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در ﺳــاﻝ شــﻤار کﻬــﻦ ایرانی که یﻚ ﺳــاﻝ
را بــه دواﺯده مــاه بﺨــﺶ می کردنــد و ﻫر ماه
داراﻯ ﺳــی روﺯ بود .روﺯ ﭼﻬارﻡ ﻫر ماه شﻬریور
ناﻡ داشﺖ و شــﻬریورگان در روﺯ شﻬریور یا روﺯ
ﭼﻬارﻡ شــﻬریور ماه برگزار می شد .ﭼرا که روﺯ
نﺨســﺖ »اورمزد« ،روﺯ دوﻡ »وﻫﻤﻦ« یا بﻬﻤﻦ،
روﺯ ﺳوﻡ »اردیﺒﻬﺸﺖ« و روﺯ ﭼﻬارﻡ » شﻬریور«،
روﺵ ﺳــاﻝ شﻤارﻯ
ناﻡ داشــﺘﺘند .پﺲ اﺯ اینکه ِ
نویﻦ روﻯ کار ﺁمد و شﺶ ماه نﺨسﺖ ﺳاﻝ ﺳی
و یﻚ روﺯ شــﻤرده شدند» .اورمزد روﺯ« که روﺯ
نﺨســﺖ اﺯ ماه اردیﺒﻬﺸــﺖ بود به ماه ﻓروردیﻦ
که باید ﺳی و یﻚ روﺯ می داشﺖ اﻓزوده گردید
و شــد روﺯ ﺳــی و یکﻢ ﻓروردیﻦ ماه .در پی ﺁن
و بر ﻫﻤان پایه ،اردیﺒﻬســﺖ ماه نیز که ﺳــی و
یﻚ روﺯه شــده بود با اﺯ دﺳﺖ دادن یﻚ روﺯ که
ﻫﻤان »اورمزد روﺯ« باشد ،دو روﺯ کﻢ ﺁورد و روﺯ
ﻫاﻯ »وﻫﻤﻦ« یا بﻬﻤﻦ و »اردیﺒﻬﺸﺖ« را اﺯ ماه
خرداد برداشــﺖ .کار به ﻫﻤیﻦ گونه پیﺶ رﻓﺖ
و بنا بر ﺁن» ،شــﻬریور« روﺯ کــه در روﺯ ﭼﻬارﻡ
اﺯ ماه »شــﻬریور« ﻯ داشــﺖ ،پنﺞ روﺯ ﺟا به ﺟا
گردید و پیﺶ کﺸیده شد و روﺯ ﺳی اﻡ ﺁمرداد«
ماه ،شــﻬریور روﺯ ناﻡ گرﻓﺖ .و روﺯ »شــﻬریور«
در ماه مﻬــر که ﺁن نیز روﺯ ﭼﻬــارﻡ »مﻬر« ماه
بود با شــﺶ روﺯ ﺟا به ﺟایی ،ناﻡ روﺯ بیســﺖ و
نﻬﻢ شــﻬریور ماه شد .بنا بر ایﻦ اگر ﭼه در ﺳاﻝ
شــﻤارامروﺯیﻦ» ،شﻬریور« روﺯ اﺯ »شﻬریور« ماه
را در روﺯ بیسﺖ و نﻬﻢ »شﻬریور« ماه می یابیﻢ،
در گﺬشﺘه ﭼنیﻦ نﺒوده اﺳﺖ و روﺯ بیسﺖ و نﻬﻢ
را به ﺟﺸﻦ نﻤی نﺸسﺘه اند.
واژه »شــﻬریور« ،در اوﺳــﺘا »خﺸﺘره وییره«
) ،(Khashtra Vairyاﺳﺖ که به ﺯبان پﻬﻠوﻯ
»خﺸــﺘور« و به ﺯبان پارﺳی »شﻬریور« خوانده
شد.
»خﺸــﺘره« که بﺨﺶ نﺨســﺖ ایﻦ واژه باشد
را به ﭼــﻢ و مﻌنــی ﻓرمانروایی و شــﻬریارﻯ و
کﺸــوردارﻯ و بﺨــﺶ دیگر یا »وییــره« را ﺁرﺯو
شده دانســﺘه اند .ناﻡ ﻫاﻯِ شﻬر و شﻬریار نیز اﺯ
ایﻦ ناﻡ واژه برداشﺖ شده اند.
»خﺸــﺘره وییره« )،(Khashtra Vairyیا
شــﻬریور ،ناﻡ یکی اﺯ امﺸاﺳــﭙندان اﺳﺖ و در
ﻫنگامی که کﻬنه پرﺳــﺘان و خراﻓه ﺳــاﺯان به
ﻓروﺯه ﻫاﻯ اﻫورایی رخﺖ ﻓرشــﺘگی پوشــاندند.
ایــﻦ ﻓــروﺯه نیــز ﻓرشــﺘه خوانده شــد و ﺁن را
ﺳرﭼﺸــﻤه نیرو ،ﺗوان و ﻗدرﺕ و نگاﻫﺒان ﻓﻠز ﻫا
شناﺳاندند.
ﭼنانکه گفﺘه شــد ایﻦ ﻓرشﺘه مظﻬر ﺳﻠﻄنﺖ
ﺁﺳــﻤانﻲ و ﻗــدرﺕ رﺣﻤانﻲ اﺳــﺖ و ﻫﻤیﺸــه
خواﻫــان ﻓر و بزرگﻲ و نیرومندﻱ مﻲ باشــد در

ﺟﻬان مادﻱ نگﻬﺒان ﺯر و ﺳــیﻢ و ﻓﻠزاﺕ دیگر و
دﺳــﺘگیر بینوایان و ﻓرشــﺘه رﺣﻢ ومروﺕ اﺳﺖ
پادشــاﻫان دادگر در ﺗﺤﺖ و ﺣﻤایﺖ ایﻦ ﻓرشﺘه
مﻘﺘدر ﻫســﺘند نظر به ﻫﻤیﻦ صفاﺕ پاﻙ اﺳﺖ
که ایرانیان ﻗدیﻢ ایﻦ روﺯ را ﺟﺸــﻦ مﻲ گرﻓﺘند
و بفﻘرا اﺣســان و اﻃﻌاﻡ مــﻲ نﻤودند ﭼون ایﻦ
ﺟﺸﻦ بﭙادشاﻫان دادگر بسﺘگﻲ دارد که نﻤاینده
ﺳــﻠﻄنﺖ ﺁﺳــﻤانﻲ ﻫســﺘند لﺬا مﻌﻤوال در ایﻦ
ﺟﺸﻦ باید بﺤﻀور پادشــاﻫان بروند و شادباﺵ
بگویند.ابوریﺤان در صفﺤــه 251ﺗرﺟﻤه ﺁﺛار و
الﺒاﻗیه مﻲ نویســد ))شﻬریور ماه روﺯ ﭼﻬارﻡ ﺁن
شــﻬریور روﺯ اﺳﺖ و ﺁن به مناﺳــﺒﺖ ﺗواﻓﻖ دو
اﺳﻢ ﺟﺸﻦ مﻲ باشــد و ﺁنرا شﻬریورگان گویند
 .مﻌنﻲ شــﻬریور دوﺳــﺘﻲ و ﺁرﺯو اﺳﺖ شﻬریور
ﻓرشﺘه ایســﺖ که بﺠواﻫر ﻫفﺘگانه اﺯ ﻗﺒیﻞ ﻃﻼ
و نﻘــره و دیگر ﻓﻠزاﺕ که برﻗرارﻱ صنﻌﺖ و دواﻡ
دنیا و مردﻡ بﺂنﻬا بســﺘگﻲ دارد موکﻞ اﺳــﺖ ((
براﻱ ﺟﺸــﻦ شــﻬریورگان اﺯ دو گونه دیگر مﻲ
ﺗــوان برﺗرﻱ ﻗاﺋﻞ شــد اوﻝ اینکــه در ایﻦ ماه
مﺤﺼوالﺕ کﺸــﺖ و ﺯرﻉ ﺟﻤﻊ ﺁورﻱ مﻲ شــود
و ﭼــون مﻌﻤوال براﻱ بدﺳــﺖ ﺁوردن نﺘیﺠه ﻫر

کارﻱ ﺟﺸﻦ و شادﻱ الﺯﻡ اﺳﺖ لﺬا شﻬریورگان
بﻤناﺳــﺒﺖ نﺘیﺠه گرﻓﺘﻦ اﺯ نﻌﻤﺖ کﺸــﺖ و کار
و بدﺳــﺖ ﺁوردن مﺤﺼــوالﺕ بﺨﺼــوﺹ براﻱ
کﺸاورﺯان بﻬﺘریﻦ ﺟﺸﻦ وشادﻱ اﺳﺖ و در واﻗﻊ
ﺟﺸــﻦ ﺳر خرمﻦ مﻲ باشــد .دوﻡ اینکه در ایﻦ
ماه پاییزه کارﻱ شــروﻉ مﻲ شود و ﭼون مﻌﻤوال
ﻫر کار نیکﻲ را با شــادﻱ بایــد ﺁﻏاﺯ کرد اﺯ ایﻦ
لﺤاﻅ ﺟﺸــﻦ شﻬریورگان را مﻲ ﺗوان ﺁﻏاﺯ ﻓﺼﻞ
ﺟدید دیگرﻱ اﺯ ﻫنگاﻡ کﺸــﺖ و ﺯرﻉ دانسﺖ و
ﺁنرا مورد اﺣﺘراﻡ ﻗرار داد با دالیﻠﻲ که ﺫکر شــد
ﺟﺸــﻦ شــﻬریورگان بﺨﺼوﺹ براﻱ کﺸاورﺯان
اﺯ لﺤــاﻅ ﺟﻤﻊ ﺁورﻱ مﺤﺼوﻝ و بدﺳــﺖ ﺁوردن
خرمــﻦ و ﻫﻤچنیــﻦ اﺯ نﻘﻄــه نظر شــروﻉ بکار
پاییزه بﻬﺘریﻦ ﺟﺸــﻦ و شادمانﻲ اﺳﺖ و بﻬﻤیﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ که نسﺒﺖ به ﺁن اﺣﺘراﻡ ﺯیادﻱ ﻗاﺋﻞ
ﻫســﺘند و با شادﻱ ﻓراوان مراﺳﻢ ﺁنرا بﺠاﻱ مﻲ
ﺁورند.پﺲ دوﺳــﺘان گرامﻲ در کنار شادﻱ ﻫاﻱ
خــود نیاﺯمندان را ﻓرامــوﺵ نکنید ﻫر ﭼند که
در ﻗﻠﻤرو پر گوﻫر ایــران ﺯمیﻦ نﺒاید نیاﺯمندﻱ
مﻌنایﻲ داشﺘه باشد اما صد اﻓسوﺱ! .....بگﺬریﻢ.
ﻫﻤیﺸه ایرانﻲ باشید و ﺳراﻓراﺯ.

استهبان
نویسنده  :یزدان صفایی

شــﻬر اﺳــﺘﻬﺒان؛ مرکز شﻬرﺳﺘان اﺳــﺘﻬﺒان ؛با
پﻬنــه ﻯ ﺣدود  10کیﻠومﺘــر؛ در ناﺣیه خاورﻯ
و مرکزﻯ اﺳــﺘان ﻓارﺱ ﻗرار دارد .در  29درﺟه
و  7دﻗیﻘــه و  45ﺛانیــه پﻬناﻯ شــﻤالی و و 54
درﺟــه و  2دﻗیﻘه و  30ﺛانیه خاورﻯ نســﺒﺖ به
نیﻤروﺯ گرینویﭻ ﻗرار دارد .1اﺳــﺘﻬﺒان در مسیر
راه شﻬرﺳــﺘان ﻫاﻯ ﻓســا و نی ریز ﻗرار دارد و
ﻓاصﻠه اﺵ ﺗا مرکز شیراﺯ  191کیﻠومﺘر اﺳﺖ.

پارﻝ شواﺗﺲ؛نویسنده کﺘاﺏ ﺟﻐراﻓیایی ﺗاریﺨی ﺗریﻦ درﺟه ﺳرما  4درﺟه ﺯیر صفر اﺳﺖ.
اﺳﺘﺒناﺕ و َﺳوناﺕ نگاشﺘه رﺳــﺘنی ﻫا :ﺟنگﻞ ﻫــاﻯ درخﺖ بﻠــوﻁ؛ باداﻡ
ﻓارﺱ؛ناﻡ ایﻦ شﻬر را ُ
کوﻫــی و بنه؛ شــﻬر را در بر گرﻓﺘــه و گیاﻫان
اﺳﺖ.4
دارویــی و صنﻌﺘــی و مرﺗﻊ؛ پوشــﺶ گیاﻫی را
واژه اﺳــﺘﻬﺒان اﺯ دو پاره اﺳــﺘه به مﻌنی انگور و شامﻞ میﺸوند.
بان به مﻌنی نگاه دارند ﺗﺸکیﻞ شده اﺳﺖ؛یﻌنی
ﺟﻤﻌیﺖ
ﺟایگاه انگور و یا انگورﺳﺘان.

ﺣــاﺝ میرﺯاﺣســﻦ ﺣســینی ﻓسایی؛نویســنده
کﺘــاﺏ ﻓــارﺱ نامه ناصرﻯ اﺯ ایــﻦ ناﺣیه به ناﻡ
اصﻄﻬﺒاناﺕ یاد کرده؛مینویسد:
در اصﻞ اﺳــﺘﻬﺒاناﺕ اﺳﺖ و اﺳﺘه5؛انگور اﺳﺖ و
بان نگاه دارنده و ﻓارﺳیان ﺕ را در ﺁخر کﻠﻤه در
ﺁورند ﺗا اﻓاده مﻌنی ﺟﻤﻊ کند؛مانند گرمسیراﺕ
و بﻠوکاﺕ و الﻒ در اوﻝ براﻯ ﺯینﺖ اﺳــﺖ و بﻌد
نام استهبان
اﺯ اﺳــﺘیﻼﻯ ﻋــرﺏ ؛ﺱ را بــه ﺹ و ﺕ را به ﻁ
شﻬر اﺳﺘﻬﺒان اﺯ دیروﺯ ﺗا کنون به نامﻬاﻯ اصﺒه مﺒدﻝ نﻤوده و براﻯ بسیارﻯ باﻏﻬاﻯ انگور دیﻤی
اناﺕ؛اصﺒﻬﺒﺬاﺕ؛اصﻄﺒﻬان؛اصﻄﻬﺒاناﺕ؛اﺳﺘنﺒاﺕ ،و ﻓاریابی در کوه و دشﺖ ایﻦ ﻗﺼﺒه؛ﺁن را به ایﻦ
نــاﻡ گفﺘند که گویا مردﻡ ﺁن ﻫﻢ باﻏﺒان انگورﻯ
َﺳ ُوناﺕ و اﺳﺘﻬﺒان خوانده شده اﺳﺖ.
اند.6

ﺗاریﺦ اﺳﺘﻬﺒان
در  1311خورشیدﻯ ﺗابﻊ ﺗﺒریز شد و در 1330
خورشیدﻯ ﺗابﻊ ﻓسا بود و ﺳﭙﺲ در اردیﺒﻬﺸﺖ
 1337اﺯ ﻓسا ﺟدا شد و شﻬرﺳﺘان ناﻡ گرﻓﺖ.
ﺟاﺫبه هاﻯ گردشﮕرﻯ
(1مﺴﺠد ﺟامﻊ و ﭼارﺗاﻗی ایﭻ ساسانی
بر ﻓراﺯ کوه ﻗﻼﺕ ﺁبی؛ ﻗﻠﻌه اﻯ مﺤکﻢ اﺯ ﺳــنﮓ
و گﭻ ﺳــاخﺘه شــده بود که اکنون ویرانه اﺳﺖ
و ﺁن را ﻗﻠﻌــه ایــﭻ می نامنــد و در نزدیﻚ ﺁن
پرﺳﺘﺸــگاﻫی ایوان مانند بود که مﺤرابی به ﺁن
اﻓزودند و به مسﺠد ﺗﺒدیﻞ کردند.

ایﻦ ﺣوﻗﻞ بﻐدادﻯ در کﺘاﺏ صوره االرﺽ)367
ه.ﻕ(.اﺯ ایﻦ شــﻬر به نامﻬاﻯ اصﺒﻬاناﺕ؛اصﻄﻬﺒان ﺟﻐرافیاﻯ استهبان
و اصﻄﻬﺒاناﺕ یاد کرده اﺳﺖ.2
رودﻫــا:رود ﻓﺼﻠــی پیرمــراد اﺯ نزدیکی شــﻬر (2مﺴﺠد ﺟامﻊ ﺗیﻤورﻯ:
ایﻦ بﻠﺨی در ﻓارﺱ نامه خود اﺯ ایﻦ شــﻬر به ناﻡ اﺳــﺘﻬﺒان می گﺬرد و به دریاﭼــه بﺨﺘگان می ﺗنﻬا مﺤرابی اﺯ ﺳده )11روﺯگار صفویه( ﻫﻤراه با
گﭻ برﻯ ﻫاﻯ ﻇریﻒ و ریزه کارﻯ دﻗیﻖ در کنار
ریزد.
اصﻄﻬﺒان و اصﻄﻬﺒانان یاد کرده؛میگوید:
اصﻄﻬﺒان شﻬرکی اﺳــﺖ پر درخﺖ و اﺯ ﻫر نوﻉ کوﻫﻬا :گردنه ایﺞ در  3کیﻠومﺘرﻯ خاور و گردنه شﺒسﺘان ﺁن ﺟالﺐ اﺳﺖ.
میوه باشد و ﺁﺏ ﻓراوان دارد...و ﻗﻠﻌه اصﻄﻬﺒانان خیر در  3کیﻠومﺘرﻯ باخﺘر ایﻦ شﻬر ﻗرار گرﻓﺘه
(3مﺠﻤوﻋـه ییﻼﻗـی دهﻦ آسـیاﺏ که در
اند.
ﻫﻢ ﻗﻠﻌه اﻯ ﻋظیﻢ اﺳﺘو ﺣسنویه را اﺳﺖ.3
ﺁﺏ و ﻫوا :داراﻯ ﺁﺏ و ﻫواﻯ مﻌﺘدﻝ کوﻫســﺘانی دامنه کوه ﻫاﻯ ﺟنوبی اﺳﺘﻬﺒان ﻗرار دارد.
اﺳﺖ که بیﺶ ﺗریﻦ گرما در ﺁن  25درﺟه و کﻢ

(4شــکوه مند ﺗریﻦ دیدنی شــﻬر ﭼنار بزرگ و ﺳﻠسﻠه خواﺟه ﻫا که در ﺯمان ﺳﻠﻄنﺖ ﺯندیه به
بسیار کﻬﻦ میدان شﻬر اﺳﺖ با ارﺗفاﻉ  47مﺘر و ﺣکومــﺖ بﻠوﻙ اصﻄﻬﺒاناﺕ مﺼوﺏ گردیده بود.
ﻗﻄر  11/5مﺘر.
مرمﺖ و باﺯﺳاﺯﻱ و پﺲ اﺯﭼند ﺳاﻝ دوباره گنﺒد
و ایوانﻲ که ﺗزییﻦ به کاشــﻲ کارﻱ بود ﺳــاخﺘه
(5مﺴـﺠد یﺰدیان و مﻘﺒره منسوﺏ به مﺤﻤد شد.
شیریﻦ مﻐربی) 809ﻕ( و ﺁرامگاه شیﺦ ﻋﻠینﻘی
اصﻄﻬﺒاناﺗی
(6آبشار استهبان:
ﺁبﺸار اﺳﺘﻬﺒان یکﻲ اﺯ ﺯیﺒاﺗریﻦ ﺁبﺸارﻫاﻱ منﻄﻘه
اﺳﺖ .ایﻦ ﺁبﺸــار در ﺳاﻝ  1335خورشیدﻱ به
ﻫﻤﺖ ﺣﻘیﻘﺖ بﺨﺸــدار ﺁن ﺯمان اﺳﺘﻬﺒان و به
مﻌﻤارﻱ ﺣاﺝ ﺣســیﻦ بنا )مﻌﻤارپور( و ﺳــنﮓ
ﺗراشــﻲ ﺣاﺝ اﺣﻤد ﻋﻠﻲ دژ ﺳــاخﺘه شده اﺳﺖ.
داراﻱ شــانزده پﻠه مﻲ باشد که با ریزﺵ مداوﻡ
ﺁبــﻲ ﺯالﻝ و گوارا که اﺯ ﭼﺸــﻤه ﻫاﻱ کوﻫﻬاﻱ
اﺳﺘﻬﺒان ﺟارﻱ مﻲ شود.
(7آﺗشﻜده ساسانﻲ ﻏﻤﭗ
در  40کیﻠومﺘرﻱ باخﺘر اﺳــﺘﻬﺒان و در مســیر
ﺟاده اﺳﺘﻬﺒان -شیراﺯ ،در ﺣاشیه »خرمﻦ کوه«
منظــرگاه بســیار ﺯیﺒایﻲ وﺟــود دارد که به ﺁن
»ﻏﻤﭗ ﺁﺗﺸــکده« مﻲ گوینــد .در واﻗﻊ ﻏﻤﭗ به
ﺗاالﺏ بســیار ﺯیﺒا و دلنﺸینﻲ گفﺘه مﻲ شود که
ﺁﺏ ﺯالﻝ و گوارایﻲ اﺯ ﭼﺸــﻤه ﻫاﻱ مﺘﻌددﻱ در
خود مﻲ ﺟوشــد و اﺳــﺘﺨر ﻃﺒیﻌﻲ مﺼفایﻲ را
پدید ﺁورده اﺳﺖ.
(8ﭘیر آشﻜده PIR ASKADA
در نزدیکﻲ روﺳــﺘاﻱ »رونیز ﺳفﻠﻲ« و با ﻓاصﻠه
ﺗﻘریﺒﻲ یﻚ ﻓرﺳنﮓ اﺯ ﻏﻤﭗ ﺁﺗﺸکده ،ﺁرامگاﻫﻲ
وﺟود دارد که به » پیر ﺁشــکده« شــﻬرﺕ دارد.
روایــاﺕ گوناگونﻲ وﺟود دارد مﺒنــﻲ برایﻦ که
اینﺠــا ﺁرامگاﻫﻲ اﺳــﺖ مﺘﻌﻠﻖ به پیــرﻱ به ناﻡ
»ﺁشــکار« ﻋده اﻱ دیگــر مﻌﺘﻘدند که مﺘﻌﻠﻖ به
پیرﻱ اﺳﺖ اﺯ بزرگان و خدمﺘگزاران ﺁﺗﺸکده.
(9امام زاده ﭘیرمراد
یکﻲ اﺯ اماکﻦ مﻘدﺱ و مﺘﺒرکه شــﻬر اﺳﺘﻬﺒان
اماﻡ ﺯاده مﺤﻤد بﻦ ﻋﻠﻲ ابراﻫیﻢ بﻦ موﺳــﻲ بﻦ
ﺟﻌفر )ﻉ( مﻌروﻑ به پیرمراد اﺳﺖ .ایﻦ اماﻡ ﺯاده
در باخﺘر اﺳــﺘﻬﺒان و بــه ﻓاصﻠه  1000ﻗدمﻲ اﺯ
مرکز شﻬر ﻗرار دارد .براﺳاﺱ اﻃﻼﻋاﺕ گﺬشﺘگان
در ابﺘدا گنﺒد بســیار کوﭼﻚ و گﻠﻲ داشﺘه اﺳﺖ
که در اﺛر بارندگﻲ شــدید پیاپــﻲ ﻫفﺖ روﺯه و
راه اﻓﺘــادن رودخانه پیرمرداد ﺁﺏ اﺯ اﻃراﻑ بﻘﻌه
ﻋﺒور مﻲ کرده ولﻲ صدمه اﻱ به ﻗﺒر وارد نﺸده،
اما در مســیر ﺁن شﻦ ﻫایﻲ ﺟﻤﻊ شده که گنﺒد
ﺁن بــه ﻫﻤﺖ ﺣاﺝ میــرﺯا بابــا )1282-1200
ﻫﺠرﻱ ﻗﻤرﻱ( ﻓرﺯند ﺣــاﺝ ﺁﻗا مﺤﻤد ﻓرﺯند ﺁﻗا
ﻋﻠــﻲ ﻓرﺯند مﺤﻤد ﻋﻠﻲ بیﮓ ﺫوالﻘدر ﺟﻬرمﻲ اﺯ

