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ــال  ــن ایرانی که یك س ــمار که ــال ش     در س
ــد و هر ماه  ــش می کردن ــاه بخ ــه دوازده م را ب
ــی روز بود. روز چهارم هر ماه شهریور  داراى س
ــهریورگان در روز شهریور یا روز  نام داشت و ش
ــهریور ماه برگزار می شد. چرا که روز  چهارم ش
ــت «اورمزد»، روز دوم «وهمن» یا بهمن،  نخس
روز سوم «اردیبهشت» و روز چهارم « شهریور»، 
ــال شمارى  ــتتند. پس از اینکه روِش س نام داش
نوین روى کار آمد و شش ماه نخست سال سی 
ــمرده شدند. «اورمزد روز» که روز  و یك روز ش
ــت بود به ماه فروردین  ــت از ماه اردیبهش نخس
که باید سی و یك روز می داشت افزوده گردید 
ــی و یکم فروردین ماه. در پی آن  ــد روز س و ش
ــی و  ــت ماه نیز که س و بر همان پایه، اردیبهس
ــده بود با از دست دادن یك روز که  یك روزه ش
همان «اورمزد روز» باشد، دو روز کم آورد و روز 
هاى «وهمن» یا بهمن و «اردیبهشت» را از ماه 
ــت. کار به همین گونه پیش رفت  خرداد برداش
ــه در روز چهارم  ــهریور» روز ک و بنا بر آن، «ش
ــت، پنج روز جا به جا  ــهریور» ى داش از ماه «ش
گردید و پیش کشیده شد و روز سی ام آمرداد» 
ــهریور»  ــهریور روز نام گرفت. و روز «ش ماه، ش
ــارم «مهر» ماه  ــر که آن نیز روز چه در ماه مه
ــت و  ــش روز جا به جایی، نام روز بیس بود با ش
ــهریور ماه شد. بنا بر این اگر چه در سال  نهم ش
ــمارامروزین، «شهریور» روز از «شهریور» ماه  ش
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. 
ــتا «خشتره وییره»  ــهریور»، در اوس     واژه «ش
(Khashtra Vairy)، است که به زبان پهلوى 
ــتور» و به زبان پارسی «شهریور» خوانده  «خش

شد.     
ــت این واژه باشد  ــتره» که بخش نخس     «خش
ــهریارى و  ــی فرمانروایی و ش ــم و معن را به چ
ــره» را آرزو  ــش دیگر یا «ویی ــوردارى و بخ کش
ــته اند. نام هاِى شهر و شهریار نیز از  شده دانس

این نام واژه برداشت شده اند. 
ــتره وییره» (Khashtra Vairy)،یا      «خش
ــپندان  است و در  ــهریور، نام یکی از امشاس ش
ــازان به  ــتان و خرافه س هنگامی که کهنه پرس
ــاندند.  ــتگی پوش فروزه هاى اهورایی رخت فرش
ــد و آن را  ــته خوانده ش ــز فرش ــروزه نی ــن ف ای
ــمه نیرو، توان و قدرت و نگاهبان فلز ها  سرچش

شناساندند. 
ــد این فرشته مظهر سلطنت      چنانکه گفته ش
ــه  ــت و همیش ــدرت رحماني اس ــماني و ق آس
ــد در  ــان فر و بزرگي و نیرومندي مي باش خواه

ــیم و فلزات دیگر و  جهان مادي نگهبان زر و س
ــته رحم ومروت است  ــتگیر بینوایان و فرش دس
ــاهان دادگر در تحت و حمایت این فرشته  پادش
ــتند نظر به همین صفات پاك است  مقتدر هس
ــن مي گرفتند  که ایرانیان قدیم این روز را جش
ــي نمودند چون این  ــان و اطعام م و بفقرا احس
جشن بپادشاهان دادگر بستگي دارد که نماینده 
ــتند لذا معموال در این  ــماني هس ــلطنت آس س
ــاهان بروند و شادباش  جشن باید بحضور پادش
ــه 251ترجمه آثار و  بگویند.ابوریحان در صفح
ــد ((شهریور ماه روز چهارم آن  الباقیه مي نویس
ــبت توافق دو  ــهریور روز است و آن به مناس ش
ــد و آنرا شهریورگان گویند  اسم جشن مي باش
ــتي و آرزو است شهریور  ــهریور دوس . معني ش
ــت که بجواهر هفتگانه از قبیل طال  فرشته ایس
ــره و دیگر فلزات که برقراري صنعت و دوام  و نق
ــت )) ــتگي دارد موکل اس دنیا و مردم بآنها بس
ــهریورگان از دو گونه دیگر مي  ــن ش براي جش
ــه در این ماه  ــد اول اینک ــوان برتري قائل ش ت
ــود  ــت و زرع جمع آوري مي ش محصوالت کش
ــت آوردن نتیجه هر  ــون معموال براي بدس و چ

کاري جشن و شادي الزم است لذا شهریورگان 
ــت و کار  ــبت نتیجه گرفتن از نعمت کش بمناس
ــوص براي  ــوالت بخص ــت آوردن محص و بدس
کشاورزان بهترین جشن وشادي است و در واقع 
ــد .دوم اینکه در این  ــن سر خرمن مي باش جش
ــروع مي شود و چون معموال  ماه پاییزه کاري ش
ــد آغاز کرد از این  ــادي بای هر کار نیکي را با ش
ــن شهریورگان را مي توان آغاز فصل  لحاظ جش
ــت و زرع دانست و  جدید دیگري از هنگام کش
ــد  آنرا مورد احترام قرار داد با دالیلي که ذکر ش
ــهریورگان بخصوص براي کشاورزان  ــن ش جش
ــت آوردن  ــاظ جمع آوري محصول و بدس از لح
ــروع بکار  ــه نظر ش ــن از نقط ــن و همچنی خرم
ــن و شادماني است و بهمین  پاییزه بهترین جش
جهت است که نسبت به آن احترام زیادي قائل 
ــتند و با شادي فراوان مراسم آنرا بجاي مي  هس
ــتان گرامي در کنار شادي هاي  آورند.پس دوس
ــوش نکنید هر چند که  ــود نیازمندان را فرام خ
ــران زمین نباید نیازمندي  در قلمرو پر گوهر ای
معنایي داشته باشد اما صد افسوس!..... بگذریم. 

همیشه ایراني باشید و سرافراز.

شهریورگان
نویسنده : الله خوردکی



ــتهبان ؛با  ــتهبان؛ مرکز شهرستان اس ــهر اس ش
ــر؛ در ناحیه خاورى  ــه ى حدود 10 کیلومت پهن
ــتان فارس قرار دارد. در 29 درجه  و مرکزى اس
ــمالی و و 54  ــه پهناى ش ــه و 45 ثانی و 7 دقیق
ــبت به  ــه و 2 دقیقه و 30 ثانیه خاورى نس درج
ــتهبان در مسیر  نیمروز گرینویچ قرار دارد1. اس
ــا و نی ریز قرار دارد و  ــتان هاى فس راه شهرس

فاصله اش تا مرکز شیراز 191 کیلومتر است.

نام استهبان

شهر استهبان از دیروز تا کنون به نامهاى اصبه
انات؛اصبهبذات؛اصطبهان؛اصطهبانات؛استنبات،

َسُونات و استهبان خوانده شده است.

این حوقل بغدادى در کتاب صوره االرض(367 
ــهر به نامهاى اصبهانات؛اصطهبان  ه.ق.)از این ش

و اصطهبانات یاد کرده است2.

ــهر به نام  این بلخی در فارس نامه خود از این ش
اصطهبان و اصطهبانان یاد کرده؛میگوید:

ــت پر درخت و از هر نوع  اصطهبان شهرکی اس
میوه باشد و آب فراوان دارد...و قلعه اصطهبانان 

هم قلعه اى عظیم استو حسنویه را است3.

پارل شواتس؛نویسنده کتاب جغرافیایی تاریخی 
فارس؛نام این شهر را استُبنات و َسونات نگاشته 

است4.

ــته به معنی انگور و  ــتهبان از دو پاره اس واژه اس
بان به معنی نگاه دارند تشکیل شده است؛یعنی 

جایگاه انگور و یا انگورستان.

ــنده  ــینی فسایی؛نویس ــن حس ــاج میرزاحس ح
ــن ناحیه به نام  ــارس نامه ناصرى از ای ــاب ف کت

اصطهبانات یاد کرده؛مینویسد:
ــتهبانات است و استه5؛انگور است و  در اصل اس
بان نگاه دارنده و فارسیان ت را در آخر کلمه در 
آورند تا افاده معنی جمع کند؛مانند گرمسیرات 
ــت و بعد  و بلوکات و الف در اول براى زینت اس
ــه ص و ت را به ط  ــرب ؛س را ب ــتیالى ع از اس
مبدل نموده و براى بسیارى باغهاى انگور دیمی 
و فاریابی در کوه و دشت این قصبه؛آن را به این 
ــام گفتند که گویا مردم آن هم باغبان انگورى  ن

اند6.

جغرافیاى استهبان

ــهر  ــراد از نزدیکی ش ــی پیرم ــا:رود فصل روده
ــه بختگان می  ــتهبان می گذرد و به دریاچ اس

ریزد.
کوهها: گردنه ایج در 3 کیلومترى خاور و گردنه 
خیر در 3 کیلومترى باختر این شهر قرار گرفته 

اند.
ــتانی  آب و هوا: داراى آب و هواى معتدل کوهس
است که بیش ترین گرما در آن 25 درجه و کم 

ترین درجه سرما 4 درجه زیر صفر است.
ــوط؛ بادام  ــاى درخت بل ــتنی ها: جنگل ه رس
ــه و گیاهان  ــهر را در بر گرفت ــی و بنه؛ ش کوه
ــش گیاهی را  ــی و مرتع؛ پوش ــی و صنعت داروی

شامل میشوند.

جمعیت

تاریخ استهبان
در 1311 خورشیدى تابع تبریز شد و در 1330 
خورشیدى تابع فسا بود و سپس در اردیبهشت 

1337 از فسا جدا شد و شهرستان نام گرفت.

جاذبه هاى گردشگرى

1)مسجد جامع و چارتاقی ایچ ساسانی
ــنگ  بر فراز کوه قالت آبی؛ قلعه اى محکم از س
ــده بود که اکنون ویرانه است  ــاخته ش و گچ س
ــد و در نزدیك آن  ــچ می نامن ــه  ای و آن را قلع
ــگاهی ایوان مانند بود که محرابی به آن  پرستش

افزودند و به مسجد تبدیل کردند.

2)مسجد جامع تیمورى:
تنها محرابی از سده 11(روزگار صفویه) همراه با 
گچ برى هاى ظریف و ریزه کارى دقیق در کنار 

شبستان آن جالب است.

3)مجموعـه ییالقـی دهن آسـیاب که در 
دامنه کوه هاى جنوبی استهبان قرار دارد.

استهبان
نویسنده : یزدان صفایی



ــهر چنار بزرگ و  ــکوه مند ترین دیدنی ش 4)ش
بسیار کهن میدان شهر است با ارتفاع 47 متر و 

قطر 11/5 متر.

5)مسـجد یزدیان و مقبره منسوب به محمد 
شیرین مغربی(809 ق) و آرامگاه شیخ علینقی 

اصطهباناتی

6)آبشار استهبان:
آبشار استهبان یکي از زیباترین آبشارهاي منطقه 
ــار در سال 1335 خورشیدي به  است. این آبش
ــدار آن زمان استهبان و به  همت حقیقت بخش
ــنگ  ــین بنا (معمارپور) و س معماري حاج حس
ــاخته شده است.  ــي حاج احمد علي دژ س تراش
ــانزده پله مي باشد که با ریزش مداوم  داراي ش
ــمه هاي کوههاي  ــي زالل و گوارا که از چش آب

استهبان جاري مي شود.

