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»إّنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار«
ما آنها را با یاد خانه خالص کردیم.
سوره ی ص، آیه ی 46

»روزگاری مــن، جوانگ ِدزو، به خواب می دیدم که پروانه ام؛
بال افشان و بی قرار. 

شادمان به َگشْت بال می زدم.
پریدم از خواب؛ خود جوانگ دزو بودم.

اکنون جوانگ دزو خواب پروانه دیده است؟
یا پروانه ای خواب می بیند که جوانگ دزو اســت؟«       

»می شــنوی پروانه ی رؤیازده؟     
              بیدار شــو دیگر، 

                               و بــرادِر مــا بــاش«

ما آنان را خالص کردیم
با موهبتی ناب:    

یاِد »خانه«.      
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اصلی ترین  از  بی تفاوتی،  و  تنهایی  ندارند.  »دوست«  جهنمیان، 
نیز، گاه چنین وضعی پیدا  خصوصیاِت جهنم است. دنیای انسان 
می کند: دور از یکدیگر زندگی می کنیم و به دور خود، دیوار و حصار 
شهر«،  شهر-باالی  »پایین  »نمره اول ها-ضعیف ها«،  می کشیم: 

»من-دیگران«.
اما در همان  از خودمان مراقبت کنیم،  تا  ما حصارها را می سازیم 
حال، خودمان نیز در حصارهایمان اسیر می شویم. فاصله گرفتن و 
دور شدن، ظاهرا قرار است ما را از آسیب دیدن حفظ کند، اما باعث 
شده که »تنها« شویم و بی اشتیاق؛ شوق و انتظاِر وروِد مهمانی تازه را 
از دست داده ایم: »آیا دوباره زنِگ در مرا به سوی انتظاِر صدا خواهد 

برد؟«
»دیدار«، فرصتی است برای برچیدِن حصارها و رقم زدِن تجربه های 
پاِی  وقتی  اند:  بسیار  شنیدنی ها  و  دیدنی ها  دیدار،  در  شگفت. 
که  بی آن  را-  تجربه  سال  ده ها  می نشینیم،  سالمند  یک  سرگذشِت 
با مسافری دیدار می کنیم  خود زیسته باشیم- درک می کنیم. وقتی 
که از ما نشانی می پرسد، معلم می شویم و قدم به قدِم راه را برای اش 
می شویم،  مواجه  گم شده  طفلی  با  که  هنگامی  می کنیم.  مرور 
مادرانگی مان را کشف می کنیم. در دیدار، »دوست« پیدا می کنیم 
و گاهی هم عاشق می شویم و یادمان می آید که دل مان هوای این را 

کرده که همه ی وجودمان را بسپاریم.
داستان هندی کهنی وجود دارد که چنین است:

»گوراخنات« و »ماتسیندرات«، رهسپاِر سفر بودند تا به وطن شان 
بازگردند. در راه، مدتی را در شهری شلوغ اقامت کردند. در آن جا، 
ماتسیندرات، سرگرِم دل مشغولی های شهر شد، به کاخ سلطان رفت 
گوراخنات،  برد.  یاد  از  را  خویش  سفِر  و  دوست  خود،  کلی  به  و 
از  تا دوست اش  پرداخت  دعا  به  اسارِت دوست خویش،  دیدِن  با 
فراموشی، دوری و مرگ نجات یابد. آن گاه به هیئِت زنی رقصنده، 
خواندِن  ضمِن  و  رساند  ماتسیندرات  حضوِر  به  را  خود  و  درآمد 
رقِص  دیدِن  با  پرداخت.  رقصیدن  به  ایهام دار،  و  دوپهلو  آوازهایی 
حقیقِی  هویِت  و  وطن  اصل،  رفته رفته  ماتسیندرات،  او،  رازآمیِز 
خویش را به یاد  آورد. او دوباره در کناِر دوسِت خویش، راهِی وطن 

و خانه ی خویش شد.
دیدار، حصارها را برمی چیند، آرزوهایمان را به یادمان می آورد و در 
پیش چشِم ما می رقصد تا به یاد بیاوریم که خانه و خانواده ای داریم 

که انتظارمان را می کشند.
محبوس کرده ایم خودمان را در حصارها و مرزها. »این مرزها را خدا 
ویم و برویم. 

َ
نکشیده است«. دیداری باید تا این همه را بزی ایم، بش

دیدار، بهشت می سازد؛ بهشِت هم سفران.

در آغاز ...
»همه ی درها را می گشایم،

جهانی به درون هجوم می آورد
و با همه ی نیرو با من به بیرون می شتابد

به سوی درختاِن پرشکوفه
و برادراِن دردمند.«

***
»دیدار«، مجله ای است ماهانه که به صورت مستقل توسط جمعی 
عموم  ماه نامه،  این  مخاطِب  می گردد.  تهیه  فرهنگی  فعاالِن  از 
مردم اند و البته بخصوص نوجوانان؛ یعنی آنانی که جستجوگری، 
میل به آموختن و آمادگِی تغییر در وجودشان زنده است )ورای سِن 

شناسنامه ای شان(.
ُپرآشوب جلوه می کند،  برای زیستن در جهانی که گاه  می خواهیم 
که  می کوشیم  بیاموزیم.  را  است  نجات  و  رهایی  الزمه ی  آن چه 

آموختن مان، این گونه باشد:
و  پرسش ها  به  برای جواب گویی  آموختنی  دغدغه مندانه؛   -       

مسائِل مهِم انسانی.
     -  ارتباطی؛ آموختنی برای تعامل و »زندگِی مشترک« با انسان ها 

)در خانواده، جمع دوستی، مدرسه، شهر، کشور و جهان(
 موجود، راضی نیست و آرزوهای 

ِ
     -  ُپرشور؛ آموختنی که به وضع
انسانی را خواب و خیال نمی نامد.

    -  بین رشته ای؛ آموختن از هر گوشه ی جهان: فرهنگ ها و رسوم 
لطیفه ها،  حتی  و  اجتماعی  علوم  تاریخ،  ادیان،  هنر،  گوناگون، 

حکایت های طنز و بازی ها.
بلکه  نیستیم،  رایج  و  مصطلح  جذابیت های  دنباِل  به  کار،  این  در 
زندگِی  اصیِل  آرزوهای  و  دردها  پیگیرِی  با  را  جذابیت  می کوشیم 
و  تلویزیون  که  سیمانی  چارچوبی  در  ما  آوریم.  دست  به  خود، 
و  شده ایم  اسیر  ساخته اند،  برایمان  اجتماعی  شبکه های  و  ماهواره 
بسیاری از پنجره ها، حیاط ها و حیات ها را تجربه نکرده ایم. آشنایی 
با دوستی در آن سوی تاریخ یا دیدِن شکلی دیگر از زندگی در زمین، 

جذاب تریِن جذابیت ها تواند بود.
»دیدار« چیزی است شبیه به کتاب-مجله؛ مطالِب آن منحصر به 
 آن، همان روزی است که خوانده 

ِ
این یا آن ماه و سال نیست. تاریخ

به همین  زندگی جاری می گردد.  در  و  اندیشیده می شود  می شود، 
مختلِف  قالب های  در  را  آموزشی  محتوای  نقِش  می تواند  خاطر، 
یا  رسمی  نشست های  انواع  و  گفتگو  و  بحث  حلقه های  کالسی، 

دوستانه ایفا کند.
این امیِد ماست. امید ما افزون تر خواهد شد وقتی که با نقد و نظر، 

پیشنهادات و فعالیِت خود ما را یاری کنید.



آشنا شدن
      هم-راه شدن

رستگاری مشترک
روز دیگری در بهشت

در این بخش:
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 آدم ها را نجات 
ِ

روزی بودا از باالی دریاچه ای در جهنم، می گذشت تا بتواند بعضی از ارواح
دهد. ناگهان چشم اش به کانتاکا، جنایتکار وحشتناک، افتاد. بودا بالفاصله به خاطر آورد که 
او یک بار در زندگی اش عمِل خوبی انجام داده است: یک بار، کانتاکا هنگامی که می خواست 
عنکبوتی را زیر پاشنه ی پای خود ِله کند، لحظه ای مکث کرد و از کشتِن آن عنکبوت گذشت. 
به پاداش همین عمل، بودا تصمیم گرفت به او فرصت دیگری بدهد. از این رو تار عنکبوتی 

برای او پایین فرستاد.

مرد جنایتکار، رشته ی محکم، درخشان و بلندی را دید. محکم بودن آن را بررسی کرد و دید که 
می تواند از آن باال برود. با زحمت زیاد و عرق ریزان شروع کرد به باال رفتن. پیوسته دعا می کرد 
 تار را رفته 

ِ
که این رشته ی معجزه آسا پاره نشود. به هر حال، باال رفت و باال رفت. نیمی از ارتفاع

بود که ایستاد تا نفسی تازه کند. نگاهی به باال انداخت و لبخندزنان نور نجات را باالی سر خود 
دید. اما ناگهان متوجه شد که مجرمان و گناه کاراِن دیگری نیز به تار آویزان شده و دارند باال 
می آیند. وحشت زده شد. کانتاکا فکر کرد که این رشته، به هیچ وجه تاِب تحمِل این همه آدم را 
ندارد. پس سعی کرد که رشته را از زیر پای خودش قطع کند و خودش را از دست این آدم ها 
خالص نماید... اما در همان لحظه ای که این کار را کرد، رشته ی محکم از باال رها شد و او به 

جهنم سقوط کرد.1

***

روزی پیامبر خدا، محمد)ص(، برای یاران خویش مثلی زد و فرمود:

»حکایت آن ها که حقوق و حدود خداوند را، در مورد دیگران رعایت می کنند و آن ها که آن را 
وامی گذارند، حکایت مردمانی است که سفری بر دریا داشتند و با یکدیگر بر سر تقسیم جا در 
کشتی قرعه زدند. قسمت باالی کشتی )عرشه ی آن( به نام عده ای درآمد و طبقه ی زیریِن کشتی 
به نام عده ای دیگر. آن ها که در طبقه ی زیرین بودند، هرگاه می خواستند از آب )دریا( استفاده 
کنند، باید به عرشه می آمدند اما افراِد طبقه ی باال می گفتند که این رفت و آمد، باعث آزار و 

 باال آمدِن ایشان شدند.
ِ

اذیت ما می شود و به همین دلیل مانع

سرنشیناِن طبقه ی پایین که کار را چنین دشوار دیدند، گفتند »بهتر است در قسمت خودمان در 
کشتی، ]برای دسترسی به آب[ سوراخی کوچک ایجاد کنیم و مّنت باالیی ها را نکشیم و با آن ها 

درگیر نشویم.«

آن گاه پیامبر فرمود: »اگر طبقه  باالیی ها، آنها که در طبقه پایین هستند را به حال خود رها کنند، 
نجات  همه  کنند،  رعایت  آب  مورد  در  را  پایینی ها  حِق  اگر  و  غرق خواهند شد.  هم  با  همه 

خواهند یافت.«2

و امام علی)ع( فرمود: »خداوند ُمَنّزه و پاک، فراهم آوردن و تأمیِن روزِی تهیدستان را از اموال 
ثروتمندان واجب کرده است. هیچ فقیری گرسنه نماند مگر به خاطر آن که توانگری حِق او را 
نداد و مانع آن شد و خدای بلندمرتبه توانگران را در این باره، مورد بازخواست قرار خواهد داد.«3

و  سیرخواری  برابر  در  که  گرفته  پیمان  گاهان  آ و  عاِلمان  از  »خداوند  که  است  فرموده  باز  و 
ُپرخورِی ستمکاران و گرسنگِی ستمدیدگان ساکت ننشینند.«4

قدیم،  هندوستاِن  در  پیش،  سال   2500
جوانی به نام »گوتاما«، خانه و خانواده ی 
خود را رها کرد تا حقیقِت زندگی و راه 
از  پس  او،  کند.  کشف  را  رنج  از  رهایی 
و  رسید  روشنایی  به  جستجو،  سال ها 
»بودا« نام گرفت. بودا یعنی کسی که به 
روشنایی رسیده است. گوتاما، بنیان گذاِر 
آیین بودایی شد. در چین، ژاپن و بسیاری 
سال  هزاران  از  آسیا،  شرقی  کشورها  از 

پیش تاکنون، دیِن مردم بودایی است.
حقیقت  به  رسیدن  از  پس  بودا،  گوتاما 
به  تا  بازگشت  خود  سفر  از  روشنایی،  و 
بپردازد؛  دیگر  انسان های  نجات دادِن 
انسان هایی که هنوز در جهنِم رنج گرفتار 

هستند.
معموال، وقتی صحبت از »بودا« می شود، 
بنیان گذار  بودا«،  »گوتاما  همان  منظور 
به  در حقیقت،  اما  است.  بودایی  مذهِب 
باور بوداییان، بسیاری از انسان ها می توانند 

به روشنایی یا »مقام بودایی« برسند. 

رستگاری مشترک
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گاهی بخش و بیدارکننده می فرماید: »آیا  تصّور می کنی  که  اگر خداوند به کسانی  مالی  داده است، بدین علت بوده  و امام صادق)ع( در سخنی آ
که آن افراد احترامی ]ویژه[  نزد او داشته اند؟ و اگر به کسانی  مال نداده است، از آن روست که در نظرش قدر و منزلتی  نداشته اند ؟

، ماِل خداست؛ و خدا آن را در نزد آفریدگاِن خویش  به امانت نهاده است و فرمان شان داده که از این مال، با میانه روی بخورند، با 
ْ

نه! بلکه  مال
میانه روی بنوشند، با میانه روی بپوشند، با میانه روی ازدواج کنند و با میانه روی وسیله ی سواری بخرند و سوار شوند. و آنچه می ماند را به مؤمنان 

نیازمند بخشند و نابسامانِی زندگی آنان را به سامان آورند.

هر کس چنین کند، آن چه می خورد و می آشامد و سوار می شود و ازدواج می کند، بر وی حالل است. و هر که از این حد فراتر رود، آن چه از 
آن مال می خورد، حرام است، آن چه می نوشد حرام و آن چه می پوشد حرام و آن چه به وسیله ی آن مال ازدواج می کند حرام است و آن چه سوار 

می شود حرام است.

 ]سپس امام این آیه را خواند:[ »اسراف مکنید که خدا اسراف کنندگان را دوست نمی دارد« ]و فرمود:[ »آیا خیال می کنید که خدا مردی را بر مالی 
که به او عطا کرده است امین می داند که برای خود اسبی به ده هزار درهم بخرد، با اینکه اسب بیست درهمی برای او بس است، ]…[ و در عین 

حال بگوید که اسراف مکنید که خدا اسراف کنندگان را دوست نمی دارد؟!«5

1( برگرفته از کتاِب »حکایت های فلسفی برای با هم بودن«، میشل 
ینگان1390. پیکمال، مهدی ضرغامیان، انتشارات آفر

2( میزان الحکمه، باب »امثال«.
3( نهج البالغه، حکمت 328.

4( نهج البالغه، خطبه 3.
5( میزان الحکمه، باب »مال« )دارایی(.
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ان
گر

 دی
ا و

م

دختر، مردی در آن سوی خیابان را صدا می کند:
»قربان، می شود کمکی به من کنید؟

هوا سرد است و جایی برای خوابیدن ندارم.
جایی وجود دارد که به من معرفی کنید؟«

مرد، به راه اش ادامه می دهد... بی نگاه و بی اعتنا؛
وانمود می کند که صدای او را نمی شنود؛

قدم زنان در خیابان، سوت می زند تا آرامش خویش را بازیابد؛
برآشفته و ناراحت است از قرار گرفتن در این وضعیت.

آه، بار دگر بیندیش، امروز، برای من و تو روز دیگری تواند 
بود در بهشت

یرا بی شک امروز، روز دیگری تواند  آه، بار دیگر بیندیش، ز
بود برای تو؛

تو و من در بهشت... در این باره اندیشه کن.

دختر، مردی در آن سوی خیابان را صدا می کند.
برای آن مرد، آشکار است که او پیش از این در حال گریستن 

بوده است.
پاهای دختر تاول  زده اند.

قادر به راه رفتن نیست اما به کوشیدن ادامه می دهد.

آه، بار دگر بیندیش، امروز، برای من و تو روز دیگری تواند 
بود در بهشت

یرا بی شک امروز، روز دیگری تواند  آه، بار دیگر بیندیش، ز
بود برای تو؛

تو و من در بهشت... در این باره اندیشه کن.

آه، خداوندا، آیا هیچ کس کاری نمی تواند کرد؟
آه خدایا، بی شک تو باید بتوانی چیزی بگویی؛

تو می توانی از خطوِط چهره ی او بگویی
تو شاهِد ایستادِن او در آن جا هستی؛

رانده شده است از هر سو،
زیرا او را در شأِن آن مکان ندانسته اند.

یرا روز دیگری فرارسیده است برای  آه، بار دگر بیندیش، ز
تو و من در بهشت

آه، بار دیگر بیندیش، امروز، روز دیگری تواند بود برای تو؛
تو و من در بهشت... در این باره نیک بیندیش.

