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نامه سفالی ۳ هزارساله مربچه رامهرمز؛

کتیبه ای بی همتا از ایران باستان

چطور با بددهنی 
فرزندانمان برخورد کنیم؟

چگونگی تشکیل تیم فوتبال 
تاج رامهرمز

معّرفی کتاب گلچینی از 
واژه های دزفولی

رسم و  رسومات  
خواستگاری تا عروسی 

استان کهگیلویه و بویراحمد

فوتبال کثیف
ÓÓÓوÓايماÓوÓعينÓغمزÓبهÓنشينÓنيمكتÓسرÓبیÓوÓسرÓباÓمربيانÓكهÓاستÓكثيفÓوقتيÓفوتبال

ÓاستÓكثيفÓوقتيÓفوتبالÓ.بفريبندÓراÓحريفÓبازيكنانÓباقابليتÓامتيازÓ٣ÓازايÓبهÓچشمكÓوÓاشاره

كهÓزيادیÓوÓيارغارÓوÓهوچیÓهاÓوÓمشتÓمالÓچيÓهايشÓازÓآدمهايÓدرونÓميدانشÓبيشترÓباشند.

ÓاشÓمفقودهÓهميشهÓپيشكسوتانÓوÓشوندÓمحافلشÓصدرنشينÓهايشÓكهداللÓاستÓكثيفÓوقتيÓفوتبال
...ÓكهÓاستÓكثيفÓوقتيÓفوتبالÓادامه در صفحه 6قعرنشين

3

رئیس اتاق اصناف رامهرمز:

در زمان ویروس کرونا 
بازاریان آسیب جدی 

دیده اند
8

پویش من ماسک می زنم 
اعضای باشگاه کتابخوانی 
تشکوه وکاکایوسف رامهرمز

مربی خانم مرادیان 
تیرماه ۹۹

به مناسبت آغاز ششمین سال انتشار هفته نامه رامهرمز نامه
بازنشسته دبیرستان های  افزون دبیر کامپیوتر  سری سال 

رامهرمز
Ó،هاÓروزنامه Óمانند ÓجمعیÓارتباط Óوسايل Ó،صاحبنظران Óديدگاه Óاز
ÓوÓجعلÓباÓتوانندÓمیÓسوÓيكÓازÓمطبوعاتÓوÓاينترنتÓ،تلويزيونÓ،راديو
ÓوÓبياورندÓبارÓبهÓ»همگنÓيكسر«ÓایÓجامعهÓ،فريبÓوÓتخريبÓوÓتحريف
ÓنقشÓاستبدادیÓوÓاقتدارطلبÓ،خودكامهÓهایÓدولتÓگيریÓشكلÓدر
ÓبرخیÓیÓانحصارطلبانهÓهایÓتالشÓقادرندÓ،ديگرÓسویÓازÓوÓبيافرينند
Óتقويت Óرا Óمدنی ÓیÓجامعه Óسازند؛ ÓاثرÓبی Óرا ÓهاÓدولت Óو ÓهاÓحكومت
ÓهایÓآزادی Óو Óسازنده Óانتقاد Ó،تساهل Ó،اجتماعی Óتعاون Óمفاهيم Óو

سياسیÓراÓترويجÓكنند.
ÓحاكميتÓبرایÓراÓهاÓبحرانÓسياسیÓوÓاقتصادیÓ،فرهنگیÓداليلÓوÓهاÓعلتÓتوانندÓمیÓهاÓروزنامهÓوÓمطبوعات
تبيينÓسازند،ÓكمكÓكارÓدولتÓهاÓدرÓايفایÓوظايفشانÓازجملهÓپيشبردÓامرÓمهمÓتوسعهÓیÓهمهÓجانبهÓباشند.

ادامه یادداشت را در صفحه 2 بخوانید...

نقش مطبوعات در جامعه

2

6 بخش سوم...



2
اخبار

دو شنبه 6 مرداد مـاه
 1399 / شمـاره 108

درخشش خوزستانی ها در چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی

فرهنگ  کل  اداره  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
درخشش  از  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و 
باشگاه های خوزستان در چهارمین دوره جام 

باشگاه های کتابخوانی کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان، مرتضی جمشیدی 
ضمن تبریک به همه عالقه مندان باشگاه های 
مستمرشان  تالش های  و  استان  کتابخوانی 
در طول یکسال فعالیت در باشگاه ها با اعالم 

 1300 با  خوزستان  استان  گفت:  خبر  این 
باشگاه در استان مقام برتر را در کشور دارد؛ 
و در چهارمین دوره بیش از 20 شهرستان 
آثارشان را به دبیرخانه کشوری ارسال کردند 
که با توجه به ویروس کرونا داوری و اختتامیه 

این جام از اسفندماه به االن تغییر یافت.
وی با اشاره به بخش های این جشنواره افزود: 
بخش نامه  در  کتابخوانی  باشگاه های  جام 
تسهیلگر  ثانیه ای،   60 فیلم  نویسنده،  به 
برگزیده، باشگاه برگزیده، کتابفروشی برتر و 
برتر استانی و شهرستانی  مسئول دبیرخانه 
برگزار شد که از استان خوزستان شهرستان 
اندیمشک، رامهرمز، رامشیر و اهواز توانستند 

حائز مقام شوند.   
کتابخوانی  باشگاه  کرد:  اضافه  جمشیدی 
مهرورزان به تسهیلگری خانم نیکو سرشت 
موفق  برگزیده  باشگاه  به عنوان  رامشیر  از 
به کسب لوح تقدیر جام و مبلغ 150 هزار 

تومان به هر عضو باشگاه،1 میلیون و 200 
باشگاه و همچنین  به تسهیلگر  تومان  هزار 
سوی  از  کتاب  بن  تومان  میلیون   3 مبلغ 

معاونت فرهنگی به باشگاه اهدا شد.
فرهنگ  کل  اداره  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
در  کرد:  بیان  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و 
بخش نامه به نویسنده راحله غیبی از باشگاه 
کتابخوانی همه کتاب می خوانند اندیمشک 
به عنوان  سرمدی  فهیمه   تسهیلگری  به  
نامه برگزیده انتخاب شد که لوح تقدیر جام 
به  و  اهدا  وی  به  تومان  هزار  مبلغ 150  و 
تسهیلگر باشگاه مبلغ 1 میلیون تومان تعلق 

گرفت.
از  نویسنده  به  بخش نامه  در  داد:  ادامه  وی 
محیا اهوازیان از باشگاه یار مهربان اهواز به 
لوح  و  تقدیر شد  عتاب  فرحناز  تسهیلگری 
هزار  مبلغ 700  و   اهدا  به وی  تقدیر جام 

تومان به تسهیلگر باشگاه اختصاص یافت.

مساجد  کانون  بخش  در  گفت:  جمشیدی 
حضرت  مسجد  از  معرفت  گلهای  باشگاه 
شایسته  رامهرمز  شهرستان  )س(  زینب 
تقدیر شد؛ و در بخش دبیرخانه باشگاه های 
کتابخوانی فریبا حیدرپور مسئول دبیرخانه 
و  خوزستان  کتابخوانی  باشگاه های  جام 
به عنوان  رامهرمز  دبیرخانه  از  مرادیان  لیال 

دبیرخانه های فعال برگزیده شدند.
معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان یادآور شد: پنجمین 
به زودی  کتابخوانی  باشگاه های  جام  دوره 
همزمان با کشور در خوزستان آغاز می شود.

گفتنی است، مراسم اختتامیه چهارمین دوره 
جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان 
اجتماعات  سالن  در  مردادماه   1 چهارشنبه 
اسالمی  ملی جمهوری  کتابخانه  بین المللی 

ایران به صورت مجازی و آنالین برگزار شد. 

به مناسبت آغاز ششمین سال انتشار هفته نامه رامهرمز نامه
 ادامه یادداشت:

و  اقتصادی  فرهنگی،  دالیل  و  علت ها  می توانند  روزنامه ها  و  مطبوعات 
سیاسی بحران ها را برای حاکمیت تبیین سازند، کمک کار دولت ها در ایفای 
وظایفشان ازجمله پیشبرد امر مهم توسعه ی همه جانبه باشند و به ابزار 
و عناصر مهمی برای گسترش تنوع و تکثر فرهنگ ها و جهان نگری های 

گوناگون بدل شوند.
الف( اهمیت، ضرورت و جایگاه رسانه ها:

ظرف دویست سال گذشته در بخش هایی از شرق و خاورمیانه و نیز ایران 
)دهه هایی پیش از پیروزی نهضت مشروطیت تاکنون( در اثر ظهور و تقویت 
تدریجی رسانه ها، عامه ی مردم و حتی اقلیت های مذهبی و قومی توانسته اند 
با حقوقشان آشنا شوند. به دلیل تالش وسایل ارتباط جمعی، فرهنگ ها و 
و  راه یافته اند  عمومی  افکار  توجه  کانون  به  مختلفی  خرده فرهنگ های 
گروه های گوناگون سیاسی و اقتصادی به داشتن حق بیان و آزادی سیاسی 

و قدرت اقتصادی اذعان دارند.
بی شک، رسانه ها در جهان سوم و خاورمیانه ازجمله ایران، تکیه و تأکید بر 
گسترش پیوسته ی کمی و کیفی خود داشته و دارند و این گسترش همواره 
با چندگانه سازی، آزادی و حقوق جوامع، اقلیت ها، گروه های متفاوت و 
گونه گون )متنوع( و نیز با معرفی هر چه بیش تر خرده فرهنگ ها همراه بوده 
است. به همین دلیل است که جامعه ی سیاسی مبتنی بر مطبوعات آزاد و 
مستقل و رسانه های گروهی گوناگون در تقابل جدی با جامعه ی بسته و 

تک صدایی قرارگرفته و می گیرد.
رسانه ها و مطبوعات که به ارائه اطالعات درباره ی »هر چه که در جامعه 
و دولت می گذرد« می پردازند درواقع می توانند و تا حد زیادی توانسته اند 
به تدریج به خودآگاهی و تحقق توسعه ی فراگیر کمک کنند. همچنین 
آزادی هایی که رسانه ها به بسیاری از جوامع، فرهنگ ها و جهان نگری ها 
عرضه کرده اند، آرمان »جامعه ی شفاف« و »دولت حداقل و پاسخگو« را 

عینیت بخشیده اند.
ب ( مسئولیت و وظایف مطبوعات:

رسانه ها به ویژه مطبوعات و روزنامه ها، کاربردشان به رعایت اصول اخالقی 
و حرفه ای است که پایبندی به آنها، به ویژه در دوره ی بحرانی اهمیت دارد. 
مشارکت  به  تشویق  »واقعیت«،  انعکاس  برای  تالش  اصول،  این  رعایت 
فعال و حداکثری مردم ازجمله گروه های مرجع )دانشگاهیان، روشنفکران، 
روحانیان و به طورکلی قشر تحصیل کرده( در امور سیاسی، امیدوار کردن 
مردم به اثرگذار بودن میزان مشارکت و آرایشان، اطالع رسانی در راستای 
برگزاری انتخابات سالم، آزاد و قانونمند، کمک به نامزدها برای ارائه برنامه و 
نیز ایجاد رقابت میان آن ها، کوشش برای ایجاد وفاق و تساهل میان مقام ها، 
احزاب و گروه های سیاسی و کمک به توسعه ی سیاسی کشور از مهم ترین 

مسئولیت ها و وظایف رسانه ها و روزنامه ها است.
تکیه بر غریزه و غرض، صداقت نداشتن در اطالع رسانی )تناقض گویی، مبالغه 
و اغراق، تفرقه افکنی، تحریف، سانسور(، ترس و خودسانسوری، بداخالقی، 
نبودن  واقعی  و  پیام ها، عینی  نبودن  ایجاد دشمن فرضی، موثق  ارعاب، 
پیام ها و اخبار، بی طرف نبودن، استقالل نداشتن، جریان سازی توهم آمیز و 
غیراخالقی و ...ازجمله مواردی است که نه تنها جزو وظایف و مسئولیت های 
رسانه ها و روزنامه ها به شمار نمی رود که درروند انجام رسالتشان، خلل و 

مانع ایجاد می کند.
ج( مشکل تراشی برای رسانه ها و مطبوعات:

برخی دولت ها و شخصیت های اقتدارطلب همواره از رسانه ها و مطبوعات 
به عنوان ابزار تخریب، تحریف واقعیت و بدنام کردن منتقدان و مخالفانشان 
ایفای مسئولیت هایشان شده اند. دخل و تصرف  استفاده کرده اند و مانع 
در  اقتصادی  و  سیاسی  باندهای  برخی  و  متنّفذ  ِافراد  امیال  دولت ها، 
سیاست ها و برنامه های وسایل ارتباطی و جامعه ی رسانه ای و مطبوعاتی به 
سانسور و خودسانسوری منجر شده و می شود و آینه ی ارتباطی میان جامعه 
و دولت را کدر کرده و می کند. باالتر از این، تحریف، تحدید، تهدید و دخل 
و تصرف دولت ها و شخصیت های متنفذ در امور و مسئولیت مطبوعات و 
رسانه هایی که می خواهند مستقل بوده و کار حرفه ای خود را انجام دهند 
»انگاره ی آزادی که بر خودآگاهی و دانش مبتنی است« جای خود را به 
مردم فریبی، قطع ارتباط میان جامعه مدنی و دولت و درنهایت افول عقالنیت 
و واژگونی واقعیت می دهد. مطبوعات و رسانه ها در غرب، شرق، جهان سوم 

و خاورمیانه دست کم با 2 مانع اساسی دیگر رو به رو هستند:
یکی موانع محیطی همچون قوانین و مقررات غیرعقالنی، سانسور حکومتی، 
توقیف و تهدید و دخالت و موانع اخالقی، اجتماعی و فرهنگی. دوم موانع 
درون سازمانی مانند تأثیر مستقیم سلیقه ی مدیریت ها بر محتوای رسانه و 
مطبوعات، نبود تخصص های الزم و فقدان کادر مناسب حرفه ای. به بیان دیگر، 
بیش تر افرادی که در رسانه های کشورهای خاورمیانه مشغول کار هستند از 

آموزش های الزم حرفه ی خبری و روزنامه نگاری برخوردار نیستند.
به یقین رسانه ها و مطبوعات در چنین شرایطی نمی توانند مسئولیت واقعی 
خویش را انجام دهند و به شکل گیری و جهت دهی دقیق افکار عمومی 
آن گونه که منافع ملی اقتضا می کند، دست یازند. پیامد این امر )توقیف 
برای رسانه ها و مطبوعات( بی اعتبار شدن کارکرد آن ها و  مانع تراشی  و 
درنتیجه کدر شدن رابطه ی میان جامعه و دولت و بروز تدریجی بحران های 
است؛  کارآمدی  و  نفوذ  مشروعیت، سلطه،  هویت،  بحران  مانند  سیاسی 
همانند بحران و سپس فروپاشی و تجزیه ای که در اتحاد جماهیر شوروی و 

نیز در برخی کشورهای خودکامه ی عربی به وقوع پیوست.
به طورکلی و خالصه، در اثر توقیف روزنامه ها یا دخالت و تحکم دیگران 
به ویژه حکومت ها و دولت ها در امور رسانه ها و روزنامه ها، آن ها سه ویژگی 
زیر پیدا می کنند. در این صورت خواه ناخواه زمینه های بحران سیاسی به 
وجود می آید. تاریخ سیاسی معاصر کشورهای خاورمیانه و اسالمی گواه 

این مدعا است:
یکدستی و همسویی صاحبان امتیاز و مدیران مسئول مطبوعات و رسانه ها و 
بیشتر قلم زنان آن ها باسیاست های دولت )به معنای فراگیر و مجموعه ی قوا(

اِعمال سانسور بر رسانه ها و روزنامه ها و نویسندگان مطبوعات و کتاب ها:
قدم به قدم  آن ها  می شود  باعث  نشریات  و  مطبوعات  تحدید  و  سانسور 
و  بی محتوا  نشریات  عمل،  در  و  بروند  روزمرگی  و  شدن  به سطحی  رو 
سرگرم کننده یکه تاز میدان شوند. وقتی محتوا و فحوای رسانه ها و مطبوعات 
یک کشور فاقد هنجارها و ارزش های خبری الزم باشد درنتیجه، تازگی و 
قابلیت انتشار - که از عناصر اصلی رسانه ها و مطبوعات به شمار می آید 
موردتوجه دست اندرکاران آن ها قرار نمی گیرد. حساسیت برخی از حاکمان 
و دولتمردان در برابر کوچک ترین خرده گیری سبب می شود تا هیچ گونه 
مطلب جدی و انتقادی در رسانه ها و روزنامه ها درج نشود. در صورت نبود 
سه نکته و ویژگی یادشده، رسانه ها و مطبوعات به عنوان پیام و نیز کانال های 
انتقال پیام می توانند با پرهیز از افراط و تفریط و تخریب و شایعه سازی و نیز 

حفظ و رعایت اصل بی طرفی، نقش اصالحی خود را ایفا کنند.
ارتقای فرهنگ سیاسی، افزایش حضور و مشارکت عمومی، ایجاد وفاق، 
نشاط و امید در جامعه، افزایش سطح آگاهی در میان شهروندان، شناساندن 
وظیفه و تقویت حس مسئولیت پذیری افراد، نقد و پاسخگو کردن مقام ها 
و دولتمردان، شفاف ساختن روابط میان جامعه مدنی و حاکمیت بااطالع 
رسانی دقیق و به موقع و اجتناب از سانسور و خودسانسوری و ... ازجمله 
نقش های اصالحی رسانه ها و مطبوعات است که باعث جلوگیری از بحران 

سیاسی یا کنترل و مدیریت آن می شود.
ناگفته نماند که جا دارد از هفته نامه رامهرمز به مدیرمسئولی محمدعلی 
بهوند یوسفی و سردبیری یوسف مداحیان که سالهاست در ِصنف خبرنگاری 
و روزنامه نگاری فعالیت دارند و الحق و تاکنون در راستای این رسالت مهم و 
اطالع رسانی اخبار و نقد و انتقادات سازنده، به خوبی عمل کرده اند و امیدوارم 
اینک که در حال ورود به آغاز انتشار ششمین سال این هفته نامه وزین 
هستیم، شاهد قلم زدن مهربانان و مهربانوان فرهیخته شهرمان باشیم تا 
بتوان در فضایی آکنده از همدلی در این شرایط سخت کرونایی، مشکالت 

شهر را به گوش مسئولین برسانیم. یا علی مدد
سری سال افزون دبیر کامپیوتر بازنشسته دبیرستانهای رامهرمز

یادداشت

کشف ۱۹ فقره سرقت
 ازاماکن خصوصي در رامهرمز

فرمانده انتظامي رامهرمز گفت: با تالش مأموران انتظامي شهرستان 
اعتراف  اماکن خصوصي دستگیر و به 1۹ فقره سرقت  12 سارق 

کردند.
در  خبر  این  جزییات  تشریح  در  سهرابي«  الدین  »نجم  سرهنگ 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه  اظهار داشت: در راستاي 
برخورد قاطع با سرقت و جلب رضایت شهروندان، با تالش مأموران 
انتظامي 12 سارق اماکن خصوصي در سطح شهر رامهرمز شناسایي 

و دستگیر شدند.
وي گفت: افراد دستگیرشده در بازجویي مأموران پلیس به ارتکاب 
1۹ فقره سرقت اماکن خصوصي در سطح شهرستان اعتراف کردند.