7)آتشكده ساساني غمپ
ــیر  ــتهبان و در مس در 40 کیلومتري باختر اس
جاده استهبان- شیراز، در حاشیه «خرمن کوه» 
ــود دارد که به آن  ــیار زیبایي وج ــرگاه بس منظ
ــد. در واقع غمپ به  ــکده» مي گوین «غمپ آتش
ــیار زیبا و دلنشیني گفته مي شود که  تاالب بس
ــمه هاي متعددي در  آب زالل و گوارایي از چش
ــتخر طبیعي مصفایي را  ــد و اس خود مي جوش

پدید آورده است.

PIR ASKADA 8)پیر آشكده

ــتاي «رونیز سفلي» و با فاصله  در نزدیکي روس
تقریبي یك فرسنگ از غمپ آتشکده، آرامگاهي 
ــهرت دارد.  ــکده» ش وجود دارد که به « پیر آش
ــي براین که  ــات گوناگوني وجود دارد مبن روای
ــري به نام  ــت متعلق به پی ــا آرامگاهي اس اینج
ــر معتقدند که متعلق به  ــکار» عده اي دیگ «آش

پیري است از بزرگان و خدمتگزاران آتشکده.

9)امام زاده پیرمراد

ــهر استهبان  یکي از اماکن مقدس و متبرکه ش
ــي بن  امام زاده محمد بن علي ابراهیم بن موس
جعفر (ع) معروف به پیرمراد است. این امام زاده 
ــه فاصله 1000 قدمي از  ــتهبان و ب در باختر اس
مرکز شهر قرار دارد. براساس اطالعات گذشتگان 
ــیار کوچك و گلي داشته است  در ابتدا گنبد بس
ــي هفت روزه و  ــدید پیاپ که در اثر بارندگي ش
ــادن رودخانه پیرمرداد آب از اطراف بقعه  راه افت
عبور مي کرده ولي صدمه اي به قبر وارد نشده، 
ــیر آن شن هایي جمع شده که گنبد  اما در مس
ــا (1282-1200  ــرزا باب ــه همت حاج می آن ب
ــاج آقا محمد فرزند آقا  هجري قمري) فرزند ح
ــي فرزند محمد علي بیگ ذوالقدر جهرمي از  عل

سلسله خواجه ها که در زمان سلطنت زندیه به 
ــت بلوك اصطهبانات مصوب گردیده بود. حکوم
مرمت و بازسازي و پس ازچند سال دوباره گنبد 
ــاخته  ــي کاري بود س و ایواني که تزیین به کاش

شد.

استهبان در کتاب هاى تاریخی
نام استهبان نخستین بار در سده 4 قمرى دیده 
شده است. جغرافیایی نویسانی چون ابن حوقل 
و مقدسی و حمد اهللا مستوفی و همچنین کتاب 

حدود العالم از این شهر یاد کرده اند.

پا نوشت ها:
ــاى طبیعی  ــنامه جغرافی )جعفرى؛عباس/شناس

ایران/انتشارات گیتا شناسی/ص18
2)ابن حوقل/صوره االرض/ص 37 و 269
3)ابن بلخی/فارس نامه/ص 131 و 157

ــواتس؛پاول/جغرافیایی تاریخی فارس/ص  4) ش
142 و 143

5)در متن دسته انگور است
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ــانه اى  ــى تارنماى امرداد) رس اينترنت
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ــكارى با  ــه و رويه ى «هم ــريه رفت نش
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چشم براه آثار شما عزيزان هستيم.

آدرس پايگاه اينترنتى امردادنامه:
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حافظ و منتقدانش
آنمارى شیّمل

برگرداننده: امیر حسین اکبرى شالچی

ــظ که در باغی  ــیراز و آرامگاه حاف دیدار از ش
ــی از دلپذیرترین  ــاى دارد، یک ــانه اى ج افس
ــران می توان کرد.  ــت که در ای تجربه هایی اس
ــه بر فراز  ــی ک ــقف مرمرینی می رس به زیر س
ــنگ گورى که چند بند  ــنگ گور است، س س
ــین  ــروده هاى دیوان حافظ به خط دلنش از س
ــده، آمده اى تا به  ــتعلیق بر رویش کنده ش نس
ــند،  ــده اى که همه اش می شناس آیینی چندس
ــا آن فال بگیرى.  ــایی و ب دیوان حافظ را بگش
ــاید دیدارکننده در چنین دمی به یاد یکی  ش
از پرشورترین سروده هاى یحیی کمال بیاتلی، 
ــال 1958)  ــته به س ــرایندة ترك (درگذش س
ــن مفهوم هاى  ــی از بنیادین تری ــد که یک بیفت
ــد» را به کار  ــی «رن ــرایش هاى حافظ یعن س
ــتایش و ارج نهی خود را بر آن ایرانی  برده تا س
ــد. سروده اى ست به نام  ــان داده باش بزرگ نش

Rinder Ölümü («مرگ سرمستان»):
در درختستان محصورى که آرامگاه حافظ در 

آن است،
ــان به  ــی که تخم هایش ــر روز گل های هنوز ه

سرخی خون است می شکفند،
صبح زود بلبل، شیرین در آن می گرید،

ــیراز کهن  ــواى آنجا ما را به رویاى ش حال وه
می برد،

سرزمینی پر از بهار،
براى می زدگان تنها مرگ است،

ــت که سال هاست  دلش همانند خم دودى اس
دود می کند،

ــازه در زیرش غرق  ــروهاى ت آرامگاهی که س
می شوند،

گلی زود از جا می پرد، بلبلی می خواند.
شیراز همیشه مرکز ارزشمند دانشورى، سرایش 
ــه فرمانروایی ها  ــی بوده. با این ک و صوفی گرای
ــهر همچنان  ــا و بارها آمده و رفته اند، ش باره
ــدة  ــگ دیرپاى خود می بالد. البته س به فرهن
ــت دیگر نه  چهاردهم که حافظ در آن می زیس
ــاى بزرگ ابن حنیف (درگذشته به  دورة پارس
ــین دیدارکنندة عارف شهید  سال 982) واپس
حالج در زندان که در این شهر هم مانده بود، 
ــته به  ــود و نه روزگار روزبهان بقلی (درگذش ب
ــیر عرفانی شطحیات  سال 1209) استاد تفس
ــت پیمان». نیز از  ــیفتگان درس و رازهاى «ش
ــعدى که به شکرانة سروده هایش، نام  زمان س
ــهر دیگر  ــیراز در باخترزمین بیش از هر ش ش
ــپرى  ــد، روزگارى دراز س ــران آوازه مند ش ای
ــرة یکی از  ــنت دینی در چه ــده بود. اما س ش
رهبران اشعرى خداشناسی، عضدالدین ایجی 

ــته به سال 1335) تجسم می یافت که  (درگذش
قاضی القضات ابواسحاق اینجو بود، اما پس از آن 
ــیراز رفت. «مواقیف» او که گونه اى کلیات  به ش
خداشناسی است، آموزه نامه اى معیار شد و این 
ــت. بارها  یعنی حافظ هم آن را خوانده بوده اس
ــیر کرده اند، یکی از مفسران آن- که  آن را تفس
در روزگار سرایندة ما [حافظ] می زیسته- سید 
شریف جرجانی (درگذشته به سال 1413) است 
ــیار در مصر و ترکیه،  که پس از گردش هاى بس
ــان خوانده  ــه پایتخت مظفری ــال 1377 ب به س
شده و در مدرسة دارالشفاى آنجا به آموزه دادن 
ــال 1378 او  درآمده؛ پس از آن که تیمور به س
ــمرقند آورده، وى باز به شیراز بازگشته  را به س

است.
سراینده هم کم نبود. ا. گ. براون سدة چهاردهم 
را پُر ترین دورة ادبیات پارسی می نامد، چون در 
آن هنگام دربارهاى پرشمار و خردى بوده اند که 
با هم همچشمی ورزیده می کوشیدند سرایندگان 
ــاوجی  ــلمان س ــند. س ــود درکش ــوى خ را س
ــراى  ــال 1376)، ستایش س ــته به س (درگذش
ــه خاطر طرز ظریف  ــان بغداد و تبریز، ب جالیری
و روانش و تردستی در کاربرد ایهام (دومعنایی) 
شناخته شده؛ در جایی که کمال الدین خواجوى 
کرمانی، همروزگار وى (درگذشته به سال 1352 
ــته ، دیوانی  ــیراز می زیس ــا 1361) که در ش ی
ــته.  ــا از خود به یادگار گذاش ــا غزل هایی زیب ب
ــروده هاى وى  ــگران به همانندى هاى س سنجش
ــه»  ــته اند. خواجو یك «خمس و حافظ درنگریس
ــروده که در میان داستان هایش «هماى  هم س
و همایون» دلبستگی پژوهشگران را سوى خود 
کشیده، چون کهن ترین نسخة خطی آن آراسته 
ــت. اندکی پس از  به مینیاتورهاى هنگامه اى اس
ــته به سال 1391  این، کمال خجندى (درگذش
ــا 1400) را در تبریز می یابیم؛ گویا او و حافظ  ی
ــد کمال که  ــناخته اند، هرچن همدیگر را می ش
ــة عرفانی «وحدت وجود» را باور  ــخت اندیش س
ــه هاى «بیهوده»اش زیر  داشت به خاطر اندیش

پتك سرزنش سودى، مفسر خشك اندیش سدة 
هفدهم رفته بود.

ــره اى چون  ــا چه ــیراز ب ــود ش ــرایش در خ س
ــال  ــته به س ــن فقیه کرمانی (درگذش عمادالدی
ــروده هاى غنایی و  1371) مات ماند. وى که س
پنج مثنوى عرفانی گفته، یکی از ستایش سرایان 
ــی پیوند او و  ــت. این یعن بنیادین مظفریان اس

حافظ ناگوار بوده، و این بند حافظ:
غزه مشو که گربة عابد نماز کرد

ــت. اما این  ــت پروردة عماد اس گربة خوب، دس
ــروان هم پیش از  ــظ چنان که ا. گ. ب بند حاف
ــاخته به بندى از منظومة کوتاه  ــن س این روش
ــوش و گربه» برمی گردد، که تا  عبید زاکانی «م
ــیارى دارد؛ عبید  امروز هنوز هم خوانندگان بس
ــال 1371) چهرة  ــته به س طنزنویس (درگذش
ــارهاى جامعة روزگارش را به  ــپی از فش دلچس

دست داده است.
البته هنگامی که کسی از شیراز سدة چهاردهم 
ــخن بگوید، یا حتی زمانی که نام شهر شیراز  س
برده شود، همه به یاد محمد شمس الدین حافظ 
می افتند که در خاورزمین و باخترزمین همچون 
ــرایش پارسی شناخته شده. اگر جهان  استاد س
ــکرانة تقلید آزاد  ــون توانست به ش انگلوساکس
ــر  ــام وى را بهت ــد (1859) از خی ا. فیتس جرال
بشناسد، نام حافظ در باخترزمین روى هم رفته، 
ــت، این در  ــی اس ــة کامل همة زبان پارس نمون
ــالمی او را به  ــه توصیف هاى اس ــت ک جایی اس
«لسان الغیب» و «هاتف اسرار الهی» می ستایند. 
ــان از روزگار گوته به خوبی  ــظ در آلم ــام حاف ن