در این باره بیندیش
امروز، بی شک روز دیگری تواند بود برای تو و من...
امروز، بی شک روز دیگری است برای تو و من در 

بهشت...
 در بهشت.1

ی در بهشت
وز دیگر ر

1( »روز دیگری در بهشت« )Another Day in Paradise(، نام آهنگی است که شعر آن را در اینجا شاهد هستید. 
یبا و تأمل برانگیِز این قطعه ی موسیقی را در اینترنت ببینید: توصیه می شود نماهنِگ ز

https://www.aparat.com/v/S3gsN
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دوباره
نگاه کن    

»نیکی« بر فراز شهر سوخته
باد برای وزیدن اجازه نمی گیرد

هایکو چیست؟
نگاهی به فیلم »عصر جدید«

در این بخش:
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س
عک

بر  تنها،  اغلب  می شود،  گفته  دوم  جهانی  جنگ   
ِ

تاریخ وقتی 
کید می شود اما از قتل  جنایت های آلماِن نازی به سرکردگِی هیتلر تأ
و کشتارهای طرِف مقابِل جنگ، بخصوص انگلستان و آمریکا، کمتر 

چیزی می شنویم. 
در روزهای 13 تا 15 فوریه ی سال 1945، بیش از 1200 بمب افکِن 
شهِر  بمباراِن  به  آمریکا،  متحده ی  ایاالت  و  انگلستان  هوایِی  نیروی 
ن بمب و مواد آتش زا 

ُ
»ِدِرسِدن« در آلمان پرداختند و بیش از 3900 ت

را بر سر زنان، کودکان و مردِم غیرنظامِی شهر فروریختند.
 امن شمرده می شد. از 

ً
درسدن، اهمیت نظامی نداشت و شهری نسبتا

این رو، مردمان شهرهای شرقِی آلمان، برای فرار از جنگ و بمباران، 
به درسدن پناه برده بودند. به همین دلیل، در آن زمان، جمعیت شهر، 
 دو برابر )نزدیک به 600 هزار نفر( شده بود. نیروهای مهاجم 

ً
تقریبا

گاه بودند. کامال از این قضیه آ
فشار  تحت  برای  بمباران  این  شاید  بمباران...  این  چرایِی  درباره ی 
صورت  وحشت،  ایجاد  طریق  از  آلمان،  مردم  و  حکومت  گذاشتِن 
شهری  کردِن  نابود  و  بی مصرف  برای  حمله  این  شاید  و  بود  گرفته 
بود که انگلستان و آمریکا می دانستند در آینده، تحت نفوذ و سیطره 

شوروی خواهد بود.1
در این بمباران، بیش از 90 درصِد شهر، به طور کامل تخریب و نابود 
آتشین شکل  توفانی  بمب ها،  و گسترده ی  انفجار شدید  اثِر  در  شد. 
گرفت که 39 کیلومترمربع از مرکز شهر را سوزاند و منجر به تلفات 
جانی وحشتناکی شد. بیش از نیمی از کشته ها، به علت سوختن در 
به  شهر،  در  آتش سوزی  بودند.  شناسایی  غیرقابل  آتش،  توفاِن  این 

جنگ جهانی دوم
یکی از مهم ترین اتفاقاِت قرن بیستم، جنگ جهانی دوم بود. این جنگ، از سال  1939 تا 1945 طول کشید. در این جنگ آلمان، ایتالیا و ژاپن 
در یک سو قرار داشتند و انگلستان، فرانسه، آمریکا و شوروی )روسیه( در سوی دیگر. جنگ در ابتدا از اروپا شروع شد اما کم کم به بسیاری 
از نقاِط جهان کشیده شد. اروپا، آفریقا، خاورمیانه، اقیانوس اطلس، کشورهای شرق آسیا و بسیاری دیگر از سرزمین ها، به صحنه ی جنگ 

و خون ریزی تبدیل شدند.
آغازگِر جنگ، رژیم نازِی آلمان بود. نازی ها گروهی خشن و تندرو )به رهبرِی »آدولف هیتلر«( بودند که در آن زمان، قدرت را در آلمان در 

دست داشتند. 
سرانجام پس از شش سال جنگ، در ابتدا آلمان شکست خورد و تسلیم شد. چند ماه بعد، ژاپن توسط آمریکا بمباراِن اتمی شد و این کشور 

نیز تسلیم گشت. به این ترتیب، جنگ جهان دوم به پایان رسید.

مدت دو شبانه روز ادامه پیدا کرد و در مرکِز شهر، حتی آسفالت ها 
در حال سوختن بود.

وسعت و مدِت بمباراِن شهر باعِث کشته شدِن حدود 250 هزار نفر 
از مردم شد. تعداد کشته های این بمباران، از تعداد کشته های بمباراِن 
اتمی ژاپن نیز بیش تر است. با این وجود، بسیاری از مردم و اغلِب 
 چنین فاجعه ای بی خبر اند و اغلب تنها 

ِ
روایت های تاریخی، از وقوع

به بمباراِن اتمِی ژاپن اشاره می کنند.
البته، بعد از جنگ، طرِف پیروِز جنگ، اعالم کرد که بر طبق تحقیقاِت 
این  قربانی شده اند.  بمباران  این  در  نفر  تا 25 هزار  فقط 22  آن ها، 
از  پس  است.  شده  رد  محققان  و  تاریخ نویس ها  توسط  بارها  آمار، 
جنگ، هیچ یک از افرادی که مسئوِل بمباراِن شهر درسدن بودند، به 
خاطِر انجاِم »جنایت جنگی« و کشتاِر غیرنظامی ها محکوم نشدند.

شگفتی  با  پیتر«2،  »ریشارد  عکس  در  این چنین،  که  مجسمه ای  اما 
پانزده  کنار  در  که  است  »نیکی«  تندیس  ایستاده،  و عبرت  به سوگ 
تندیس دیگر )که هر یک فضیلتی اخالقی را نمایندگی می کردند( در 
سال 1907 بر سر شهرداری درسدن ساخته شده بود و از قضا در این 
بمباران جان سالم به در برده است. این تندیس که از روبرو آغوشی 
گشوده و پذیرا دارد و به مهربانی می خواند، در این نما گویی بیننده 
را به مشاهده ی شدت فاجعه و قساوت آدمی دعوت می کند؛ بی شک 
گاه، مهرورز و متعهد هستند که  با امید به این که هنوز مخاطبانی آ
جهانی  ساختن  برای  متفاوت،  تصمیم هایی  و  »ببینند«  می توانند 

دیگرگون بگیرند. 

»نیکی« بر فراز شهر سوخته

تی 
َّ
یکا و شوروی، هر دو، بر علیِه آلمان متحد شده و در کناِر یکدیگر می جنگیدند. اما آن ها از قبل، با هم اختالف های شدیدی داشتند و رقیِب سیاسی و نظامِی یکدیگر نیز بودند. اتحاِد آن ها ُمَوق 1( در آن زمان آمر

یکا به هیچ وجه نمی خواستند که بعد از جنگ، کارخانه ها و امکاناِت آلمان به دسِت نیروهای شوروی بیفتد. درسدن، در شرِق آلمان بود و به  بود و فقط تا زمانی ادامه داشت که آلمان تسلیم شود. انگلستان و آمر
یکا به درسدن، برای این بود که این شهر نابود شده و بالاستفاده گردد تا در آینده، نیروهای شوروی نتوانند از آن، بهره ببرند. یاد، بعد از جنگ در اختیاِر شوروی قرار می گرفت. شاید حمله ی انگلستان و آمر احتماِل ز

Richard Peter  )2
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پرنده
   چیزی می نویسد بر آسمان

   دقیق تر نگاه کن!

برای وزیدن       
اجازه نمی گیرد    

دِر قفس را باز می کنم
     قناری از کناِر آب و دانه اش

     تکان نمی خورد.
یه ام می گیرد                      گر

ابرها
      کویر را بیدار می کنند

      با تلنگِر باران

دفتر شعرم
    منتظر اتفاقی بزرگ می ماند

    وقتی مادرم لبخند می زند

تمام سیم های تلفن
    زیر برف گم شده اند

    جز این یکی
که حرف های عاشقانه از آن عبور می کنند   

تراش
شد

ُ
    مداد را می ک

    یا زنده می کند؟

باد برای وزیدن
    از کاله من و تو

          اجازه نمی گیرد

آدم برفی اش را دوست داشت
    اما بهار و هفت سین اش را بیش تر.

دخترک
در آفتاِب سال نو می دوید

خوب که نگاه کنی
    بهار نشسته

    وسط برف ها
 بلند.

ِ
روی آن کاج   

 برگرفته از کتاب »تلنگر باران«، سروده ی حمیدرضا شکارسری،
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

باد



هایکو چیست؟
هایکو، یک قالِب شعری است. این نوع شعر را ژاپنی ها اختراع کردند و امروزه در تمام جهان 

گسترش پیدا کرده است. هایکو چند ویژگی دارد:
1- هایکو، خیلی کوتاه است؛ سه خط یا نهایتا چهار خط:

هایکو ِبُسرایید!
در مدرسه، حیاط، خیابان، پارک، کالس، دفتر 
می خواهید،  که  دیگری  جای  هر  و  کتاب  و 
پرسه بزنید، به دقت تماشا کنید و سپس هایکو 
شماره های  در  هایکوها،  بهترین  بُسرایید. 

بعدِی مجله، چاپ خواهند شد.
یک  توسط  شده  سروده  هایکو،  نمونه  یک 

نوجوان را ببینید:

»صبح   
من، پشت میز، رو به معلم   

معلم پشت به من، رو به تخته«   

»دیگر هیچ نمانده
نه دشت و نه کوهسار  

تنها برف است و برف...«   

2- هایکوها، بسیاری اوقات معماگونه اند؛ یعنی شاعر سعی می کند تا حرِف مستقیِم خود را به 
صورتی تأمل برانگیز و غیرمعمول بزند. برای همین، فهم هایکو، معموال احتیاج به دقت و تفکر 
دارد. شاعر در این اندیشه است که چشم ها و گوش های ما، دچاِر عادت زدگی شده اند و حقیقِت 
لحظه ها را درک نمی کنند. به همین خاطر شاعران با کالِم خویش از موقعیت های آشنا و همیشگی، 

»آشنایی زدایی« می کنند تا دیداِر تازه ای با حقیقت رخ دهد:

»علِف شکفته بر میداِن کهنه ی نبرد
زاده ی رؤیاهای جنگ آوراِن درگذشته«  

3- هایکو، معموال تصویری را پیش روی ما می گذارد. وقتی یک هایکو را می خوانیم، گویی داریم 
»برکه ای کهن،به یک قاِب نقاشی یا یک عکس نگاه می کنیم و یا در منظره یا موقعیتی »حضور« داریم:

جهیدن غوکی،  
صدای آب«   

4- هایکو خواننده را، از طریق دعوت او به مشاهده و حضور در موقعیت، به تأمل و تفکر دعوت 
می کند. به همین خاطر، هرچند هایکوها کوتاه هستند، اما شاید در هر مرتبه، بیش از یک یا دو 

هایکو را نتوان خواند، زیرا فهم هر قطعه احتیاج به دقت و تأمل دارد:
»خانه ی ییالقی را آتش از من ربود

حال می توانم  
خود را به تمامی   

بر ماه نثار کنم«    
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خالصه ی فیلم: 

صنعت،  درباره ی  داستانی  جدید:  »عصر 
درباره ی تالش های فردی و درباره ی انسانیتی 
که مبارزه می کند تا به خوشبختی دست یابد«. 

این، نخستین کلماِت فیلم عصر جدید است. 
یک  ساده ی  کارگر  داستان  جدید«،  »عصر 
کارخانه ی صنعتِی بزرگ است که ماجراهای 
به  او  می افتد.  اتفاق  او  زندگی  در  مختلفی 
گوشه گوشه ی شهر سرک می کشد و در هر جا، 
با اتفاقی تازه مواجه می شود. کارگِر قصه ی ما، 
کارخانه ، زندان، مرکز خرید، کافه، رستوران و 

دیگر نقاط شهر را تجربه می کند.

غریِب  و  عجیب  ماجراهای  کنار  در  او، 
می شود  آشنا  ولگرد  دختری  با  زندگی اش، 
دو  آن  بین  شورانگیز  عشقی   

ِ
شروع این،  و 

است...

نکاتی درباره ی فیلم: 

»چارلی  کارگردانِی  به  جدید«،  »عصر  فیلِم 
اهِل  که  است  شخصیتی  داستان  چاپلین«، 
قلبی  با  و  سادگی  با  او  است.  کردن  سفر 
مهربان، به استقباِل زندگی می رود. شاد است 
و از تغییر نمی ترسد. در هیاهوی یک زندگِی 
سخِت  لحظه های  او  ِالتهاب،  ُپر  و  صنعتی 
زندگی را، با امید و خوش دلی، به یک ماجرای 

دل پسند و جالب تبدیل می نماید.

و البته، عجیب نیست که او با کسی از جنس 
خودش آشنا می شود و رابطه ای محبت آمیز بین 
آن دو شکل می گیرد. در »قصِر باکینگ هاِم« 
دارد.  جریان  شادی  و  همدلی  نفر،  دو  این 
فیلِم »عصر جدید«، اهمیِت عشق، سادگی و 
خوش دلی در یک جامعه ی ُپر تب وتاب را به 

تصویر کشیده است.

عصر جدید

ما
سین

نگاهی به فیلِم

عصر جدیدعصر جدید
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نمایی از فیلم:

چارلی1، از زندان آزاد می شود. دختری که او را دوست 
در  خودش  که  می گوید  و  آمده  استقبال اش  به  دارد، 

یک کافه-رستوران کار می کند و چارلی هم شاید بتواند 
این طریق، زندگی شان  از  تا  به کار شود  همان جا مشغول 

از  او  می روند،  مدیر  نزد  استخدام  برای  وقتی  بگذرانند.  را 
آن ها می پرسد که آیا چارلی می تواند وظایِف یک پیش  خدمت 

را با مهارت انجام دهد؟ چارلی که فردی نابلد و ساده است، 
تکان می دهد.  او سر  به عوِض  بگوید. دختر  که چه  درمی ماند 

این  از  چارلی  بخوانی؟«  آواز  می توانی  »آیا  می پرسد:  مدیر 
مسئولیت وحشت زده می شود و قادر به پاسخ گویی نیست. دختر بار 

سر  ُبهت زده،  چهره ای  با  ناچار،  به  نیز  چارلی  و  می کند  تأیید  دیگر 
تکان می دهد. مدیر، یک هفته به طور امتحانی، به چارلی فرصِت کار 

در رستوران می دهد.

شب، رستوران شلوغ است و اتفاقات زیادی می افتد. علی رغم تالش های 
از  زیادی  پیش خدمت خراب کاری های  نقش  در  در مجموع،  زیاِد چارلی، 

نباشد،  اگر خوانندگی اش خوب  که  می کند  تهدید  را  او  مدیر  می زند.  او سر 
اخراج خواهد شد. چارلی شروع به تمرین کرده و شعری که می خواهد بخواند 

به  اما چارلی قادر  به او کمک کند،  نیز سعی می کند که  را مرور می کند. دختر 
به  فراموش می کنم«. دختر  را  کلمه ها  و می گوید: »من  نیست  یادسپارِی کلمات 

او روحیه داده و می گوید: »من آن ها را روی سرآستین هایت می نویسم« تا بتوانی به 
طور نامحسوس به آن ها نگاه کنی و آوازت را بخوانی. چارلی تمرین کرده و همه چیز 

به نظر قابل انجام می رسد. 

ما
سین
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چارلی، به روی صحنه احضار می شود. او مسلط و باروحیه به وسط سالن رفته و همراه با موسیقی، 
به  ناگهان، سرآستین ها  و  باز و بسته می کند  را  انجام حرکات نمایشی می کند. دست هایش  به  شروع 
اتفاق نشده  این  به گوشه ای پرت می شوند؛ در حالی که چارلی خود هنوز متوجِه  پرواز درمی آیند و 

است!

مروِر  برای  سرآستینی  که  می بیند  چارلی  اما  شود  شروع  آواز  باید  که  می رسد  لحظه ای  به  موسیقی، 
کلمات وجود ندارد. مضطرب، شروع به گشتن می کند. هیچ خبری از سرآستین ها نیست. تماشاچیان 

به خاطر تأخیِر به وجود آمده، گله و شکایت آغاز می کنند.

چارلی به دختر نگاه می کند و با اشاره به او می گوید که سرآستین ها گم شده اند و او کلمه ها را به یاد 
او می گوید:  به  از دور  نمی آورد. دختر 
نده.  اهمیت  کلمات  به  »بخوان! 

بخوان!«2.

به هیچ  با کلماتی که  و  لحظاتی چند می گذرد. چارلی، تصمیم اش را می گیرد 
زبانی نیستند، مقصودش را در آواز و ایفای نقشی شادمانه بیان می کند.

1( در فیلم، شخصیت ها هیچ اسمی ندارند. استفاده از ناِم »چارلی« در این متن، برای ساده تر شدِن روایِت 
فیلم صورت گرفته است.

Sing! Never mind the words!)2

ما
سین
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آشکار  را  خویش  دعوت  مسیح  که  آنگاه 
ساده  و  عامی  مردمان  از  بسیاری  ساخت، 
تا  می آمدند  او  نزد  گناهکاران  از  بسیاری  و 
کالمش را بشنوند. اّما عالماِن دینِی متعصب 
که:  می زدند  طعنه  و  می کردند  دوری  او  از 
با  و  می شود  پذیرا  را  گنهکاران  مرد،  »این 
در  عیسی)ع(  می گردد.«  هم سفره  ایشان 
پاسخ  را  طعن ها  این  مختلف  موقعیت های 
بیماران هستند  گفت. در جایی فرمود: »این 
 ]...[ تندرستان  نه  و  دارند  نیاز  طبیب  به  که 
رسالِت من در دنیا، این است که گناهکاران 
را به سوی خدا بازگردانم؛ نه آنهایی را که فکر 
جایی  در  و  مقدس اند.«1  و  عادل  می کنند 

دیگر به تمثیل فرمود:
کوچک  پسر  روزی  داشت.  پسر  دو  »مردی 
تو  دارایی  از  سهمی  »پدر،  گفت:  پدرش  به 
نصیب من است ]از ارث[. آن را از هم اکنون 
به من بده.« پدر موافقت کرد و دارایی خود را 

بین دو پسرش تقسیم نمود.

