
ناشناختههای

ماهنامه اجتماعی اقتصادی / شماره 27 پلهپله
دی ماه   1401/   60  صفحه / 5 هزار تومان

مروارید سیاه
فوتبال 

 هاشمی،  بخش جدا ناپذیر  انقالب اسالمی
 صدام حسین باالی دار

 دستور مهم اخالقی آیت اهلل قاضی

دراینشمارهمیخوانید:

 تکمله ای بر نی ریز در سفرنامه های ایرج افشار
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ماهنامه اجتماعی - اقتصادی

استان  فارس

شماره 27/ دوره دوم / سال هفتم

دی  1401خورشیدی

جمادی االولی - جمادی الثانی 1444

December 2022 - January 2023

مدیر مسئول: امین رجبی
سردبیر: غالم رضا شعبان پور
با همکاری شورای نویسندگان

اجرا: مؤسسه مطبوعاتی
 فارس پژواک نی ریزان 

نشانی:
فارس/ نی ریز/ خیابان طالقانی/ مؤسسه 

فرهنگی هنری کوثر نور تارم/ طبقه سوم

راه های ارتباطی:

53837028 - 071                  تحریریه
53830901 - 071                  دورنگار
09178001808                         همراه

09178001808   تلگرام و واتساپ

hourgan.ir/fa/neytak :سایت
neytaak@gmail.com :رایانامه

طراح: محمد جاللی

لیتوگرافی و چاپ:
خانه چاپ نی ریز/نبش خیابان بهداشت

- مطالب درج شده در ماهنامه الزامًا نظر 
شورای نویسندگان نمی باشد.

- نی تاک در ویرایش مطالب آزاد است.

- مطالب دریافتی بازگردانده نمی شود.

آن  که حقیقت را نمی داند نادان است؛ اما آن  که حقیقت را می داند و انکار می کند، تبهکار است...
زندگی گالیله/ برتولت برشت

در این شماره می خوانید: 

له
قا

رم
/ سرمقالهس

هاشمی رفسنجانی بخش هاشمی رفسنجانی بخش 
جدا ناپذیر  انقالب اسالمیجدا ناپذیر  انقالب اسالمی                                          )4(

اه
ه م

ند
رو

پ

/ مروارید سیاه فوتبال

ناشناخته هایناشناخته های
پلهپله                                                                                                                                                                           )7(

ی
س

نا
ش

یز
ی ر

ن

/ تکمله ای بر
 نی ریز در سفرنامه های  نی ریز در سفرنامه های 

ایرج افشار                                                                                                         ایرج افشار                                                                                                         )29(

ق
ال

اخ

/  دستور مهم اخالقی دستور مهم اخالقی
آیت الله قاضیآیت الله قاضی

به مریدان سیر و سلوک                                                        به مریدان سیر و سلوک                                                        )54(

ت
سب

نا
/ امیر کبیر؛ مردی که امیر کبیر؛ مردی که م

از زمانه خود فراتر بوداز زمانه خود فراتر بود                                                                        )6(

ت
س

یا
س

/ به بهانۀ شانزدهمین سالگرد اعدام دیکتاتور عراق 

صدام حسین باالی دارصدام حسین باالی دار
گزارش بازجویی پلیس اف.بی.آی  دربارۀ جنگ با ایران                       )20(

ت
یا

دب
ا

/ داستانی از امین فقیری 

)39( آب و بادبادک                                                           آب و بادبادک                                                           
/ از چاله ی  »شلخته نویسی« تا چاه »وسواسی نویسی«                           از چاله ی  »شلخته نویسی« تا چاه »وسواسی نویسی«                           )44(

/ داستان درویش و سنگ آسیاب از عطار                    داستان درویش و سنگ آسیاب از عطار                    )48(



4

14
01 

ی 
 / د

27 
اره

شم
م / 

هفت
ال 

س
له

مقا
سر

 19دی سالروز درگذشت آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی در سال 1395 خورشیدی است. 

متفاوت  گرایشهای  با  مختلف  رسانه های 

به این مناسبت مطالبی منتشر کردند. به 

همین خاطر در این شماره اشاره ای به نقش 

ایشان در تحوالت سیاسی حداقل 60 سال 

گذشته می نماییم.

سوم  زاده  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 

شهرستان  در  خورشیدی   1313 شهریور 

رفسنجان بود. از دوران جوانی و تحصیل در 

حوزه علمیه قم به جمع مبارزین مذهبی که 

می کردند  فعالیت  شاهنشاهی  رژیم  علیه 

پیوست. کودتای 28 اَمرداد 1332 موجب 

خشمی فروخورده علیه آمریکا، انگلیس و 

رژیم پیشین گردید. مردمی که به نهضت 

ملی صنعت نفت دلبسته بودند وقتی شاهد 

سرکوب این نهضت و زندانی و محصور شدن 

رهبر آن دکتر محمد مصدق بودند، آرام آرام 

منسجم شدند. قیام 15 خرداد به رهبری 

باد(  او  بر  خداوند  )رحمت  خمینی  امام 

گرایش روشنفکران به مذهب را بیشتر کرد 

مانند مهندس مهدی  به طوری که کسانی 

ا... طالقانی، دکتر شریعتی  آیت  بازرگان، 

و... از ملی گرایی به سمت نوعی روشنفکری 

دینی حرکت کردند.

 در این فضای سیاسی هاشمی رفسنجانِی 

جوان، وارد مبارزه مخفیانه شد و بارها به 

زندان افتاد. در همین دوران یک ماه صفر 

برای تبلیغ به نی ریز می آید و به گرمی از او 

ویژگیهای  واجد  ایشان  استقبال می شود. 

ارزنده ای بود که می توان به مهمترین آنها 

اشاره کرد:

1 - تألیف تفسیر قرآن با عنوان »تفسیر 

راهنما«

2- تأسیس دانشگاه آزاد در ایران

3- نوشتن خاطرات روزانه. این خاطرات در 

چندین جلد چاپ و منتشر شده که به عنوان 

منبعی معتبر می تواند مورد استفاده اهل 

سرمقاله

هاشمی رفسنجانی بخش جدا ناپذیر 
انقالب اسالمی

غالم رضا شعبان پور/ سردبیر
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سرمقاله

مطالعه، پژوهشگران و مورخان قرارگیرد. به 

نظر می رسد هیچ کدام از سیاستمداران پس 

از انقالب چنین کاری انجام نداده اند.

4- تألیف کتاب »امیرکبیر قهرمان مبارزه با 

استعمار« قبل از پیروزی انقالب

ارشد  مسئولیتهای  به عهده  گرفتن   -5

انقالب،  شورای  عضو  جمله  از  سنگین  و 

مجلس  عضو  مجلس،  رئیس  کشور،  وزیر 

خبرگان و چند سال نایب رئیس اول این 

مجلس، رئیس جمهور در 2 دوره، رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، جانشینی 

فرماندهی کل قوا پس از عزل بنی صدر از این 

مقام

 6- ایفای نقشی مؤثر در ایجاد آتش بس 

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پذیرش 

قطعنامه 598 و خاتمه دادن به این جنگ

7- ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه 

عربستان  ویژه  به  فارس  خلیج  اطراف 

ریاست  ساله  هشت  دوره  در  سعودی 

جمهوری.

 ایشان را باید از سیاستمدارانی دانست که 

انقالب  از  در مسائل پس  نقشی گسترده 

ایشان  طبیعی  بطور  داشت.  اسالمی 

اشتباهاتی داشته کما اینکه سیاستمداران 

اشتباهاتی  جایگاه  و  رتبه  این  در  جهانی 

داشته اند. به هر حال وی بخش عمده ای 

موضوعی  است؛  اسالمی  انقالب  تاریخ  از 

انکار  که موافقان و مخالفان ایشان آن را 

پژوهشگران  روزی  است  امید  نمی کنند. 

کامل  نقد  و  بسط  شرح،  به  بی طرف 

فعالیتهای ایشان بپردازند.

 شاد و سالم و موفق باشید
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دستور  به  امیرکبیر  قتل  سالروز  دی   20
ناصرالدین شاه در حمام فین کاشان است. به 
همین مناسبت ادیان نیوز گفتگویی با »رضا 
احمدی« پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه انجام 

داده که گزیده هایی از آن را می خوانید:
- همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان ادیانی 
چون اسالم، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیان در 
ایران در دوره امیرکبیر احیاشده و جامعه ایران 
نیز به سمت مدارا و احترام به پیروان اقلیت های 
ایجاد  است.  کرده  حرکت  مذهبی  و  دینی 
این روحیه در ایران آن زمان، کمک شایانی به 
برقراری امنیت در کشور می کرد و از سوی دیگر 
منجر به توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

می شد.
اقتصاد  با  کشور  اگر  می دانست  امیرکبیر   -
جهانی پیوند نداشته باشد، نمی تواند در جهان 
نقش آفرینی کند و پیوند کشور با اقتصاد جهانی 
کسب وکار  رونق  و  ایران  امنیت  تأمین کننده 

مردم می شود. 
توسعه  و  جدید  صنایع  ایجاد  به  امیرکبیر   -
گماشت.  همت  خارجی  و  داخلی  بازرگانی 
دانش جدید، صنایع کوچک  از  بهره گیری  با 
گرفت.  رونق  کشاورزی  شد.  احیا  کشور  در 
در آن زمان با ایجاد کارخانه چرم از خروج طال 
جلوگیری شد. امیر تجارت خارجی را توسعه داد. 
با برقراری امنیت راه های کشور را امن کرد و در 

سایه امنیت اقتصاد رونق گرفت.
امیر از تجار و بازرگانان به جد حمایت می کرد،  
دوره  این  در  ایران  صادراتی  تولیدات  عمده 
ابریشم خام بود. روس ها ابریشم خام ایران را 
می خریدند. وقتی کشاورزی دچار آفت می شد 
تولید ابریشم نیز با مشکل روبرو می شد. عرضه 
ابریشم توسط هند و مناطق تصرف شده ایران 
توسط روس ها، قیمت ابریشم را نیز پایین آورده 
بود. در چنین شرایطی امیرکبیر برای حمایت 
از تولیدات داخلی و تولیدکنندگان، تیمچه و 

سرای امیر را ایجاد کرد.
تیمچه امیر 326 حجره برای عرضه کاالی ایرانی 
داشت. کاالهای کشور در این تیمچه ها تجمیع 
شد. در این مکان نمایشگاه دائمی از کاالهای 
با  آشنایی  برای  محلی  و  راه  تهران  در  ایران 

توانمندی های اقتصادی ایران بود.
- ایده راه آهن غرب به شرق یکی از شاهکارهای 
امیرکبیر در قرن نوزدهم بود. او با شرکت های 
انگلیسی مذاکره کرد تا مسیر قطار از تبریز به 
دریای عمان و مرز پاکستان را طراحی کنند. این 
راه آهن کانال وصل شدن ایران به اقتصاد اروپا 
بود. این طرح به ایران مزیت اقتصادی می داد و 
ایران را از کشور منزوی خارج می کرد. این طرح 
باعث می شد کسی دیگر به راحتی نتواند ایران 
را تحریم کند. هرچند فرصت انجام این کار را 

نیافت.

20 دی سالروز قتل امیرکبیر

مردی که از زمانه 
خود فراتر بود
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پرونده ماه

پلهپلهناشناخته هایناشناخته های
مروارید سیاه فوتبال دنیا
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در آخرین روزهای سال 2022 و در سرمای دی ، 

جهان اسطوره فوتبال خود را از دست داد.

این روزها نام »مسی« و »کریستیانو رونالدو« دو 

اسطوره جام جهانی بر سر زبان است اما قدیمی ها 

چه  »مارادونا«  و  »پله«  که  می دانند  خوبی  به 

جادو ها که نکردند و چه خاطراتی که نیافریدند؛ 

پله  شوت های  تحمل  تاب  که  دروازه هایی  از 

دریبل های  مبهوت  که  بازیکنانی  تا  نداشت  را 

مارادونا می شدند و ... دست خدا!

پله وقتی در بیست و پنجم نوامبر 2020 خبر فوت 

عزیزم؛  »مارادونای  نوشت:  شنید،  را  مارادونا 

یک روز در آسمان ها من و تو در یک تیم، کنار هم 

خواهیم بود و آن روز من برای اولین بار بدون آن 

که لگ زده باشم، مشتم را به آسمان می برم چون 

دوباره توانسته ام تو را در آغوش بگیرم.« 

در پرونده ماه این شماره به زندگی پله مروارید 

سیاه فوتبال می پردازیم؛ کسی که  به خاطر برقی که 

به شهرش آمد نام ادیسون گرفت، از اسم پله بدش 

می آمد و از توپی که از جوراب و روزنامه باطله 

ساخته شده بود به 3 جام جهانی رسید...

این شما و این پله افسانه ای...

ناشناخته های پله
مروارید سیاه فوتبال دنیا
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ادسون آرانتس دو ناسیمنتو )پله(
پله از »بیله« نام دروازه بان تیم واسکو دوگاما 

گرفته شده و ریشه عبری دارد و در این زبان 

به معنای »معجزه« است.

ادسون آرانتس دو ناسیمنتو در 23 اکتبر 

سرانجام  و  شد  متولد  برزیل  در   1940

تحمل  از  بعد   2022 دسامبر   29 در 

رفت  دنیا  از  سرطان،  بیماری  یک دوره 

مارادونا  قبال  در  آرزویش  به  احتمااًل  و 

خواهد رسید. او تنها فوتبالیستی بود که 

سه  قهرمانی جام جهانی را تجربه کرد و در 

به  تاریخ  در  بازیکنی  هیچ  گلزنی،  تعداد 

گرِد پای او نمی رسد. زندگی پله سرشار از 

شگفتی هاست؛ از قولی که به پدرش برای 

قهرمانی تیم ملی کشورش داده، دلخوری 

مردم برزیل بابت حضورش در آمریکا، تا 

ادای احترام رئیس جمهور آمریکا به او.

اشک های پدر و آغاز افسانه  پله
در  اروگوئه  از  برزیل  شکست  از  پس 

 9 زمان  آن  که  پله   ،1950 جام جهانی 

ساله بود، به پدرش که شدیداً از این باخت 

ناراحت بود و اشک می ریخت، قولی داد. 

در  فیفا  سایت  با  که  مصاحبه ای  در  پله 

سال 2014 داشت، توضیح می دهد: »یادم 

می آید که به شوخی به او گفتم: گریه نکن 

بابا، من جام جهانی را برای تو می گیرم.« 

شوخی   ،1958 سال  در  بعد  هشت سال 

پله رنگ واقعیت گرفت و اولین قهرمانی 

جهان و در ادامه رکورد سه قهرمانی جهانی 

این  به  را به دست آورد.  پشت سرهِم خود 

ترتیب افسانه پله آغاز شد و تا زمان آخرین 

بازی اش در سال 1977، بیش از 1280 گل 

به نام خودش ثبت کرد. پله تا پایان دوران 

حرفه ای اش سه قهرمانی جهان با برزیل در 

به دست  سال های 1958، 1962، 1970 

آورد که بیشترین تعداد قهرمانی است که 

یک بازیکن تاکنون موفق به کسب آن شده. 