شناخته شده است.
ــه ما از  ــت ک ــت این اس ــگفتی اس آنچه مایة ش
ــی نمی دانیم، وى  ــی زمینی او چیز چندان زندگ
ــت  ــن پرآوازه اس ــاور و باخترزمی ــن در خ چنی
ــت است چندان  ــخصاتی که از او در دس و مش
ــازند؛  ــتی را با هم نمی س ــبکة ارتباطی درس ش
ــت داریم که راست بودنشان  چند لطیفه در دس
گمان آلود است، و شاید چند یادکرد و اشاره در 

سروده هاى خودش- و این همه اش است.
ــخه هاى خطی  ــخن یکی از کهن ترین نس سرس
ــد قزوینی (تهران  ــم غنی و محم حافظ که قاس
ــیدى/ 1941) از آن بهرة بسیارى  1320 خورش
گرفته اند، دست کم آگاهی هایی در بارة زندگی او 
به ما می بخشد. اما باز هم سال زایش او مطمئن 
ــال 1318/1317/717 را  نیست. قاسم غنی س
ــال  می پذیرد، م. معین و دیگران در برابر او از س
1326/1325/725 سخن گفته اند، آنچه باید در 
ــت که حافظ به هنگام مرگ  نگر داشت این اس
ــت که  ــته (این چیزى اس ــال قمرى داش 65 س
ــته است).  عبدالنبی در «میخانه»، 1626، نوش
ــال 1320/1319/719 را  ــتر اروپایی ها س بیش

پذیرفته اند.
ــیراز  پدر حافظ بازرگان بوده و از اصفهان به ش



ــمس الدین  ــت. ش آمده بوده؛ وى زود مرده اس
جوان در مدرسه اى بزرگ شده و داستان هایی 
ــت است. گویا زمانی دراز  از بینوایی او در دس
ــکند  کاتب و رونویس بوده، چون کتابخانة تاش
ــخه اى از «خمسه»ى امیرخسرو به خط او  نس
ــال 1355 دارد، این  ــه 9 فوریة س ــه روزم و ب
چیزى است که یان ریپکا بر پایة نوشتة ا. اى. 
ــناخت فراگیر  ــت. ش برتلس گزارش کرده اس
ــا از نامی که براى خود  ــظ از قرآن نه تنه حاف
ــاره هایی که  ــت، بلکه از اش ــن اس گزیده روش
ــت نیز پیداست: یکی از  ــروده هایش هس در س
بندهاى سروده هایش اشاره اى بر تفسیر بزرگ 
ــان گونه که  ــاف» دارد. هم ــترى «کش زمخش
ــه از خط تازى وى  ــکا هم گفته چند نمون ریپ

نیز در دست است.
ــود را در کنار گور  ــی خ وى باید الهام سرایش
ــی در نزدیکی  ــیبی کوه ــی در سراش باباکوه
ــن ابی طالب  ــد، امام علی اب ــیراز گرفته باش ش
ــود و خوراکی  در آنجا در برابرش پدیدار می ش

آسمانی را به او تعارف می کند. غزل زیباى:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
ــد. این سروده به  ــاره اى به همین باش باید اش
ــد و فرمانروایان گوناگونی  ــناخته ش زودى ش
ــش فرا  ــوى خوی ــیراز، وى را س ــرون ش از بی
ــد جالیر بود که خود  ــان احم خواندند. یکی ش
ــراینده و خوشنویسی نغز بود و می خواست  س
ــاید این، پس از  ــوى بغداد بکشاند- ش او را س
ــد (1385). پیش  ــاه شجاع بوده باش مرگ ش
ــرو بهمنیان در گلبرگه  ــرواى قلم از آن، فرمان
ــان گونه  ــته بود (هم ــرا خواس ــن) او را ف (دک
ــاهزاده محمد  ــش از آن، ش ــده پی که یك س
ــتیبان  ــرواى مولتان و پش ــران، فرمان ــن بال اب
ــود که از  ــته ب ــعدى خواس ــرو، از س امیرخس
ــتان گردد). حافظ شهر  ــیراز راهی هندوس ش
ــت؛ اما در یکی از  ــود را فرو نگذاش و زادگاه خ
ــگال که دور بوده  ــاند در بن غزل هایش می رس
بر سروده هایش ارج می نهاده اند- سروده اى که 
مانند یك صوفی کامل «طی المکان» می کند، 
ــد و  ــد همزمان در چند جا باش ــی می توان یعن
ــد، می تواند  ــبه باش هرچند وى کودکی یك ش
ــد. او در  ــال را بپیمای ــك س ــك دم راه ی در ی
ــروده با آن طرز بی همانندش و کاربرد  این س
ــناختی و  ــه مفهوم گیتاش «مراعات نظیر» س
ــیرین سخن و شکر را به  پیوند سنتی بلبل ش

کار می گیرد:
شّکرشکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می رود
در اینجا می توان نشانه اى ظریف از برترى وى 
ــی هند» آوازه  ــرو را که به «طوط بر امیرخس

بافته بود، باز یافت.
ــدان چیزى  ــی حافظ چن ــی خصوص  از زندگ
ــد و یکی  ــته بوده باش نمی دانیم. باید زن داش

از غزل هایش را سوگوارة پسرش می دانند که در 
سال 1463/1462/764 درگذشته بوده است.

این را نیز نمی دانیم که آیا حافظ وابسته به یکی 
از چندین سلسلة صوفیان روزگار خود بوده یا نه. 
در شیراز یکی از نخستین اخوت هاى صوفیان با 
ــخت گیرانه، در آغاز هزارة تازه و  سازماندهی س
ــت ابواسحاق کازرونی (درگذشته به سال  به دس
1035) پایه گذارى شد که میدان کاروکردش تا 

به چین و هند گسترش یافت.
ــظ، هموند کازرونیه بود. اما  خواجو، همکار حاف
ــروده هاى او نامی از استادان شناخته شدة  در س
ــت. این که آیا کاربرد بسیاِر واژگان  صوفی نیس
ژرف  ــتگی  دلبس ــانة  نش ــورافکن،  ش و  ــرآوا  پ
ــت  ــخنی اس ــت یا نه، س ــه موالناى رومی اس ب
ــوت ریتر در  ــه هلم ــه ک ــش آمیز. آن گون پرس
ــالم گفته، اگر چنین باشد و استاد  دانشنامة اس
ــد،  ــی به نام  پیرمحمد عطار بوده باش وى کس
ــت. این با  ــلة روزبهان بقلی بوده اس وى از سلس
ــت، آن معنی  حال وهواى او خوب هماهنگ اس
را نیز می دهد که سراینده در نشست هاى موالنا 
ــرده؛ این در  ــداهللا هنبازى می ک ــن عب قوام الدی
سرسخن کهن ترین نسخة دیوانش نوشته شده، 
ــود که سلسلة  ــی دیگر تأیید می ش اما از گزارش
عرفانی او به سید اشرف جهانگیر در اوذ خاورى 
برمی گردد، کسی که گویا در سال 1380/ 782 

با حافظ دیدار کرده است.
ــی  اگر بازتاب هاى پیدا و نهان پدیده هاى سیاس
ــا بپردازیم،  ــتجو در آنه ــه جس ــرد آورده ب را گ
ــترى را پیدا می کنیم و این  شاخ وبرگ هاى بیش
ــتار  ــه هلموت ریتر در نوش ــت ک همان کارى س
ــمند خود در دانشنامة اسالم که به  بسیار ارزش
زبان ترکی است انجام داده. هنگامی که سراینده 
هنوز جوان بوده، ایلخان ابوسعید (درگذشته به 
سال 1335) جانشین او شرف الدین محمودشاه 
ــال 1325 در شیراز مستقالنه فرمان  را که از س
ــت. پس از نبردهایی که هفت سال  می راند، کش
ــحاق اینجو، پسر محمود  ــید، ابواس به درازا کش
ــتگاه را به چنگ آورد و برخی از سروده هاى  دس
و  ــو  نرمش ج ــان  فرمانروای ــتایش  س ــظ،  حاف
ــن  ــتی چون وزیر وى، قوام الدین حس هنردوس

است.
ــال 1353 در دست مظفریان  ــیراز در س اما ش
ــان مبارزالدین،  ــتین فرمانروایش افتاد که نخس
ــت و سرسخت بود. وى پس از  مردى عرف پرس
ــت پسر خود، شاه  ــال فرمانروایی به دس پنج س
ــد و کور گردید. بیشتر کسان  ــجاع برکنار ش ش
ــروده هایی که حافظ  ــه در آن س ــد ک پذیرفته ان
«محتسب» بیزارى انگیز را به ریشخند می گیرد، 
ــت. پرآوازه ترین  آهنگش همین مبارزالدین اس

آن سروده ها این است:
اگرچه باده فرح بخش و باد گل بیز است

به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
در واپسین بند می گوید:

بیا که نوبت بغداد و تبریز است
این هر دو پایتخت جالیریان، جاى هایی شمرده 
ــد در آنها  ــراینده بهتر می توان ــوند که س می ش
ــان پس از آن به  ــراید. دیگر آن که هر دوش بس
دست شاه شجاع گشوده می شوند. البته نه همة 
ــته به محتسب را می توان به این  بندهاى پیوس

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

ــاه، خود نیز سرایشی میانه می گفت. سرایندة  ش
دربارش، عمادالدین فقیه بود، اما حافظ نیز وى 
ــوار» که اغلب  ــتوده و گویا زبانزد «شاه  س را س
معناى «دلدار» را می رساند، بازتاب دلپذیرى از 

لقب این فرمانروا ابوالفوارس باشد.
ــد؛ برادر  ــی، ناکارگر نمان ــوارى هاى سیاس دش
ــهر را در میان گرفت ، پیوند فرمانروا و  ــاه ش ش
ــراینده براى یك بند حافظ زمانی دراز ناگوار  س
ــت که بر  ــت اس بود؛ حتی گزارش هایی در دس
پایه شان حافظ در چنین زمانی به اصفهان و یزد 
ــته بوده؛ اما نمی توان در این زمینه  رهسپار گش

شکی روا نداشت.
ــاه  ــن در جایگاه ش ــال 1385 زین العابدی در س
ــاه یحیی زمانی  ــجاع نشست، پیش از وى ش ش
ــت. دشمنی هاى درونی  کوتاه جایگاه وى را داش
خانوادة مظفریان کار را بر تیمور آسان ساخت و 
ــت و اندکی  وى 70000 کس را در اصفهان کش
پس از آن شیراز را گرفت (سال 1378). لطیفة 



ــاینده با حافظ که می گویند  گفتگوى آن گش
ــیرازى»  ــر بند «ترك ش ــراینده را به خاط س
ــا بازگفته  ــوده، بارها و باره ــرزنش کرده ب س
ــت؛ این لطیفه در سرچشمه اى نسبتاً  شده اس
ــجاع شیرازى 1426- کهن، «انیس الناس» ش
ــاه آن را به  ــت. دولتش ــده اس 830/1427 آم
ــانده و سپس همه جا آن را راست  مردم شناس

و درست شمرده اند.
ــظ را در رویدادنگارى  ــت حاف ــال درگذش س
ــخن  ــال» 791/1389، و در سرس «خاك مص
 792/1390  ،b-s-dh ــگارى  رویدادن ــن  که
ــی از  ــس از راى خواه ــازه پ ــده. ت ــته ش دانس
دیوانش بوده که خشك اندیشان به خاکسپارى 