چه  هر  کوچک تر،  پسر  که  نگذشت  چندی 
دوردست  سرزمینی  به  و  کرد  جمع  داشت 
رفت. در آن جا تمام ثروت خود را در عیاشی ها 
و راه های نادرست بر باد داد. از قضا، در همان 
بود،  کرده  خرج  را  پول هایش  تمام  که  زمان 
آمد؛  پدید  سرزمین  آن  در  شدیدی  قحطی 
و  گرفت  قرار  تنگنا  در  سخت  او  که  طوری 
ُرف مرگ بود. پس به ناچار 

ُ
از گرسنگی در ش

منطقه  آن  اهالی  از  یکی  خدمت  به  و  رفت 
به مزرعه ی خود فرستاد  را  نیز وی  او  درآمد. 
روزی  به  پسر  آن  بچراند.  را  خوک هایش  تا 
افتاد که آرزو می کرد بتواند از غذای خوک ها، 
شکم خود را سیر کند و هیچ کس همان را هم 

به او نمی داد.
سرانجام روزی به خود آمد و فکر کرد: »چه 
بسیار کارگران و کارگزاراِن پدرم که نان به وفور 
هالک  گرسنگی  از  این جا  در  من  اما  دارند، 
می روم  خود  پدر  نزد  و  برمی خیزم  می شوم؛ 
و بدو خواهم گفت ای پدر، من بر آسمان و 

نیستم  آن  تو گناه کردم؛ دیگر شایسته ی  برابر 
از  یکی  چون  مرا  شوم،  خوانده  تو  پسِر  که 

خدمتکاران خود بگیر.«
خود  پدر  به سوی  و  برخاست  بی درنگ  پس 
به راه افتاد. هنوز دور بود که پدرش او را دید 
دوان  و  آمد  رحم  به  سخت  وی  بر  دل اش  و 
به  و  کشید  خود  آغوش  در  را  او  و  آمد  دوان 

مهر بوسید.
پسر وی را گفت: »پدر، به آسمان و در برابر تو 
گناه کردم و بعد از این الیق آن نیستم که پسر 

تو خوانده شوم.«
»بشتابید!  گفت:  خویش  خادماِن  به  پدر  اما 
بپوشانید!  او  به  و  بیاورید  را  جامه  بهترین 
انگشتری به دستش و کفش به پایش کنید! و 
گوساله ی پرواری را بیاورید و قربانی کنید تا 
جشن بگیریم و شادی کنیم! زیرا که این پسر 
من مرده بود و زنده گشت؛ گم شده بود، 

پیدا شد.«2 

خداوند در کنار »کوچک ترین ها«

ته
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پیامبر)ص( در جمع یارانش فرمود: 
»سوگند به آن که جانم در دست 

اوست جز آدم های مهربان کسی به 
بهشت نمی رود.« 

گفتند: »همه ی ما دل رحم و 
مهربان ایم.« فرمود: »نه، مگر آنگاه 

که به عموِم مردم مهربانی کنید.«
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شاهد  یارانش  با  اکرم)ص(  پیامبر  روزی 
سوی  به  اشتیاق  با  زنی  که  بودند  صحنه  این 
در  را  او  و  دوید  بود  او  از  دور  که  فرزندش 
به  پیامبر)ص(  داد.  شیر  و  گرفت  آغوش 
یارانش فرمود: »آیا فکر می کنید که این مادر 
هرگز کودک را در آتش می افکند؟« اصحاب 
پاسخ دادند که »خیر؛ هرگز چنین نمی کند و 
تا آن جا که قدرت داشته باشد از چنین کاری 
فرمود:  )ص(  پیامبر  می کند.«  جلوگیری 
»خداوند نسبت به بندگان خود، مهربان تر از 

این مادر به فرزند خویش است.«3
یارانش  جمع  در  پیامبر)ص(  دیگر  روزی 
دست  در  جانم  آن که  به  »سوگند  فرمود: 
بهشت  به  کسی  مهربان  آدم های  جز  اوست 
و  دل رحم  ما  »همه  گفتند:  نمی رود.« 
به  که  آنگاه  مگر  »نه،  فرمود:  مهربان ایم.« 

عموِم مردم مهربانی کنید.«4 
***

داشت5،  کوه  فراز  بر  که  موعظه ای  در  عیسی 
صراحت  به  چنان  را  آموزه هایش  از  بسیاری 
آن  و کلیشه اِی  دین داراِن سّنتی  بر  که  یاد کرد 
روزگار گران آمد. از سخنان او در این موعظه 
نیکان  بر  را  خود  آفتاب  »خداوند  که:  است 
بر دادگران و  را  باران خود  و  َبدان می تاباند  و 
ستمکاران فرو می بارد. اگر شما تنها به کسانی 
می نمایند  محبت  شما  به  که  نمایید  محبت 
]چه کار مهمی کرده اید و[ چه اجری دارید؟ 
آیا باجگیران6 نیز چنین نمی کنند؟ و اگر فقط 
فضیلتی  چه  کنید  دوستی  خود  دوستان  با 
پس  نمی کنند؟  چنین  نیز  مشرکان  آیا  دارید؟ 
شما کامل باشید، همان گونه که پدِر آسمانِی 

شما کامل است.«
***

حال  در  ذن8،  استاِد  »بان ِکی«7  که  گفته اند 
سخنرانی بود که ناگهان یکی از شاگردان بلند 
داری  دوباره  گرفتم ات!  »ها!  زد:  فریاد  و  شد 
ملحق  نیز  دیگران  می دزدی؟!«  را  یکی  پوِل 
 ... و  شود!«  تنبیه  »باید  رذل!«،  »ای  شدند: 
بودند  گرفته  که  را  کسی  خشونت  با  آن ها،   .
کشیدند.  پیش  و  انداختند  بیرون  از جمعیت 
گفت:  یکی  درگذرید«.  او  »از  گفت:  استاد 
بقیه  و  است.«  باَرش  چندمین  این  »هرگز! 
گفتند که »اگر این بار او را بیرون نیندازی، ما 

همه از این جا می رویم.«
»بان ِکی« گفت: »شما شاگردهای فهمیده ای 
 
ً
را می دانید. ظاهرا بد  و  فرق خوب  و  هستید 
اگر  نمی داند.  را  این  که  است  کسی  تنها  او 
من یادش ندهم، چه کسی یادش می دهد؟« 
آن گاه مکثی کوتاه کرد و در برابر شاگردان که 
»می خواهم  افزود:  می کردند  نگاهش  متحّیر 
اگر همه ی شما  بماند حتی  اینجا  که  بگذارم 

از اینجا بروید.«
آن که دزدی کرده بود، در برابر استاد به خاک 
همه  بعد  لحظه ای  و  خواست  پوزش  و  افتاد 
زانو زدند؛ مفهوم حقیقِی نیک و بد را دریافته 

بودند.9

1( انجیل مّتی، فصل 9، آیات 12 و 13.
2( انجیل لوقا، فصل 15.

3( میزان الحکمه،  باب »رحمت«. 
4( میزان الحکمه، باب »مهربانی«

و  ین  مهم تر از  یکی  جبل«،  »موعظه ی  یا  کوه«  فراِز  بر  »موعظه    )5
ین بخش های انجیل است. عیسی مسیح )ع( بر فراز کوهی  مشهورتر
از حقیقِت دین سخن می گوید. دین  ایستاده و برای عده ی کثیری، 
رایج  کلیشه های  خالِف  بر  گفت،  سخن  آن  از  مسیح  که  حقیقی ای 
کید  تأ آن  بر  دین  علمای  که  بود  ظاهری ای  و  سطحی   آموزه های  و 
روشن  را  امور  این   حقیقِت  و  بنیاد  تا  داشت  آن  بر  سعی  و  داشتند 

نماید.
مالیات  روم  دولت  برای  یهودیان  از  که  بودند  کسانی  باجگیران   )6
می گرفتند و گویی دارای خصلت های کاسب کارانه و منفعت طلبانه 

بوده اند. 
Bankei )7

در  امروزه  و  است  بودایی  دیِن  شاخه های  از  یکی  ذن،  آییِن   )8
به دو هزار  آیین،  این  ژاپن، کره و ویتنام رواج دارد. عمِر  کشورهای 
خود«  در  تفکر  و  »مراقبه  ِذن،  کلمه ی  معنِی  بازمی گردد.  پیش  سال 
»َدرَمه«  نام  به  بودایی  استاد  یک  را  یقت  طر این  بنیانگذار  است. 
را  آن  ]یا سمرقند[  هند  از  میالدی  در حدود سال 530  که  می دانند 
با  »هدایت  استادانش،  و  یقت  طر این  ویژگی های  از  برد.  چین  به 
یق(  اشاره ی بی واسطه به دل«، »دیدن سرشت خویش« و )از این طر
رسیدن به »روشنایی« است. در این آیین، به منظوِر برانگیختِن تفکر 
و  مقدس  کتاب های   از  استفاده  آن،  بر  کید  تأ و  خویش  حقیقت  به 

سخن، در حداقل میزاِن الزم است.
 

ِ
9( این که کاری )یا کسی یا خودمان( را بد یا نیک بدانیم و در موضع
داوری دیگران یا خود بایستیم، فضیلتی نیست؛ نیکِی واقعی، اشتیاق 
و اقدام برای تغییر دادن بدی به نیکی است؛ آن هم به وسیله ی نیکی. 

یکی ناسزا مگو؛ شمعی برافروز!« »به تار
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اگر شما تنها به کسانی محبت نمایید که به شما محبت 
ید؟ آیا باجگیران نیز چنین نمی کنند؟ می نمایند چه اجری دار
ید؟  و اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید چه فضیلتی دار

آیا مشرکان نیز چنین نمی کنند؟
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»مهر«
        و

جشِن »مهرگان«

 در آشیاِن آریایی، ایرانیان سال را به دو بخش 
تابستانی و  بزرگ تقسیم می ساختند: بخش 
بخش زمستانی. در آغاِز بخِش گرم و تابستانِی 
سال، بهار قرار داشت. به هنگاِم اعتداِل بهاری، 
جشِن نوروز برپا می شد که جشنی بهاره بود. 
 بخِش سرد و زمستانی سال، پاییز قرار 

ِ
در شروع

داشت. در آغاِز پاییز، جشِن »مهرگان« برپا 
می شد.

جشن مهرگان در »مهْرروز«، روز شانزدهِم 
مهرماه برپا می شد و مخصوص ایزِد »مهر«1 
یا »میترا« بود. مهر، میانجِی بین تاریکِی شب 
و روشنی روز، میانجِی میان دل ها، نگاه داِر 
پیمان ها، پاسداِر عشق و دوستی و ایزدی از 
ایزداِن محبوب ایران باستان است؛ واسطه و 
میانجی میان خالق و مخلوق و گواِه راستگویان 
و کیفر دهنده ی عهدشکنان. مهر، زیر فرمان 
اهورامزدا، ناظر و داوِر نهایِی انسان ها بر پل 
چینَوت2 و مراقِب اعمال نیک و بد مردمان در 
همین جهان نیز می باشد. او هزار گوش و ده 
هزار چشِم بیدار دارد که هرگز خسته نمی شود.
جشِن مهرگان، یک منشاء اجتماعی نیز داشت 
 جشن پیمان بستِن قبیله ها برای حفظ 

ً
و ظاهرا

دوستی و آشتی نیز به شمار می رفت. شاید 
نحوه زندگی کشاورزی و دامداری، ساکنان 
فالِت خوش منظِر ایران را به نوعی مراعاِت 
میثاق و قرارداد )نظیر »ماه های حرام« در بین 
اعراب( و خودداری از جنگ و ستیز وادار 

ایزدان؛ یاری گراِن خداوند
ایرانیان باستان، خداوند را »اهوراَمزدا« 
»سروِر  معنِی  به  اهوامزدا  می نامیدند. 
هم  و  پدر  هم  اهورامزدا  است.  دانا« 
بر گرِد  از آن،  آفریدگان است. پس  مادر 
کار  در  که  هستند  نیروهایی  اهورامزدا، 
پرورش و مراقبت از جهان، او را خدمت 
و یاری می کنند. یک دسته از این نیروها، 
فرشتگان  هم چون  آن ها  اند.  »ایزدان« 
به  قابل ِستایش  و  الهی   موجوداتی  و  اند 
با  مرتبط  ایزدها، گاهی  حساب می آیند. 
ایزد آتش.  بوده اند؛ ماننِد  آیین های دینی 
مانند  طبیعی اند؛  پدیده های  نماد  گاهی 
بلندپایه  مقامی  نیز  گاهی  آسمان.  ایزِد 

دارند؛ هم چون ایزِد مهر یا میترا.
ایزدان،  و  اهورامزدا  مقابِل  نقطه ی 
اهریمن،  هستند.  دیوها  و  »اهریمن« 
فرمانروای قلمرِو تاریکی و بدی است و 
دیوها او را در این مسیر همراهی می کنند.
بعدها در زباِن فارسی، کلمه ی »ایزد« و 
گرفته  کار  به  معنای »خدا«  به  »یزدان« 
خدای  بین  باستان،  ایرانیاِن  اما  شد، 
خدایان )اهورامزدا( و ایزدان، فرق قائل 
»ایزِد  صورِت  به  ایزد،  کلمه ی  بودند. 
مورد  »مهْرایزد«  و  »ایزْدمهر«  مهر«، 

استفاده قرار گرفته است.

می ساخت.
مهر از فرشته های مقّرب و نماینده ی مهرورزی 
و پیوند دهنده ی قلب ها است. مهر پاسبان عهد 
و پیمان راستین است و کسانی را که به او دروغ 
یند یا به نامش عهد و پیمان بندند و بدان  گو
وفا نکنند، در سراسر جهان، هر جا که باشند، 

تعقیب کرده و به کیفر می رساند.
ل بر روشنایی و فروغ و پیمان 

ّ
ُمَوک مهر تنها 

نیست بلکه ایزد جنگ و فتح و ظفر نیز هست. 
چون در آوردگاه، دو صف پیکارگر روبروی 
هم به مصاف به ایستند، مهر به آن دسته ای 
یاری می کند که از روی خلوص و راستی او 

را نیایش نمایند.
مهر نموداری از خلق و خوی ایرانی و مزدایی 
را نشان می دهد. او دشمن بی امان دروغ و 
به  را  یان  دروغگو مهر  است.  یان  دروغگو
سختی کیفر می دهد؛ همان سان که جنگاوران 

با ایمان را یاری می کند. 
ایزِد مهر-بان )نگهباِن  این، مهر،  بر  افزون 
مهر(، حافظ گله ها و رمه ها نیز هست. هرگاه 
چهارپایی از گله ی خود جدا مانده یا ربوده 
ایزد مهرباِن  به مهر می رسد.  ناله اش  شود، 
یاری اش می شتابد.  به  رمه ها،  و  چراگاه ها 
ناظر  و  کشتزارها  نگهبان  ایزد  هم چنین  او 
هم  بر  چشم  لحظه ای  و  است  کشتکاران 
مهرگان،  جشِن  خاطر،  همین  به  نمی نهد. 

جشنی دهقانی و شبانی نیز تلقی می شود. 

ان
یر

گ ا
رهن

ف
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مهر ماه، شروع پاییز، هنگامی از راه می رسد که 
فصل های گرِم سال و ایاِم برداشِت محصوالت 
که  آن گاه  رسیده اند.  پایان  به  کشاورزی، 
یِد  نو و  می نشست  بار  به  تالش ها  جملگِی 
سبکباری و آسوده خاطری برای ادامه ی حیات 
در ماه های آینده فرا می رسید، فراغتی حاصل 
بانان و ِکشت کاران جشن می گرفتند 

َ
می شد و ش

یشتن را  و تْن سبک می ساختند و سپاس خو
به آستاِن اهورامزدا می رساندند و با سرودهای 
نغز و شیوا، مهر، ایزِد نگهدارنده ی دشت ها و 
بی  خرمن ها و ُستوران را به همپایی در پایکو

فرا می خواندند.
و  را چون جان دوست می دارند  مردم مهر 
عزیزش می شمارند چرا که مهر، حافظ میهن و 
نگهدار خان ومان است و از مرز و بوم حفاظت 

می کند*:

زورمندی که بی خواب، پاسبان است.
کسی که ستون های خانه های بلنْدساخته را 

نگهدار باشد،
تیرک ها را قّوت دهد،

و به خان ومان، گله ای از ستوران بخشد؛
از آن که او خشنود باشد.

خانه های دیگر را براندازد،
اگر آزرده شود.

حال سمند تیزپای خاطره را در سینه ی ستبِر 
تاریخ به جوالن درآوریم و افوِل ظاهرِی »مهِر« 
درخشان را در پهنای آسمان فرهنگ ایران زمین 

به نظاره بایستیم:

پس  در  آرام  آرام  ایزْدمهر  اسالم،  از  پس 
تنها نقشی  و  فرو رفت  فراموشی  کوهساراِن 
باقی  اسطوره  دفتر  در  یشتن  خو ز  ا چند 
گذاشت. مردم با این وجود خاطرش را گرامی 
»مهر«  به  محاکمه  و  دعاوی  در  داشتند. 
»مهرآمیز«  کالِم  هماره  خوردند.  سوگند 
گفتند و »مهر« ورزیدند و از »مهر«، دادگری 
یه« تعیین  خواستند و برای نوعروسان، »مهر
کردند. مگر نه این که ایزِد مهر، پیونددهنده ی 
قلب ها و عامل فرمان الهی و ُمجرِی مقصوِد 
اهورایی بود تا به عشق و راستی، مهر و محّبت 
این که  را در قلب ها برقرار کند. زنان برای 
عزیز کرده ی شوهران شان باشند و سپیدبخت 
شوند، »مهرگیاه«** همراه خود نگه داشتند و 
برای ایجاِد مهر و مهربانی در بین عروس و 
داماد، پس از مراسم عقد از مهرگیاه، یک قسم 
شیرینی ساختند و به عروس و داماد خوراندند 
تا کین و کینه از دل هاشان برای همیشه زدوده 

شود و مهرورزی جایگزین آن گردد.
و  ستین  را َسم 

َ
ق رنده ی  نگهدا مهر  آری، 

و  قلب ها  مأنوس سازنده ی  و  لفت بخش 
ُ
ا

میانجی دل ها و نگهباِن خانه ها و خان ومان ها 

است.
خدای  از  مهربان  مردم  تاریخ،  طول  در 
مهربخش درخواستند که هیچ کس را دچار 
بی داد و نامهربانی نکند و مهربان کسی است 
که به عهد و پیمان خود برقرار باشد. همین 
مردم ساده دل و ظریف اندیِش فالت ایران، 
هرگز از سنت های دیرین دست برنداشتند. 
آنان مهرآیین بودند و مهرجوی و مهرخوی و 
مهرپوی. مهر آسا در خدمت هم قرار گرفتند 
گین به هم نوشتند  و نامه های مهر آمیز و مهرآ
و به مهرآوری به مهمانی رفتند و میهمان را به 

مهربانی پذیرا گشتند.
مهرآزما بودند و مهرپناه؛ مهرپذیر بودند و 
مهرتبار و مهربار و به هنگام مهرگان، جشنی 
می ساختند از سپاس و هم آوایی و هم یادی 
نیکان و  این رسم، که آییِن پسندیده ی  زیرا 

نیاکان بود.
هرشب دوبار مهر را نیایش می کردند: یک بار 
برای برانداختن خشم و قهر و دوم بار برای از 

بین بردن سستی و کاهلی.
برای نوزادان دختر و پسر، نام های نیکو و برازنده 
با پیشوندها و پسوندهای »مهر« گزیدند. به 
هنگام مهرگان، زنان در کشت زارها با مردان 
به همنوایی و جشن و سرودخوانی پرداختند 
و مردان، قدِر زنان را که هم دوِش آن ها در 
شالیزار ها و خرمن ها رنج برده و تالش کرده 
و آذوقه ای برای روزهای سخت زمستان فراهم 
کرده بودند، محترم داشتند و جشن سپاس و 

ستایش از ایشان برگزار کردند. 
به اصول اخالقی، مردم  متکی  همان مردم 
را  ر  ا

ّ
غد »فلِک«  و  سل 

ُ
پیمان گ و  بدنظر 

»ُسست مهر« و سست عهد خواندند:

فلک »ُسست مهری« است »پیمان ُگِسل«
که ورزد به جان کینه ی اهل دل

مردم در ایاِم جشِن مهرگان، دست احسان و 
ُتّوت می گشودند و محصوالتی را که از زمین 

ُ
ف

ان
یر

گ ا
رهن

ف

 :1 پیوست  به  بنگرید  »مهر«  مورد  در  بیشتر  گاهی  آ برای   *
»میترا؛ خدای عهد«

 :2 پیوست  به  بنگرید  »مهرگیاه«  مورد  در  گاهی  آ برای   **
»مهرگیاه«
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و باغ ها به دست آورده بودند، دهش می کردند؛ 
گرسنگان را سیر می ساختند و سهمی و بهره ای 
از آذوقه ی خود را بدان ها می سپردند. نوای 
مهرگانی ساز می کردند و به سرور و شادمانی 

می پرداختند.3 
هنگام  به  زمین،  ایران  کشتکاران  هم  هنوز 
ایران،  غرب  در  می گیرند:  جشن  مهرگان، 
ردی در مناطق عشایرِی »گوران« 

ُ
آغاز پاییِز ک

و »تلخانی« و کوهپایه ی »داالهو«، با جشِن 
بزرگترین  و  است  همراه  برداشِت محصول 

جشِن تقویِم زندگِی عشایرِی آن ها است.
ظریف تر از هر آن چه که تا حال گفتیم، این 
ایزد مهر و  اّیام جشن  است که »مهرگان«، 
صلح و پیمان، یادآوِر مبارزه های مردِم آزاده ی 
ایران  زمین است؛ مردمی که بارورِی طبیعت را 

از یک سو و پیروزی بر ظلم و ستم را از جانب 
دیگر جشن می گرفتند. آن ها سینه ی زمین را 
می شکافتند؛ بذر در شیارها می پاشیدند؛ آب 
از چشمه ها بر گذرگاه های آب رو می انداختند و 
این چنین آذوقه می اندوختند. اما با ستمگرانی 
که انبارهای آذوقه ی این زحمتکشان را تهی 
می ساختند، چه سان باید مبارزه می کردند؟ 
و  یشتن  بنِد ستم، خو و  قید  از  باید  چگونه 
مگر  می رهاندند؟  را  یشتن  خو خان وماِن 
فراموش کرده ایم که این کشتکاران نجیب تا 
محصول بر می گرفتند، به انبارهای کارگزاراِن 
بر آن،  تاریخ می سپردند و عالوه  ضحاکان 
از دست  ظالمان  در خدمت  و جان  جسم 
به  زبان بسته  بره های  همچون  و  می دادند 
به  آنان  مغز  و  می شدند  روانه  کشتارگاه ها 
نوبت خوراِک ماراِن دوِش ضّحاک های زمان 

می گشت؟
اّما مهرگان در رسید و به روز مهر از ماه مهر که 

مهر، سوار برگردونه ای با چهار اسِب سپیِد نامیرا، از شرق به غرب رهسپار است.

شانزدهم مهر باشد، فریدون به یاری اهورامزدا 
بر  رمه گردانان،  و  پشتیبانِی کشتکاران  به  و 
ر یافت و او را به بندی  گران، در 

َ
ف

َ
ضحاک ظ

کوه دماوند به زنجیر کشید.
»کاوه«، زحمتکشی از آهنگران دیار که قربانی 
ُجْوِر ضّحاک و مغِز فرزندانش طعمه ی ماراِن 
دوش او گردیده بود، جان بر لب اش رسید. 
رسالتی اجتماعی و تاریخی برعهده گرفت و 
فریادزنان و دادخواهان روی به بازار نهاد. پیش 
بند چرمیِن خویش را باز کرد و بر سر چوبی 
بست و پرچم آزادی برافراشت. فریدون، آن 
پوست آهنگرِی کاوه را که کاوه آن را بر سِر 
ش برافراشته بود، برخود مبارک دانست و 

ْ
ِدَرف

جواهرنشان کرد و »درفش کاویانی« نام نهاد. 
فریدون، آن روز که بر ضحاک چیره گشت را، 
از  یادگارهایی  نامید. هنوز هم  »مهرگان«* 
جشن پیروزی مردم بر ضّحاک در روستاهای 

دماوند باقی مانده است.
هر جا که دل، تنگ گشت و هر زمان که ظلم 
از حد گذشت، آرش ها جان بر کمان غیرت 
نهاده اند و کاوه ها نعره برآورده اند و مردم از 
پیروزی عّیاران قوم، شادمان گشته و بازارها 
را آذین بسته اند. و کینه از دل ها زدوده و به 
مهربانی دست به دست هم داده و گوش به 
پند حکیم توس )فردوسی( سپرده اند و رهایی 
از قید و بند ستم و دستیابی به آزادی و برکت 

را جشن ساخته اند:

ز دل ها همه کینه بیرون کنید
به »مهر«، اندر این کشور افسون کنید

ید بکوشید و خوبی به کار آور
ید چو دیدید سرما، بهار آور

منابع:

ی دوازده ماه در آئینه ی اساطیر و فرهنگ عاّمه ی ایران، جابر 
ّ
1- تجل

عناصری، انتشارات قمری، 1374.
2- فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، محمدجعفر 

یاحقی، انتشارات فرهنگ معاصر، 1386.
یخ اساطیری ایران، ژاله آموزگار، انتشارات سمت، 1374. 3- تار

ایران باستان، عصمت عرب گلپایگانی، نشر هیرمند،  4- اساطیر 
.1388

5- شناخت اساطیر ایران، جان هینلز، ترجمه ی ژاله آموزگار و احمد 

تفضلی، نشر چشمه، 1368.
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گاهی بیشتر در مورد »مهرگان« بنگرید به پیوست 3:  * برای آ
»روز قیم کاوه«
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می دادند.  انجام  مهر  درگاه  به  نیایش هایی 
سالن، سِر 

ُ
یا مهرگ پیمان شکنان  با  ایزدمهر، 

ستیز دارد اما نسبت به وفاداران، مهربان ترین 
خداست. 

وظایف دیگری هم از قبیل نگهبانِی کشتزارهای 
و  رامش  بخشندگِی  و  مردم  پاسبانی  فراخ، 
آسایش به سرزمین ایران نیز به او منسوب شده 
است. مهر، ایزدی است دارنده ی ده هزار چشم 
و هزار گوش و ده هزار پاسبان و بازوان بلند و 
توانایی که می توانند به سوی همه ی جهان دراز 
شوند. جایگاِه مهر، باالی کوه البرز است که 
در آنجا نه روز است و نه شب، نه تاریکی و نه 
باد سرد، نه ناخوشی و نه پلیدی. و این آرامگاه، 
به پهنای زمین است؛ یعنی مهر در همه جا 
حاضر است و مانند سروش همیشه بیدار. او، 
دشمِن دیِو خواب است و برگردونه ای با چهار 
اسِب سپیِد نامیرا از شرق به غرب می شتابد. 

مهر نقش بسیار مهمی در آیین های دینی داشته 
مهرماه  روز شانزدهم  آن که  از جمله  است 
)مهر روز( در ایران باستان جشن مهرگان، در 
بزرگداشت ایزد مهر با شکوه خاصی برگزار 
می شده؛ جشنی که تا این اواخر نیز ادامه داشته 
است. آیین پرستش مهر، در روزگاران کهن، از 
ایران به باِبل و آسیای صغیر )ترکیه ی امروزی( 
رفت و سپس با سربازان رومی به اروپا راه یافت 
و در آنجا مهر به صورت خدایی بزرگ پرستیده 
شد و بدین گونه آیین مهرپرستی )میترائیسم( 

گسترده گشت.
با سقوط هخامنشیان در 331 قبل از میالد، 
به  و  شد  منتقل  صغیر  آسیای  به  میترا  آیین 
صورت آیینی سّری در آمد. اینکه بعدها معابد 
 همگی به صورت غار یا در اعماق 

ً
مهری تقریبا

زمین بنا می شدند، شاید به دلیِل همین سّری 
تی این آیین آن 

ّ
بودن آنها باشد. اما پس از مد

چنان رونق یافت که در سده سوم میالدی تنها 
در رم که یک میلیون جمعیت داشته، پنجاه 

معبد میترایی وجود داشت. 
آیین مهری، بعدها مغلوب مسیحیت شد و 
از سال 400 میالدی، به کلی از رونق افتاد 
باورهای مسیحی  و  آموزه ها  بر  آن  تأثیر  اما 

روز  بدانیم  است  کافی  است.  انکارناپذیر 
تولد  روز  یا  »کریسمس«  که  دسامبر،   25
نامیده می شود، در اصل روز  عیسی مسیح 
تولد »خورشید شکست ناپذیر« و روز تولد 
»مهر« از سنگ بوده است. بعدها میالد مسیح 
در همین روز تثبیت شده است. پیرواِن مهر 
یا تزکیه ی نفس را  یا مهریان، پاالیش روان 
در کارگاهی به نام »مهرابه« انجام می دادند. 
بسیاری از این مهرابه ها از میان رفته و یا به 
کلیسا و مسجد و معبد تبدیل شده اند. مهر در 
ادبیات فارسی، به ندرت، به عنوان ایزد عهد 
و پیمان به کار می رود اما استفاده از آن در 
معنِی محبت و دوستی و خورشید بسیار زیاد 
 با بنیادهای کهن 

ً
رخ می دهد؛ چیزی که اتفاقا

آن هم بی ارتباط نیست. گذشته از این، وجود 
ترکیبات و واژه های متعددی که با کلمه ی مهر 
ساخته می شوند، اهمیت این واژه و سوابق 

تاریخی آن را در زبان فارسی نشان می دهد.

ان
یر

گ ا
رهن

ف

پیوست 1

میترا؛ خدای عهد

سنِت پرستِش مهر، میتره یا میترا )Mithras( به 
 پیش زردشتی 

ً
دوران های بسیار کهن و احتماال

برمی گردد. میترا، در سرزمین های دیگری غیر 
از ایران نیز خدای بسیار مهمی بوده است. 
قدمِت پرستِش میترا، به 1400 سال پیش از 
آغازین  میالد مسیح می رسد. در سده های 
میالدی، در مناطق وسیعی از جهان، از آسیای 
یا همان  تا دریای مدیترانه، میترائیسم  میانه 

پرستش میترا، رواج بسیاری پیدا کرده بود. 
میترا در ایران باستان، مهر نامیده می شود و 
در سنت دینِی زردشتی، در رده ی پایین تر از 
اهورامزدا قرار می گیرد و آفریده ی او محسوب 
می شود تا از آفرینِش او پاسداری کند. وظیفه ی 
مهم او نظارت بر پیمان هاست؛ حتی پیمان 
که  آن  عجیب  اهریمن.  و  اهورامزدا  میاِن 
مهْرایزد، گرز خود را هر روز سه بار بر باالی 
نیز  به گناه کاران  تا دیوان،  دوزخ می گرداند 
بتی بیش از آن چه سزاوار است، تحمیل  عقو
شدن  تمام  و  جهان  پایان  ز  ا پس  نکنند. 
دوره های تاریخ، »مهر« به داوری می پردازد. 
به سبب توجه »مهر« به »راستی«، این ایزد، 
به داورِی روان پس از مرگ خواهد پرداخت. 

»مهر«، معانی مختلفی دارد: عهد، محبت و 
خورشید. در ایران باستان، مهر، فرشته ی عهد 
و میثاق و فروغ بود و او را فرشته ی دوستی و 
مظهِر روشنایی و فروغ می پنداشتند. در نظر 
آنان، مهر واسطه ای بود بین فروغ پدید آمده 
و فروغ ازلی؛ به عبارت دیگر، واسطه ی بین 
آفریدگان و آفریدگار. و چون مظهر نور بود، 

بعدها به معنی خورشید هم استفاده شد.
مهر، با هر که پیمان بشکند، مبارزه می کند و 
در این صورت، به خدای جنگ مبدل می شود. 
بدین معنا، مهر نماینده ی جنگاوری و دلیری 
و  دوستی  و  صفا  و  صلح  از  حمایت  برای 
پیمان بود. از این رو سپاهیان ایران باستان، 
پیش از رفتن به جنگ، بر باالی اسب هایشان، 

تندیس میترا در موزه ی واتیکان )ساخته شده از مرمر 
در حدودسده ی دوم یا سوم پس از میالد(
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پیوست 2

مهْرگیاه

مهرگیاه یا مهرگیا که در فرهنگ ها، مردم گیا 
نیز خوانده   ... و  ن 

َ
ستَرنگ، سگ ک

َ
ا )گیه(، 

شده، در اصل، گیاهی است شبیه به دو انساِن 
به هم پیچیده که در سرزمین چین به صورت 
به  آن  ید؛ چنان که ریشه  ی  نگون سار می رو
منزله ی سر و قسمت اصلِی آن است. این دو، 
به منزله ی نر و ماده اند؛ دست در گردن هم کرده 
و پای ها در یکدیگر محکم ساخته اند. گویند هر 
َند، به فاصله کمی می میرد. 

َ
کس این گیاه را بک

از همین رو، برای کندِن مهرگیاه، اطراف اش را 
خالی کنند؛ چنان که به اندک زور کنده شود و 
ریسمانی بر آن بندند و سر ریسمان را بر کمِر 
سگ، گاو و یا حیوانی دیگر محکم سازند و 
شکاری در پیش آن سگ رها کنند یا علفی بر 
سر راه آن گاو یا حیوان نهند و چون سگ به دنباِل 
شکار و گاو و یا حیوان از پی علف بَرَود، آن گیاه 
از بیخ و ریشه کنده شود و البته سگ یا گاو و یا 
حیوان بعد از چند روز بمیرد. به همین دلیل، این 

ن« نیز نامیده اند.
َ
گیاه را »سگ ک

در اساطیر کهن هست که از نطفه »کیومرث« 
)اولین پادشاه باستانی(، پس از مرگ، آبی بر 
زمین ریخت. خورشید، این آب را پاک و مطهر 
ساخت و پس از چهل سال، از آن، دو گیاه به 
شکل ریواس از زمین ُرست؛ به نام های »َمشی« 
و »َمشیاِنه« که به نحوی شگفت ، جفت وار و 
دو  این  بودند.  پیچیده  یکدیگر  در  عاشقانه 
سپس چهره ی بشری یافتند و روح در آنها دمیده 

شد. اهورامزدا ایشان را به پارسایی ستود و آن  
دو خوشدل که نخستین جفت بودند، قدم به 
جهان نهادند و نخستین کلمات را در ستایش 
او به زبان راندند. ایشان با یکدیگر پنجاه سال 
زندگی کردند و از طعام و نوشیدنی بی نیاز بودند 
تا اینکه اهریمن به صورت پیرمردی بر آنها ظاهر 
شد و ایشان را به خوردن میوه های درختان و 
آشامیدنی وسوسه کرد. از آن هنگام که چنین 
کردند، در بال و رنج افتادند اما اهورامزدا برایشان 
رحمت آورد و در زندگی تازه شان، آنها را نعمت 
و هدایت بخشید. گفته می شود که گیاِه ریواس 
از جنس همین مهرگیاه است و بنا بر افسانه ها، 
 مردی که بی گناه کشته 

ِ
گیاه مزبور از آب َمني

شده بود، به وجود آمده است. 
معنی دیگر مهرگیاه که شاید بی توجه به مفهوم 
اولیه ی آن نبوده، مرتبط است با شیره ی گیاهی 
ترکیب و خواص  از  که جادوگران می گفتند 
گاه اند و با کمک آن، می توان قلب مرداِن  آن آ
سخت دل و زنان سنگ دل را رام کرد. این است 
َمراء و سالطین، از جمله فتح علی 

ُ
که در دربار ا

شاه و ناصرالدین شاه، بسیاری از زنان که مورد 
دامان جادوگران  به  بودند، دست  بی مهری 
می شدند تا با خورانیدن مهرگیاه به همسرشان، 
دل  او را نرم کرده و به دست آورند. این معجون 
و خواص جادویِی آن را در کشورهای چین و 
هند و حتی کشورهای عربی می شناخته  اند و 
برای جلب عشِق شوهران به همسران شان مورد 

استفاده قرار می دادند.

پیوست 3

روز قیام کاوه

جشن مهرگان بعد از نوروز، مهم ترین جشن 
از روز  این جشن  بوده است.  باستان  ایران 
شانزدهم )مهْرروز( تا بیست و یکم مهرماه، 
همز مان با اعتدال پاییزی، به مدت پنج روز، با 

مراسم خاصی برگزار می شده است.
نقل است که دو گیاِه مقدِس »َمشی« و »َمشیاِنه« 
در این روز تولد یافتند. ابوریحان بیرونی آورده 
است که در این روز کاوه بر ضحاک خروج 
کرد و فریدون را به شاهی برداشت. همچنین 
در این روز خداوند زمین را بگسترانید و کالبدها 

را پذیرای ارواح ساخت. چون آفتاب )مهر( در 
این روز پیدا شد، آن را »مترا کانا« ) متعلق به 
مهر( می گفتند که بعدها مهرگان شد و عربِی آن، 

»مهرجان« است. 
در ایراِن قدیم، شادی و پیروزی، موهبتی خدایی 
بود. از این رو، هرگاه پیروزی ای برای مردم پیش 
می آمد و بخصوص وقتی ستمگری را از خود 
به  را مستقر می کردند،  می راندند و عدالت 
یادگاِر آن فتح و رهایی از بیداد، جشنی بزرگ بر 
پا می کردند. بنابراین، این جشن را می توان جشن 
بازیافتِن آزادی و رهایی از ستم بیگانگان یا جشن 

پیروزی نیکی بر بدی دانست.
مهرگان مثل نوروز مراسمی داشت و مردم در این 
روز برای یکدیگر هدیه می فرستادند. سلطان، 
تاج زّرینی را که تصویر خورشید بر آن بود، بر 
سر می نهاد و در نوروز و مهرگان، بار عام می داد 
اگر شکایتی  به حضور می رفت،  و هر کس 

داشت، رو در رو مطرح می کرد.
در این روز زردشتیان لباس نو می پوشیدند و 
سفرة رنگارنگ می گستردند و کتاِب اوستا، آیینه 
و سرمه دان و شراب و گالب و به ویژه انار روی 
آن می چیدند. اگر نوزادی در این روز متولد 
می شد، اسم او را به گونه ای انتخاب می کردند 

که واژه ی »مهر« در آن باشد.
جشن مهرگان به قدری مهم و طرف توجه بود که 
حتی بعد از اسالم هم از بین نرفت و در دوران 
خلفای عباسی با شکوه تمام برگزار می شد. این 
جشن در سراسر آسیای صغیر نیز بر پا می شد و 
از آن جا با آیین مهر به اروپا نیز رفته است. جشن 
مهرگان را در روم قدیم، روز ظهور خورشید 

تصور می کرده اند.
مهرگان را آیین و آدابی مفصل بوده و در دوره های 
مختلف با ترتیب خاصی برگزار می شده است. 
اهمیت مهرگان بدان حد بوده که برخی آن را بر 
نوروز ترجیح نهاده اند. آیین ها و مراسم مهرگان 
تا همین دوره های اخیر در بخش هایی از ایران، 

از جمله خراسان برقرار بوده اند.