اﺳﺘﻬﺒان در کﺘاﺏ ﻫاﻯ ﺗاریﺨی
ناﻡ اﺳﺘﻬﺒان نﺨسﺘیﻦ بار در ﺳده  4ﻗﻤرﻯ دیده
شده اﺳﺖ .ﺟﻐراﻓیایی نویسانی ﭼون ابﻦ ﺣوﻗﻞ
و مﻘدﺳی و ﺣﻤد اﷲ مسﺘوﻓی و ﻫﻤچنیﻦ کﺘاﺏ
ﺣدود الﻌالﻢ اﺯ ایﻦ شﻬر یاد کرده اند.
پا نوشﺖ ﻫا:
(ﺟﻌفرﻯ؛ﻋﺒاﺱ/شناﺳــنامه ﺟﻐراﻓیــاﻯ ﻃﺒیﻌی
ایران/انﺘﺸاراﺕ گیﺘا شناﺳی/ﺹ18
(2ابﻦ ﺣوﻗﻞ/صوره االرﺽ/ﺹ  37و 269
(3ابﻦ بﻠﺨی/ﻓارﺱ نامه/ﺹ  131و 157
 (4شــواﺗﺲ؛پاوﻝ/ﺟﻐراﻓیایی ﺗاریﺨی ﻓارﺱ/ﺹ
 142و 143
(5در مﺘﻦ دﺳﺘه انگور اﺳﺖ
(6ﺣســینی ﻓسایی؛میرﺯاﺣســﻦ/ﻓارﺱ نامــه
ناصرﻯ؛ﺟﻠد دوﻡ/ﺹ 2155
بﻦ مایه ﻫا:
(1ﻋﺒدالﺤســیﻦ ﺳﻌیدیان/شــناخﺖ شــﻬرﻫاﻯ
ایران/انﺘﺸاراﺕ ﻋﻠﻢ و ﺯندگی
(2مــﮋگان ﺳــﺒزیان و دیگران/کﺘــاﺏ ﺟامــﻊ
ایرانگردﻯ
(3اﻓﺸار ﺳیسﺘانی؛ایرﺝ/پﮋوﻫﺶ در ناﻡ شﻬرﻫاﻯ
ایران
www.stahban.com(4

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ)ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻰ ﺗﺎﺭﻧﻤﺎﻯ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ( ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﺍﻯ
ﭘﻴﺮﺍﻣــﻮﻥ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  ,ﺍﺩﺏ,ﻓﺮﻫﻨــﻚ ﻭ...
ﺍﻳﺮﺍﻧﺰﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ.ﺷــﻤﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﺛﺎﺭ
ﺧــﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴــﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ,ﺗﺮﺟﻤﻪ ,ﺷــﻌﺮ
,ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺩﺑﻰ ﻭ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗــﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺸــﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.
ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ
ﻧﺸــﺮﻳﻪ ﺭﻓﺘــﻪ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﻯ »ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ
ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ« ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .
ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺍﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
http://www.amordad.net/emag

حافظ و منتقدانش
شیﻤﻞ
ﺁنﻤارﻯ ّ
برگرداننده :امیر ﺣسیﻦ اکﺒرﻯ شالچی

دیدار اﺯ شــیراﺯ و ﺁرامگاه ﺣاﻓــﻆ که در باﻏی
اﻓســانهاﻯ ﺟــاﻯ دارد ،یکــی اﺯ دلﭙﺬیرﺗریﻦ
ﺗﺠربهﻫایی اﺳــﺖ که در ایــران میﺗوان کرد.
به ﺯیر ﺳــﻘﻒ مرمرینی میرﺳــی کــه بر ﻓراﺯ
ﺳــنﮓ گور اﺳﺖ ،ﺳــنﮓ گورﻯ که ﭼند بند
اﺯ ﺳــرودهﻫاﻯ دیوان ﺣاﻓﻆ به خﻂ دلنﺸــیﻦ
نســﺘﻌﻠیﻖ بر رویﺶ کنده شــده ،ﺁمدهاﻯ ﺗا به
ﺁیینی ﭼندﺳــدهاﻯ که ﻫﻤهاﺵ میشناﺳــند،
دیوان ﺣاﻓﻆ را بگﺸــایی و بــا ﺁن ﻓاﻝ بگیرﻯ.
شــاید دیدارکننده در ﭼنیﻦ دمی به یاد یکی
اﺯ پرشورﺗریﻦ ﺳرودهﻫاﻯ یﺤیی کﻤاﻝ بیاﺗﻠی،
ﺳــرایندﺓ ﺗرﻙ )درگﺬشــﺘه به ﺳــاﻝ (1958
بیفﺘــد که یکــی اﺯ بنیادیﻦﺗریــﻦ مفﻬوﻡﻫاﻯ
ﺳــرایﺶﻫاﻯ ﺣاﻓﻆ یﻌنــی »رنــد« را به کار
برده ﺗا ﺳــﺘایﺶ و ارﺝنﻬی خود را بر ﺁن ایرانی
بزرگ نﺸــان داده باشــد .ﺳرودهاﻯﺳﺖ به ناﻡ
») Rinder Ölümüمرگ ﺳرمسﺘان«(:
در درخﺘسﺘان مﺤﺼورﻯ که ﺁرامگاه ﺣاﻓﻆ در
ﺁن اﺳﺖ،
ﻫنوﺯ ﻫــر روﺯ گﻞﻫایــی که ﺗﺨﻢﻫایﺸــان به
ﺳرخی خون اﺳﺖ میشکفند،
صﺒﺢ ﺯود بﻠﺒﻞ ،شیریﻦ در ﺁن میگرید،
ﺣاﻝوﻫــواﻯ ﺁنﺠا ما را به رویاﻯ شــیراﺯ کﻬﻦ
میبرد،
ﺳرﺯمینی پر اﺯ بﻬار،
براﻯ میﺯدگان ﺗنﻬا مرگ اﺳﺖ،
دلﺶ ﻫﻤانند خﻢ دودﻯ اﺳــﺖ که ﺳاﻝﻫاﺳﺖ
دود میکند،
ﺁرامگاﻫی که ﺳــروﻫاﻯ ﺗــاﺯه در ﺯیرﺵ ﻏرﻕ
میشوند،
گﻠی ﺯود اﺯ ﺟا میپرد ،بﻠﺒﻠی میخواند.
شیراﺯ ﻫﻤیﺸه مرکز ارﺯشﻤند دانﺸورﻯ ،ﺳرایﺶ
و صوﻓیگرایــی بوده .با ایﻦ کــه ﻓرمانرواییﻫا
بارﻫــا و بارﻫا ﺁمده و رﻓﺘهاند ،شــﻬر ﻫﻤچنان
به ﻓرﻫنــﮓ دیرپاﻯ خود میبالد .الﺒﺘه ﺳــدﺓ
ﭼﻬاردﻫﻢ که ﺣاﻓﻆ در ﺁن میﺯیســﺖ دیگر نه
دورﺓ پارﺳــاﻯ بزرگ ابﻦ ﺣنیﻒ )درگﺬشﺘه به
ﺳاﻝ  (982واپســیﻦ دیدارکنندﺓ ﻋارﻑ شﻬید
ﺣﻼﺝ در ﺯندان که در ایﻦ شﻬر ﻫﻢ مانده بود،
بــود و نه روﺯگار روﺯبﻬان بﻘﻠی )درگﺬشــﺘه به
ﺳاﻝ  (1209اﺳﺘاد ﺗفســیر ﻋرﻓانی شﻄﺤیاﺕ
و راﺯﻫاﻯ »شــیفﺘگان درﺳــﺖپیﻤان« .نیز اﺯ
ﺯمان ﺳــﻌدﻯ که به شکرانﺔ ﺳرودهﻫایﺶ ،ناﻡ
شــیراﺯ در باخﺘرﺯمیﻦ بیﺶ اﺯ ﻫر شــﻬر دیگر
ایــران ﺁواﺯهمند شــد ،روﺯگارﻯ دراﺯ ﺳــﭙرﻯ
شــده بود .اما ﺳــنﺖ دینی در ﭼﻬــرﺓ یکی اﺯ
رﻫﺒران اشﻌرﻯ خداشناﺳی ،ﻋﻀدالدیﻦ ایﺠی

)درگﺬشــﺘه به ﺳاﻝ  (1335ﺗﺠسﻢ مییاﻓﺖ که
ﻗاﺿیالﻘﻀاﺕ ابواﺳﺤاﻕ اینﺠو بود ،اما پﺲ اﺯ ﺁن
به شــیراﺯ رﻓﺖ» .مواﻗیﻒ« او که گونهاﻯ کﻠیاﺕ
خداشناﺳی اﺳﺖ ،ﺁموﺯهنامهاﻯ مﻌیار شد و ایﻦ
یﻌنی ﺣاﻓﻆ ﻫﻢ ﺁن را خوانده بوده اﺳــﺖ .بارﻫا
ﺁن را ﺗفســیر کردهاند ،یکی اﺯ مفسران ﺁن -که
در روﺯگار ﺳرایندﺓ ما ]ﺣاﻓﻆ[ میﺯیسﺘه -ﺳید
شریﻒ ﺟرﺟانی )درگﺬشﺘه به ﺳاﻝ  (1413اﺳﺖ
که پﺲ اﺯ گردﺵﻫاﻯ بســیار در مﺼر و ﺗرکیه،
به ﺳــاﻝ  1377بــه پایﺘﺨﺖ مظفریــان خوانده
شده و در مدرﺳﺔ دارالﺸفاﻯ ﺁنﺠا به ﺁموﺯه دادن
درﺁمده؛ پﺲ اﺯ ﺁن که ﺗیﻤور به ﺳــاﻝ  1378او
را به ﺳــﻤرﻗند ﺁورده ،وﻯ باﺯ به شیراﺯ باﺯگﺸﺘه
اﺳﺖ.
ﺳراینده ﻫﻢ کﻢ نﺒود .ا .گ .براون ﺳدﺓ ﭼﻬاردﻫﻢ
را پُرﺗریﻦ دورﺓ ادبیاﺕ پارﺳی مینامد ،ﭼون در
ﺁن ﻫنگاﻡ دربارﻫاﻯ پرشﻤار و خردﻯ بودهاند که
با ﻫﻢ ﻫﻤچﺸﻤی ورﺯیده میکوشیدند ﺳرایندگان
را ﺳــوﻯ خــود درکﺸــند .ﺳــﻠﻤان ﺳــاوﺟی
)درگﺬشــﺘه به ﺳــاﻝ  ،(1376ﺳﺘایﺶﺳــراﻯ
ﺟﻼیریــان بﻐداد و ﺗﺒریز ،بــه خاﻃر ﻃرﺯ ﻇریﻒ
و روانﺶ و ﺗردﺳﺘی در کاربرد ایﻬاﻡ )دومﻌنایی(
شناخﺘه شده؛ در ﺟایی که کﻤاﻝالدیﻦ خواﺟوﻯ
کرمانی ،ﻫﻤروﺯگار وﻯ )درگﺬشﺘه به ﺳاﻝ 1352
یــا  (1361که در شــیراﺯ میﺯیســﺘه  ،دیوانی
بــا ﻏزﻝﻫایی ﺯیﺒــا اﺯ خود به یادگار گﺬاشــﺘه.
ﺳنﺠﺸــگران به ﻫﻤانندﻯﻫاﻯ ﺳــرودهﻫاﻯ وﻯ
و ﺣاﻓﻆ درنگریســﺘهاند .خواﺟو یﻚ »خﻤســه«
ﻫﻢ ﺳــروده که در میان داﺳﺘانﻫایﺶ »ﻫﻤاﻯ
و ﻫﻤایون« دلﺒسﺘگی پﮋوﻫﺸگران را ﺳوﻯ خود
کﺸیده ،ﭼون کﻬﻦﺗریﻦ نسﺨﺔ خﻄی ﺁن ﺁراﺳﺘه
به مینیاﺗورﻫاﻯ ﻫنگامهاﻯ اﺳــﺖ .اندکی پﺲ اﺯ
ایﻦ ،کﻤاﻝ خﺠندﻯ )درگﺬشــﺘه به ﺳاﻝ 1391
یــا  (1400را در ﺗﺒریز مییابیﻢ؛ گویا او و ﺣاﻓﻆ
ﻫﻤدیگر را میشــناخﺘهاند ،ﻫرﭼنــد کﻤاﻝ که
ﺳــﺨﺖ اندیﺸــﺔ ﻋرﻓانی »وﺣدﺕ وﺟود« را باور
داشﺖ به خاﻃر اندیﺸــهﻫاﻯ »بیﻬوده«اﺵ ﺯیر

پﺘﻚ ﺳرﺯنﺶ ﺳودﻯ ،مفسر خﺸﻚاندیﺶ ﺳدﺓ
ﻫفدﻫﻢ رﻓﺘه بود.
ﺳــرایﺶ در خــود شــیراﺯ بــا ﭼﻬــرهاﻯ ﭼون
ﻋﻤادالدیــﻦ ﻓﻘیه کرمانی )درگﺬشــﺘه به ﺳــاﻝ
 (1371ماﺕ ماند .وﻯ که ﺳــرودهﻫاﻯ ﻏنایی و
پنﺞ مﺜنوﻯ ﻋرﻓانی گفﺘه ،یکی اﺯ ﺳﺘایﺶﺳرایان
بنیادیﻦ مظفریان اﺳــﺖ .ایﻦ یﻌنــی پیوند او و
ﺣاﻓﻆ ناگوار بوده ،و ایﻦ بند ﺣاﻓﻆ:
ﻏزه مﺸو که گربﺔ ﻋابد نﻤاﺯ کرد
گربﺔ خوﺏ ،دﺳــﺖپروردﺓ ﻋﻤاد اﺳــﺖ .اما ایﻦ
بند ﺣاﻓــﻆ ﭼنان که ا .گ .بــروان ﻫﻢ پیﺶ اﺯ
ایﻦ روشــﻦ ﺳــاخﺘه به بندﻯ اﺯ منظومﺔ کوﺗاه
ﻋﺒید ﺯاکانی »مــوﺵ و گربه« برمیگردد ،که ﺗا
امروﺯ ﻫنوﺯ ﻫﻢ خوانندگان بســیارﻯ دارد؛ ﻋﺒید
ﻃنزنویﺲ )درگﺬشــﺘه به ﺳــاﻝ  (1371ﭼﻬرﺓ
دلچســﭙی اﺯ ﻓﺸــارﻫاﻯ ﺟامﻌﺔ روﺯگارﺵ را به
دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
الﺒﺘه ﻫنگامی که کسی اﺯ شیراﺯ ﺳدﺓ ﭼﻬاردﻫﻢ
ﺳــﺨﻦ بگوید ،یا ﺣﺘی ﺯمانی که ناﻡ شﻬر شیراﺯ
برده شود ،ﻫﻤه به یاد مﺤﻤد شﻤﺲالدیﻦ ﺣاﻓﻆ
میاﻓﺘند که در خاورﺯمیﻦ و باخﺘرﺯمیﻦ ﻫﻤچون
اﺳﺘاد ﺳــرایﺶ پارﺳی شناخﺘه شده .اگر ﺟﻬان
انگﻠوﺳاکســون ﺗوانسﺖ به شــکرانﺔ ﺗﻘﻠید ﺁﺯاد
ا .ﻓیﺘﺲﺟرالــد ) (1859اﺯ خیــاﻡ وﻯ را بﻬﺘــر
بﺸناﺳد ،ناﻡ ﺣاﻓﻆ در باخﺘرﺯمیﻦ روﻯﻫﻢرﻓﺘه،
نﻤونــﺔ کامﻞ ﻫﻤﺔ ﺯبان پارﺳــی اﺳــﺖ ،ایﻦ در
ﺟایی اﺳــﺖ کــه ﺗوصیﻒﻫاﻯ اﺳــﻼمی او را به
»لسانالﻐیﺐ« و »ﻫاﺗﻒ اﺳرار الﻬی« میﺳﺘایند.
نــاﻡ ﺣاﻓــﻆ در ﺁلﻤــان اﺯ روﺯگار گوﺗه به خوبی
شناخﺘه شده اﺳﺖ.
ﺁنچه مایﺔ شــگفﺘی اﺳــﺖ ایﻦ اﺳــﺖ کــه ما اﺯ
ﺯندگــی ﺯمینی او ﭼیز ﭼندانــی نﻤیدانیﻢ ،وﻯ
ﭼنیــﻦ در خــاور و باخﺘرﺯمیــﻦ پرﺁواﺯه اﺳــﺖ
و مﺸــﺨﺼاﺗی که اﺯ او در دﺳــﺖ اﺳﺖ ﭼندان
شــﺒکﺔ ارﺗﺒاﻃی درﺳــﺘی را با ﻫﻢ نﻤیﺳــاﺯند؛
ﭼند لﻄیفه در دﺳــﺖ داریﻢ که راﺳﺖ بودنﺸان
گﻤانﺁلود اﺳﺖ ،و شاید ﭼند یادکرد و اشاره در
ﺳرودهﻫاﻯ خودﺵ -و ایﻦ ﻫﻤهاﺵ اﺳﺖ.
ﺳرﺳــﺨﻦ یکی اﺯ کﻬﻦﺗریﻦ نســﺨهﻫاﻯ خﻄی
ﺣاﻓﻆ که ﻗاﺳــﻢ ﻏنی و مﺤﻤــد ﻗزوینی )ﺗﻬران
 1320خورشــیدﻯ (1941 /اﺯ ﺁن بﻬرﺓ بسیارﻯ
گرﻓﺘهاند ،دﺳﺖکﻢ ﺁگاﻫیﻫایی در بارﺓ ﺯندگی او
به ما میبﺨﺸد .اما باﺯ ﻫﻢ ﺳاﻝ ﺯایﺶ او مﻄﻤﺌﻦ
نیسﺖ .ﻗاﺳﻢ ﻏنی ﺳــاﻝ  1318/1317/717را
میپﺬیرد ،ﻡ .مﻌیﻦ و دیگران در برابر او اﺯ ﺳــاﻝ
 1326/1325/725ﺳﺨﻦ گفﺘهاند ،ﺁنچه باید در
نگر داشﺖ ایﻦ اﺳــﺖ که ﺣاﻓﻆ به ﻫنگاﻡ مرگ
 65ﺳــاﻝ ﻗﻤرﻯ داشــﺘه )ایﻦ ﭼیزﻯ اﺳــﺖ که
ﻋﺒدالنﺒی در »میﺨانه« ،1626 ،نوشــﺘه اﺳﺖ(.
بیﺸــﺘر اروپاییﻫا ﺳــاﻝ  1320/1319/719را
پﺬیرﻓﺘهاند.
پدر ﺣاﻓﻆ باﺯرگان بوده و اﺯ اصفﻬان به شــیراﺯ

