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سخن روز

دربار ه مترو هرچه میدانید بنویسید!

هر کی هر کی
بــا نــام خــدا انشــای خــود را با موضــوع متــرو آغاز
آباد!
ً
مینمایــم .همانطــور کــه میدانیــد کامــا واضــح و
مبرهن اســت که مترو چیز بسیار خوب و مفیدی است
و این را هر آدم عاقلی مانند بنده و بغل دســتی عزیزم
-محمــد تاجعلییــی  -میدانــد .بــا اینهمه امــا برای
شیرفهم شدن بقی ه بچههای کالس هم توضیحاتی در
فاضل ترکمن
ی عزیز و مهربان
محضر دبیر گرامی-جناب آقای کریم 
ب  -ارائــه خواهــم داد تــا عبرتــی باشــد برای
و گلوگال 
ســایرین! مترو چیزی است بسیار بســیار طویل و بسیار
بسیار دراز که حتی آقای زرافه هم باید بیایند و در کمال شرمندگی جلویش ُلنگ
بندازند! پدرمان که استاد فلسف ه دانشگاه است ،در موردش میگوید« :من مترو
سوار میشوم؛ پس هستم!» مادرمان میگوید« :اگر مترو نبود ،دیگر چهطور شب
جمعهها میرفتم بهشتزهرا ،سر قبر بابام؟!» و بعد در حالی که آه سردی از ته
دل میکشــد و رو به آســمان میکند ،از آقای شــهردار که آنقدر زحمت میکشند
تشکر میکند و میگوید« :خیلی کشور خوبی داریم! مردم بیخودی غر میزنند
آنقدر!» .برادر بزرگمان که نصف عمر شریفش را در مترو میگذراند ،میگوید:
«اینها را وللش! اگر مترو نبود ،هیچ میدانید چه بر ســر عشق میآمد؟!» .البته
واضح و مبرهن اســت که من هیچگاه نفهمیدم ایشان چه میگویند؛ هرچند که
آقابــزرگ میگویــد« :همان بهتر که نفهمیدی چون اگر چشــم و گوش تو هم باز
شود ،دیگر جدی جدی باید خر بیاوریم و باقالی بارش کنیم!» .بههرحال اینها
توگوهایی بود که بنده با خانواد ه فرهیخت ه خود دربار ه مترو داشتم
بخشی از گف 
اما نظر خود بنده دربار ه این چیز دراز باورنکردنی این است که مترو؛ خنکترین و
در عین حال فشارآورترین چیز دنیاست ،یعنی سیستم مدیریتی ما در شهرداری
اینطوری اســت که مــردم در واگنهای متــرو نهایت همبســتگی اجتماعی را با
یکدیگر برقرار کنند.از دیگر جاذبههای توریســتی مترو دســتفروشهایی هســتند
که اغلب ســن و ســال خودمــان را دارند ولی روی ســنگ پای قزوین را هم ســیاه
کردهاند و حتی جلوی چشــم آقای شــهردار به فعالیت مشــغول هستند.الزم به
توگویی که با یکی از بابا متروییها داشتم .ایشان اظهار داشتند:
ذکر است ،در گف 
«پرفروشترین کاالی مترو ،شاخ نبات ،همسر خواج ه بزرگوار شیراز است که البته
بــه صــورت کاغذی و با عنــوان فال فروخته و بــه زور روی پای مشــتریان انداخته
میشود!» .در آخر بد نیست بدانید که گاهی در مترو ،حتی مترو هم میفروشند!
آن مترویــی که در مترو فروخته میشــود ،چیزی نیمه دراز و قهوهای رنگ اســت
کــه کاکائــو نــام دارد و هــر وقت مــا بــه مادرجانمان گفتیــم که برایمــان بخرد،
فرمودند« :اوالً مترو کاکائویی است که توسط اجنبیها درست میشود و بنابراین
در بهداشــتی بودنش هیچ تضمینی وجود ندارد! ثانیاً مترو بســیار گران اســت و
خرید آن باعث ترویج بورژوازی میشود!» .ما از این انشا نتیجه میگیریم که مترو
دراز چیز خوبی است و باعث پیشرفت کشور میشود اما مترو نیمهدراز بد است و
هرکس آن را بخورد مریض میشود ،یعنی آن مترو را میشود خورد ،این مترو را
نمیشود خورد! در آخر از آقای کریمی که واقعاً مثل هلو میمانند و آدم دوست
دارد بخوردشان ،تشکر میکنم که چنین موضوع هلویی را برای نوشتن انشای این
هفته پیشنهاد کردند و سپس شما را به خدا میسپارم! همین!