ارجمندانة او راه داده بوده اند.
ــنی به آموزش  ــی که حافظ به روش از آن جای
ــرگرم بوده، زمانی براى  و کارهاى آموزشی س
به سامان درآوردن دیوانش نداشته و دشوارى 
ــخة اصلی  ــت نبودن نس ــزرگ، یعنی در دس ب
ــی نمی داند آن  نیز از همین جا می آغازد. کس
ــخن کهن از آشنایی  ــتی» که در سرس «دوس
ــت. او را بیشتر محمد  ــده، کیس با او گفتگو ش
ــال 1958  ــدام نامیده اند. اِ. بولکه در س گل ان
چند تا از کهن ترین دست نویس هاى دیوان را 
ــت؛ روبرت م. ِرِدر در سال  به نظرخواهی گذاش
ــتارى کوتاه، اما بسیار مستند  1974 و در نوش
 Journal of the American Orient در
Society بار دیگر سراغ دست نویسی رفته که 
ــال متن غنی-قزوینی  به سال 827/1423 س
ــروده هایی که در  ــته شده. در مجموعة س نوش
ــده، چند غزل  ــراینده نوشته ش زمان خود س
ــان که در ُجنگی از بغداد و  را بازمی یابیم، چن
پیوسته به سال 791/1380/1379 نیز چنین 
ــیراز است و  ــت، «سفینه»اى ست که از ش اس
ــار غزل حافظ را در  ــال پس از آن، چه یك س
ــال 1937 نگرش  ــرد. رمپیس در س بر می گی
ایران شناسان را سوى دست نویسی کشانید که 
تاریخ سال 810/1417 را دارد و از آِنِ کسی به 
نام مظفر حسین، باشندة حیدرآباد/ دکن بوده، 
اما هیچ کسی نمی داند که آن دست نویس که 
در سال 1947 از آِن پاکستان گشته، هم اینك 
کجاست؛ آن کتاب در کتابخانة میران خیرپور 
ــتر کتاب هاى مظفرالدین  یعنی جایی که بیش
ــت. موزة ملی دهلی  ــند، نیس ــین می باش حس
ــا 385 غزل دارد  ــی حیدرآبادى ب دست نویس
ــالَمِه 818/1415 می باشد. پایة چاپ  که به س
دکتر نظیراحمد و دکتر سید محمدرضا نائینی 
ــال 1971 بیرون آمده، دست نویسی  که به س
ــتر در گاوانپور بود. این  ــت دیگر، که پیش اس
دست نویس 435 غزل را در بر می گیرد. هلموت 
ــی دو دست نویس  ــتانبول به بررس ریتر در اس
ارزشمند پرداخته (ایاصوفیه 3945 و 3857)، 
ــال هاى 1410 و 1413 برمی گردند  آنها به س
ــاهزادة تیمورى اسکندر  ــان براى ش و یکی ش

ــده. دست نویس دیگر  ــیخ نگاشته ش ابن عمر ش
حافظ که از آِن کتابخانة همان شاهزاده است و 
ــزل دارد و هم اینك در بریتیش موزیوم  152 غ
نگهدارى می شود، در سال 1958 به دست دکتر 

خانلرى بیرون داده شده است.
ــك در توپکاپی سرهاى استانبول  نیز روان کوش
ــد  چن ــتان،  تاجیکس ــاى  دانش ه ــی  آکادم و 

دست نویس کهن حافظ را دارند.
ــرف الدین  ــنده اى به نام ش ــه نویس ــه ک آن گون
مروارید افسوس خوران می گوید، یك سده پس 
ــم متن اصلی از  ــراینده، هنوز ه از مرگ آن س
ــت نبوده است. وى می گوید که  دیوانش در دس
ــت کاتبان گوناگون  ــی متن ها به دس با رونویس
ــا و گوهرهاى  ــیارى از مرواریده ــم، بس و بی فه
ــتایش و واالیان (یعنی  ــِق شایستگاِن س سرمش
ــتی نادان  ــتان یغماگر مش ــکار دس ــظ) ش حاف
ــت. از این روى فریدون خان یکی از  ــته اس گش
ــین بایْقرا آن سلطان هنردوست،  پسرهاى حس
ــی بهتر از آن را به دست بدهد  خواسته ویرایش
(907/1502/1501)، برآیند راهی که او پیموده 
 Rieu). :هم اینك در بریتیش موزیوم جاى دارد
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ــا  ــگاه کرد و گفت: پریس ــه با بغض بهم ن پروان
میخواد بره....هر چی هم بهش اصرار میکنم که 
ــن چیکار کنم؟؟... بمونه،قبول نمیکنه...حاال م

ــن االن میخوام  ــردم وبا تردید گفتم:م فکري ک
برم پیش یکی از دوستام،بذار برم و برگردم،بعدا 
در موردش صحبت میکنیم...باشه؟...بغض پروانه 
ــق هق کنان گفت:تو  ــد وزد زیر گریه.... ه ترکی
ــم میخواى برى؟...تو هم میخواي منو به حال  ه
ــرا میخواي  ــه چرا؟..چ ــا کني؟؟...آخ خودم ره
ــو رو خدا زیر دریایی تنهام نذار...تو رو  بري؟....ت

خدا نرو...نرو....تو رو خداااااااااااا...
ــتناکی در  ــه مانند جیغ وحش ــداى پروانه ب ص
ــس کردم،زمین زیر  ــم پیچید و یك آن ح گوش
ــن از باالى یك بلندى پرت  ــد و م پایم خالی ش

شدم....
ــرم از روى بالش افتاده بود... از خواب پریدم...س

ــقف اتاق  بهت زده بودم و چند دقیقه فقط به س
ــدم....همون جا روى تختم نشستم آب  خیره ش
ــده بود،پاك  ــه لبهام جمع ش دهنم رو که گوش
ــخصیت اول  ــاد اون فیلم افتادم که ش کردم...ی
ــد،آب  ــواب بیدار میش ــر وقت از خ ــتان ه داس
ــود و اون هر بار  ــش ریخته ب دهنش روى بالش
ــروب نمیخورم!!... با خود میگفت:من دیگه مش

ــه فکرهاى بد  ــودم گفتم:من دیگ ــن هم با خ م
نمیکنم....

ــتم  ــا اینا...میخواس فردا صبح رفتم خونه پریس
ــا بیمار  ــه خداحافظی کنم...پریس از اون و پروان
ــماش یه  ــاده بود...چش ــاالن روى تخت افت و ن
ــه نقطه  ــرون زده بود....ب ــه بی ــی از حدق طورای
ــده بود و با شکم بر آمده اش  نامعلومی خیره ش
ــخت میتونست نفس بکشه...خیلی دلم براش  س
سوخت...حس میکردم مثل ماهی هاى در حال 

مرگ باال و پایین می پره...
پرى نگاه لرزانش را بهم دوخت و گفت:دستم را 
ــر تا کمی راه برم...گفتم:میتونی؟...با حرکت  بگی
چشمش بهم فهموند که آره میتونم...زیر بغلش 
را گرفتم و با هم دور اتاق چرخیدیم...نفس نفس 
میزد و با صدایی بریده بریده می گفت:یك...دو...

سه...حاال باز هم یه دور دیگه،یك...دو...سه...
ــین بود و واقعا براى زنده  امیدواریش قابل تحس
ــت خوابوندمش و  ــدن تقال میکرد...روى تخ مان
ــال موهاش صاف  ــوازش کردم...قب موهاش رو ن
ــیمی درمانی،که  ــی بعد ازاون  ش ــرم بود ول و ن
موهاش ریختن و از نو دوباره رشد کردن،فرفرى 
شده بودند...با لبخندى کم رنگ بهم گفت:فیلمم 
ــی دى فیلم رو بهم  ــدى؟ گفتم:پروانه س رو دی
داده،توى یه فرصت مناسب نگاش میکنم...گفت: 
ــیدم... ــا ببینش...خیلی براش زحمت کش حتم

ــرى دوباره به فکر فرو رفت...آهی  پ
ــرت بهم گفت:به  ــید و با حس کش
ــوالش  نظرت زنده میمونم؟؟...از س
ــدى تصنعی  ــا لبخن ــا خوردم،ب ج
ــا چیه؟...من که  ــن حرفه گفتم:ای
مطمئنم حالت حتما خوب میشه...

تو میشی زن داداش خودم!...اخمی 
ــاور  ــم رو ب ــتم حرف کرد...میدونس
ــاید تو دلش بهم بد و  نکرده...و ش
ــی در عین حال با  ــراه میگه...ول بی
امیدوارى خاصی ادامه داد:میدونی 
زیر دریایی،می خوام لوازم آرایشم 
ــتان... رو هم با خودم ببرم بیمارس

تا وقتی که مرخص میشم،خوشگل 
زیبا  ــا  کردم...واقع ــم...نگاهش  باش
ــره اش در زیر  ــد چه ــر چن بود...ه
ــده بود... ــاري پژمرده ش هاله بیم

حیف این دختر...با لبخند گفتم: تو 
همین طوري هم خوشگلي،ملوس 

بودم...باباش دراز به دراز افتاده بود و دیگه نفس 
ــید...پرى گریه میکرد و انگشتان پاهاى  نمیکش
ــود و می گفت: بابا تو رو خدا  باباش رو گرفته ب
بلند شو...بلند شو ....بلند شو و بگو که نمردى...

بابا...بلند شو بابا...باباااااا.....

ــیدم و گفتم:انگار این خونه رو طلسم  آهی کش
ــد.یه کتاب حافظ  ــاق ش ــه وارد ات کردن...پروان
ــتش بود...بهم گفت:میخوام براى سنگ قبر  دس

پریسا یه شعر خوب پیدا کنی...
ــم و نزدیك  ــتهام گرفت ــاب حافظ رو تو دس کت
ــمام  ــره پرى روبروى چش ــم آوردم...چه صورت
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...

ــطل رو روى قبر ریختم...قبر  همه آب داخل س
خیس و تازه شد...

ــا...فرزند...که در تاریخ....به علت  ــیزه پریس دوش
بیمارى رخت از این دنیا بست

حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزاى چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

همین طور که به شعر زیباى حافظ چشم دوخته 
ــتندي  ــا افتاد...چه مس بودم،یادم به فیلم پریس

ساخته بود!..اول همه جا تاریکه...3..2...1
ــم کم همه  ــه می یاد...ک ــداى چکش و تیش ص
ــردى چروکیده  ــه...وبعد ،پیرم ــن میش جا روش
ــه که سخت در حال تراشیدن سنگ  ظاهر میش
ــنگ قبرى که همسایه  ــاید همین س قبره!!...ش

پرى شده.....

خانم!...هر دوتامون زدیم زیر خنده....
ــتم میرفتم  ــاه از اون روز گذشت...داش ــك م ی
پیش دوستم،خیلی عجله داشتم و کالفه بودم...
هواي اهواز هنوز گرم بود....توى راه خواهرم بهم 
ــی و من و من کرد  ــگ زد...کمی مقدمه چین زن
ــد وقتی بود،منتظر  ــره خبرى رو که چن و باالخ
ــك  ــنیدنش بودم،بهم داد...من به خوابهام ش ش
ــرى رفتنیه...همون  ــه پ ــتم ک نداشتم...میدونس
ــرکی  جا روى جدول کنار خیابون نشستم...پس
ــك به دست با مادرش از روبروم رد شد... عروس
ــتش رو محکم گرفته بود و با خود  مامانش دس
ــرك پیش من بود  و با  ــید...ولی نگاه پس میکش
تعجب نگام میکرد...عروسك بامزه اى داشت،یك 
اردك سیاه با پاها و نوکی زرد رنگ.بی هدف به 
ــگاه میکردم و هیچ چیزى در ذهن  اون اردك ن
ــتم...انگار تو این دنیا نبودم...هیچ کس در  نداش
این دنیا نبود و هیچ صدایی به گوش نمیرسید...
نمیدونم چرا نتونستم گریه کنم...واقعا چرا؟؟...