ﺁمده بوده؛ وﻯ ﺯود مرده اﺳــﺖ .شــﻤﺲالدیﻦ
ﺟوان در مدرﺳهاﻯ بزرگ شده و داﺳﺘانﻫایی
اﺯ بینوایی او در دﺳــﺖ اﺳﺖ .گویا ﺯمانی دراﺯ
کاﺗﺐ و رونویﺲ بوده ،ﭼون کﺘابﺨانﺔ ﺗاشــکند
نســﺨهاﻯ اﺯ »خﻤسه«ﻯ امیرخسرو به خﻂ او
و بــه روﺯمــه  9ﻓوریﺔ ﺳــاﻝ  1355دارد ،ایﻦ
ﭼیزﻯ اﺳﺖ که یان ریﭙکا بر پایﺔ نوشﺘﺔ ا .اﻯ.
برﺗﻠﺲ گزارﺵ کرده اﺳــﺖ .شــناخﺖ ﻓراگیر
ﺣاﻓــﻆ اﺯ ﻗرﺁن نه ﺗنﻬــا اﺯ نامی که براﻯ خود
گزیده روشــﻦ اﺳــﺖ ،بﻠکه اﺯ اشــارهﻫایی که
در ﺳــرودهﻫایﺶ ﻫســﺖ نیز پیداﺳﺖ :یکی اﺯ
بندﻫاﻯ ﺳرودهﻫایﺶ اشارهاﻯ بر ﺗفسیر بزرگ
ﺯمﺨﺸــﺘرﻯ »کﺸــاﻑ« دارد .ﻫﻤــان گونه که
ریﭙــکا ﻫﻢ گفﺘه ﭼند نﻤونــه اﺯ خﻂ ﺗاﺯﻯ وﻯ
نیز در دﺳﺖ اﺳﺖ.
وﻯ باید الﻬاﻡ ﺳرایﺸــی خــود را در کنار گور
باباکوﻫــی در ﺳراشــیﺒی کوﻫــی در نزدیکی
شــیراﺯ گرﻓﺘه باشــد ،اماﻡ ﻋﻠی ابــﻦ ابیﻃالﺐ
در ﺁنﺠا در برابرﺵ پدیدار میشــود و خوراکی
ﺁﺳﻤانی را به او ﺗﻌارﻑ میکند .ﻏزﻝ ﺯیﺒاﻯ:
دوﺵ وﻗﺖ ﺳﺤر اﺯ ﻏﺼه نﺠاﺗﻢ دادند
و اندر ﺁن ﻇﻠﻤﺖ شﺐ ﺁﺏ ﺣیاﺗﻢ دادند
باید اشــارهاﻯ به ﻫﻤیﻦ باشــد .ایﻦ ﺳروده به
ﺯودﻯ شــناخﺘه شــد و ﻓرمانروایان گوناگونی
اﺯ بیــرون شــیراﺯ ،وﻯ را ﺳــوﻯ خویــﺶ ﻓرا
خواندند .یکیشــان اﺣﻤــد ﺟﻼیر بود که خود
ﺳــراینده و خوشنویسی نﻐز بود و میخواﺳﺖ
او را ﺳــوﻯ بﻐداد بکﺸاند -شــاید ایﻦ ،پﺲ اﺯ
مرگ شــاه شﺠاﻉ بوده باشــد ) .(1385پیﺶ
اﺯ ﺁن ،ﻓرمانــرواﻯ ﻗﻠﻤــرو بﻬﻤنیان در گﻠﺒرگه
)دکــﻦ( او را ﻓــرا خواﺳــﺘه بود )ﻫﻤــان گونه
که یﻚ ﺳــده پیــﺶ اﺯ ﺁن ،شــاﻫزاده مﺤﻤد
ابــﻦ بالــران ،ﻓرمانــرواﻯ مولﺘان و پﺸــﺘیﺒان
امیرخســرو ،اﺯ ﺳــﻌدﻯ خواﺳــﺘه بــود که اﺯ
شــیراﺯ راﻫی ﻫندوﺳــﺘان گردد( .ﺣاﻓﻆ شﻬر
و ﺯادگاه خــود را ﻓرو نگﺬاشــﺖ؛ اما در یکی اﺯ
ﻏزﻝﻫایﺶ میرﺳــاند در بنــگاﻝ که دور بوده
بر ﺳرودهﻫایﺶ ارﺝ مینﻬادهاند -ﺳرودهاﻯ که
مانند یﻚ صوﻓی کامﻞ »ﻃیالﻤکان« میکند،
یﻌنــی میﺗوانــد ﻫﻤزمان در ﭼند ﺟا باشــد و
ﻫرﭼند وﻯ کودکی یﻚشــﺒه باشــد ،میﺗواند
در یــﻚ دﻡ راه یــﻚ ﺳــاﻝ را بﭙیﻤایــد .او در
ایﻦ ﺳــروده با ﺁن ﻃرﺯ بیﻫﻤانندﺵ و کاربرد
»مراﻋاﺕ نظیر« ﺳــه مفﻬوﻡ گیﺘاشــناخﺘی و
پیوند ﺳنﺘی بﻠﺒﻞ شــیریﻦ ﺳﺨﻦ و شکر را به
کار میگیرد:
ش ّکرشکﻦ شوند ﻫﻤه ﻃوﻃیان ﻫند
ﺯیﻦ ﻗند پارﺳی که به بنگاله میرود
در اینﺠا میﺗوان نﺸانهاﻯ ﻇریﻒ اﺯ برﺗرﻯ وﻯ
بر امیرخســرو را که به »ﻃوﻃــی ﻫند« ﺁواﺯه
باﻓﺘه بود ،باﺯ یاﻓﺖ.
اﺯ ﺯندگــی خﺼوصــی ﺣاﻓﻆ ﭼنــدان ﭼیزﻯ
نﻤیدانیﻢ .باید ﺯن داشــﺘه بوده باشــد و یکی

اﺯ ﻏزﻝﻫایﺶ را ﺳوگوارﺓ پسرﺵ میدانند که در
ﺳاﻝ  1463/1462/764درگﺬشﺘه بوده اﺳﺖ.
ایﻦ را نیز نﻤیدانیﻢ که ﺁیا ﺣاﻓﻆ وابسﺘه به یکی
اﺯ ﭼندیﻦ ﺳﻠسﻠﺔ صوﻓیان روﺯگار خود بوده یا نه.
در شیراﺯ یکی اﺯ نﺨسﺘیﻦ اخوﺕﻫاﻯ صوﻓیان با
ﺳاﺯماندﻫی ﺳــﺨﺖگیرانه ،در ﺁﻏاﺯ ﻫزارﺓ ﺗاﺯه و
به دﺳــﺖ ابواﺳﺤاﻕ کاﺯرونی )درگﺬشﺘه به ﺳاﻝ
 (1035پایهگﺬارﻯ شد که میدان کاروکردﺵ ﺗا
به ﭼیﻦ و ﻫند گسﺘرﺵ یاﻓﺖ.
خواﺟو ،ﻫﻤکار ﺣاﻓــﻆ ،ﻫﻤوند کاﺯرونیه بود .اما
در ﺳــرودهﻫاﻯ او نامی اﺯ اﺳﺘادان شناخﺘهشدﺓ
صوﻓی نیســﺖ .ایﻦ که ﺁیا کاربرد بسیا ِر واژگان
پــرﺁوا و شــوراﻓکﻦ ،نﺸــانﺔ دلﺒســﺘگی ژرﻑ
بــه موالناﻯ رومی اﺳــﺖ یا نه ،ﺳــﺨنی اﺳــﺖ
پرﺳــﺶﺁمیز .ﺁن گونــه کــه ﻫﻠﻤــوﺕ ریﺘر در
دانﺸنامﺔ اﺳــﻼﻡ گفﺘه ،اگر ﭼنیﻦ باشد و اﺳﺘاد
وﻯ کســی به ناﻡ پیرمﺤﻤد ﻋﻄار بوده باشــد،
وﻯ اﺯ ﺳﻠســﻠﺔ روﺯبﻬان بﻘﻠی بوده اﺳــﺖ .ایﻦ با
ﺣاﻝوﻫواﻯ او خوﺏ ﻫﻤاﻫنﮓ اﺳــﺖ ،ﺁن مﻌنی
را نیز میدﻫد که ﺳراینده در نﺸسﺖﻫاﻯ موالنا
ﻗواﻡالدیــﻦ ﻋﺒــداﷲ ﻫنﺒاﺯﻯ میکــرده؛ ایﻦ در
ﺳرﺳﺨﻦ کﻬﻦﺗریﻦ نسﺨﺔ دیوانﺶ نوشﺘه شده،
اما اﺯ گزارشــی دیگر ﺗﺄیید میشــود که ﺳﻠسﻠﺔ
ﻋرﻓانی او به ﺳید اشرﻑ ﺟﻬانگیر در اوﺫ خاورﻯ
برمیگردد ،کسی که گویا در ﺳاﻝ 782 /1380
با ﺣاﻓﻆ دیدار کرده اﺳﺖ.
اگر باﺯﺗاﺏﻫاﻯ پیدا و نﻬان پدیدهﻫاﻯ ﺳیاﺳــی
را گــرد ﺁورده بــه ﺟســﺘﺠو در ﺁنﻬــا بﭙرداﺯیﻢ،
شاﺥوبرگﻫاﻯ بیﺸــﺘرﻯ را پیدا میکنیﻢ و ایﻦ
ﻫﻤان کارﻯﺳــﺖ کــه ﻫﻠﻤوﺕ ریﺘر در نوشــﺘار
بسیار ارﺯشــﻤند خود در دانﺸنامﺔ اﺳﻼﻡ که به
ﺯبان ﺗرکی اﺳﺖ انﺠاﻡ داده .ﻫنگامی که ﺳراینده
ﻫنوﺯ ﺟوان بوده ،ایﻠﺨان ابوﺳﻌید )درگﺬشﺘه به
ﺳاﻝ  (1335ﺟانﺸیﻦ او شرﻑالدیﻦ مﺤﻤودشاه
را که اﺯ ﺳــاﻝ  1325در شیراﺯ مسﺘﻘﻼنه ﻓرمان
میراند ،کﺸــﺖ .پﺲ اﺯ نﺒردﻫایی که ﻫفﺖ ﺳاﻝ
به دراﺯا کﺸــید ،ابواﺳــﺤاﻕ اینﺠو ،پسر مﺤﻤود
دﺳــﺘگاه را به ﭼنﮓ ﺁورد و برخی اﺯ ﺳرودهﻫاﻯ
ﺣاﻓــﻆ ،ﺳــﺘایﺶ ﻓرمانروایــان نرمﺶﺟــو و
ﻫنردوﺳــﺘی ﭼون وﺯیر وﻯ ،ﻗواﻡالدیﻦ ﺣســﻦ
اﺳﺖ.
اما شــیراﺯ در ﺳــاﻝ  1353در دﺳﺖ مظفریان
اﻓﺘاد که نﺨســﺘیﻦ ﻓرمانروایﺸــان مﺒارﺯالدیﻦ،
مردﻯ ﻋرﻑپرﺳــﺖ و ﺳرﺳﺨﺖ بود .وﻯ پﺲ اﺯ
پنﺞ ﺳــاﻝ ﻓرمانروایی به دﺳــﺖ پسر خود ،شاه
شــﺠاﻉ برکنار شــد و کور گردید .بیﺸﺘر کسان
پﺬیرﻓﺘهانــد کــه در ﺁن ﺳــرودهﻫایی که ﺣاﻓﻆ
»مﺤﺘسﺐ« بیزارﻯانگیز را به ریﺸﺨند میگیرد،
ﺁﻫنگﺶ ﻫﻤیﻦ مﺒارﺯالدیﻦ اﺳــﺖ .پرﺁواﺯهﺗریﻦ
ﺁن ﺳرودهﻫا ایﻦ اﺳﺖ:
اگرﭼه باده ﻓرﺡبﺨﺶ و باد گﻞبیز اﺳﺖ
به بانﮓ ﭼنﮓ مﺨور می که مﺤﺘسﺐ ﺗیز اﺳﺖ
در واپسیﻦ بند میگوید:

بیا که نوبﺖ بﻐداد و ﺗﺒریز اﺳﺖ
ایﻦ ﻫر دو پایﺘﺨﺖ ﺟﻼیریان ،ﺟاﻯﻫایی شﻤرده
میشــوند که ﺳــراینده بﻬﺘر میﺗوانــد در ﺁنﻬا
بســراید .دیگر ﺁن که ﻫر دوشــان پﺲ اﺯ ﺁن به
دﺳﺖ شاه شﺠاﻉ گﺸوده میشوند .الﺒﺘه نه ﻫﻤﺔ
بندﻫاﻯ پیوﺳــﺘه به مﺤﺘسﺐ را میﺗوان به ایﻦ
ﺟسﺘار پیوند داد.
با روﻯ کار ﺁمدن شاه شﺠاﻉ روﺯگار دگرگون شد
و ﺣاﻓﻆ ﺳرود:
ﺳﺤر ﺯ ﻫاﺗﻒ ﻏیﺒﻢ رﺳید مﮋده به گوﺵ
که دور شاه شﺠاﻉ اﺳﺖ می دلیر بنوﺵ
شــاه ،خود نیز ﺳرایﺸی میانه میگفﺖ .ﺳرایندﺓ
دربارﺵ ،ﻋﻤادالدیﻦ ﻓﻘیه بود ،اما ﺣاﻓﻆ نیز وﻯ
را ﺳــﺘوده و گویا ﺯبانزد »شاه ﺳــوار« که اﻏﻠﺐ
مﻌناﻯ »دلدار« را میرﺳاند ،باﺯﺗاﺏ دلﭙﺬیرﻯ اﺯ
لﻘﺐ ایﻦ ﻓرمانروا ابوالفوارﺱ باشد.
دشــوارﻯﻫاﻯ ﺳیاﺳــی ،ناکارگر نﻤانــد؛ برادر
شــاه شــﻬر را در میان گرﻓﺖ  ،پیوند ﻓرمانروا و
ﺳــراینده براﻯ یﻚ بند ﺣاﻓﻆ ﺯمانی دراﺯ ناگوار
بود؛ ﺣﺘی گزارﺵﻫایی در دﺳــﺖ اﺳــﺖ که بر
پایهشان ﺣاﻓﻆ در ﭼنیﻦ ﺯمانی به اصفﻬان و یزد
رﻫسﭙار گﺸــﺘه بوده؛ اما نﻤیﺗوان در ایﻦ ﺯمینه
شکی روا نداشﺖ.
در ﺳــاﻝ  1385ﺯیﻦالﻌابدیــﻦ در ﺟایگاه شــاه
شــﺠاﻉ نﺸسﺖ ،پیﺶ اﺯ وﻯ شــاه یﺤیی ﺯمانی
کوﺗاه ﺟایگاه وﻯ را داشــﺖ .دشﻤنیﻫاﻯ درونی
خانوادﺓ مظفریان کار را بر ﺗیﻤور ﺁﺳان ﺳاخﺖ و
وﻯ  70000کﺲ را در اصفﻬان کﺸــﺖ و اندکی
پﺲ اﺯ ﺁن شیراﺯ را گرﻓﺖ )ﺳاﻝ  .(1378لﻄیفﺔ

گفﺘگوﻯ ﺁن گﺸــاینده با ﺣاﻓﻆ که میگویند
ﺳــراینده را به خاﻃــر بند »ﺗرﻙ شــیراﺯﻯ«
ﺳــرﺯنﺶ کرده بــوده ،بارﻫا و بارﻫــا باﺯگفﺘه
شده اﺳــﺖ؛ ایﻦ لﻄیفه در ﺳرﭼﺸﻤهاﻯ نسﺒﺘاً
کﻬﻦ» ،انیﺲالناﺱ« شــﺠاﻉ شیراﺯﻯ -1426
 830/1427ﺁمــده اﺳــﺖ .دولﺘﺸــاه ﺁن را به
مردﻡ شناﺳــانده و ﺳﭙﺲ ﻫﻤه ﺟا ﺁن را راﺳﺖ
و درﺳﺖ شﻤردهاند.
ﺳــاﻝ درگﺬشــﺖ ﺣاﻓــﻆ را در رویدادنگارﻯ
»خاﻙ مﺼــﻼ«  ،791/1389و در ﺳرﺳــﺨﻦ
کﻬــﻦ رویدادنــگارﻯ 792/1390 ،b-s-dh
دانســﺘه شــده .ﺗــاﺯه پــﺲ اﺯ راﻯخواﻫــی اﺯ
دیوانﺶ بوده که خﺸﻚاندیﺸان به خاکسﭙارﻯ
ارﺟﻤندانﺔ او راه داده بودهاند.
اﺯ ﺁن ﺟایــی که ﺣاﻓﻆ به روشــنی به ﺁموﺯﺵ
و کارﻫاﻯ ﺁموﺯشی ﺳــرگرﻡ بوده ،ﺯمانی براﻯ
به ﺳامان درﺁوردن دیوانﺶ نداشﺘه و دشوارﻯ
بــزرگ ،یﻌنی در دﺳــﺖ نﺒودن نســﺨﺔ اصﻠی
نیز اﺯ ﻫﻤیﻦ ﺟا میﺁﻏاﺯد .کســی نﻤیداند ﺁن
»دوﺳــﺘی« که در ﺳرﺳــﺨﻦ کﻬﻦ اﺯ ﺁشنایی
با او گفﺘگو شــده ،کیســﺖ .او را بیﺸﺘر مﺤﻤد
گﻞانــداﻡ نامیدهاند .اِ .بولکه در ﺳــاﻝ 1958
ﭼند ﺗا اﺯ کﻬﻦﺗریﻦ دﺳﺖنویﺲﻫاﻯ دیوان را
به نظرخواﻫی گﺬاشــﺖ؛ روبرﺕ ﻡِ .ردِر در ﺳاﻝ
 1974و در نوشــﺘارﻯ کوﺗاه ،اما بسیار مسﺘند
در Journal of the American Orient
 Societyبار دیگر ﺳراﻍ دﺳﺖنویسی رﻓﺘه که
به ﺳاﻝ  827/1423ﺳــاﻝ مﺘﻦ ﻏنی-ﻗزوینی
نوشــﺘه شده .در مﺠﻤوﻋﺔ ﺳــرودهﻫایی که در
ﺯمان خود ﺳــراینده نوشﺘه شــده ،ﭼند ﻏزﻝ
را باﺯمییابیﻢ ،ﭼنــان که در ُﺟنگی اﺯ بﻐداد و
پیوﺳﺘه به ﺳاﻝ  791/1380/1379نیز ﭼنیﻦ
اﺳــﺖ» ،ﺳفینه«اﻯﺳﺖ که اﺯ شــیراﺯ اﺳﺖ و
یﻚ ﺳــاﻝ پﺲ اﺯ ﺁن ،ﭼﻬــار ﻏزﻝ ﺣاﻓﻆ را در
بر میگیــرد .رمﭙیﺲ در ﺳــاﻝ  1937نگرﺵ
ایرانشناﺳان را ﺳوﻯ دﺳﺖنویسی کﺸانید که
ﺁن کسی به
ﺗاریﺦ ﺳاﻝ  810/1417را دارد و اﺯ ِ
ناﻡ مظفر ﺣسیﻦ ،باشندﺓ ﺣیدرﺁباد /دکﻦ بوده،
اما ﻫیﭻ کسی نﻤیداند که ﺁن دﺳﺖنویﺲ که
ﺁن پاکسﺘان گﺸﺘه ،ﻫﻢاینﻚ
در ﺳاﻝ  1947اﺯ ِ
کﺠاﺳﺖ؛ ﺁن کﺘاﺏ در کﺘابﺨانﺔ میران خیرپور
یﻌنی ﺟایی که بیﺸــﺘر کﺘاﺏﻫاﻯ مظفرالدیﻦ
ﺣســیﻦ میباشــند ،نیســﺖ .موﺯﺓ مﻠی دﻫﻠی
دﺳﺖنویســی ﺣیدرﺁبادﻯ بــا  385ﻏزﻝ دارد
ﺳــالﻤ ِه  818/1415میباشد .پایﺔ ﭼاپ
که به
َ
دکﺘر نظیراﺣﻤد و دکﺘر ﺳید مﺤﻤدرﺿا ناﺋینی
که به ﺳــاﻝ  1971بیرون ﺁمده ،دﺳﺖنویسی
اﺳــﺖ دیگر ،که پیﺸــﺘر در گاوانﭙور بود .ایﻦ
دﺳﺖنویﺲ  435ﻏزﻝ را در بر میگیرد .ﻫﻠﻤوﺕ
ریﺘر در اﺳــﺘانﺒوﻝ به بررﺳــی دو دﺳﺖنویﺲ
ارﺯشﻤند پرداخﺘه )ایاصوﻓیه  3945و ،(3857
ﺁنﻬا به ﺳــاﻝﻫاﻯ  1410و  1413برمیگردند
و یکیشــان براﻯ شــاﻫزادﺓ ﺗیﻤورﻯ اﺳکندر