کیوسک

متفکرانجهانی
در «ترجمان علوم انسانی»
نخستینشمارهفصلنامه«ترجمان
علــوم انســانی» بــه مدیرمســئولی
مرتضی روحانی راوری و ســردبیری
مرتضی منتظریمقدم منتشر شد.
در این شماره مقاالت هر خطایی فلسفه خودش را دارد (آلن دوباتن) ،هیچ احساسی
به اندازه خشم نیازمند بازاندیشی نیست (مارتا نوسباوم) ،آیا از این همه لذت جان به
در خواهم برد؟ (دیوید فاستر واالس) ،آنچه در پس ترس اروپاییان از مهاجران نهفته
ت ما در تمایزمان نهفته است (چارلز تیلور) ،تهران بیش از
است (اسالوی ژیژک) ،قدر 
تلآویو در معرض تهدید هستهای است (تونی جات) به همراه مقدمه مارشال برمن
برمانیفستحزبکمونیستوگفتوگوباجوزفاستیگلینزدربارهنابرابریاقتصادی
ترجمه و منتشــر شده است .شــماره  1مجله ترجمان علوم انسانی در  344صفحه با
قیمت10هزارتومانمنتشرودردکههایمطبوعاتیتوزیعخواهدشد.
«ایران»آغازانتشاراینمجلهرابههمکارانمطبوعاتیتبریکمیگوید.

دربیمارستانخانوادهنیرویزمینیارتشصورتگرفت

نوا

عیادت مرادخانی از <طلیعه کامران>

علیمرادخانیمعاونهنریوزیرفرهنگوارشاداسالمیبا
حضور در یکی از بیمارستانهای تهران از «طلیعه کامران»
نقاش و نوازنده سنتور عیادت کرد .طلیعه کامران (نوازنده
سنتور و از شاگردان حبیب سماعی و نقاش) به دلیل ابتال به
بیماری سرطان در بیمارستان خانواده نیروی زمینی ارتش
بستری اســت .طلیعه کامران متولد  ۱۳۰۹است که پدرش
ویولن را از حســینخان اســماعیلزاده فراگرفته بود و مادرش نیز عالوه بر آشــنایی
بــا موســیقی ،به هنر نقاشــی میپرداخت .بنا بــه توصیــه روحاهلل خالقی به طلیعه
کامــران ،وی در اواخــر دهه 20به آموختن خط نت نــزد روحاهلل خالقی و تکمیل آن
نزد ابوالحســن صبا پرداخت .پس از آموختن نت بود که طلیعه کامران ،بخشــی از
آموختههایخودازحبیبسماعی،شاملدستگاههاوآوازهایشور،ابوعطا،اصفهان
وچهارگاهرادرحدودسالهای ۱۳۳۴-۳۵بهخطنتنگاشتکهکتاب«بخشهایی
ازردیفحبیبسماعیبهروایتطلیعهکامران»ماحصلآنهاست.طلیعهکامران
همچنین نقاشی پرسابقه است .او نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در سال۱۳۴۷
در دانشــکده هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران برگزار کــرده و تاکنون یازده نمایشــگاه
انفرادی داشته و در ۴۲نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از ایران شرکت داشته است.
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پيامبراسالم(ص):
اين شــيوه و روش ما اســت؛ كســي كه درخواستي كند،
نيــازش را برميآوريــم و آنكس كه قناعت پيشــه كند،
خدايش او را بينياز ميگرداند.
(اصول كافي ،ج ،3ص)206
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عکسنوشت