البته این تنها یکی از رکوردهایی است که 

او  که  است. چهارگلی  آورده  به دست  پله 

در اولین بازی حرفه ای اش در سال 1956 

به ثمر رساند، پیش زمینه تعداد 1283 گلی 

است که در طول سال ها به نام خودش ثبت 

کرد و در جهان با این تعداد گل، پادشاهی 

می کند. با این حال بحث هایی در مورد این 

تعداد گلی که گینس ثبت کرده وجود دارد، 

که  داده اند  گزارش  رسانه  چندین  چون 

بیش از 500 گل پله در مسابقات دوستانه 

و غیررسمی به ثمر رسیده، نه در رقابت های 

حرفه ای.

دلخوری برزیلی ها از الماس سیاه
در سال 1964 کودتای نظامی ای در برزیل 

از مردم این کشور توقع  رخ داد. بسیاری 

داشتند ستارگانی چون »پله« در حمایت از 

مردم صحبت کنند، اما این اتفاق رخ نداد. 

پرونده ماه
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دخالت های  داشتند  عقیده  برزیل  مردم 

خواهد  نابود  را  کشورشان  آمریکا،  دولت 

کرد. پله نه تنها واکنشی دراین باره نداشت، 

بلکه یک دهه بعد به تیمی در لیگ آمریکا 

رفت تا این دلخوری ها بار دیگر سر باز کند. 

هرچند در میانه  این کدورت ها، پله توانست 

با قهرمان کردن برزیل در جام جهانی 1970، 

بار دیگر دل مردم را به دست بیاورد. پس از 

بازنشستگی پله از تیم ملی برزیل و سانتوس 

در سال 1974، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا 

»هنری کیسینجر«، به سائوپائولو رفت تا پله 

را برای بازی در نیویورک کاسموس متقاعد 

کند. پله که از فوتبال خداحافظی کرده بود، 

نتوانست پیشنهاد وسوسه انگیز آمریکایی ها 

را رد کند؛ او در این رابطه گفت: »او من را به 

کافه دعوت کرد و گفت گوش کن، تو می دانی 

من آمریکایی هستم و سیاستمدارم. فوتبال 

به آنجا هم آمده و االن در مدارس، بچه ها 

کمک  ما  به  مایلی  می کنند.  بازی  فوتبال 

کنی تا فوتبال را در آمریکا ارتقاء بدهیم؟ 

پله در سال ۱۹۶۲
او در آن زمان به 
عنوان بهترین 
بازیکن جهان 
شناخته می شد
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من هم گفتم: خدای من!« کیسینجر قبل 

قرارداد  امضای  برای  پله  کردن  متقاعد  از 

سه ساله هفت میلیون دالری، در تلگرافی که 

برایش ارسال کرده بود، نوشت: »اگر تصمیم 

بگیرید، مطمئن هستم  قرارداد  امضای  به 

که اقامت شما در آمریکا به روابط نزدیک تر 

برزیل و ایاالت متحده در زمینه ورزش کمک 

به کودتای  اشاره کیسینجر  خواهد کرد.« 

دولت  حمایت  با  که  است  برزیل  کشور 

ایاالت  متحده  آمریکا رخ داد و تا سال 1985 

ادامه یافت. هرچند روابط برزیل و آمریکا 

و همینطور این کشور با پله کاماًل به  سمت 

سفید شدن رفت. این موضوع را می توان از 

وقت  رئیس جمهور  ریگان،  رونالد  جمالت 

آمریکایی ها دریافت که در وصف پله بعد از 

دیدارشان در آمریکا گفت: »اسم من رونالد 

ایاالت متحده  رئیس جمهور  است.  ریگان 

آمریکا. اما شما نیازی نیست خودت را معرفی 

کسی  چه  پله  می دانند  همه  چون  کنی، 

است.«

توقف جنگ داخلی به دلیل
»شماره 10«

خاطرات کیسینجر در مورد پله اما مختص 

به پیشنهادش برای حضور در لیگ آمریکا 

که  نیجریه  کشور  داخلی  جنگ  نبود. 

متوقف  است،  پیش  چهاردهه  به  مربوط 

نمی شد؛ مگر وقتی اسم »پله« به میان آمد. 

کیسینجر در مقاله ای در سال 1999 در 

مجله »تایم« خاطرنشان کرد، هر دو طرف 

در جنگ داخلی نیجریه در سال 1967، 

به مدت 48ساعت آتش بس اعالم کردند تا 

پله بتواند در پایتخت الگوس در مسابقه ای 

نمایشی بازی کند. وبسایت سانتوس نوشته: 

نظامی  فرماندار  اوگبمودیا«،  »ساموئل 

دو  هر  تا  آورد  به وجود  موقعیتی  منطقه، 

طرف بتوانند پیروزی 2-1 پله مقابل نیجریه 

را تماشا کنند. پله در سال 2020 در توئیتی 

نوشت: »از ما خواسته شد تا در بحبوحه 

جنگ داخلی در شهر بنین، یک بازی دوستانه 

محبوب  آنقدر  سانتوس  اما  دهیم،  انجام 

بود که آنها با آتش بس روز مسابقه موافقت 

کردند. این روز را روزی می دانند که جنگ 

به خاطر سانتوس متوقف شد.«

من می بینم
دلچسب  حضور  با  پله  فوتبالی  عملکرد 

جام جهانی  فینال  در  موفقیت آمیزش  و 

1970 مقابل ایتالیا توأم شده است. بازیکنی 

که تا یک ماه پیش از شروع این تورنمنت 

نبود.  قطعی  برزیل  تیم ملی  در  حضورش 

برزیلی  مطرح  خبرنگار  سالدانیا«،  »ژائو 

که در آن روزها با حفظ سمت، سرمربی 

تیم ملی کشورش شده بود، اعتقادی به پله 

عنوان  عجیب  مصاحبه ای  در  او  نداشت. 

کرده بود، پله بیان خوبی ندارد و باتوجه به 

پرونده ماه
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بهتر  داشته،  که  طوالنی مدتی  مصدومیت 

است دیگر به تیم ملی دعوت نشود. او پیش 

از اینکه تصمیم بگیرد پله را از لیست نهایی 

تیم ملی خط بزند، شماره10 را از او گرفت و 

شماره13 را به او داد. از سوی دیگر اما پله 

حمایت سرسخت دیکتاتور برزیل، »ایمیلیو 

گاراستوزو« را داشت و دستور داد پله باید 

به تیم ملی دعوت شود. »ژائو سالدانیا« که 

با فشار رئیس جمهور کشورش رو برو شده 

بود در یک مصاحبه تاریخی اعالم کرد، او و 

رئیس جمهور هر دو برزیلی و اهل جنوب این 

کشور هستند، اما هر زمان او به درخواست 

من نخست وزیر کشور را عوض کرد، من نیز 

به دستور رئیس جمهور، بازیکنی سفارشی 

همین  کرد.  خواهم  دعوت  تیم ملی  به  را 

مصاحبه کافی بود تا »ماریو زاگالو« در فاصله 

کمتر از 40روز تا شروع مسابقات، جانشین 

سرمربی مغضوب رئیس جمهور برزیل شود 

جام جهانی  راهی  دردسر  بدون  نیز  پله  تا 

مکزیک شود. پله در فینال جهانی، درخشان 

ظاهر شد و بعد از باال بردن جام قهرمانی 

فریاد زد: »من می بینم«.

کوتاه از پله
فدراسیون  از سوی  پله در سال 2000   -

بین المللی تاریخ و آمار فوتبال )IFFHS( به 

عنوان بازیکن برتر جهان انتخاب شد و یکی از 

دو برنده مشترک بازیکن قرن فیفا بود.

آماتور و  - پدرش »داندینهو« فوتبالیست 

مادرش خانه دار بود.

- پله فوتبال را از سال 1950 در سن 10 

سالگی شروع کرد.

- در سال 1958 با اینکه 18 سال بیشتر 

جوان ترین  سوئد  جهانی  جام  در  نداشت 

بازیکن برزیلی شناخته شد.

- هنگامی که متولد شد برق به تازگی به شهر 

او در برزیل رسیده بود و او در این باره گفت: 

از اینکه نامم از توماس ادیسون گرفته شده 

خوشحال بودم. »پله« به نظرم وحشتناک 

و  جدی تر  خیلی  ادیسون  بود.  مزخرف  و 

بااهمیت تر نشان داده می شد.«

- او از پله بدش می آمد و در این رابطه گفته 

سالم  می گفت،  من  به  کسی  وقتی  بود: 

می زدم.  فریاد  و  می شدم  عصبانی  پله، 

از  یکی  به صورت  با مشت  بار حتی  یک 

همکالسی هایم زدم و دو روز تنبیه شدم. اما 

االن عاشق اسم مستعارم هستم.

- پله در فقر بزرگ شد و از آنجا که خانواده 

بخرند  فوتبال  توپ  او  برای  نمی توانستند 

از گلوله های جوراب به جای توپ استفاده 

می کرد.

به شهر  به همراه خانواده  - در 6 سالگی 

بزرگ تری در جنوب برزیل رفتند. در آنجا 

بیرون  و  می انداخت  برق  را  مردم  کفش 

بوداده  زمینی  بادام  سینما  سالن های 

می فروخت تا پول خرید توپ فوتبال را به 
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دست بیاورد.

- اولین توپ چرمی که دید، توپ کهنه ای 

بود که پدرش از تیم بائورو آورده بود که 

خیلی درب و داغان بود.

- به خاطر وضعیت خانواده مدتی به عنوان 

شاگرد در چای فروشی کار می کرد تا اینکه 

در 11 سالگی وارد تیم فوتسال رادیوم شد و 

بازی کرد.

- پله 10 ماه پس از امضای قرارداد حرفه ای با 

تیم سانتوس، به تیم ملی برزیل دعوت شد.

- پله بعد از درخشش در جام جهانی، با تیم 

اما  بست  داخلی  قرارداد  میالن«  »اینتر 

پس از شورش هواداران تیم سانتوس، به 

درخواست این تیم، قرارداد پاره شد و پله در 

تیم سانتوس ماند.

- پله با قرارداد افسانه ای 7 میلیون دالر به 

آمریکا رفت و در نخستین حضور عمومی در 

شهر بوستون توسط فشار هواداران زیادی 

که وی را احاطه کرده بودند از هوش رفت.

- پله در 15 سالگی و در سال 1956 اولین 

قراردادش را با تیم سانتوس امضاء کرد و 

تنها 10 دالر در ماه درآمد داشت.

- پله درباره رفتنش به سربازی گفته است: 

زمانی که جام جهانی 1958 قهرمان جهان 

شدیم و برگشتم، پیش خود گفتم پس من 

دیگر از سربازی معاف هستم ولی یکی از 

دوستانم گفت نه باید الگویی برای جوان ترها 

باشی و مجبوری به سربازی بروی. من هم 
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همین کار را کردم، واقعًا چیزهای زیادی در 

سربازی یاد گرفتم که مهم ترینش نظم و 

انضباط بود.

جوان ترین  روز  و 239  سال   17 با  پله   -

بازیکن در تاریخ جام های جهانی است.

- یکی از گل های پله در جام جهانی، جزو 

برترین گل های تاریخ جام جهانی به شمار 

می آید.

پله قید  نلسون ماندال:  با  پله و دوستی   -

تعطیالت خانوادگی را زد تا در مسابقه ای 

برای خیریه به افتخار هشتاد و نهمین سال 

تولد رئیس جمهور آفریقای جنوبی با عنوان 

)90 دقیقه برای ماندال( بازی کند. در طول 

پله  مشترک،  مطبوعاتی  کنفرانس  یک 

پیراهن امضاء شده خودش را به ماندال هدیه 

کرد و ماندال آن را گران بهاترین هدیه اش تا 

پایان عمر می دانست.

- پله با وجود اینکه اصالت بریتانیایی ندارد، 

ملکه الیزابت دوم در سال 1997 به خاطر 

تمام فعالیت های بشردوستانه اش، وی را به 

بریتانیا  امپراتوری  افتخاری شوالیه  عنوان 

)KBE( انتخاب کرده و این نشان را به پله 

اعطا کرد.

- پله وزیر ورزش برزیل: وی در سه سال 

وزارت خود، قانون کاهش فساد در فوتبال 

پله«  »قانون  به  اجرایی کرد که  را  برزیل 

معروف شد و در نهایت با حذف پست وزیر 

ورزش از فعالیت دولتی کنار رفت.

- هزارمین گل پله: خبرنگار معروف برزیلی 

نوشت »خدا به مردم دنیا گفت بایستید و این 

گل را ببینید، به همین خاطر آن گل، یک 

ضربه پنالتی بود«، دوست دارم بگویم آن گل 

حاصل تصمیم خداوند بود.

- پله در تمام دورانی که فوتبال بازی می کرد 

موفق به بردن توپ طال نشد چرا که توپ 

طال آن موقع تنها به بازیکنان اروپایی داده 

می شد.

و  نوشته  زندگی نامه  کتاب  چندین  پله   -

فیلمی درباره زندگی وی ساخته شده است.

مجموعه  و  فیلم   12 در  همچنین  وی   -

تلویزیونی ایفای نقش کرده است.

پله و 3  ازدواج
ازدواج اول پله: پله برای اولین بار در 21 

با خانم  بود  وقتی 26 ساله  فوریه 1966 

»رزماری چولبی« ازدواج کرد که ثمره ی 

این ازدواج دو دختر و یک پسر بود. پله به 

صورت پنهانی از همسر اولش در سال 1981 

وارد یک رابطه عاشقانه با مجری زن به نام 

Xuxa شد و به مدت پنج سال با وی زندگی 

کرد.

این زوج بعد از 16 سال زندگی مشترک در 

سال 1982 از هم جدا شدند. پسرش ادینهو 

در سال 2014 بخاطر قاچاق مواد مخدر به 

12 سال زندان محکوم شد.

ازدواج  دومین  در  پله  پله:  دوم  ازدواج 

اه
ه م

ند
رو

پ



 15

14
01 

ی 
 / د

27 
اره

شم
م / 

هفت
ال 

س

خانم  با   1994 سال  در  خود  رسمی 

»آسیریا« روانشناس مذهبی ازدواج کرد 

»جاشوا«  دوقلوهای  تولد  ثمره اش  که 

این  بودند.  و »سلست« در سال 1996 

زندگی هم 12 سال بعد در سال 2008 به 

جدایی ختم شد.

ازدواج  سومین  در  پله  پله:  سوم  ازدواج 

رسمی خود از سال 2010 با خانم »مارسیا 

آوکی« وارد کننده تجهیزات پزشکی ورزشی 

اهل ژاپن وارد رابطه عاشقانه شد و در نهایت 

سال 2016 وقتی پله 76 ساله و خانم مارسیا 

44 ساله بودند با هم ازدواج کردند.

پله در ایران
پله در سال 1972 )خورشیدی 1351( 

تیم  بین  دوستانه  بازی  برگزاری  برای 

سانتوس و منتخب وارد تهران شد و روز 15 

اردیبهشت 1351 در ورزشگاه آزادی بازی 

کرد. در این بازی 60 هزار تماشاگر نظاره گر 

بازی بودند که در آخر تیم سانتوس برزیل 

با نتیجه 5 بر یک تیم منتخب ایران را برد و 

پله هم سه گل به ثمر رساند.