ابﻦ ﻋﻤر شــیﺦ نگاشﺘه شــده .دﺳﺖنویﺲ دیگر
ﺁن کﺘابﺨانﺔ ﻫﻤان شاﻫزاده اﺳﺖ و
ﺣاﻓﻆ که اﺯ ِ
 152ﻏــزﻝ دارد و ﻫﻢاینﻚ در بریﺘیﺶ موﺯیوﻡ
نگﻬدارﻯ میشود ،در ﺳاﻝ  1958به دﺳﺖ دکﺘر
خانﻠرﻯ بیرون داده شده اﺳﺖ.
نیز روان کوشــﻚ در ﺗوپکاپی ﺳرﻫاﻯ اﺳﺘانﺒوﻝ
و ﺁکادمــی دانﺶﻫــاﻯ ﺗاﺟیکســﺘان ،ﭼنــد
دﺳﺖنویﺲ کﻬﻦ ﺣاﻓﻆ را دارند.
ﺁن گونــه کــه نویســندهاﻯ به ناﻡ شــرﻑالدیﻦ
مروارید اﻓسوﺱخوران میگوید ،یﻚ ﺳده پﺲ
اﺯ مرگ ﺁن ﺳــراینده ،ﻫنوﺯ ﻫــﻢ مﺘﻦ اصﻠی اﺯ
دیوانﺶ در دﺳــﺖ نﺒوده اﺳﺖ .وﻯ میگوید که
با رونویســی مﺘﻦﻫا به دﺳــﺖ کاﺗﺒان گوناگون
و بیﻓﻬــﻢ ،بســیارﻯ اﺯ مرواریدﻫــا و گوﻫرﻫاﻯ
شایسﺘگان ﺳــﺘایﺶ و واالیان )یﻌنی
ﺳرمﺸــﻖ
ِ
ِ
ﺣاﻓــﻆ( شــکار دﺳــﺘان یﻐﻤاگر مﺸــﺘی نادان
گﺸــﺘه اﺳــﺖ .اﺯ ایﻦ روﻯ ﻓریدون خان یکی اﺯ
پسرﻫاﻯ ﺣســیﻦ بایْﻘرا ﺁن ﺳﻠﻄان ﻫنردوﺳﺖ،
خواﺳﺘه ویرایﺸــی بﻬﺘر اﺯ ﺁن را به دﺳﺖ بدﻫد
) ،(907/1502/1501برﺁیند راﻫی که او پیﻤوده
ﻫﻢاینﻚ در بریﺘیﺶ موﺯیوﻡ ﺟاﻯ داردRieu). :
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خداااااااااااا...
رو
نرو...نرو....ﺗو
خدا
خودرو اﺳــﺘفاده کند دوﺳﺖ می داشﺖ ﺗا نور
وﺣﺸــﺘناکی در
پروانه بــه
صــداﻯ
اﻯ
ﺟیﻎاﺯ نورگیر بﻬره
مانند  ،اما
ﺗﺤﻤﻞ کند
خورشــید را
ﺯیر
کردﻡ،ﺯمیﻦ
ﺣــﺲ
ﺁن
یﻚ
و
پیچید
گوشــﻢﺯیرا ﺣﺲ می کرد که اﺳــﺘفاده اﺯ نورگیر
نﺒرد.
پرﺕ
بﻠندﻯ
یﻚ
باالﻯ
اﺯ
مــﻦ
و
شــد
خالی
پایﻢ
دیــدﺵ را کﻢ مــی کند .کﻤی ﺗﺤﻤــﻞ کرد ﺗا
شدﻡ....
ﭼﺸــﻤانﺶ به نور ﻃﻼیی رنﮓ خورشید ﻋادﺕ
بود...
روﻯدربالﺶ
پریدﻡ...ﺳــرﻡ اﺯ
اﻓﺘادهمناﺳﺐ
دنده ﻯ
ماشــیﻦ را
خواﺏ ﺳــﭙﺲ
اﺯکردند،
ﺳــﻘﻒ اﺗاﻕ
دﻗیﻘهنﻤاﻓﻘﻂ به
بودﻡ و
بﻬﺖ
ﺳوﻯ
)راﻫنﻤا( به
ﭼندﺟﻬﺖ
ﺗنظیﻢ
ﺯده و با
ﻗرار داد
گردید .ﺗﺨﺘﻢ نﺸسﺘﻢ ﺁﺏ
ﺣرکﺖﺟا روﻯ
شــدﻡ....ﻫﻤون
خیره
ﭼﭗ ﺁماده ﻯ
دﻫنﻢ رو که گوشــه لﺒﻬاﻡ ﺟﻤﻊ شــده بود،پاﻙ
اوﻝ
دوﺳــﺘانی که
ﻫنگاﻡﻓیﻠﻢ اﻓﺘادﻡ
کردﻡ...یــاد اون
شــﺨﺼیﺖدﻗیﻘه
که ﺗــا ﭼند
در ﻫﻤیﻦ
میﺸــد،ﺁﺏ
بیدار
خــواﺏ
اﺯ
وﻗﺖ
ﻫــر
داﺳــﺘان
پیــﺶ ﭼنیﻦ وانﻤود می کردند که او را نﻤی
ﻯ
خروﺟــیو اون ﻫر بار
ریﺨﺘه بــود
دﻫنﺶ
ﺳــاخﺘﻤان
بالﺸــﺶدرﺏ
روﻯدر درگاه
شناﺳــند
میگفﺖ:مﻦ دیگه مﺸــروﺏ نﻤیﺨورﻡ!!...
با خود
پدیدار گردیدند.
مــﻦ ﻫﻢ با خــودﻡ گفﺘﻢ:مﻦ دیگــه ﻓکرﻫاﻯ بد
نﻤیکنﻢ....و ﺁروﺱ ﻫــا )ﻋــروﺱ ﻫا( بــه ﻫﻤراه
پســرﻫا
ﻓرﺯندانﺸــان  ،دامادﻫــا و دخﺘرانــﺶ به ﻫﻤراه
اینا...میﺨواﺳــﺘﻢ
پریســا
کودکانﺸانرﻓﺘﻢ
ﻓردا صﺒﺢ
ﺳاخﺘﻤان
ﺟﻠوﻯ درﺏ
خونهﻫﻤه
ﻫﻤه و
خداﺣاﻓظی کنﻢ...پریســا بیﻤار
پروانــه
اون وکﺸیده بودند .
اﺯصﻒ
و نــاالن روﻯ ﺗﺨﺖ اﻓﺘــاده بود...ﭼﺸــﻤاﺵ یه
نﻘﻄه
ﺁنانﺯده
بیــرون
بود....بــهﺳــینه
ﻏﻤی را در
ﺣدﻗــهﺟﻤﻊ
ﻃورایــیبااﺯدیــدن
ﻓرﻫــاد
اﺵ
ﺁمده
بر
شکﻢ
با
و
بود
شــده
خیره
نامﻌﻠومی
اﺣساﺱ کرد کﻤی ﻗﻠﺒﺶ ﻓﺸرده گﺸﺖ و ﻗﻄره
دلﻢ براﺵ
نفﺲ
ﺳــﺨﺖدرمیﺘونسﺖ
بسیار
بکﺸه...خیﻠیﻓرﻫاد
ﺣﻠﻘه ﺯد  ،اما
ﭼﺸﻤانﺶ
اشکی
ﺣاﻝ
در
ﻫاﻯ
ماﻫی
مﺜﻞ
میکردﻡ
ﺳوخﺖ...ﺣﺲ
دﻝ بزرگﺘــر اﺯ ایﻦ ﻫا بود که در پیﺸــگاه ﺟگر
می پره...
گوشهباالﻫا وو پاییﻦ
مرگ
اشﻚ بریزد .
ﻋزیزانﺶ
پرﻯ نگاه لرﺯانﺶ را بﻬﻢ دوخﺖ و گفﺖ:دﺳﺘﻢ را
ﺣرکﺖ
برﻡ...گفﺘﻢ:میﺘونی؟...با
خودکﻤی
بگیــر ﺗا
دور شــدﻡ
راه :ﻫنگامیکه اﺯ اینﺠا
گفــﺖ
بــا
میﺘونﻢ...ﺯیر بﻐﻠﺶ
که ﺁره
ﻓﻬﻤوند
ﭼﺸﻤﺶ بﻬﻢ
ﺳراﺯیر
دارند که ﺁﺯادانه
اﺟاﺯه
ﭼﺸــﻤانﻢ
اشــﻚ
نفﺲ
گونهاﺗاﻕ
روﻯ دور
گرﻓﺘﻢو وبربا ﻫﻢ
ﭼرخیدیﻢ...نفﺲدﺳﺘی
ﻫایﻢ ﺟارﻯ شوند .
راگردند
گفﺖ:یﻚ...دو...
به بریده
بریده
میزد و با
میبدرود  ،بدرودﻯ
نﺸانه ﻯ
صدایی داد
برایﺸــان ﺗکان
دیگه،یﻚ...دو...ﺳه...
دور
یه
ﻫﻢ
باﺯ
ﺳه...ﺣاال
که دیدارﻯ در بر نﺨواﻫد داشــﺖ  ،با ﺁنان وداﻉ
امیدواریﺶ ﻗابﻞ ﺗﺤســیﻦ بود و واﻗﻌا براﻯ ﺯنده
نﻤود.
مانــدن ﺗﻘﻼ میکرد...روﻯ ﺗﺨــﺖ خوابوندمﺶ و
صاﻑ
موﻫاﺵ
نــواﺯﺵ
موﻫاﺵ رو
بــراﻯ او
کردﻡ...ﻗﺒــﻼبدرود
بــه نﺸــانه ﻯ
دوﺳــﺘانﺶ نیز
درمانی،که
شــیﻤی
ﺗکانبﻌد
ولــی
و نــرﻡ بود
براﻯ ﺁنکه بﺘواند
اﺯاونﻓرﻫاد
دادند.
دﺳﺘانﺸان را
کردن،ﻓرﻓرﻯ
رشد
دوباره
نو
اﺯ
و
ریﺨﺘﻦ
موﻫاﺵ
خود مسﻠﻂ گردد پﺨﺶ دﺳﺘگاه خودرویﺶ
بر
گفﺖ:ﻓیﻠﻤﻢ
بﻬﻢ
رنﮓ
کﻢ
لﺒﺨندﻯ
بودند...با
شده
را روشــﻦ کرد  ،با روشﻦ کردن دﺳﺘگاه پﺨﺶ
مســیرﻯبﻬﻢ
دﻯ ﻓیﻠﻢ رو
گفﺘﻢ:پروانه
دیــدﻯ؟
که
ﺳــیو به
ﭼندان دور
ﺁینده ﻯ نه
،روبــه
میکنﻢ...گفﺖ:
نگاﺵ
مناﺳﺐ
ﻓرصﺖ
یه
داده،ﺗوﻯ
در پیﺶ داشﺖ اندیﺸناﻙ گﺸﺖ  ،ﺁینده اﻯ که
کﺸــیدﻡ...
باﻗیﺯﺣﻤﺖ
براﺵ
بﺒینﺶ...خیﻠی
نﻤانده بود،
برایﺶ
ﺣﺘﻤــاﺯیادﻯ اﺯ ﺁن
ﭼیز

پــرﻯ دوباره به ﻓکر ﻓرو رﻓﺖ...ﺁﻫی
گفﺖ:به
کﺸــید و
پیﺶ رو داشﺖ .
بﻬﻢ در
ﺣســرﺕو دور
مسیرﻯبا ﻃوالنی
اما
نظرﺕ ﺯنده میﻤونﻢ؟؟...اﺯ ﺳــوالﺶ
ﺗﺼنﻌی
لﺒﺨنــدﻯ
خوردﻡ،بــا
ﺟــا
خــودرو به گوﺵ
پﺨﺶ
دﺳــﺘگاه
ندایــی که اﺯ
گفﺘﻢ:ایــﻦ
که برایﺶ بسیار
ﭼیه؟...مﻦ که
ﺣرﻓﻬــا ﺯیﺒایی بود
رﺳــید موﺯیﻚ
می
میﺸه...
دلنﺸیﻦخوﺏ
ﺣالﺖ ﺣﺘﻤا
ﺁﻫنﮓ را بسیار
بود ،ایﻦ
مﻄﻤﺌنﻢانگیز و
خاﻃره
خودﻡ!...اخﻤی
داداﺵ
می ﺯن
میﺸی
ﺗو
شنیدن ﺁن لﺬﺕ می
بســیار اﺯ
داد  ،و
گوﺵ
ﺣرﻓــﻢ
کرد...میدونســﺘﻢ
بــاورﺳوﻯ پایان راه
نﻤودروو به
ﺣرکﺖ
برد ،شــروﻉ به
شــاید ﺗو دلﺶ بﻬﻢ بد و
نکرده...و
اﻓﺘاد.
به راه
بیــراه میگه...ولــی در ﻋیﻦ ﺣاﻝ با
داد:میدونی
خاصی ادامه
اﺯامیدوارﻯ
دﻝ انگیز پﺨﺶ
خودرو ﺁﻫنگی
دﺳﺘگاه پﺨﺶ
بسیارلواﺯﻡ
دریایی،میاوخواﻡ
ﺯیر
ﺁرایﺸﻢرا دوﺳﺖ می
ایﻦ ﺁﻫنﮓ
می شــد  ،که
بیﻤارﺳــﺘان...
خودﻡ بﺒرﻡ
رو ﻫﻢ
انگیــزﻯ که با ﺁن
خاﻃــراﺕ دﻝ
داشــﺖبا و ﭼه
میﺸﻢ،خوشگﻞ
ﺗا وﻗﺘی
دﺳــﺘگاه پﺨﺶ
مرخﺺ دﻯ که در
که دﻯ وﻯ
داشــﺖ .اﺯ
ﺯیﺒا می شــد که
کردﻡ...واﻗﻌــاپﺨﺶ
باشــﻢ...نگاﻫﺶﻯ الﻬه ﻯ ناﺯ
داشــﺖ ﺗرانــه
اﺵ در
ﭼﻘدرﭼﻬــره
شــنیدنﺶﭼنــد
بود...ﻫــر
لﺬﺕﺯیربﺨﺶ و شــور
بــراﻯ او
بیﻤــارﻱ پﮋمرده شــده بود...
ﻫاله
ﺁﻓریﻦ بود.
ﺣیﻒ ایﻦ دخﺘر...با لﺒﺨند گفﺘﻢ :ﺗو
ﻃورﻱ ﻫﻢ
ﻫﻤیﻦ
خوشگﻠﻲ،مﻠوﺱﺁﻫســﺘگی در
رانندگی می کرد و به
ﺁرامــی
به
خنده....رﻓﺖ .دیگر
شــیرینﺶ ﻓرو می
خانﻢ!...ﻫرﺟوانی و
خاﻃراﺕ
دوﺗامون ﺯدیﻢ ﺯیر
ﺁمد،
نﻤی
گوشﺶ
به
ﺁواﺯﻯ
و
شنید
نﻤی
صداییمــاه اﺯ اون روﺯ گﺬشﺖ...داشــﺘﻢ میرﻓﺘﻢ
یــﻚ
پیﺶنداﻯ ﻋﺸﻖ و
مگر
ﻋاشﻘی.داشﺘﻢ و کﻼﻓه بودﻡ...
دوﺳﺘﻢ،خیﻠی ﻋﺠﻠه
نوﺟوانی
شاید ﻫﻢ
ﺯیﺒاﻯ ﺟوانی ،
روﺯﻫاﻯ
یاد
بﻬﻢ
خواﻫرﻡ
بود....ﺗوﻯ راه
ﻫنوﺯ گرﻡ
ﺁناﻫواﺯ
ﻫواﻱ
ﻋﺸــﻖ یﻚ
مﻘدمهکه دﻝ در
روﺯﻫایی
ﺯنــﮓ اﻓﺘاد.
خــود
کرد
ﭼینــی وگرومﻦ و مﻦ
ﺯد...کﻤی
گﻢ کرده بود
اﺵ را
ﻓرشﺘه
باالخــرهنﻬاده
وﻓرشــﺘه
بود،منﺘظر
وﻗﺘی
ﭼنــد
بود ورو که
خﺒرﻯ
ﺯندگی
اینکه
نه
لﺤظه
ﻫر
ﺁن
به
رﺳیدن
و براﻯ
شــنیدنﺶ بودﻡ،بﻬﻢ داد...مﻦ به خوابﻬاﻡ شــﻚ
پــرﻯاﻯ پر پر می ﺯد.
کــهکنده
مرﻍ ﺳر
کند  ،بﻠکه مانند
رﻓﺘنیه...ﻫﻤون
نداشﺘﻢ...میدونســﺘﻢ
ﺟا روﻯ ﺟدوﻝ کنار خیابون نﺸسﺘﻢ...پســرکی
ردکوﭼه
روبروﻡدر
مﻌﺸــوﻕ را ،
دیدار با
اولیﻦ
یادﺵ
شد...
مادرﺵ اﺯ
دﺳﺖ با
ﺁمد به
ﻋروﺳــﻚ
خواﺳــﺘه
گرﻓﺘهکه نا
مﺤکﻢشــان
دﺳــﺘﺶداررومﺤﻠه
ﺗنــﮓ و پیﭻ
ﻯ
خود
بود و با
مامانﺶ
ﺁمده
در
کوﭼه
پیــﭻ
در
اﺵ
ﻓرشــﺘه
روﻯ
رودر
میکﺸــید...ولی نگاه پســرﻙ پیﺶ مﻦ بود و با
بامزهﺁناﻯلﺤظه  ،ﻫیﭻ
میکرد...ﻋروﺳﻚ بود
لﺤظه ﻯ شــیرینی
بود،
داشﺖ،یﻚ
ﭼهنگاﻡ
ﺗﻌﺠﺐ
نﺘوانسﺖ
ﺯندگی ﻫﻢ
به
رنﮓ.بی ﻫدﻑ
ﻫاﻯﺯرد
دشوارﻯنوکی
ﺣﺘیبا پاﻫا و
ﭼیزﻯ ﺳیاه
اردﻙ
ﭼهدرشیریﻦ
بکاﻫد ,و
لﺤظه
شیرینی ﺁن
ﺫﻫﻦ
ﭼیزﻯ
اندکی ﻫیﭻ
میکردﻡ و
نــگاه
اﺯاون اردﻙ
ﻓرشﺘه
نﻤکیﻦ ﺁن
و دلﭙﺬیر بود
در
ﻓرشــﺘه ،کﺲ
نﺒودﻡ...ﻫیﭻ
لﺒﺨندایﻦ دنیا
نداشــﺘﻢ...انگار ﺗو
دﻝ
ﺗا
بود
نﻬاده
ﺯمیﻦ
بر
پا
ﻫا
ﺁﺳــﻤان
ایﻦکه
اﻯ
دنیااﺯنﺒود و ﻫیﭻ صدایی به گوﺵ نﻤیرﺳید...
برباید.
گریهمﺤﻠه را
نﺘونسﺘﻢو شر
ﭼرا پر شور
ﺟوان و
پسر
ﭼرا؟؟...
کنﻢ...واﻗﻌا
نﻤیدونﻢ
ﺗنﮓ کوﭼه
در پیــﭻ
پریســادر روﻯ
ﺳــﺘاره رو
پنﺠره
بود...کنــار
ﻓرﻫــادروﺡ
ﺳــرد و بی
اﺗاﻕ
نگاهبا شرمی
بیــرونیﻚ
دﺳــﺖو بربه ﻗﻀا ﻫر
اﺗاﻗﺶبود و
بزرگگرﻓﺘه
ﻗرار
کردﻡ...
نﺸســﺘﻢ
بودند
دیگرﻯ
مسیر
اﺯ
رﻓﺘﻦ
کنار
صدد
در
خاﺹ
درخﺘﻬــا ﻫﻤه برﻫنه و ﺣیاﻁ پــر بود اﺯ برگﻬاﻯ
ناخواﺳــﺘه ﻫر دو به
ﺯده...ﻫواﻯ کردند
ﭼه ﺗﻼﺵ می
که
بدﺟورﻯ
پاییــزﻯ اون روﺯ
ﺯردﻫرﻏــﻢ
روﻯبییکدیگر
گرﻓﺘهباﺯورو در
کرده و
ﺣرکﺖ
دلگیرﺳــو
یﻚ
رمﻖ...
ﺁﺳﻤون
ﻫا مه
بود،کوه
اﺗفاﻕ اﻓﺘاد
صــداﻯبار ایﻦ
دورﻫاﭼندیﻦ
اون اﺯدوراینکه
ﺗنﻬــا ،اﺯپﺲ
بودند
گوﺵ
کﻼﻏی به
ﺗر روﻯ ایسﺘاد
شیریﻦ
مﻬربان و
ﻓرشﺘه ﻯ
 ،باالخر
میکرد...اون
ﺳــنگیﻦ
بﻐﻀﻢ رو
میرﺳــید که
بﺘوانند
ﺁندو
و
شود
باﺯ
راه
ایسﺘادنﺶ
با
شــاید
ﺗاروﺯ ﺣﺲ کردﻡ،گرد یاد پریســا ﻫﻤه ﺟاﻯ خونه
نﻤایند .
یکدیگر وگﺬر
اﺯ کنار
ﻫﻤیﻦ نزدیکی ﻫا ﭼرﺥ
روﺣﺶ
پاشــیده شده
میﺨوره...
پیﺶ،ﻫﻤیــﻦﺁنگاه براﻯ
ﻓرﻫاد نیز ایسﺘاد
ایسﺘادن
ﺟا،بیرون
ﺳﺘاره ،ﺳــاﻝ
اﻓﺘاد ﺳــه
بایــادﻡ
ﺗﺼﻤیﻢ
بودﻡ...مﺜﻞ ،ﻫر
ﺗکرار نگــردد
ﻫاﻝ ماﺟرا
اینکــه ایﻦ
ﻫا
برﻕدوگرﻓﺘه
ایســﺘاده
اﺗاﻕ،ﺗو
نداشﺘﻢ...را
دیگرﻯ راه
ﺗــا
کنند
ﺗﺤﻤﻞ
که
بودند
گرﻓﺘــه
خﺸــکﻢ ﺯده بود و ناﻯ ﺗکون خوردن
بیرون...نگاهخود به
ﺳــﭙﺲ ﻫر یﻚ
گرﻓﺘه برود و
پیــﺶ
در
نکﻦ...
میگفﺖ :برو
مداﻡ بﻬﻢ
مادرﻡ
ﻫردو با
اما ...اینﺒار
دﻫند ،
راﻫﺸان ادامه
شــده
پریســانیزخیره
ﻓﻘﻂ به
دیگه...ولی مﻦ
برو