1( روِز مهر و ماه مهر و جشن فّرخ  مهرگان

مهر ِبفزا، ای نگاِر مهْرچهِر مهربان
»مسعود سعد سلمان«

2( چینَوت چیزی شبیه به پل صراط در سنت اسالمی است.
3( چو نو کردی نوای مهرگانی

لق از مهربانی
َ

بُبردی هوِش خ
»نظامی گنجوی«

ان
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گ ا
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m m
	قبله ی واقعی ما

محّمد علی جمال زاده )نویسنده ی معاصر( می نویسد:
»یکی از رفقا حکایت می کرد که در شهر آن ها در ایران، در منزل حاکم 
بادمجان  و  چاپلوس  بزرگاِن  اصطالح  به  از  یکی  بود.  روضه خوانی 
دورقاب چین، در آن مجلس وارد شد و بی پروا پشت را به منبر نموده 
و در مقابل حاکم زانو به زمین زد و بنای چاپلوسی و خوش آمدگویی 

گذاشت. 
حاکم به متانت و ادب به او فهمانید که پشت اش به منبر است. ولی 
او صدا را بلندتر نموده گفت: »منبر ما و قبله ی ما شما حضرت اشرف 

هستید!«
شده  برکنار  حاکم  که  رسید  خبر  ضمن  همان  در  روزگار،  قضای  از 
به  را  پشت  و  برگردانیده  منبر  طرف  به  را  رو   

ً
فورا شخص،  آن  است. 

هدا بدترین 
ّ

به منبِر حضرِت سّیدالش حاکم کرده گفت: »پشت کردن 
معصیت ها و بی ادبی هاست.«1

	پیامبِر دورشدگان
حضرِت  چوپاِن  که  وقت  آن  در  علیه الّسالم  موسی  روزی  که  گویند 
را می چرانید.  بود، گوسفندان  نیامده  بدو  و هنوز وحی  بود  شعیب)ع( 
ه( جدا افتاد. موسی خواست که او را به رمه 

ّ
قضا را میشی از رمه )گل

و  همی رمید  )ترس(  بی دلی  از  و  نمی دید  را  گوسفندان  میش،  َبَرد. 
را  فرسنگ؛ چنان که میش  دو  مقدار  تا  دوید،  او همی  از پس  موسی 

طاقت نماند و از ماندگی )خستگی( بیفتاد و َبر نتوانست خاست. 
کجا  رنج دیده،  ای  گفت:  آمد.  رحمش  و  کرد  نگاه  وی  در  موسی 

می گریزی و از که می ترسی؟
نزدیک رمه. چون چشم  به  تا  بیاورد  و  بر گردن گرفت  و  برداشت ش 
میش بر رمه افتاد، دلش به جا باز آمد. موسی علیه الّسالم او را از گردن 

فرو گرفت و میش اندر میان رمه شد. 
چه  میش  آن  با  من  بنده ی  دیدید  که  کرد  ندا  فرشتگان  به  تعالی  ایزد 
رفتار کرد و با وجود رنجی که کشید، او را نیازرد و بر وی ببخشود؟ به 
عّزت من که او را َبرکشم )مقام بلندی بخشم( و کلیم )هم سخن خود( 
او  از  باشد  تا جهان  و  فرستم  بدو کتاب  و  پیغامبریش دهم  و  گردانم 

گویند. این همه کرامت ها او را ارزانی داشت.«2 

	بهشت شما چه شکلی است؟
خانم پرل باک، نویسنده ی معاصر آمریکایی، درباره ی زندگی سخت 
و رنج آوِر سیاهپوستان در آمریکا می گوید: »آنچه وضع سیاهان را در 
گفته ی  ساخت،  روشن  به  خوبی  من  برای  آمریکا  ایاالت  از  بعضی 
از  سخن  که  مذهبی  مراسِم  یک  از  پس  بود.  سیاهپوست  پیرمردی 
بود و می گفتند که در بهشت فقط رقص  نعمت های بهشت در میان 
اّما  آری.  »آری،  گفت:  سیاه  پیرمرد  بود،  خواهد  ضیافت  و  جشن  و 

در آن جا ]هم البد[ باز هم باید ما جارو کنیم و ظرف ها را بشوییم.«3

کوتاه و خواندنی

نی
ند

خوا
 و 

تاه
کو
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	مشکالت مملکت 
ِ

راه حل
ین شاه، وزیر دفتر خود را دید 

ّ
»روزی ناصرالد

بود.  آمده  بیرون  کاله  زیر  از  گوش هایش  که 
گفت:  و  افکند  او  سوی  به  خشم آلود  نظری 

گوش را زیر کاله بگذار!
وزیر دفتر کاله را تا زیر گوش های خود فرود 
این هم گوش  بچشم!  »قربان،  گفت:  و  آورد 
با  مملکت  این  کارهای  ببینم  کاله.  زیر  بنده 

بردِن گوش زیر کاله درست می شود؟!«4

	!س اعلی حضرت قسم
ّ

به سر مقد
»نوشته اند شاه  عّباس یک روز که جمعی از رجال کشور در مجلسی مهمان وی بودند، دستور 
و  برای سرداران  و  کردند  اسب، چاق  کوبیده ی  و  ِپِهن خشک  با  را  قلیان ها  تا همه ی سر  داد 
ایشان کرد و گفت: »ببینید  به  آوردند. سپس خود رو  به مجلس  قلیان می کشیدند  رجالی که 
عی است که بهترین تنباکوی 

ّ
این تنباکو چطور است. آن را وزیر همدان برای من فرستاده و مد

دنیاست.« 
همه کشیدند و تعریف کردند و به سلیقه ی وزیر همدان آفرین گفتند. آنگاه شاه رو به قورچی 

باشی )رئیس محافظاِن شاه( کرد و گفت: »خواهش دارم عقیده ی خود را آزادانه بگویی.«
ل خوشبوتر است!«

ُ
س اعلی حضرت قسم که از هزار گ

ّ
قورچی باشی گفت: »به سر مقد

شاه نظری به تحقیر بر او افکند و گفت: »مرده شوی احترامی را ببرند که نمی گذارد تنباکو را از 
ِپِهن تشخیص داد.«5

	حرف زدن برای که )چه( خطرناک است؟
ناپلئون امپراتور فرانسه، پس از آنکه به عنوان رئیس کشور برگزیده شد، قبل از هر چیز شروع به 
تعطیل روزنامه ها کرد و تعداد آن ها را از چهل و ُنه، به شش روزنامه رساند. وی راضی نبود که آن 
شش روزنامه هم آزادی داشته باشند. ناپلئون با آنکه روش آزادی مطبوعات را در کشور انگلیس 
می ستود، ولی در حکومت خود در فرانسه برای قبول گفته های مخالفان آمادگی نداشت و به  
رئیس شهربانی خود دستور داده بود که سردبیران روزنامه های مخالف را بازداشت کنند. وقتی 
هزار  از  مخالف  روزنامه ی  »سه  گفت:  صراحت  با  پرسیدند،  او  از  را  اقدامات  این  ت 

ّ
عل که 

شمشیر خطرناک تر است.«6 

	!یک صدا تشویق کنیم
فوتبال 2018  تیم های شرکت کننده در جام جهانی  مربیاِن  میان  از 
ایران،  ِی 

ّ
مل تیِم  سابق  مربی  مربیان،  پردرآمدترین  از  یکی  روسیه، 

»کارلوس کیروش« بود. درآمد ساالنه ی این سرمربی 1.9 میلیون 
یورو بود. اگر قیمِت هر یورو را 9500 تومان فرض کنیم، این درآمد 
اینکه  برای  می شود.  تومان  میلیون   50 و  میلیارد   18 تقریبا  معادل 
تصور بهتری از این رقم داشته باشید می توان آن را با حقوق تعیین 

شده ی رسمی برای یک کارگر ایرانی )در همان زمان( مقایسه کرد:
برای کسب درآمِد یک ساِل کیروش، یک کارگر ایرانی باید 

1350 سال کار کند!
حقوق  به  فوتبال،  ی 

ّ
مل تیم  برای  شده  پرداخت  هزینه های  البته 

ارتباط  این  در  که  پول هایی  تمام  باید  و  نمی شود  محدود  سرمربی 
و  تدارکات  منظور  به  هم چنین  و  فنی  کادر  و  قراردادها  مدیران  به 
پرداخت   ... و  تدارکاتی  بازی های  سفر،  هزینه های  تجهیزات، 

می شود را نیز به این ارقام اضافه کرد.7

یخی«،  تار از کتاب »هزار و یک حکایت  نقل  )به  1( محّمدعلی جمالزاده، کشکول جمالی، ص 231 
تألیف و تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 

تدویِن  و  تألیف  یخی«،  تار و یک حکایت  کتاب »هزار  از  نقل  )به  نظام الملک، سیاست نامه  2( خواجه 
محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 

یخی«، تألیف و  ه ی سخن، سال 8، بخش اّول، ص 196 )به نقل از کتاب »هزار و یک حکایت تار
ّ
3( مجل

تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 
یخی«،  ه ی محیط به نقل از خواندنی ها، 7 مهرماه 1326 )به نقل از کتاب »هزار و یک حکایت تار

ّ
4( مجل

تألیف و تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(.
یخی«،  تار و یک حکایت  کتاب »هزار  از  نقل  )به  ماه 1322، ص 448  اردیبهشت  ه ی سخن، 

ّ
5( مجل

تألیف و تدویِن محمود حکیمی، انتشارات قلم(. 
ه ی محیط، شماره ی 224،  ص 30.

ّ
6( مجل

7( مجله ی قلمرو رفاه، سال چهارم، شماره ی 39، تیرماه 97.
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 1

نیت مهم است
آنها مراقبت می کرد.  از  بز داشت که چون جانش  مالنصر الدین دو 
ل بود و او نیز فرصت را غنیمنت 

ُ
روزی، طناب گردن یکی از بزها ش

شمرده و پا به فرار گذاشت. مال هر چه جستجو کرد نتوانست بز را 
پیدا کند. پس به خانه برگشت و بز دوم را که به تیرِک طویله بسته شده 
بود و در خلوت خود علف می خورد، به باد کتک گرفت. همسایه ها 
با شنیدن صدای ناله بز و فریادهای مال به طویله آمدند، جلوی او را 

شتی!«
ُ
گرفتند و گفتند: »چه می کنی؟ حیوان زبان بسته را ک

مالنصرالدین گفت: »شما که نمی دانید، اگر طنابش محکم نبود این 
نابکار از آن یکی هم تندتر می دوید!«

پیشگیری بهتر از درمان است
از  تا  داد  دخترش  به  کوزه ای  مالنصرالدین  روزی 
چشمه آب بیاورد اما هنوز دختر از خانه خارج نشده 

شنیدِن  با  مال  زِن  گرفت.  کتک  باد  به  را  او  مال  که  بود 
»چه  پرسید:  مال  از  و  دوید  حیاط  به  دختر   

ِ
جیغ ؟ صدای  ه شد

چه کرده است که او را این طور می زنی؟!« مالنصرالدین گفت: »او 
را می زنم تا یادش بماند که کوزه را در راه نشکند!«

زن گفت: »هنوز که نرفته و کوزه هم نشکسته!«
مال جواب داد: »برای همین حاال او را می زنم. بعد از این که کوزه 

شکست دیگر زدن او چه فایده ای دارد؟«

در آداب تربیت!

تنها راهش کتک است
)گلستاِن سعدی، باب هفتم: در تأثیر تربیت(

َبه گشتی و 
َ
ت ّتابی دیدم در دیار مغرب؛ ترش روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار، گدا طبع و ناپرهیزگار که عیِش مسلمانان به دیدن او 

ُ
معلم ک

ه 
َ
خواندِن قرآن اش، دِل مردم سَیه کردی. جمعی پسراِن پاکیزه و دختراِن دوشیزه به دست جفای او گرفتار؛ نه َزهره ی خنده و نه یارای گفتار؛ گ

ه ساِق بلوریِن دیگری شکنجه کردی.
َ
عارِض سیمیِن یکی ]را[ تپانچه زدی و گ

القّصه شنیدم که طرفی از خباثِت نفِس او معلوم کردند، ]او را[ بزدند و براندند. و مکتِب او را به ُمصلحی دادند پارسای سلیم، نیک مرِد حلیم که 
سخن جز به حکِم ضرورت نگفتی و موجِب آزار کس بر زبانش نرفتی.

کی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماِد حلِم او، ترِک علم کردند. اغلب 
َ
کودکان را هیبِت استاِد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخالق َمل

اوقات به بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست  ناکرده، در سِر هم شکستندی.

بعد از دو هفته، بر آن مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خویش آورده. انصاف برنجیدم و الحول گفتم 
که ابلیس را معلِم مالئکه دیگر چرا کردند؟!

پیرمردی ظریف جهان دیده گفت:

بی آزار ُبَود  چو  م 
ّ
معل استاِد 

خرسک بازند کودکان در بازار

پادشاهی پسر به مکتب داد
بر کنار نهاد لوح سیمین ش 
زر به  نبشته  او   

ِ
لوح سر  بر 

ِبه ز مهِر پدر« ستاد 
ُ
ا »جوِر 

سلیم: بی آزار، آرام
حلیم: بردبار
هیبت: ترس

ک( فرشته وار
َ
کی: )منسوب به َمل

َ
َمل

به اعتماِد: با تکیه بر
درست ناکرده: ننوشته

خرسک بازی: نوعی بازی
هم(  )با  هم  گرِد  به  فراهم نشستن: 

نشستن

ال حول گفتن: گفتِن »ال حول و ال قوه 
 بالله« که ذکری است از سر تعجب 

ّ
اال

و انکار.
یف: نکته سنج، دقیق و ریزبین ظر

لوح سیمین: تخته ی فلزی که کودکان 
مکتب  به  مشق،  نوشتن  منظوِر  به 

می بردند.
نبشته: نوشته

شمال  در  )کشوری  مراکش   مغرب: 
غربی قاره آفریقا(
ّتاب: مکتب دار

ُ
ک

َزهره: جرأت
عارِض سیمین: صورِت سفید

تپانچه: سیلی
طرفی از: گوشه ای از، مقداری از
خباثت نفس: بدجنسی، شرارت

مصلح: نیکوکار

شرح کلمات

هشت بهشت: گزیده گلستان سعدی، به کوشش حسن ذوالفقاری،  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1385
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روایت کن
      آغاز کن

قصه گویی در فرهنگ سرخ پوستان
مهماِن شفابخش )افسانه ای سرخ پوستی(

خیال پرداِز واقع گرا؛ زندگی و آثار جانی روداری:

اتوبوس شهری شماره ۷۵
آوای شب )داستانی با سه پایان(
معرفی کتاب )نگاهی گذرا(

سقراط؛ یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان

در این بخش:

 زندگی نامه

یا خداحافظی در برابر در
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ب
کتا

ک 
ز ی

ی ا
لوی

تاب

»ما  گفت:  و  زد  سردی  لبخند  آلمانی  افسر 
شما  ]درباره ی  اطالعات مان  نمی کنیم.  اشتباه 
آقای  این جا،  معلِم  است.  درست  فرانسوی ها[ 
و  است...«  ناحیه  »مبارزاِن«  سردسته ی  پیشون، 
آقای  بیفتید!«  راه  دیگر  داد: »حاال  سپس دستور 
پیشون به آرامی به میز کارش نزدیک شد و گفت: 
»اجازه می دهید؟« و سپس با دقت، یک غنچه از 
لی که پی ِیر برایش آورده بود را چید و گفت: 

ُ
دسته گ

»یادگار شاگردان ام«.
یست... در هر نگاه، شفقتی  به یک یک بچه ها نگر
این که  از  قبل  می دید...  راسخ  ایمانی  و  عظیم 
و  زد  لبخندی  درآورند،  پا  از  را  او  احساسات اش 
افتاد. در این موقع، تمام  به راه  در میاِن آلمانی ها 
بچه ها با یک حرکت از جا بلند شدند. با شنیدِن 
این صدا، آقای پیشون برگشت. تمام شاگردان اش 
لب های  با  سکوت،  در  بودند؛  ایستاده  خبردار 
تِه  از  اشک.  از  سرشار  چشماِن  و  به هم فشرده 
شکافت،  را  او  قلِب  که  نگاهی  با  پی یر  کالس، 
او  با  را  خداحافظی  ین  دل خراش تر و  ین  گویاتر

کرد. ]...[
یا  در طرف  به  مستقیما  پشت،  به  کیف  پی یر، 
می رفت. به هیچ چیز فکر نمی کرد. گلوله ی آتشینی 
قلب اش را می شکافت. بغض گلویش را می فشرد 
می سوزاند.  را  چشمان اش  اشک،  قطره های  و 
در  آن جا،  رفت.  یا  در طرف  به  یع  سر قدم هایی  با 
جز  شد.  تنها  سرانجام  آرام،  یای  در عظمِت  برابر 
پرنده ی کوچکی که در آسمان پرواز می کرد، کسی 

با او نبود.
از او گرفته  پی یر، دل شکسته، به خاطر معلمی که 
در  اشکی  دیگر  وقتی  یست.  گر فراوانی  به  بودند، 
چشماِن سوخته اش نبود و گلوی خشک شده اش 
جا  از  زحمت  به  نداشت،  هق هق کردن  قدرِت 

برخاست.
خسته اش  چشماِن   

ِ
مقابل در  یا  در

در  که  را  کیف اش  آهسته  می درخشید... پی یر 
و  محکم  اراده ای  برداشت.  بود،  غلتیده  شن ها 
تصمیم قاطع بر ناامیدِی او چیره شد و به قلب و 
اندوه  گرداِب  در  که  سخنانی  کرد.  نفوذ  روح اش 
پیشون  آقای  آورد:  خاطر  به  را  بودند  شده  غرق 
از این کاری  گفته بود »متأسفم که نتوانستم بیش 
را  آن  ما  »باشد،  کرد:  فکر  پی یر  دهم«.  انجام 
ادامه می دهیم... آن چه را آقای پیشون با به خطر 
ادامه  دهد،  انجام  می خواست  جان اش  انداختِن 
یرا در  خواهیم داد؛ با به خطر انداختِن جان مان، ز
دارد که در آن هیچ چیز جز  دقایقی وجود  زندگی 

وفاداری اهمیتی ندارد«.
کند.  صبر  نمی تواند  دیگر  که  می دانست  پی یر 
لحظه ی تصمیم که از روز اول به طور مبهم حس 
 از خویش 

ً
کرده بود، اکنون فرارسیده بود. او قبال

زمان  آن  در  و  مبارزه؟«  یا  »انتظار  بود:  پرسیده 
انتخاب کرده بود: »مبارزه«. او دیگر نگراِن خطرها 
نبود: »وقتی انسان پدرش را در راهِ مبارزه از دست 
داده و نزدیک است که معلم اش نیز در چنین راهی 

جان بسپارد، دیگر حق ندارد بترسد«.