پله در حلقه فوتبالیست های ایرانی در جریان سفرش به تهران در اردیبهشت ۱۳۵۱

پرونده ماه
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سفته به جای کاغذ امضاء
»بعضی از ایرانی ها که برای گرفتن امضای 

را  او  مهرآباد  فرودگاه  در  پله  از  یادگاری 

دوره کرده بودند به جای کاغذ، سفته های 

سفیدی را برای امضاء به پله می دادند! ستاره 

افسانه ای هم که از این ماجرا بی خبر بود  بعد 

از امضای چند سفته کمی شک می کند و با 

خنده و زبان بی زبانی به آنها می گوید: کاغذ 

سفید برای امضاء بدهید!«

این روایتی است از استقبال ایرانیان از پله که 

کیهان ورزشی چاپ کرده:

اردیبهشت 1351 تیمسار خسروانی رئیس 

باشگاه تاج از تیم سانتوز، تیم همیشگی پله 

که آن روزها در ترکیه اردو داشت، دعوت کرد 

تا چند روزی سفر را طوالنی کند و  به ایران 

بیاید. 50 سال قبل روزی که پله به تهران 

آمد، وارد فرودگاه مهرآباد شد و جمعیت 

قابل توجهی از ایرانیان به استقبال او رفتند.

تیم برزیلی با 240 هزار تومان که از تیمسار 

خسروانی گرفت، برای بازی به تهران آمد.

بازی  برای  بود  یانگ  پیونگ  در  ملی  تیم 

با کره شمالی. از آنجا هم قرار بود به کشور 

تایلند برود تا در جام ملتهای آسیا حضور 

یابد. به همین دلیل پیشنهاد شد به جای تیم 

تاج، تیم منتخب تهران به مصاف تیم سانتوز 

برود.

در نیمه اول پله گل زد و پرویز میرزاحسن 

بازی را به تساوی کشاند. بازی تا دقیقه 82 

یک - یک بود. داوِر بازی 3 گل سانتوز را 

مردود اعالم کرد. 2 گل را پله زده بود! اما 

در 8 دقیقه پایانی، سانتوز 4 گل دیگر زد و 

5 - یک برنده شد. تماشاگران شروع به هو 

کردن تیم منتخب کردند. سوت پایان نواخته 

شد اما بازیکنان همگی در پی گرفتن عکس 

یادگاری با پله بودند! 

نام  ایران آنقدر بود که  جو حضور پله در 

باشگاه دیهیم، یکی از تیم های زیر مجموعه 

تاج در نارمک، به »پله« تغییر یافت. باشگاه 

دیهیم هم استادیوم پله نام گرفت.

تاج  سابق  بازیکن  ابوطالب،  پرویز  مرحوم 

و دیهیم و مدرس فوتبال و مربی تیم ملی 

دنیا  به  تازه  پسر  بالین  بر  را  پله  جوانان، 

آمده اش در بیمارستان آسیا برد و نام فرزند 

ابوطالب  پله  گذاشت.  پله  را  نورسیده اش 

بعدها مهندس مکانیک شد نه فوتبالیست.

افتخارات پله
- برترین ورزشکار قرن بیستم به انتخاب 

کمیته بین المللی المپیک

- بهترین بازیکن جام جهانی 1970

- مرد سال فوتبال آمریکای جنوبی 1973

- قهرمان جامهای جهانی 1958، 1962 و 

1970

- قهرمان جام بین قاره ای با سانتوس 1962 

و 1963

پرونده ماه



18

14
01 

ی 
 / د

27 
اره

شم
م / 

هفت
ال 

س

با  بازی های رسمی  - رکورددار گلزنی در 

1281 گل

- 92 بازی ملی، 77 گل

- حضور در جام جهانی: 4 دوره )1958، 

1962، 1966 و 1970( - 14 بازی، 12 گل

ویژگی های منحصر به فرد پله
بازی با هر دوپا

دریبل زنی بی نظیر

پاسوری به یاد ماندنی

سرعت، دقت و قدرت شوت بی نظیر

القاب پله

پله در دوران درخشش خود توانسته بود 

لقب های  کند.  کسب  را  زیادی  لقب های 

معروف ترین  سیاه  مروارید  و  سلطان  شاه 

به  خانواده اش  در  پله  است.  پله  لقب های 

Dico شهرت داشت.

نبوده   Pele او  اصلی  شهرت  درواقع 

بلکه به دلیل اینکه وی به دروازه بان تیم 

بوده عالقه   Bilé نام وی  که  واسکوداگاما 

 Pilé یا  پله  هم  را  او  لقب  داشته  خاصی 

می نامند.

پله و سرطان کلیه و روده
پله در سال 1977 به خاطر عفونت، کلیه 

پله ۱۷ ساله بعد از قهرمانی برزیل در فینال جام جهانی ۱۹۵۸ روی شانه گیلمار دروازه بان
گریه می کند.

اه
ه م

ند
رو

پ
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سالم در سال 2019 وقتی 79 ساله بود به 

عفونت ادراری مبتال شد. وی در سال 2020 

دیگر توان راه رفتن را از دست داد و سپتامبر 

2021 هم در یک عمل جراحی غده سرطان 

روده بزرگ برداشته شد.

هر  فوتبالش  پایان  از  بعد  کرد  سعی  پله 

آنچه را آرزو داشت، محقق کند. در سال 

1981 در فیلم »فرار به سوی پیروزی«، با 

یافت.  حضور  استالونه«  »سیلوستر  بازی 

قرار بود پله در این فیلم درون دروازه بایستد 

و استالونه ضربه نهایی قیچی برگردان را بزند. 

استالونه حتی نتوانست یک شوت به سمت 

دروازه بزند تا تصمیم کارگردان عوض شد 

توقف،  یک  بدون حتی  را  این سکانس  و 

پله، به خوبی ایفا کرد. در سال 1990 پله 

گفت، بدش نمی آید برای ریاست جمهوری 

هیچ وقت  اتفاق  این  شود.  کاندیدا  برزیل 

در  با حضور  توانست  به نوعی  اما  نداد  رخ 

ورزش  وزیر  به عنوان  رئیس جمهور  کابینه 

از سال 1995 تا 1998 در سیاست حضور 

داشته باشد. با رفتن پله بسیاری از صفت ها 

نیز با او خاک شدند؛ همانطور که فرانس 

پوشکاش در وصف او گفته بود: » از دید من 

تاریخ  بازیکن  بهترین  دی استفانه  آلفردو 

فوتبال است. شاید تعجب کنید چرا از پله 

نمی گویم؛ چون پله فراتر از یک فوتبالیست 

بود و در تعاریف من نمی گنجد.«

پله با ۳ جام جهانی/ برای دیدن ۱0 گل برتر او اسکن کنید.
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صدام 
حسین 

باالی 
دار

گزارش بازجویی پلیس اف.بی.آی 
دربارۀ جنگ با ایران

به بهانۀ شانزدهمین سالگرد اعدام دیکتاتور عراق  سیاست
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به بهانۀ شانزدهمین سالگرد اعدام دیکتاتور عراق 

صدام حسین 
باالی دار

گزارش بازجویی پلیس اف.بی.آی دربارۀ جنگ با ایران

و  رسمی  مصاحبۀ   20 مجموع  در  آمریکایی  مأموران 
با صدام حسین  غیررسمی  و گوی  5 گفت   دست کم 
داشته اند. موضوع دومین جلسه، جنگ هشت ساله 
علیه ایران است که مسؤولیت آغاز جنگ را نمی پذیرد و از 
سخن گفتن دربارۀ حمالت شیمیایی خودداری می ورزد. 

9 دی شانزدهمین سالگرد اعدام صدام حسین در پی 
حملۀ آمریکا و برانداختن او در عملیاتی 18 روزه در نوروز 
1382 خورشیدی است. پس از آن مخفی شد تا به دام 

افتاد و آن گاه نوبت بازجویی و محاکمه رسید.
در پی آن دیکتاتور خلع شده عراق در 30 دسامبر 2006 - 9 
دی 1385 - به دار آویخته شد. در حالی که تصور می شد به 
خاطر تقارن این روز با یکی از اعیاد اسالمی و نزدیک بودن 
به آغاز سال نو میالدی به تعویق افتد اما چنین نشد و او 

را اعدام کردند.
به این بهانه بخشی از بازجویی اف.بی.آی را که حاوی 

نکات مهمی دربارۀ جنگ با ایران است آورده ایم. 

ت
س

سیا
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صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، اندکی 

به   ،2003 دسامبر  در  دستگیری  از  پس 

دست مأموران سازمان FBI بازجویی شد. 

فدرال  پلیس  بازجویی  مأموران  خالصه 

آمریکا از او را ابتدا یک مؤسسه مستقل غیر 

ملی«  امنیت  »آرشیو  آمریکا-  در  دولتی 

واشنگتن  روزنامه  سپس  و  کرد   -منتشر 

 20 مجموع  در  آمریکایی  مأموران  پست. 

مصاحبه رسمی و دست کم5 گفت  و گوی 

غیررسمی با صدام حسین داشته اند.

دومین جلسه از این سلسله بازجویی ها به 

صحبت های او دربارۀ جنگ خونین هشت 

ساله علیه ایران اختصاص داشت و گزارش 

آن از این قرار است:

مرکز   /2004 فوریه  هشتم  دوم/  جلسه 

عملیات بغداد  / بازجو: جرج ال. پیرو مأمور 

)FBI( ویژه پلیس فدرال آمریکا

حسین،  صدام  از  بازجویی  جلسه  دومین 

روز هشتم فوریه 2004 در یک بازداشتگاه 

نظامی در فرودگاه بین المللی بغداد انجام 

شد.

اعالم کرد:  بازجویی  این  ابتدای  صدام در 

»مزرعه ای که در آنجا دستگیر شده ، همان 

مکانی است که در سال 1959 پس از فرار 

ناکام  از بغداد به خاطر مشارکت در ترور 

وقت  جمهور  رئیس  قاسم«،  »عبدالکریم 

عراق، در آن پنهان شده بود.«

بازجوی FBI پرسید: »تصمیم جنگ علیه 

ایران در سپتامبر 1980 به خاطر تهدیدات 

تهران گرفته شد یا جنگ به دلیل مسائل 

ارضی میان دو کشور به ویژه آبراه شط العرب 

)اروندرود( آغاز شد؟«

صدام در پاسخ گفت: »به نظر ما جنگ در روز 

4 سپتامبر آغاز شد، نه تاریخ 22 سپتامبر که 

دولت ایران معتقد به آن است.«

از  مثالی  آوردن  با  سپس  عراق  دیکتاتور 

یک کشاورز که در همسایگی شما زندگی 

می کند، اضافه کرد: »فرض کنید یک روز 

پسر همسایه، فرزند شما را کتک می زند. 

روز بعد، پسر همسایه، گاوهای شما را اذیت 

می کند. سپس فرزند همسایه با اخالل در 

سیستم آبیاری به مزرعه شما آسیب می زند. 

اگر این حوادث رخ دهد سرانجام شما به 

همسایه خود نزدیک می شوید و شرح این 

وقایع را به او می گویید و می خواهید از کارش 

دست بکشد. معمواًل اعالم هشدار یا نزدیک 

شدن به همسایه کافی است تا این رفتارها 

متوقف شود.«

صدام ادعا کرد: »اما در مورد ایران این روش 

کارساز واقع نشد. ایران، ناقض قرارداد الجزایر 

)1975( در ارتباط با این آبراهه )اروندرود( 

بود!«

 دیکتاتور عراق گفت: »ایران عالوه بر نقض 

این معاهده ، دخالت در سیاست های عراق 

عصر ایران

ت
س

سیا
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را جایز می دانست و در نتیجه برای عراق 

هیچ چاره ای جز جنگیدن با این کشور باقی 

نمانده بود.«

صدام مدعی شد: »زمانی که )امام( خمینی 

در سال 1979 به قدرت رسید، تصور می کرد 

همه رهبران مشابه شاه ایران اند و چون شاه 

را به سادگی از قدرت خلع کرده، می تواند 

اقدامی مشابه را در هر نقطه دیگری از جمله 

عراق پیاده کند.«

دیکتاتور عراق با اشاره به تبعید امام خمینی 

از ایشان به عنوان »میهمان« عراق یاد کرد 

و گفت: »زمانی که )امام( خمینی در نجف 

بود شروع به صحبت علیه شاه و دولت ایران 

کرد.«

خود  موضع  عراق  دولت  افزود:  وی 

به  را  شاه(  علیه  گفتن  سخن  )ممنوعیت 

اطالع )امام( خمینی رساند. عراقی ها به او 

گفتند: شما میهمان ما هستید و هیچ کسی از 

شما نمی خواهد عراق را ترک کنید یا کسی 

خواهان استرداد شما به شاه نیست.«

زمان  آن  در  شاه  گزارش،  این  )براساس 

تالش می کرد صدام را مجاب به تحویل امام 

خمینی به ایران کند(.

از  خمینی  »)امام(  گفت:  عراق  دیکتاتور 

توقف فعالیت هایش علیه شاه و دولت ایران 

امتناع می کرد و می گفت اگر فعالیت هایش 

علیه سیاستهای عراق است، این کشور را 

ترک خواهد کرد. سپس او تالش کرد عراق را 

به مقصد کویت ترک کند اما اجازه ورود پیدا 

نکرد و بنابراین عراق اجازه داد برای سه چهار 

روز به این کشور بازگردد و درخواست او 

جهت همکاری برای سفر به کشوری دیگر را 

دفاعیات صدام حسین در دادگاه/ سال ۱۳۸۵

ت
س

سیا
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نیز پذیرفت. )امام( خمینی سپس به پاریس 

سفر کرد.«

صدام در پاسخ به این پرسش بازجو که آیا 

روحانی   - صدر  باقر  سیدمحمد  آیت الله 

برجسته عراقی که در سال 1980 در عراق 

اعدام شد - نیز همچون آیت الله خمینی به 

نماد مردم کشورش تبدیل شده است یا نه، 

تنها گفت: »شاید«.

دیکتاتور در عین حال، خود را نماد مردم 

عراق نامید و دلیل این امر را وجود تصاویر و 

پوسترهایش در خانه عراقی ها دانست!

صدام گفت: »ارتش ایران در سال 1980، 

اکثر  چون  بود  رهبری«  »فاقد  و  ضعیف 

افسران عالی رتبه ارتش در وقایع انقالب از 

مقام خود خلع شده بودند.«

وی در عین حال ادعا کرد: »این قضیه در آن 

زمان تأثیری بر روی تصمیم عراق برای ورود 

به جنگ با ایران نداشت و اگر ارتش شاه هنوز 

وجود داشت ، ما آنها را ظرف یک ماه شکست 

می دادیم.«

دیکتاتور عراق افزود: »در زمان جنگ قوای 

فقدان  رغم  به  سپاه  و  ارتش  ایران شامل 

رهبری به هزاران نفر می رسید و ارتش عراق 

به ویژه در نقاط مرزی شجاعانه می جنگید.«

بازجو از صدام پرسید: آیا ادعای مشارکت 

گروه های حامی ایران در ترور مقامات دولت 

عراق پیش از جنگ - از جمله »طارق عزیز«، 

وزیر خارجه وقت و »لطیف نائف جاسم« 

وزیر فرهنگ و اطالعات وقت - تأثیری بر 

تصمیم عراق برای جنگ با ایران داشته است 

یا خیر؟

دیکتاتور مدعی شد: »ایران، پیش از جنگ، 

»540 مورد تجاوز« به خاک عراق صورت 

داد که 249 مورد از این تجاوزات شامل رخنه 

یا حمالت هوایی به خاک عراق بوده است.«

این اطالعات را در  به گفته صدام، عراق، 

اختیار سازمان ملل قرار داد، از جمله ایران 

آبراه اروندرود را مسدود و کشتی های عراقی 

و خارجی را غرق کرد.