 سرهنگ سهرابي با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده 
تحویل مراجع قضائي شدند، به شهروندان توصیه کرد: هرگونه موارد 
مشکوک را از طریق مرکز فوریت های پلیسي 110 به همکاران ما 

در مجموعه پلیس شهرستان اطالع دهند.

دستگیری سارق محتویات 
داخل خودرو در رامهرمز

درگفتگو  رامهرمز   انتظامی  فرمانده  سهرابی  الدین  نجم  سرهنگ 
با خبرنگار هفته نامه رامهرمز اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره 
سرقت محتویات داخل خودرو طی هفته گذشته در این شهرستان، 
موضوع شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار مأموران 
کالنتری 11 این شهرستان قرار گرفت و با تحقیقات و کار اطالعاتی 
پلیس ، سارق شناسایی و در یکی از خیابان های سطح شهرستان 

هنگام سرقت دستگیر شد.
او با بیان اینکه سارق پس از دستگیری و انتقال به پلیس آگاهی در 
بازجویی های اولیه به ۴ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف 
باشند که  داشته  توجه  افزود: شهروندان هنگام ترک خودرو  کرد، 
درب ها و شیشه ها کاماًل بسته و اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر 
دزدگیر، قفل پدال و قفل فرمان و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنند.

چند خبر از نیروی انتظامی شهرستان ایذه

دستبند پلیس ایذه بر دستان سارق حرفه ای حلقه بست : فرمانده 
انتظامي ایذه از دستگیری یک سارق حرفه ای با 37 فقره انواع سرقت 

در این شهرستان خبر داد . 
به گزارش  خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از  پایگاه خبري 
پلیس، سرهنگ »حجت سفیدپوست« بابیان این خبر اظهار داشت: 
مبارزه  و  سرقت  از  پیشگیری  اجتماعي،  امنیت  ارتقاء  راستاي  در 
با  شهرستان  این   11 کالنتری  مأموران  حرفه اي،  سارقان  با  قاطع 
کار تخصصی یک سارق حرفه ای را شناسایی و دستگیری آن را در 

دستور کار خود قراردادند.
حین  را  موردنظر  سارق  اطالعاتی  باکار  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
عملیاتی ضربتی دستگیر  و طی  پژو شناسایی  با خودروی  سرقت 

کردند.
پلیس  تحقیقات  در  متهم  اینکه  به  اشاره  با  سرهنگ سفیدپوست 
به 37 فقره انواع سرقت از قبیل داخل خودرو، سیم برق، قطعات 
خودرو و .. اعتراف کرد، بیان داشت: در بازرسی از منزل متهم تعداد 
10حلقه الستیک و رینگ خودرو، ۸ عدد جک خودرو، یک دستگاه 
باند خودرو، ۴عدد باطری خودرو، تعداد ۸دستگاه ecu، ؛  ضبط و 
5عدد رو داشبوردی و 2عدد قالپاق، یک عدد قیچی بزرگ مخصوص 
قطع کابل برق هوایی، ۴5عدد کابل برق هوایی تکه تکه شده سرقتی 

کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان ایذه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل 

پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مرجع قضائي داده شد.
- فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری یک نفر هکر توسط پلیس فتا 
این شهرستان خبرداد: سرهنگ حجت سفیدپوست گفت مأمورین 
پلیس فتا باکار شبانه روزی و تالش تخصصی و بی وقفه موفق شدند 
فردی را که  اقدام به کاله برداری از حساب های برخی از شهروندان 
نموده بود را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر نمایند. متهم 
ضمن اعتراف به جرم خود بهمراه پرونده تحویل مرجع قضایی گردید.

سارق حرفه ای مغازه ها در رامهرمز دستگیر شد
در  رامهرمز  انتظامی  منطقه  فرمانده  سهرابی  الدین  نجم  سرهنگ 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه  اظهار داشت: به دنبال وقوع 
چند فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان رامهرمز،موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار این مأموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد:با انجام کار اطالعاتی،سرانجام 

هویت سارق برای مأموران آشکار شد.
وی افزود:با تالش شبانه روزی مأموران و پیگیرهای مداوم کاراگاهان 
پلیسی  عملیات  دریک  و  شناسایی  سارق  مخفیگاه  آگاهی  پلیس 

دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
سرهنگ سهرابی در پایان افزود:سارق در تحقیقات به عمل آمده به 
۸فقره سرقت در شهرستان رامهرمز،اعتراف و پس از تکمیل پرونده 

تحویل مراجع قضائی شد.

خبر

حل مشکالت کوی شهید رجایی 
)بنه سهراب( تا پایان مرداد ماه

به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه، 
جلسه بررسی و حل مشکالت کوی شهید 
امام  دفتر  محل  در  سهراب(  )بنه  رجایی 

جمعه شهرستان برگزار شد.
در این نشست که حجت االسالم موسوی 
بوستان  حجت االسالم  امام جمعه، 
شهردار  صفری  مسجد،  جماعت  امام 
رامهرمز  آبفا  اداره  رئیس  اسکندری  و 

معضالتی  و  مشکالت  داشتند،  حضور 
و  بررسی  فاضالب  و  آسفالت  ازجمله 
این  پایان  در  شد.  گرفته  تصمیماتی 
پیشین  پیگیرهای  به  توجه  با  و  جلسه 
دیگر  و  فرماندار شهرستان  با  امام جمعه 
تا  شد  مصوب  نهایت  مربوطه  مسئولین 
کوی  منطقه  مشکالت  مردادماه  پایان 

شهید رجایی مرتفع شود.

پیگیری مطالبات اصحاب رسانه توسط خانه مطبوعات خوزستان
غالمرضا فروغی نیا رئیس هیئت مدیره خانه 
مطبوعات خوزستان طی گفتگویی با خبرنگار 
اقتصاد بومی اعالم کرد: در آینده نزدیکی و با 
هماهنگی های بعمل آمده به تقاضاهای قبلی 
مطبوعات  خانه  سامانه  در  علتی  هر  به  که 
تقاضاهای  به  همچنین  و  مانده اند  بالتکلیف 
در خانه مطبوعات رسیدگی  جدید عضویت 

خواهد شد.
به همه شهرهای  پروسه عضویت  افزود:  وی 
خانه  انشااهلل  و  یافت  خواهد  تسری  استان 
واقعی  به معنای  استان خوزستان  مطبوعات 

محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد: تعداد اعضای خانه مطبوعات 
نظر  به  نفر هستند که  در حال حاضر 2۹6 
را  این ظرفیت  برابر  تا دو  این خانه  می رسد 

می تواند تحت پوشش قرار دهد.
خانه  که  انتقاد  این  به  اشاره  با  نیا  فروغی 
مطبوعات تاکنون تنها معطوف به صنف رسانه 
در شهر اهواز بوده، تصریح نمود: وقتی تابلوی 

کلیت استان بر سر در این نهاد صنفی آویزان 
است می بایستی عماًل هم در همه شهرهای 
خوزستان تسری داشته باشند و نمی توان تنها 

آن را در حیطه شهرستان اهواز اجرا نمود.
است  امیدوار  جدید  هیئت مدیره  افزود:  وی 
مطبوعات  شهرستانی  همکاران  مساعدت  با 
هم  اهواز  غیر  شهرهای  در  را  خود  رسانه  و 

تأسیس نماید.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات خوزستان 

ریاست  مثبت  دیدگاه  به  اشاره  ضمن 
خصوص  در  خوزستان  استان  دادگستری 
خصوص  در  رسانه ای  دعاوی  به  رسیدگی 
نحوه رسیدگی به شکایات مربوطه گفت: طی 
دادگستری  محترم  مدیرکل  با  که  نشستی 
که  دست یافته ایم  تفاهم نامه  یک  به  داشتیم 
عملیاتی  و  ابالغ  نزدیکی  آینده  در  انشااهلل 
شیوه  در  می تواند  موارد  این  و  شد  خواهند 
برخورد قضائی با شکایات رسانه ای دگرگونی 

مهمی ایجاد نماید.
فروغی نیا با تأکید به دیدار اخیر هیئت مدیره 
استاندار  شریعتی  دکتر  با  مطبوعات  خانه 
خوزستان گفت: در این دیدار استاندار محترم 
انتقادات  برابر  تا هیچ مسئولی در  داد  قول 
و  ندهد  دست  از  را  خود  تحمل  رسانه ها 
افزود:  وی  نشود.  قضائی  ابزار  به  متوسل 
را  هدف  این  دیدار  پس ازاین  خوشبختانه 
جناب استاندار در قالب یک دستور کتبی به 
زیرمجموعه خویش ابالغ نمودند که در جای 

خود موجب قدردانی است.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات خوزستان 
در پایان اظهار امیدواری نمود تا همه ارگان ها 
و شرکت ها و سازمان های موجود در خوزستان 
خبرنگار«  روز   – مرداد   17« پاسداشت  در 
چهارم  رکن  تا  نموده  همکاری  و  همیاری 
وظائف  به  بتواند  واقعی  معنای  به  جمهوری 

خویش جامه عمل بپوشاند.

همه بازنشستگان در یک گروه شغلی حقوق مساوی دریافت خواهند کرد
برداشت های  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  بحث  از 
متفاوتي در فضاي مجازي مطرح شده لذا ازآنچه اتفاق خواهد 
افتاد نکاتي را بطور خالصه به خدمت همه عزیزان بازنشسته 
بازنشستگان ۹0  حقوق  همسان سازی  مبناي  می کنم.  عرض 
درصد حقوق مشمول کسور شاغل همترازیست که بر اساس 
میانگین حقوق خردادماه سال ۹۹ شاغلین 30 سال خدمت 
در طبقات مختلف 1 تا 16 بصورت دقیق محاسبه شده، که به 
بازنشستگان و شاغلین که در هر  میزان اختالف حقوق بین 
گروه شغلي وجود دارد براي پرکردن این شکاف حقوق براي هر 
گروه شغلي امتیاز خاصي در نظر گرفته شده است. بعد از اجراي 
طرح همسان سازی هیچ بازنشسته ای اعم از کشوري، لشگري، 
مستمری بگیر از 90% حقوق ناخالص همتراز خود کمتر دریافت 
نخواهد کرد و همچنین گروه های پایین تر هم از حداقل حقوق 

تعیین شده کمتر دریافتي نخواهند داشت.
همه بازنشستگان عزیز از شاغلین همتراز خود دریافتي بیشتري 
خواهند داشت چراکه از حقوق شاغلین، کسور بازنشستگي و 
مالیات کسر مي شود که این نوع کسورات مشمول بازنشستگان 

نخواهد شد.
تحصیلي  و  کاري  شرایط  و  آیتم ها  همه  بازنشستگي  هنگام 
و در  استخراج  با دقت  پرسنلي  پرونده  از داخل  بازنشستگان 
سامانه صندوق بازنشستگي به درستی درج گردیده مواردي از 
قبیل مدرک تحصیلي، سوابق کاري، سوابق مدیریتي، گروه های 
تشویقي، ضمن خدمت، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، جانبازي، 
مناطق  در  اداري  خدمت  شهدا،  خانواده  با  نسبت  ایثارگري، 
جنگي که به ازاي هرسال 1۸۸ امتیاز و ... به صورت دقیق در 
سامانه صندوق های بازنشستگي درج گردیده و بر اساس همین 

آیتم ها بازنشستگان کشوري دریکی از گروه های شغلي 20 گانه 
قرارگرفته اند و االن هیچ مدرک جدیدي نیاز نیست و در صورت 
و طبق همان  گرفت  نخواهد  قرار  موردمحاسبه هم  ارائه هم 
بازنشستگي  صندوق های  سامانه  در  مندرج  شرایط  و  ضوابط 

همسان سازی انجام خواهد شد. 
همه بازنشستگاني که در یک گروه شغلي یکسان قرارگرفته اند 
حقوق مبناي مساوي دریافت خواهند کرد و فقط به افرادي که 
داراي شرایط ذیل باشند سابقه مدیریت یا معاونت حداقل 720 
روز در طول خدمت از 5 تا 25% حقوق مبنا، سابقه خدمت اداري 
در مناطق جنگي به ازاي هرسال 1۸۸ امتیاز، سنوات مازاد بر 30 
سال به ازاي هرسال 5/2% حقوق مبنا، سنوات کمتر از 30 سال 
به ازاي هرسال 5/2% حقوق مبنا کسر، حق عائله مندی، حق 

اوالد به واجدین شرایط اضافه یا کسر خواهد شد.

 هفتکل، باالترین رتبه استفاده از ماسک در خوزستان
رعایت فاصله گذاری در هفتکل و اللی مطلوب و در رامهرمز و ایذه 
کمتر از 50 درصد است و هفتکل، باالترین رتبه استفاده از ماسک 

در خوزستان را دارد.
به گزارش خبرنگار هفته نامه رامهرمز نامه و به نقل از ایسنا، سرپرست 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در جلسه 
ستاد استانی مقابله با کرونا که )5 مردادماه( برگزار شد، با اشاره به 
کاهش استفاده از ماسک در شهرستان های خوزستان طبق آمار یک 
هفته گذشته گفت: علت کاهش استفاده از ماسک، در دسترس 

نبودن ماسک عنوان شده است.
دکتر سیدمحمد علوی با اشاره به تحلیل انجام شده در خصوص 
در  گفت:  اماکن  تهویه  وضعیت  و  بهداشتی  نکات  رعایت  میزان 
خصوص تهویه مطلوب، دهدز، هفتکل و مسجدسلیمان بیش از ۸5 
درصد فعال شده اند؛ رامهرمز، هویزه و کارون کمتر از 50 درصد و 

سایر شهرستان ها بین 70 تا ۸5 درصد تهویه مطلوب داشته اند؛ 
از تهویه مطلوب در خوزستان 70 درصد است  میانگین استفاده 

درحالی که شاخص وزارت بهداشت، باالی ۸5 درصد است.
علوی بیان کرد: وضعیت گندزدایی مراکز و اماکن در هفتکل و دهدز 
100 درصد اما در اللی و هویزه کمتر از 50 درصد بوده است و 
دیگر شهرستان ها نیز در محدوده متوسط بودند. در مجموع میانگین 
استانی این شاخص، 70 درصد است اما شاخص وزارت بهداشت 

۸5 درصد است.
وی تصریح کرد: وضعیت رعایت فاصله گذاری در اللی و هفتکل، مطلوب 
و باالی ۸5 درصد بوده است اما رعایت فاصله گذاری در رامهرمز، دشت 
آزادگان، باوی، ایذه، کارون و هویزه پایین تر از 50 درصد بوده است. 
میانگین متوسط استانی در زمینه رعایت فاصله گذاری اجتماعی 56 

درصد است که از شاخص وزارت بهداشت پایین تر هستیم.

استانی  متوسط  کرد:  عنوان  خوزستان  بهداشت  مرکز  سرپرست 
میزان استفاده از ماسک توسط کارکنان مراکز، 6۴ درصد است که با 
۸5 درصد شاخص وزارت بهداشت فاصله زیادی داریم البته وضعیت 

نسبت به گذشته بهتر شده است.
علوی ادامه داد: میزان استفاده از ماسک در هفته گذشته در هفتکل 
با رعایت ۹0 درصد باالتر از همه شهرستان ها بوده است. استفاده از 
ماسک در امیدیه، ماهشهر، هندیجان، اللی، باغملک، رامشیر و دهدز 

نیز نسبت به هفته گذشته کمتر بوده است.
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز افزود: استفاده از ماسک در ایذه، اهواز، رامهرمز و اندیمشک 
متوسط بوده است اما میزان استفاده از ماسک در شهرهای امیدیه، 
رامشیر، اللی، ماهشهر، باغملک و کارون نسبت به هفته گذشته 

کاهش یافته است.

 سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان امام 
خمینی»ره« رامهرمز منصوب شد

طی حکمی از سوی بهرام عزتی مدیر شبکه 
رامهرمز؛ سیما چنگیزی  درمان  و  بهداشت 
باحفظ  رامهرمز  پرستاری  نظام  رئیس 
سمت، به عنوان سرپرست مدیریت داخلی 

بیمارستان امام خمینی»ره« منصوب شد.
پیش از این آقای فرج اهلل اکبری عهده دار 

این مسئولیت بود.

با صدای مردم رامهرمز
ماه  که  هستیم  آسیاب  در جوی  خانوار  چند 
هاست پول کنتور را واریز کردیم اما می گویند 

کابل و کنتور نداریم! لطفأ پیگیری کنید.
هستیم  آسیاب  جوی  اهل  خانوار  چند  ما 
کردیم  واریز  پول  کنتور  برای  بیشترمان  که 
ولی ماه ها است که مارا به امروز و فردا حواله 
میکنند و میگویند کابل برق و کنتور نداریم یا 
میگویند خانه شما در منطقه هایی است که به 
آن برق تعلق نمی گیرد یا میگویند بروید تیر 
برق بخرید تا ما برق بکشیم بیشتر خانواده های 

این منطقه هم کارگر روزمزد هستند و به زور 
پول کنتور برق را فراهم کردند حاال ما در این 
شرایط گرما و کروال نمیدانیم چه کنیم لطفاً به 
گوش مسئولین برسانید؛ خواهشأ گفتنی است 
این خانوارها در خیابان آرزم  کوچه های شهید 
پیرمرادی به باال هستند و یک کوچه که تماماً 
میگویند  و  نمیدهند  جواز  را  نیز  ساخته شده 
فضای سبز است با اینکه تمام کوچه ساخته شده 

و نصف آن برق و آب و گاز دریافت کرده اند.
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میالد دهقان
۲۸ اسفندماه ۱۳۸۹ یکی از چوپان های مربچه هنگام چرای 
گوسفندان روی تپه نزدیک روستا به چندتکه سفال شکسته 
برخورد که روی یکی از آنها، نقش و نگاری عجیب بود. چوپان 
که نمی دانست چه چیزی پیداکرده است، قطعات کوزه شکسته 
را با خود خانه برد و سپس آن را به آقای فرهاد محمدیان از 
آقای  سپرد.  مربچه  فرهنگی  میراث  فعالین  و  عالقه مندان 
محمدیان نیز پس از تماس با اعضای انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی تاشار رامهرمز این قطعه سفالی را به ایشان تحویل داد.

فرهاد محمدیان این داستان را چنین روایت می کند:
»... شب هنگام به من زنگ زد و گفت بیا با شما کاری مهمی 
دارم، بدون فوت وقت رفتم. از کشوی کمد دیواری خانه اش 
چیزی را که الی پارچه ای پنهان کرده بود بیرون آورد و به 
من داد. پس ازاینکه دقایقی با تعجب به کتیبه نگاه کردم آن 
را با خود به خانه بردم. من از سالها قبل با انجمن دوستداران 
میراث فرهنگی تاشار رامهرمز در ارتباط بودم و از همان لحظه 
نخست بر این اندیشه بودم که جریان را با آنها در میان بگذارم 
به همین دلیل به آقای منصور معتمدی دبیر و حشمت اله دهقان 
نایب رییس انجمن اطالع دادم که چنین کتیبه ای در اختیار دارم. 
دو سه روز بعد از عید نوروز عصر دوم فروردین ۱۳۹0 آقایان 
معتمدی، دهقان و طیبی از اعضای انجمن تاشار به خانه بنده 
تشریف آوردند. پس از خوش آمدگویی کتیبه را که از الی پارچه 
درآورده و تحویل شان دادم. پس از شرح داستان، هرچهارنفر 
با ماشین آقای طیبی به طرف زمینهای کشاورزی که مکان 
پیدا شدن کتیبه بود و دو سه کیلومتری از مرکز روستا فاصله 
داشت، رفتیم. ماشین را به فاصله ۲00 متری تپه خاموش کرده 
و پیاده راه افتادیم به تپه ی خاکی نسبتاً کم ارتفاعی رسیدیم. 

آثار هیچگونه حفاری و کاوش دیده نمی شد و خاک تپه بکر 
و دست نخورده بود. با برسی تپه، خرده سفالهای باقی مانده را 
مشاهده کردیم. کتیبه مربچه توسط انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی تاشار تحویل اداره میراث فرهنگی رامهرمز شد که بعد 

از چندسال سرانجام ترجمه شد.«
کتیبه بر روي تکه سفالي در ابعاد ۱۸.5 در ۱6.5 نوشته شده است. 
این تکه سفال، بخشي از یک خمره بوده که بقایای آن روی تپه 

مذکور باقیمانده بود. اندازه کتیبه 7 در 5.4 سانتیمتر است و ۹ 
سطر بر روي آن نوشته شده است. تاکنون نمونه دیگری مشابه 
این نامه سفالین یافت نشده است و به همین دلیل نامه ایالمی 

مربچه، در جهان بی همتاست.
متن ترجمه و گزارش کتیبه، توسط آقای حمیدرضایی  صدر 
کارشناس زبانه ای باستاني پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگي و 
گردشگري و خانم گلفام شریفي عضو هیئت علمي پژوهشکدة 
مردم شناسي پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگي طی مقاله ای 

در نشریه »زبان ها و گویش هاي ایراني« منتشر شد. به گفته 
نویسندگان این مقاله »نوشتن نامه بر روي خمره نامعمول است 
و مشابهي در تمدن ایالم ندارد. نویسندة نامه، یک ایرانی به نام 
لَلینو )Lalinu( است که احتمااًل فردی عالي مقام یا تاجري 
ثروتمند بوده که کاتبي به نام َهَب لیکي )Habaliki( و یک 

نفر سفالگر را به خدمت گرفته بود.« *
 در متن نامه، مشخص است که کاالیی همراه آن فرستاده شده 
است. مکانی که این جنس یا کاال به آن ارسال شده است »سو 
اِلِه« )Suele( نام دارد و موقعیت جغرافیایی آن نامشخص است. 
همچنین مشخص نیست کاالي شده به سواِلِه چه چیزی بوده 
است، زیرا با ضمیر یا صفت اشاره »این« معرفي شده است که 
احتماال اشاره به محتویات خمره ای دارد که کتیبه بر روي آن 

نوشته شده است. متن نامه و ترجمه آن چنین است: 
پی نوشت: تمدن ایالم در ۲700 پیش از میالد مسیح )47۹0 
سال پیش(، تشکیل شد و نخستین مرکز شاهنشاهی ایالمی در 
شهر باستانی شوش در استان خوزستان بود. ایالمیان کشورشان 
به معنی   )Hatamti/Haltamti( تََمتی  َهل  »همتی«  را 
با توجه به تقسیمات جغرافیایی  »سرزمین خدا« می خواندند. 
کنونی، محدوده تقریبی تمدن ایالم شامل استانهای خوزستان، 
بختیاری  و چهارمحال  ایالم  و  فارس  استان  از  هایی  بخش 
می باشد. شهر رامهرمز تقریباً در قلب تمدن ایالمی قرار داشت. 
دوره ایالم نو از حدود ۱۱00 تا 5۳۹ پیش از میالد مسیح بود که 
با آغاز دوره هخامنشی در حدود ۲500 سال پیش، دوره ایالم 

به پایان رسید.
ویژه نامه فرهنگستان )نشریه زبان ها و گویش های ایرانی( شماره 

۸، اسفند ۱۳۹6

نویسنده : عباس عبادی
مطلبی که با عنوان »شهر من« مالحظه می کنید، 
رومز...«  آن سال ها که  از کتاب »  بخشی کوچک 
این  است.   عبادی  عباس  خاطره های  داستان 
مجموعه، دارای یک مقدمه و چند فراز در معرفی، 
شهر و همنسالن نویسنده و چیستی خودش است 
پس ازآن چند داستان خاطره از دهه ی چهل رامهرمز 
را در خود دارد. کتاب چند سال است که آماده ی چاپ 
می باشد اما وسواس و دو دلی نویسنده، تاکنون مانع 

چاپ آن بوده است .
وقتی بی تعصب و به دور از تعلق و وابستگی به »رومز« 
فکر می کنم و تاریخ تحوالت اجتماعی صد و پنجاه 
سال اخیر را جلوی چشم می آورم. نمی توانم تفاوت 
رومز را با شهرهای، الاقل دور و برمان، نادیده بگیرم. 
اگر اغراق نباشد، در نگاه من از نظر تکثر و تعدد اقوام 
و تساهل و مدارای قومی و زبانی، رومز را می شود 
هندوستاِن ایران نامید. ساحلی امن و سقفی آرام و 
بی دغدغه برای مردمان صلح جو، زحمت کش، بی عده 
و عدد که جنگ و خون ریزی طایفه ای و گردن کشی 
خوانین و مالکان و اردوکشی ایلِی عشایر و اختالف 
منافع ارباب ها در شهر و دیارشان، جان به لبشان کرده 
بود و به دنبال فضایی بی دغدغه و آرام بودند. سرزمینی 
که پناهشان دهد تا زندگی کنند و فرزندانشان را به دنیا 
بیاورند و بزرگ کنند. جایی که بتوان شب ها بی ترس 
غارِت نداشته ها خوابید و از ریخته شدن خون خود به 
دست زورگویان و حرامیان نترسید، مکانی که بتوان 
آبرومندانه زندگی کرد و نگران رسوایی و تعدی به 
نوامیس خود نبود. جامعه ی ناامن ایران بعد از انقالب 
مشروطه ای که عقیم و ناتمام ماند، رشد قدرت های 
محلی را به همراه داشت. قدرت هایی که با قداره و 

تفنگ حکومت های کوچک خود را اداره می کردند. 
اینجا بود که »رومز« بعد از چند قرن سکون و سکوت 
و ویرانی، سرراست کرد تا نقش تاریخی خود را ایفا 
کند. وقتی در شوشتر جنگ »حیدری - نعمتی«، جان 
مردم ضعیف و زحمتکش را به لب رساند، گروه گروه 
محله ی  و  شدند  سرازیر  رومز  به سوی  شوشتری ها 

شوشتری ها شکل گرفت. 
در دزفول آتش جنگ ودعوای خوانین محلی با سادات 
و بختیاری ها شعله می کشید که کاسب های بازاری 
و استادکاران صاحب فن و حرفه به سوی رومز کوچ 
آغاز کردند و کنار محله ی شوشتری ها ساکن شدند. 
در بهبهان کشت و کشتار و بی حرمتی ها بین »بهبهو« 
و »قنوات« چنان باال گرفت که ادامه ی زندگی برای 
مردم بی گناه گریزان از تنش و خون ریزی، غیرممکن 
شد، پس گروه گروه در آغوش محله ی علمدار رومز 

جا گرفتند. 
دستان  که  زحمت کش  و  هنرمند  ییالقی های 
زندگی بخششان از هر چوب خشکی، سبزی و آبادی 
می ساخت، آمدند و زمین های خشک و ویران را به 
باغ های میوه با درختان انبوه و سرسبز تبدیل کردند. 
از  که  ...هم  و  طرف  بنی  و  خمیس  آل  عرب های 
سال ها پیش بودند، بختیاری ها هم از طرف ایلخانی با 
یاری و همراهی کالنترها، منطقه را اداره می کردند و 
عمده ی این امنیت، به واسطه ی نظم و امنیت حکومت 

و یوسف خان امیرمجاهد بود. 
عشایر،  کردن  قاپو  تخته  برای  رضاشاه  سیاست  با 
ترک های قشقایی هم به این مجموعه افزوده شدند 
و عالوه بر رومز در هفت گل و قلعه تل ساکن شدند. 
این تنوع و تکثر، تابلویی بزرگ از فرهنگ ها، باورها، 
فولکلور، گویش، لهجه و ...گرد هم آورد که به جرأت 

می توان گفت در سراسر ایران بی نظیر بود. 
اینان در کنار روزی های صاحب حق آب و گل، قرار 
گرفتند و »رومز«را ساختند. بازارهای سرپوشیده شکل 
دادند.  جای  خود  در  را  ماهر  کاسب های  و  گرفتند 

بنگاه ها و کاروانسراها مانند مزارع، آباد شدند. 
باغ ها به ثمر نشستند، مشاغل مختلف رونق گرفتند. 
تجارت بین رومز و شوشتر و دزفول و اهواز پا گرفت.

 آن سال ها رومز، فقط رومز نبود. دزفول و شوشتر و 
بهبهان هم بود. باغبادران و سده و چرمهین و سامان 
هم بود. بگذارید پا را فراتر بگذارم، در دل های کوچک 

ما، آن سال ها، روز همه ی جهان بود. 
بازارش، بازار بود و باغش، باغش. کشاورز و بیل دار 
داشت و باغبان و باغ دار. بزرگ ها، بزرگی می کردند 
و ریش های سفید، حرمت داشتند. بچه ها هم بچگی 
می کردند. با قهر و آشتی ها. تلخی و شیرینی ها. غم ها 

و خوشی ها.
 مرزهای رومز به کیمه و جو آسیو و بنه ی آخوند و 
پاگچی و سرطا، محدود نمی شد. حتی به سلطان آباد 
و جایزان و تل بُرمی و مربچه و صندلی و لپویی هم 
ختم نمی شد. آن سال ها، خلف آباد هم رومز بود، با 
همه ی گالیه ها و دلخوری هایش. رود زرد و میداود 

هم رومز بودند. 
حتی هفتکل هم که دکل ها و لوله های نفت، از ما 
وقتی  می داد.  رومز  بوی  و  رنگ  می کردند،  دورش 
می زد:  فریاد  و  می نشست  پیکاب،  جلوی  حلوایی 
بود.  رومز  معشور هم  بندر  فوری.  هفتکِل  هفتکل، 
با سید حمید و سید مجید و پیکاب های جمس و 
شورلت شان. مثل دوقلوهای توأمان و غیرهمسان. 
البته رقابت داشتند و ُکرُکری، بر سر بار و مسافر؛ اما 
این سید  راه می ماند،  بین  پیکاب سید حمید  وقتی 
مجید بود که به یاری اش می آمد. رفاقت و رقابت! 
خلف آباد هم با پیکاب احمد شولی، به رومز مربوط 
می شد. با تره بار، سیر و پیاز و شلغم و باقال و سبزی 
خوردنی و خورشتی، البته بر روی همه ی این ها، مسافر 

هم می زد.
 آن سال ها، سفر، دشوار بود و وسیله ی نقلیه، کم. تََرَک 
َکل نصری بود و بعدها تََرک ناصرخان و بعدتر اتوبوس 
او و رضا ضیغمی و حاجی آقا کاشانی...؛ که خط اهواز 
را سرویس می دادند. جیپ و واکسال و تک و توکی 
وانت موریس هم به رانندگی شکری رحمانی، یونس 
زمون، ناصر امیری و... که جور بار و مسافر اهل دهات 

و معلم ها را، می کشیدند.
 با نگاهی گذرا به فامیل های خانواده های ریشه دار و 
کهن شهر می توان این تنوع را با تمام وجود لمس 
کرد. فامیل های: کالنتر، هرمزی، عباسیان، دهقان، 
عطار، گالبی، دزفولی، دزفولی پور، جوادی، کوچک 
سه  باغبادرانی،  چرمینی،  قنواتی،  بهبهانی،  دزفولی، 
پور، هرمزی،  دهی، خمیسی، طرفی، رومزی، رومز 
کیانی، عالف بهبهانی، ضیایی شوشتری، سرکهکی، 

لرکی، چهارده چریک، اشتری، کالنترهرمزی، توکل، 
صمیمی،... با چنین تابلوی متنوع و گسترده ای که 
پیش روی ماست، ادعای گزافی نیست اگر رومز را 

»هندوستان »ایران بدانیم.
 شهر میان باغ ها شناور بود و خانه ها بیشتر خشت 
و گلی و کمتر گچ و سنگی و تک و توکی آجری. 
یک طبقه با سقف های کوتاه، درهای چوبی گلمیخ 
دار با کوبه. پاره پاره، هر پاره محله ای و محله ها، چون 
جزیره ای کوچک و دورافتاده در میان اقیانوس سبز 
باغ ها لم داده بودند. کوچه ها و کوچه باغ ها مثل مارهای 
در  و  باغ ها می پیچیدند  بین  سفید و خاکی رنگ در 
میدانگاه های کوچک چنبره می زدند. نمی شد فهمید 
باغ ها  یا  باغ ها تجاوز کرده اند  که خانه ها به حریم 
تا حلقوم خانه ها پیش آمده اند. فقط همه جا باغ بود. 