یا خداحافظی در برابر در

»کودک، سرباز، دریا«

نویسنده: ژرژ فون ویلیه
مترجم: دالرا قهرمان

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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سال ها قبل، در قاره ی آمریکا تنها سرخ پوستان 
گفته ی  به  یا  سفیدپوستان  می زیستند. 
که  آن  از  پس  »رنگ پریدگان«،  سرخ پوستان، 
قاره ی  به  کشتی هایش  با  کلمب«  »کریستف 
آمریکا رسید، به بومیاِن آن جا حمله ور شدند 
را  آنان  زمین های  زور  با  سال  صدها  طی  و 
گرفتند. سفیدپوستان، بسیاری از سرخپوستان 
را کشته و بسیاری را به بردگی گرفتند. امروزه، 
کسی  سرخ پوست،  مردمان  از  قوم،  چند  جز 
مختلف  جاهای  در  آنها  است.  نمانده  باقی 
قاره ی آمریکا پراکنده اند و هنوز هم یاِد دوران 
زنده  خود  افسانه های  و  قصه ها  در  را  گذشته 

نگاه می دارند.
و  تیره،  بیش  و  کم  پوستی  آمریکا،  بومیان 
و  صاف  موهای  و  سیاه،  و  درشت  چشمان 
جامه های  گذشته  در  آن ها  دارند.  پرُپشت 
با  را  آنها  و  می پوشیدند  چرمین  و  تانی 

َ
ک

مرواریدها و صدف های درخشان می آراستند. 
را  آن  که  می کردند  پا  به  پای افزاری  آنها 
و  راحت  کفشی  و  می خواندند  »موکاسن« 

چرمی بود. 
ما  که  کودکانی  و  نوزادان  سرخ پوستان، 
می خواندند  »پاپوز«  می کنیم،  صدا  »نی نی« 
کتان های  از  جامه ای  که  آن  از  پس  مادر،  و 
قنداقی  در  را  او  می کرد،  نوزاد  تِن  بر  رنگین 

و  می گرفت  خود  کول  به  و  می پیچید  خاص 
هرجا می رفت او را نیز با خود می برد. مردمان 
زیبا  نام هایی  به  را  خود  فرزندان  سرخ پوست 
می شدند،  بزرگ  که  زمانی  و  می نامیدند 
قبیله،  بزرگساالِن  جرگه ی  به  آنان  ورود  برای 
برای  جدیدی  نام  و  می کردند  برگزار  جشنی 
نام  این  سرخپوستان،  برمی گزیدند.  آنها 
نوجوانان  عالیق  و  توانایی ها  به  بنا  را  جدید 
دهند،  انجام  آینده  در  بود  قرار  که  کاری  و 
از  نام گذاری ها،  این  در  و  می کردند  انتخاب 
اسامی جانوران و اشیاء دور و برشان استفاده 
غزال  سیاه،  عقاب  مانند:  نام هایی  می کردند. 

چابک و ابر سیم فام. 
سرخ پوستان، سخت شیفته و دوست دار قصه 
و  داستان سرایان  پیش ترها،  هستند.  داستان  و 
قصه گویان، از سپیده دمان تا شامگاهان از یک 
»ویگوام« )=چادر( به ویگواِم دیگر می رفتند 
و تابستان ها در کناِر چادر و زمستان ها در کنار 
و  می نشستند  نرم  پوشش های  بر  گرم،  آتشی 
حلقه  آنان  گرِد  کودکان،  می گفتند.  افسانه 
گوش  شیرین شان  قصه های  به  و  می زدند 
می دادند. افسانه ُسرا، این افسانه ها و قصه ها را 
از پدران خود شنیده و به یاد سپرده بود. در این 
و  آسمان  درباره ی  خردمند  فرزانه ای  قصه ها، 
زمین و گیاهان و جانوران سخن رانده بود. در 

این قصه ها و افسانه ها، کار و کوشش، دلیری 
و نیک خواهی، وفای به عهد و سپاسگزاری از 
شده  ستوده  مردمان(  )آفریننده ی  بزرگ  روح 

بود. 
پند  افسانه ها  و  قصه ها  این  از  سرخ پوستان 
می آموختند و راه و رسِم زندگی و طرز رفتار 
آن ها  مثال،  برای  می گرفتند.  فرا  را  مردمان  با 
نیاِز   

ِ
رفع برای  را جز  که جانوران  می آموختند 

شند. آنان 
ُ
ضرورِی خود نباید شکار کنند و بک

هرگز همه  ی میوه های یک درخت و یا همه ی 
همیشه  و  نمی چیدند  را  بوته  یک  دانه های 
حشرات  و  پرندگان  برای  را  آن ها  از  مقداری 
آنان  که  داشتند  زیرا عقیده  باقی می گذاردند، 

نیز چون آدمیان حق زندگی دارند.
با  مردمی  ما،  از  پیش  سال ها  ترتیب،  این  به 
زندگی  قاره ای  در  ما،  نژاد  از  متفاوت  نژادی 
اقیانوسی پهناور، قاره ی ما را از  می کردند که 
آن جدا کرده است؛ آنها شیوه ی خاصی برای 
زندگِی  با طرِز   

ً
ظاهرا که  داشتند  زندگی خود 

ما، تفاوت بسیار داشت اما مانند ما، درباره ی 
و  قصه ها  و  می اندیشیدند  بد  و  نیک  کارهای 
افسانه هایی داشتند که گاه شباهت عجیبی به 
قصه ها و افسانه های ما دارند. اکنون نمونه  ای 

از این افسانه ها را با یکدیگر می خوانیم.

قصهگوییدرفرهنگسرخپوستان

ان
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از شکارگاه  روزی سرخ پوستان  پیش،  سال ها 
ناگهان  که  بازمی گشتند  خود  دهکده ی  به 
و  دوید  بوته ای  از پس  که  دیدند  را  خرگوشی 
در برابر آنان ایستاد. خرگوش بسیار زیبا بود. 
سپید،  ُدمی  و  پاها  نرم،  و  سرخ  پوستی  او 
درخشنده  بسیار  چشمانی  و  دراز  گوش هایی 

داشت.
دست  در  را  خود  کمان  شکارچیان،  از  یکی 
سوی  به  و  نهاد  آن  چله ی  در  تیری  و  گرفت 
خورد  خرگوش  به  تیر  کرد.  پرتاب  خرگوش 
در  تیر  که  دیدند  بسیار  شگفتی  با  همه  ولی 
بازگشت.  شکارچی  سوی  به  و  نکرد  اثر  او 
و  نهاد  کمان  در  تیری  نیز  دیگری  شکارچی 
خرگوش را نشانه گرفت اما تیر او نیز به سوی 
به  سخت  سرخ پوستان  بازگشت.  او  خود 
می توانستند  دشواری  به  آنان  افتادند.  حیرت 
باور کنند آنچه می بینند در بیداری است و نه 

در خواب!
خرگوش  سمت  به  تیراندازی  از  آن ها  همه ی 
ترس  بدون  نیز  خرگوش  برداشتند.  دست 
هم چنان در میانه ی راه نشسته بود و گاه پوزه 
و گاه گوش ها و پاهای سفید خود را می مالید. 
نگاهی  با  و  کرد  بلند  سرش  ناگهان  سپس 
کنجکاو و اندکی شیطنت آمیز به سرخ پوستان 

خیره شد.

شکارچیان همه با هم تیر به سوی او انداختند. 
این بار تیرها و خرگوش ناپدید شدند و به جای 
نشسته  خرگوش  که  جایی  همان  در  آن ها، 
بود، پیرمردی ژنده پوش ظاهر گشت. پیرمرد 
بیمار بود و از آنان خواهش کرد او را با خود 
شکارچیان  اما  کنند  پرستاری  او  از  و  ببرند 
می خواستند هرچه زودتر به دهکده برگردند؛ 
خرگوش بازگشت آنان را به تأخیر انداخته بود 
و به عالوه، آن گروه، مردمی دل سوز و مهربان 
نبودند. آن ها به زاری و خواهش پیرمرد گوش 
رها  خود  حال  به  همان جا  در  را  او  و  ندادند 
کردند و راه خویش را در پیش گرفتند. پیرمرد 
بی چاره دورادور در پِی آنان رفت و اندکی پس 

از آن ها به دهکده رسید.
قبیله های  شکارچیاِن  زندگِی  محِل  دهکده، 
قبیله ی  با نشاِن  بود. دِر هر ویگوام،  گوناگون 
رئیس آن، آراسته شده بود. بر در یک ویگوام 
الِک الک پشت بود و بر در ویگوام های دیگر 
پوست گرگ، پوست سِگ آبی، سِر گوزن، سِر 
خرس، بال جغد یا شاهین یا باِل ُدرنا آویخته 

شده بود. 
بر  شد.  نزدیک  ویگوام  نخستین  به  پیرمرد 
نوِر  پرتِو  در  الک پشتی  الِک  ویگوام،  آن  در 
پیرمرد در زد و کمک  خورشید می درخشید. 
خواست و خواهش کرد که بگذارند وارد شود 

که  داد  جواب  بی رحم  و  خشک  صدایی  اما 
نمی تواند یک بیمار را به خانه ی خود راه بدهد 
و به پیرمرد گفت که راه خود را در پیش بگیرد 

و برود!
پیرمرد از آنجا دور شد و به در ویگوام دیگری 
رفت. بر در آن ویگوام، پوست روباهی را بر 
آن  کلفِت  دم  باد،  و  بودند  آویخته  بلند  تیری 
را تکان می داد. از درون ویگوام، بوی غذایی 
سرخ پوستان  بی گمان  و  می آمد  خوشمزه 
می زیستند،  ویگوام  آن  در  که  روباه  قبیله ی 
مردمانی توانگر بودند و سیر کردِن شکم یکی 
از هم نوعان شان برای آنان سخت نبود. با این 
همه، آنان نیز پیر دردمند را از در خود راندند 
را  او  از  پرستاری  حوصله ی  و  وقت  گفتند  و 

ندارند.
پیرمرد بیمار بدین سان از یک ویگوام به ویگوام 
دیگر می رفت ولی سرخ پوستان قبیله ی گرگ و 
افراد دیگر قبیله ها، حاضر نشدند او را بپذیرند 
و از او پرستاری کنند. دل هیچ کس برای پیر 

دردمند نسوخت.
که  بود  مانده  خرس  قبیله ی  ویگوام  تنها، 
آن جا  به  پس  بود؛  نرفته  آن   

ِ
سراغ به  پیرمرد 

رفت. دِر ویگوام را پوستی زیبا زینت می داد. 
در همان لحظه پیرزنی از ویگوام بیرون آمد و 
پذیرفت.  مهربانی  و  با خوش رویی  را  پیرمرد 

ان
ست

دا

مهماِن شفابخش
)افسانه ای سرخ پوستی(

هر  در  سرخ پوستان  خانه های 
شکلی  به  منطقه ای  و  ناحیه 
این  می  شد.  ساخته  خاص 
مختلفی  اسم های  به  را  خانه ها 
»تی پی«،  مانند:  می زنند؛  صدا 

»ویگوام« یا »هوگان«.
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می نمود  فرسوده  و  پیر  مرد،  آن  مانند  نیز  وی 
دیدگان  از  و  بود  پاکدل  و  خوش خو  زنی  اما 
چهره   ی  چین های  از  او،  درخشان  و  کوچک 
و  بلندنظری  و  پاکدلی  و  بخشندگی  او، 

مهربانی می بارید.
پیرزن، پیش از آن که پیرمرد دهان باز کند و 
یاری بخواهد، به پیشواِز او رفت و به او کمک 
کرد تا وارد چادر شود. او را در بهترین جای 
داشت  حاضر  که  را  غذایی  و  نشاند  چادر 
برایش آورد. آنگاه پوست های ضخیم و نرمی 
آن ها  پیرمرد گفت روی  به  و  زمین گسترد  بر 
بیمار  سخت  که  گفت  او  به  پیرمرد  بخوابد. 
به  بیماری اش  که  داد  توضیح  سپس  و  است 
چه علت است و برای درمانش چه باید کرد: 
پیرزن باید به جنگل می رفت و گیاهانی را که 
دارویی  آن ها  با  و  می چید  می گفت  پیرمرد 
چنین  هرگز  آن وقت  تا  پیرزن  می ساخت. 
متعجب  اندکی  او  نمی شناخت.  را  دارویی 
شد اما با اراده ی استوار و نیتی پاک، گفته های 
پیرمرد را به یاد سپرد و در پی انجام دادن آن ها 
دارویی  خوردن  از  پس  ناتوان،  پیرمرد  رفت. 
که طرز تهیه اش را خود به پیرزن آموخته بود، 

بهبود یافت.
چند روز بعد، پیرمرد دوباره در بستر بیماری 
افتاد. این بار بیماری او با بیماری پیشین فرق 
بیماری  این  او درمان  اینکه  داشت و شگفت 
چیدن  برای  را  پیرزن  او  می دانست.  هم  را 
به جنگل فرستاد. سپس طرز  گیاهان دیگری 
و  آموخت  او  به  را هم  تازه  داروی  آماده کردِن 
وقتی دارو آماده شد آن را خورد و بهبود یافت.
بارها  پیرمرد  به همین منوال گذشت و  روزها 
بیمار شد. هر بار که او دچار بیماری می شد، 
دهد،  نشان  خستگی  خود  از  بی آنکه  پیرزن 
بار  هر  و  می بست  کار  به  را  او  دستورهای 
پیرمرد با خوردن دارو بهبود می یافت. پیرمرد 

کند  تالش  که  می کرد  نصیحت  پیرزن  به 
می چیند،  که  را  میوه هایی  و  ریشه ها  گیاهان، 
به  را  آن ها  از  استفاده  طرز  و  بشناسد  خوب 
این  از  اطمینان یافتن  برای  سپس  سپارد.  یاد 
پیرزن می خواست که طرز درمان  از  موضوع 
دوباره  او  برای  را  بیماری ها  و  تب ها  همه ی 
بازگوید. مدتی نگذشته بود که پیرزن بیش از 
ارزش درمانِی گیاهان  از  همه ی سرخ پوستان 

گاهی یافت. آ
بیماری های  به  و  بود  او  نزد  ماه  چند  پیرمرد 
از  و  پاکدلی  با  پیرزن  شد.  گرفتار  گوناگون 
خودگذشتگی و شکیبایی بسیار، به پرستاری 
درمان  راِه  پیرمرد  و  می پرداخت  او  تیمار  و 
روزی  آموخت.  او  به  را  بیماری ها  آن  همه ی 
پیرمرد به او چنین گفت: »من آنچه را که باید 
مانیتو  که  بدان  آموخته ام.  تو  به  فرامی گرفتی، 
بود  فرستاده  به زمین  بزرگ( مرا  بزرگ1 )روح 
از  قبیله ای  به  را  بیماری ها  درمان کردِن  راه  تا 
سرخ پوستان بیاموزم که بیش از همه ی قبیله ها 
باشد.  داشته  را  آن ها  فراگرفتن  شایستگی 
پیری و دردمندِی من  بر  بودی که دل  تو  تنها 
سوزاندی. تو مرا که گرسنه بودم سیر کردی و 
بهترین پوست هایت را زیر پای من انداختی تا 
بر آنها بیاساَیم. تو از من چنان پرستاری کردی 
می کند.  خود  برادر  از  مهربان  خواهری  که 
تو  به  را  دردها  درمان  من  خاطر،  همین  به 

آموختم. این دانش را تنها تو و افراد قبیله ی تو 
نزد  باید  قبیله ها  دیگر  افراد  و  داشت  خواهید 
قبیله ی تو، قبیله ی خرس، بیایند و برای درمان 
ترتیب،  این  به  بگیرند.  کمک  شما  از  خود، 
مهم ترین  و  نیرومندترین  خرس،  قبیله ی 

قبیله  ی سرخ پوستان خواهد گشت.«
شنید،  او  دهان  از  را  سخن  این  چون  پیرزن 
را  بزرگ  مانیتو  و  افراشت  آسمان  به  دست 
دوباره  وقتی  و  کرد  ستایش  و  گفت  سپاس 
نشانی  پیرمرد  از  دیگر  آورد  پایین  را  سرش 
که  بود  نشسته  خرگوشی  او  جای  به  نیافت. 
پرید  بیرون  پیرزن  ویگواِم  از  جست  یک  به 
و  دوید  جنگل  سوی  به  خرگوش  رفت.  و 
به زودی ُدِم کوچک و سپیدش در پس بوته ها 

ناپدید شد.
و  داشت  ایمان  پیرمرد  گفته های  به  پیرزن 
پیش بینی  پیرمرد  که  همچنان  خرس  قبیله ی 
تواناتریِن  و  نیرومندترین  به زودی  بود،  کرده 

قبیله ها شد.

هلن  نوشته  اول«،  جلد  سرخ پوستان،  »افسانه های  کتاب  از  برگرفته 
فوره سلتر، ترجمه اردشیر نیک پور، انتشارات امیرکبیر، سال 1378.