درباره «عباس ماهیار»
که عصر سهشنبه در  79سالگی درگذشت

علم عروض
عالم ِ
ِ

«عبــاس ماهیــار» از جمله افــرادی بود کــه مرحله به
مرحله در مســیر اســتاد شدن گام برداشــت .او بعد از
تدریــس در دبیرســتانهای «فردوســی» و «لقمــان»
تبریز وارد دانشسرای همین شهر شد؛ بعد از آن هم به
علی دهباشی
دانشگاه تهران آمد و موفق به اخذ مدرک دکتری شد.
مدیر مجله بخارا
بر اســاس اظهار نظرهایی که زمان برگزاری یکی از
شبهای بخارا برای ایشان ( 8دی  )1393و همچنین
گفتههای این روزها میتوان گفت ،او به معنای واقعی کلمه یک معلم بود.
او برخوردار از تمام خصوصیات معلمی در کسوت استادی بود.
در چنــد زمینه میتوان او را اســتاد دانســت ،نخســت در ارتبــاط با علم
عروض بود .او به قدری در این عرصه جدیت داشــت که تا دانشجویان وی
کامالً عروض را فرا نمیگرفتند رهایشان نمیکرد و حتی کتابی هم در این
زمینه نوشت که یگانه بود.
دوم اینکه روش تدریس دکتر ماهیار ،روشــی حاصل از 50سال برخورد
او بــا دانشــجویان بــود .هرچند به روشهای ســختگیرانه با دانشــجویانش
مشــهور بود اما همان دانشــجویان هم همگی از سختگیریهایش بخوبی
یاد میکنند.
ســومین مســألهای کــه در رزومه کاری وی مشــهود اســت تخصصی
اســت که در اشــعار خاقانی داشــت؛ آنچنان کــه چند کتاب هــم در این
زمینه نوشــت که  5دفتر شــرح مشــکالت خاقانی از آن جمله هســتند.
او توانســت خاقانی را با تصحیح و حل مشــکالتش دوباره به ما فارســی
زبانان معرفی کند.
از همین رو بیاغراق همه ما مدیون ایشــان و آثارشــان هســتیم .زمینه
دیگری که باعث میشد میان شاگردان ایشان و دیگر استادان ،تفاوت باشد
بحث مرجع شناســی و اهمیتی بود که استاد ماهیار برای آن قائل بود .از او
در این زمینه هم کتابی منتشــر شده که بسیار منسجم و دقیق است .به هر
حال دکتر عباس ماهیار جایگاه شایســتهای در تاریخ زبان و ادبیات فارسی
از آن خود ساخته و کارنامهای زرین به نام این استاد ثبت شده که در قالب
مقاالت و کتابهایش به جای مانده است.