ﻫﻢ ایســﺘادند ﺗــا دیگرﻯ برود و پــﺲ اﺯ اینکه
نﺘیﺠه اﻯ ﺣاصﻞ نﺸــد  ،ﻫر دو ﻫﻤزمان ﺗﺼﻤیﻢ
به ﺣرکﺖ گرﻓﺘه و ﻫﻤیﻦ ماﺟرا ﺗکرار گردید.
و ناگﻬان بی اخﺘیار اﺯ ایﻦ ﺣرکاﺕ ناخودﺁگاﻫﺸان
به خنــده اﻓﺘادند و ﭼند لﺤظــه اﻯ بدور اﺯ ﻫر
شــرﻡ و ﺣیایی می خندیدند که  :ناگﻬان ﺳﺘاره
به خود ﺁمد و اﺯ خندیدن باﺯ ایسﺘاد.
انگاردنیا بر ﺳر ﻓرﻫاد خراﺏ شده باشد  ،ناگﻬان
نگران اﺯ ﺳﺘاره پرﺳید ﭼیزﻯ شده  ،و ﺳﺘاره بار
شرﻡ پاﺳﺦ داد نه !!!
ﻓرﻫاد رو به ﺳــﺘاره که ﺗا ﺁن لﺤظه نﻤی دانسﺖ
نامﺶ ﭼیســﺖ کرد و گفﺖ مﺜﻞ اینکه یکی باید
پیﺸﻘدﻡ شــود و گرنه ﺗا شﺐ ایﻦ داﺳﺘان ادامه
پیــدا می کند  .و رو به ﺳــﺘاره کرد و گفﺖ اوﻝ
شــﻤا بفرمایید و ﺳﺘاره که ﺗا ﺁن ﻫنگاﻡ با ﻏریﺒه
ﻫا ﻫﻢ ﺳﺨﻦ نگﺸــﺘه بود گفﺖ :بﻠه اگر یکی اﺯ
نفﺲ
داﺳﺘاندیگه
اﻓﺘاده بود و
ابﺘدادراﺯ
دراﺯ به
بودﻡ...باباﺵ
ﻫﻤچنان
برود ایﻦ
نکند که
ما ﻗﺒوﻝ
گریه میکرد و انگﺸﺘان پاﻫاﻯ
نﻤیکﺸــید...پرﻯ
ادامه خواﻫد داشﺖ.
باباﺵ رو گرﻓﺘه بــود و می گفﺖ :بابا ﺗو رو خدا
نﻤردﻯ...
بگو که
خواﻫﺶ شو
شو ....بﻠند
شو...بﻠند
بﻠند
اوﻝ او برود و
کردو ﺗــا
ﺳــﺘاره
ﻓرﻫاد اﺯ
بابا...باباااااا.....
بابا...بﻠند شو
پاﻓﺸارﻯ ﻓرﻫاد باﻋﺚ شد ﺗا
نﭙﺬیرﻓﺖ  ،اما
ﺳﺘاره
ﺳﺘاره ﻗﺒوﻝ کند  .ﺳﺘاره رو به ﻓرﻫاد کرد و گفﺖ
ﻃﻠسﻢ
نامﺘان رو
ایﻦ خونه
گفﺘﻢ:انگار
کﺸــیدﻡ و
:ﺁﻫی
ﭼیسﺖ؟
گفﺘید
ﻓرﻫاد پرﺳید
ﺳﭙاﺱ و
کردن...پروانــه وارد اﺗــاﻕ شــد.یه کﺘاﺏ ﺣاﻓﻆ
ﻗﺒر
بود...بﻬﻢ
دﺳــﺘﺶ
ﺳنﮓنﻤود
براﻯﻓرﻫاد
گفﺖ:میﺨواﻡرو به
اﺵ گرﻓﺘه بود
که خنده
ﺳﺘاره
کنی...
پیدا
خوﺏ
شﻌر
یه
وپریسا
گفﺖ  :مﻦ ؟ مﻦ که ﭼیزﻯ نگفﺘﻢ.
کﺘــاﺏ ﺣاﻓﻆ رو ﺗو دﺳــﺘﻬاﻡ گرﻓﺘــﻢ و نزدیﻚ
ﭼﺸــﻤاﻡ
صورﺗــﻢ
روبروﻯرا می گویﻢ
پرﻯنامﺘان
ﺁوردﻡ...ﭼﻬــره :ﭼرا
ﻓرﻫاد ﺯیرکانه گفﺖ
اما
شرﻡ
بود...با
شده
ﺳرﺥ
خﺠالﺖ
اﺯ
بود...صورﺗﺶ
خوﺏ نﺸنیدﻡ  ،گفﺘید ....و ﺳﺘاره که خنده اﺵ
بسﺘﻢ
گفﺖ:مﻦ
دارﻡ...ﭼﺸﻤامو گﺸﺘه
دوﺳﺖو رخﺶ گﻠگون
برادرﺕ باروشــرﻡ
شــده بود
ﻫﻤراه
خاﻃرﻡ مﺤو بﺸه و نیﺖ کردﻡ...
اﺯ
پرﻱ
ﭼﻬره
ﺗابود پاﺳﺦ داد  :ﺳﺘاره.
ﻓرﻫاد ﺟســﺘی ﺯد و در ﺣالی که مﺸﺘﺶ را گره
ریﺨﺘﻢ...ﻗﺒر
ﺯد ﻗﺒر
ﻓریادروﻯ
ﺳــﻄﻞ رو
داخﻞ
کرده ﺁﺏ
ﻫﻤه
ﺳﺘاره ...ﺳﺘاره ،
ﻫوا پرید و
بود به
ﺗاﺯه ؟شد...
خیﺲ
ﺳﺘاره که دیرﺵ شده بود پرﺳید
ﭼرا واینﺠا
اما
پریســا...ﻓرﺯند...که در ﺗاریﺦ....به ﻋﻠﺖ
دوشــیزه
 :ﭼی ؟ ﭼرا اینﺠا؟
بیﻤارﻯ رخﺖ اﺯ ایﻦ دنیا بسﺖ
ﺗنﻢ
ﻏﺒار
وﺣﺠاﺏ
میﺸود ﺳــﺘاره بر روﻯ ﺯمیﻦ
ﺟان ﺯد ﭼرا
ﭼﻬرهﻓریاد
ﻓرﻫاد بﻠند
ﭼﻬره؟پرده
که اﺯ
برﻓکنﻢنیسﺘی؟
مگر ﺳﺘاره
روﻯﺁنﺯمینی
دمی ﺗو
خوشا؟ ﭼرا
اﺳﺖ
الﺤانیسﺖ
خوﺵ
مﻦ
ﭼو
ﺳزاﻯ
نه
ﻗفﺲ
ﭼنیﻦ
مﻦ در ﺁﺳﻤان ﻫا به دنﺒاﻝ ﺗو می گﺸﺘﻢ  .ناگﻬان
ﭼﻤنﻢ
مرﻍ ﺁن
گﻠﺸﻦﻓراررﺿوان
روﻡ
ﺯیاد اﺯ ﺁنﺠا
ﺳرﻋﺖ
که و با
گﺬاشﺖ
ﺳﺘارهبه پا به

دور شد  .ﻓرﻫاد که ﻫنوﺯ اﺯ دیدن ﺳﺘاره اﺵ در
دوخﺘه
ﺣاﻓﻆ
ﺯیﺒاﻯ
ﺯمیــﻦکه به
ﻫﻤیﻦ ﻃور
ﭼﺸﻢنﺒود که
مﺘوﺟه
بــود ،
شﻌرمنﮓ
گیﺞ و
روﻯ
مســﺘندﻱ
اﻓﺘاد...ﭼه
پریســا
ﻓیﻠﻢ
به
بودﻡ،یادﻡ
ایﻦ ﺳــﺘاره ﻯ گریز پــاﻯ را دیگر پیدا نﺨواﻫد
بود!..اوﻝراﻫﻤه
ﺗاریکه1...2..3...دانسﺖ
نﻤیﺟاشــناخﺖ و نﻤی
ﺳاخﺘهﭼرا که او
کرد،
می .یاد...کــﻢ کﻢ ﻫﻤه
ﺗیﺸــه
و
ﭼکﺶ
صــداﻯو خانه اﺵ کﺠاﺳﺖ
کیسﺖ
ﺟا روشــﻦ میﺸــه...وبﻌد ،پیرمــردﻯ ﭼروکیده
ﺳنﮓ
در ﺣاﻝ
میﺸــه که
ﻇاﻫر
ﺗراشیدنبود و نه
ﺳﺘاره خﺒرﻯ
ﺳﺨﺖنه اﺯ
خود ﺁمد
ﻫنگامیکه به
ﻫﻤسایه
ﻗﺒرﻯ که
ﺳــنﮓ
ﻫﻤیﻦ
ﻗﺒره!!...شــاید
ﺳنگینی کرد و
دلﺶ
ﻏﻤی بر
نﺸانی.
اﺯ خانه اﺵ
شده.....
پرﻯاخﺘیار به ﺳویی که دخﺘرﻙ رویاﻫایﺶ رﻓﺘه
بی

بود  ،شروﻉ به دویدن کرد  ،بر ﺳرﻋﺖ گامﻬایﺶ
اﻓزود اما ﻏزاﻝ ﺗیز پاﻯ ﺯیﺒا گریﺨﺘه بود و صیاد
ﻋاشﻖ پیﺸه بدون صید مانده بود.
ﻓرﻫاد خســﺘه و درمانده راه به ﺳوﻯ خانه کﺞ
کرد و خود را با دلی شکســﺘه و ﻋاشﻖ به خانه
رﺳــانید .یکراﺳــﺖ به اﻃاﻕ خود رﻓﺖ و درﺏ
اﻃاﻕ را بر روﻯ خویﺶ بســﺖ  .در دﻝ بر خود
و بر بی ﻓکرﻯ خود نفریﻦ می کرد ،ﺗا شﺐ در
اﻃاﻕ خود ماند و خود را ﺯندانی کرد .
شــﺐ ﻫنگاﻡ که پدراﺯ ﺳر کار باﺯگﺸﺘه بود به
ناﭼار براﻯ کﻤﻚ بــه پدر به ﺣیاﻁ خانه رﻓﺖ
ﺗا خریدﻫایی را که پدر ﻫﻤراه ﺁورده بوداﺯ پدر
گرﻓﺘه و به مادر برﺳاند.
ﻏﻤگیــﻦ بــود و مﺠنون  ،لیﻠی ﻋﺸــﻘﺶ را اﺯ
دﺳﺖ داده بود .
ﺁن شــﺐ نه ﺳــﺨنی گفﺖ و نــه ﻏﺬایی خورد
ﺗنﻬــا به اصرار پدر ﭼنــد لﻘﻤه اﺯ ﻏﺬا در دﻫان
گﺬاشﺖ و به ﺯور ﺁن را ﻓرو برد.
به اﻃاﻕ خود رﻓﺖ و شﺐ خوﺵ ،ﺁرامی به پدر
و مادرﺵ گفﺖ که ندایﺶ به ﺯور شــنیده می
شــد  ،درﺏ اﻃاﻗﺶ را بسﺖ  .بسیارخسﺘه دﻝ
بود.در اﻃاﻗﺶ در بســﺘر ﺁرمید  ،نداﻯ مادرﺵ
را می شنید که راﺟﻊ به ﻫﻤسایه ﻯ ﺟدیدشان
با پدر ﺳــﺨﻦ می گفﺖ  ،اصﻼ ﺣوصﻠه نداشﺖ
 ،ﻏﻤگیﻦ و مﺠنون در اندیﺸه ﻫاﻯ دور و دراﺯ
خود براﻯ پیدا کردن ﺳﺘاره اﺵ ﻏرﻕ شده  ،به
خواﺏ ژرﻓی ﻓرو رﻓﺖ.
بامدادان با نداﻯ پدر بیدار گﺸــﺖ ،که خﻄاﺏ
به ﻓرﻫاد می گفﺖ  :ﻓرﻫاد برخیز و ...
پایان بﺨﺶ دوییﻢ
نوشﺘه ﻯ  ،ﺳﺘاره
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او باید ﺳــگی را بکﺸد و دﺳﺖ را در داخﻞ خون
آنوسیان مشهد
گرﻡ و ﺗاﺯه شــکﻢ ﺳﮓ شسﺘﺸو کند .یﻬودیان و
مسﻠﻤانان در ﺯمانﻬاﻯ ﻗدیﻢ ایﻦ شیوه را بﻬﺘریﻦ
نویﺴنده  :ژاله پیرنظر
روﺵ براﻯ درمان براﻯ ایﻦ بیﻤارﻯ میدانسﺘند.
مسﻠﻤانان اﺯ شنیدن ایﻦ خﺒر بﺸدﺕ خﺸﻤگیﻦ
ﺳرگﺬشــﺖ ﺟامﻌه یﻬودﻯ مﺸــﻬد ﺟایگاه ویﮋه شــدند و ان را ﺗﻤســﺨر به اییﻦ و مراﺳــﻢ خود
ایی در ﺗاریﺦ ایران دارد.در  26مارﺱ  1839که دانســﺘند ﭼون ﺳــﮓ در اﺳﻼﻡ نﺸــانه نﺠسی
به روﺯ اﷲ داد مﺸﻬوراﺳﺖ ﺟﻤﻌیﺖ مﺸﻬد اﺟﺒارا
به دیﻦ اﺳــﻼﻡ در امدند؛ﻫرﭼنــد ﻗرنﻬا در خفا
در دیﻦ خود ماندند.ایﺸــان در مساﺟد به انﺠاﻡ
ﻓرایﺾ اﺳﻼمی ﺗﻼﺵ میکردند و درکنیسه ﻫاﻯ
شــﺨﺼی به ﻋﺒادﺕ یﻬوه مﺸــﻐوﻝ بودند.ﺗﻐییر
اﺟﺒارﻯ دیﻦ یﻬودیان مﺸــﻬدﻯ به خودﺏ خود
پدیده مﻬﻤی نیود ﭼه پیﺶ اﺯ ایﻦ در دوره صفویه

ربودننــد .به نﻘﻞ اﺯ ﻋزاراﻯ لوﻯ دو ﺗﻦ اﺯ شــﺶ
دخﺘر به خانه اماﻡ ﺟﻤﻌه مﺸــﻬد برده شــدند و
به ﻋﻘد ان ﺟناﺏ درامدند!!!!!!!!!!!!رﻫﺒران یﻬودﻯ
بــراﻯ در امــان ماندن مــردﻡ دﺳــﺘور دادند ﺗا
انان وﺫﻫﺐ خود را ﻋوﺽ کنند.یﻬودیان دﺳــﺘه
دﺳﺘه به خانه اماﻡ ﺟﻤﻌه برده شده و شﻬادﺗیﻦ
خوانده و اﺳﻤﺸان به اﺳﻤاﻯ اﺳﻼمی ﺗﻐییر کرد.
اﺯ انﺠــا که مســﻠﻤانان ﺗﺼــور میکردند ایﻦ روﺯ
براﻯ یﻬودیان و مســﻠﻤانانی کــه انان را مﺠﺒور
بــه ﺗﻐییر دیﻦ کردند روﺯ بزرگی اﺳــﺖ ایﻦ روﺯ
به اﷲ داد مﻠﻘﺐ شــد.پﺲ اﺯ ایﻦ واﻗﻌه بسیارﻯ
اﺯ  400خانواده یﻬودﻯ مﻘیﻢ مﺸﻬد اﺯ ایﻦ شﻬر
مﻬاﺟرﺕ کردند و مابﻘی به ﺟدید االﺳﻼﻡ مﻠﻘﺐ
گﺸﺘه و در مﺸــﻬد ماندند.انان به انوﺳی مﻠﻘﺐ

در بﻌﻀــی اﺯ نﻘاﻁ ایران یﻬودیان به اﺟﺒار ﺗﻐییر
دیﻦ داده بودند.گزارشﻬاﻯ ﺯیادﻯ در وﻗایﻊ نامه
ﻫــاﻯ باباﻯ بﻦ لﻄﻒ و نــوه اﺵ باباﻯ بﻦ ﻓرﻫاد
به خﻂ ﻓارﺳــی ـیﻬود به ﭼﺸــﻢ میﺨورد .وﺟه
ﺗﻤایز واﻗﻌه اﻯ مﺸــﻬد ؛ﺗﻐییر ﺳیاﺳﺖ دینی و
ﺣکومﺘی در باره یﻬودیان ﺗاﺯه مسﻠﻤان بود پیﺶ
ﺗر انﻬا ﺣﻖ باﺯگﺸﺖ به دیﻦ خود را داشﺘند ولی
ایــﻦ بار انان اﺯ ایﻦ ﺣﻖ مﺤروﻡ گﺸــﺘند.اﷲ داد
اخریﻦ نﻤونه ﺗﻐییر اﺟﺒارﻯ مﺬﻫﺒی در ایران بود
.یﻬودیان مﺸﻬد در واﻗﻊ در ﻃی ﺳالﻬاﻯ 1736
ﺗا  1747ﺗوﺳــﻂ نادر شــاه اﺯ ﻗزویﻦ به ﺳــﻤﺖ
مﺸــﻬد کوﭼاننده شدند.اصﻠی ﺗریﻦ مﺤرﻙ ایﻦ
کــوچ اﺟﺒارﻯ بنابر شــواﻫد موﺟود؛ﻋدﻡ اﻋﺘﻤاد
شــاه به اﻃراﻓیانﺶ براﻯ پاﺳــدارﻯ اﺯ ﺟواﻫرﺗی
بــود که نــادر در ﺟریان یورﺵ به ﻫندوﺳــﺘان
با خود بــه ایران اورده بود ﺯمانــی که یﻬودیان
گیﻼنی ﺗﺒارﻯ که اﺯ ﻗزویﻦ کوﭼانده شده بودند
به کﻼﺕ در نزدیکی مﺸﻬد رﺳیدند نادر به دﺳﺖ
اﻃراﻓیانﺶ کﺸــﺘه شد.مرد کﻼﺕ یﻬودیان را در
خود نﭙﺬیرﻓﺘند و انان ناﭼار به مﺸــﻬد رﻓﺘند و
در مﺤﻠــه ﻋید گاه که مﺘﻌﻠﻖ به ﺯردشــﺘیان بود
ﺳــکنی گزیدنــد و ﻋﻠــی رﻏﻢ نــا مﻼیﻤاﺗی که
ﺗوﺳــﻂ ﻋﻤوﻡ مردﻡ به انان ﺗﺤﻤیﻞ میﺸــد انان
ﺗوانســﺘند ﺳــاﺯمانﻬاﻯ خود را به وﺟود بیاورند
.با شکوﻓایی اﻗﺘﺼادﻯ مﺸﻬد و ﻫﻤچنیﻦ ﺣﻀور
ﺗﺠار انگﻠیسی در مﺸــﻬد ؛یﻬودیان ﺗوانﺸﺘند با

کﺸﺘند که نامی اﺳــﺖ ﻋﺒرﻯ به مﻌناﻯ کسانی
که به ﺯور ﺗﻐییر دیﻦ داده شدند ﺯندگی انوﺳیﻬا
مﺸکﻼﺕ ﻓراوانی داشــﺖ .انان در انظار ﻋﻤومی
باید ﻓرایﺾ اﺳــﻼمی را انﺠاﻡ میدادند و در کنﺞ
خانه ﻫاشــان باید به ﺳــنﺘﻬاﻯ ﻋــادﻯ یﻬودﻯ
خودمیﭙرداخﺘند.ایﻦ خانواده ﻫا در واﻗﻊ ﻇاﻫرﻯ
اﺳــﻼمی داشــﺖ ولی اﺯ اﺟزاﻯ ﺟامﻌه یﻬود بود
ایﻦ دو گانگی اﺯ ﻃرﻓی ﻫﻤه اﺟزاﻯ ﺯندگی انان
را ﺗﺤــﺖ ﺗاﺛیر ﻗرار داد مﺜﻼ بســیارﻯ اﺯ انان به
ﺯیــارﺕ کﻌﺒه میرﻓﺘند و در باﺯگﺸــﺖ اﺯ مکه اﺯ
ﻃریﻖ اﺳکندریه به یاﻓا و بﻌد اورشﻠیﻢ رﻓﺘه و در
دیوار ﻏربی نﻤاﺯ میﺨوانند.ایﻦ دورویی براﻯ انان
اﻫﻤیﺘی ﺣیاﺗی داشﺖ ﭼون مﻤکﻦ بود به ﻗیﻤﺖ
ﺟان انان ﺗﻤاﻡ شــود .اﺯ شگردﻫاﻯ انان ایﻦ بود
که در روﺯﻫاﻯ ﺳــﺒﺖ یا بﻘیــه ایاﻡ ﺗﻌﻄیﻞ یﻬود
انان مﻐاﺯه را باﺯ میکردنــد ولی ﭼنان ﻗیﻤﺘﻬاﻯ
ﺳرﺳاﻡ اورﻯ به مﺸﺘرﻯ میدادند که او اﺯ خرید
منﺼزﻑ میﺸــد ﻫﻤچنان دخﺘران را در ﺳــنیﻦ
پاییﻦ به دیگر انوﺳی ﻫا میدادند ﺗا مسﻠﻤانان به
خواﺳﺘگارﻯ او نیایند .مراﺳﻢ اﺯدواﺝ به دو گونه
انﺠاﻡ میﺸــد یکی اﺳــﻼمی با ﻋﻘدنامه و اﺳامی
اﺳﻼمی دیگرﻯ به ﺳــنﺖ یﻬودﻯ با )کﺘوبه (به
ﺯبان و ﺗﻘویﻢ ﻋﺒرﻯ و اﺳــامی ﻋﺒــرﻯ یﻬودیان
ﻋﻠیرﻏﻢ ﺗﻤامی مﺸکﻼﺕ ﺗا اواخر دوران ﺣکومﺖ
پﻬﻠوﻯ انوﺳــی ﻫا به صورﺕ ﺟﻤﻌی به امریکا و
مﺨﺼوصا به نیویورﻙ مﻬاﺟرﺕ کردند و و ﺟامﻌه
خاصی به وﺟود اوردند.