باغ های انبوه میوه و نخل.
 راه های ارتباطی شهر از شمال به سمت پاگچی، پای 
کوه دو راه می شد. سمت چپ به طرف نمره یک و 
شوشتر می رفت و راه مستقیم پس از گذشتن از »چل 
پلکون«به رود زرد و هفتگل و ایذه. راه جنوبی از کیمه 
خارج می شد و به سمت دوراهی خلف آباد می رفت از 
آنجا یک راه به اهواز و یک راه به خلف آباد و آغاجاری 
و بندر ماهشهر، یک راه هم از سمت شرق شهر از 
رودخانه می گذشت و پس از عبور از روستاها به طرف 
بهبهان می رفت. البته خاکی بود و پل هم نداشت و تا 

جایزان، پردست انداز و ناهموار.
 محدوده ی شهر، پاره پاره بر محور بازار »رضاخانی« 
و  غرب  سمت  به  سرپوشیده  بازار  بود.  شکل گرفته 
»بازار گردلو« که  میدانگاه وسط  از  گیوه دوزها  بازار 
چهارسوق گونه بود و یک طرفش به بازار گیوه دوزها 
و سرازیری منتهی می شد. تازه بولدوزر انداخته بودند 
به جان خانه های خشتی و گچ و سنگی که خیابان 
بکشند و از مسجد عزیز اهلل خان به طرف »جوآسیو« 
خانه ها را خراب کرده بودند از »قاش« حاج بشیر و 
اما  نماند،  باقی  چیزی  حسن،  امام  تاریخی  مسجد 
خیابان پهلوی شکل گرفت و با خود آسفالت را به 

رومز آورد.
 به جای میدان آزادی فعلی، میدانگاهی خاکی بود که 
یک طرفش دیوار گلی باغ حسین آباد قرار داشت که از 
فلکه تا دهنه ی ورودی بازار رضاخانی کشیده می شد. 
سمت جنوب، راهی بود که به طرف کلمه می رفت و 
سمت مغرب، بازار سرپوشیده بود و راهی که تا »جا 
این  در  خان  عزیزاهلل  مسجد  داشت.  ادامه  خرمن« 
میدانگاه قرار داشت و از پشت آن به طرف تل ناردنگی 
حمام زنانه  دو  کیمه  و  تل  راهی  دو  اول  بود.  راهی 
قرار داشت »حمام کوچک« و »حمام دی عیدی«. 
در خیابانی که به طرف جا خرمن می رفت، دو حمام 
مردانه بود. طرف چپ خیابان، جنب مسجدعزیزاهلل 
خان: حمام مش عبدالحسین و کنار آن حمام مش 
شگری. این مجموعه به در میانی بازار رضاخانی وصل 

می شد و اینجا، قلب اقتصادی شهر بود.
از  که  بود  بزرگ  نخلستانی  )نخلی( هم  ُمهی  باغ   
پشت مسجد حاج احمد، نزدیک ورودی اصلی بازار 
رضاخانی شروع می شد و تا مرکز بهداشت فعلی ادامه 
داشت. دیوارهای شمالی اش تا نزدیک پیر »هفتنون« 
کشیده می شد. خانه های شهر با باغ ها محصور می شد: 
و  خضر«  »خواجه ی  »سمیع«،  »پری«،  باغ های 
...؛ مانند کودکی که سر بر دامن سبز مادری زیبا و 
مهربان گذاشته و به او بنازد. در پایان اسفند بوی فاش 

مرکبات، کوچه ها، کوچه باغ ها و خانه ها را پر می کرد.
از چینه و دیوارهای کوتاه کاه گلی باغ ها، میوه ها به 
سیب درختی،  انواع  می کشیدند.  سرک  کوچه باغ ها 
انجیر،  انگور،  انواع  و  پنبه ای  سیب  ترش،  سیب 
زردآلو، نارنج، پرتقال شیرین و پرآب، به هلو، آلو، کنار، 
تمشک، توت، شاتوت، لیموترش، لیموشیرین، بگراوی 
)لیمو تلخ(، انواع انار درشت و پر آب، ترش و شیرین 

و ملس.
که  بودند  آب  جوی های  شهر،  دیگر  شناسنامه ی   
به  آب لوله کشی  هنوز  می کردند.  مشروب  را  شهر 
شهر نرسیده بود، جوی دو لنگه، از سمت بنه آخوند 
و ییالقی ها به شهر وارد می شد. جوی شش لوله از 
سمت خیابان دهقان و جوی قله )خّره( و جوی آسیو 

و جوی های دیگر.
آب  بزرگ  مشک های  با  جوی ها  این  از  سقاها   
می آوردند و های سفالی را پر می کردند. سقای خانه ی 
ما اوائل کل غریب بود و بعد از مرگ او عمو فیروز 
برایمان آب می آورد و دو حبانه یکی بزرگ و دیگری 
متوسط توی داالن خانه را پر می کرد. البته حبانه ی 
کوچکی هم توی حیاط بود که مادر معمواًل خودش 
آن را پر می کرد. در بعضی خانه ها هنوز هم مشک 
بود و دول )دلو( که از پوست بز یا گوسفند و بعدها 
الستیک ساخته می شد و دول دوزی و مشک دوزی 

هم یکی از مشاغل پررونق.
از برق هم هنوز خبری نبود چند سال بعد، به همت 
شهر  در  کوچکی  برق  کارخانه ی  بهبهانی،  آطاهر 
احداث شد که خانواده های مرفه می توانستند برق از 
آن بگیرند. البته فقط برای روشنایی و چند ساعت اول 
شب. خانواده ی ما تا چند سال، جزء برق دارهای شهر 
با روشنایی  تا کالس چهارم دبستان  نبودند؛ و من 

فانوس، درس خواندم.
در  پراکنده  جزیره های  همان  شهر،  محله های 
اقتصادی  مرکز  حول  که  بودند  کوچک  جغرافیایی 

شهر، بازار، شکل گرفته بودند. 
)تل  تل  محله ی  تنون(،  )هف  تن  هفت  محله ی 
محله ی  آباد(،  )عشق  علمدار  محله ی  ناردنگی(، 
شوشتری ها )محله ی دزفولی ها هم نامیده می شد(، جو 
آسیو )آسیاب(، محله ی ایالغی ها ...؛ و زندگی در این 

محله ها جاری می شد.

شهر من

سری سال افزون
بخش سوم:

بنه  و  بار  باید  عروسی  برای 
آبادی  به  امکانات،  تمام  و 
عشایرِی عروس خانم، منتقل 
روز  یک  کار،  این  که  شود 
میشود  انجام  عروسی  از  قبل 
از  که  ایل  جوان  پسران  و 
همه  میگذارند،  تمام  سنگ  کار  این  برای  دامادند  بستگان 
امکانات از قبیل سیاه چادر )بُهون( قالی، گبه، بالش، دیگ 
و  ُخرد  و  ها  پِرت  و  ِخرت  تمام  و  بزرگ  های  قابلمه  و  ها 
ریزهای مورد نیاز بوسیله چهارپایان حمل میشوند. گوسفندان 
باید جهت ذبح کردن به آنجا منتقل  و بزهای گوشتی هم 

شوند.
از سیاه چادرهای  برگزاری عروسی در فاصله چند ده متری 
)بُهون( عشایر، سیاه چادرهای دیگری باکمی تفاوت از نظر 
شکل ظاهری برپا میکردند و داخل آن را با قالی ها و گبه های 
دست باف محلی، فرش میکردند و بر روی قالی ها، بالش های 
لُری آذین شده به روبالشی های بافته شده با کاموای رنگارنگ 
جهت تکیه دادن میهمانان و مدعوین به صورت ردیفی چیده 
بالش  و  قالی  و  بهون  ترکیب  از  خاصی  ِجلوه  که  میشدند 
بر  تمامتر  زیبایی هر چه  برای  و  نظر دکوراسیون داشت  از 
نوعی  داشت  قرار  بُهون  عرض  در  که  ورودی  دروازه  دو 
صنایع دستی به نام ُگمبول که از نخ های تولیدشده از پشم 
بره و میش ساخته شده بود و معمواًل با روشهای رنگرزی در 
شهر بهبهان )وجه تسمیه بهبهان برگرفته از واژه بهون بوده 
است که نیاکان بهبهانی ها در بهون زندگی می کرده اند و با 
ساخت اتاق های ِگلی، واژه بهتر از بهون را به کار بردند و 
با گذشت زمان بهتر از بهون به بهبهان تغییر نام پیدا کرد( 

تهیه می شدند.
زندگی  محل  بهون  با  عروسی  بهون  تفاوت های  از  یکی 
این بود که در طول بهون عروسی از بخش پوششی به نام 
پالََتفی استفاده نمی شد و کاماًل باز بود و میهمانان نشسته در 
تا  داشتند  بهون  اطراف  به محدوده  بهون دید کافی نسبت 
در هنگام دستمال بازی، چوب بازی و سوار بازی سوارکاران 
چابک بتوانند به راحتی تماشا کنند. برای تشماالن هم جایگاه 
خاصی  احترام  از  تشماالن  و  میشد  گرفته  نظر  در  ویژه ای 
آنها میشد و  به  از نظر غذایی توجه ویژه  بودند و  برخوردار 
قبل از نواختن ابتدا دهل یا نقاره آنان را با آتش، کمی گرم 

میکردند تا در صدای دهل و نقاره اثر مثبت داشته باشد.
که  خود  ساز  فیت  فیت  به  میکرد  شروع  کرنا  نوازنده  ابتدا 
نوعی اعالم آمادگی بود مثل امروزی ها که وقتی میخواهند 

پشت تریبون با بلندگو سخن بگویند یا دستی به میکروفون 
میزنند یا هم در آن فوتی میکنند. به هرحال مهتران یا همان 
در همه جا  آغازگر عروسی هستند و صدای دهل  تشماالن 
می پیچید و تا کیلومترها به گوش میرسید امروزه به دلیل سر 
و صداهای جانبی و ماشین آالت، صدای دهل به چهار کوچه 

آن ورتر هم نمی رود.
و  خود  زیبای  و  محلی  رنگارنگ  لباس های  با  ایل  زنان 
حاشیه  نواری  های  پِرچوک  و  پیشانی  به  بسته  چارقدهای 
با  زیبایشان  چندرنگ  دستمال های  و  ِقرِقری  تنبان های 
از  یکی  میشوند،  آماده  مهتران  نقاره  و  و دهل  کرنا  صدای 
زنان که جسارت بیشتری دارد وارد میدانی میشود که از قبل 
برای دستمال بازی تدارک دیده شده است، به دنبال آن سایر 
زنان و دختران گروه گروه ملحق می شوند و با رقص زیبایی 
که دارند توانایی و هنر خود را به نمایش میگذارند، اینجاست 
سوژه  نامزد  جویای  پسر  جوانان  تیزبین  باید چشم های  که 

خود را برگزینند.
وجود  امروزی  آرایشگاه  و  آرایش  نام  به  چیزی  درگذشته 
ایل ساعتها  و دختران  زنان  و  بود  نداشت، همه چیز طبیعی 
با عشق و انگیزه و نشان دادن عالقه خود به خانواده داماد 
محفوظ  ایل  رسم  طریق  بدین  تا  رقصیدند  می  عروس  و 
بماند ولی افسوس که آن روزگاران دوربین های فیلمبرداری 
حافظه اش  در  را  زیبایی  آن همه  تا  نداشت  وجود  امروزی 
ذخیره کند، باور کنید همه آن زیبایی ها را در حافظه خودم 

دارم ولی حیف که نمی توانم نشان دهم.

و  رنگارنگ  قرقری  تنبان های  با  ایل  زنان  دستمال بازی 
و  زیبا  رقص  با  همراه  مهتر  ویس  خان  و  ُفضیل  نوازندگی 
با  هماهنگ  و  ُسرو  خواندن  با  که  دیگری  زنان  هنرنمایی 

نوازنده ساز، جلوه ای از آفرینش آفریدگار بی همتا بود.
مردان  هنرنمایی  نوبت  که  میکردند  احساس  مهتران  وقتی 
باز  دستمال  زنان  و  بازی  چوب  ُکهن  رسم  با  تا  است  ایل 
به چوب  از دستمال بازی  نوازندگی  ریتم  روند،  استراحت  به 
بازی یا تَرَکه بازی تغییر پیدا میکرد، ابتدا دو نفر جهت میدان 
گرمی وارد عرصه چوب بازی می شدند و یکی چوب گیر بود 
و دیگری چوب زن. با یک حرکت نمایشی سایر جوانان را 
دودسته  اول  دقایق  در همان  و  میکردند  دور خود جمع  به 
شکل میگرفت که به نوعی به مصاف هم میرفتند، در چوب 
بازی بعضی فقط تخصص چوب گیری داشتند و بعضی هم 
تخصص چوب زدن، البته بودند کسانی که در هر دو زمینه 
به دور  باشند، چوب بازان حرفه ای  داشته  برای گفتن  حرف 
ساق پای خود، نواری از پارچه می پیچاندند تا مانع از آسیب 
جدی به ساق پا شوند، چون بعضی افراد واقعًا محکم و بدون 
مالحظه ساق پا را هدف قرار میدادند و گهگاهی هم منجر 
به ایجاد تنش میشد، در رامهرمز چند موردی را دیدم که به 
جای چوب از شیلنگ استفاده میکردند و شیلنگ به دلیل پیچ 

خوردن بسیار خطرناک است.
در حین چوب بازی یا دستمال بازی اگر سوارکاران دعوت شده 
فرا میرسیدند، مهتران خود می دانستند که باید ریتم نوازندگی 
ایل که  پیدا کند و سوارکاران  تغییر  به سواربازی بالفاصله 

عروسی  کارزار  محدوده  به  نفره   ۲0 الی   ۱0 گروه  بصورت 
و  زین  پشت  بر  تمامتر  چه  هر  سرعت  با  میشدند،  نزدیک 
اسلحه به دست خم میشدند و اسبان هم انگار می دانستند که 
االن وقت ِمهمیز است و باید تاخت، معمواًل افراد سوارکار، 
میانسال بودند و در تیراندازی تبحر داشتند، فرد سوارکار با 
یکدست اسلحه را گرفته بود و لول اسلحه را بین دو گوش 
همچنان  و  میرفت  نشانه  را  منطقه ای  و  می داد  قرار  اسب 
نوازندگان و طبال به رسم حماسی، چنان میکردند که هم 
اسب و هم سوارکار، احساس میکردند که در میدان جنگند، 
همه  و  داشت  ادامه  دقیقه   ۱0 تا   5 بین  واقعی  مانور  این 
مردان و زنان با شادی هر چه تمامتر این منظره را ایستاده 

تماشا میکردند.
هرگز ندیدم که سوارکاری به اشتباه تیری بیندازد که منجر 
به فاجعه ای شود اما در همین مراسمات خاکسپاری ها بارها 
میشد.  گرفته  انسانی  جان  که  بودیم  تلخی  حوادث  شاهد 
عروسی ها کمتر از سه روز نبودند، هر روز طایفه ای دعوت 
بود، البته جوانان زیادی هم بودند که فقط برای چوب بازی 
و  ناهار  و  بدون دعوت رسمی می آمدند  و  دورتر  از جاهای 
وعده  هر  برای  میشد،  داده  هم  آنان  صبحانه  حتی  و  شام 
چندین گوسفند و بز سر بریده میشد و انصافًا طایفه و ایل 
هم سنگ تمام میگذاشتند و از نظر گوشتی مشکل خاصی 
نبود و هر دامدار نزدیک به خانواده داماد یک گوسفند یا بز 

را هدیه میداد.
مهربانی ها بیشتر بود، صداقت کم رنگ نبود، دست یاری دادن 
در عروسی  روزمزدی  کارگر  هیچ  و  بود  رسومات عشایر  از 
نداشت،  وجود  صندلی  و  میز  نبود،  تاالری  نمیشد،  دیده 
سینی  یک  و  بود  مهربانی  نبود،  چنگال  و  قاشق  و  بشقاب 
پر از برنج و بر روی آن گوشت فراوان که سه یا چهار نفر 
به دور آن جمع می شدند و با پنگال به جای قاشق و چنگال 

تناول میکردند.
وقت ناهار یا شام، ابتدا تعدادی جوان با آفتابه و لگن دست 
پالستیکی  سفره های  و  می شستند  را  میهمانان  و  مدعوین 
غذا  طبخ  محل  از  و  کشیدند  می  مصرف(  بار  یک  )نه  را 
سینی های مملو از برنج و گوشت را بر روی دستان خودشان 
انتقال  میهمانان  نشستن  محل  به  زنجیره ای  به صورت  و 
میدادند و زنان ایل با هر وعده غذایی ِکل و ُسرو سر میدادند، 
هنگام صرف غذا جوانان دیگری پارچ آب یا دوغ محلی به 
دست باالی سر میهمانان آماده خدمت بودند، بالفاصله بعد 
شستن  برای  دست  به  لگن  و  آفتابه  جوانان  غذا  صرف  از 
دستان سر میرسیدند و به دنبال آن حوله های پارچه ای توزیع 

میگردید، چون دستمال کاغذی وجود نداشت.
ادامه دارد

رسم و  رسومات  خواستگاری تا عروسی استان کهگیلویه و بویراحمد

نامه سفالی 3 هزار ساله ی مربچه، کتیبه ای بی همتا از ایران باستان

و شیرزنان  بانوان  بویژه  بختیاری  بزرگ  ایل  به  تقدیم 
بختیاری...