ــار پنجره  ــرد و بی روح بود...کن ــا س اتاق پریس
ــرون نگاه کردم... ــتم و به بی بزرگ اتاقش نشس
ــر بود از برگهاى  ــا همه برهنه و حیاط پ درخته
ــزى اون روز بدجورى  ــم زده...هواى پایی زرد غ
دلگیر بود،کوه ها مه گرفته و آسمون بی رمق...
ــداى کالغی به گوش  ــا از اون دور دورها ص تنه
ــنگین تر میکرد...اون  ــید که بغضم رو س میرس
ــا همه جاى خونه  روز حس کردم،گرد یاد پریس
ــیده شده  و روحش همین نزدیکی ها چرخ  پاش

میخوره...
ــن جا،بیرون  ــال پیش،همی ــه س ــادم افتاد س ی
ــتاده بودم...مثل برق گرفته ها  اتاق،تو هال ایس
ــکم زده بود و ناى تکون خوردن نداشتم... خش
مادرم مدام بهم میگفت: برو بیرون...نگاه نکن...
ــده  ــا خیره ش برو دیگه...ولی من فقط به پریس

پرى دریایی
یک بغل ستاره...خاطریه اى از زیردریایی

ــت فرمان خودرو نشست و کلید آن  فرهاد پش
ــا چرخاندن کلید،  ــاى خود قرار داد، ب را در ج
ــه ى  ــد و فرهاد به شیش ــن گردی خودرو روش

جلوى خودرو نگاهی نداخت .

ــودرو بر  ــه ى جلوى خ ــید از شیش نور خورش
ــره ى فرهاد می تابید و کمی باعث رنجش  چه
او می گردید. هیچگاه عادت نداشت از آفتابگیر 
ــتفاده کند دوست می داشت  تا نور  خودرو اس
ــید را تحمل کند ، اما از نورگیر بهره اى  خورش
ــتفاده از نورگیر  نبرد. زیرا حس می کرد که اس
ــل کرد تا  ــی کند. کمی تحم ــدش را کم م دی
ــمانش به نور طالیی رنگ خورشید عادت  چش
ــین را در دنده ى مناسب  ــپس ماش کردند، س
قرار داد و با تنظیم جهت نما (راهنما) به سوى 

چپ آماده ى حرکت گردید.

ــا چند دقیقه  ــتانی که ت در همین هنگام دوس
ــش چنین وانمود می کردند که او را نمی  ى پی
ــاختمان  ــی س ــند در درگاه درب خروج شناس

پدیدار گردیدند.

ــه همراه  ــروس ها) ب ــا (ع ــرها و آروس ه پس
ــش به همراه  ــا و دختران ــان ، داماده فرزندانش
کودکانشان همه و همه جلوى درب ساختمان 

صف کشیده بودند .

ــینه  ــدن جمع آنان غمی را در س ــاد با دی فره
احساس کرد کمی قلبش فشرده گشت و قطره 
اشکی در چشمانش حلقه زد ، اما فرهاد بسیار 
ــگاه جگر  ــر از این ها بود که در پیش دل بزرگت

گوشه ها و عزیزانش اشك بریزد .

ــدم  ــت : هنگامیکه از اینجا دور ش ــا خود گف ب
ــمانم اجازه دارند که آزادانه سرازیر  ــك چش اش
گردند و بر روى گونه هایم جارى شوند . دستی 
ــان تکان داد به نشانه ى بدرود ، بدرودى  برایش
ــت ، با آنان وداع  که دیدارى در بر نخواهد داش

نمود.

ــراى او  ــانه ى بدرود ب ــه نش ــتانش نیز ب دوس
دستانشان را تکان دادند. فرهاد براى آنکه بتواند 
بر خود مسلط گردد پخش دستگاه خودرویش 
ــن کرد ، با روشن کردن دستگاه پخش  را روش
ــیرى که  ــه آینده ى نه چندان دور و به مس ، ب
در پیش داشت اندیشناك گشت ، آینده اى که 

چیز زیادى از آن برایش باقی نمانده بود، 

اما مسیرى طوالنی و دور در پیش رو داشت .

ــودرو به گوش  ــتگاه پخش خ ــی که از دس ندای
ــید موزیك زیبایی بود که برایش بسیار  می رس
خاطره انگیز و دلنشین بود، این آهنگ را بسیار 
ــیار از شنیدن آن لذت می  گوش می داد ، و بس
ــروع به حرکت نمود و به سوى پایان راه  برد، ش

به راه افتاد.

از دستگاه پخش خودرو آهنگی دل انگیز پخش 
ــد ، که او بسیار  این آهنگ را دوست می  می ش
ــزى که با آن  ــرات  دل انگی ــت و چه خاط داش
ــتگاه  پخش  ــت .از دى وى دى  که در دس داش
ــد که  ــه ى الهه ى ناز پخش می ش ــت تران داش
ــور  ــراى او لذت بخش و ش ــنیدنش چقدر ب ش

آفرین بود.

ــتگی در  ــی رانندگی می کرد و به آهس به آرام
ــیرینش فرو می رفت .دیگر  خاطرات جوانی و ش
صدایی نمی شنید و آوازى به گوشش نمی آمد، 

مگر نداى عشق و عاشقی.
یاد آن روزهاى زیباى جوانی ، شاید هم نوجوانی 
ــق یك  ــود افتاد. روزهایی که دل در گرو عش خ
ــته نهاده بود و فرشته اش را گم کرده بود  فرش
و براى رسیدن به آن هر لحظه نه اینکه زندگی 
کند ، بلکه مانند مرغ سر کنده اى پر پر می زد.

ــوق را ، در کوچه  یادش آمد اولین دیدار با معش
ــته  ــان که نا خواس ــگ و پیچ دار محله ش ى تن
ــچ کوچه در آمده  ــته اش در پی رودر روى فرش
ــیرینی بود آن لحظه ، هیچ  بود، چه لحظه ى ش
چیزى حتی دشوارى هاى زندگی هم نتوانست 
از شیرینی آن لحظه اندکی بکاهد, و چه شیرین 
ــته ، فرشته  و دلپذیر بود لبخند نمکین آن فرش
ــمان ها پا بر زمین نهاده بود تا دل  اى که از آس

پسر جوان و پر شور و شر محله را برباید.

ــچ تنگ کوچه  ــاد در پی ــتاره رو در روى فره س
ــت بر قضا هر یك با شرمی  قرار گرفته بود و دس
خاص در صدد کنار رفتن از مسیر دیگرى بودند 
ــته هر دو به  که هر چه تالش می کردند ناخواس
ــو حرکت کرده و باز رو در روى یکدیگر  یك س
بودند ، پس از اینکه  چندین بار این اتفاق افتاد 
، باالخر فرشته ى مهربان و شیرین روى ایستاد 
ــاید با ایستادنش راه باز شود و آندو بتوانند  تا ش

از کنار یکدیگر گذر نمایند .

با ایستادن ستاره ، فرهاد نیز ایستاد آنگاه  براى 
ــردد ، هر دو تصمیم  ــه این ماجرا تکرار نگ اینک
ــا دیگرى راه را  ــه بودند که تحمل کنند ت گرفت
ــپس هر یك خود به  ــش گرفته برود و س در پی

راهشان  ادامه دهند ، اما... اینبار نیز هردو با 

ــس از اینکه  ــا دیگرى برود و پ ــتادند ت هم ایس
ــد ، هر دو همزمان تصمیم  نتیجه اى حاصل نش

به حرکت گرفته و همین ماجرا تکرار گردید.

و ناگهان بی اختیار از این حرکات ناخودآگاهشان 
ــه اى بدور از هر  ــده افتادند و چند لحظ به خن
ــرم و حیایی می خندیدند که : ناگهان ستاره  ش

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 !!!

ــتاره که تا آن لحظه نمی دانست  فرهاد رو به س
ــت کرد و گفت مثل اینکه یکی باید  نامش چیس
ــود و گرنه تا شب این داستان ادامه  پیشقدم ش
ــتاره کرد و گفت اول  ــدا می کند . و رو به س پی
ــما بفرمایید و ستاره که تا آن هنگام با غریبه  ش
ــته بود گفت: بله اگر  یکی از  ها هم سخن نگش
ما قبول نکند که ابتدا برود این داستان همچنان 

ادامه خواهد داشت.

ــا اول او برود و  ــتاره خواهش کرد ت فرهاد از س
ستاره نپذیرفت ، اما پافشارى فرهاد باعث شد تا 
ستاره قبول کند . ستاره رو به فرهاد کرد و گفت 
: سپاس و فرهاد پرسید گفتید نامتان چیست؟

ستاره که خنده اش گرفته بود رو به فرهاد نمود 
و گفت : من ؟ من که چیزى نگفتم.

اما فرهاد زیرکانه گفت : چرا نامتان را می گویم 
خوب نشنیدم ، گفتید.... و ستاره که خنده اش 
ــرم و رخش گلگون گشته  ــده بود با ش همراه ش

بود پاسخ داد : ستاره.
ــتی زد و در حالی که مشتش را گره  فرهاد جس
کرده بود به هوا پرید و فریاد زد ستاره ...ستاره ، 
اما چرا اینجا ؟ ستاره که دیرش شده بود پرسید 

: چی ؟ چرا اینجا؟

ــتاره بر روى زمین  و فرهاد بلند فریاد زد چرا س
است ؟ چرا تو روى زمینی ؟ مگر ستاره نیستی؟ 
من در آسمان ها به دنبال تو می گشتم . ناگهان 
ستاره پا به فرار گذاشت و با سرعت زیاد از آنجا 
دور شد . فرهاد که هنوز از دیدن ستاره اش در 
ــود ، متوجه نبود که  ــن گیج و منگ ب روى زمی
ــاى  را دیگر پیدا نخواهد  ــتاره ى گریز پ این س
ــناخت و نمی دانست  کرد، چرا که او را نمی ش

کیست و خانه اش کجاست .

هنگامیکه به خود آمد نه از ستاره خبرى بود و نه 
از خانه اش نشانی. غمی بر دلش سنگینی کرد و 
بی اختیار به سویی که دخترك رویاهایش رفته 



بود ، شروع به دویدن کرد ، بر سرعت گامهایش 
افزود اما غزال تیز پاى زیبا گریخته بود و صیاد 

عاشق پیشه بدون صید مانده بود.

ــته  و درمانده راه به سوى خانه کج  فرهاد خس
ــته و عاشق به خانه  کرد و خود را با دلی شکس
ــت به اطاق خود رفت و درب  ــانید. یکراس رس
ــت . در دل بر خود  اطاق را بر روى خویش بس
و بر بی فکرى  خود نفرین می کرد، تا شب در 

اطاق خود ماند و خود را زندانی کرد .

ــب هنگام که پدراز سر کار بازگشته بود به  ش
ــه پدر به حیاط خانه رفت  ناچار براى کمك ب
تا خریدهایی را که پدر همراه آورده بوداز پدر 

گرفته و به مادر برساند.

ــقش را از  ــود و مجنون ، لیلی عش ــن ب غمگی
دست داده بود .

ــه غذایی خورد  ــخنی گفت و ن ــب نه س آن ش
ــد لقمه از غذا در دهان  ــا به اصرار پدر چن تنه

گذاشت و به زور آن را فرو برد.

به اطاق خود رفت و شب خوش، آرامی به پدر 
ــنیده می  و مادرش گفت که ندایش به زور ش
ــد ، درب اطاقش را بست . بسیارخسته دل  ش
ــتر آرمید ، نداى مادرش  بود.در اطاقش در بس
را می شنید که راجع به همسایه ى جدیدشان 
ــخن می گفت ، اصال حوصله نداشت  با پدر س
، غمگین و مجنون در اندیشه هاى دور و دراز 
خود براى پیدا کردن ستاره اش غرق شده ، به 

خواب ژرفی فرو رفت.