بزرگ«  را »مانیتو  یا خدا  بزرگ(  بزرگ )رواِن  1( سرخ پوستان، روح 
یننده و نگهبان مردمان می دانند.  بزرگ را آفر

ِ
می نامند. آنان این روح
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در   ۱۹۲۰ سال  در  روداری«  »جانی 
آمد.  دنیا  به  ایتالیا  شمال  در  دهکده ای 
معلم  تربیت  مدرسه ی  از   ۱۹۳۸ سال  در 
فارغ التحصیل شد. چند سالی ضمن تدریس 
در مدارس ابتدایی، به تحصیل در دانشگاه 
نیز پرداخت. در سال ۱۹۴۵، بعد از آزادی 
با  همزمان  دوم،  جهانی  جنگ  در  ایتالیا 
در  داستان هایی  نوشتن  روزنامه نگاری، 

زمینه ی ادبیات کودکان را آغاز کرد.
او در ابتدای جوانی، پس از شناخت آثار 
فالسفه ی  و  نویسندگان  و  داستایوفسکی 
آلمانی زبان، کتابی به نام »دفتر فانتزی ها« 
درباره ی هنرِ داستان نویسی نوشت. در سال 

۱۹۵۱، کتاب های »ترانه های کودکانه« و 
»ماجراهای پیاز کوچولو« را انتشار داد. از 
آنجا که برای کار در زمینه ی ادبیات کودکان 
به صورت علمی اشتیاق فراوان داشت، به 
مطالعات عمیق در زمینه ی تعلیم و تربیت 
و مسایل آموزشی کودکان پرداخت. عالوه 
ابتدایی  مدارس  به  شخصاً  خود  این،  بر 

داستان های  و  می رفت 
برای  را  نشده اش  منتشر 
بچه ها می خواند تا نظرات 
آنها را گوش کند و بارها 
از  بعد  که  می افتاد  اتفاق 
بچه ها،  نظرات  شنیدن 

داستان را کامالً تغییر می داد.
جایزه ی   ۱۹۷۰ سال  در  روداری  جانی 
)بزرگ ترین  آندرسن«  کریستین  »هانس 
جایزه ی جهانی در زمینه ادبیات کودکان( 
دقیق  مشاهده گر  یک  او  آورد.  به دست  را 
درباره ی  ماهر  قصه پردازی  و  واقعیت ها 
ترانه های  قصه ها،  او،  نظر  به  بود.  آنها 
همه  کودکان،  داستان های  و  بچه گانه 
بزرگ  و  کوچک  واقعیت های  بازگوکننده ی 
روزانه ای است که در جامه ی فانتزی عرضه 
می شوند. او می گوید: »فانتزی... وسیله ای 
واقعیت  برای شناخِت  اجتناب ناپذیر  است 
فانتزی  انسانی.  طرح های  با  آن  تغییر  و 
به همه کس تعلق دارد؛ نه فقط به آنهایی 
می سازند.«  خود  برای  حرفه ای  آن  از  که 
دعوت به فانتزی از طرف روداری به معنای 
تکان دادِن عادات روزمره و تکراری است که 

می تواند تفکر را نابود سازد.
و  تخیل  که  بود  معتقد  روداری 
یک  نباید  را  کودک  یک  فانتزِی 
و  کنیم  تلقی  واقعی  غیر  دنیای 
آوریم  شمار  به  تصوراتی  را  آن ها 
بلکه  ندارند.  وجود  عمل  در  که 
تخیل، نشانه ای است از یک خالقیت 
واقعیتی  از  نشانه ای  نو؛  و  نهفته 
که باید به وجودش آورد؛ واقعیتی 
روداری  کالم،  یک  در  انسانی.  کامالً 
آدم ها،  تمام  از  که  می شود  موفق 
به  سخن  مسایل شان  و  آنها  زندگی 
تمام  از  می شود  موفق  و  آورد  میان 
احاطه مان  روز  هر  که  چیزهایی  آن 

کرده اند و ما را به 
فکر می اندازند، صحبت کند.

 ۱۹۸۰ آوریل   ۱۵ روز  در  روداری 
سراسر  روداری  که  بچه هایی  درگذشت. 
بود  کرده  وقف  آنها  برای  را  زندگی اش 
و او را از طریق آثارش شناخته بودند و 
عمیقاً دوست اش داشتند، برای آخرین بار 
تابوِت  گردِ  بچه ها،  شتافتند.  او  دیدار  به 
او حلقه زدند و تکه کاغذهایی را که روی 
و  نوشته  روداری  برای  جمالتی  آن ها، 
تابوت اش  روی  بودند،  کشیده  نقاشی   یا 

گذاشتند.
جانی  از  داستان  دو  می توانید  ادامه  در 

روداری را بخوانید.
سرگرمی«،  برای  »داستان هایی  کتاب  مقدمه ی  از  برگرفته 
جانی روداری، ترجمه ی چنگیز داورپناه، انتشارات بخش 

فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران، تهران، پاییز ۱۳۷۱

خیال پرداز واقع گرا
زندگی و آثار »جانی روداری«   

شخصاً  خود  روداری،  جانی 
و  می رفت  ابتدایی  مدارس  به 
را  نشده اش  منتشر  داستان های 
برای بچه ها می خواند تا نظرات 
آنها را گوش کند و بارها اتفاق 
می افتاد که بعد از شنیدن نظرات 
تغییر  کامالً  را  داستان  بچه ها، 

می داد.
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شماره ی  شهری  اتوبوس  صبح،  روز  یک 
»مونته  میدان  از  حرکتش  مسیر  که   ،۷۵
به  بود،  »فیومه«  میدان  به  قدیم  ِورد ِی« 
جای رفتن به طرف »تراسته ِورِه«، جاده ی 
»جان نیکِلو« را در پیش گرفت و پیچید به 
بعد،  ودقایقی  قدیم،  »آئورلیای«  طرف 
خرگوشی  مانند  رم،  اطراف  دشت های  در 
شد. روان  باشد،  گردش  حال  در  که 

کارمند  همگی  تقریباً  ساعت  آن  مسافران 
حتی  روزنامه.  خواندن  مشغول  و  بودند 
با  بودند،  نخریده  روزنامه  که  آنهایی 
را  دیگران، خود  سر  پشت  از  کشیدن  گردن 

به خواندن مشغول کرده بودند.
آقایی در فاصله ی ورق زدن روزنامه، یک 
لحظه چشم  هایش را باال گرفت و نگاهی به 
بیرون انداخت و شروع کرد به داد و فریاد 
داره  اتفاقی  چه  کمک راننده!  »آهای،  که: 

می افتد؟«
سایر مسافران هم چشم از روزنامه گرفتند و 
صدای اعتراض دسته جمعی مهیبی بلند شد:

- این جاده که به »چیویتاوکیا« می رود.
- پس راننده چه کار می کند؟

- دیوانه شده، جلویش را بگیرید!
- این دیگر چه اتوبوس مسخره ای است!

وکیلی با صدای بلند گفت: » ساعت ده دقیقه 
در  نُه  باید ساعت  من  و  است  نُه  به  مانده 
دادگاه باشم. اگه این دادگاه را ببازم، علیه 

شرکت اتوبوس رانی شکایت خواهم کرد.«
که  می کردند  سعی  کمک راننده  و  راننده 
از فرمان پیروی  اتوبوس  توضیح دهند که 
انجام  را  کارها  این  خودبه خود  و  نمی کند 
خود  گردن  از  را  مسؤولیت  و  می دهد، 
بردارند، و در واقع راست هم می گفتند. در 
و  شد  خارج  جاده  از  اتوبوس  لحظه،  این 

جلوی یک جنگل سبز و معطر ایستاد.
گلهای  گفت:»وای،  خوشحالی  با  خانمی 

سیکلمن! همه شان هم شاداب اند!«
فکر  وقت  چه  »االن  گفت:  پرخاش  با  وکیل 

کردن به گل های سیکلمن است؟«
به  دیر  نیست،  »مهم  داد:  توضیح  خانم 

وزاتخانه می رسم. حسابی سرزنشم خواهند 
کرد، ولی مهم نیست، حاال که اینجا هستم 
سالی  ده  آورد.  خواهم  در  عزا  از  دلی 

هست که گل سیکلمن نچیده ام.«
از اتوبوس پیاده شد و از هوای تازه ی آن 
صبح عجیب و غریب استنشاق کرد و مشغول 

درست کردن یک دسته گل سیکلمن شد.
مسافران پس از این که دیدند اتوبوس قصد 
پیاده  دیگری  از  بعد  یکی  ندارد،  حرکت 
شدند. یکی پاهایش را از خستگی می مالید، 
اینکه  تا  شد.  سیگار  کشیدن  مشغول  دیگری 
رفته رفته عصبانیت شان از بین رفت، مانند 
تکه ابری در مقابل آفتاب. یکی گل مارگریتی 
چید و به یقه ی کتش زد. دیگری توت فرنگی 
نارسی دید و فریادکنان گفت: »من پیداش 
کردم. اسم و نشانی ام را می گذارم و وقتی 
که رسید برمی گردم تا بچینم اش!« و همین 
کار را هم کرد. تکه کاغذی را که رویش اسم 
و نشانی اش نوشته شده بود، از کیف پولش 
در آورد و روی چوبی نصب کرد و در کنار 
توت فرنگی به زمین فرو کرد. روی تکه کاغذ 

نوشته شده بود: »دکتر جولیو بوالتی«.
پرورش  و  آموزش  کارمند  که  دیگر  نفر  دو 
در  توپ  شکل  به  را  روزنامه  بودند، 
شدند. فوتبال  بازی  مشغول  و   آورده 

کارمنداِن  همان  ها  این  انگار  نه  انگار 
که  هستند  پیش  دقیقه  چند 

و  راننده  خواستند  می 
به  را  کمک راننده 

برسانند!  قتل 
با 

غذاهایی که برای خوردن در محل کار بود، 
پیک نیکی راه انداختند.

کنید!«  »نگاه  زد:  فریاد  ناگهان  وکیل 
اتوبوس خود به خود، با تکان های کوچکی 
به  توانستند  همگی  کرد.  حرکت  به  شروع 
موقع سوار شوند. آخرین نفری که سوار شد 
خانمٍ با گل های سیکلمن بود که اعتراض کنان 
می گفت: »این دفعه قبول نیست! تازه داشتم 

لذت می بردم.«
یک نفر پرسید: » ساعت چند است؟« شخص 
نیست  معلوم  »وای،  داد:  جواب  دیگری 

چقدر دیر کرده ایم!«
و  کردند  نگاه  ساعت هایشان  به  همگی 
کماکان  ساعت  که  دیدند  تعجب  کمال  با 
در  واقع  در  است.  نُه  به  مانده  دقیقه  ده 
ساعت ها  عقربه های  گردش،  مدت  تمام 
یک  گردش  این  بودند.  نکرده  حرکتی 
انتظار! از  دور  چیزی  بود،   هدیه 

مسافران هنوز شگفت زده بودند. در گوشه ی 
روزنامه ای که روی یک صندلی افتاده بود، 
نوشته شده بود »۲۱ مارس«. روز اول بهار 

همه چیز امکان پذیر است!

روداری،  جانی  از  داستانی  مجموعه  تلفنی،  داستان های 
ترجمه مسعود جواهری، نشر ذکر، ۱۳۹۴.

اتوبوس شهری شماره ۷۵
نوشته ی جانی روداری
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داشته  خاطر  به  را  قدیمی  داستان  آن  اگر 
باشید )داستان شاهزاده خانمی که خواب 
آخرین  زیر  چون  نمی آمد  چشم اش  به 
تشک- از تشک هایی که روی هم انباشته 
آن ها  باالترین  روی  و شاهزاده خانم  شده 
قرار  نخودچی  یک  بود-  کشیده  دراز 
سالخورده  آقای  این  داستان  داشت(، 

برایتان بیشتر قابل فهم خواهد بود.
می شود  خوش اخالق؛  خیلی  بود  آقایی 
گفت خوش اخالق ترین آقای سالخورده ای 
باشد.  داشته  وجود  است  ممکن  که  بود 
و  بود  رختخواب  در  حالی که  در  شبی 
داشت چراغ را خاموش می کرد تا بخوابد 
صدایی شنید، صدای گریه کسی... با خود 
گریه ای  صدای  نظرم  به  »عجیبه!  گفت: 
خانه  در  کسی  نمی کنم  فکر  ولی  است 

باشد.«
ت اش را پوشید 

ُ
آقای سالخورده بلند شد، ک

به  آپارتمان کوچکی که در آن  و در داخل 

تنهایی زندگی می کرد، گشتی زد و به همه 
جا سر کشید.

- نه هیچ کس اینجا نیست، شاید صدا از 
خانه همسایه هاست. 

آقای سالخورده به رختخواب برگشت ولی 
را  صدا  آن  دوباره  که  بود  نگذشته  چیزی 

شنید؛ صدای گریه.
 
ً
حتما می آید.  خیابان  از  صدا  نظرم  به   -
کسی آن پایین دارد گریه می کند. باید بروم 

ببینم که چه کسی است و چه دردی دارد.
آقای سالخورده بلند شد، خودش را خوب 
رفت  و  بود،  سردی  شب  چون  پوشانید، 

توی خیابان.
باشد  اینجا  که  می آمد  نظرم  به  عجب!   -
در  شاید  نیست.  اینجا  هیچ کس  ولی 

خیابان کناری باشد.
یک  از  رفت؛  و  رفت  سالخورده  آقای 
به  میدان  یک  از  دیگر،  خیابان  به  خیابان 
و رسید  زد  را دور  تمام شهر  میدان دیگر. 

به آخرین خانه در آخرین خیابان. جلوی 
با صدای  پیرمردی را دید که  دِر آن خانه، 
گفت:  سالخورده  آقای  می نالید.  ضعیفی 
خوب  حال تان  می کنید؟  چه  اینجا  »شما 

نیست؟«
پیرمرد روی چند تکه مقوای پاره پاره شده 
دراز کشیده بود. وقتی شنید که کسی او را 
گفت:  و  داشت  َبَرش  ترس  می کند،  صدا 
این  صاحب  شما  فهمیدم.  کیه؟...  »اوه! 
 
ً
فورا می روم.  من  خوب!  خیلی  خانه اید؟ 

شما  خانه ی  در  جلوی  هم  دیگر  می روم، 
نمی خوابم.«

- کجا می خواهید بروید؟
ندارم،  خانه  من  کجا،  نمی دانم  کجا؟   -
کسی را هم ندارم. زیر این طاق پناه آورده 
اینکه  برای  است،  سرد  هوا  امشب  بودم. 
بفهمید هوا چقدر سرد است، کافی است 
روی نیمکت توی پارک بخوابید و رویتان 
باشید.  کشیده  روزنامه  ورق  دو  فقط  هم 

آوای 
شب    

نوشته ی
جانی روداری
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بیدار  خواب  از  دیگر  زیاد  احتمال  به 
اهمیتی  چه  چیزها  این   

ً
اصال نمی شوید! 

که  گفتم  می روم،  من  دارد؟  شما  برای 
می روم... 

من  کنید...  صبر  دهید،  گوش  نه،   -
صاحب خانه نیستم.

جا  کمی  می خواهید؟  چه  پس   -
ندارم  پتو  بنشینید.  بفرمایید  می خواهید؟ 

ولی برای دو نفر جا هست... .
اگر  من،  خانه ی  بگویم...  می خواستم   -
یک  هم  و  است  گرم تر  هم  باشید،  مایل 

تخت اضافی دارد.
- یک تخت؟ در یک جای گرم؟

کار  چه  می دانید  بیایید.  من  با  بیایید،   -
به  خوابیدن  برای  اینکه  از  قبل  می کنیم؟ 
گرم  شیر  لیوان  یک  برویم،  رختخواب 

می خوریم...
خانه  به  هم  با  سالخورده  آقای  و  پیرمرد 
را  پیرمرد  سالخورده  آقای  بعد  روز  رفتند. 
خوابیدن  علت  به  چون  برد  بیمارستان  به 
در پارک ها و زیر طاق های ورودِی خانه ها، 

دچار سینه پهلو شده بود.
برگشت،  خانه  به  سالخورده  آقای  وقتی 
دیگر شب شده بود. داشت به رختخواب 

می رفت که باز صدای گریه ای شنید.
بی فایده  دیگر!  بار  یک  صدا،  این  باز   -
است که خانه را بگردم، خوب می دانم که 
کنم  سعی  که  این  نیست.  کسی  خانه  در 
این صدایی  با  است.  بی فایده  بخوابم هم 
نمی توانم  مطمئنا  است،  گوشم  در  که 

بخوابم. بروم ببینم چه خبر است.
خانه  از  سالخورده  آقای  قبل  شب  مثل 
به دنبال صدای  بیرون آمد و رفت و رفت 
از  نظر می رسید که  به  بار  این  گریه ای که 
حالی که  در  می آید.  دوری  خیلی  جای 
قدم برمی داشت احساس کرد چیز عجیبی 
راه  شهری  در  داشت  می افتد.  اتفاق  دارد 
احساس  بعد  و  نبود  او  شهر  که  می رفت 
کرد که باز در شهر دیگری است. سرانجام 
ِدِه کوچک در  به یک  استان،  آن طرِف  در 

بیچاره ای  زن  آنجا  رسید.  کوهی  قله ی 
بیمار  بچه ای  چون  می کرد،  گریه  داشت 

داشت و کسی نبود که برایش دکتر بیاورد.
وقتی که آقای سالخورده از حال او پرسید، 
بگذارم  تنها  را  بچه  »نمی توانم  گفت:  زن 
و با این برفی که می بارد نمی توانم او را از 

خانه بیرون ببرم...«.
پوشانده  را  خانه  اطراف  فضای  تمام  برف 
نظر  به  سپید  کویری  مانند  شب  بود. 
»بگویید  گفت:  سالخورده  آقای  می آمد. 
دنبالش  زندگی می کند، من  دکتر کجا  که 
می آورم.  اینجا  را  او  خودم،  من  می روم. 
در این فاصله شما هم با یک تکه پارچه ی 
شاید  کنید.  خنک  را  بچه  پیشانی  خیس، 
کمی بهتر شود.« آقای سالخورده هر کاری 
به  دوباره  و  داد  انجام  برمی آمد  از دستش 

خانه برگشت.
حاال شب بعد است. مثل شب های پیش، 

که  موقعی  درست 
خوابش  می خواهد 
وارد  صدا  ببرد، 
می شود،  خوابش 
به  که  گریه ای  صدای 
خیلی  می رسد  نظر 
این  است.  نزدیک 
صدای  بی اعتنا  که 
بگیرد  نادیده  را  گریه 
نیست.  برایش ممکن 
سالخورده  آقای 
لباس  می کشد.  آهی 
خانه  از  و  می پوشد 
و  می آید  بیرون 
باز  می رود و می رود. 
عجیب  چیز  همان 
خیلی  می افتد؛  اتفاق 
تمام  بار  این  عجیب! 
تا  این سر  از  را  ایتالیا 
بعد  می رود،  سر  آن 
می گذرد  هم  دریا  از 
به کشوری می رسد  و 