قوم بختیاری همچنان که مردان شجاع،کاردان و الیق 
نیز  تحویل جامعه داده است زنان شایسته و شجاعی 

پرورانده است..
نقشی  ایلی  زندگی  در  مردان  همچون  بختیاری  زنان 

چشمگیر داشته اند.نقشی تاثیر گذار و غیر قابل انکار...
شیرزن  چهار  سرگذشت  بر  داریم  مروری  ادامه  در   

بختیاری...
۱- بی بی شاپسند:

طایفه  از  جمالی  آل  خان  صالح  علی  دختر  زن  این   
بهداروند،همسر جعفر قلی خان دورکی ومادر حسینقلی 

خان ایلخانی بود. 
بختیاری ها برای رعایت ادب و احترام او را بی بی بزرگ 

یا به اصطالح بختیاری بی بی گپه می نامیدند..
بی بی شاپسند در جوانی مورد توجه فتحعلی شاه قاجار 
قرار می گیرد به گونه ای که شاه دلباخته وی می شود 
و او را از پدرش خواستگاری می کند، اما پدر برای اینکه 
از این خواسته شاه سر باز زند، اظهار می دارد وی عقد 

کرده جعفرقلی خان پسر حبیب اهلل خان دورکی است.
بی بی از آن پس به خاطر آن که مورد توجه شاه قرار 

گرفته به بی بی شاپسند معروف می شود.
ودر  بوده  بختیاری  نام  به  زنان  از  پسند  شاه  بی  بی 
بختیاری  کل  ایلخانی  حکومت  به  پسرش  رساندن 

نقشی چشمگیر داشته است.
همچون  روحیاتی  دارای  بختیاری  شیرزن  این 
گذشت،بخشش و عفو بود و هنگامی که پسرانش درقلعه 
لوط اندیکا علی داد خدر سرخ و ابوالفتح خان و حیدر 
خان پسران کلبعلی خان دورکی رابه قتل می رسانند و 
پسر دیگرش آقا زمان به بی بی پناهنده می شود،بی بی 
پسرانش را ازکشتن وی منع می کند.این زن در حفظ و 
حراست از جان پسرانش به ویژه پسر ارشدش حسینقلی 
خان همیشه کوشا بوده است و با درایت خود از هر گونه 

توطئه ای علیه وی پیشگیری می کرد.
۲-بی بی زیبنب:

 بی بی زینب دختر ابدال خان پسر کلبعلی خان دورکی 
است.مادرش دختر شفیع خان بود بعداز قتل ابدال خان 
به عقد ابوالفتح خان برادر وی در آمد و پس از کشته 
شدن ابوالفتح خان باحسینقلی خان ایلخانی ازدواج کرد...

بی بی زینب چون در عنفوان جوانی به زیارت خانه خدا 
میرود به حاجیه بی بی مشهور می گردد.بی بی زینب 
یکی از زنان متنفذ و مقتدر ایل در زمان خویش بوده 
است که هم بر روی شوهر خود و پسرانش و هم بر روی 
خوانین بختیاری دارای نفوذ کالم بوده است تا جاییکه 
گاهی پسران خود را توبیخ می کرده است. بی بی به 
کشورهای مختلفی سفر کرد و از طریق بغداد به خانه 
خدا مشرف شد. و تا پایان عمر و در سن نودسالگی نیز 

در مسائل سیاسی ایل دخالت می کرد..

از زمان مرگ او اطالع دقیقی در دست نیست اما در 
زمان حضور الیزابت مکبن روز در چهار محال بختیاری 

زنده بوده است.
۳-بی بی صاحب جان:

دختر رضاقلی خان ایلبیگی ،همسر نجفقلی خان صمصام 
السلطنه و خواهر ابراهیم خان ضرغام السلطنه است..

 او از زنان الیق،کاردان و شایسته بختیاری بوده است.او 
همسرش صمصام السلطنه را در امور ایل یاری می رسانده 

و با او همکاری داشته است..
نظر  زیر  به دقت  را  اوضاع  شوهرش  غیاب  در  زن  این 
داشته و با ارسال تلگراف و نامه و حل و فصل مسائل ایلی 

موقعیت شوهرش را تثبیت می نمود..
بی بی صاحب جان در جریان فتح اصفهان هنگامی که 
پی برد تعدادی از قوانین بختیاری تمایلی به این کار 
ندارند با ارسال نامه های برای همسران آن ها از آن ها 
یاری  به  که  کنند  راغب  را  شوهرانشان  که  خواست 
باعث  بی بی  حرکت  این  بشتابند  السلطنه  صمصام 
اتحاد خوانین و ایل گردید و نتیجه آن فتح پیروزمندانه 

اصفهان بود...
 الیزابت مکبن روز درباره او نوشت او از هر لحاظ زن فوق  
ای بود.در مصرف پول امساک می کرد و به طور کل از به 

کار بردن زیورآالت خودداری می کرد.
۴- بی بی مریم)سردار مریم بختیاری(:

 دختر حسینقلی خان ایلخانی کل بختیاری و خواهر 

علیقلی خان سردار اسعد و مادر علیمردان خان قهرمان 
مبارزه با رژیم شاه ، از جهت مادری به محمدتقی خان 

کیان ارثی چهارلنگ می رسید...
این زن یکی از زنان قهرمان و نادر بختیاری بود..

او در جریان جنگ جهانی دوم به همراه عده ای از قوانین 
بختیاری جانب آلمان ها را گرفت تا جاییکه خود اسلحه 
به دست گرفت و با نیروهای متجاوز انگلیسی و روسی 
درخاک  را  المانی  سرباز  عده  یک  رهبری  و  جنگید 
بختیاری به عهده گرفت...بی بی معتقد بود با استفاده از 
کمک آلمان ها می تواند روس ها و انگلیس ها را از خاک 
میهن پرستی  و  وطن دوستی  کند...حس  بیرون  ایران 
دارای  بی بی  است..  بوده  خاص  و  عام  زبانزد  بی بی 
مطالعاتی زیادی بوده است و به زبان های روز دنیا مسلط 
بوده است... چادر او در زمان جنگ جهانی مأمن تعداد 

زیادی از روشنفکران زمان خویش همچون وحید
دستگردی،عالمه دهخدا و... بوده است...بی بی به سبب 
رشادت هایی که در مقابل اشغالگران از خود نشان داده 
برایش  آلمان  امپراطور  جانب  از  که  هدایایی  و  است 

فرستاده شد. به سردار مریم مشهور گردید..
جن راف گارثویت درباره این زن نوشت:

فکری  و  سرکش  روحی  دارای  برجسته  زن  شیر  این 
مستقل بوده و در تعین حیات و سیاست بختیاری نقشی 

به سزا داشته است..
درود بر همه ی شیرمردان و شیرزنان قهرمان وطن

سرگذشت چهار شیرزن ایل بختیاری
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در نیویورک دو هفته بعد از اجباری کردن ماسک، مرگ 
و میر براثر کرونا تک رقمی شد و حتی در برخی روزها، 

به صفر رسید.
زدن،  ماسک  عمومی  رعایت  با  مردم  هنگ کنگ،  در 
بیماری را تحت کنترل درآوردند و کمترین نرخ ابتالی 

در منطقه را به اسم خود ثبت کردند. 
در نیوزیلند، که موفق ترین کشور دنیا در مهار کروناست، 

ماسک زدن به طورجدی توسط مردم رعایت شد.

در اسپانیا که تا چندی پیش بیمارستان ها و سردخانه ها 
شدن  الزامی  با  نداشتند،  اجساد  و  بیماران  برای  جا 
آن  از  خبری  دیگر  و  یافت  بهبود  اوضاع  ماسک، 

صحنه های زجرآور اولیه نیست.
عزیزانمان  و  خود  جان  تا  بزنیم  ماسک  هم  ایران  در 
برابر  در  بشر  سالح  مهم ترین  ماسک،  باشد.  امان  در 

کروناست؛ پس رعایت کنیم.

تجربیات جهانی درباره ماسک

۳ دسته از کودکان کرونایی که باید به پزشک مراجعه کنند
یک فوق تخصص عفونی اطفال با بر شمردن عالیم 
اصلی بروز کرونا در کودکان و با اشاره به عالیم خطر 
بروز کرونا در کودکان برای مراجعه به پزشک،  گفت: از 
آنجا که همچنان نگرانی جدی در رابطه با بروز عالیم 
حاد کرونا در کودکان وجود ندارد، به خانواده ها توصیه 
می شود که عالوه بر توجه به رعایت اصول بهداشتی، از 

سالمت روان کودکان غافل نشوند.
دکتر سید علیرضا فهیم زاد - معاون آموزشی پژوهشی 
بیمارستان کودکان مفید با بیان اینکه عالیم بروز کرونا 
در کودکان طی چند ماه اخیر متفاوت تر شده است، 
دیده  در کودکان  برخی عالیم شدیدتر کرونا  گفت: 
گزارش  بیماری  شیوع  ابتدای  در  شاید  که  می شود 
نشده بود، البته باید توجه داشته باشیم که همچنان 
آمار بروز کرونا در کودکان نسبت به بزرگساالن کمتر 
بوده و موارد حاد و عالمت دار نیز در آنان کمتر گزارش 

می شود.
به  اشاره  با  بروز کرونا در کودکان: وی  اصلی  عالیم 
عالیم اصلی بروز این بیماری در کودکان، اظهار کرد: 
در ابتدا عالیم تنفسی در اولویت بود ولی این روزها 
عالیم غیرتنفسی همچون عالیم گوارشی، اسهال و 
استفراع حاد و در برخی موارد بروز شوک های عفونی 
یا افت شدید فشار خون گزارش شده که اگرچه در 
ابتدابه سایر بیماری ها شک داشتیم ولی بعد متوجه 

شدیم که از عالیم کروناست.
وی با اشاره به بروز عوارض جدی پوستی مانند بیماری 
کاوازاکی با صدمات عروقی در موارد بسیار نادر، تاکید 
کرد: اگرچه بروز عالیم حاد کرونا در کودکان شایع 
نیست ولی دیگر عوارض تنفسی تنها مالک ما برای 

بروز کرونا در کودکان نیست.
در  کرونا  بروز  همچنان  اینکه  بر  تاکید  با  زاد  فهیم 
کودکان شیوع باالیی ندارد، گفت: با این حال حتی 
یک مورد هم برای ما اهمیت دارد و نمی خواهیم که 
هیچ کودکی مشکل جدی پیدا کند، بنابراین رعایت 
عدم  دست ها،  مداوم  شوی  و  شست  ایمنی،  نکات 
حضور کودکان در اماکن عمومی و شلوغ و همچنین 
جلوگیری از تماس کودکان با افراد مشکوک و بیمار 

اکیدا توصیه می شود.
چه کودکانی در معرض خطر جدی هستند: این فوق 
کودکان  اینکه  بر  تاکید  با  کودکان  عفونی  تخصص 
دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابت، بیماری های 
قلبی یا ریوی و نقص ایمنی همچنان در معرض خطر 
جدی قرار دارند، گفت: رعایت اصول ایمنی و بهداشتی 
برای این دسته از کودکان اهمیت باالیی دارد، چراکه 
ابتال به کرونا در این کودکان با احتمال بروز عوارض 

جدی همراه است.
به  توصیه  و  کودکان  در  کرونا  خفیف  عالیم  بروز 
اشاره  با  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این  خانواده ها: 
به بروز عالیم خفیف کرونا در کودکان و توصیه به 
خانواده ها در این شرایط، گفت: بروز کرونا در کودکان 
در  حال  این  با  است،  همراه  خفیف  عالیم  با  اکثرا 
چند گروه توصیه بر مراجعه به پزشک است؛ دسته 
اول بروز عالیم خفیف در کودکانی است که اخیرا با 
بیمار کرونایی در تماس بوده اند، دسته دوم کودکانی 
که دچار عالیم خفیف ولی طوالنی مدت شده اند، به 
عبارت دیگر در صورت بروز عالیمی مانند سرفه های 
تک و آبریزش بینی محدود و تب پایین در روزهای 

اول نیازی به مراجعه به پزشک نیست ولی اگر عالیم 
شدیدتر و پایدار شده و بیش از ۲ روز به طول بیانجامد 
نیز  مراجعه کنید. دسته سوم  به پزشک  باید  حتما 
مربوط به کودکان دارای بیماری های زمینه ای است 
که در صورت بروز عالیم در این دسته از کودکان باید 

سریعا به پزشک مراجعه شود.
به  مربوط  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  زاد  فهیم 
ماه  به کرونا در کودکان طی یک  ابتال  آمار  افزایش 
گذشته، عنوان کرد: در ابتدای شیوع بیماری همچون 
بزرگساالن در کودکان نیز پیک داشتیم البته نسبت 
به کودکان همواره  ابتال  آمار  به خود کودکان یعنی 
کمتر از بزرگساالن است. با این حال پس از مدتی روند 
بروز کرونا در کودکان شدیدا کاهشی شد، به گونه ای 
در  شده ای  بستری  کرونایی  کودک  هیچ  گاها  که 
بیمارستان نداشتیم، اما االن دوباره این روند افزایشی 
شده و روزانه چند کودک کرونایی در بخش بستری 

می شوند.
تاکید جدی بر ضر ورت توجه به سالمت روان کودکان: 
ادامه  در  کودکان  عفونی  تخصص  فوق  پزشک  این 
ضمن تاکید بر اهمیت توجه به سالمت روان کودکان 
طی دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: در کنار توجه به 
روحیات  و  روان  به سالمت  توجه  بهداشتی،  مسایل 
زیادی دارد، چراکه  اهمیت  این دوران  کودکان طی 
درباره ابتالی کودکان سالم نگرانی جدی وجود ندارد، 
بنابراین شدت این نگرانی و افراط و تفریط ها نباید به 
و  رفتاری  مشکالت  بروز  به  منجر  که  باشد  گونه ای 

روانی در کودکان شود.
فهیم زاد با تاکید مجدد بر لزوم رعایت اصول بهداشتی 

شلوغ،  مکان های  در  کودکان  از حضور  جلوگیری  و 
گفت: گاها دیده شده که خانواده ها بیش از چند ماه 
کودک را از درب خانه خارج نکرده اند،  این مساله از 
می کند،  تهدید  را  کودک  روان  دیگر سالمت  طرف 
با  ارتباط  عدم  و  طوالنی  ماندن  خانه  در  چراکه 
همساالن نیز عوارض خاص خود را دارد، باید به این 
مساله دقت شود که درک کودک با بزرگسال تفاوت 
دارد و عدم توجه به سالمت روان و ارتباطات کودک 
منجر به بروز اختالالت روانی و لجام گسیختگی در 

فرد می شود.
کودکان زیر ۵ سال حتما واکسن آنفوالنزا بزنند: وی 
همچنین در ادامه با اشاره به نگرانی هایی در ارتباط 
با همزمانی کرونا با آنفوالنزاری فصلی در پاییز، اظهار 
کرد: بروز آنفوالنزا نه تنها پاییز امسال بلکه هر سال 
بحثی جدی و قابل توجه است، بنابراین تاکید می شود 
که گروه های پرخطر و کودکان زیر ۵ سال حتما نسبت 
به تزریق واکسن آنفوالنزا اقدام کنند. همچنین برعکس 
کرونا، آنفوالنزا در کودکان جدی تر است، بنابراین باید 

به تزریق واکسن برای پیشگیری توجه شود.
معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان کودکان مفید در 
خاتمه با بیان اینکه پیش بینی می شود که آمار بروز و 
بستری کرونا در پاییز افزایش پیدا  کند، ابراز امیدواری 
کرد که بتوان با در نظر گرفتن راهکارهای مناسب و 
رعایت بیش از پیش اصول بهداشتی از سوی مردم، 
نسبت به قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش تبعات 

جدی آن در پاییز اقدام کرد.