ﺣﻀور در ﻓﻌالیﺘﻬاﻯ ﺗﺠارﻯ اﺯ ایﻦ موﻗﻌیﺖ ﺳود
بﺒرند و با ﺣﻀور در ﺗﺠارﺕ ابریﺸﻢ رونﻖ ﺯیادﻯ
به ﺗﺠارﺕ خود بﺒﺨﺸند.با شروﻉ ﻗﺤﻄی در یزد
ﺟﻤﻌیﺖ بیﺸﺘرﻯ اﺯ یﻬودیان یزد و الر و کاشان
به مﺸﻬد مﻬاﺟرﺕ کردند اما واﻗﻌه اﷲ داد !

مﺸﻬد نﻤودار و ﺳــﻤﺒوﻝ ارﺯشﻬاﻯ شیﻌی لسﺖ
و ﺗﻤاﻡ شــیﻌیان به ﻗﺼد ﺯیــارﺕ مرﻗد اماﻡ رﺿا
اﺳــﺖ.ﻃی ﺳــه روﺯ ایﻦ شــایﻌه باﻋﺚ ﻋﺼﺒیﺖ
روانه ایﻦ شﻬر میﺸوند .دﻫﻢ مﺤرﻡ روﺯ شﻬادﺕ
مردﻡ نسﺒﺖ به یﻬودیان گﺸﺖ .روﺯ شنﺒه مردﻡ
اماﻡ ﺣســیﻦ و ﻫنگاﻡ ﺳوگوارﻯ مسﻠﻤانان براﻯ
ﻋﺼﺒانــی به مﺤﻠــه یﻬودیان ﺣﻤﻠه ور شــدند و
بزرگﺘریﻦ ﻗﻬرمان شیﻌیان اﺳﺖ در ایﻦ روﺯ یﻚ
کنیســه را اﺗﺶ ﺯدند و ﺗوراﺗﻬا را ﺳوﺯانند.ﺳﭙﺲ
ﺯن یﻬودﻯ مﺒﺘﻼ به ﺟﺬاﻡ اﺯ ناﺣیه دﺳﺖ به نزد
بــه خانه ﻫا و مﻐاﺯه ﻫا را ﺳــوﺯانند و دخﺘران را
پزشــکی مسﻠﻤان میرود و بنا بر خواﺳﺘه ﻃﺒیﺐ

ایﺸــان کنﺸﺖ ﻫاﻯ خود را در نیویورﻙ دارند و
ﺗﻌالیﻢ یﻬودﻯ را در بیﻦ خودشان ﺣفﻆ کردند و
اﺯدواﺝ با ﺳایر یﻬودیان ﻏیر انوﺳی یا ﺳایر ادیان
را ﺗﺤریﻢ کردند بﺸــیارﻯ اﺯ نسﻞ ﺟدید انوﺳی
ﻫاﻯ نیویورﻙ ﺗﻤایﻠی به ﺣﺘی ﻋﺒرﻯ ﺣرﻑ ﺯدن
یا انﺠاﻡ ﻓرایﺺ یﻬودﻯ را ندارند ..

کوروش دوم هخامنشی
نویﺴنده و گردآورنده :روشنﮕر
گﺰنﻔـون به سـاﻝ  435ﭘیـش از میﻼد در
شـهر آﺗﻦ به دنیا آمد و در هﻤانﺠا ﭘرورش
یافﺖ .وﻯ از شـاگردان سقراﻁ فرزانه بود.
میﮕویند روزﻯ سقراﻁ او را در حیﻦ ﻋبور
دیده و از دیدارش به ﻗدرﻯ ﺧشنود گشته
کـه بیدرنﮓ از او دﻋـوﺕ نﻤود به ﺟرگهی
دوستانش درآید.
گﺰنﻔون فیﻠﺴـوﻑ و مورﺥ یونانی ،یﻜی
از افﺴران کوروش کوﭼک بوده که ﭘﺲ از
مرگ کورش ﺟوان با دههﺰار نﻔر به سـوﻯ
یونان باز میگردد .وﻯ در سـاﻝ  404ﭘیش
از میﻼد در ﻟشﻜرکشـی کوروش دوم به به
ایـران آمد و ﭼون ﺧود کـوروش در حیﻦ
ﺟنﮓ با ارﺗش ﭘارﺱ کشـته شد ،گﺰنﻔون
رهبرﻯ بازگشﺖ دههﺰار ﺗﻦ ﭼریک یونانی
را که هﻤراه شاهﺰاده ﺟوان آمده بودند ،بر
ﻋهـده میﮕیرد .وﻯ در بازگشـﺖ به میهﻦ
در سـاﻝ  399ﭘیـش از میـﻼد بـه اﺗهـام
هﻤﻜارﻯ با دشـﻤنان آﺗﻦ از ایﻦ شهر ﻃرد
شد و هﻤراه زن و دو ﭘﺴر ﺧود در ﺧانهاﻯ
روسـتایی که در مﺤﻠـی دﻟﭙﺬیر در حواﻟی
اوﻟﻤﭙیا در سرزمیﻦ اسـﭙارﺕ ساﺧته بود،
زندگانی بهشﺖ آسـا داشﺖ و در سﻦ نود
ساﻟﮕی در هﻤانﺠا بدرود زندگی گﻔﺖ.
هﻤانﮕونـه کـه گﻔتـه آمـد ،گﺰنﻔون از
دوسـتان نﺰدیـک کـوروش کوﭼـک و
بنابرایﻦ آشـنا با آداﺏ و رسـوم ﭘارسیان
بوده و در حاﻟیﻜه در سـاﻟهاﻯ  360یا 370
او هﻤﭽنان اﺫﻋان میﻜند که شـاهﺰادگان
هخامنشـی در ﭘـارﺱ به فراگیـرﻯ فنون
رزمـی و هﻤﭽنیﻦ به ﺗﻤریﻦ راسـتﮕویی و
بردبارﻯ میﭙردازند ،مورﺧان دیﮕر از ﺟﻤﻠه
هـرودوﺕ یا ﭘﻠوﺗارﻙ و یـا دیودور مدﻋی
هﺴتند که شاهﺰادگان هخامنشی در حرم
و نﺰد ﺧواﺟﮕان شـاهی مﻌﻤوﻻ به زنبارگی
و دسیﺴهبازﻯ مشﻐوﻝ بودند!
اﻟبتـه نﮕر دیﮕرﻯ وﺟـود دارد مبنی بر
اینﻜه ﺟﻤﻠه هاﻯ سـتایش آمیـﺰ گﺰنﻔون
آﺗنی نﺴـبﺖ به کوروش کوﭼـک از روﻯ
ﺗﻤﻠﻖ و ﭼاﭘﻠوسـی بر زبان رانده شـده ﺗا
ایﻦ سردار و فیﻠﺴـوﻑ آﺗنی در نهایﺖ به
برﺟﺴته سازﻯ و بﺰرگ نﻤایی اﻗدام
ﺧویـش در بازگرداندن مﺰدوران یونانی
از ﺧاﻙ شـاه هخامنشـی بﭙردازد! استاد
بدیﻊ در "یونانیان و بربرها" یﻜی از ﭘایه

گﺰاران اﺻﻠی ﭼنیﻦ نﻈریه اﻯ اسﺖ.
بـه هر ﺻورﺕ بایـد ﭘﺬیرفﺖ که کوروش
بر ﺧـﻼﻑ ﺟهـﺖ ارزشـهاﻯ مـردم ﭘارﺱ
حرکـﺖ کرده و ﻋﻠیرﻏﻢ بخشـش و اﻋﻄاﻯ
بﺰرگوارانـه بـرادرش ،بـاز هـﻢ ﺗﺼﻤیﻢ به
ﺧﻠـﻊ برادر میﮕیـرد که بی ﺗردیـد ایﻦ بار
نیـﺰ یونانیان ،یار و یـاور وﻯ در ایﻦ ﺟنﮓ
برادرکشی بودند!
مورﺧـان اروﭘایـی هﻢ بیﻜار ننشﺴـته و
در ﺻدد مﺤﻜومیﺖ اردشیر دوم و ستایش
اﻏـراﻕ آمیـﺰ کـوروش و به ویـﮋه گﺰنﻔون
برآمدنـد و در نهایﺖ حﻜﻢ به زواﻝ اﺟتناﺏ
ناﭘﺬیر شاهنشـاهی ﭘر شـﻜوه هخامنشی
دادند!
امـا آنﭽه که شـوربختانه نﮕاه هیﭻ یک
از ﺗاریـﺦ شناسـان دوران باسـتان را بـه
سـوﻯ ﺧـود ﺟﻠﺐ نﻜـرده ،نﻈر فیﻠﺴـوﻑ
آﺗنـی درباره رفتار و کـردار کوروش ﺟوان
اسـﺖ که بـه ﺧوبـی بـا ﺗوﺻیﻔـاﺕ کتاﺏ
"سـیروﭘدیا"" ،ﺗواریـﺦ" هـرودوﺕ و نیـﺰ
"ﺟﻐرافیا" استرابو هﻤاهنﮕی و ﺗﻄابﻖ کامﻞ
دارد و آن ﻃرز برﺧورد شـاهﺰاه هخامنشی
با دوسـتان و نﺰدیﻜانش اسـﺖ که ما را به
یاد رفتار بﺰرگوارانه دیﮕر شاهان بﻠندآوزاه
هخامنشـی هﻤﭽـون کـوروش و داریوش
و حتـی بـرادرش اردشـیر می انـدازد که
ﭼﮕونه در برﺧورد با زیردسـتان ﺧویش با
بﺰرگوارﻯ و بخشـش و ﻟﻄﻒ بی ﭘایان رفتار
میﻜرد .ایﻦ روحیه بخشش و بﺰرگوارﻯ که
هﻤـواره زینﺖ بخش کردار هﻤه شـاهان و
شـاهﺰادگان هخامنشی بوده اسﺖ ،میتوان
گﻔﺖ که یﻜی از شـاﺧﺼه هاﻯ برﺟﺴـته و
مﻤتاز ﺟامﻌه ایرانی در ﻗرن ﭼهارم و ﭘنﺠﻢ
ﭘیش از میﻼد به شﻤار می آید.
ﺟﻤﻠه هاﻯ سـتایش آمیﺰ گﺰنﻔون درباره
رفتار و کردار ﭘارسـیان زمانی نوشته شده
اسﺖ که به گﻔته هرودوﺕ و نیﺰ بﺴیارﻯ از
مورﺧان مﻌاﺻر ،دوران سراشیبی و انﺤﻄاﻁ
هخامنشیان دسﺖ کﻢ از هشتاد ساﻝ ﭘیش
آﻏاز شده بود و ایﻦ در حاﻟی اسﺖ که مورﺥ
و فیﻠﺴـوﻑ آﺗنی ما ،هﻤﭽنان بر ارزشهاﻯ
اﺧﻼﻗی و فرهنﮕی ایرانیان باسـتان ﺗﺄکید
و اﺻـرار دارد .ایﻦ نوشـتار نشـان میدهد
کـه ادﻋاهـاﻯ برﺧـی مورﺧـان منبـی بر
فﺴاد شـاهﺰادگان هخامنشی و ﻏرﻕ شدن
دربـار در نیرنﮓ و دسیﺴـه ﭘـﺲ از مرگ
ﺧشایارشا ،یاوههایی ﭘوچ و واهی هﺴتند
که با ﻗﺼه سـرایی ﭘدر ﺗاریﺦ آﻏاز شد و با
اهدافی ویﮋه از سـوﻯ مورﺧان ﻋﺼر ﻻﺗیﻦ
دنباﻝ شـد و سرانﺠام ﺗوسﻂ مورﺧان سده
هـاﻯ  18و  19از نـو زنده شـدند ﺗا هرﭼه
بیشتر به ﺗخریﺐ ﭼهرهی مردان ﭘارﺱ

هخامنشی و ﭘایﻤاﻝ نﻤودن میراﺙ ارزشﻤند
مﻌنوﻯ به ﺟاﻯ مانده از آنان بﭙردازند.
نوشـتار زیـر گﻠﭽینـی از کتـاﺏ ﭘر شـور
"ﻟشﻜرکشی کوروش کوﭼک" یا "بازگشﺖ
ده هﺰار ﺗﻦ" گﺰنﻔون میباشـد که دستاورد
سـاﻟهاﻯ ﺗبﻌیـد اوسـﺖ .بـه گﻔتـه برﺧی
مورﺧان ،ایﻦ کتاﺏ در حدود سـاﻟهاﻯ 390
نوشته شده اما نویﺴـندهی کتاﺏ ،انتشار
آن را ﺗـا سـاﻟهاﻯ ﭘایانـی ﻋﻤـر ﺧویش به
ﺗﺄﺧیـر انداﺧﺖ ﺗا به ﻋنوانی اﺛرﻯ سـترگ
و مانـدگار از ﺧودش براﻯ آیندگان به ﺟاﻯ
گﺬارد.
ایﻦ کتاﺏ ﭘﺲ از "سیروﭘدیا" و "ﺗواریﺦ"،
سـومیﻦ بنﻤایه مهﻢ ﺗاریخشناسـان دوره
باسـتان به شـﻤار میرود .زیرا رﺧدادهایی
به ﺗﺼویر کشـیده شـده اسـﺖ کـه ﺧود
نویﺴـنده ناﻇر بر آن بوده اسـﺖ .آنﭽه که
بﺴیار ﺟاﻟﺐ و شایﺴـته ﺗﺄمﻞ اسﺖ ،اینﻜه
مورﺥ ایراندوسﺖ ما ﭘﺲ از کوروش بﺰرگ،
نـه داریوش و نـه کﻤبوﺟیه یا ﺧشایارشـا،
بﻠﻜه کـوروش کوﭼک فرزند ﭘریﺴـاﺗیﺲ
را شایﺴـتهتریﻦ فـرد بـراﻯ احـراز مقام
شاهنشـاهی میداند .اﻟبته روشﻦ اسﺖ که
گﺰنﻔون در راستاﻯ ﺗوﺻیﻒ کردار کوروش
کوﭼک در بﻌﻀی موارد ،راه اﻏراﻕ در ﭘیش
گرفته اسـﺖ! زیرا نﻤیتوان منﻜر ایﻦ شـد
که بـه هر ﺻورﺕ کوروش کوﭼک به آرمان
شاهنشـاهی هخامنشـی ﺧیانـﺖ نﻤوده و
در مقابـﻞ بخشـش و بﺰرگـوارﻯ برادرش
اردشیر دوم -حﻖ ناشناسی کرده اسﺖ.در ﭘایـان ایـﻦ نوشـتار ،ﺧواننده سـﻄور
در وﺟـود کوروش کوﭼـک ،هﻤان ﺻﻔاﺕ
برﺟﺴـته ﻯ شـاهان بﺰرگ هخامنشی را
می یابـد .کوروش کوﭼـک ،یﻜی از هﻤان
شـاهﺰادگانی اسـﺖ کـه در دربـار سـاﻝ
 420ﭘیش از میﻼد به شایﺴـتﮕی ﺗوسـﻂ
»مردان مﻤتـاز« دربار ﭘـرورش یافته بود
و ایـﻦ مﻄﻠـﺐ گویـاﻯ ایﻦ اسـﺖ که کاﺥ
ﺗخـﺖ ﺟﻤشـید ،نـه ﺟایـﮕاه ﺧواﺟـﮕان
دسیﺴـه بـاز و شـاهﺰادگان آدمﻜش ،که
ﺟایﮕاه مردان بﺰرگی بود که شـاهﺰادهاﻯ
برازنده و شایﺴته هﻤﭽون کوروش ،فرزند
ﭘریﺴاﺗیﺲ را به ﺟامﻌهی ایرانی ﭘیشﻜش
کـرده بودنـد .متﻦ زیر برگرفته از نﺴـک
ﻟشﻜرکشی کوروش)بازگشﺖ ده هﺰار ﺗﻦ(
برگردان زنده یاد وحید مازندرانی میباشد.
امید به روزﻯ ﺗک ﺗـک ﺟوانان ایﻦ مرز و
بوم ،بﺰرگﻤردﻯ ﭼون کوروش کوﭼک را به
ﻋنوان اﻟﮕویـی مﻤتاز و ﺟاودان در زندگی
ﺧود ﻗرار دهند.

گﻔتار و کردار کوروش دوم

ﻗﺴـﻢ ﻗوﻝ و ﻗرار ﺧویش ﭘابند اسـﺖ و به
هﻤیﻦ دﻟیﻞ نیﺰ بوده اسﺖ که نواحی بﺴیار
بـه او اﻇهار اﻋتﻤـاد نﻤودند و ﺧود را ﺗﺤﺖ
فرمان و حﻤایتش ﻗـرار دادند؛ افراد نیﺰ به
او اﻃﻤینان کامﻞ داشـتند و اگر دشﻤنی با
او سـازش میﻜرد ،ﺗردیدﻯ نداشﺖ که بﻌدا ً
از ﺟانـﺐ او دﭼار ﺧﻄرﻯ نخواهد شـد .در
نتیﺠـه وﻗتی که با ﺗیﺴـافرن درافتاد هﻤه
شـهرها با ﻃیﺐ ﺧاﻃـر ﺟانﺐ کـوروش را
بر ﺗیﺴـافرن ﺗرﺟیﺢ دادنـد .مﮕر میﻠتوﺱ
و دﻟیﻞ ﺗـرﺱ اهﻞ آنﺠا هـﻢ از او ایﻦ بوده
اسﺖ که نﺴبﺖ به ﭘناهندگان شهر ﺧویش
نﮕرانی و ﺗشـویش داشـتند زیرا که بارها
کورش ﻗـوﻻ و ﻋﻤﻼ ﺛابﺖ کرده بود آنان که
با او یار شوند هﻤواره در مد نﻈرش ﺧواهند
بود؛ هرﭼند ﺗﻌداد آنها مﺤدود باشد و یا به
نﻜبﺖ و گرفتارﻯ سختی دﭼار شوند.