ــت ،که خطاب  بامدادان با نداى پدر بیدار گش
به فرهاد می گفت : فرهاد برخیز و ...

پایان بخش دوییم  

نوشته ى ، ستاره

خوانندگان گرامى                               

با سپاس از اينكه امردادنامه را براى 
مطالعه بر گزيديد و با اميد به 

اينكه  امردادنامه بتواند روزبروز 
گامهاى كارآمد ترى براى جلب نظر 

خوانندگانش بردارد

ــر مقاله يا اثر  ــما مى توانيد براى  ه ش
ــود را  ــنهاد خ ــد يا پيش ــى نظر,نق ادب
ــو كنيد  ــنده گفتگ ــيد و با نويس بنويس
ــت در پايگاه  ــور كافى اس ــه اين منظ ب
ــه به بخش  ــراى هر مقال ــه ب امردادنام

نظرات سرى بزنيد

چشم براه نظرات سازنده و پربار شما 
گراميان در پايگاه امردادنامه هستيم

آدرس پايگاه اينترنتى امردادنامه:

http://www.amordad.net/emag



ــهد جایگاه ویژه  ــت جامعه یهودى مش سرگذش
ایی در تاریخ ایران دارد.در 26 مارس 1839 که 
به روز اهللا داد مشهوراست جمعیت مشهد اجبارا 
ــد قرنها در خفا  ــالم در امدند؛هرچن به دین اس
ــان در مساجد به انجام  در دین خود ماندند.ایش
فرایض اسالمی تالش میکردند و درکنیسه هاى 
ــغول بودند.تغییر  ــخصی به عبادت یهوه مش ش
ــهدى به خودب خود  اجبارى دین یهودیان مش
پدیده مهمی نیود چه پیش از این در دوره صفویه 

ــگی را بکشد و دست را در داخل خون  او باید س
ــکم سگ شستشو کند .یهودیان و  گرم و تازه ش
مسلمانان در زمانهاى قدیم این شیوه را بهترین 
روش براى درمان براى این بیمارى میدانستند.

مسلمانان از شنیدن این خبر بشدت خشمگین 
ــم خود  ــخر به ایین و مراس ــدند و ان را تمس ش
ــانه نجسی  ــگ در اسالم نش ــتند چون س دانس

ــش  ــد .به نقل از عزاراى لوى دو تن از ش ربودنن
ــدند و  ــهد برده ش دختر به خانه امام جمعه مش
به عقد ان جناب درامدند!!!!!!!!!!!!رهبران یهودى 
ــتور دادند تا  ــردم دس ــان ماندن م ــراى در ام ب
ــته  انان وذهب خود را عوض کنند.یهودیان دس
دسته به خانه امام جمعه برده شده و شهادتین 
خوانده و اسمشان به اسماى اسالمی تغییر کرد.

ــور میکردند این روز  ــلمانان تص ــا که مس از انج
ــه انان را مجبور  ــلمانانی ک براى یهودیان و مس
ــت این روز  ــه تغییر دین کردند روز بزرگی اس ب
ــد.پس از این واقعه بسیارى  به اهللا داد ملقب ش
از 400 خانواده یهودى مقیم مشهد از این شهر 
مهاجرت کردند و مابقی به جدید االسالم ملقب 
ــهد ماندند.انان به انوسی ملقب  گشته و در مش

ــایعه باعث عصبیت  ــه روز این ش ــت.طی س اس
مردم نسبت به یهودیان گشت .روز شنبه مردم 
ــدند و  ــه یهودیان حمله ور ش ــی به محل عصبان
ــه را اتش زدند و توراتها را سوزانند.سپس  کنیس
ــوزانند و دختران را  ــه خانه ها و مغازه ها را س ب

ــی از نقاط ایران یهودیان به اجبار تغییر  در بعض
دین داده بودند.گزارشهاى زیادى در وقایع نامه 
ــوه اش باباى بن فرهاد  ــاى باباى بن لطف و ن ه
ــم میخورد .وجه  ــی ـیهود به چش به خط فارس
ــهد ؛تغییر سیاست دینی و  تمایز واقعه اى  مش
حکومتی در باره یهودیان تازه مسلمان بود پیش 
تر انها حق بازگشت به دین خود را داشتند ولی 
ــتند.اهللا داد  ــن بار انان از این حق محروم گش ای
اخرین نمونه تغییر اجبارى مذهبی در ایران بود 
.یهودیان مشهد در واقع در طی سالهاى 1736 
ــمت  ــاه از قزوین به س ــط نادر ش تا 1747 توس
ــهد کوچاننده شدند.اصلی ترین محرك این  مش
ــواهد موجود؛عدم اعتماد  ــوچ اجبارى بنابر ش ک
ــدارى از جواهرتی  ــاه به اطرافیانش براى پاس ش
ــتان  ــادر در جریان یورش به هندوس ــود که ن ب
ــی که یهودیان  ــه ایران اورده بود زمان با خود ب
گیالنی تبارى که از قزوین کوچانده شده بودند 
به کالت در نزدیکی مشهد رسیدند نادر به دست 
ــته شد.مرد کالت یهودیان را در  اطرافیانش کش
ــهد رفتند و  خود نپذیرفتند و انان ناچار به مش
ــتیان بود  ــه عید گاه که متعلق به زردش در محل
ــا مالیماتی که  ــی رغم ن ــد و عل ــکنی گزیدن س
ــد انان  ــط عموم مردم به انان تحمیل میش توس
ــازمانهاى خود را به وجود بیاورند  ــتند س توانس
.با شکوفایی اقتصادى مشهد و همچنین حضور 
ــهد ؛یهودیان توانشتند با  تجار انگلیسی در مش
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 اهللا داد !

ــمبول ارزشهاى شیعی لست  مشهد نمودار و س
ــارت مرقد امام رضا  ــیعیان به قصد زی و تمام ش
روانه این شهر میشوند .دهم محرم روز شهادت 
ــین و هنگام سوگوارى مسلمانان براى  امام حس
بزرگترین قهرمان شیعیان است در این روز یك 
زن یهودى مبتال به جذام از ناحیه دست به نزد 
ــکی مسلمان میرود و بنا بر خواسته طبیب  پزش

ــت عبرى به معناى کسانی  کشتند که نامی اس
که به زور تغییر دین داده شدند زندگی انوسیها 
ــت .انان در انظار عمومی  مشکالت فراوانی داش
ــالمی را انجام میدادند و در کنج  باید فرایض اس
ــادى یهودى  ــنتهاى ع ــان باید به س خانه هاش
خودمیپرداختند.این خانواده ها در واقع ظاهرى 
ــت ولی از اجزاى جامعه یهود بود  ــالمی داش اس
این دو گانگی از طرفی همه اجزاى زندگی انان 
ــیارى از انان به  ــت تاثیر قرار داد مثال بس را تح
ــت از مکه از  ــارت کعبه میرفتند و در بازگش زی
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 
ــود .از شگردهاى انان این بود  جان انان تمام ش
ــه ایام تعطیل یهود  ــبت یا بقی که در روزهاى س
ــد ولی چنان قیمتهاى  انان مغازه را باز میکردن
سرسام اورى به مشترى میدادند که او از خرید 
ــنین  ــد همچنان دختران را در س منصزف میش
پایین به دیگر انوسی ها میدادند تا مسلمانان به 
خواستگارى او نیایند .مراسم ازدواج به دو گونه 
ــالمی با عقدنامه و اسامی  ــد یکی اس انجام میش
ــنت یهودى با (کتوبه )به  اسالمی دیگرى به س
ــرى یهودیان  ــامی عب زبان و تقویم عبرى و اس
علیرغم تمامی مشکالت تا اواخر دوران حکومت 
ــی ها به صورت جمعی به امریکا و  پهلوى انوس
مخصوصا به نیویورك مهاجرت کردند و و جامعه 

خاصی به وجود اوردند.

ــان کنشت هاى خود را در نیویورك دارند و  ایش
تعالیم یهودى را در بین خودشان حفظ کردند و 
ازدواج با سایر یهودیان غیر انوسی یا سایر ادیان 
ــیارى از نسل جدید انوسی  را تحریم کردند بش
هاى نیویورك تمایلی به حتی عبرى حرف زدن 

یا انجام فرایص یهودى را ندارند ..

آنوسیان مشهد
نویسنده : ژاله پیرنظر



کوروش دوم هخامنشی

نویسنده و گردآورنده: روشنگر

گزنفـون به سـال 435 پیـش از میالد در 
شـهر آتن به دنیا آمد و در همانجا پرورش 
یافت. وى از شـاگردان سقراط فرزانه بود. 
می گویند روزى سقراط او را در حین عبور 
دیده و از دیدارش به قدرى خشنود گشته 
کـه بی درنگ از او دعـوت نمود به جرگه ی 

دوستانش درآید.
    گزنفون فیلسـوف و مورخ یونانی، یكی 
از افسران کوروش کوچک بوده که پس از 
مرگ کورش جوان با ده هزار نفر به سـوى 
یونان باز می گردد. وى در سـال 404 پیش 
از میالد در لشكرکشـی کوروش دوم به به 
ایـران آمد و چون خود کـوروش در حین 
جنگ با ارتش پارس کشـته شد، گزنفون 
رهبرى بازگشت ده هزار تن چریک یونانی 
را که همراه شاهزاده جوان آمده بودند، بر 
عهـده میگیرد. وى در بازگشـت به میهن 
در سـال 399 پیـش از میـالد بـه اتهـام 
همكارى با دشـمنان آتن از این شهر طرد 
شد و همراه زن و دو پسر خود در خانه اى 
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 
و  کوچـک  کـوروش  نزدیـک  دوسـتان 
بنابراین آشـنا با آداب و رسـوم پارسیان 
بوده و در حالیكه در سـالهاى 360 یا 370 
او همچنان اذعان میكند که شـاهزادگان 
هخامنشـی در پـارس به فراگیـرى فنون 
رزمـی و همچنین به تمرین راسـتگویی و 
بردبارى می پردازند، مورخان دیگر از جمله 
هـرودوت یا پلوتارك و یـا دیودور مدعی 
هستند که شاهزادگان هخامنشی در حرم 
و نزد خواجگان شـاهی معموال به زنبارگی 

و دسیسه بازى 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 خـالف 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 میالد 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 
اخالقی 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، یاوه هایی پوچ و واهی هستند 

که با قصه سـرایی پدر تاریخ آغاز شد و با 
اهدافی ویژه از سـوى مورخان عصر التین 
دنبال شـد و سرانجام توسط مورخان سده 
هـاى 18 و 19 از نـو زنده شـدند تا هرچه 

بیشتر به تخریب چهره ی 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 نویسـنده ی کتاب، انتشار 
آن را تـا سـال هاى 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 بن مایه مهم تاریخ شناسـان دوره 
باسـتان به شـمار می رود. 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 ایران دوست ما پس از کوروش بزرگ، 
نـه داریوش و نـه کمبوجیه یا خشایارشـا، 
بلكه کـوروش کوچک فرزند پریسـاتیس 
را شایسـته ترین فـرد بـراى احـراز مقام 
شاهنشـاهی می داند. 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 
420 پیش از میالد 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 شـاهزاده اى 
برازنده و شایسته همچون کوروش، فرزند 
پریساتیس را به جامعه ی 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