پیش دیابت و 6 نشانه آن
پیش دیابت زمانی تشخیص داده می شود که سطوح 
میلی گرم  تا 1۲۵  ناشتا در محدوده 100  قند خون 
در دسی لیتر یا سطوح هموگلوبین A1C در محدوده 
۵.7 تا 6.4 درصد قرار داشته باشد.به گفته موسسه ملی 
دیابت و بیماری های گوارشی و کلیوی آمریکا، حدود 
84 میلیون بزرگسال، یا تقریبا 34 درصد بزرگساالن در 

این کشور به پیش دیابت مبتال هستند.
بزرگساالن  درصد   34 که  است  آن  معنای  به  این 
آمریکایی در هر زمانی آماده عبور از آستانه ای هستند 
که می تواند آنها را راهی مسیر یک بیماری مزمن به 

نام دیابت کند.
اما این امکان نیز برای افراد مبتال پیش دیابت وجود دارد 
تا کنترل امور را به دست گرفته و از ابتال به دیابت کامل 
پیشگیری کنند. زمانی که قند خون ناشتای شما باالتر 
از حد عادی قرار دارد اما نه به اندازه ای باال که به عنوان 
دیابت تشخیص داده شود، به عنوان فردی مبتال به پیش 

دیابت در نظر گرفته می شوید.
اما نام پیش دیابت می تواند گمراه کننده باشد و این 

گونه فکر کنید که قند خون من هنوز زیاد باال نیست.
واکنش  قند خون،  و سریع  ناگهانی  افزایش  بار  با هر 
برای  کاری  اگر  می شود.  مختل  بدن  انسولین  عادی 
اصالح این شرایط انجام ندهید، در نهایت به دیابت کامل 
مبتال خواهید شد و وقوع چنین اتفاقی به مدت زمانی 
طوالنی نیاز ندارد. پس از ابتال به دیابت، زندگی شما 
برای همیشه تغییر خواهد کرد و می تواند شامل رژیم 
های غذایی محدودکننده، عوارض قلبی، مصرف دارو و 

تزریق روزانه انسولین شود.
عوامل خطر برای پیش دیابت

پیش دیابت زمانی تشخیص داده می شود که سطوح 
قند خون ناشتا در محدوده 100 تا 1۲۵ میلی گرم در 
دسی لیتر یا سطوح هموگلوبین A1C در محدوده ۵.7 

تا 6.4 درصد قرار داشته باشد.
برای پیش دیابت  بیشتری  شما در معرض خطر 

قرار دارید اگر:
دارای سابقه خانوادگی دیابت باشید. اگر یکی از والدین 
یا خواهر و برادرهای شما به دیابت نوع ۲ مبتال باشند 

خطر ابتالی شما به این بیماری نیز افزایش می یابد.
فردی سیاه پوست، اسپانیایی، سرخپوست آمریکایی و یا 

آسیایی-آمریکایی تبار هستید.
به فشار خون باال مبتال باشید. فشار خون بیش از 140 
روی 90 میلیمتر جیوه با افزایش خطر ابتال به دیابت نوع 
۲ پیوند خورده است. از نظر بدنی فعال نباشید. فعالیت 
بدنی به کنترل وزن، استفاده از گلوکز به عنوان منبع 
انرژی و افزایش حساسیت سلول ها به انسولین کمک 
می کند. به سندرم تخمدان پلی کیستیک مبتال باشید. 
برای زنان، ابتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک خطر 

ابتال به دیابت را افزایش می دهد.
نشانه هایی که باید به آنها توجه داشته باشید

گردن،  پشت  مانند  بدن  از  هایی  بخش  پوست  اگر 
زیربغل، بند انگشتان، و کشاله ران تیره تر از قسمت های 

دیگر شده اند، شرایطی که به نام آکانتوزیس نیگریکانس 
شناخته می شود، این نشانه ای هشداردهنده از مقاومت 

به انسولین و پیش دیابت است.
از دیگر نشانه های هشداردهنده می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
تاری دید، تشنگی بیش از حد، خستگی بیش از حد، 

تکرر ادرار و مشکالت خواب یا بی خوابی مزمن.
تنها روش برای آگاهی از ابتال به پیش دیابت یا دیابت 
ناشتا  خون  قند  آزمایش  است.  خون  آزمایش  انجام 
مشخص می کند که پس از 1۲ ساعت پرهیز از مصرف 
خوراکی ها چه میزان قند در خون شما وجود دارد، در 
شرایطی که آزمایش هموگلوبین A1C سطح متوسط 

قند خون طی چند ماه را نشان می دهد.
چه کاری می توانید انجام دهید

خبر خوب این است که در صورت ابتال به پیش دیابت 
همچنان می توانید کنترل خوبی بر این شرایط داشته 
باشید تا از ابتال به دیابت پیشگیری شود. همچنین، در 
صورت ابتال به دیابت نیز می توانید برخی اقدامات را 

برای مدیریت بیماری خود انجام دهید.

شما قادر به پردازش کارآمدتر انسولین در صورت حفظ 
وزن سالم هستید. ورزش منظم و پرهیز از سیگار نیز 
می توانند کمک کنند و برای سالمت قلب شما نیز مفید 

هستند.
متابولیک  سندرم  از  بخشی  باال  خون  فشار  و  دیابت 
سبک  و  غذایی  رژیم  با  سندرم  این  کنترل  هستند. 
عادی  در محدوده  قند خون  به حفظ سطوح  زندگی 

کمک خواهد کرد.
برای مقابله با پیش دیابت می توانید موارد زیر را 

مد نظر قرار دهید:
با وعده غذایی و یک  نوشیدن یک فنجان آب همراه 
فنجان آب بین وعده های غذایی. این به احساس پری 
و سیری برای مدت زمانی طوالنی تر  کمک خواهد کرد.

مصرف میوه کامل برای دریافت فیبر بیشتر و پرهیز 
ورزشی  نوشیدنی های  گازدار،  نوشابه های  آبمیوه،  از 
و نوشیدنی های انرژی زا. افزایش سریع و ناگهانی قند 
خون می تواند مقاومت به انسولین را در پی داشته باشد.

- نوشتن خوراکی های مصرفی و دلیل آن. زمانی که 
موارد دیگر. محرک  یا  تنها هستید  گرسنه، عصبانی، 
هایی که موجب غذا خوردن یا پرخوری شما می شوند 

را شناسایی کنید.
افزایش میزان فیبر در رژیم غذایی برای کمک به کاهش 
قند خون. فیبر اینولین به عنوان یک سرکوب کننده 
طبیعی اشتها در نظر گرفته می شود که می تواند با 
چربی و دیابت مقابله کند. در یک مطالعه، این فیبر 
توانایی خود در بهبود کنترل قند خون برای زنان مبتال 
دیگر،  ای  مطالعه  در  و  داد  نشان  را  نوع ۲  دیابت  به 
شرکت کنندگانی که اینولین مصرف کرده بودند کاهش 
7.6 درصدی وزن بدن خود را تجربه کردند، در شرایطی 
را  فیبر  این  که  گروهی  برای  وزن  کاهش  میزان  که 

مصرف نمی کردند 4.9 درصد بود.

اگر به طور اتفاقی، کودکتان واژه ناشایستی را به کار 
برد، سعی کنید به بدزبانی او، بی توجهی نشان دهید.

چطور با بددهنی فرزندانمان برخورد کنیم؟
بددهنی در کودکان و نوجوانان علل مختلفی دارد که 
متأسفانه در اغلب موارد متأثر از رفتار های نابهنجار 
والدین در مقابل کودکان است و پدر و مادر ها در به 

وجود آمدن آن نقش عمده ای دارند.
چه والدین حرف های زشت را به فرزند خود بگویند و 
چه در حضور او در برابر فرد دیگری این گونه کلمات را 
به کار ببرند، کودک آن ها را می آموزد و به وقت نیاز آن 

کلمات زشت را بر زبان می آورد.
وقتی کودک در کنار دوستانش قرار می گیرد، مطالبی 
که در چند وقت اخیر یاد گرفته است را بازگو می کند. 

اغلب آن ها چیزی را که شنیده اند تکرار می کنند.
راه حل های اصالح بدزبانی :

- اگر فرزندتان کوچک است و معنی کلمه زشتی را 
نمی داند، اما به تقلید از دیگری آن را گفته است، فقط 
بگویید: »آدم های خوب نباید چنین کلماتی را به کار 
ببرند، در عوض می توانی بگویی ...« و کلمه قابل قبولی 

را جایگزین کنید.
این  از  استفاده  تا علت  به فرزندتان فرصت دهید   -
کلمات را برای شما توضیح دهد. شاید کسی او را اذیت 
و تحریک کرده به طوری که ناگزیر با فحش دادن از 

خود دفاع کرده است.
- وقتی فرزند خردسال شما، کلمه زشتی را بر زبان 
احساسات  و مغلوب  نکنید  جاری می کند، شادمانی 
خود نشوید و همان لحظه با آرامش به او بفهمانید که 

سخنش ناپسند است.

- سعی کنید راه هایی بیابید تا اعتمادبه نفس فرزندتان 
را تقویت کنید در این صورت فرزند شما با روش هایی 

پسندیده از خود دفاع خواهد کرد.
- خودتان هم بدزبانی نکنید. او ممکن است به دنبال 
راه هایی باشد تا عمداً شمارا عصبانی کند و با بدزبانی، 
توجه شمارا به خود جلب کند. پس از شرکت در این 

بازی خودداری کنید.
- به دلیل بدزبانی، کودک را تنبیه نکنید. بدزبانی در 
بدترین حالت، آزاردهنده است، ولی هیچ تجربه ای در 
دست نیست که نشان دهد با تنبیه کردن به دلیل 

بی احترامی، کودک، مؤدب و محترم می شود.
از  که  دهید  توضیح  کودک  برای  دقیق  به طور   -
چه نام هایی نباید استفاده کند. تنها در این صورت 
می توانید از او انتظار داشته باشید که لقب های »مجاز« 

و »غیرمجاز« را بشناسد.

چطور با بددهنی فرزندانمان برخورد کنیم؟

تعریق از کارکردهای طبیعی و مفید بدن ماست. با 
این حال تعریق زیاد می تواند برای ما آزاردهنده باشد. 
هایپر هیدروز یا تعریق بیش از اندازه یک مشکل رایج 
است که می تواند همه بدن یا فقط نواحی خاصی مانند 

زیربغل، دست ها یا صورت را تحت تاثیر قرار دهد.
خوشبختانه روش های طبیعی برای خنک کردن بدن، 
از بین بردن بوی بد عرق و کنترل تعریق وجود دارد 

که شما را با تعدادی از آنها آشنا می کنیم.
سرکه: هم سرکه معمولی و هم سرکه سیب به بیرون 
راندن سموم از بدن کمک می کنند. مصرف مخلوط دو 
قاشق غذاخوری سرکه طبیعی با یک قاشق چایخوری 
سرکه سیب سه بار در روز و نیم ساعت قبل از غذا، 

می تواند به حل شدن مشکل تعریق شما کمک کند.
گوجه فرنگی: راه حل دیگر نوشیدن روزانه یک لیوان 
آب گوجه فرنگی تازه است.آنتی اکسیدان های موجود 
در گوجه فرنگی بسیاری از سمومی را که معموال از 
بین می برد.  از  از بدن خارج می شوند  تعریق  طریق 
گوجه فرنگی همچنین می تواند گردش خون را بهبود 

ببخشد.
انگور : مملو از آنتی اکسیدان هایی است که سموم را 
از بین می برند و با تنظیم دمای داخلی بدن و خنک 
کردن آن از گرمای بیش از حد و تعریق زیاد جلوگیری 
می کنند. نوشیدن روزانه یک لیوان آب انگور یا مصرف 

10 تا 1۵ عدد از این میوه می تواند مفید باشد.
و  منیزیم  زیادی  مقادیر  دارای  مریم گلی:  دمنوش 
فعالیت غدد عرق  باعث کنترل  است که   Bویتامین
تعریق  می تواند  دمنوش  این  روزانه  می شوند.مصرف 

را تا حد زیادی کاهش دهد. با این حال اگر از صرع 
مریم گلی  مصرف  از  می برید  رنج  باال  خون  فشار  یا 

خودداری کنید.
در  خوراکی ها  این  گنجاندن  و شیر:  ماست  پنیر، 
بدن  روزانه  نیاز  مورد  تامین کلسیم  به  غذایی  رژیم 
کمک می کند. کلسیم یک ماده معدنی مهم است که 
در حفظ دمای مطلوب بدن و درنتیجه تعریق کمتر 
نقش دارد. سعی کنید انواع کم چرب این مواد غذایی را 
انتخاب کنید تا به کاهش تعریق خود کمک بیشتری 

کرده باشید.
به  آبرسانی   : کاهو  خیار،  توت فرنگی،  هندوانه، 
بدن از آسان ترین راه ها برای خنک نگه داشتن بدن 
و جلوگیری از تعریق است. این یعنی نوشیدن روزانه 
سبزیجات  و  میوه ها  مصرف  نیز  و  آب  لیوان  هشت 
تعریق ما کمک کند. هندوانه و  به کاهش  می تواند 
توت فرنگی با دارا بودن 9۲درصد آب و خیار و کاهو با 
داشتن 96 درصد آب، آبرسان ترین میوه ها و سبزیجات 

برای بدن هستند.

روش های طبیعی برای خنک کردن بدن

لگجی
دارای نام علمی »Capparis spinosa« است و یکی از 
نعمت های بی شمار خدادادی است. باید گفت که این گیاه 
خواص دارویی و طبی کم نظیری است و در طب قدیم 
یونانی و عرب مورداستفاده قرار می گرفته است.پوست این 
گیاه آرام کننده و معرق و ملین است و در رفع سرفه و 
تسکین حمالت آسم و رفع کرم مؤثر است.این گیاه در 
نقاط دیگر کشور همچون استان ایالم، فارس، کرمانشاه، 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و ... نیز رشد میکند و 
دارای اسامی متعدد همچون َکَبر، لیجین، خاروک  یا علف 

مار می باشد.

آموزش شیرینی پزی- شیرینی نارگیلی
مواد الزم:

شکر۲00گرم
روغن۲0گرم

سفیده تخم مرغ 3عدد
چرب  نارگیل  پودر 

100گرم
۲الی3قاشق  آب لیمو 

غذاخوری
پودر نارگیل خشک به میزان الزم

وانیل ۲/1قاشق چایخوری
و  نارگیل چرب  پودر  با  را  ابتدا شکر   : تهیه  طرز 

روغن مخلوط کرده  و۲عدد سفیده تخم مرغ را به 
آن اضافه میکنیم سپس مواد را با دور تند همزن به 
مدت 4دقیقه هم میزنیم بعد آن را در ظرف لعابی 
ریخته روی حرارت کم گاز قرار میدهیم و خوب بهم 
میزنیم تا ته نگیرد )به این روش داغ زدن میگویند(

تا شکر ان آب شود در همین حین آب لیمو را اضافه 
میکنیم و ظرف را از روی اجاق برمی داریم و یک 
سفیده تخم مرغ باقی مانده را به آن می افزاییم و هم 
میزنیم، این مواد را به مدت 1الی ۲ساعت در یخچال 

میگذاریم تا کاماًل خنک شود.
سپس از مواد با قاشق با قاشق مرباخوری برداشته 

و با نوک انگشتان گلوله کرده و در سینی فر که 
از قبل کاغذ روغنی انداخته ایم بافاصله می چینیم. 
خشک  نارگیل  پودر  از  شیرینی ها  روی  برای 

استفاده میکنیم.
سپس سینی را در طبقه وسط فر با درجه حرارت 
1۵0درجه سانتیگراد به مدت 1۵الی۲0دقیقه قرار 
می دهیم تا شیرینی ها پف کند فر را خاموش کرده 
اما در فر را باز نمی کنیم تا روی شیرینی ها طالیی 
شود سپس سینی را خارج کرده و تا شیرینی ها 

سرد نشده از کاغذ جدا نمی کنیم. نوش جان
استاد: مرضیه سوزن بر

دکتر محمود سریع القلم
1- اساِس زیبایی، در زیبایی قلب است؛

۲- عصبانیت و کم تحملی، دشمناِن ادراِک صحیح 
هستند؛

3- وقتی با یک مخالف روبرو می شوید بامحبت بر 
او فائق آیید؛

4- ارزش آدمی به این است که چقدر برای سعادت 
دیگران وقت می گذارد؛

۵- فرهنگی که نتواند سلیقه ها و روحیات گوناگون 
را در برگیرد، بقا نخواهد داشت؛

6- من به تساوی حقوق همۀ انسان ها اعتقاددارم ولی 
خبرنگاران و عکاسان حق و حقوق بیشتری دارند؛

افکاری است که حمل  انسان، نتیجۀ  7- عملکرد 
می کند؛

8- خوشبختی زمانی بدست می آید که میان فکر، 
بیان و عمل یک فرد هارمونی باشد؛

فراوانی  منابع  انسان  نیازهای  برای  زمین  کرۀ   -9
دارد، اما نه برای حرص او؛

10- استفاده از روشهای غیرخشونت آمیز، مهم ترین 

سالح افراد قدرتمند است؛
11- دشمن واقعی انسان، ترس است؛

از دست می دهید، پیروزی  را  1۲- وقتی صبرتان 
درهرنوع ِکشمکشی را نیز از دست می دهید؛

13- شما نمی دانید ارزش یک فرد چقدر است تا 
زمانی که او را از دست می دهید؛

14- همرنگ جماعت شدن که خیلی آسان است، 
استقالل فردی شجاعت می خواهد؛

1۵- سکوت بهترین واکنش به عصبانیت است؛
مادر،  و  پدر  و  است  دانشگاه  خانه ای  هر   -16

معلم های آن هستند؛
17- کارهایی که یک فرد انجام می دهد، اولویت های 

او را نشان می دهند؛
18- نمی توان بر دیگری سو ارشد، مگر اینکه او خم 

شود؛
نادیده  را  عمومی  افکار  که  سیاست مداری   -19

می گیرد درنهایت بازنده است؛
۲0- خطر سیاست  ورزی در این است که در آن 

پِرنسیب نباشد؛

۲1- خطر دانش در این است که همراه باشخصیت 
نباشد؛

۲۲- خطر ثروت در این است که همراه با زحمت و 
کوشش نباشد؛

۲3- فقر بدترین زمینۀ تولید و گرایِش به خشونت 
است؛

۲4- نمی توان رفتار و گفتار ناپسند دیگران را تغییر 
داد، اما می شود نوع واکنش به آنها را تغییر داد؛

در  گم شدن  خود،  کردن  پیدا  روش  بهترین   -۲۵
خدمت به مردم است؛

۲6- مدیریت، زمانی در انحصار زور بود، هم اکنون بر 
اساس مدارا با مردم است؛

۲7- بر خود مسلط خواهی شد اگر بتوانی خود را 
تغییر دهی؛

۲8- ارزِش داشتِن آزادی به این است که فرصت 
اشتباه کردن در آن نیز وجود داشته باشد؛

با  باشی،  اگر می خواهی کاراکتر قوی داشته   -۲9
تنهایی اُنس بگیر؛

30- با مالیمت می توان جهان را تغییر داد.