هﻤﮕی برآننـد که کـوروش )دوم( ﭘﺲ از
»کورش بـﺰرگ« بیش از هﻤـه اهﻞ ﭘارﺱ
داراﻯ روش و منش ﭘادشـاهی و برازنده-
ﺗریﻦ نﻔر براﻯ احراز مقام فرمانروایی بود.
زیـرا اوﻻً هنﮕامی که هنـوز ﺟﺰو نوباوگان
و بـه اﺗﻔـاﻕ بـرادرش و کـودکان دیﮕـر
مشـﻐوﻝ ﺗﺤﺼیﻞ بـود ،از هﻤـه ﺟهاﺕ بر
ﺗﻤام هﻤشـاگردیهاﻯ ﺧود برﺗرﻯ داشـﺖ.
ﭼـه هﻤه فرزندان بـﺰرگان ﭘارﺱ در دربار
ﭘرورش مییابند و در آنﺠاسﺖ که استﻌداد
رازدارﻯ و بردبارﻯ را به حد کﻤاﻝ میﺂموزند
و به هیﭻ وﺟه هر رفتارﻯ که ﭘﺴﺖ و ﺧوار
باشد ،در میان آنها دیده و شنیده نﻤیشود.
کـودکان هﻤواره سـیﻤاﻯ مـردان برازنده
مﻤتاز را در ﺟﻠوﻯ ﭼشـﻤان ﺧویش دارند،
یﻌنـی افرادﻯ که مورد احترام ﭘادشـاهند ایﻦ نﻜته هﻢ نیک آشـﻜار بـود که هر گاه
و هﻤﭽنیـﻦ وﺿﺢ و حاﻝ آن کﺴـانی را که کﺴی نﺴـبﺖ به او نیﻜی مینﻤود یا ﺧیرﻯ
فاﻗـد ﻗدر و منﺰﻟﺖ انـد .اﻃﻔاﻝ درباره ایﻦ به او میرسـانید و یا آنﻜه سـبﺐ ﺻدمهاﻯ
ﻃبقـه نیﺰ مﻄاﻟبی میشـنوند و بنابرایﻦ از میﮕردید هﻤواره میﻜوشـید متقابﻼ ﻗدرﺕ
اوان کودکی میﺂموزند ﭼﮕونه فرمان دهند ﺟبران یا ﻗﺼاﺹ نشـان دهد و در واﻗﻊ نقﻞ
و نیﺰ ﭼﮕونه ﺗﺴـﻠیﻢ و فرمانبردار باشـند .میﻜردهاند که یﻜی از ﺧواسـتههاﻯ ﻗﻠبی
و نیﺰ شـهرﺕ داشـﺖ کورش اوﻻً در میان او ایﻦ بوده اسـﺖ ،که آن ﻗـدر زنده بﻤاند
هﻤﺴاﻻن ﺧود از هﻤه سادهتر و کامﻼ بی -ﺗـا بتواند ﺧوبـی سـایریﻦ را در حﻖ ﺧود
آﻻیش بـوده و حتی بیشـتر از هﻤقﻄاران دو ﭼنـدان ﺗﻼفـی کند و آسـیﺐ از ناحیه
ﭘاﺋینتـر از ﺧویـش نﺴـبﺖ بـه ارشـدان دیﮕران را سـخﺖ ﻗﺼاﺹ دهد و ﺧﻼﺻه از
اﻃاﻋﺖ مینﻤود .ﺛانیﺄ به اسﺐ ﻋﻼﻗه بﺴیار ﻋهده نیﻜی و یا بدکردارﻯ دیﮕران درسﺖ
و در سـوارکارﻯ مهارﺕ سرشـار داشﺖ و برآیـد .بـه هﻤیﻦ ﺟهـاﺕ هﻢ بوده اسـﺖ
میﮕﻔتهاند شوﻕ فراوان نﺴبﺖ به ﺗﺤﺼیﻞ کـه بیش از هﻤـه بﺰرگان زمان مـا ﻃرفدار
و آمـوزش مینﻤـود و در ﺗﻤرینهاﻯ نﻈامی داشـته و بﺴا کﺴـانی که با اشتیاﻕ فراوان
هشـیارﻯ و ﭼاﻻکی ﻋﺠیﺐ نشان میداد و او را ﺿامـﻦ و حامی ماﻝ و سـامان و حتی
در زوبیـﻦ انداﺧتﻦ و ﺗیراندازﻯ نیک ماهر وﺟود ﺧویش مﺤﺴـوﺏ میداشـته اند وﻟی
بود .سـﭙﺲ هنﮕامی که دوره نوﺟوانی فرا از ﻃرﻑ دیﮕر هﻢ احـدﻯ امﻜان اﻇهار ایﻦ
رسـید با ﻋشـﻖ سرشـارﻯ به کار شـﻜار ادﻋـا را نداشـﺖ که او به کﺴـی حـﻖ و یا
ﭘرداﺧـﺖ و با ﺟهد بﺴـیار ﺿربـﺖ کارﻯ اﺟازه دهد که آﻟﺖ ریشخند یا نیشخندش
بـر ﺟانوران وارد میﺴـاﺧﺖ .در یک مورد سـازند .برﻋﻜﺲ درباره ایـﻦ ﻗبیﻞ ﻋناﺻر
وﻗتی ﺧرسـی به او حﻤﻠه کـرده بود فرار هیﭻ رحﻢ و گﺬشتی نداشﺖ و بارها در ﻃی
اﺧتیار نﻜرد بﻠﻜه با حیوان گﻼویﺰ شد و از راه ﻟشﻜرکشـی افرادﻯ دیده شـده بودند
اسﺐ ﺧود با سر فرو افتاد و زﺧﻤی شد؛ که کـه بهﻤیﻦ ﺟهﺖ ﭘـا یا بازو یا ﭼشـﻢ ﺧود
اﺛر آن مدﺗها باﻗی بود اما سـرانﺠام ﺟانور را از دسـﺖ داده بودند .از ایﻦ رو در ﻗﻠﻤرو
را از ﭘا درآورد .هﻤﭽنیﻦ آن کﺴی را که در کوروش هﻢ یونانیان و هﻢ ﭼریﻜهاﻯ بیﮕانه
ایﻦ مورد به یارﻯ او شـتافته بود ،با انﻌام و اگر ﺧﻄا نﻤیﻜردند در ﻋیﻦ آسودگی به هر
ﺟا حﻖ رفﺖ و آمد داشـتند و میتواسـتند
نوازش مﺤﺴود دیﮕران ساﺧﺖ.
آنﭽه میخواستند هﻤراه بردارند.
هﻤﭽنیﻦ وﻗتی ﭘدرش او را سـاﺗراپ ﻟیدیه
و فریﮕیه بﺰرگ و کاﭘادوکیه منﺼوﺏ کرد و
فرماندهی هﻤه ﻟشﻜریان )آسیاﻯ ﺻﻐیر( را
به او داد که ناگﺰیر به ﻋهده داشـﺖ منﻄقه
کاستوﻟوﺱ را هﻢ اداره کند ،نیک نشان داد
کـه بیش از هر ﭼیﺰﻯ به وفاﻯ ﻋهد و یا هر

وﻟی به ﻃوریﻜه هﻤه اﺫﻋان دارند او نﺴبﺖ
بـه دﻟیـران احترام و ﻋﻼﻗه ﺧـاﺹ مینﻤود
مﺜـﻼ یک دفﻌه با "ﭘیﺴـیها" و "میﺴـیها"
ﺟنﮓ داشﺖ و فرماندهی ﻗوا را در سرزمیﻦ
دشﻤﻦ شخﺼ ًا بر ﻋهده گرفته بود و افرادﻯ
را که در حیﻦ ﺧﻄر و ﭘیﻜار ،شﺠاﻋﺖ و ﺟان

نﺜارﻯ کـرده بودند نه فقﻂ حﻜومﺖ وﻻیاﺕ
مﺴخر را مرحﻤﺖ کرد بﻠﻜه ﺟوایﺰ و مﺰایاﻯ
دیﮕر نیﺰ داد .ازیﻦ ﺟهﺖ در سایه ﻋنایﺖ او
دﻻوران از هﻤه کﺲ وﺿﻊ بهترﻯ داشـتند
وﻟی بﺰدﻻن را گﻤاشته دﻟیران میﻜرد .ازیﻦ
رو کورش افراد بﺴـیارﻯ در اﺧتیار داشﺖ
که به ﺟـان و دﻝ آماده بودند به ﺧاﻃر او با
هرگونه ﺧﻄرﻯ رو به رو شوند.
دربـاره درسـتﻜارﻯ و ﺻﺤﺖ ﻋﻤـﻞ ،او هر
وﻗﺖ ﺗوﺟه مییافﺖ که فردﻯ از زیردستانش
سـﻌی دارد در ایﻦ راه مﻤتاز باشد ،اهتﻤام
بﺴـیار مینﻤود که ﭼنیﻦ کﺴی از زندگانی
بهتـر و مﻄﻠـوﺏ برﺧـوردار شـود؛ نـه آن
افرادﻯ که به انباشـتﻦ زر و ماﻝ حرام ﺟهد
و اهتﻤـام داشـتند .ازیـﻦ رو نه فقﻂ بﺴـا
کﺴـان با نهایـﺖ ﺻداﻗﺖ و ﺻﻔـا در انﺠام
دادن اوامـرش هﻤﺖ میﮕﻤاشـتند ،بﻠﻜه او
بخﺼوﺹ ازیﻦ راه ﻗادر بوده اسـﺖ ،ﺧدمﺖ
و فـداکارﻯ سـﭙاهی شایﺴـته ایـﻦ نام را
ﺗﺄمیﻦ کند زیرا که سرکردهها و سردسته-
ها که از نقاﻁ دوردسـﺖ بـه ﻋنوان مﺰدور
بـه ﺧدمتش درآمده بودنـد ،زود ﭘی بردند
که ﺧدمﺖ رایـﮕان و در ﻋیﻦ ﺻداﻗﺖ آنها
نﺴـبﺖ به کوروش از حاﻟـﺖ فقﻂ مﺰدورﻯ
ارزش بﺲ بیشـترﻯ داشته اسﺖ .هﻤﭽنیﻦ
بدون ﺗردید اگر کﺴـی ﺧدمتی را که به او
ارﺟاﻉ شده بود به وﺟهی نیﻜو انﺠام میداد،
کوروش به هیﭻ ﻋنوان رﺿا نﻤیداد شـور و
ﻏیرﺕ ﭼنیﻦ ﺧدمتﮕﺰارﻯ بی ﭘاداش بﻤاند.
بنابرایـﻦ مﻌـروﻑ اسـﺖ که بـراﻯ اﺟراﻯ
کارهـاﻯ مهـﻢ و دشـوار هﻤـواره بهتریﻦ
افـراد را در اﺧتیار ﺧویش داشـﺖ .بﻌﻼوه
هرگاه متوﺟه میﮕردید کﺴی واﺟد ﻟیاﻗﺖ
و مدیـرﻯ ﻋادﻝ و ﻗابﻞ اسـﺖ و میتواند نه
فقﻂ در اداره کردن حوزه ﺧود شایﺴتﮕی
ابـراز دارد بﻠﻜه بر مقدار درآمد دوﻟتی نیﺰ
بیﻔﺰایـد ،هیﭽـﮕاه ﭼنیﻦ مﺄمـورﻯ را بی
ﻋقار و زمیﻦ نﻤیﮕﺬاشـﺖ؛ بﻠﻜه ﻏاﻟبا بیش
از آنﭽه حﻖ داشـﺖ به او مرحﻤﺖ میﻜرد.
حاﺻﻞ ایﻦ ﺟریان آن شـده بـود که هﻤه
با ﻃیﺐ ﺧاﻃر در راه ﭘیشـرفﺖ مقاﺻدش
ﺗﺤﻤـﻞ رنﺞ و ﺗﻌﺐ میﻜردند و در ﺧدمﺖ و
کارش بـا اﻋتﻤادﻯ بی ﭘایان اﻇهار آمادگی
و ﭘیوسـتﮕی مینﻤودنـد و از آن هـﻢ برﺗر
احدﻯ آنﭽه به دسﺖ میﺂورد ،از او مخﻔی
نﻤیﻜرد .ﭼون بدیهی اسـﺖ او نﺴـبﺖ به
کﺴانی که از راه ﺻداﻗﺖ و ﺻﻔا ﺗوانﮕر می-
شده اند ،ﻏبﻄه و حﺴـرﺗی نﻤینﻤود؛ وﻟی
ماﻝ و مناﻝ ﻋناﺻرﻯ را که در مخﻔی کردن
آن ﺗﻼش مینﻤودند ،ﺗﺼاحﺐ و مﺼرﻑ می-
کرد و درباره دوسـتان ﺧـود نیﺰ ﺟﻤﻠﮕی

برآنند که سﻌی فراوان داشﺖ مراﻗبﺖ ﺗام
نﺴـبﺖ به وﺿﻊ و حاﻝ آن یارانی نﻤاید که
میﭙنداشﺖ به او ﻋﻼﻗه و دﻟبﺴتﮕی دارند و
در ﺻورﺕ احتیاﺝ در هر کارﻯ که ﺧواسته
او باشـد هﻤﻜارانی شایﺴـتهاند .به هﻤیﻦ
منﻈـور احتیاﺝ به وﺟود دوسـتان ﺧویش
نیﺰ در انﺠام دادن امیاﻝ آنها سـخﺖ می-
کوشـید و هﻤﭽنیﻦ ﺗﺼـور میﻜنﻢ او بیش
از هر کﺲ دیﮕـر هدیه و ﺗقدیﻤی دریافﺖ
مینﻤوده اسﺖ ،که ﺟهاﺗی متﻌدد داشته و
از آن ﺟﻤﻠه ﺧود او بیشتر از دیﮕران دسﺖ
به بﺬﻝ و بخشش دراز و هدایاﻯ ﺧود را نیﺰ
در هر مورد و مﻄابﻖ بـا نیاز افراد انتخاﺏ
میﻜرده اسﺖ.
درباره ﺗقدیﻤیها که افراد میخواستهاند او
در زمـان ﺟنﮓ و یا فقـﻂ به ﻗﺼد مباهاﺕ
زیور ﭘیﻜر ﺧود سـازد میﮕوینـد راﺟﻊ به
ایﻦ ﻗبیﻞ ﭘیشﻜشـیها گﻔته بود به ﻋقیده
او دوسـتانش که آراسـتﮕی واﻗﻌی دارند،
بهتریﻦ زیور سـرور ﺧود به شﻤار میروند.
بدون شـبهه از ایﻦ بابﺖ که در بخشندگی
و گرانـی هدایا او از هﻤـه باﻻﺗر بوده ﺟاﻯ
شﮕﻔتی نیﺴﺖ .به دﻟیﻞ بارز اینﻜه وسایﻞ
او از امﻜاناﺕ دیﮕران به مراﺗﺐ بیشتر بود
اما ﺗﻔوﻕ او بر سـایریﻦ از ﻟﺤاﻅ اشـتیاﻕ و
ﻋﻼﻗهاﻯ که به کار بخشش و احﺴان می-
نﻤود ،بـه نﻈر مﻦ درﺧور مدﺡ و سـتایش
فراوان اسـﺖ .مﺜﻼ هنﮕامی که شراﺏ ناﺏ
ﺧاﺹ بـراﻯ کورش میﺂورده انـد ،نیﻤی از
آن را بـا ﭘیامی از ﻗـرار ﺫیﻞ ﺟهﺖ یﻜی از
دوسـتان ﺧود میﻔرسـتاد » :کورش اﻇهار
میـدارد مدﺗی مدیـد شـرابی ﭼنیﻦ ناﺏ
نﭽشـیده اسـﺖ .از ایـﻦ رو بـراﻯ ﺗو هﻢ
مقدارﻯ از آن میﻔرسـتد ﺗا با یاران بﺴیار
ﻋﺰیـﺰ و گرامی ﺧود نوش ﺟان کنی « و به
هﻤیﻦ نهﺞ ﻋادﺕ داشـﺖ نیﻤـی از ﭘنیر یا
نان مﻤتاز را نﺰد یاران ﺧود بﻔرستد و ﭘیام
دهد:
»کورش از ایﻦ ﺧوراکـی مرﻏوﺏ مﺤﻈوﻅ
گردیده مشـتاﻕ اسـﺖ ﺗو هﻢ از آن ﺗناوﻝ
کنـی« و در هر مﺤﻞ که ﻋﻠیـﻖ نایاﺏ بود
و به واسـﻄه ﺗﻌـداد کﺜیر گﻤاشـتﮕان و یا
بنابر حﺴﻦ ﺗدبیر ﻗدرﻯ از آن براﻯ مﺼرﻑ
اﺧتﺼاﺻی به دسﺖ میﺂورد مقدارﻯ هﻢ به
دوستان ﺧود میﻔرستد و ﭘیام میداد آن را
به اسبهایی بدهند که آنان را سوارﻯ داده
بودند ،ﺗا ایﻦ مرکبها یاران ﺻدیﻖ و ﻋاﻟی-
ﺟاه او را با شـﻜﻢ ﺧاﻟی سوارﻯ ندهند و هر
گاه در حیﻦ ﭘیشـروﻯ و حرکﺖ در مﻌرﺽ
ﺗﻤاشاﻯ ﺟﻤﻊ کﺜیرﻯ بود ،یاران وفادار ﺧود
را فرا میخواند و با آنها به ﺻﺤبﺖ ﺟدﻯ می-

ﭘرداﺧﺖ ﺗا به ﻋامه نشـان دهد ﭼه کﺴانی
مورد احترام و ﻋنایﺖ اویند .ازیﻦ رو مﻄابﻖ
مشهوداﺕ و مﺴﻤوﻋاﺕ ﺧود میﮕویﻢ احدﻯ
ﺧواه در میان یونانیها و یا از ﭼریﻜها هیﭻ-
گاه به اندازه کورش مورد ﻋﻼﻗه و سـتایش
آدمیان نبوده اسـﺖ .در اینﺠا واﻗﻌهاﻯ که
شـاهد ﻗوﻝ ماسـﺖ ﺫکر میشـود .با آنﻜه
ﺧود کـورش ﻏﻼم بـود ،هیﭻ کـﺲ ﺟانﺐ
او را رها نﻜرده بود ﺗا به ﭘادشـاه ﭘیوسـته
باشـد ،مﮕر ﺗنها "اورنتـاﺱ" که ﭼنان کرد
)بایـد ﺧاﻃرنشـان نﻤود که او هـﻢ زود ﭘی
برد کوروش بیشـتر از مخدوم او شایﺴـته
دﻟبﺴتﮕی بوده اسـﺖ( .از ﻃرﻑ دیﮕر بﺴا
کﺴـانی که بﻌد از ﭘیش آمد اﺧتﻼﻑ و نقار
بیـﻦ دو بـرادر ،از دسـتﮕاه شـاهی فرار و
ﺧدمﺖ کورش را اﺧتیار کردند و ایﻦ ﻋده از
ﻋناﺻرﻯ بودند که در نﺰد شاه ﻗدر و منﺰﻟﺖ
وافی داشتند .ﭼون ایشان میﭙنداشتند در
ﺻورﺕ اسـتﺤقاﻕ از کـوروش امید ﭘاداش
بهترﻯ داشـتند ﺗا از برادر ﭘادشـاه .بﻌﻼوه
ﻋاﻗبﺖ کارش نیﺰ نشـان می دهد که مردﻯ
واﻗﻌـی و ﺗﻤام ﻋیار بود و رﺃیش نﺴـبﺖ به
وفـادارﻯ و ﺻداﻗﺖ و ﭘایـدارﻯ یاران نیک
ﺻاﺋـﺐ ،و در موﻗﻊ شـهادﺗش هـﻢ از ﻗرار
مﻌﻠوم هﻤﺔ مﻠتﺰمان رکاﺏ و مﺼاحبان او در
راه دفاﻋش ﺟان دادنـد ،مﮕر "آریه اوﺱ"
که ﺗﺼادف ًا در ﺟناﺡ ﭼﭗ ﻟشﻜر ﻗرار داشﺖ
و ﭼون شـنید شـاهﺰاده به ﻗتﻞ رسیده ،با
هﻤﺔ نﻔراﺗی که در زیر فرمان ﺧود داشـﺖ،
ﭘا به فرار گﺬاشﺖ.
ﭘایان
بﻦ مایه:
 گﺰنﻔون،ﻟشﻜرکشـی کوروش،ﺗرﺟﻤـهوحیـد مازندرانی؛ﺗهران ،انتشـاراﺕ دنیاﻯ
کتاﺏ 1383،ﺧورشیدﻯ

دیدگاه یک استاد در باره زن
نویﺴنده  :نﻜویی

یکﻲ اﺯ روﺯﻫاﻱ اردیﺒﻬﺸــﺖ ماه اﺳــﺖ و امروﺯ
پﺲ اﺯ نیﻤروﺯ با اﺳــﺘاد ﺟدیــدﻱ درﺱ داریﻢ .
با دوﺳــﺘان به ﺁرامﻲ به ﺳوﻱ اﺗاﻕ شﻤاره 254
مﻲ رویﻢ ﻫنوﺯ ﺗا ﺁﻏاﺯ درﺱ دﻗایﻘﻲ مانده اﺳــﺖ
با دوﺳــﺘان مﻲ نﺸینیﻢ و اﺯ ﻫر درﻱ ﺳﺨﻦ مﻲ
گوییﻢ ﺗا ﺯمان بگﺬرد.
پﺲ اﺯ ﭼند دﻗیﻘه اﺳــﺘاد ﺳر کﻼﺱ ﺣاﺿر مﻲ
شود .مردﻱ اﺳﺖ ﭼون دیگر مردمان 6
درﺱ را شــروﻉ مﻲ کند و ﻫــر اﺯ گاﻫﻲ گریزﻱ
مــﻲ ﺯند  .نگاﻫﻢ به ﻫﻤکﻼﺳــیﻢ مﻲ اﻓﺘد  .ﺁراﻡ
مﻲ گوید "برخﻲ مﻲ گویند ایﻦ اﺳــﺘاد بسیار اﺯ
خود راﺿﻲ اﺳﺖ " .به خودﻡ نﻬیﺐ مﻲ ﺯنﻢ ﭼرا
به ﺳﺨنانﻲ که پﺸﺖ ﺳرﺵ گفﺘه اند ﺗوﺟه کنﻢ
 .در ﺫﻫنﻢ ﺟﻤﻠه اﻱ نﻘﺶ مﻲ بندد " ﺗا کسﻲ را
نﺸناخﺘه اﻱ ﺳــﺨﻦ دیگران را درباره او مﭙﺬیر"
اﺯ ﺟﻤﻠه اخﻼﻗﻲ خودﻡ خنده اﻡ مﻲ گیرد .
مﻦ اگر بﺨواﻫﻢ درﺱ را گوﺵ دﻫﻢ باید ﺯﻝ بزنﻢ
ﺗو ﭼﺸــﻢ اﺳﺘاد !!! اگر ﺳرﻡ را پاییﻦ بینداﺯﻡ و یا
گوشــه اﺗاﻕ را بنگرﻡ  .و یــا به دیگرﻱ نگاه کنﻢ
ﺫﻫنﻢ با ﺳــرﻋﺖ ﻓرار مﻲ کند و کﻤﺘر در کﻼﺱ
ﺣاﺿر مﻲ شود .
به ﭼﺸــﻤان اﺳــﺘاد ﺯﻝ مﻲ ﺯنﻢ و به ﺳﺨنانﺶ
گوﺵ ﻓرا مﻲ دﻫﻢ  .ﺳــﺨﻦ اﺯ موﺟود ناشناخﺘه
و ﻋﺠیﺐ اﺳــﺖ  -- .به نگرشــﻢ براﻱ او ﭼنیﻦ
اﺳﺖ  -ﺯن
اﺯ ﺯن مﻲ گوید و اینکه ﺯن در گﺬشــﺘه ﻫیچگاه
ارﺯﺵ نداشــﺘه و ﻫﻤیﺸــه او راﭼون کاالیﻲ مﻲ
دیــده اند  .بیﺸــﺘر در بــاره ﺯن ایرانﻲ در ﻃوﻝ
ﺗاریﺦ مﻲ گوید  .ﭼﺸــﻤانﻢ گرد مﻲ شود .ﺣﺘﻲ
اگر دوره مادرﺳــاالرﻱ را نیز به ﺣساﺏ نیاوریﻢ
که بیﺸﺘر الﻬه ﻫا و ﻓرشﺘگان و خدایان ﺯن بوده
اند و اﺯ میﺘــرا و اناﻫیﺘا ﻫﻢ بگﺬریﻢ  .لوﺣه ﻫاﻱ
گﻠﻲ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸــید ﺳند ﺯنده اﻱ اﺳﺖ اﺯ ﺁنچه
در گﺬشﺘه در باره ﺯن مﻲ اندیﺸیده اند .
بیﻦ ﺳــﺨنانﺶ مــﻲ دوﻡ و اﺯ لوﺣــه ﻫاﻱ گﻠﻲ
ﺳــﺨﻦ مﻲ گویﻢ کــه در باره ﺯنان ﺳــرکارگر
و مﻬندﺳــینﻲ که کارگران مرد ﺯیر دﺳﺘﺸــان