دیکتاتور عراق در ادامه روایت خود از علل 

از  »قبل  شد:  مدعی  جنگ  آغاز  دالیل  و 

پاالیشگاه های  ایران   ،1980 سپتامبر   29

نفت بصره و سایر شهرهای جنوبی عراق را 

»عزیز«،  ترور  برای  تالش  کرد.  بمباران 

حوادث  جمله  از  نیز  دیگران  و  »جاسم«، 

ایران  با  جنگ  آغاز  به  که  بود  پرشماری 

منتهی شد.«

صدام در پاسخ به سؤالی در خصوص »هدف 

یا اهداف« جنگ هشت ساله گفت: »این 

سؤال را از ایرانی ها بپرسید. آنها جنگ را آغاز 

کردند)!(، من قباًل همه دالیل آغاز این جنگ 

را توضیح داده ام.«

پس از اصرار بازجو و تکرار این سؤال از جانب 

وی، دیکتاتور عراق عنوان کرد: »هدف این 

بود که ایران در امور داخلی ما دخالت نکند.«

صدام در ادامه ادعای زیرپا گذاشتن قرارداد 

ت
س

سیا
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الجزایر از سوی ایران را تکرار کرد ) و البته 

به پاره کردن این قرارداد توسط خودش در 

مقابل دوربین های تلویزیونی اشاره نکرد(.

وی مدعی شد: »ایران، کل آبراه شط العرب 

)اروندرود( را اشغال کرد، در حالی که قرارداد 

الجزایر، تنها نیمی از این آبراه را متعلق به 

این کشور می دانست و به عالوه ایرانی ها به 

تماس های دیپلماتیک برای حل و فصل این 

مسئله پاسخی ندادند.«

داشت:  اظهار  ادامه  در  عراق  دیکتاتور 

»نیروهای عراقی در ابتدای جنگ با موفقیت 

پیشروی کردند و شماری از شهرهای مرزی 

جنوبی ایران از جمله مناطقی در داخل و 

نزدیک محمره )خرمشهر(، اهواز و دزفول 

را به اشغال خود درآوردند اما از پیشروی 

کردند،  خودداری  ایران  خاک  در  بیشتر 

چون که هدف فوری، جلوگیری از حمالت 

توپخانه ای ایران در نقاط مرزی بود.«

)صدام این را هم نگفت که در آغاز جنگ وعده 

اشغال یک ماهه خوزستان را داده بود ولی 

مقاومت مردم خرمشهر و دیگر شهرها باعث 

شد تنها در خرمشهر، ارتش عراق 34 روز 

زمین گیر شود.(

 به ادعای این گزارش پس از نزدیک به دو 

سال، نیروهای عراقی عقب نشینی کردند و 

ارتش صدام به »حالت تدافعی« درآمد.

زمانی که از صدام سؤال شد، چرا جنگ برای 

عراق از حالت تهاجمی به تدافعی تبدیل شد 

پاسخ داد: »همان طرحی را که مثاًل برای 

ارتش آمریکا پیاده شده نمی توان در مورد 

ارتش عراق به کار گرفت. از نقطه نظر نظامی، 

نیروها  براساس توان و ظرفیت  »طرح ها« 

تدوین می شود. ارتش موافق این امر بود که با 

طوالنی شدن مسیرهای عرضه )تجهیزات(، 

مشکالت افزایش می یابد.«

دیکتاتور اضافه کرد: »سرباز امروز، مشابه 

جزوی  آنها  نیست.  پیش  صدسال  سرباز 

از جهان پیرامون ما هستند و وقایع را در 

تلویزیون و رادیو می بینند و می شنوند.«

صدام در خصوص اینکه چرا عراق از پیشروی 

بیشتر در خاک ایران خودداری کرد مدعی 

شد: »عراق به اهداف ارضی خود دست یافته و 

به عالوه تهدید توپخانه ای ایران در سال های 

آغازین جنگ را از بین برده بود.«

دیکتاتور ادامه داد: »اگر ما در عمق خاک 

ایران نفوذ می کردیم آنها )ایرانی ها( تصور 

می کردند که ما اهداف دیگری در سر داریم. 

ما با یک ارتش منظم که جنگیدن علیه آن 

آسان تر است، روبرو نبودیم.«

تجربه  اولین  »این،  کرد:  خاطرنشان  وی 

جنگی اکثر سربازان عراقی بود و اغلب آنها 

به ویژه پس از پیشروی های اولیه در خاک 

ایران، »مغرور« شده بودند. با این حال پس از 

چند روز اغلب سربازان پیش خود می گفتند: 

چرا من اینجا هستم؟«

صدام در مورد عقب نشینی نیروهای عراقی 
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اضافه کرد: »طبیعتًا عملیات دفاعی از نقطه 

روحیه  در  و  نیست  خوب  تاکتیکی  نظر 

سربازان تأثیر منفی دارد. اگر یک سرباز، 

منطقی در این کار نبیند از دستورات اطاعت 

نخواهد کرد. یک سرباز را باید قانع کرد در 

مشکل  به  انظباط  و  نظم  صورت  غیراین 

برمی خورد.«

روانی  حاالت  به  اشاره  با  ادامه  در  صدام 

»اگر  افزود:  عراق  در  آمریکایی  سربازان 

شما از یک سرباز آمریکایی که برای یافتن 

سالح های کشتار جمعی و نابودی رهبران 

دیکتاتوری صدام به عراق آمده، اما نه تنها 

سالح ها پیدا نشده بلکه این رهبران در زندان 

هستند و با دیکتاتورهای دیگر جایگزین شده 

اند، بپرسید که او موافق ماندن یا رفتن )از 

عراق( است، به شما خواهد گفت، رفتن«

پرسید:  صدام  از  ادامه  در   FBI بازجوی 

علیه  از سالح های شیمیایی  استفاده  »آیا 

ایران تنها برحسب ضرورت صورت گرفت 

و برای مثال عراق بدون استفاده از چنین 

سالح هایی در جنگ شکست می خورد؟«

جواب  سؤال  این  »به  گفت:  دیکتاتور  و 

نمی دهم.«

صدام همچنین در جواب به این سؤال که به 

نظر او عراق در دوره ای از جنگ به ویژه پس 

از سال 1982 و در فاصله 1984 تا 1986 در 

آستانه شکست خوردن از ایران بوده است 

یا  نه ، پاسخ داد: »خیر، من این قضیه را در 

روزنامه اعتماد/ دو شنبه ۱۱ دی ۱۳۸۵
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تلویزیون و در پنج نامه ای که به ایران ارسال 

کردم توضیح دادم.«

»عقب  شد:  مدعی  عراق  معدوم  دیکتاتور 

نشینی سال 1982 عراق به مرزهایش حامل 

پیام بود اما ایران این پیام را نگرفت!... اگر شما 

سرهای آنها را نشکنید، آنها قضیه را نخواهند 

فهمید!«

صدام گفت: »کشورهای عربی در طول جنگ 

کمک هایی به عراق کردند و تصور می کردیم 

که اینها کمک باشد نه وام. اما بعد از جنگ 

و  کردند  عوض  را  خود  نظر  کشورها  این 

خواستار بازپرداخت این پولها شدند. برخی 

از این کشورها عراق را یک تهدید نظامی 

می دانستند اما ایران از نگاه آنها تهدید نبود 

چونکه نیروهای آن براثر جنگ منهدم شده 

بود.« )صدام در این لحظه قهقهه خنده سر 

داد.(

دیکتاتور عراق ادعا کرد: »کشورش در روز 

28 سپتامبر 1980 با یک قطعنامه سازمان 

ملل مبنی بر آتش بس با ایران موافقت کرد 

اما تهران این قطعنامه را نپذیرفت.«

در   598 قطعنامه  عالوه  »به  افزود:  وی 

سال 1987 در خصوص خاتمه جنگ مورد 

موافقت عراق قرار گرفت اما ایران بار دیگر این 

قطعنامه را رد کرد و در واقع عراق چندین بار 

در طول جنگ تالش کرده بود برای توقف 

درگیری ها با ایران مذاکره کند.«

صدام درباره یافته های سازمان ملل مبنی 

بر استفاده عراق از سالح های شیمیایی در 

طول جنگ ایران و عراق نیز ادعا کرد: »تاریخ 

مکتوب است و تغییر نخواهد کرد. هیچ کس 

نمی تواند مانع از نوشته شدن وقایع تاریخی 

شود.«

وی در ادعایی عجیب گفت: »این ایران بود 

که ابتدا در سپتامبر/اکتبر 1981 اقدام به 

استفاده از سالح های شیمیایی در محمره 

)خرمشهر( کرد!!«

صدام در جواب این سؤال که آیا لزومی به 

به  شیمیایی  سالح های  از  عراق  استفاده 

دالیل دفاعی )!( وجود داشت، گفت: »قصد 

ندارم به این سؤال جواب بدهم.«

او ادامه داد: »من درباره همه مسائل صحبت 

می کنم به جز مسائلی که مردم، دوستان یا 

ارتشم را متضرر می کند.«
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تکمله ای بر 

نی ریزنی ریز
در سفرنامه های ایرج افشار

نی ریزشناسینمایی از میدان 15 خرداد نی ریز-1342
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در شماره پیشین نی تاک، نی ریز را  در چند 

سفرنامچه استاد بزرگ ایرج افشار که خاک 

بر او نوشین باد، بررسی کردیم. پس از تحریر 

آن مقاله، به کتاب »گلگشت در وطن« که در 

برگیرنده گزارش چندین سفر استاد فقید 

در گستره ایران بزرگ است، دست یافتم. 

نخست  بخش  دارد؛  بخش  دو  کتاب  این 

حاوی سفرنامچه های استاد است و بخش 

دوم »مرقعات سفر، پاره پاره از سفرهای 

دیگر، درهم برهم« نام دارد. در بخش نخست 

سفرنامچه های »اطالل پارس« و »بیست 

با اندکی تغییر باز  شهر و هزار فرسنگ« 

چاپ شده است. افزون بر این دو سفرنامچه، 

پارس«  دل  تا  »ناکجاآباد  سفرنامچه های 

)نوروز 1376( و »از دریا بار خلیج فارس به 

درون اقلیم پارس« )پاییز 1365( نیز در این 

کتاب چاپ گردیده است.

ایران نورد کبیر در این دو سفر نیز از شهر 

دیرینه زاد ما دیدن یا از آن یاد کرده است. 

پیش از آن که ببینیم استاد فقید در این دو 

تکمله ای بر 

نی ریز در سفرنامه های ایرج افشار
به کوشش دکتر مختار کمیلی*
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است  نوشته  چه  نی ریز  درباره  سفرنامچه 

خاطره ای از آن نازنین عاشق ایران و فرهنگ 

آن را برای خوانندگان گرامی این نوشتار، 

روایت می کنم.

سالها پیش در پی آن بودم که مقاله ای راجع 

به تعبیر سلطانی از قاضی ابرقوهی بنویسم. 

در این خوابنامه از خوابنامه خرگوشی یاد و 

ابیات فراوانی از آن نقل شده است. به استاد 

زنگ زدم و از او درباره خوابنامه خرگوشی 

پرسیدم. وی توضیحاتی داد. هنوز صدای 

گرم و مردانه آن دانشی مرد یگانه زمانه ما در 

گوشم طنین انداز است. وی پس از آن، نشانی 

و شماره تلفن مرا خواست. پس از نگارش 

مقاله آن را به مجله و »نامه فرهنگستان« 

فرستادم. پس از چندی از دفتر آن مجله 

به من زنگ زدند و گفتند درباره منظومه 

خرگوشی به مطالب تازه ای دست یافته اید؟ 

گفتگو  تلفنی  افشار  استاد  با  من  گفتم 

کردم و معّظم له فرموده اند که تا امروز هیچ 

دست نویسی از این منظومه به دست نیامده 

است. گفتند: اتفاقًا داور مقاله شما، استاد 

افشار است. استاد مقاله مرا تأیید نموده و در 

یکی از شماره های آن مجله چاپ شد. این 

نخستین و آخرین باری بود که صدای گرم 

و دلنشین افشار را شنیدم، درود بی پایان 

خداوند بر آن شیدایی فرهنگ ایران زمین 

باد.

در اینجا به نی ریزیات استاد افشار در این دو 

سفرنامچه می پردازیم.

انجیر کاری
تا  »ناکجا آباد  سفرنامچهء  آغاز  در  افشار 

می نویسد:   )1376 )نوروز  پارس«  دل 

با   ]1375[ اسفندماه  سی ام  »پنج شنبه 

راه  ناکجا آباد  سوی  به  ستوده  منوچهر 

این  در  وی   )77:1384 )افشار،  افتادیم. 

به  و  می شود  استهبان  وارد  فسا  از  سفر، 

مناسبت انجیرکاری در این شهر از دکتر 

محمد صادقی )از اهالی شریف استهبان و 

میزبان استاد فقید( از شیوه کاشت و برداشت 

انجیر پرسش می کند و دکتر صادقی برای 

او توضیحاتی می دهد. چون در شهر ما نیز 

که  صادقی  گفتار  دارد،  رونق  انجیرکاری 

برای انجیرکاران ما تازگی ندارد اما برای 

کسانی که سروکاری با کشت درخت انجیر 

و برداشت انجیر ندارند جالب و خواندنی 

است، نقل می شود:

که  »صادقی گفت سینه به سینه شنیده ام 

حدود صد سال پیش کشاورزی از کوسویه 

داراب به این منطقه می آید و چند تا درخت 

انجیر از این دست را در اصطهبانات کشت 

می کند. گفت کشت این انجیر آسان نیست. 

برای کشت آن باید چاله ای عمیق کند و سه 

چهار قلم انجیر را در آن گذارد و به اندازه پنج 

سانت سرش را از خاک بیرون نگاه داشت.

بر باالی آن با فاصله سنگی می گذارند که 
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گوسفند جوانه هایی را که می زند نخورد و 

خاک و باد بدان صدمه نزند. پس از این که 

جوانه جان گرفت سنگ هایی را که باالی 

به  درخت  تا  می دارند  بر  گذاشته اند،  آن 

سوی آفتاب شاخه بکشد. این گونه انجیر 

پس از هفت هشت سال به بار می نشیند و 

محصوالتش را می توان به بازار رسانید. 

صادقی گفت در ایام قدیم که عشایر به آزادی 

از صحراهای انجیر کشت شده می گذشتند 

وارد  بسیار  صدمه  انجیر  درخت های  به 

می خوردند.  را  شاخه ها  سر  بزها  می آمد. 