سی عبارت از مهامتا گاندی
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تلخیص: مجمع فعاالن اقتصادی
نام ونزوئال در سال های اخیر به بحران فراگیر پولی، 
و  بورس  شاخص  باالی  رشد  نرخ  ابرتورم،  پدیده 
که  کشور  این  است.  گره خورده  اقتصادی  فروپاشی 
دارد،  و سیاسی  ارزی  بحران های  سابقه طوالنی در 
در  سیاسی  اتحادی  ایجاد  و  نفت  قیمت  افزایش 
میان کشورهای آمریکای جنوبی و روابط مستحکم 
با کشورهای ایران، روسیه، چین و ترکیه باعث شد 
چاوز بتواند برای مدتی، هرچند کوتاه، ثباتی نسبی 
تأسیس  حکایت  کند.  حاکم  کشور  این  اقتصاد  بر 
میالدی   ۱۸۰۵ سال  به  ونزوئال  در  سهام  بازار 
تحت  که  کشور  این  در  زمان  آن  در  بازمی گردد. 
آباسولو  برونو  دون  بود،  اسپانیا  امپراتوری  حاکمیت 
که  کرد  پایه گذاری  کاراکاس  در  را  تجارت خانه ای 
عماًل امور مبادالت سهام را انجام می داد؛ اما بورس 
کاراکاس برای اولین بار در سال ۱۹۴۷ به ثبت رسید 

و در سال ۲۰۱۸ دارای ۱۵ نماد معامالتی بود که این 
میزان در سال ۲۰۲۰ به ۳۲ نماد رسیده است. تقریباً 
تمام نماد های قابل معامله در این بهابازار،  شرکت ها و 
بانک های دولتی یا شبه دولتی اند که فعاًل در بحران 
اقتصادی این کشور زنده مانده اند. یک دهه پیش و 
در دوران زمامداری چاوز ۷۰% شرکت های کارگزاری 
بورس به اتهام فعالیت های مخرب تورم زا و پولشویی 
چاوز  شدند.  تعطیل  داوطلبانه  یا  اجباری  به صورت 
کارگزاری های بورس را خانه های کالهبرداری تحت 
سیاست های  اعمال  کنار  در  می خواند.  مافیا  سلطه 
بدون ثبات و البته بی نتیجه دولت ونزوئال در حوزه 
پولی می توان میان افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش 
پول ملی و نوسان بورس این کشور رابطه  همبستگی 
قدرتمندی را مشاهده کرد. در پایان سال ۲۰۱۷ رقم 
شاخص بورس کاراکاس ۱۲۶۳ واحد بود، در روز دوم 
نوامبر ۲۰۱۸ شاخص بورس در ونزوئال به ۵۰۴ هزار 
و ۸۳۵ واحد رسید که رکوردی بی سابقه در تاریخ 
بازارهای مالی این کشور محسوب می شود. در همین 

زمان مجلس ملی ونزوئال که تحت کنترل مخالفان 
مادورو بود، نرخ تورم این کشور را یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار درصد اعالم کرد. روز معامالتی پس از اعالم این 
آمار، یعنی ۶ نوامبر شاخص بورس کاراکاس ۹۹/ ۹۹ 
درصد که برابر با ۵۰۴ هزار و ۳۲۸ واحد بود، سقوط 
کرد و شاخص کل بازار عدد ۵۰۷ واحد را نشان داد. 
حیرت انگیز،  تورم  نرخ  به  بازار  واکنش  سقوط  این 
حذف ۵ صفر از پول ملی و تزریق دیوانه وار نقدینگی 
از بانک مرکزی به بازار بود. به دلیل وجود ابر تورم 
در این کشور مردم پول های مطلقاً بی ارزش خود را 
در سطل های زباله و خیابان ها می ریختند. دولت در 
واکنش به این وضعیت در اوت ۲۰۱۸ دوباره واحد 
پولی را تغییر داد و با حذف ۵ صفر از پول ملی، آن 
را به »بولیوار با ثبات« تغییر داد و هر بولیوار با ثبات 
برابر با ۱۰۰ هزار »بولیوار قوی« اعالم شد. پس از 
روز  همان  فردای  از  کاراکاس  بورس  سقوط ۲۰۱۸ 
بازار بار دیگر روند رشد خود را در پیش گرفت. فرار 
آمریکا،  دالر  به  که  بازار  در  باقی مانده  سرمایه های 

یورو، رئال برزیل یا رمز ارزهایی مانند پترو )رمز ارز 
کوین  بیت  و  ونزوئال(  دولت  توسط  پشتیبانی شده 
تبدیل نشده بودند به سوی بورس روانه شدند. شاخص 
کل بورس کاراکاس در سال گذشته میالدی نیز با ۵ 
هزار و ۵۲۱ درصد رشد، از هزار و ۶۲۵ واحد در پایان 
سال ۲۰۱۸ به عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ واحد در پایان 

سال ۲۰۱۹ صعود کرد.
فوریه  در  ونزوئال که  مرکزی  بانک  داده های  مطابق 
این  در  تورم  میزان  سال   ۵ از  پس  جاری،  سال 
کشور را اعالم کرد، نرخ تورم ۲۰۱۹ ونزوئال برابر با 
۹ هزار و ۵۸۵ درصد اعالم شد. البته این آمار فاصله 
سوی  از  اعالم شده  ساالنه  تورم  نرخ  با  چشمگیری 
صندوق بین المللی پول دارد. کماکان پس از ۵ سال 
بروز ابر تورم در این اقتصاد فروپاشیده، نرخ تورم ۴ 
رقمی و آخرین آمار صندوق بین المللی پول حاکی از 

نرخ بیکاری ۵۰ درصدی است. 
را  صعودی  رکوردهای  چنین  شرایطی  در  بهابازار 
برای خود ثبت کرده که براساس آمار بانک مرکزی 

ونزوئال نرخ تولید ناخالص ملی ساالنه این کشور از 
است. مطابق  بوده  منفی  دائماً  تاکنون  سال ۲۰۱۴ 
این  اقتصادی  رشد  پول،  بین المللی  صندوق  آمار 
کشور در سال ۲۰۱۹ میالدی برابر با منفی ۳۵ درصد 
بوده است و در همین بازه زمانی شاخص بورس این 
کشور ۵ هزار و ۵۰۰ درصد افزایش پیداکرده است. 
به عبارتی دیگر، درست همزمان با کوچک تر شدن ۳۵ 
درصدی اقتصاد این کشور، بورس کاراکاس به شکل 

افسارگسیخته ای بزرگ تر شده است. 
هنگامی که تقریباً تمام بخش واقعی اقتصاد این کشور، 
یعنی بخش تولید دچار ورشکستگی و تعطیلی شده 
است سهام همان شرکت ها در بورس روزانه در حال 
افزایش است. شاید مهم ترین درسی که می توان از 
تجربه ونزوئال کسب کرد این امر است که با تکیه بر 
بازار سرمایه، تزریق گسترده نقدینگی بدون پشتوانه و 
حذف صفر نمی توان به جنگ پدیده هایی چون تورم، 
رکود اقتصادی، تحریم های شدید اقتصادی و بحران 

نقدینگی رفت./دنیای اقتصاد

بورس ونزوئال

صادق زیباکالم
برخالف بسیاری از مسئولینمان که مرید و عالقمند 
روس ها و چینی ها شده اند، ایرانیان تحصیلکرده نه 
اعتمادی به مسکو دارند و نه ارادت خاصی به پکن. 
“کمترین دلیلشان نقض دمکراسی در هر دو کشور 

هست.”
قدیمی ها ضرب المثلی داشتند که میگفتند »نه 
کنایه  موندگاره«  خاله  اسمش  باره  به  نه  داره  به 
ازموضوعی بود که درهمان ابتداء کار یک دنیا حرف 
وحدیث بوجود آورده بود. »قراردادهمکاری ۲۵ ساله 
ایران و چین«حکایت آن ضرب المثل را پیدا کرده. 

فعال در حد یکسری کلیات است که درهیات دولت 
بتصویب رسیده وتقدیم مجلس خواهد شد تاپس از 
تصویب و تایید شورای نگهبان باجرا درآید؛ بنابراین 
اینقدر  چرا  پس  که  میشود  مطرح  پرسش  این 
دلیل  چندین  بوجودآمده؟  آن  پیرامون  حساسیت 

برای حساسیتها وجود دارند.
۱-= اولین و مهمترین آنها بی اعتمادی به مسئولین 
به  نسبت  عمومی  اعتماد  آنقدرسطح  میباشد. 
مسئولین درجامعه ما سقوط کرده که اگر مسئولین 
وسط روزبگویند روزاست بسیاری حتی آن را هم 

باورنخواهندکرد.

۲- دلیل دوم دفاع مسئولین ازالیحه است. خالصه 
وزارت  سخنگوی  موسوی  سیدعباس  آقای  دفاع 
خارجه آن بود که »چون واشنگتن با آن مخالفت 
کرده، پس حتما توافق با چین بنفع ایران است«. 
تر  اساس  و  پایه  بی  ترو  ضعیف  استدالل  ازاین 
ظاهراً  موسوی  آقای  گرفت.  سراغ  نمیتوان  واقعا 
انقالب هستند که  هنوز درفضاِی سالهاِی نخست 
خورده  قسم  دشمن  را  آمریکا  ازایرانیان  بسیاری 
را  آن کشور  بنابراین مخالفت  تصورمیکردند  ایران 
حجتی بردرستی و حقانیت هر سیاستی می گرفتند. 
عباسی  آقای  جمله  از  ازدولتمردانمان  بسیاری  به 

ازاین  مدتهاست  ایران  جامعه  که  میبایستی گفت 
ایران است عبور کرده  لزوما دشمن  باورکه آمریکا 
است. اگرتوافق با چین بنفع ایران است، مسئولین 
استنادکردن  وصرف  دهند  نشان  را  آن  میبایستی 
باینکه »چون آمریکا مخالفت کرده پس بنفع ایران 

است« کافی نیست.
۳- دلیل سوم بازمیگردد به بی اعتمادی به چین و 
ایران. برخالف  روسیه بعنوان متحدین استراتژیک 
مرید  و  سرسپرده  که  ایران  مسئولین  از  بسیاری 
پکن و مسکو شده اند، بسیاری از اقشار و الیه های 
ایران هیچ حسن ظنی نسبت  تحصیل کرده جامعه 

به آنان نداشته و برعکس مسئولینمان به هردو آنان 
بی اعتماد هم هستند. حمایت زبانی از ایران بکنار، 
هردو قدرت در مواردی که آمریکا در اخذ تصمیمی 
واشنگتن  با  صدا  سرو  بی  بوده،  جدی  ایران  علیه 

همراهی کرده اند.
پکن  و  است که مسکو  این طبیعی  البته که  صد 
باشند  خودشان  ملی  منافع  دنبال  به  میبایستی 
و نه حمایت ازایران به هرقیمتی؛ اما مسئولین ما 
این استدالل ساده را در مورد اروپایی ها نمی پذیرند 
و از آنان برخالف روسیه و چین توقع دارند منافع 

ملی شان را قربانی حمایت از ایران نمایند.

به سه دلیل ایرانیان تحصیل کرده از توافق ۲5 ساله با چین استقبال نمی کنند

چین و آینده رهبری جهانی

فیاض زاهد، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالح طلب
چین کشوري قدرتمند در صحنه مناسبات سیاسي و اقتصادي جهان 
حال و آینده است. هرچه از قدرت و هیمنه امریکا در طول سال هاي 
پس از جنگ جهاني دوم کاسته شده، این اژدهاي زرد است که مالک 
فرداي جهان مي شود. این اتفاق نادر تنها در ۴۰ سال گذشته روي 

داده است.
هرچند سنت جهاني نگرش به هستي برآمده از آموزه هاي کنفوسیوس تا 
امروز ادامه داشته، اما برنامه اصالح سیاست هاي اقتصادي و بین المللي از 
دنگ شیائوپینگ و چئون الي تا زمان ما تداوم یافته است. امروز رهبري 
هوشمندانه  استراتژي  پینگ  شي جین  زعامت  تحت  چین  سیاسي 
کلیدي  راهبرد  این  تداوم  و ساختار  اساس  را   one belt one road
مي داند. این نقشه راه چین به سنت کنفوسیوس بازمي گردد. توجه 
به دنیا و فیزیک و تمرکز بر اخالقیات قابل ادراک در برابر مادی گرایی 

افسون کننده جهان غرب.
این نگره کامالً عرفي است؛ اما ماتریالیستي نیست. به دنیا مي نگرد اما 
الهامات دروني دارد. متافیزیکي نیست اما وجه اشراقي آن بنیادین است. 
در یک کالم بن مایه متفاوتي براي انسان شرقي در برابر انسان غربي 
تدارک مي بیند. این نگره دوجهان را متصور است؛ تکیه بر فضیلت براي 
رستگاري و پرهیز از متافیزیک به دلیل فقد پاسخ به سؤاالت آن جهاني.

کنفوسیوس به شاگردان خود گفته بود: چگونه مي خواهید به رموز 
آخرت پي ببرید درحالی که از دنیاي خود چیزي نمي دانید. به این دلیل 
است که چین از ابتداي خلقت تمدني خود به جهان آخرت و ادیان 
الهي هیچ اعتقادي نداشت. سنت هاي چین کمونیستي شاید به این 
دلیل توانست پیوند مطلوب تري با جهان قدیم بنیاد نهد که تداوم نگره 

این جهاني بود.
با ذهنت  آنکه  بود؛ یکي  این خویشاوندي مهم  اساسي در  دو عامل 
عرفي گرا و دنیوي پیوند داشت، دوم آنکه فلسفه اي روستایي را براي 
چین کشاورزي تدارک مي دید. سایر ایدئولوژي ها از این امر فارغ بودند. 
کمونیسم مائوئیستي بیشتر نارودنیکي- دهقاني- بود تا شهري. نبرد 
حاشیه بود علیه متن تا یک جنبش خرده بورژوازي شهري. هرچه 
به   )The new economic policy( نپ  در  لنین  که  آنچنان  بود 
سرخ«  »کتاب  در  مائو  بود،  تاریخي  عقب ماندگي  این  جبران  دنبال 
خود توجیه گر این واقعیت بود که چرا جنبش هاي کمونیستي بنا به 
پیش بیني مارکس در »بیانیه حزب کمونیست« بیش از آنکه در جوامع 
صنعتي منعقد شوند در کشورهاي فئودالي و کشاورزي چون روسیه و 

چین رخ داده اند.
روسیه اما با چین متفاوت بود. این کشور از آغاز حسي توسعه طلبانه 
و شبه امپریالیستي داشت. به همین دلیل پسرعموهاي زرد به آنها نام 
»سوسیال آمپریالیست« داده بودند. از زمان پطرکبیر چنین بود. پطر 
تنها سنت معماري و نقاشي و نجاري و کشتي سازي را از غرب نیاموخته 
بود، میراث خوار سنت استعماري آنها نیز بود. نویسندگان غربي همواره 
این بخش از تاریخ روسیه را مضحک و کاریکاتوري مي دانند؛ اما مهم 
نیست آنها چگونه مي نگریستند. براي اسالف ما در عهد قاجار خیلي 

هم جدي و بي رحم بودند. گلستان و ترکمانچاي سند این مدعاست.
اما چیني ها این گونه نبودند. آنها فاقد اعتمادبه نفس بودند. هربار که 
جنگي رخ مي داد سرزمین هاي شان چه توسط روس ها یا انگلیسي ها و 
حتي ژاپني ها تسخیر مي شد. لذا در اولین گام در ترجیح مقابله میان 
امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم، مبارزه با دشمن نزدیک را برگزیدند 

و تا زمان مقتضي براي مبارزه با دشمن بزرگ در انتظار ماندند.
این چئون الي بود که به مائو تفهیم کرد که براي مبارزه با دشمن 
نزدیک هیچ ایرادي ندارد که با دشمن دور متحد شد و این گونه بود که 
مائو دستان نیکسون را که به تشویق کیسینجر دراز شده بود، فشرد. این 
مهم براي امریکا هم سودآور بود. لحظه اي تصور کنید که اگر هر چیني 

در روز یک کوکا مي نوشید در اقتصاد امریکا چه اتفاقي رخ مي داد!
به  اعتماد  بازیابي  حال  در  چین  است.  کرده  تغییر  دنیا  اینک  اما 
نفس خویش است. در همه جاي دنیا محالت چیني خود را دارد و 
توریست هایش رتبه اول سفر را دارند. از ده هتل معتبر دنیا شش تاي 
آنها در چین واقع است و از ده بندر بزرگ دنیا بیش از پنج بندر در 
چین فعالیت مي کنند. در سال ۲۰۳۵ جاي امریکا را مي گیرد. در آفریقا 
یکه تازي مي کند. بیش از ۸۰۰ میلیارد دالر حجم مناسبات اقتصادي با 
امریکا دارد. درحالیکه بیش از ۷۰ شبکه سیلیکون والي را در مناطق آزاد 
به شکوفایي رسانده و در حوزه نظامي و امنیتي هم ترک  تازي مي کند.