صندوقدار

داستان
همیــن طــور بیوقفــه صــدای دســتگاه بارکدخوان
آدم ها
میآمــد؛ با پــدرش آمده بود فروشــگاه هایپــر برای
خرید و انتظار چنین صفهای شــلوغی را نداشت.
پارســا تازه رفتــه بود کالس هفتم؛ کلــی تالش کرده
بود و به حساب خودش ،جنگیده بود تا وارد مدارس
اســتعدادهای درخشان شــود .از بعدازظهر فکرش
مسعود طاهرزاده
مشغول موضوع انشــایی بود که فردا باید نخستین
نفــر ســر کالس میخوانــد .پــدرش هم مثل پســر،
رزمندهای بود برای خودش! کلی جنگیده بود و این
در و آن در زده بود تا  3.5میلیون تومان شهریه مدرسه پسرش را فراهم کند؛
برای کارمند سادهای چون او ،مبلغ کمی نبود.
بعد از چند دقیقه ،توی صف جلوتر رفته بودند و صدای بیوقفه دستگاههای
بارکدخوان که ریتمی هم برای خودش شده بود ،نشان میداد که صندوقدارها
کارشــان را خــوب بلدنــد و جیب مردم هم شــکر خدا آنقدرها خالی نیســت.
پدرش همیشه به او گفته بود که باید آدم شرافتمندی باشد و وقتی میپرسید
شــرافتمند بودن یعنــی چه ،پدر میگفــت یعنی به حق خودت قانع باشــی
و بــه حق دیگران تعدی نکنی؛ اما همیشــه برایش ســؤال بود کــه چرا زندگی
شرافتمندانهشــان به زعم پدر ،مانــع دوندگیهای بیوقفه بــرای تأمین این
شهریه و آن وسیله نمیشود.
همیشــه برایش ســؤال بود که چرا دوستش ،امین ،هرچه که میخواهد ،چند
روز بعــد برایــش فراهم اســت امــا او اغلب شــرم دارد کــه بگوید ایــن و آن را
میخواهم و غالب اوقات ،خواستههایش را سانسور میکند؛ مثالً نمیتوانست
بــه خانوادهاش بگوید میخواهد تبلت داشــته باشــد و با حســرت تبلتهای
دوســتانش را در مدرســه نــگاه میکنــد .از اینکه اینهــا را با پدر و مــادرش در
میــان بگــذارد ،خجالت میکشــید اما این خجالــت مانع درگیــری ذهنش با
این افکار نمیشــد .همه از او بهعنوان پســری باشعور و قانع یاد میکردند اما
نمیتوانست به دیگران بگوید که تازگیها سؤاالت جدیدی برایش پیش آمده
اســت .پدرش همیشــه به قانع بودنشان مینازید اما او دیگر مثل قدیم فکر
میکرد بیشتر در مضیقه مالیاند و از ناچاری به قناعت تعبیرش میکنند.
چند نفر بیشتر به اینکه نوبتشان شود نمانده بود که در صف بغلی ،به طور
اتفاقــی دوســتش امین را دید؛ او هم بــا پدر و البته مادرش بــرای خرید آمده
بودند .سالم و علیکی با هم کردند و متقابالً پدرش با والدین امین هم این کار
را کرد .پارسا چند کلمهای با دوستش صحبت کرد و درباره اینکه برای انشای
فردا در نظر دارند چه بنویسند ،تبادل نظری کردند؛ موضوع انشایشان «علم
بهتر است یا ثروت؟» بود .پارسا علم را بیشتر میپسندید اما امین معتقد بود
این موضوع دیگر کلیشــهای شده و معلم انشایشــان هنوز توی بیست سال
قبلمانده!
نوبــت امین و خانوادهاش شــد ،دو نفر هم مانده بود تا نوبت پارســا و پدرش
شــود و بدون اینکه بخواهند نگاهی به خریدهای خانواده امین انداختند .کل
ریــل قبل از صندوق پر شــده بود؛ صندوقــدار بیوقفه دســتگاه بارکدخوان را
روی خریدهایشــان میگرفــت و هر صدایــی که میداد ،فکر پارســا و پدرش
مشــغولتر میشــد .بنهایــی کــه به پــدر پارســا داده بودنــد ،اجــازه نمیداد
ولخرجــی زیــادی کننــد و فقط در حــد رفع نیازهای الینفکشــان بــود ،حتی
به جای گوشــت تازه هم گوشــت گوســاله منجمــد برزیلی خریــده بودند! کار
صندوقدار که با خریدهای خانواده امین تمام شد و داشتند مرتبش میکردند،
نگاه پارسا با امین تالقی کرد؛ رویش نشد بیش از یک ثانیه با او چشم تو چشم
شــود و نگاهش را برگرداند .بعد از رفتن امین ،به پدرش نگاهی کرد ،پدرش
هم از سر شرم ،نگاهش را از او برگرداند چون در آن لحظه حرفی برای گفتن
نداشــت .پارسا باشعور بود و بیشتر از ســناش میفهمید ...امان از این فهم،
امان از این درک ...بخصوص وقتی بیشتر از سن شناسنامهای آدم باشد .ذهن
پارســا دیگر درگیر موضوع انشای فردا نبود؛ از اآلن میدانست چه میخواهد
بنویسد .صدای صندوقدار ،پدر و پسر را به خود آورد؛ نوبتشان شده بود...