ناچار  گوسفند ها  با  مبارزه  برای  دهقانان 

بودند تاپاله)1( در آب بریزند و سر شاخ ها را 

بدان بیالند تا گوسفندی که از کنار درخت 

را  سرشاخ  و  نزند  نیش  بدان  می گذشت 

نجود. این انجیر به مانند پسته و خرما نر و 

ماده دارد. )افشار، 1384: 177(.

افشار )ظاهراً با استفاده از گفته های صادقی( 

درباره بارور کردن درخت انجیر و برداشت 

بار  انجیر در سفرنامچه »از دریا  محصول 

خلیج فارس« چنین داد سخن می دهد:

دانه  سه  دو  درخت ها  کردن  بارور  »برای 

انجیر ناپخته را از درخت نر می گیرند و در 

قوطی حلب کمپوت می گذارند و آن قوطی 

را بر درخت ماده می آویزند. 

پشه هایی که شیره انجیر را دوست دارند بر 

سر انجیر می نشینند و »پولون«)2( را از میوه 

نر به ماده منتقل می سازند. بعضی از باغداران 

میوه نر را بی قوطی به درخت می آویزند.

این انجیر وقتی می رسد خود به خود پای 

درخت می ریزد. آن را جمع می کنند و به 

روی پشت بام ها می برند تا خشک شود به 

)eshpanj( )3( این کار در لهجه محلی اشپنج

گفته می شود. بعد از آن انجیرها را ریز و 

درشت از هم جدا می کنند.

کومه ای  انجیر  باغ های  در  کشاورزان 

که   )keytol( کیتول)4(  نام  به  می سازند 

دیواره اش سراسر از سنگ است و پوشش 

سقف شیب دارش از شاخه های بادام تلخ. 

کشاورزان تقریبًا دو ماهی از سال را در این 

کیتول می گذرانند.

هر درخت پربار حدود هشتاد و پنج کیلو 

میوه اش  انجیر می دهد.  باشد  بار  که یک 

سه درجه است. درجه یک و دو خوردنی 

است. درجه سه به چارپایان داده می شود)5( 

و  می آورند  سالگی)6(بار  پانزده  از  انجیر ها 

حدود یک صد و پنجاه سال عمر می کنند. 

)افشار، 1384 : 383(

میوه ها و محصوالت نی ریز
ایران گرد نامدار ما از محصوالت نی ریز به 

انجیر ، بادام و انار و زعفران اشاره دارد. 

»نی ریز هم مقداری انجیر دارد ولی بیشتر 

صفحات  این  در  هم  انارش  است.  بادام 

شهرت دارد. پنبه و جو و گندم محصول 

عمده آن است. «)افشار، 1384: 385(
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وصف راه های نی ریز
در شماره پیشین نی تاک راه های نی ریز 

)نی ریز - سیرجان( را در سفرهای افشار 

بررسی کردیم. جهانگرد و ایران نورد ما، در 

سفرنامچه »از دریا بار خلیج فارس« نیز به 

راه های نی ریز اشاراتی دارد. 

در سفرهای نخست افشار به نی ریز راه های 

نی ریز هیچ مناسب نبوده است. از این رو 

می نویسد:

»روزگاری که با زریاب و تفّضلی به این 

کم  و  مهجور  نی ریز  راه  آمدیم  صفحات 

آمد و رفت بود. جاده در نی ریز به بن بست 

می خورد. گاهی به گاهی کامیون از کوره راه 

به  یا  بندرعباس  به  کویری  خطرناک 

سیرجان می رفت. «)افشار 1384: 383(

راه استهبان - نی ریز
ایرج افشار در سفرنامه »از دریا بار خلیج 

فارس« که مربوط به مسافرت او در سال 

 - استهبان  جاده  وصف  به  است   1365

نی ریز و چشم انداز زیبای دریاچه بختگان 

می پردازد. با هم و همراه استاد، به جاده 

پا می نهیم و به دریاچه از فراز جاده نظر 

می دوزیم:

»راه ]از استهبان[ به سوی نی ریز از تپه کنار 

بختگان  دریاچه  بر  راه  می گذرد.  کوهی 

اشراف دارد. بختگان در این وقت از سال 

»پرپیمان« بود نه »پروپیمان«.

دریاچه از فراز گردنه ای که به سوی کفه 

رستاق سرازیر می شود خوش منظر و تمام 

نماست. کنار بختگان دو راه هست. یکی راه 

خرامه است و دیگری راه معروف به طشک. 

در رودخانه خشک)*( آبی مختصر روان بود. 

از آبشاری در کوه دست راست جاده هم آب 

که  بود  نود سال  می ریخت)7( گفتند  فرو 

چنین بارندگی نشده بود« )افشار 1384 : 

)385

راه نی ریز - قطرو- سیرجان
زنده یاد افشار در مسافرت های مبارک و 

چند گانه خود، از جوانب مختلف: شمال ، و 

غرب وارد نی ریز شده است. وصف راه های 

سه گانه سیرجان - نی ریز را در شماره قبل 

خواندیم. به جز آن وی در سفرنامچه های 

دیگر خود به راه های ارتباطی نی ریز اشاره 

کرده است. وی درباره راه نی ریز - سیرجان 

می نویسد: 

سرازیر  که   )leyraz( گردنه  لیرز  »از 

می شویم دریاچه نمک »میدان گل« دیده 

می شود. راه قدیمی - که سال ها پیش از این 

با بچه هایم از آن گذشته بودم -  از گردنه 

حسن آباد می گذرد. آن روزگار کفه میدان 

گل از شکارگاه های گورخر بود. مردم محل 

می گویند بهرام گور در این سرزمین زندگی 

زیر  )قطرو(  قطرویه  کفه  است.  می کرده 

دست میدان گل است و روستای»چاسبز« 

از آبادی های این راه. اطراف این آبادی از 

»جاشیر« پوشیده بود.« )افشار ، 1384: 
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)387

راه نی ریز - قطرو
به همه  افشار در سفرهای خود  زنده یاد 

جوانب زندگی مردم ما از کشاورزی گرفته تا 

معماری و تاریخ توجه داشته است. مثاًل وی 

در وصف جاده نی ریز و قطرو، به مناسبت 

در  )باریشیک(  تلخ  بادام  درخت  رویش 

کناره های راه، به طرز شیرین کردن الوک 

نیز پرداخته است:

»قسمتی از راه نی ریز به سوی قطرو تپه 

ماهورهایی است پوشیده از درخت بادام 

تلخ و الوک. الوک میوه ای دارد و دانه ای به 

اندازه دانه بنه. آن را جمع کنند و با آب نمک 

تلخیش را می گیرند و می خورند. در این 

بیابان بر مقداری از درخت های بادام تلخ 

پیوند بادام شیرین زده اند.«  )افشار، 1384 

)386 :

قطرو- بشنه )و غار بشنه(
کفه ای   )bashneh( بشنه  تا  قطرو  »از 

است که سویی از آن نمک زارست و سویی 

بیابان علفزار. در دور دست تعداد زیادی 

سیاه چادر ایالت دیده می شود. معلوم بود 

که مرتع قابل توجهی است. بیابان بشنه به 

نمکزار خیرآباد می پیوندد. قسمتی از آن 

تپه ماهوری است و گیاهان آن تاق و اشنان. 

از صمد مختاری که ما را به سیرجان می برد 

غار  بشنه  کوه های  در  گفت  که  شنیدم 

بزرگی هست.« )همان(

بناهای تاریخی نی ریز
)مسجد جامع کبیر و مسجد بازار(

بار  )از دریا  افشار در سفرنامچه  شادروان 

خلیج فارس تا ...( نیز از نیاشگاه باستانی 

جامع کبیر یاد نموده است. وی می نویسد:

»مسجد جامع نی ریز از دیدنی های تاریخی 

ایلخانی  گچکاری  دارای  محرابش  است. 

است.  بر سر درش لوحه تاریخی نصب است. 

آنچه درباره این مسجد می توانستم بنویسم 

که  پیش  سال  چندین  سفرنامه های  در 

یک بار با منوچهر ستوده و بار دیگر با اصغر 

مهدوی بود نوشته ام.«

در این سفرنامچه کتیبه مکتوب به سال 

1259، باز چاپ شده است که چندین غلط 

تایپی دارد.

همچنین افشار در این سفرنامچه از مسجد 

بازار یاد می کند و از کتیبه مربوط به معافیت 

با  مالیاتی صابون پزی و گچ نبشته مرتبط 

حوادث سال های 1266-1270 مهشیدی 

نی ریز که بر دیوار مسجد نگاشته شده بود و 

در سفر سال 1365 نه از آن مسجد تاریخی و 

نه از آن گچ نوشته اثری باقی مانده بود.

که  را  خطیی  تاریخی  یادداشت  »خودم 

طغیان  به  راجع  شاه  ناصر الدین  دوره  از 

سید یحیی دارابی  بر دیوار مسجد بازار شهر 

بود و حاال اثری از آن دیوار و پیکر ساختمان 

پیشین بر جای نیست استخراج و در مجله 

یغما چاپ کرده ام. «)همان: 386(.
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منبع آب محله امام مهدی - سال ۱۳4۵
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سرو کهن و چنار کهن تر
بهشتی روان استاد افشار، در سفرنامچه »از 

دریا بار خلیج فارس ...« از سرو و چناری 

نمی داند  نگارنده  که  می برد  نام  کهنسال 

منظور او کدام سرو و چنار دیرینه سال بوده 

است:

نی ریز یکی سرو کهن  »دیدنی های دیگر 

است و یکی چناری کهن تر. چنار چند شاخه 

اصلی دارد و هر یک از آنها هفت هشت شاخه 

شده،  افشان  است  مجموعه ای  کوچکتر؛ 

مانند دیگر چنارهای کهن بلند و افراخته 

نیست. «)ص386(

بزرگان و مشاهیر نی ریز
مبارک  و  ارجمند  سفرنامچه های  در 

از  بعضی  نام  ما  بی همتای  ایران شناس 

بزرگان و مشاهیر نی ریز آمده است؛ میرزا 

احمد نی ریزی، فضِل حاتم، خلیل سازگار و 

محمود توّکلی در شمار این بزرگ مردانند. 

استاد فقید در سفرنامچه »از آتشکده تا آب 

انبار« می نویسد: 

»نی ریز را دست کم نباید گرفت. ریاضیدان 

پارک معلم نی ریز- سال ۱۳4۵
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مشهور قرن سوم و اوایل چهارم ابوالعباس 

فضل بن حاتم نی ریزی از اینجا برخاست و 

بعدها خطاطانی داشت که احمد نی ریزی 

اشهر آنهاست.« )افشار ، 1395 : 34(

سفرنامچه  در  سازگار  خلیل  زنده یاد  نام 

است:  آمده   »... فارس  بار خلیج  دریا  »از 

آقای سازگار اخیراً کتابی در تذکره احوال 

خوشنویسان و شاعران شهر نوشته و در آن 

یاد کرده است.«  آنجا  تاریخ  از  مختصری 

)افشار ، 1384: 386(

زنده یاد محمود توکلی 
و یادداشت های وی

شادروان  نی ریز  معاصر  بزرگان  از  یکی 

محمود توکلی است که اشعار و نوحه هایی 

از او باقی مانده است. ظاهراً استاد افشار با 

مرحوم توّکلی دیدار داشته یا یادداشت های 

مرحوم توکلی در اختیار افشار قرار گرفته 

بوده است. باری نام محمود توکلی و پاره ای 

او در سفرنامچه »اطالل  از یادداشت های 

وطن(  گلگشت  در  چاپ  )تجدید  پارس« 

آمده است.

در این یادداشت ها، مطالبی در آوازه مندی 

پاره ای  نام  فارس،  شربت خانه  به  نی ریز 

از حاکمان نی ریز، نام کاریزها، محالت و 

زیارتگاه ها و مدارس قدیم نی ریز آمده است. 

زنده یاد  یادداشت های  امروز  تا  نگارنده 

توکلی را ندیده است. امید است که فرزندان 

آن مرحوم، به انتشار آنها همت ورزند.

در  مندرج  توکلی  مرحوم  یادداشت های 

اطالل پارس، چنین است:

- نی ریز را به مناسبت میوه های خوبش به 

شربتخانه فارس موسوم کرده بودند.

- حکومت آنجا مدتی بر عهده حسام الدین 

عرب از ایل عرب شیبانی بود. پس از آن 

نی ریزی  خان  محمد حسین  با  ترتیب  به 

و  فتحعلی خان  و  زین العابدین  حاجی  و 

محمد حسن خان.

سادات،  کیان)8(،  بازار،  قدیمی:  محالت   -

قلعه  آبادزردشت،   زیرکان،  شادخانه، 

محمود خان، امامزاده، پل خواجه شرف

- مدارس قدیمه شهر عبارت است از مدرسه 

سال1100(،  در  شده  )ساخته  غیاثیه 

مدرسه خان )ساخته شده در سال 1230(، 

اکنون  هم  که  عبدالله  میرزا  مدرسه 

طلبه نشین است.

خبار،  آبادزردشت،  نی ریز:  قنوات   -

شادابخت، نارو، برنجزار

- از آثار قدیمه نی ریز یکی امامزاده غوری 

است در ده  غوری و دیگر مقبره پیرمراد و 

جای پای خضر در خود شهر ، مردم مخصوصًا 

در اولین شنبه آغاز سال به این زیارت اخیر 

می روند و آن را بسیار متبرک می دانند.« 

)افشار ، 1384: 438(

سخن پایانی
)بس که گفتم زبان من فرسود(

سی
شنا

یز
ی ر

ن



 37

14
01 

ی 
 / د

27 
اره

شم
م / 

هفت
ال 

س

شهرها  باستانی  آثار  حفظ 

سرزمین  این  آبادی های  و 

هزار  چندین  که  کهنسال 

سال سابقه تاریخی و فرهنگی 

دارد، از بایسته های اداره های 

میراث فرهنگی است. 

ما،  بی همتای  ایران شناس 

سفرنامچه های  از  یکی  در 

حفظ  بایستگی  درباره  خود، 

و نگاهداشت سنگ گورها به 

مثابه یکی از مواریث فرهنگی 

به  مسئوالن  بی توجهی  و 

باد هوا بودن  او و  گفتارهای 

چنین  تلخکامانه  سخنانش 

می نویسد:

در  سنگ گورها  نوع  »این 

بوده  ایران  آبادی های  تمام 

بیش  و  کم  هم  هنوز  است. 

مرکزی  است  واجب  هست. 

نقل  و  ثبت  و  جمع آوری  به 

منقورات آنها بپردازد.

هر چه گفته اند و می گوییم باد 

هواست

بس که گفتم زبان من فرسود

از همین سنگ شکسته هاست 

زمینه  در  کثیر  اطالعات  که 

خط شناسی و تحول تاریخی 

ایران،  در  مستعمل  خطوط 

هنری،  طرح های  و  نقوش 

درباب  تاریخی  نکته های 

... به  فرهنگ سنتی مردم و 

دست می آید« )افشار ، 1384: 

)432- 431

در  ما  ایران نورد  و  جهانگرد 

در  ما  با  فرنگی ها  سنجش 

یادگاران  نگاهداشت  زمینه 

روشنگری  چنین  گذشتگان 

می کند:

حفاظت  شوق  فرنگی  »در 

چنان است که در وجود ما میل 

به ویرانی! اما هر چیز کهنه ای 

را فوراً از میان بر می داریم تا به 

جای آن اثری تازه بر پا کنیم. 