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 اوالً 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 می یابند و در آنجاست که استعداد 
رازدارى و بردبارى را به حد کمال می آموزند 
و به هیچ وجه هر رفتارى که پست و خوار 
باشد، در میان آنها دیده و شنیده نمی شود. 
کـودکان همواره سـیماى مـردان برازنده 
ممتاز را در جلوى چشـمان خویش دارند، 
یعنـی  افرادى که مورد احترام پادشـاهند 
و همچنیـن وضح و حال آن کسـانی را که 
فاقـد قدر و منزلت  انـد. اطفال درباره این 
طبقـه نیز مطالبی می شـنوند و بنابراین از 
اوان کودکی می آموزند چگونه فرمان دهند 
و نیز چگونه تسـلیم و فرمانبردار باشـند. 
و نیز شـهرت داشـت کورش اوالً در میان 
همساالن  خود از همه ساده تر و کامال بی-
آالیش بـوده و حتی بیشـتر از همقطاران 
پائین تـر از خویـش نسـبت بـه ارشـدان 
اطاعت می نمود. ثانیأ به اسب عالقه بسیار 
و در سـوارکارى مهارت سرشـار داشت و 
می گفته اند شوق فراوان نسبت به تحصیل 
و آمـوزش می نمـود و در تمرین هاى نظامی 
هشـیارى و چاالکی عجیب نشان می داد و 
در زوبیـن انداختن و تیراندازى نیک ماهر 
بود. سـپس هنگامی که دوره نوجوانی فرا 
رسـید با عشـق سرشـارى به کار شـكار 
پرداخـت و با جهد بسـیار ضربـت کارى 
بـر جانوران وارد می سـاخت. در یک مورد 
وقتی خرسـی به او حمله کـرده بود فرار 
اختیار نكرد بلكه با حیوان گالویز شد و از 
اسب خود با سر فرو افتاد و زخمی شد؛ که 
اثر آن مدتها باقی بود اما سـرانجام جانور 
را از پا درآورد. همچنین آن کسی را که در 
این مورد به یارى او شـتافته بود، با انعام و 

نوازش محسود دیگران ساخت.

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 

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 می كرد، تردیدى نداشت که بعداً 
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 قـوال و عمال 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.

این نكته هم نیک آشـكار بـود که هر گاه 
کسی نسـبت به او نیكی می نمود یا خیرى 
به او می رسـانید و یا آنكه سـبب صدمه اى 
می گردید همواره می كوشـید متقابال قدرت 
جبران یا قصاص نشـان دهد و در واقع نقل 
می كرده اند که یكی از خواسـته هاى قلبی 
او این بوده اسـت، که آن قـدر زنده بماند 
تـا بتواند خوبـی سـایرین را در حق خود 
دو چنـدان تالفـی کند و آسـیب از ناحیه 
دیگران را سـخت قصاص دهد و خالصه از 
عهده نیكی و یا بدکردارى دیگران درست 
برآیـد. بـه همین جهـات هم بوده اسـت 
کـه بیش از همـه بزرگان زمان مـا طرفدار 
داشـته و بسا کسـانی که با اشتیاق فراوان 
او را ضامـن و حامی مال و سـامان و حتی 
وجود خویش محسـوب می داشـته اند ولی 
از طرف دیگر هم احـدى امكان اظهار این 
ادعـا را نداشـت که او به کسـی حـق و یا 
اجازه دهد که آلت ریشخند یا نیشخندش 
سـازند. برعكس درباره ایـن قبیل عناصر 
هیچ رحم و گذشتی نداشت و بارها در طی 
راه لشكرکشـی افرادى دیده شـده بودند 
کـه بهمین جهت پـا یا بازو یا چشـم خود 
را از دسـت داده بودند. از این رو در قلمرو 
کوروش هم یونانیان و هم چریك هاى بیگانه 
اگر خطا نمی كردند در عین آسودگی به هر 
جا حق رفت و آمد داشـتند و می تواسـتند 

آنچه می خواستند همراه بردارند.
 

ولی به طوریكه همه اذعان دارند او نسبت 
بـه دلیـران احترام و عالقه خـاص می نمود 
مثـال یک دفعه با "پی سـیها" و "می سـیها" 
جنگ داشت و فرماندهی قوا را در سرزمین 
دشمن شخصًا بر عهده گرفته بود و افرادى 
را که در حین خطر و پیكار، شجاعت و جان 

نثارى کـرده بودند نه فقط حكومت والیات 
مسخر را مرحمت کرد بلكه جوایز و مزایاى 
دیگر نیز داد. ازین جهت در سایه عنایت او 
دالوران از همه کس وضع بهترى داشـتند 
ولی بزدالن را گماشته دلیران می كرد. 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 می یافت که فردى از زیردستانش 
سـعی دارد در این راه ممتاز باشد، اهتمام 
بسـیار می نمود 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 می گماشـتند، بلكه او 
بخصوص ازین راه قادر بوده اسـت، خدمت 
و فـداکارى سـپاهی شایسـته ایـن نام را 
تأمین کند زیرا که سرکرده ها 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 می داد، 
کوروش به هیچ عنوان رضا نمی داد 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. بعالوه 
هرگاه متوجه می گردید کسی واجد لیاقت 
و مدیـرى عادل و قابل اسـت و می تواند نه 
فقط در اداره کردن حوزه خود شایستگی 
ابـراز دارد بلكه بر مقدار درآمد دولتی نیز 
بیفزایـد، هیچ ـگاه چنین مأمـورى را بی 
عقار و زمین نمی گذاشـت؛ بلكه غالبا بیش 
از آنچه حق داشـت به او مرحمت می كرد. 
حاصل این جریان آن شـده بـود که همه 
با طیب خاطر در راه پیشـرفت مقاصدش 
تحمـل رنج و تعب می كردند و در خدمت و 
کارش بـا اعتمادى بی  پایان اظهار آمادگی 
و پیوسـتگی می  نمودنـد و از آن هـم برتر 
احدى آنچه به دست می آورد، از او مخفی 

نمی كرد. چون بدیهی اسـت او نسـبت به 
کسانی که از راه صداقت و صفا توانگر می-

شده اند، غبطه و حسـرتی نمی نمود؛ ولی 
مال و منال عناصرى را که در مخفی کردن 
آن تالش می نمودند، 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 
می پنداشت به او عالقه و دلبستگی دارند و 
در صورت احتیاج در هر کارى که خواسته 
او باشـد همكارانی شایسـته اند. به همین 
منظـور احتیاج به وجود دوسـتان خویش 
نیز در انجام دادن امیال آنها سـخت می-
کوشـید و همچنین تصـور می كنم او بیش 
از هر کس دیگـر هدیه و تقدیمی دریافت 
می نموده 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 

می كرده است.

درباره تقدیمی ها که افراد می خواسته اند او 
در زمـان جنگ و یا فقـط به قصد مباهات 
زیور پیكر خود سـازد می گوینـد راجع به 
این قبیل پیشكشـی ها گفته بود به عقیده 
او دوسـتانش که آراسـتگی واقعی دارند، 
بهترین زیور سـرور خود به شمار می روند. 
بدون شـبهه از این بابت که در بخشندگی 
و گرانـی هدایا او از همـه باالتر 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 
عالقه اى که به کار بخشش و احسان می-
نمود، بـه نظر من درخور مدح و سـتایش 
فراوان اسـت. مثال هنگامی که شراب ناب 
خاص بـراى کورش می آورده انـد، نیمی از 
آن را بـا پیامی از قـرار ذیل جهت یكی از 
دوسـتان خود می فرسـتاد: « کورش اظهار 
می ـدارد مدتی مدیـد شـرابی چنین ناب 
نچشـیده اسـت. از ایـن رو بـراى تو هم 
مقدارى از آن می فرسـتد 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 می آورد مقدارى هم به 
دوستان خود می فرستد و پیام می داد آن را 

به اسب هایی بدهند که آنان را سوارى داده 
بودند، تا این مرکب ها 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 می خواند 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 می گویم احدى 
خواه در میان یونانی ها و یا از چریك ها هیچ-

گاه به اندازه کورش مورد عالقه و سـتایش 
آدمیان نبوده اسـت. در اینجا واقعه اى که 
شـاهد قول ماسـت ذکر می شـود. با آنكه 
خود کـورش غالم 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 اختالف 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 می پنداشتند در 
صورت اسـتحقاق از کـوروش امید پاداش 
بهترى داشـتند تا از برادر پادشـاه. بعالوه 
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 تصادفًا 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:

کوروش،ترجمـه  گزنفون،لشكرکشـی   -
وحیـد مازندرانی؛تهران، انتشـارات دنیاى 

کتاب،1383 خورشیدى



ــت و  امروز  ــت ماه اس یکي از روزهاي اردیبهش
ــدي درس داریم .  ــتاد جدی پس از نیمروز با اس
ــتان به آرامي به سوي اتاق شماره 254  با دوس
ــت  مي رویم هنوز تا آغاز درس دقایقي مانده اس
ــتان مي نشینیم و از هر دري سخن مي  با دوس

گوییم تا زمان بگذرد.
ــتاد سر کالس حاضر مي  پس از چند دقیقه اس

شود. مردي است چون دیگر مردمان 6
ــر از گاهي گریزي  ــروع مي کند و ه درس را ش
ــیم مي افتد . آرام  ــي زند .  نگاهم به همکالس م
ــتاد بسیار از  مي گوید "برخي مي گویند این اس
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 
ــخن دیگران را درباره او مپذیر"   نشناخته اي س

از جمله اخالقي خودم خنده ام مي گیرد .
من اگر بخواهم درس را گوش دهم باید زل بزنم 
ــم استاد !!! اگر سرم را پایین بیندازم و یا  تو چش
ــا به دیگري نگاه کنم  ــه اتاق را بنگرم . و ی گوش
ــرعت فرار مي کند و کمتر در کالس  ذهنم با س

حاضر مي شود .
ــتاد زل مي زنم و به سخنانش  ــمان اس به چش
ــخن از موجود ناشناخته  گوش فرا مي دهم . س
ــم براي او چنین  ــت . -- به نگرش و عجیب اس

است -  زن
ــته هیچگاه  از زن مي گوید و اینکه زن در گذش
ــه او راچون کاالیي مي  ــته و همیش ارزش نداش
ــاره زن ایراني در طول  ــتر در ب ــده اند . بیش دی
ــمانم گرد مي شود. حتي  تاریخ  مي گوید . چش
ــاالري را نیز به حساب نیاوریم  اگر دوره مادرس
که بیشتر الهه ها و فرشتگان و خدایان زن بوده 
ــرا و اناهیتا هم بگذریم . لوحه هاي  اند و از میت
ــید سند زنده اي است از آنچه  گلي تخت جمش

در گذشته در باره زن مي اندیشیده اند .
ــه هاي گلي  ــي دوم و از لوح ــخنانش م بین س
ــرکارگر  ــه در باره  زنان س ــخن مي گویم  ک س
ــان  ــیني که کارگران مرد زیر دستش و مهندس

ــر با مردان و  ــد  و حقوقي براب ــي کرده ان کار م
گاهي بیشتر داشته اند و مرخصي زنان در زمان 
بارداري و حقوقي که مي گرفته اند . نوشته شده 
ــت در باره ارزش زن در آن زمان سخن مي  اس
ــود در موزه هاي دنیا  ــم . از بنچکهاي موج گوی
ــخ  که نمي توان انرا انکار کرد. اما با تعجب پاس
ــنوم که اینها داستان است و  دروغ و زن  مي ش
هیچگاه در آنزمان اینگونه ارزشمند نبوده است 