درباره منشور حقوق
شهروندی 14 -

منعسوءاستفاده
از قدرت

مــن تــاش میکنــم
هــر روز دربــاره یکــی از
ح شــده در
حقــوق تصریــ 
محمد فاضلی
منشــور حقوق شهروندی
استاد دانشگاه بهشتی بنویســم .نوشــتهها و
گفتههــای مــا دربــاره
حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق
شــبکههای اجتماعی میتواننــد وارد گفتوگوی
فراگیــر شــوند ،مؤثر خواهد بود .اگــر مایل بودید،
شــما هم ایــن نوشــتهها را با دیگران به اشــتراک
بگذارید.
ëëروزچهاردهم
مــاده  -14شــهروندان حــق دارنــد در صورت
تعــرض غیرقانونی بــه آزادی و امنیــت خود ،در
حداقــل زمــان ممکــن و بــا نهایــت ســهولت به
مراجــع و مأموران تأمینکننــده امنیت عمومی،
دسترسی داشته باشند .مراجع و مأموران مذکور
باید بدون وقفه و تبعیض و متناســب با تعرض
یا تهدیدی که متوجه شــهروندان شــده است و با
رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
این مــاده از منشــور قدرت سیاســی را مکلف
میســازد ســازمان ،تجهیــزات و نیــروی انســانی
کافــی برای تأمین امنیت فراهــم و تضمین کند
که مراجع و مأموران به اندازه کافی از آموزشها و
مسئولیتپذیری برای رسیدگی به موارد تعرض
غیرقانونــی به آزادی و امنیت برخوردار هســتند.
ایــن ماده اگرچــه از امری بدیهی ســخن به میان
میآورد ،اما تأکید بر واقعیتی تلخ نیز هست.
بســیاری از شــهروندان ایرانی شــاهد بودهاند
کــه خدمــات پلیس با ســرعت و کیفیــت ناکافی
به ایشــان ارائه شــده اســت .ترکیبی از محلههای
نامناسب شهری ،دوردســت بودن جغرافیایی و
ارائ ه نشــدن خدمات امنیتــی و انتظامی ،ناکافی
بــودن تجهیــزات ،ســازماندهی و نیروی انســانی
پلیــس ،ناآشــنایی مأمــوران بــه وظایــف و گاه
سوءاستفاده آنها از اختیارات؛ و همچنین احتمال
بروز فســاد و فقدان بیطرفــی نیروهای امنیتی و
انتظامی ،به تضییع حقوق شهروندان انجامیده
است.
مداخلــه نکــردن بهموقع نیروهــای انتظامی
گاه بــه وقایع دردناکی منجر شــده اســت .ناکافی
بــودن امکانــات پلیــس و مجموعــهای از عوامل
کــه بیانگیزگــی در نیروی انســانی پلیــس ایجاد
میکنــد ،منافــع شــهروندان را در خطــر قــرار
میدهد.
نیروهــای انتظامــی و امنیتــی در همه جهان