چیز  هر  ما  علیه  فرنگی  اما 

کهنه ای را با صد عّز و فخر نگه 

می دارد و آن را به عامه معرفی 

دادن  نمایش  از  و  می کند 

عکس  رسانیدن  چاپ  به  و 

فرانسه  می آورد.  در  پول  آن 

بیش از سیصد موزه دارد. در 

هر شهری و حتی در هر دهی 

)افشار،  هست.«  موزه ای 

)330 :1354

پی نوشت:
ِپِهن  گاو،  سرگیِن  تاپاله:   -1
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 )tapole( تپله  صورت  به  نی ریز  در  گاو، 

تلفظ می شود و به آن ُگه گو )= گوِه گاو( نیز 

می گویند. چون شاخه های نو و تازه رسته 

انجیر، شهد و شیرین است، شکار، قوچ و 

میش و ... به خوردن آن عالقه فراوان دارد. از 

این روز سر شاخه ها را به تپله می آالیند تا تلخ 

و بدبو شود و این جانوران آنها را نخورند. 

ابراهیم  )با سپاس از دوست گرامی آقای 

خواجه(

گل،  گرده  گرده،   :)pollen( 2- پولون: 

یا  اسپرم گیاهان  واقع  در  و  ریز  دانه های 

گل ها  بساک  روی  که  آنهاست  نر  سلول 

وجود دارد و تنها عامل برای بارور کردن گیاه 

است. )ر.ک: گوگل با کلید واژه )pollen(  یا 

گرده(

3- اشپنچ: در نی ریز به صورت »اشپنگ« 

تلفظ می شود و محوطه ای است که انجیر و 

انگور را بر آن پهن می کنند تا خشک گردد. 

این محوطه می تواند پشت بام ساختمان یا 

قطعه زمینی در کوه باشد. )با سپاس از آقای 

ابراهیم خواجه(

واژه  جای  به  غالبًا  نی ریز  در  کیتول:   -4

کیتول، لفظ »یورد« )yord( به کار می رود 

که احتمااًل همان یورت ترکی و مغولی است 

به معنی خیمه و مسکن .

5- در تداول نی ریز به آن »انجیر خری« 

می گویند. به انجیر درجه یک، »صد یک« و 

به انجیر درجه دو، »درهم« اطالق می کنند.

6- سن باروری درخت انجیر، معمواًل پنج-

شش سال است. درخت انجیر در سه سالگی، 

سه چهار دانه انجیر، نشان می کند. نشان 

کردن از اصطالحات کشاورزان نی ریز است. 

)با تشکر از آقای ابراهیم خواجه(

است.  تارم  آبشار  استاد،  7- گوییا منظور 

ای کاش مرحوم افشار، این آبشار بلند را در 

روزهای خروش از نزدیک دیده بود تا در 

معرفی و وصف آن، قلم را بر کاغذ، جاری 

می نمود.

8- نام این محله قدیمی در سندی وقفی، 

»گیها« ضبط شده که به صورت محاوره ای 

آن، »گیا« )geya( نزدیک است. نام »کیان« 

جدید است. استاد افشار در سفرنامچه ای 

نام این محله باستانی را به صورت کیهان 

و  کوی  اسامی  وی  است.  کرده  ضبط 

برزن های نی ریز را چنین فهرست می کند: 

بگذرم:  و  بنویسم  را  نی ریز  نام محله های 

شادخانه،  کیهان،   ،)zardesh(آب زرِدش

سادات، بازار. « )افشار، 1384: 386(

منابع:
به جز منابعی که در شماره پیشین نی تاک 

ما در  از منابع  نیز  زیر  آمده است، کتاب 

نگارش این تکمله است:

1- افشار، ایرج )1384( گلگشت در وطن، 

آرش،  کوشیار،  بهرام،  بابک،  گردآوری: 

تهران: نشر اختران.
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و بادبادک
داستان کوتاهی از امین فقیری

آب

ادبیات
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قدش بلند بود و چشم های مهربانی داشت 

به زاللی آِب آب انباِر ده. پدربزرگم می گفت 

از پدرش شنیده که درویش عمری اندازه 

کمرش  به  سبزی  شال  همیشه  دارد.  ِده 

مردم  برای  آب  آوردن  کارش  می بست. 

تنها  از  آشامیدنی  آب  آن روزها  بود.  ِده 

آب انباری که کنار قلعه  متروکه قدیمی قرار 

داشت تأمین می شد.

درویش  وقتی  داشت.  پله  چهل  آب انبار 

آب انبار  باالی  می رفت  پایین  َمشکش  با 

پایش  ضربه های  صدای  و  می ایستادیم 

می رسید،  که  چهل  به  می شمردیم.  را 

می دانستیم بعد از یک نفس کوتاه، صدای 

پا جایش را به صدای قطره های آب می دهد. 

و بعد دوباره از چهل می شمردیم تا به یک 

باالی  آب  مشک  با  او  حاال  می رسیدیم. 

آب انبار، می رفت سمِت ِده تا بعد نوبت به 

ما برسد که صدای پای  خودمان را بشمریم. 

با  با هیجان. و دیگری  دوتا چهل تا، یکی 

دلهره.

همیشه با صدای بلند پله ها را می شمردیم. 

برای ما سه برادر رسیدن به آب هیجان انگیز 

بود، اما هم زمان دلهره آور هم بود. تاریکِی 

آب انبار  سنگی  دیواره  به  َوْهم آلودی 

ماسیده بود. وقتی پس از چهل پله دلهره 

را  خودمان  تصویر  می رسیدیم،  آب  به 

و  می کردیم  نگاه  هم  به  می دیدیم،  که 

می گرفتیم.  فیگور  بعد  و  می زدیم  لبخند 

هرکدام مان نقش درویش را بازی می کرد 

و بعد با مشک خیالی آب، چهل پله را با 

دلهره و هیجان باال می آمدیم؛ زیِر آسماِن 

بی انتهاِی روستا تنها صدای پای درویش بود 

و صدای افتادِن قطره های آب که از مشکش 

می چکید روی زمیِن خشک و تشنه تابستاِن 

ده.

را  درویش  آب انبار  باالی  همان جا،  از 

تحویل  که  را  مشک  هر  می کردیم.  رصد 

شاِل  پِر  و  می گرفت  شاهی  دو  می داد، 

سبزش می گذاشت. و مجدد با مشک خالی 

و  دعا  سرش  پشت  آب انبار.  برمی گشت 

احترام مردم بود و پیش رویش جاده ای که 

او را هر روز با آفتاب داغ به آب انبار می رساند.

و بعد صدای پا، صدای آب، صدای زندگی...

یکی از سرگرمی های ما سه برادر در تابستان 

درست کردن کاغذک یا همان بادبادک بود. 

سه برادر با مشارکت هم آن را می ساختیم. 

آب و بادبادک

ت
بیا

اد
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من کوچک تر از همه بودم؛ به من کارهای 

درست  ُگمپاله  می دادند.  ساده تری 

را  سانتیمتری  دو  پای  بریده  می کردم. 

حلقه  وار همانند زنجیر درهم می کردم و با 

سریش می چسباندم.

به  با خوشحالی  می شد  تمام  کاغذ  وقتی 

را  کاغذک  باید  می رفتیم.  آب انبار  سمت 

امتحان می کردیم تا کله نزند. اگر یک طرف 

سنگین تر از طرف دیگر بود رو به همان طرف 

کله می زد. باید رشته ای ُگمپاله را به طرف  

سبک تر اضافه می کردیم یا تریشه پارچه 

به انتهای دستک ها گره می زدیم. تمام این 

کارها برای این بود که کاغذک لنگر برندارد 

و میزان شود.

آن روز هرسه باالی آب انبار ایستاده بودیم. 

ایرج که از همه ما بزرگ تر بود به منصور گفت 

هم زمان با صدای پای درویش که از آب انبار 

باال می آید، با کاغذک بدود. منصور کاغذک 

را دست گرفت و با شماره معکوس به دور 

آب انبار می دوید. کاغذک دوسه متری به 

هوا می رفت، گاه به طرف راست کله می زد و 

گاه به طرف چپ. و ما می شمردیم: 39، 38، 

...،37

با  نفس زنان  درویش  رسیدیم  که  یک  به 

مشک از آب انبار بیرون آمد. مشک را روی 

االغش گذاشت. تازگی ها این االغ سفید را 

خریده بود. اسمش را گذاشته بودیم االغک. 

آخر کوچک تر از همه االغ هایی بود که دیده 

ت
ادبیا
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عبور  آنجا  از  قشقایی ها  که  گاهی  بودیم. 

می کردند کنار آب انبار برای ساعتی اتراق 

می کردند و درویش به آن ها آب می داد .

درویش نگاهی به ما کرد و گفت: »قصه سه 

برادرون رو شنیدین؟« با اشاره سر گفتیم 

نه! درویش در همان حال که مشک را روی 

کمر خر تنظیم می کرد با خنده گفت: »من 

هم نشنیدم. ولی اگر روزی شنیدم به شما 

سه وروجک می گم.« و با خنده هی ای به خر 

کرد و خر راه افتاد.

باالی  از  ما  و  می دوید  همین طور  منصور 

آب انبار نگاهش می کردیم و می خندیدیم 

که یکهو کاغذک کله جانانه ای زد و به صورت 

دایره ای تمام اصابت کرد زیر گردن االغ. االغ 

رم کرد و روی دوپا بلند شد. عرعرکنان لگد 

می زد و از خودش چیزی درمی کرد. ما مانده 

بودیم بخندیم یا نه؟

درویش و مشک هردو به زمین خوردند و 

گره سر مشک باز شد و آب مثل رود جاری 

شد زیر ظِل آفتاب و کاغذک را با خودش 

برد به آب انبار. چهل پله را شمردیم تا وقتی 

که صدای افتادن آب و کاغذک را در انبار 

قطره  آخرین  صدای  با  درویش  شنیدیم. 

آب بلند شد. اول منصور را بلند کرد و بعد 

در همان سکوتی که بین مان سنگینی کرده 

بود مشک خالی را برداشت و به آب انبار رفت 

و ما باز شمردیم: یک، دو، سه... به چهل که 

رسیدیم منتظر صدای قطره های آب ماندیم. 

و بعد دوباره شماره معکوس را شروع کردیم: 

40، 39، 38،... به یک که رسیدیم درویش 

با مشک و کاغذِک خیس ایستاده بود زیر 

رو  برادرون  سه  »قصه  گفت:  آفتاب.  ظل 

و  خندید.  درویش  خندیدیم.  شنیدین؟« 

بعد با مشک آب و االغ رفت و ما با صدای 

پای درویش که دور می شد، نزدیک می شد، 

دور می شد، نزدیک می شد، پنج تابستان 

را با پنج کاغذک پشت سر گذاشتیم. چله 

ناگهان درویش  تابستان ششم که رسید، 

غیب شد؛ انگار قطره  آبی در دریا. دیگر کسی 

او را ندید. هرکسی چیزی می گفت. کدخدا 

می  گفت یک شب که به آب انبار رفته بود 

دیگر برنگشت. قابله ِده می گفت او یک پری 

دریایی در آب انبار دیده بود. عاشقش شده 

بود. آن شب پری دریایی او را با خود ُبرد...

ت
بیا
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از چاهل ی 

»شلخته نویسی«
ات چاه »وسواسی نویسی«

 رد نثر افرسی
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دارند  شلخته  نثر  که  کسانی  نقطه مقابل 

و،  واژه  هر  دستورِی  نقِش  به  بی اعتنا  و 

مهم تر از آن، مفهوِم دقیِق هر واژه متونی 

می نویسند اغلب کژوکوژ و تأویل بردار و گاه 

سوءتفاهم زا، کسانی  نشسته اند که از شدِت 

دقت در انتخاِب واژه ها و ساختن جمله ها و 

حتا در برخی موارد کاربرِد عالئِم نگارشی به 

ورطه ی وسواسی نویسی می افتند.

خوِد اینان دو دسته اند. یک دسته آنان که 

در عیِن وسواسی بودن حواس شان جمع 

است که جمله و نوشته شان از رسایی و 

مفهوم بودن ساقط نشود. نمونه ی بارز آن 

است  دوستان  برخی  نوشته های  برخی 

که دقت ورزی در انتقال پیام و مفهوم را، 

احتمااًل آگاهانه، ترجیح می دهند به آن چه 

در نثِر فارسی به بالغت و سیِر کالم مربوط 

می شود. نتیجه آن که در این موارد با نثری 

اصطالحًا مکانیکی مواجه می شویم.*

مثاًل  می آورم.  مثال  ایرانی  غذاهای  از 

که  نثری  قورمه سبزی(.  )یا  قرمه سبزی 

از چاله ی 
»شلخته نویسی«

تا چاه »وسواسی نویسی«
 در نثر فارسی

رضا شکراللهی

ت
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اد
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هم فصیح باشد و هم شیرین و بلیغ، به 

گوشت  می ماند؛  جاافتاده  قرمه سبزِی 

به اندازه، انواع سبزی به اندازه، سرخ شدن 

به اندازه، لیمو عمانی به اندازه، مدت طبخ 

انواِع  اگر  به اندازه. و خب،  ادویه  به اندازه، 

هریک  و  داریم  جاافتاده  قرمه سبزی 

نثر  انواع  دندان،  زیِر  متفاوت  طعمی  با 

شیرین و فصیح هم داریم هر یک با طعمی 

به  مکانیکی  نثِر  ولی  زبان.  زیِر  متفاوت 

قرمه سبزِی خوش آب ورنگی می ماند که بو 

و طعِم چندان خوشی ندارد. گوشت دارد 

درجه یک، سبزی دارد به اندازه، همه چیزش 

لیموعمانِی  و  ادویه   از  دریغ  اما  میزان، 

به اندازه، تا روح را هم جال دهد در کناِر شکم.

حاال برویم آن سوی خط، یعنی وقتی که 

شدِت دقت در مستندنویسی و وسواسی 

ساختار  می شود  باعث  نگارش  در  بودن 

جمله ها از الگوی زبان فارسی دور بشود و 

گاه حتا مفهوم و پیام هم به درستی منتقل 

نشود. همان قرمه سبزی را باز به سفره ی 

ذهن تان بیاورید، همان نوِع همه چیزمیزاِن 

بی ادویه را با این تفاوت که گوشِت داخِل آن 

را نویسنده آشپز آن قدر پخته و باال و پایین 

کرده که استخواِن الی گوشت ها هم خرد 

شده و لقمه را که توی دهان می گذاری، 

خرده استخوان است که الی دندانت نازل 

می شود و نمی گذارد بفهمی چه می خوری.

این نوع از وسواس بیشتر در نوشته های 

کسانی به چشم می آید که یادداشت های 

روزنامه نگارانه ی تحقیقی می نویسند. اغلب 

خوش قلم اند و اهل حرف حساب، اما برای 

پرهیز از نامستندگویی یا کلی گویی و یا 

صدور حکم، چنان در استفاده از کلیشه های 

زبانِی روزنامه نگاری حرفه ای، به خصوص از 

نوع غیرفارسی و گرده بردارانه، زیاده روی 

می کنند که گاه باید یک جمله را بارها چپ 

و راست کنی تا منظوِر نویسنده را دریابی.