کار مــﻲ کرده انــد و ﺣﻘوﻗﻲ برابــر با مردان و
گاﻫﻲ بیﺸﺘر داشﺘه اند و مرخﺼﻲ ﺯنان در ﺯمان
باردارﻱ و ﺣﻘوﻗﻲ که مﻲ گرﻓﺘه اند  .نوشﺘه شده
اﺳــﺖ در باره ارﺯﺵ ﺯن در ﺁن ﺯمان ﺳﺨﻦ مﻲ
گویــﻢ  .اﺯ بنچکﻬاﻱ موﺟــود در موﺯه ﻫاﻱ دنیا
که نﻤﻲ ﺗوان انرا انکار کرد .اما با ﺗﻌﺠﺐ پاﺳــﺦ
مﻲ شــنوﻡ که اینﻬا داﺳﺘان اﺳﺖ و دروﻍ و ﺯن
ﻫیچگاه در ﺁنزمان اینگونه ارﺯشﻤند نﺒوده اﺳﺖ
 .و نﺒاید به ﺁیﻦ نوشﺘه ﻫا ﺗوﺟه کرد.
ﺣاال ﺳرخﻲ صورﺗﻢ با ﭼﺸﻤان گردﻡ ﻫﻤراه شده
اﺳــﺖ  .یﻌنﻲ مﻲ شود به ایﺸان اﺳﺘاد گفﺖ؟؟؟
یﻌنﻲ ایﺸان نوشﺘه ﻫاﻱ باﺯمانده اﺯ ﻫزاران ﺳاﻝ
پیــﺶ را نﻤﻲ پﺬیرد ولﻲ ﺁنچه که در مﻐز او ﻓرو
کــرده اند را صد در صد مــﻲ داند  .بﺤﺜﻤان باال
میگیرد ولﻲ
او نﻤــﻲ پﺬیرد  }.لوﺣه ﻫاﻱ گﻠﻲ دروﻍ نوشــﺘه
اند {!!!.
مﻲ گویﻢ بﻠه ﭼون مﻲ دانســﺘند ﻫزاران ﺳــاﻝ
دیگــر ﺯن را با مرد برابر خواﻫند دانســﺖ و اگر
ایﻦ نوشــﺘه ﻫا را پیدا کننــد در باره ﺁنﻬا خوﺏ
داورﻱ کنند .
ادامــه مﻲ دﻫﻢ باید به ﻫــوﺵ ﺁنان ﺁﻓریﻦ گفﺖ
که  2500ﺳاﻝ پیﺶ مﻲ دانسﺘند امروﺯ ﺯن ﭼه
ﺟایگاﻫﻲ خواﻫد داشــﺖ بنابر ایﻦ دروﻍ نوشﺘه
اند اما اﺳــﺘادان ما در ایﻦ ﺯمان ﺁنﻘدر باﻫوشند
که دروﻍ ﺁنﻬا را اﻓﺸا مﻲ کنند .
و او بــاﺯ ﻫﻢ ﺳــﺨﻦ خود را مﻲ گویــد  .و ﺁنگاه
که ﺳــﺨنانﺶ را ادامه مﻲ دﻫد  .مﻲ ﻓﻬﻤﻢ ﭼرا
ﺳــﺨنان گﺬشــﺘگان در باره ﺯن را نﻤﻲ پﺬیرد .
ﭼــون ﺯن در نزد او ﺟایگاﻫﻲ ندارد  .براﻱ او ﺯن
ﻫﻤانﻲ اﺳــﺖ که در بســیارﻱ اﺯ ﺯمانﻬا و مکانﻬا
برایــﺶ ارﺯشــﻲ ﻗاﺋﻞ نﺒوده اند  .و به ﭼﺸــﻤان
شــاگردانﺶ ﺯﻝ میزند و مﻲ گوید نگرشــﺶ در
باره ﺯن ﭼیسﺖ!!!
اگر مﻦ رﺋیﺲ دانﺸگاه او بودﻡ وادارﺵ مﻲ کردﻡ
برود ﺳر کﻼﺱ بنﺸیند و مﻄالﻌه کند و بیاموﺯد
که ﻫنوﺯ اﺯ بســیارﻱ اﺯ مردمان کﻤﺘر مﻲ داند و
گویﻲ ﻫیﭻ نﻤﻲ داند .
با خود مﻲ گویﻢ :
نرود میﺦ ﺁﻫنیﻦ بر ﺳنﮓ
بدرود

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ
ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪﺵ,ﺯﻳﻦ ﭘﺲ
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟
ﻭ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻤﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗــﺎﺯﻩ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﻧﺎﻣﻪ ﻫــﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ.ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ
ﺑــﻪ ﺭﻭﻯ ﻧﺨﺴــﺖ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣــﻪ
ﺭﻓﺘــﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ »ﺧﺒﺮﻧﺎﻣــﻪ« ﺁﺩﺭﺱ
ﭘﺴــﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ
ﺗــﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﭘﺴﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺍﻣﺮﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
http://www.amordad.net/emag

ﭘرﻯ دریایی
ﺧاﻃریه اﻯ از زیردریایی

پروانــه با بﻐﺾ بﻬﻢ نــگاه کرد و گفﺖ :پریســا
میﺨواد بره....ﻫر ﭼی ﻫﻢ بﻬﺶ اصرار میکنﻢ که
بﻤونه،ﻗﺒوﻝ نﻤیکنه...ﺣاال مــﻦ ﭼیکار کنﻢ؟؟...
ﻓکرﻱ کــردﻡ وبا ﺗردید گفﺘﻢ:مــﻦ االن میﺨواﻡ
برﻡ پیﺶ یکی اﺯ دوﺳﺘاﻡ،بﺬار برﻡ و برگردﻡ،بﻌدا
در موردﺵ صﺤﺒﺖ میکنیﻢ...باشه؟...بﻐﺾ پروانه
ﺗرکیــد وﺯد ﺯیر گریه ....ﻫــﻖ ﻫﻖ کنان گفﺖ:ﺗو
ﻫــﻢ میﺨواﻯ برﻯ؟...ﺗو ﻫﻢ میﺨواﻱ منو به ﺣاﻝ
خودﻡ رﻫــا کنﻲ؟؟...ﺁخــه ﭼرا؟..ﭼــرا میﺨواﻱ
برﻱ؟....ﺗــو رو خدا ﺯیر دریایی ﺗنﻬاﻡ نﺬار...ﺗو رو
خدا نرو...نرو....ﺗو رو خداااااااااااا...
صــداﻯ پروانه بــه مانند ﺟیﻎ وﺣﺸــﺘناکی در
گوشــﻢ پیچید و یﻚ ﺁن ﺣــﺲ کردﻡ،ﺯمیﻦ ﺯیر
پایﻢ خالی شــد و مــﻦ اﺯ باالﻯ یﻚ بﻠندﻯ پرﺕ
شدﻡ....
اﺯ خواﺏ پریدﻡ...ﺳــرﻡ اﺯ روﻯ بالﺶ اﻓﺘاده بود...
بﻬﺖ ﺯده بودﻡ و ﭼند دﻗیﻘه ﻓﻘﻂ به ﺳــﻘﻒ اﺗاﻕ
خیره شــدﻡ....ﻫﻤون ﺟا روﻯ ﺗﺨﺘﻢ نﺸسﺘﻢ ﺁﺏ
دﻫنﻢ رو که گوشــه لﺒﻬاﻡ ﺟﻤﻊ شــده بود،پاﻙ
کردﻡ...یــاد اون ﻓیﻠﻢ اﻓﺘادﻡ که شــﺨﺼیﺖ اوﻝ
داﺳــﺘان ﻫــر وﻗﺖ اﺯ خــواﺏ بیدار میﺸــد،ﺁﺏ
دﻫنﺶ روﻯ بالﺸــﺶ ریﺨﺘه بــود و اون ﻫر بار
با خود میگفﺖ:مﻦ دیگه مﺸــروﺏ نﻤیﺨورﻡ!!...
مــﻦ ﻫﻢ با خــودﻡ گفﺘﻢ:مﻦ دیگــه ﻓکرﻫاﻯ بد
نﻤیکنﻢ....

پــرﻯ دوباره به ﻓکر ﻓرو رﻓﺖ...ﺁﻫی
کﺸــید و با ﺣســرﺕ بﻬﻢ گفﺖ:به
نظرﺕ ﺯنده میﻤونﻢ؟؟...اﺯ ﺳــوالﺶ
ﺟــا خوردﻡ،بــا لﺒﺨنــدﻯ ﺗﺼنﻌی
گفﺘﻢ:ایــﻦ ﺣرﻓﻬــا ﭼیه؟...مﻦ که
مﻄﻤﺌنﻢ ﺣالﺖ ﺣﺘﻤا خوﺏ میﺸه...
ﺗو میﺸی ﺯن داداﺵ خودﻡ!...اخﻤی
کرد...میدونســﺘﻢ ﺣرﻓــﻢ رو بــاور
نکرده...و شــاید ﺗو دلﺶ بﻬﻢ بد و
بیــراه میگه...ولــی در ﻋیﻦ ﺣاﻝ با
امیدوارﻯ خاصی ادامه داد:میدونی
ﺯیر دریایی،می خواﻡ لواﺯﻡ ﺁرایﺸﻢ
رو ﻫﻢ با خودﻡ بﺒرﻡ بیﻤارﺳــﺘان...
ﺗا وﻗﺘی که مرخﺺ میﺸﻢ،خوشگﻞ
باشــﻢ...نگاﻫﺶ کردﻡ...واﻗﻌــا ﺯیﺒا
بود...ﻫــر ﭼنــد ﭼﻬــره اﺵ در ﺯیر
ﻫاله بیﻤــارﻱ پﮋمرده شــده بود...
ﺣیﻒ ایﻦ دخﺘر...با لﺒﺨند گفﺘﻢ :ﺗو
ﻫﻤیﻦ ﻃورﻱ ﻫﻢ خوشگﻠﻲ،مﻠوﺱ
خانﻢ!...ﻫر دوﺗامون ﺯدیﻢ ﺯیر خنده....
یــﻚ مــاه اﺯ اون روﺯ گﺬشﺖ...داشــﺘﻢ میرﻓﺘﻢ
پیﺶ دوﺳﺘﻢ،خیﻠی ﻋﺠﻠه داشﺘﻢ و کﻼﻓه بودﻡ...
ﻫواﻱ اﻫواﺯ ﻫنوﺯ گرﻡ بود....ﺗوﻯ راه خواﻫرﻡ بﻬﻢ
ﺯنــﮓ ﺯد...کﻤی مﻘدمه ﭼینــی و مﻦ و مﻦ کرد
و باالخــره خﺒرﻯ رو که ﭼنــد وﻗﺘی بود،منﺘظر
شــنیدنﺶ بودﻡ،بﻬﻢ داد...مﻦ به خوابﻬاﻡ شــﻚ
نداشﺘﻢ...میدونســﺘﻢ کــه پــرﻯ رﻓﺘنیه...ﻫﻤون
ﺟا روﻯ ﺟدوﻝ کنار خیابون نﺸسﺘﻢ...پســرکی
ﻋروﺳــﻚ به دﺳﺖ با مادرﺵ اﺯ روبروﻡ رد شد...
مامانﺶ دﺳــﺘﺶ رو مﺤکﻢ گرﻓﺘه بود و با خود
میکﺸــید...ولی نگاه پســرﻙ پیﺶ مﻦ بود و با
ﺗﻌﺠﺐ نگاﻡ میکرد...ﻋروﺳﻚ بامزه اﻯ داشﺖ،یﻚ
اردﻙ ﺳیاه با پاﻫا و نوکی ﺯرد رنﮓ.بی ﻫدﻑ به
اون اردﻙ نــگاه میکردﻡ و ﻫیﭻ ﭼیزﻯ در ﺫﻫﻦ
نداشــﺘﻢ...انگار ﺗو ایﻦ دنیا نﺒودﻡ...ﻫیﭻ کﺲ در
ایﻦ دنیا نﺒود و ﻫیﭻ صدایی به گوﺵ نﻤیرﺳید...
نﻤیدونﻢ ﭼرا نﺘونسﺘﻢ گریه کنﻢ...واﻗﻌا ﭼرا؟؟...

بودﻡ...باباﺵ دراﺯ به دراﺯ اﻓﺘاده بود و دیگه نفﺲ
نﻤیکﺸــید...پرﻯ گریه میکرد و انگﺸﺘان پاﻫاﻯ
باباﺵ رو گرﻓﺘه بــود و می گفﺖ :بابا ﺗو رو خدا
بﻠند شو...بﻠند شو ....بﻠند شو و بگو که نﻤردﻯ...
بابا...بﻠند شو بابا...باباااااا.....
ﺁﻫی کﺸــیدﻡ و گفﺘﻢ:انگار ایﻦ خونه رو ﻃﻠسﻢ
کردن...پروانــه وارد اﺗــاﻕ شــد.یه کﺘاﺏ ﺣاﻓﻆ
دﺳــﺘﺶ بود...بﻬﻢ گفﺖ:میﺨواﻡ براﻯ ﺳنﮓ ﻗﺒر
پریسا یه شﻌر خوﺏ پیدا کنی...
کﺘــاﺏ ﺣاﻓﻆ رو ﺗو دﺳــﺘﻬاﻡ گرﻓﺘــﻢ و نزدیﻚ
صورﺗــﻢ ﺁوردﻡ...ﭼﻬــره پرﻯ روبروﻯ ﭼﺸــﻤاﻡ
بود...صورﺗﺶ اﺯ خﺠالﺖ ﺳرﺥ شده بود...با شرﻡ
گفﺖ:مﻦ برادرﺕ رو دوﺳﺖ دارﻡ...ﭼﺸﻤامو بسﺘﻢ
ﺗا ﭼﻬره پرﻱ اﺯ خاﻃرﻡ مﺤو بﺸه و نیﺖ کردﻡ...

ﻓردا صﺒﺢ رﻓﺘﻢ خونه پریســا اینا...میﺨواﺳــﺘﻢ
اﺯ اون و پروانــه خداﺣاﻓظی کنﻢ...پریســا بیﻤار
و نــاالن روﻯ ﺗﺨﺖ اﻓﺘــاده بود...ﭼﺸــﻤاﺵ یه
ﻃورایــی اﺯ ﺣدﻗــه بیــرون ﺯده بود....بــه نﻘﻄه
نامﻌﻠومی خیره شــده بود و با شکﻢ بر ﺁمده اﺵ
ﺳــﺨﺖ میﺘونسﺖ نفﺲ بکﺸه...خیﻠی دلﻢ براﺵ
ﻫﻤه ﺁﺏ داخﻞ ﺳــﻄﻞ رو روﻯ ﻗﺒر ریﺨﺘﻢ...ﻗﺒر
ﺳوخﺖ...ﺣﺲ میکردﻡ مﺜﻞ ماﻫی ﻫاﻯ در ﺣاﻝ
خیﺲ و ﺗاﺯه شد...
مرگ باال و پاییﻦ می پره...
پرﻯ نگاه لرﺯانﺶ را بﻬﻢ دوخﺖ و گفﺖ:دﺳﺘﻢ را اﺗاﻕ پریســا ﺳــرد و بی روﺡ بود...کنــار پنﺠره دوشــیزه پریســا...ﻓرﺯند...که در ﺗاریﺦ....به ﻋﻠﺖ
بگیــر ﺗا کﻤی راه برﻡ...گفﺘﻢ:میﺘونی؟...با ﺣرکﺖ بزرگ اﺗاﻗﺶ نﺸســﺘﻢ و به بیــرون نگاه کردﻡ ...بیﻤارﻯ رخﺖ اﺯ ایﻦ دنیا بسﺖ
ﭼﺸﻤﺶ بﻬﻢ ﻓﻬﻤوند که ﺁره میﺘونﻢ...ﺯیر بﻐﻠﺶ درخﺘﻬــا ﻫﻤه برﻫنه و ﺣیاﻁ پــر بود اﺯ برگﻬاﻯ ﺣﺠاﺏ ﭼﻬره ﺟان میﺸود ﻏﺒار ﺗنﻢ
را گرﻓﺘﻢ و با ﻫﻢ دور اﺗاﻕ ﭼرخیدیﻢ...نفﺲ نفﺲ ﺯرد ﻏــﻢ ﺯده...ﻫواﻯ پاییــزﻯ اون روﺯ بدﺟورﻯ خوشا دمی که اﺯ ﺁن ﭼﻬره پرده برﻓکنﻢ
میزد و با صدایی بریده بریده می گفﺖ:یﻚ...دو ...دلگیر بود،کوه ﻫا مه گرﻓﺘه و ﺁﺳﻤون بی رمﻖ ...ﭼنیﻦ ﻗفﺲ نه ﺳزاﻯ ﭼو مﻦ خوﺵ الﺤانیسﺖ
ﺗنﻬــا اﺯ اون دور دورﻫا صــداﻯ کﻼﻏی به گوﺵ روﻡ به گﻠﺸﻦ رﺿوان که مرﻍ ﺁن ﭼﻤنﻢ
ﺳه...ﺣاال باﺯ ﻫﻢ یه دور دیگه،یﻚ...دو...ﺳه...
امیدواریﺶ ﻗابﻞ ﺗﺤســیﻦ بود و واﻗﻌا براﻯ ﺯنده میرﺳــید که بﻐﻀﻢ رو ﺳــنگیﻦ ﺗر میکرد...اون
مانــدن ﺗﻘﻼ میکرد...روﻯ ﺗﺨــﺖ خوابوندمﺶ و روﺯ ﺣﺲ کردﻡ،گرد یاد پریســا ﻫﻤه ﺟاﻯ خونه ﻫﻤیﻦ ﻃور که به شﻌر ﺯیﺒاﻯ ﺣاﻓﻆ ﭼﺸﻢ دوخﺘه
موﻫاﺵ رو نــواﺯﺵ کردﻡ...ﻗﺒــﻼ موﻫاﺵ صاﻑ پاشــیده شده و روﺣﺶ ﻫﻤیﻦ نزدیکی ﻫا ﭼرﺥ بودﻡ،یادﻡ به ﻓیﻠﻢ پریســا اﻓﺘاد...ﭼه مســﺘندﻱ
ﺳاخﺘه بود!..اوﻝ ﻫﻤه ﺟا ﺗاریکه1...2..3...
و نــرﻡ بود ولــی بﻌد اﺯاون شــیﻤی درمانی،که میﺨوره...
موﻫاﺵ ریﺨﺘﻦ و اﺯ نو دوباره رشد کردن،ﻓرﻓرﻯ یــادﻡ اﻓﺘاد ﺳــه ﺳــاﻝ پیﺶ،ﻫﻤیــﻦ ﺟا،بیرون صــداﻯ ﭼکﺶ و ﺗیﺸــه می یاد...کــﻢ کﻢ ﻫﻤه
شده بودند...با لﺒﺨندﻯ کﻢ رنﮓ بﻬﻢ گفﺖ:ﻓیﻠﻤﻢ اﺗاﻕ،ﺗو ﻫاﻝ ایســﺘاده بودﻡ...مﺜﻞ برﻕ گرﻓﺘه ﻫا ﺟا روشــﻦ میﺸــه...وبﻌد ،پیرمــردﻯ ﭼروکیده
رو دیــدﻯ؟ گفﺘﻢ:پروانه ﺳــی دﻯ ﻓیﻠﻢ رو بﻬﻢ خﺸــکﻢ ﺯده بود و ناﻯ ﺗکون خوردن نداشﺘﻢ ...ﻇاﻫر میﺸــه که ﺳﺨﺖ در ﺣاﻝ ﺗراشیدن ﺳنﮓ
داده،ﺗوﻯ یه ﻓرصﺖ مناﺳﺐ نگاﺵ میکنﻢ...گفﺖ :مادرﻡ مداﻡ بﻬﻢ میگفﺖ :برو بیرون...نگاه نکﻦ ...ﻗﺒره!!...شــاید ﻫﻤیﻦ ﺳــنﮓ ﻗﺒرﻯ که ﻫﻤسایه
ﺣﺘﻤــا بﺒینﺶ...خیﻠی براﺵ ﺯﺣﻤﺖ کﺸــیدﻡ ...برو دیگه...ولی مﻦ ﻓﻘﻂ به پریســا خیره شــده پرﻯ شده.....