در معــرض ســوگیریهای ذهنــی خــود و نقض
بیطرفــی و فقــدان رفتــار حرفــهای متناســب
بــا حقــوق شــهروندی هســتند .تحقیقــات برای
مثــال نشــان میدهــد نیروهــای پلیــس معموالً
کلیشــههایی جنســیتی دارنــد و بیــش از آنکــه
درصــدد رســیدگی به تخلــف افــراد متعرض به
زنان باشــند ،زنان را قربانی اقدامات و شیوههای
رفتــاری خــود میدانند .مــاده  14منشــور حقوق
شــهروندی متضمن الــزام نیروهــای انتظامی و
امنیتــی بــه اجتنــاب از این چنین ســوگیریهایی
و ســازماندهی رویههایــی برای ممانعــت از این
سوگیریها در رسیدگیهای پلیس است.
ماده  14منشــور یــادآوری میکند کــه در ارائه
خدمــات امنیتــی و انتظامی باید اســتانداردهای
خــاص نیــز رعایــت شــود .مــوارد تلخــی نظیــر
بدرفتــاری بــا دستگیرشــدگان و متهمــان در
بازداشــتگاهها و اعمــال رویههــای خالف توســط
مأموران ،ضرورتهای ماده  14منشــور را بیشــتر
آشکار میسازد.
مراجــع مشــخصی نیــز بــرای دادخواهــی در
قبــال کوتاهــی و عملکرد بــد نیروهــای امنیتی و
انتظامی وجود دارد .شایســته است آموزشهای
عمومی برای ارتقای آگاهی عمومی درخصوص
این مراجع و راههای اســتفاده از خدمات آنها در
جهت تحقق حقوق شهروندان ارائه شود.
ماده  13منشــور حقــوق شــهروندی ،مطالبه
پاســخگو بودن نیروهای امنیتی و انتظامی و منع
سوءاستفاده از قدرت است.
ëëدیداروگفتوگو
بااحمدپوری
آخرهفته
بازار
توگو
نشست دیدار و گف 
فرهنگ
بــا «احمد پــوری» امروز
ســاعت  9صبــح در
کتابفروشــی آینــده واقع
در بنیــاد موقوفات دکتر
محمودافشار،بهنشانی،
خیابــان ولیعصر(عج)،
سهراه زعفرانیه ،خیابان عارفنسب ،شماره 12
برگزار میشود.
او سالهاست در تدریس علمی زبان انگلیسی
و ترجمــه ادبیات بویژه شــعر از زبان انگلیســی
مشــغول اســت .ترجمههــای متعــدد او از
«آنــا اخما تــووا»« ،ناظــم حکمت»« ،نــرودا»،
«تســوتایوا» و دیگر شــاعران مطــرح جهان ،هر
کدام به چاپهای مکرر رسیده است .وی عالوه
بر تدریس و ترجمه ،نویسنده رمان نیز است.
در این جلسه او درباره ترجمه و تجربیات خود و
گفتوگو و پاسخ به سؤاالت خوانندگان آثارش
ن امضا
خواهد پرداخت .همچنین مراسم جش 
در پایان جلسه برگزار خواهد شد.