مثاًل این جمله را از روزنامه نگاری مشهور 

َتِه  که  زمانی  تا  حقیقت،  »در  ببینید: 

نباشد،  مشخص  تهران  بزرگ  پروژه های 

واقع بینانه نخواهد بود اگر تصور شود که 

مقام های  که  زمان  آن  تا  متحدی،  هیچ 

ایرانی انتظار دارند یا تصور می کنند، در 

کنارشان باقی خواهد ماند.«

این نمونه ای از نگارِش وسواسی نوع دوم 

از  که  آن  دوم چون  نوِع  می گویم  است. 

شدِت وسواْس مکانیکی می نویسد، نه تنها 

از اصوِل دستوری دور نمی شود که از فرِط 

پایبندی به این اصول روحِِ نثر را قربانی 

می کند. اما در این نمونه، نویسنده نه تنها 

از خیِر ادویه و لیموعمانی در قرمه سبزی 

گران قیمت  گوشِت  انبوهی  که  می گذرد 

را با استخواِن ریِز خرد شده می گذارد در 

دهاِن خواننده.

ایراِد این دست نوشته ها اغلب چهار چیز 

است:

ت
ادبیا
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استفاده ی زیاد و ناالزم از فعل های 

نثر  روِح  با  معتقدم  که  منفی، 

ندارد؛  چندانی  تناسِب  فارسی 

جمله ها  درهم پیچیدن  دیگری 

و عبارت ها با افعال بسیار بدون 

توجه به سیِر زیباشناختِی کالم، 

که باعث گسسِت جمله و شکست 

می شود؛  موارد  برخی  در  معنا 

کالم  آهنِگ  به  بی اعتنایی  سوم 

پیش برنده ی  آن  خوِش  نوِع  که 

خواننده است حتا در طوالنی ترین 

چهارم  و  جمله ها؛  و  عبارت  ها 

که  ادبی  صنایِع  به  بی توجهی 

به اشتباه  روزنامه نگاران  برخی 

تصور می کنند استفاده از آن ها در 

مطلبی که جنبه ی تحقیقی دارد 

مزاحِم دقِت آن است.

آرایش  باب  در  مثال  بهترین 

واژه ها و گردِش کالم و پیچ وتاِب 

سخن را می توان از سعدی آورد:

ندانمت که اجازت نوشت و فتوا داد

بریزی، مکن که  که خوِن خلق 

کس نکند

هم  دارد:  فعل  شش  بیت  این 

ِاخباری هم التزامی هم امری و 

هم استفهامی؛ هم مضارع و هم 

منفی.  هم  و  مثبت  هم  ماضی؛ 

را  آن  سه باره  و  دوباره  اگر  ولی 

می خوانی، برای بیشتر چشیدن 

مزه ی معرکه ی قرمه سبزی است 

را  جمله  معنای  این که  برای  نه 

خرده استخوان های  و  بفهمی 

گیرکرده الی دندانت را درآوری 

و بگویی ای بابا، آخر این هم شد 

قرمه سبزی!

در کناِر این مثاِل شعری، که آن 

را از سمیعی گیالنی وام گرفته ام، 

یک مثاِل نثر هم از بیهقی بخوانید 

با صدای بلند:

»حدیِث این دو ساالرِِ محتشم به 

پایان آمد، و سخت دراز کشید، 

اما ناچار چون قاعده و قانون بر آن 

نهاده آمده است که همه ی قصه 

را به تمامی شرح باید کرد، و این 

دو مرد بزرگ بودند، قانون نگاه 

داشتم، که سخن اگرچه دراز شود 

از نکته و نادره خالی نباشد. و اینک 

عاقبِت کار دو سپاه ساالر کجا شد؟ 

همه به پایان آمد چنان که گفتی 

هرگز نبوده است.«

* نگاِه مکانیکی به زبان و تضاِد 

آن با وجِه زایشی زبان موضوعی 

تقریبًا جداگانه است که در زباِن 

روایت و چندوچوِن نثر در متوِن 

روایی به آن خواهم پرداخت.

ت
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داستان ردویش و سنگ آسیابداستان ردویش و سنگ آسیاب
ساده شده از آثار عطار توسط زنده یاد مهدی آذریزدی
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ابوسعید،  شیخ  بود.  روزگاری  بود،  روزی 

درویشی بود دانادل و معروف که در نیشابور 

بسیار  مرید  و  شاگرد  و  داشت  خانقاهی 

داشت.

یک روز شیخ با جمعی از دوستان از صحرا 

می گذشتند و به یک آسیاب رسیدند. آسیاب 

یک آسیاب آبی بود که آب چشمه از تنوره ای 

در آن وارد می شد و پره های چرخ آسیاب را 

می چرخانید و سنگ آسیاب می چرخید و 

جو و گندم را آرد می کرد.

می دانیم که آسیاب دو حلقه سنگ دارد، 

یکی سنگ زیرین که بی حرکت است، یکی 

هم سنگ روئین که می چرخد و دانه های 

جو و گندم را از سوراخی در میان دو سنگ 

می ریزند و همان طور سنگ ها به هم سائیده 

می شود و جو و گندم آرد می شود و از طرف 

سنگ زیرین در جایگاِه آرد می ریزد.

ابوسعید وقتی به نزدیک آسیاب رسید به 

دوستان گفت: »شما اینجا قدری بمانید تا 

من بروم در آسیاب تماشایی کنم و بیایم.«

در آسیاب یک آسیابان بود با شاگردش؛ و 

چند نفر هم مشتری بودند که جو و گندم 

برای آرد کردن آورده بودند و در انتظار نوبت 

بودند.

شیخ ابوسعید با لباس درویشی وارد شد و به 

آن ها سالم کرد و به تماشا ایستاد.

یکی از مشتری ها که کارش تمام شده بود 

آردها را در کیسه ریخت و رفت. گندم های 

یک مشتری دیگر را در آسیاب ریختند و کار 

آن هم تمام شد و چند مشتری تازه رسیدند 

و ابوسعید همچنان ایستاده بود و چشم از 

آسیاب برنمی داشت.

از  ابوسعید  دید  که  مشتری ها  از  یکی 

تماشای گردش آسیاب سیر نمی شود آمد 

پیش آسیابان و آهسته گفت: »این درویش 

را نگاه کن، گویا هرگز آسیاب ندیده است«.

داستان 
ردویش و سنگ آسیاب

ساده شده از آثار عطار توسط زنده یاد مهدی آذریزدی

ت
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آسیابان در جواب آن مشتری گفت: »نه، 

من اینها را می شناسم، اینها در همه چیز 

همین طور فکر می کنند و از آن مضمون 

می سازند، ولش کن بگذار هرچه می خواهد 

تماشا کند«.

یک مشتری دیگر گفت: »ولی این مؤمن 

دارد گریه می کند، چشم هایش را نگاه کن، 

معجزه  با  این سنگ  می کند  خیال  شاید 

می چرخد و به یاد خدا افتاده.«

بابا،  »نه  گفت:  مشتری ها  از  دیگر  یکی 

درویش است و گداست و منتظر است که 

کسی یک مشت آرد به او بدهد.«

ولی ابوسعید به حرف های آنها توجه نداشت 

و به فکر خود بود و اشکش هم روی صورتش 

دویده بود و همچنان ایستاده بود.

دوستان  شد،  دیر  شیخ  برگشتن  وقتی 

به سراغ ابوسعید آمدند و در کنار او جمع 

شدند. یکی از دوستان پرسید: »گویا جناب 

دوست  خیلی  را  آسیاب  تماشای  شیخ 

می دارند.«

مشتری ها هم منتظر شنیدن جواب شیخ 

بودند؛ و شیخ جواب داد: »تماشای آسیاب 

را دوست می دارم یا دوست نمی دارم، این 

چیزی نیست؛ اما نصیحت این سنگ آسیاب 

را دوست می دارم، این سنگ دارد با من 

حرف می زند و به من پند می دهد. می دانید 

این سنگ چه می گوید؟«

مرید شیخ گفت: »شما بهتر می دانید.«

ابوسعید گفت: »این سنگ به زبان حال 

درویش  را  خودت  نام  تو  می گوید:  دارد 

گذاشته ای و دلت به این خوش است که 

دانادل و هوشیار هستی و در دنیا می گردی 

و مضمون می سازی و خیال می کنی این 

کار است، اما درویش منم و دانادل و هوشیار 

منم که پایم در بند است ولی بااین حال 

بیش از تو گردش می کنم و این گردش 

برای دیگران بیشتر فایده دارد… تو خیال 

می کنی که لباس درشت و زبر می پوشی 

و این نشان وارستگی است، ولی من از تو 

بهترم که دانۀ درشت می ستانم و آرِد نرم 

می بخشم… تو خیال می کنی که باید همۀ 

عالم را زیر پا بگذاری و آن وقت بفهمی که 

مردم حقیقت را خیلی کم می دانند و همه 

سرگشتگی  این  با  من  ولی  سرگشته اند 

حقیقت را فهمیده ام… تو خیال می کنی که 

چون همه چیز را نمی دانی باید سرگردانی 

پیشه کنی و از دنیا بدگویی کنی ولی من 

توانایی ام  و  هنر  به اندازۀ  که  بهترم  تو  از 

به وظیفه ام عمل می کنم و به کار دیگران 

کاری ندارم… تو خیال می کنی کسی که 

ریشش را در آسیاب سفید کرده بی تجربه 

است ولی من می دانم چه بسیار ریش ها 

هست که با گذشت روزگار سفید می شود 

و صاحبش به اندازه این آسیابان زندگی را 

نمی شناسد… تو بااینکه خود را وارسته و 

از دنیا گذشته می دانی چیزهایی از مردم 

ت
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کسی  به  چیزی  عوض  در  و  می گیری 

آسیاب  سنگ  یک  که  من  اما  نمی دهی 

از مردم  را  ندارم هرچه  ادعایی  و  هستم 

می گیرم دوباره بهتر از آن را به مردم پس 

می دهم و یک ذره از حق مردم را در دست 

خود نگاه نمی دارم …

با این حرف ها که سنگ آسیاب می زند من 

دلم به حال خودم می سوزد و می بینم که 

راست می گوید. ما همه ادعا هستیم او همه 

هنر است، ما همه گفتاریم و او عمل است، 

ما همه بیکاریم و او در کار است، ما همه در 

جستجوییم و او پیدا کرده است، ما همه 

درراهیم و او رسیده است.«

و  بود  شده  تر  اشک  از  ابوسعید  صورت 

دوستان او هم از این نکته متأثر شدند؛ اما 

مشتری های آسیاب آنها را نگاه می کردند و 

نمی دانستند که شیخ چه می خواهد بگوید.

یکی از مشتری ها به آسیابان گفت: »هیچ 

می فهمی که مقصود اینها چیست؟«

این ها  »می فهمم،  گفت:  آسیابان 

درویش  یک مشت  است،  همین  کارشان 

روشن دل اند، همه چیز را می بینند و دربارۀ 

و  شیرین زبان  می زنند.  حرف  همه چیز 

خوش ذوق اند، در هر کاری رازی می جویند 

و نکته ای می گویند. گریه می کنند و خنده 

می کنند، به همه پند می دهند و نصیحت 

می کنند و گاهی درست می گویند گاهی 

هم اشتباه می کنند اما رشتۀ کار در دست 

ماست، ماییم که از جو و گندم آرد می سازیم 

و زندگی مردم را روبه راه می کنیم. در دنیا 

مرد خوب بسیار است؛ اما اگر مرداِن کار 

نباشند کار دنیا لنگ می شود.«
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ت
فرهنگ و ادبیا

گفت دانایی که: گرگی خیره سر،

هست پنهان در نهاد هر بشر!

الجرم جاری است پیکاری سترگ

روز و شب، مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره ی این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست

ای بسا انسان رنجور پریش

سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

وی بسا زور آفرین مرد دلیر

هست در چنگال گرگ خود اسیر

هر که گرگش را در اندازد به خاک

رفته رفته می شود انسان پاک

و آنکه از گرگش خورد هردم شکست

گرچه انسان می نماید گرگ هست

و آن که با گرگش مدارا می کند

ُخلق و خوی گرگ پیدا می کند

در جوانی جان گرگت را بگیر!

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیری، گر که باشی همچو شیر

ناتوانی در مصاف گرگ پیر

مردمان گر یکدگر را می درند

گرگهاشان رهنما و رهبرند

این که انسان هست اینسان دردمند

گرگها فرمانروایی می کنند

وآن ستمکاران که با هم محرم اند

گرگهاشان آشنایان هم اند

گرگها همراه و انسانها غریب

با که باید گفت این حال عجیب؟

گرگ
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کلمات متقاطع 
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 D :افقی
1-شاعر انگلیسی سده نوزده - قلعه حسن صباح 2-  زندان معروف تهران - جهان و گیتی - ضرب شمشیر 
3- وسیله ای در زورخانه - از نامداراترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی - حافظه داخلی کامپیوتر 4- ساز 
کرد - پهلوان  - رگ گیاه - ناحیه ای در مازندران 5-- کلمه در مقام تعجب - از گیاهان دارویی - ستون و 
دروازه 6- جمع بندر - یکرنگی - برادر پدر 7- نوعی یقه - مافیای ژاپنی - ُمرده 8- شهری در هندوستان 
- چین و چروک پوست - سلسله ای پادشاهی در ایران 9- پیروان یک پیامبر - مدام و جاوید - ماه پرتابی 
10- اصفهان قدیم - موجود نامرئی - یاقوت 11- پارچه براق - شهر پیامبر - رده و رسته 12- سختی و 
استواری -  ورم - قدم یکپا - برتر از گوهر! 13- زین و برگ اسب - خانه حیاط دار - کاشف گردش خون 
14- قراردادی که در زمان قاجار به خاطر امتیاز استخراج نفت بسته شد - معتبرترین جایزه علمی در 
جهان - پیشین و گذشته 15- صدای درهم و برهم - از قدرتمندترین و بزرگترین پادشاهان زن تاریخ 

جهان

 M :عمودی
1-قند شیر - مالیات سبیل! - پسر افراسیاب در شاهنامه 2- حیله گر قصه ها! - بیماری کم خونی - نمایشنامه 
غم انگیز 3- میهن و کشور - نوعی قند تجاری - چشمک زن آسمانی 4- طناب در ریسمان - نورانی تر - 
مکان - سوگند 5- فیلمی به کارگردانی و نویسندگی  رسول مالقلی پور - چهارمین صفت مهم اهورامزدا 
- رگ های  رشد 7- خودروی کوچک   - - دخترکفشدوزکی  - یک خودمانی 6- دست  زرتشت  دین  در 
جهنده - اکنون 8- سرگردان و سرگشته - اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد - کسی که به سل مبتال 