که  خانواده  یک  است.  جنگ  آنجا  در  که 
و  آه  شده بود،  خراب  بمب  با  خانه شان 
گفت:  سالخورده  آقای  می کردند.  ناله 
تا  و  باشید!«  شجاع  نشوید،  »ناراحت 
آنها کمک  به  آنجا که از دستش برمی آمد 
تمام  نمی توانست  که  است  معلوم  کرد. 
خواسته های آنها را برآورده کند اما حداقل 
آنها دیگر گریه نمی کردند و او می توانست 
به خانه اش برگردد. وقتی برگشت، شب به 
سرآمده بود و بی فایده بود که به رختخواب 
با خود گفت: »عیبی ندارد، امشب  برود. 
شب  هر  ولی  می خوابم.«  زودتر  کمی 
صدای گریه دوباره شنیده می شد. همیشه 
کسی گریه می کرد، در اروپا یا آفریقا، در 
آسیا یا آمریکا. شبی بعد از شب دیگر و او 
می شنید!  و وقتی که می شنید نمی توانست 

بخوابد.
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اولین  پایان  داستان
آن آقای سالخورده، آدم خوبی بود، خیلی 
خوب. متاسفانه بعد از شب های پی درپی 
حالت  دچار  بود،  کشیده  بی خوابی  که 
عصبی شد. با حالتی َنزار به خود می گفت: 
در  شب  یک  می توانستم  حداقل  »کاش 
میان بخوابم. وانگهی در این دنیا مگر فقط 
من هستم که این صدای گریه را می شنوم؟ 
دیگری  کس  هیچ  که  است  ممکن  مگر 
آن صدا را نشنود و به فکر کسی نرسد که 
برود ببیند چه خبر است؟«  بعضی شب ها 
می کرد  سعی  می شنید،  را  صدا  وقتی 
مقاومت بکند و با خود می گفت: »این بار 
دیگر بلند نمی شوم. سرما خورده ام و پشتم 
به  متهم  مرا  نمی تواند  کسی  می کند.  درد 
آن  گریه  صدای  ولی  بکند.«  خودخواهی 
آقای سالخورده  که  پیدا می کرد  ادامه  قدر 
بیشتر  رفته  رفته  شود.  بلند  می شد  مجبور 

خسته می شد و همیشه عصبی بود.
به  رفتن  از  قبل  که  گرفت  تصمیم  باالخره 
فرو  پنبه  گوش هایش  توی  رختخواب، 
و  نمی شنید  را  صدا  ترتیب  این  به  کند. 
فقط  را  کار  »این  بخوابد:  می توانست 
برای  تنها  کرد.  خواهم  شبی  چند  برای 
آدم هایی  مثل  کنم؛  استراحت  قدری  آنکه 
یک  می روند؛  مرخصی  به  روز  چند  که 

مرخصی چند روزه.«
فروکرد.  پنبه  گوش هایش  به  تمام  ماه  یک 
پنبه های  شبی  ماه،  یک  گذشت  از  بعد 
تیز  گوش  خوب  و  درآورد  را  گوش اش 
کرد. دیگر هیچ صدایی نمی شنید. تا چند 
ساعت بعد از نیمه شب بیدار بود و گوش 
نمی شد.  شنیده  صدایی  هیچ  اما  می داد 
تنها صدای پارس کردن چند سگ از دور 

می آمد.
آقای سالخورده چنین نتیجه گیری کرد: »یا 
هیچ کس دیگر گریه نمی کند یا اینکه من 
کرد.  می شود  چه  حال  هر  در  شده ام.  ر 

َ
ک

شاید این جوری بهتر هم باشد.«

دومین  پایان  داستان
آقای سالخورده شب های زیادی و سال ها 
این کار را ادامه داد. هرشب بلند می شد؛ 
از یک سر  و  نمی کرد  فرقی  یا گرما  سرما 
کسی  به  تا  می دوید  دیگر  سر  آن  به  دنیا 
کمک کند. فقط چند ساعتی می خوابید؛ 
لباس هایش  بی آن که  ناهار  از  بعد  یعنی 
که  کهنه ای  مبل  روی  باشد،  درآورده  را 
اما  بود.  او  خود  از  بیشتر  سال اش  و  سن 

همسایه ها به او مشکوک شده بودند:
- هر شب کجا می ره؟

هنوز  می کند.  ولگردی  معلومه   -
نفهمیده اند که او یک ولگرد است؟

- شاید هم دزد باشد.
حاال  عجب!  مطمئنی؟  دزده؟  یعنی   -

روشن شد که آقا چه کاره است!
- باید تحت نظرش گرفت.

اتفاق  دزدی  یک  محله  آن  در  شب  یک 
آقای  گردن  به  را  تقصیر  ها  افتاد. همسایه 
بازرسی  را  خانه اش  انداختند.  سالخورده 
کردند و همه چیز را زیر و رو کردند. آقای 
سالخورده با تمام قدرت اعتراض می کرد: 

»من بی گناهم، بی گناهم!«
که  بگویید  ما  به  پس  بی گناه؟  بله؟   -

دیشب کجا بودید؟
- کجا بودم؟ االن می گویم... در 
آرژانتین بودم، دهقانی گاوش را 

گم کرده بود و ...
- نگاه کنید، چقدر پررو است! 

در آرژانتین! دنبال گاو!
زندان  به  سالخورده  آقای  خالصه 
چون  داشت،  پریشانی  حال  افتاد. 
می شنید  را  کسی  صدای  شب  هر 
نمی توانست  ولی  می کرد  گریه  که 
به  و  بیاید  بیرون  زندان  سلول  از 
کمک کسانی بشتابد که به او نیاز 

دارند.

سومین  پایان  داستان
شاید پایان داستان می توانست به این شکل 
زمین  کره ی  تمام  در  شب  یک  که:  باشد 
حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که در حال 
گریه باشد، حتی یک بچه. شب های بعد 
هم و همین طور تمام شب های دیگر. هیچ 
احساس  کس  هیچ  نمی کند،  گریه  کس 
چنین  روز  یک  شاید  نمی کند.  بدبختی 
سالخورده  آقای  اما  باشد،  شدنی  چیزی 
رسیدن  تا  و  است  شده  پیر  خیلی  دیگر 
چنان  که   

ً
فعال بود.  نخواهد  زنده  روز  آن 

روزگاری نیست، او به کارش ادامه می دهد 
و هر شب بلند می شود و راه می افتد، چون 
چنین کاری را، بدون از دست دادن امید، 

باید انجام داد.

پناه،  داستان هایی برای سرگرمی، جانی روداری، ترجمه ی چنگیز داور
انتشارات بخش فرهنگی سفارت ایتالیا در ایران، تهران، پاییز 1371
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دلقک
نویسنده: هدا حدادی  

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  ناشر: 
نوجوانان

گروه سنی: متوسطه دوم
تغییر  همه چیز  خانه،  در  دلقک  یک  بودِن  با 

می کند!
تهران،  شلوغی  در  تنها  و  دانشجو  دختری 
او  زندگی  که  می شود  ُمواِجه  دختربچه ای  با 
مجبور  جوان،  دانشجوی  می دهد.  تغییر  را 
در  مدتی  برای  دختربچه   این  از  که  است 
خانه ی خودش نگهداری کند؛ بچه ی عجیبی 
که نه نام و نشانی دارد و نه از پدر و مادرش 

از  می گوید  و  می دهد  درستی  اطالعات 
طایفه ی »دلقک ها« است. دختربچه می گوید 
که دلقک ها، همیشه هویِت خودشان را پنهان 
آن ها  سرپرست ِ  کسی  وقتی  فقط  و  می کنند 
قهرماِن  بفهمد.  را  آن ها  راِز  می تواند  باشد، 
رفته رفته می فهمد که همه ی دلقک ها  داستان 
مهمان  آن،  انجام  برای  که  دارند  مأموریتی 

خانه ی دیگران می شوند...

چشم گرگ
نویسنده: دانیل پناک  
مترجم: آسیه حیدری  

ناشر: چکه
گروه سنی: متوسطه اول و دوم

شلوغ،  شهِر  یک  میان  وحشی  باغ  در 
یک چشم  گرگی  قفِس  روبه روی  پسربچه ای 
او   اما  می کند.  تماشا  را  او  و  است  ایستاده 
و  مشتاق  بازدیدکننده های  بیش تِر  برخالف 
ترسان، تنها دندان ها و سردی و بی تفاوتِی نگاه 
گرگ را نمی بیند. او به چشِم گرگ خیره می شود 
خانواده اش  و  گرگ  زندگِی  داستاِن  آن،  در  و 
و  آزادی  داستاِن  گرگ،  می ایستد.  نظاره  به  را 
اسارت اش را برای پسر تعریف می کند و پس 

از آن، نوبت پسر است که به گرگ بگوید که 
در  وحش  باغ  این  و  شهر  این  از  سر  چطور 

آورده است.
»چشم گرگ«، داستان رنج هایی است که ما، 
و  انسان ها  برای  انتخاب هایمان،  و  زندگی  با 
این  می کنیم.  ایجاد  دیگر  زنده ی  موجوداِت 
نشان  جذاب،  و  عجیب  قصه ای  با  داستان، 
یکدیگر  با  زنده،  موجوداِت  ما  که  می دهد 

پیوند و رابطه ای عمیق و دیرینه داریم.

معرفی کتاب
)نگاهی گذرا(
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جویای  یونانی ای  سقراط؛ 
حقیقت در عهد باستان

نویسنده: پاِمال دل

مترجم: جهان افروز معماریان

ققنوس انتشارات: 

»قوها، پرندگانی هستند که وقتی درمی یابند که باید بمیرند، گوش نوازتر 
و  مرگ  از  ترس شان  خاطر  به  انسان ها  می خوانند...  آواز  همیشه  از 
گمان شان بر اینکه مرگ بدخواه آن هاست، آواز جدایی قوها را مرثیه ی 
دردناک مرگ می دانند... در حالی که قوها رحمت و برکاتی که در انتظار 
آنها است را می بینند و از این رو، در آن روِز واپسین، با شادی و ُسروِر 

بیش تری نسبت به هر زمان دیگر، نغمه سرایی می کنند.«
ین گفتگوهای پیش از مرگش سقراط در آخر

آدمی چگونه باید زندگی کند؟ 

را  روح سقراط  و  ذهن  که  بود  این سؤالی 
او  بود.  کرده  مشغول  خود  به  نوجوانی  در 
را  انسانی  زندگی  و  اعمال  می خواست 
مطالعه کند و بفهمد که سعادت و شجاعت 
چیست؟ چه چیز یک انسان را خوب یا بد 
می سازد؟ بهترین شیوه ی زندگی چیست؟ 
رفتار  دیگر  انسان های  با  باید  چگونه  و 

کرد؟ 
پرسش ها  این  پاسخ  یافتن  برای  سقراط 
یک  در  که  او  می کند.  جستجو  به  شروع 
آمده  دنیا  به  ثروتمند  چندان  نه  خانواده ی 
بود، بخت کمی برای فراگیری علم داشت، 
زیرا در آن زمان، تنها فرزندان ثروتمندان، 
آموختن  برای  الزم  فرصت  و  پشتیبانی 
اما کنجکاوی شدیدی که  علم را داشتند. 
تا  شد  باعث  داشت،  وجودش  در  سقراط 
اندیشه ها و افکار دانشمندان زمان خود را 

دنبال کند.
او هم چنان که بزرگ تر می شد، شروع کرد 
به پرسش کردن از این دانشمندان و جزئیات 
افکار و نظریات آن ها را فراگرفت. سقراط 
احساس می کرد که بسیاری از دانشمندان، 
حرف  راحتی  به  طبیعی  جهان  مورد  در 
می زنند، اما این مرداِن به ظاهر دانشمند، 

هیچ پاسخی برای سؤالی که سقراط آن را 
نداشتند:  می کرد،  قلمداد  اساسی  بسیار 

آدمی چگونه باید زندگی کند؟
 

ِ
پاسخ یافتِن  وقف  را  زندگی خود  سقراط، 

این پرسش کرد.
***

جذاب  و  کوتاه  کتابی  »سقراط«،  کتاب 
از مهم ترین شخصیت های  یکی  مورد  در 
ما  کتاب،  این  در  سقراط.  است:  تاریخی 
هم با زندگی سقراط آشنا می شویم و هم با 

زمانه ای که او در آن زندگی می کرد. 
یونان  در  پیش  سال   2400 حدود  سقراط 
زندگی می کرد. یونانی ها، زندگی پر فراز و 
نشیبی داشتند. آن ها از یک طرف با ایرانی ها 
خود  همسایگان  سایر  و  )هخامنشیان( 
می جنگیدند و از طرف دیگر جامعه ای بسیار 
فعال و ُپر جنب وجوش داشتند. دانشمندان، 
سیاست مدارها،  نظامی،  فرماندهان 
تئاتر،  اجراکنندگان  و  نمایش نامه نویسان 
اشراف و ... هر کدام به نحوی، بر سرنوشت 
سبب ساز  و  می گذاشتند  تأثیر  جامعه 
حوادث مختلفی می شدند. در این کتاب، 
یونان  اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  با  ما 

باستان نیز آشنا می شویم.

سقراط؛ یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان
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این کتاب را بخوانید اگر...

می خواهید  که  اگر  بخوانید  را  کتاب  این 
از  یکی  در  سقراط  بشناسید.  را  خودتان 
معابد مذهبی یونان، ندایی را شنید که به او 

می گفت: »خودت را بشناس!«
زیادی  آدم های  اطراف مان،  در  روزها  این 
می بینیم که با زبان و عمل شان می گویند: 
نمره،  تحصیل،  شغل،  مدرک،  »پول، 
اصِل  خوش گذرانی،  یا  تفریح  مسافرت، 
زندگی است«. از این نظر، روزگار شما هم 
با  هم  او  است.  سقراط  روزگار  مثل  دقیقا 
وضعیتی مشابه درگیر بود. اگر این اندیشه 
»انسان  که  است  کرده  را مشغول  ذهن تان 
را  کتاب  این  کند«،  زندگی  باید  چگونه 

بخوانید.

پرسش هایی  که  اگر  بخوانید  را  کتاب  این 
»شجاعت«،  »عشق«،  درباره ی 
»دین داری«، »علم و دانایی«، »آزادی« و 
... در ذهن شما وجود دارد. کار سقراط در 
در کوچه های شهر  که  بود  این  زندگی اش 
چیزها،  این  درباره ی  آدم ها  از  و  برود  راه 

تالش  و  جستجو  به  را  آن ها  و  کند  سؤال 
سقراط  همشهری  یک  هم  شما  برانگیزد. 
هستید. پس از کنار او به سادگی رد نشوید!

***

بخش هایی از کتاب:

سقراط به جوانان توصیه می کرد که  �
هر چیزی را که آموخته اند، به جای اینکه 
بدون و فکر و تأمل تأیید کنند، به پرسش 
بی تأمِل  کردِن  دنبال  از  را  آنان  او  بگیرند. 
برحذر  جامعه   

ِ
رایج باورهای  و  تعالیم 

که  دلیل  این  به  مخصوصا  می داشت؛ 
جامعه از بسیاری افراد نادان تشکیل شده 

است.

»زندگِی  � سقراط،  تعبیر  به 
برای  نقد[،  و  اندیشه  ]=بدون  ناسنجیده 
سقراط  ندارد«.  یستن  ز ارزش  انسان 
خداوند(  جانب  )از  که  می کرد  تصور 
تا  کند  کمک  مردم  به  دارد  مسئولیت 
و  بسنجند  کرده،  بررسی  را  زندگی شان 

زندگی ای بهتر را انتخاب نمایند.

تصویری از آتن، یکی از شهرهای مهم یونان باستان، که سقراط در آن می زیست

مردم ممکن است 
بخش بزرگی از آنچه 

می خواهند را با 
بی اخالقی به دست 
آورند، اما بی اخالقی
به خوشبختی واقعی 

منجر نمی شود.
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 1

ب
کتا

ی 
رف

مع

از  � قدرتمندان،  از  عده ای  زمانی، 
چند  محاکمه ی  در  که  خواستند  سقراط 
و حتی  کند  بودند، شرکت  بیگناه  که  نفر، 
نکند،  اگر همراهی  که  کردند  تهدید  را  او 
خواهند  محاکمه شوندگان،  مثل  نیز  را  او 
در  است  »بهتر  گفت:  سقراط  کشت. 
با  عدالت  و  قانون  از  طرفداری  کاِر 
به  شما  با  این که  تا  شوم،  روبرو  خطر 
که  وقتی  مرگ،  یا  زندان  از  ترس  خاطر 
کنم.«  همراهی  نارواست،  اهداف تان 
اعدام،  یا  حبس  خطر  وجود  با  سقراط، 
باور داشت درست  داد که  انجام  را  کاری 

است.

مرگ سقراط )اثر ژاک لویی داوید، 1787(

گاه کردن  سی دارم و نیرویی، از جستجوی حقیقت و آ
َ

ف
َ
»تا ن

شیوه ی  از  و  کشید  نخواهم  دست  روشن گری  از  و  شما 
همیشگی خویش یعنی مراجعه به وجدان هر یک از شما که از 
قضا با من برخورد می کنید، باز نخواهم ایستاد: هان ای برادر، 
به جستجوی  و  نمی کنی  اندیشیدن  تالشی جدی  در  چرا 
پاک ساختِن  به  امکان  حد  تا  و  نمی آوری  روی  حقیقت 

خویش نمی پردازی و از این باب هیچ نگران نیستی؟«
سقراط
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»کتابــک«، نــاِم نهــادی اینترنتــی اســت کــه کاِر اصلــِی خــود را »ترویــج 
را  خــود  اصلــِی  هــدِف  کتابــک،  می دانــد.  کتاب خوانــی«  و  کتــاب 
گزینــش و معرفــِی کتاب هــای مناســب و باکیفیــت در حــوزه ی کــودک 

و نواجــوان می دانــد.
نهــاد کتابــک، مخاطــِب اصلــِی خــود را بزرگســاالن می دانــد؛ والدیــن، 
امــا  معلمــان، کتاب دارهــا و ســایر فعــاالن فرهنگــی و آموزشــی. 
ســایت گســترده و فعــاِل کتابــک، می توانــد بــرای نوجوانــان و جوانــاِن 

ــد. ــش باش ــد و الهام بخ ــز مفی ــد نی عالقه من
برخــی از بخش هــای ایــن ســایت عبارت انــد از: »معرفــی کتــاب 
بــه تفکیــک گــروه ســنی«، »تجربه هــای کتاب خوانــی در ایــران و 
جهــان«، »شــخصیت ها«، معرفــِی »ناشــران برگزیــده« و »بســته های 

ــاب«. ــد کت ــنهادی خری پیش

ــرای آگاه  ــی ب ــی. دانای ــت و دانای ــدن اس ــان خوان ــه جه ــره ای ب ــک پنج »کتاب
ــردن.« ــون ک ــدن و دگرگ ــون ش ــرای دگرگ ــدن ب ــدن. آگاه ش ش
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