عدد

21

اثر در مرحله
پایانی جایزه ادبی اروند

به گفتــه محمدرضــا زمانی،
دبیــر جایــزه ادبــی ارونــد ،از میــان  ۴۰داســتان کوتــاه
رســیده بــه مرحلــه دوم در بخش بزرگســال ۲۱ ،اثر از
سوی داوران انتخاب شدند و به مرحله پایانی رسیدند
که آیین اختتامیه دوشنبه  ۲۷دی در سینما مهر (تاالر
مهر) آبادان برگزار خواهد شد.

با من
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نمایش در بخش مسابقه جوانان
جشنواره تئاتر فجر

 26اثر نمایشی شرکتکننده در بخش مسابقه جوانان
سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی
شدند.دبیرخانه این دوره از جشنواره با تشکر از تمامی
گروههای شــرکت کننده ،آثار راه یافته به این بخش را
اعالم کرد .این جشنواره به دبیری سعید اسدی از اول
تا دوازدهم بهمن ماه در تهران برگزار میشود.

گردش چرخ نيلوفري
بهيك
ِ

از چهاردهــم آذرمــاه ســال
به طهران
بیایید
 1214تــا بيســتم ديماه ســال
 ،1230شــانزده سال و يك ماه
و شــش روز فاصلــه اســت .در
چهاردهميــن روز از آذرمــاه
 1214شمســي در عمــارت
نصراهلل حدادي
نگارستان ،دشمنان استقالل
ايــران زميــن ،خــون پــاك
سيدابوالقاســم قائممقــام
فراهاني ثاني را به زمين ريختند و بيكفايتي چون حاجي
ميــرزا آقاســي را بهعنــوان مرشــد و مــراد محمدشــاه ،به
صدارت عظمي رســاندند .ميرغضب باشي فراشخانه
ســلطنتي ،اســماعيلخان قراچه داغي بود كه مأموريت
يافت تا آن سالله سادات را از ميان بردارد.
قائــم مقــام از ميان رفــت و آب از آبتــكان نخوردهر
چند كه نبايد از رفتار بعضاًمتكبرانه قائممقام بهسادگي
عبور كرد و بايد دانســت كه در بدو ســلطنت محمدشاه،
هميناسماعيلخانقراچهداغي،بنابهدستورقائممقام
بــه اردبيل رفــت و دو بــرادر محمدشــاه -جهانگير ميرزا
و خســروميرزا را نابيناســاخت تــا عهــدي را كه بــا او بنا به
پيشنهادعباسميرزانايبالسلطنهدرحرمحضرتامام
رضا(ع) مبني بر وفاداري آن دو به يكديگر بسته شده بود،
چنان شود كه محمدميرزا ،محمدشاه شــود و براي آنكه
قســم محمدشــاه ،مبني بر «نريختن خــون قائممقام»
درســت از آب درآيــد ،بــا خفهكــردن او ،كامل شــد و قائم
مقــام از بين رفت .امير كبير نيز بهرغم ابراز وفاداريهاي
بسيار فرزند محمدشاه ،سرنوشتي چون مرشد و مرادش
پيدا كرد و اين بار حاج علي خان حاجبالدوله ،مأموريت
يافــت تا فرمان ناصرالدينشــاه را از قوه به فعــل آورده و
بهموقع اجرا گذارد و چنين شــد و باز هم در آن زمان آب
از آب تــكان نخــورد و شــاه قاجار كه مالك الرقــاب جان و
مــال و نامــوس مردم بود ،آنچه را كه دوســت داشــت در
حــق رعيت خود بهجــا آورد و جانــش را گرفــت و آن روز
بيســتم ديماه ســال 1230شمســي بود .در آن زمان شاه
كه شاه بود «سايه خدا» و نوكر هم درباريان بودند و عزت
و ذلت آنها به شــاه ميزان و معياري يافت و مردم هم كه
«رعيت» به حساب ميآمدند و آنها را «چه به فضولي در
پولتيك» و اگر كسي دست از پا خطا ميكرد ،سر و كارش
با ميرغضبان و فراشباشيهاي خنجر به كمر و آماده سر
بريدن بهفرمان شــاه بود و تا سالها نه كسي ميپرسيد و
نه كسي پاسخگو بود و آن گاه كه فرياد اعتراض در ماجراي
كمپاني رژي و انحصار توتون و تنباكو به هوا برخاســت ،تا
حد كوتاه آمدن شاه و پرداختن ضرر و زيان از جيب ملت
به انگليســيها ادامه يافت ،براي ميرزا حســن آشتياني و
ميرزاي شــيرازي ،كفايت كــرد و ماجرا ختم به خير شــد.
صفير برخاســته در زاويه مقدســه حضرت عبدالعظيم
حســني در دوازدهميــن روز ارديبهشــت ســال  1275از