ویزا   - ناقال!  پیمان   -9 باشد 
زیرک   -10 آسمان  رنگ   -
حلوا  نوعی   - ترسناک   -
11- از حروف ندا - قد بلند 
را  بران شخصی  که  لفظی   -
 - بچه  پرستار   -12 خوانند 
دخترانه  نامی   - قالی  ردیف 
- پسوند شباهت 13- کشور 
از   - گرانقدر  و  شریف   - ها 
افغانستان  شهرهای  کالن 
 - کاری  انجام  در  ماهر   -14
تیره  از  درختی   - جوانمرد 
ایجاد  صدای   -15 بیدیان  
 - آذرخش  از  ناشی  شده 
طول  اندازه گیری  وسیله 
جمعیت  پر  قاره  دومین   -

جهان

پاسخ جدول آذر ماه نی تاک
123456789101112131415

یسرادازریمدسا1

روسانتویبنوین2

امیااکرودییات3

قردارایخیلوو4

هوساخوسنمشا5

وبداارزیامتن6

صرقهیوبیسلوپچ7

ادوهیبیررتوماخ8

لهاجنیماروریو9

شمیلقانرتهف10

ییربانمنایع11

روسابسمرتدسک12

انروسکتسددالو13

زامنماودکالوک14

یناساپرسربتکا15

ت
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آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی 
در کتاب روح مجرد می نویسد: »آقای قاضی 
]=آیت الله سید علی قاضی استاد اخالق عالمه 
طباطبایی و آیت الله بهجت[ برای گذشتن 
از نفس اماره و خواهش های مادی و طبعی 
و شهوی و غضبی که غالبًا از کینه و حرص و 
بر  تلذذات  زیاده روی در  و  شهوت و غضب 
می خیزد، روایت »عنوان بصری« را دستور 
می دادند به شاگردان و تالمذه و مریدان سیر 
و سلوک إلی الله، تا آن را بنویسند و بدان عمل 
کنند. یعنی یک دستور اساسی و مهم، عمل 
طبق مضمون این روایت بود. و عالوه بر این 
می فرموده اند باید آن را در جیب خود داشته 
باشند و هفته ای یکی دو بار آن را مطالعه 

نمایند. «
مشهور  گفتارهای  از  بصری  عنوان  حدیث 
درباره سیر و سلوک و عرفان است و با عنوان 
»برنامه ای برای خودسازی« توصیف شده، و 

چند شرح برای آن نوشته شده است.
این حدیث از یک پرسش و یک درخواست 
صادق)ع(  امام  سوی  از  آنها  پاسخ  و  توصیه 
حقیقت  درباره  سؤال  است.  یافته  تشکیل 
بندگی خدا است که در ادامه امام ششم، 9 
توصیه برای مسیر بندگی خداوند به او فرمود: 
سه مورد در ریاضت، سه مورد برای بردباری و 

سه مورد درباره علم.
بصری، ساکن  ِعنوان  یا  ُعنوان  به نام  فردی 
بن  مالک  حدیث  نقل  جلسات  در  مدینه، 
اهل سنت  فقیهان  از  )93ـ179ق(  انس 
صادق)ع(  جعفر  امام  وقتی  می کرد.  شرکت 
به این شهر رفت، »عنوان« عالقه مند شد که 
از او نیز چیزهایی یاد بگیرد، اما پس از چند 
بار درخواست، حضرت صادق به او فرمود که 
تحت نظر حکومت است. همچنین به جهت 
عبادت و گفتن ذکر، فرصت پذیرش او را ندارد 
و بهتر است دوباره به مالک بن انس مراجعه 

کند. 
دو  مسجدالنبی  در  و  شد  غمگین  عنوان 
رکعت نماز خواند و از خدا خواست که دل امام 
صادق را به او متمایل کند. در مراجعه بعدی و 

کمی انتظار، حضرت صادق او را پذیرفت.

ترجمه متن  کامل  روایت  عنوان  بصری 
]شهید  مکی  بن  محمد  شمس الدین  شیخ 
شیخ  خط  از  می کنم  نقل  من  گفت:  اول[ 
احمد فراهانی رحمه الله از ُعنوان بصری و وی 
پیرمردی فرتوت بود که از عمرش نود و چهار 

سال سپری می گشت.
او گفت: حال من این طور بود که به نزد مالک 
بن أنس رفت و آمد داشتم. چون جعفر صادق)ع( 

اخالق

دستور مهم اخالقی آیت اهلل قاضی
به مریدان سیر و سلوک 
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به مدینه آمد، من به نزد او رفت و آمد کردم 
مالک  از  و دوست داشتم همان طوری که 
تحصیل علم کرده ام، از او نیز تحصیل علم 

نمایم.
من  گفت:  من  به  حضرت  آن  روزی  پس 
مردی هستم مورد طلب دستگاه حکومتی 
]آزاد نیستم و وقتم در اختیار خودم نیست، 
و جاسوسان و مفتشان مرا مورد نظر و تحت 
مراقبه دارند.[ و عالوه بر این، من در هر ساعت 
از ساعات شبانه روز، اوراد و اذکاری دارم که 
بدان ها مشغولم. تو مرا از ِوردم و ِذکرم باز مدار و 
علومت را که می خواهی، از مالک بگیر و در نزد 
او رفت و آمد داشته باش، همچنان که سابقًا 
حالت این طور بود که به سوی وی رفت و آمد 

داشتی.
پس من از این جریان غمگین گشتم و از نزد 
وی بیرون شدم و با خود گفتم: اگر حضرت 
در من مقدار خیری جزئی را هم تفرس ]= به 
زیرکی درک کردن[ می نمود، هر آینه مرا از 
رفت و آمد به سوی خودش، و تحصیل علم از 

محضرش منع و طرد نمی کرد.
پس داخل مسجد رسول الله)ص( شدم و بر آن 
حضرت سالم کردم. سپس فردای آن روز به 
سوی روضه برگشتم و در آنجا دو رکعت نماز 
گزاردم و عرض کردم: ای خدا! ای خدا! من از 
تو می خواهم تا قلب جعفر را به من متمایل 
من  روزی  مقداری  به  علمش  از  و  فرمایی 
نمایی تا بتوانم بدان، به سوی راه مستقیم 
و استوارت راه یابم! و با حال اندوه و غصه به 
خانه ام بازگشتم و به جهت آن که دلم از محبت 

جعفر اشراب گردیده بود، دیگر نزد مالک بن 
أنس نرفتم. بنابراین، از منزلم خارج نشدم، 
مگر برای نماز واجب ]که باید در مسجد با امام 
جماعت به جای آورم [ تا به جایی که صبرم 

تمام شد.
در این حال که سینه ام گرفته بود و حوصله ام به 
پایان رسیده بود، نعَلین خود را پوشیدم و ردای 
خود را بر دوش افکندم و قصد زیارت و دیدار 
جعفر را کردم و این هنگامی بود که نماز عصر را 

به جا آورده بودم.
پس چون به دِر خانه حضرت رسیدم، اذن 
دخول خواستم برای زیارت و دیدار حضرت. در 
این حال خادمی  از حضرت بیرون آمد و گفت: 

چه حاجت داری؟! گفتم: سالم کنم بر شریف.
خادم گفت: او در محل نماز خویش به نماز 
ایستاده است. پس من مقابل دِر منزل حضرت 
نشستم. در این حال فقط به مقدار مختصری 
درنگ نمودم که خادمی  آمد و گفت: به درون 
بیا تو بر برکت خداوندی )که به تو عنایت کند(. 
نمودم.  بر حضرت سالم  و  من داخل شدم 
فرمودند:  و  گفتند  پاسخ  مرا  حضرت سالم 
بنشین! خداوندت بیامرزد! پس من نشستم و 
حضرت قدری به حال تفکر سر به زیر انداختند 
و سپس سر خود را بلند نمودند و گفتند: کنیه 
ات چیست؟! گفتم: أبوعبدالله )پدر بنده خدا(!

ثابت  را  کنیه ات  خداوند  گفتند:  حضرت 
أبوعبدالله!  ای  بدارد  موفق  را  تو  و  گرداند 

حاجتت چیست؟!
 من در این لحظه با خود گفتم: اگر برای من از 
این دیدار و سالمی که بر حضرت کردم، غیر از 
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همین دعای حضرت هیچ چیز دگری نباشد، 
هرآینه بسیار است. سپس حضرت سر خود 
را بلند نمود و گفت: چه می خواهی؟! عرض 
کردم: از خداوند مسألت نمودم تا دلت را بر من 
منعطف فرماید و از علمت به من روزی کند 
و از خداوند امید دارم که آنچه را که درباره 
حضرت شریف تو درخواست نموده ام، به من 
عنایت نماید. حضرت فرمود: ای أبا عبدالله! 
علم به آموختن نیست. علم فقط نوری است 
که در دل کسی که خداوند تبارک و تعالی 
اراده هدایت او را نموده است، واقع می شود. 
پس اگر علم می خواهی، باید در اولین مرحله 
در نزد خودت حقیقت عبودیت را بطلبی و به 
واسطه عمل کردن به علم، طالب علم باشی و 
از خداوند بپرسی و استفهام نمائی تا خدایت 
تو را جواب دهد و بفهماند. گفتم: ای شریف! 

گفت: بگو: ای پدر بنده خدا )أبا عبدالله (! 
گفتم: ای أبا عبدالله! حقیقت عبودیت کدام 

است؟ 
گفت: سه چیز است:

1- اینکه بنده خدا برای خودش درباره آنچه 
خدا به وی سپرده است، ِملکیتی نبیند؛ چرا 
که بندگان دارای ِملک نمی باشند، همه اموال 
را مال خدا می بینند، و در آنجایی که خداوند 

ایشان را امر نموده است که بنهند، می گذارند.
خودش  برای  خدا  بنده  اینکه  و   -2

مصلحت اندیشی و تدبیر نکند.
3- و تمام مشغولیاتش در آن منحصر شود که 
خداوند او را بدان امر نموده است و یا از آن نهی 

فرموده است.

بنابراین، اگر بنده خدا برای خودش ِملکیتی 
را در آنچه که خدا به او سپرده است، نبیند، 
انفاق نمودن در آنچه خداوند تعالی بدان امر 
کرده است، بر او آسان می شود و چون بنده خدا 
تدبیر امور خود را به ُمدبرش بسپارد، مصائب و 
مشکالت دنیا بر وی آسان می گردد و زمانی که 
اشتغال ورزد به آنچه را که خداوند به وی امر 
کرده و نهی نموده است، دیگر فراغتی از آن دو 
امر نمی یابد تا مجال و فرصتی برای خودنمایی 
و فخریه نمودن با مردم پیدا نماید. پس چون 
خداوند، بنده خود را به این سه چیز گرامی 
 بدارد، دنیا و ابلیس و خالئق بر وی سهل و آسان 
می گردد و دنبال دنیا به جهت زیاده اندوزی و 
فخریه و مباهات با مردم نمی رود، و آنچه را که 
از جاه و جالل و منصب و مال در دست مردم 
می نگرد، آنها را به جهت عزت و علو درجه 
خویشتن طلب نمی نماید، و روزهای خود را به 

بطالت و بیهوده رها نمی کند.
و این است اولین پله از نردبان تقوا.
خداوند تبارک و تعالی می فرماید:

برای  می دهیم  قرار  ما  را  آخرت  سرای  آن 
کسانی که در زمین اراده بلندمنشی ندارند، و 
دنبال َفساد نمی گردند؛ و تمام مراتِب پیروزی 
و سعادت در پایان کار، انحصاراً برای مردمان 

با تقواست.
و  سفارش  من  به  أباعبدالله!  ای  گفتم: 

توصیه ای فرما!
گفت: من تو را به ُنه چیز وصیت و سفارش 
می نمایم؛ زیرا که آنها سفارش و وصیت من 
است به اراده کنندگان و پویندگان راه خداوند 

اخالق
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تعالی و از خداوند مسألت می نمایم تا تو را در 
عمل به آنها توفیق مرحمت فرماید.

سه تا از آن ُنه امر درباره تربیت و تأدیب نفس 
است، و سه تا از آنها درباره حلم و بردباری 

است، و سه تا از آنها درباره علم و دانش است.
پس ای عنوان آنها را به خاطرت بسپار، و مبادا 

در عمل به آنها از تو سستی و تکاهل سر زند!
عنوان گفت: من دلم و اندیشه ام را فارغ و خالی 
نمودم تا آنچه را که حضرت می فرماید، بگیرم 
و اخذ کنم و بدان عمل نمایم. پس حضرت 

فرمود:
اما آن چیزهایی که راجع به تأدیب نفس است، 

آن که:
اشتها  بدان  که  بخوری  را  چیزی  مبادا   -1
نداری؛ چرا که در انسان ایجاد حماقت و نادانی 

می کند.
2- و چیزی مخور، مگر آن گاه که گرسنه باشی 
و چون خواستی چیزی بخوری، از حالل بخور و 
نام خدا را ببر و به خاطر آور حدیث رسول اکرم 
صّلی الله علیه و آله را که فرمود: هیچ وقت 

آدمی ظرفی را بدتر از شکمش پر نکرده است. 
3- پس اگر به قدری گرسنه شد که ناچار از 
تناول غذا گردید به مقدار ُثلث شکم خود را 
برای طعامش بگذارد، و ثلث آن را برای آبش، و 

ثلث آن را برای نَفسش.
اما آن سه چیزی که راجع به بردباری و صبر 

است:
1- پس کسی که به تو بگوید: اگر یک کلمه 
بگویی ده تا می شنوی، به او بگو: اگر ده کلمه 

بگویی یکی هم نمی شنوی!

2- و کسی که تو را شتم و سّب کند و ناسزا 
می گویی،  آنچه  در  اگر  بگو  وی  به  گوید، 
راست می گویی، من از خدا می خواهم تا از 
من درگذرد و اگر در آنچه می گویی، دروغ 
می گویی، پس من از خدا می خواهم تا از تو 

درگذرد.
3- و اگر کسی تو را بیم دهد که به تو فحش 
خواهم داد و ناسزا خواهم گفت، تو او را مژده 
و  می باشم  خیرخواه  تو  درباره  من  که  بده 

مراعات تو را می نمایم.
و اما آن سه چیزی که راجع به علم است:

1- پس، از علما بپرس آنچه را که نمی دانی.
2- و مبادا چیزی را از آنها بپرسی تا ایشان را به 
لغزش افکنی و برای آزمایش و امتحان بپرسی.

3- و مبادا که از روی رأی خودت به کاری دست 
زنی و در جمیع اموری که راهی به احتیاط و 
محافظت از وقوع در خالِف امر داری، احتیاط 
را پیشه خود ساز و از فتوا دادن بپرهیز، همان 
طور که از شیر درنده فرار می کنی؛ و گردن 

خود را پل عبور برای مردم قرار نده.
 ای پدر بنده خدا )أبا عبدالله ( دیگر برخیز از 
نزد من! چرا که تحقیقًا برای تو خیرخواهی 
کردم و ِذکر و ِورد مرا بر من فاسد مکن، زیرا که 
من مردی هستم که روی گذشت عمر و ساعات 
زندگی حساب دارم و نگرانم از آنکه مقداری 
از آن بیهوده تلف شود و تمام مراتب سالم و 
سالمت خداوند برای آن کسی باد که از هدایت 
پیروی می کند، و متابعت از پیمودن طریق 

مستقیم می نماید.
پایگاه اطالع رسانی حوزه
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