. و نباید به آین نوشته ها توجه کرد.
حاال سرخي صورتم با چشمان گردم همراه شده 
ــت . یعني مي شود به ایشان استاد گفت؟؟؟  اس
یعني ایشان نوشته هاي بازمانده از هزاران  سال 
ــش را نمي پذیرد ولي آنچه که در مغز او فرو  پی
ــي داند . بحثمان باال  ــرده اند را صد در صد م ک

میگیرد ولي
ــته  ــي پذیرد .{ لوحه هاي گلي دروغ نوش او نم

اند .!!!}
ــال  ــتند هزاران س مي گویم بله چون مي دانس
ــت و اگر  ــر زن را با مرد برابر خواهند دانس دیگ
ــد در باره آنها خوب  ــته ها را پیدا کنن این نوش

داوري کنند .
ــوش آنان آفرین گفت  ــه مي دهم باید به ه ادام
که 2500 سال پیش مي دانستند امروز زن چه 
ــت بنابر این دروغ نوشته  جایگاهي خواهد داش
ــتادان ما در این زمان آنقدر باهوشند  اند اما اس

که دروغ آنها را افشا مي کنند .
ــد . و آنگاه  ــخن خود را مي گوی ــاز هم س و او ب
ــخنانش را ادامه مي دهد . مي فهمم چرا  که س
ــتگان در باره زن را نمي پذیرد .  ــخنان گذش س
ــون زن در نزد او جایگاهي ندارد . براي او زن  چ
ــیاري از زمانها و مکانها  ــت که در بس هماني اس
ــمان  ــي قائل نبوده اند . و به چش ــش ارزش برای
ــش در  ــاگردانش زل میزند و مي گوید نگرش ش

باره زن چیست!!!
اگر من رئیس دانشگاه او بودم وادارش مي کردم 
برود سر کالس بنشیند و مطالعه کند و بیاموزد 
ــیاري از مردمان کمتر مي داند و  که هنوز از بس

گویي هیچ نمي داند . 
با خود مي گویم :

نرود میخ آهنین بر سنگ
بدرود

دیدگاه یک استاد در باره زن

نویسنده : نكویی

خوانندگان گرامى                               

آيا مى دانستيد امردادنامه كه پيش از 
اين گاهنامه مى شناختيدش,زين پس 

ماهنامه خواهد بود؟

ــى توانيد  ــما م ــس از اين ش ــه پ و اينك
ــازه امردادنامه را در  ــماره ت هر ماه ش
ــاى الكترونيكى خود  ــدوق نامه ه صن
دريافت كنيد.براى اين كار كافى است 
ــه  ــگاه امردادنام ــت پاي ــه روى نخس ب
ــه» آدرس  ــش «خبرنام ــه و در بخ رفت
ــود را وارد كنيد  ــت الكترونيك خ پس
ــماره را در صندوق  ــا پس از آن هم ش ت

پستى خود دريافت داريد.

آدرس پايگاه اينترنتى امردادنامه:

http://www.amordad.net/emag



ــا  ــگاه کرد و گفت: پریس ــه با بغض بهم ن پروان
میخواد بره....هر چی هم بهش اصرار میکنم که 
ــن چیکار کنم؟؟... بمونه،قبول نمیکنه...حاال م

ــن االن میخوام  ــردم وبا تردید گفتم:م فکري ک
برم پیش یکی از دوستام،بذار برم و برگردم،بعدا 
در موردش صحبت میکنیم...باشه؟...بغض پروانه 
ــق هق کنان گفت:تو  ــد وزد زیر گریه.... ه ترکی
ــم میخواى برى؟...تو هم میخواي منو به حال  ه
ــرا میخواي  ــه چرا؟..چ ــا کني؟؟...آخ خودم ره
ــو رو خدا زیر دریایی تنهام نذار...تو رو  بري؟....ت

خدا نرو...نرو....تو رو خداااااااااااا...
ــتناکی در  ــه مانند جیغ وحش ــداى پروانه ب ص
ــس کردم،زمین زیر  ــم پیچید و یك آن ح گوش
ــن از باالى یك بلندى پرت  ــد و م پایم خالی ش

شدم....
ــرم از روى بالش افتاده بود... از خواب پریدم...س

ــقف اتاق  بهت زده بودم و چند دقیقه فقط به س
ــدم....همون جا روى تختم نشستم آب  خیره ش
ــده بود،پاك  ــه لبهام جمع ش دهنم رو که گوش
ــخصیت اول  ــاد اون فیلم افتادم که ش کردم...ی
ــد،آب  ــواب بیدار میش ــر وقت از خ ــتان ه داس
ــود و اون هر بار  ــش ریخته ب دهنش روى بالش
ــروب نمیخورم!!... با خود میگفت:من دیگه مش

ــه فکرهاى بد  ــودم گفتم:من دیگ ــن هم با خ م
نمیکنم....

ــتم  ــا اینا...میخواس فردا صبح رفتم خونه پریس
ــا بیمار  ــه خداحافظی کنم...پریس از اون و پروان
ــماش یه  ــاده بود...چش ــاالن روى تخت افت و ن
ــه نقطه  ــرون زده بود....ب ــه بی ــی از حدق طورای
ــده بود و با شکم بر آمده اش  نامعلومی خیره ش
ــخت میتونست نفس بکشه...خیلی دلم براش  س
سوخت...حس میکردم مثل ماهی هاى در حال 

مرگ باال و پایین می پره...
پرى نگاه لرزانش را بهم دوخت و گفت:دستم را 
ــر تا کمی راه برم...گفتم:میتونی؟...با حرکت  بگی
چشمش بهم فهموند که آره میتونم...زیر بغلش 
را گرفتم و با هم دور اتاق چرخیدیم...نفس نفس 
میزد و با صدایی بریده بریده می گفت:یك...دو...

سه...حاال باز هم یه دور دیگه،یك...دو...سه...
ــین بود و واقعا براى زنده  امیدواریش قابل تحس
ــت خوابوندمش و  ــدن تقال میکرد...روى تخ مان
ــال موهاش صاف  ــوازش کردم...قب موهاش رو ن
ــیمی درمانی،که  ــی بعد ازاون  ش ــرم بود ول و ن
موهاش ریختن و از نو دوباره رشد کردن،فرفرى 
شده بودند...با لبخندى کم رنگ بهم گفت:فیلمم 
ــی دى فیلم رو بهم  ــدى؟ گفتم:پروانه س رو دی
داده،توى یه فرصت مناسب نگاش میکنم...گفت: 
ــیدم... ــا ببینش...خیلی براش زحمت کش حتم

ــرى دوباره به فکر فرو رفت...آهی  پ
ــرت بهم گفت:به  ــید و با حس کش
ــوالش  نظرت زنده میمونم؟؟...از س
ــدى تصنعی  ــا لبخن ــا خوردم،ب ج
ــا چیه؟...من که  ــن حرفه گفتم:ای
مطمئنم حالت حتما خوب میشه...

تو میشی زن داداش خودم!...اخمی 
ــاور  ــم رو ب ــتم حرف کرد...میدونس
ــاید تو دلش بهم بد و  نکرده...و ش
ــی در عین حال با  ــراه میگه...ول بی
امیدوارى خاصی ادامه داد:میدونی 
زیر دریایی،می خوام لوازم آرایشم 
ــتان... رو هم با خودم ببرم بیمارس

تا وقتی که مرخص میشم،خوشگل 
زیبا  ــا  کردم...واقع ــم...نگاهش  باش
ــره اش در زیر  ــد چه ــر چن بود...ه
ــده بود... ــاري پژمرده ش هاله بیم

حیف این دختر...با لبخند گفتم: تو 
همین طوري هم خوشگلي،ملوس 

بودم...باباش دراز به دراز افتاده بود و دیگه نفس 
ــید...پرى گریه میکرد و انگشتان پاهاى  نمیکش
ــود و می گفت: بابا تو رو خدا  باباش رو گرفته ب
بلند شو...بلند شو ....بلند شو و بگو که نمردى...

بابا...بلند شو بابا...باباااااا.....

ــیدم و گفتم:انگار این خونه رو طلسم  آهی کش
ــد.یه کتاب حافظ  ــاق ش ــه وارد ات کردن...پروان
ــتش بود...بهم گفت:میخوام براى سنگ قبر  دس

پریسا یه شعر خوب پیدا کنی...
ــم و نزدیك  ــتهام گرفت ــاب حافظ رو تو دس کت
ــمام  ــره پرى روبروى چش ــم آوردم...چه صورت
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...

ــطل رو روى قبر ریختم...قبر  همه آب داخل س
خیس و تازه شد...

ــا...فرزند...که در تاریخ....به علت  ــیزه پریس دوش
بیمارى رخت از این دنیا بست

حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزاى چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

همین طور که به شعر زیباى حافظ چشم دوخته 
ــتندي  ــا افتاد...چه مس بودم،یادم به فیلم پریس

ساخته بود!..اول همه جا تاریکه...3..2...1
ــم کم همه  ــه می یاد...ک ــداى چکش و تیش ص
ــردى چروکیده  ــه...وبعد ،پیرم ــن میش جا روش
ــه که سخت در حال تراشیدن سنگ  ظاهر میش
ــنگ قبرى که همسایه  ــاید همین س قبره!!...ش

پرى شده.....

خانم!...هر دوتامون زدیم زیر خنده....
ــتم میرفتم  ــاه از اون روز گذشت...داش ــك م ی
پیش دوستم،خیلی عجله داشتم و کالفه بودم...
هواي اهواز هنوز گرم بود....توى راه خواهرم بهم 
ــی و من و من کرد  ــگ زد...کمی مقدمه چین زن
ــد وقتی بود،منتظر  ــره خبرى رو که چن و باالخ
ــك  ــنیدنش بودم،بهم داد...من به خوابهام ش ش
ــرى رفتنیه...همون  ــه پ ــتم ک نداشتم...میدونس
ــرکی  جا روى جدول کنار خیابون نشستم...پس
ــك به دست با مادرش از روبروم رد شد... عروس
ــتش رو محکم گرفته بود و با خود  مامانش دس
ــرك پیش من بود  و با  ــید...ولی نگاه پس میکش
تعجب نگام میکرد...عروسك بامزه اى داشت،یك 
اردك سیاه با پاها و نوکی زرد رنگ.بی هدف به 
ــگاه میکردم و هیچ چیزى در ذهن  اون اردك ن
ــتم...انگار تو این دنیا نبودم...هیچ کس در  نداش
این دنیا نبود و هیچ صدایی به گوش نمیرسید...
نمیدونم چرا نتونستم گریه کنم...واقعا چرا؟؟...

ــار پنجره  ــرد و بی روح بود...کن ــا س اتاق پریس
ــرون نگاه کردم... ــتم و به بی بزرگ اتاقش نشس
ــر بود از برگهاى  ــا همه برهنه و حیاط پ درخته
ــزى اون روز بدجورى  ــم زده...هواى پایی زرد غ
دلگیر بود،کوه ها مه گرفته و آسمون بی رمق...
ــداى کالغی به گوش  ــا از اون دور دورها ص تنه
ــنگین تر میکرد...اون  ــید که بغضم رو س میرس
ــا همه جاى خونه  روز حس کردم،گرد یاد پریس
ــیده شده  و روحش همین نزدیکی ها چرخ  پاش

میخوره...
ــن جا،بیرون  ــال پیش،همی ــه س ــادم افتاد س ی
ــتاده بودم...مثل برق گرفته ها  اتاق،تو هال ایس
ــکم زده بود و ناى تکون خوردن نداشتم... خش
مادرم مدام بهم میگفت: برو بیرون...نگاه نکن...
ــده  ــا خیره ش برو دیگه...ولی من فقط به پریس

پرى دریایی
خاطریه اى از زیردریایی


