچو میل آتشین از مد احسان شد سیاه
گوشه چشمی ز لیلی قسمت مجنون نشد
گرچه زآهش روزن چشم غزاالن شد سیاه
صبر کن بر تیره بختی ها که طفل شیر را
نعمت الوان دهد مادر ،چو پستان شد سیاه
درنگیرد صحبت آیینه با آب روان
بر سکندر زندگی از آب حیوان شد سیاه
جلوه لیلی به تحسینی ز خاکم برنداشت
گر چه از مشق جنون من بیابان شد سیاه
از گشودن روز محشر را سیه سازد چو شب
بس که صائب نامه عمرم ز عصیان شد سیاه

با فاطمه کریمی

شعر معاصر

سیل شادی ها را ُشست وغم هارا
بر جای گذاشت....
دیشب آسمان بارید
و بغضش سقف اتاق را نشانه گرفت
گریه اش سِ یل شدو پالک خانه را شست
فردا صبح...
دلم همچون پنجره ی آویزان همسایه
هر لحظه هراس فرو ریختن داشت
ودر کوچه های گل آلود
هیچ چیز غم انگیزتر از آن نبود
که دختری در زیر آبها
یگشت!!!
دنبال عروسکهایش م 
***
غم نامه 3
بی تو در کنج اتاقم یک نفر جان داده است
دختری در خاطراتش باتو پایان داده است
یک طناب دار دور آرزوهایش کشید
طعم تلخ عشق را همراه نفرت می کشید
خسته بود از خواب آورها؛دیازپام ها
سرنوشتش تیره شد از حیله ها ؛از دام ها
ابر سنگینی نشسته گوشهی چشمان او
دفتر وخودکاروحسرت می شود مهمان او
بعد آذر باز هم پاییز بود در انتظار
پشت قاب پنجره تکرار فصلی بی بهار
رفت ول ِه شد دختری در عشق های بی وصال
تیغ پایان می دهد به آرزوهای محال