طپانچه ميرزاكرماني ،شاه قاجار را به خاك و خون كشيد و
مسيرتاريخايرانتغييركردوازآنپس«رعيتجماعت»
اينحقراپيداكردكهنمايندهبهدارالشورابفرستد،درامور
مملكتي دخالت كرده و اظهار نظر نمايد و از آن پس بود
كه شاه فردي مسلوب االختيار بود و فقط و بايد سلطنت
ميكرد ،اما اين امر ،با ملتي كه به اســتبداد خو گرفته بود
و افراد مســتبد جور در نميآمد و بعد از فرار محمد علي
شاه ،احمدشاه آنقدر بيدست و پا بود كه در مدت قريب
به  14ســال ســلطنتش بيشــتر ترجيح ميداد تا در خارج
از كشــور باشــد و آن شــد كه در نهم آبان ســال 1304براي
هميشه از ايران رفت و رضاخان سردار سپه ،رضاشاه شد
وحكومتپهلويراتأسيسكرد.پهلوي،قاجارنبودويك
بــار در برابر توطئههاي دربار قاجــار گفته بود :اينها خيال
ميكنند من اميركبيرم كه دست جلو بياورم و بگويم رگم
را بزنيد ،من رگ آنها را ميزنم ،و زد ،اما غافل از اين بود
كه هيچ چيزي پايدار و هميشگي نيست او به آفريقا رفت
و مجبور بود هواي گرم ژوهانســبورگ و موريس را تحمل
نمايدوسرانجامدرغربتجانبهجانآفرينتسليمكرد.
پهلــوي دوم كه در ابتــدا در نگاه مردم «پادشــاه جوان
بخت» لقب داشــت ،رفتهرفته فيلش ياد هندوستان كرد
و بــا گلولهاي كــه در  15بهمن  1327در دانشــگاه تهران از
ســوي ناصــر فخرآرايي مجروحش ســاخت ،راه پــدر را در
پيش گرفت و ســرانجام در  28مرداد سال  1332كامياب
شــد و نــه تنهــا مصــدق و يارانــش را بــه كنــاري زد ،بلكــه
دكتر فاطميرا نيز فرمان اعدام داد و همراهان كودتاگرش
را نيز يكي پساز ديگري «دمشــان را قيچي كرد» تا مقام
فعلي ،با سابقه قبلي مقايسه شود و او مطلقالعنان باشد
و شد و در اين ميان فضلاهلل زاهدي در تبعيد مرد ،تيمور
بختيار به تير غيب زورخانهداري به نام كاشفي (برجسته)
گرفتار شــد و از ميان رفت و دســتمزد «دو ســره بار كردن»
آدمهايي چون مكي و حائــريزاده و قنات آبادي ،با خانه
نشــيني آنها داده شد و بســياري از سران ارتش ،بازنشسته
شــدند .تا «الدروم بلدروم» نكنند و از آن پس ،بجز واقعه
 15خرداد ،هر آنچه كه خواســت طي  25ســال انجام داد،
امــا آنگاه كه خــروش ملت بــه هوا برخاســت ،بر صفحه
تلويزيون ظاهر شد و گفت :من صداي انقالب شما مردم
ايران را شنيدم! او دير شنيده بود و اساساً استبداد ،كور و كر
استوراهبرگشتينداردواونيزتمامينوكرانشازنصيري
گرفتهتاهويدارازندانيكرد،تاخودنجاتيابد ،اماخودش
در  26دي مجبــور بــه فرار شــد و آنها نيز روانه ســينهكش
قبرستان شدند و او از  26دي ماه  1357تا  5مرداد ،1359
كشــوري نمانــد كه براي فــرار به آنجا نرفته باشــد و بعد از
چندي تركش نكرده باشــد ،براي آنكه محلي براي مردن
بيابد ،ســرانجام به مصر و نزد انورســادات بازگشــت تا در
بيمارستاننظاميقاهره،جانبهجانآفرينتسليمنمايد.
تاريــخ ديده بيدار ميخواهد و تمامي مســتبدان تاريخ ،از
ايننعمتمحرومند،چونخودخواستهاند.

بی بیحکیمه(س) گچساران؛ مرواریدی در جنوب کشور

آستانمقدسهحضرتبیبیحکیمه(س)خواهرامامرضا(ع)چونمرواریدیدردلکوهستان
ایران ما
هایزاگرسجنوبیودرنزدیکیخلیجنیلگونهمیشهفارسقرارداردوزائرانیازداخلوخارج
از کشور به زیارتش میشتابند تا بوی علی بن موسی الرضا(ع) را در جنوب کشور استشمام کنند.
رضا سلیماننوری
این بقعه در فاصله ۸۰کیلومتریجنوب شهرستان گچساران و حدفاصل این شهر و بندرگناوه،
در میان کو ه های صعب العبور و درکنار چشمهای جوشان در فاصله  700متری جنوب غربی
روســتایی که به همین نام اســت قرار دارد .بنای اولیه آســتانه بیبی حکیمه(س) در پایان قرن سوم و اوایل قرن چهارم
به دست ابومحمد حسن حاکم وقت ارجان و بهبهان کنونی ساخته و در دورههای مختلف تکمیل شد؛در دوره صفویه
این بقعه متبرکه به دستور شاه عباس صفوی نوسازی کامل شد.این زیارتگاه پس از انقالب بازسازی و شبستان ،صحن و
ق های جدید برای آن ایجاد شد و گنبدی به ارتفاع ۳۰مترروی آن ساخته شد که نیمی از آن در داخل کوه قرار دارد.
روا 