در همین هفته دولت بریتانیا زیر فشار امریکا و از ترس سرقت امنیتي 
همکاري با شرکت هوآوي را متوقف کرد و ۲۰ میلیارد دالر متضرر شد. 
درحالیکه امریکا درصدد حل و فصل بحران خاورمیانه  است، چین حوزه 

نفوذ خود را تا مرزهاي پاسیفیک و اقیانوسیه گسترش داده است.
چین سومین کشور دارنده ناوگان هاي دریایي مي شود. یکي از مهم ترین 
ابزار امپراتوری، داشتن قدرت دریایي نظامي است. انگلستان این قدرت 
را پس از نبرد آرماداي به دست آورد و نام ملکه الیزابت در تاریخ بریتانیا 
ماندگار شد. امریکا قدرتمندترین نیروي دریایي تاریخ را پس از جنگ 
دوم در اختیار داشت و همین موضوع برتري او در منازعات استراتژیک 

را تضمین کرده است.
اما مطالعات و شواهد نشان مي دهد که چین بي سروصدا در کناره هاي 
فیلیپین و اندونزي و استرالیا در حال ایجاد پایگاه هاي نظامي است. در 
اطراف الئوس در دریا درصدد ساخت جزیره نظامي است. راهبردهاي 
امریکا که همواره روسیه را دشمن اصلي خود مي دانست، به سمت 
چین در حال حرکت است. به همین دلیل، در پنجاه سال آینده چین 

بزرگ ترین دشمن امریکا و البته رقیب فرهنگ غربي است.
در این میانه، روسیه هم به زیر سایه اژدهاي زرد در خواهد آمد. پاندول 
تاریخ بشر از غرب به سمت شرق در حال نوسان است. امریکا نیز آینده 
منازعات خود را با چین در حوزه آسیاي جنوب شرقي مي بیند. نقش 

کشورهایي چون کره جنوبي و ژاپن داراي اهمیت است.
در این میانه امید امریکا به چهار مولفه است: استفاده از ظرفیت نظامي 
و رها کردن خود از معضالت خاورمیانه، بهره برداري از ظرفیت هند 
براي ایجاد ترمز در گستره نظامي و ژئوپلیتیک چین، حل منازعه کره 
شمالي و جنوبي و تبدیل این پایگاه سنتي به نقطه چالش در مرزهاي 
چین و فعال کردن گسل هاي فروخفته درون ساختار چین: از پتانسیل 
اختالفات قومي تا آتشفشان مطالبات سیاسي و ملي گرایانه همه اینها 

مي تواند به مثابه النگي باشد که آمریکا از پشت به پاي چین مي زند.
لذا پربیراه نیست که عده اي در ایران بخواهند با تکیه بر چنین دورنمایي 
به فکر ایجاد مناسبات راهبردي با چین در ۲۵ سال آینده باشند. هرچند 
باید به خاطر سپرد که کنفوسیوس نیز به پیروانش توصیه مي کرد که 

»هیچ گاه همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارند!«

حاجی خانه خدا  اخبار کوتاه خبر
همین نزدیکی هاست!!!

بیستمین  مناسبت  به  ایران  نویسندگان  کانون 
سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر نامی و عضو 
برجسته ی خود بیانیه منتشر کرد. در بخشی از 
بیانیه آمده: او همواره به وظیفه ی دشوار مبارزه 
با سانسور پایبند ماند و در این راه با آثار و مواضع 
آزادمنشانه و انسانی، میراث و بارویی استوار پی 
 افکند. در پایان بیانیه کانون اعالم کرده است که 
به دلیل شیوع بیماری کرونا بر مزار وی مراسمی 

نخواهد داشت .
متن کامل بیانیه:

احمدشاملو،  درگذشت  سالگرد  بیستمین  در 
بزرگ شاعر آزادی یادش را گرامی می داریم

برابر  در  که  انساني  این  خون  هر  قطره قطره ی 
من ایستاده است/سیلي ست/که پلي را از پس 
هر  سوراخ  می کند/و  تاریخ/خراب  شتابندگان 
گلوله بر هر پیکر/دروازه ای ست که سه نفر صد 

نفر هزار نفر/که سیصد هزار نفر/از آن مي گذرند/
رو به برج زمرد فردا.

شاعر  احمدشاملو،  درگذشت  از  سال  بیست 
بزرگ ایران می گذرد. الف - بامداد، روشنفکری 
برجسته ی  اعضای  از  و  مستقل  و  آزادی خواه 
به  همواره  او  بود.  ایران  نویسندگان  کانون 
وظیفه ی دشوار مبارزه با سانسور پایبند ماند و 
در این راه با آثار و مواضع آزادمنشانه و انسانی، 

میراث و بارویی استوار پی  افکند.
احمد شاملو روزنامه نگاری جریان ساز، مترجمی 
کوچه  زبان  و  فرهنگ  حوزه ی  در  و  نامی 
پژوهشگری کم نظیر و شهره به »شاعر آزادی« 
و  حاکمان  کرنای  و  بوق  با  نه  که  عنوانی  بود؛ 
بودجه ی رسانه های رانتی که از داوری خودآگاه 

و حافظه ی مردم به دست آورد.
و  حضور  توانستند  هرجا  حاکمان  که  شاعری 

شد،  محبوب تر  اما  کردند  سانسور  را  آثارش 
جوایز آزادی بیان جهانی به او تعلق گرفت و با 
از شعرهایش در کتاب های  پاره ای  آن که حتی 
درسی کودکان و جوانان نیامد، آثارش در خانه ها 

حضوری کم نظیر یافت.
باوجود این همه و پس از بیست سال که از رفتن 
برگزاری  حکومت  هنوز  می گذرد،  شاملو  احمد 
برنمی تابد  او  برای  را  ساده   یادبودی  مراسم 
مزارش،  بر  دوستداران  ساالنه ی  حضور  و 
محاصره ی قبرستان، بازداشت و احکام سنگین 

زندان و وثیقه را در پی دارد.
این  درگذشت  سال  بیستمین  در  که  همچنان 
شاعر بزرگ آزادی شاهدیم، صدور احکام زندان و 
اعدام به امری روزمره مبدل شده است  و با اینکه 
سرکوب ها  و  هراس  افزایش  به قصد  حاکمیت 
و  احضار  به  و کم سابقه  دست  به شکلی وسیع 

اما  می زند،  کنشگران  و  نویسندگان  بازداشت  
آزادی خواهانه ی  و  سانسورستیزانه  خواست های 
شاملو همچنان که در منشور کانون نویسندگان 
آمده است، به مطالبه ی عموم مردم با اندیشه  و 
باورهای گوناگون تبدیل شده و در همین فضای 
به شدت امنیتی نیز بر زبان همگان جاری است.

و  ممانعت ها  به رغم  ایران،  نویسندگان  کانون   
کوشیده  همواره  گذشته  سال های  در  تهدیدها 
است در سالگرد درگذشت این روشنفکر و دبیر 
پیشین خود بر سر مزارش حاضر شود، اما امسال 
به دلیل شیوع کرونا و برای حفظ سالمت مردم 
بر مزار وی مراسمی نخواهد داشت . آرمان های 
آزادی خواهانه اش گرامی و ستاره ی یادش تابان 

باد .
کانون نویسندگان ایران

بیانیه کانون به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

یادش بخیر دهه شصت، هفتاد و ... جوانان مشتاق ازدواج قبل از اینکه 
به خواستگاری بروند تمام کاالها زندگی از قبیل فرش، کولر، یخچال، 
تلویزیون، بخاری، ماشین لباسشویی و باالخره هر چه نیاز داشتند 
باقیمت مناسب خریداری می کردند و با خیال راحت سراغ معشوقه و 
زن زندگیشان می رفتند و دغدغه ای هم نداشتند، آن روزگار ابتدایی 
بود و تکامل و پیشرفت هنوز چرخش به حرکت درنیامده بود؛ اما 
امروزه که علم تکامل یافته و اقتصاد دنیا با مقتضیات روزگار به سوی 
پیشرفت سوق داده می شود، یاس و ناامیدی و سردرگمی بر کلیه 
جوانان ما سایه افکنده و حتی قادر نیستند یک تخته فرش ۶ متری 
برای خودشان بخرند تا چه رسد به کولر ۱۹ میلیونی، یخچال ۱۷ 

میلیونی، فرش ۶ تا ۷ میلیونی و غیره.
تأسف باالتر از این جوانان بیکار و سرگردان که پولی در جیب ندارد 
عاقبت مویش سفید می شود و در حسرت خانه و کاشانه و زن و 
زندگی می سوزد و هیچ امیدی به زندگی ندارن!؟ باید پرسید این 
بندگان خدا چه گناهی کردند که در این روزگار نتوانند از نعمت های 

خدادادی استفاده کنند و چرا باید زندگی و امید از انها سلب شود؟ 
قرار است که در این شرایط کرونایی، عربستان سعودی، حج را تعطیل 
کند. خوب است حاجیان و داوطلبان حج کشورمان وحدت را غنیمت 
شمارند و پول حج را در راه خدا تهیه جهیزیه و زنان محروم این آب 

و خاک هزینه کنند.
و خدا خودش می داند که این بهترین تصمیم است و پاداش این عمل 
خیرخواهانه شاید چند برابر مکه رفتن باشد. به خدا قسم لذت و 
حالوتی که در این اقدام انساندوستانه و خداپسندانه نهفته از بسیاری 
از ثوابها بهتر و شایسته تر است و انتظار داریم هر انسان متمولی که 
وسع و توانایی دارد به یاری جوانانی که قربانی وضع فعلی شده اند 
بشتابد و از پاداش الهی برخوردار شود. پس حاج آقا این خانه ای که 
در همین نزدیکی )خانه خدا( قرار دارد را از یاد مبر این خانه هم خانه 
خداست و از مکه خیلی نزدیکتر است. کعبه یک سنگ سیاه است که 

ره گم نشود و حاجی احترام دیگر بند ببین ره کجاست؟
عبدالنبی هیبتی

دسته جمعی  همت  و  تالش  با  خوشبختانه 
بازنشستگان دولت که از سال ۹۵ آغازشده بود و 
با تصمیم و اراده دولت و سازمان برنامه  و بودجه 
مرحله اول همسان سازی ۹۰ درصدی بازنشستگان 
با شاغلین مشابه در مهرماه سال جاری به سرانجام 
خواهد رسید که جناب دکتر روحانی رئیس محترم 

قوه مجریه رسماً این بشارت را اعالم کردند.
سعی و کوشش بی مانند مدیران کانونهای کشوری 
و فعاالن صنفی فضای مجازی در کنار یکدیگر که 
و  بود  پایه ریزی شده  از جلسات فروردین ماه ۹۹ 
بویژه جمع بندی فعالیتهای کارشناسی در تیرماه، 
و  برنامه  را در سازمان  این موضوع  اجابت  زمینه 
بودجه فراهم نمود که جناب آقای کمیجانی در 
با  هماهنگی  و  ارتباط  به واسطه  مرحله  آخرین 
تقبل مسئولیت و هدایت  نوبخت و  جناب دکتر 
گروه مذاکره کننده، نقش ارزنده ای در خاتمه این 

کار ایفاء نمودند.
الویت اول بازنشستگان کشوری پس از صدور احکام 
اصالحی همسان سازی در مهر ۹۹ همکاری و بسیج 
دسته جمعی دوستان و فعاالن صنفی اعم از کانونها 
و فضای مجازی است تا الیحه فوریتی و مرجحا دو 
فوریتی اصالح ماده و فصل مرتبط همسان سازی 
بصورت دائمی تدوین و در قانون مدیریت خدمات 
شورای  مجلس  تصویب  به  و  پیش بینی  کشوری 

اسالمی و تائید شورای نگهبان برسد.

الویت دوم بازنشستگان کشوری حل  و فصل دائمی 
و  جامع  درمانی  خدمات  تکمیلی  بیمه  موضوع 
کارآمد آنان و خانواده تحت پوششان طبق ماده 
۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که دولت 
و سازمان برنامه و بودجه با توجه به این ماده قانونی، 
بودجه مناسبی را بصورت دائمی در لوایح بودجه 
به نحوی که سهم  سرانه  سنواتی پیش بینی کنند 
بازنشستگان کشوری نهایتاً به ۲۰ درصد از مجموع 
سرانه کاهش یافته و مابقی توسط دولت و صندوق 

تأمین شود.
و  مناسب  درمانی  خدمات  ارائه  خصوص  در 
برنامه  طول  در  که  است  این  انتظار  کیفیت  با 
هفتم توسعه یک بیمارستان فوق تخصصی ۶۰۰ 
در  کشوری  بازنشستگان  مخصوص  تختخوابی 
پایتخت و حداقل ۵ بیمارستان فوق تخصصی ۲۵۰ 
تختخوابی در تعدادی از مراکز استان های همجوار 
در قالب طرح های عمرانی ملی و با کمک دولت 
و  اجرا  تعریف،  کشوری  بازنشستگی  صندوق  و 

بهره برداری شود.
که  است  این  کشوری  بازنشستگان  سوم  الویت   
قانون مناسبی برای استفاده از امکانات و تسهیالت 
در  شاغل  کارمندان  برای  که  مزایائی  و  رفاهی 
 ۳۰ ماده  طبق  دارد  وجود  اجرائی  دستگاه های 
قانون برنامه ششم توسعه با ارائه الیحه دولت در 
مجلس شورای اسالمی بررسی و تصویب شود و بار 

مالی الزم برای اجرای آن در ردیف برنامه خدمات 
رفاهی دستگاههای اجرائی در لوایح بودجه سنواتی 

پیش بینی شود.
تمهید  کشوری  بازنشستگان  چهارم  الویت   
تشکل های  تأسیس  و  ایجاد  برای  الزم  مقدمات 
صنفی قانونمند بصورت انجمن ملی بازنشستگان 
کشوری و شعبات استانی و شهرستانی آن است 
تا از طریق برگزاری انتخابات سراسری، نمایندگان 
بازنشستگان  مجرب  و  متخصص  شرایط،  واجد 
کشوری طبق اساسنامه قانونی، رسمی و مورد تائید 
وزارت کشور و با نظارت این وزارتخانه انتخاب و 
در مجامع دولتی، مجلس و قوه قضائیه از حقوق 
صنفی بازنشستگان کشوری دفاع نمایند و با ایجاد 
این تشکل صنفی فراگیر و قانونمداری از تفرق و 

پراکندگی دوستان بازنشسته پرهیز شود.
 ۱۰ و   ۱ مواد  اصالحیه  تصویب  با  امیدواریم 
و  دولت  به  آن  ابالغ  و  مجلس  در  احزاب  قانون 
تدوین و تصویب آیین نامه تشکل های صنفی در 
زمینه  شاءاهلل  ان  نزدیک  آینده  در  هیئت وزیران 
ایجاد این انجمن طبق قانون و با نظارت و هدایت 

وزارت کشور فراهم شود.
کشوری  بازنشستگان  نهائی  و  پنجم  الویت   
متعلق  صندوق  اداره  در  مؤثر  و  فعال  مشارکت 
بخودشان است تا در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
با شرکت در ساختار و ارکان صندوق بازنشستگی 

کشوری اعم از هیئت امناء، هیئت مدیره و هیئت 
نظارت نقش فعالی برای بهبود سازمان، بهسازی 
بهره وری  ارتقای  و  افزایش  و  عملکرد  و  فعالیتها 
صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای وابسته 

به صندوق ایفاء نمایند.
 امید است جامعه ۱.۵ میلیون نفری بازنشستگان 
کشوری که در طول برنامه هفتم توسعه به بیش 
با اتحاد و  افزایش خواهد یافت  از ۲ میلیون نفر 
در  که  همانگونه  بتوانند  عملی  و  فکری  انسجام 
با  تعامل  و   هماهنگی  با  و  همسان سازی  بحث 

این  نمودند  حاصل  بزرگی  موفقیت  دولتمردان 
نقشه راه و مسیر مشخص شده را باهمت بلند و 
با معاضدت یکدیگر و بدور از منیت، خودخواهی، 
جنجال و هیاهو رسانه ای پیش ببرند و با همراهی 
و مساعدت مقامات و مسئولین بلندپایه کشور و  در 
سنین کهولت، کیفیت زندگی مناسبی را با آرامش 
خود  دوستان  و  بستگان  عزیزان،  کنار  در  خاطر 

سپری نمایند.
همدلی  راهبردی  شورای  زاده-  محمد  وحید 

پیشکسوتان پیشرو

نقشه راه و الویت های مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری

  سعید نادری
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بعد از دستهای آلوده ورزش و فوتبال کثیف
 اینبار قلم آلوده ورزش

شاگرد  بنده  توسط  ورزش  آلوده  دستهای  مطلب  درج  از  بعد 
قلم و بدنبال آن نگارش پرمحتوا و سرشار از حکایت و کنایه و 
هشداردهنده بنام فوتبال کثیف توسط پیشکسوت و کارشناس 
قابل قبول فوتبال خوزستان جناب آقای سیاوش بختیاری زاده در 
فضای مجازی درج در نشریات محلی استان به طور بی سابقه ای 
اما  قرار گرفت،  اهالی ورزش  با استقبال کم نظیر  هردو مطلب 
در این میان عده ای انگشت شمار که تعدادشان به اندازه تعداد 
انگشتان یکدست نمی رسد، از این دو نگارش هشداری ورزشی 
برافروخته و بی اختیار پیراهن چاک دادند و دهن دری همیشگی 
خود را از شامگاهان تا بامدادان آغاز نمودند که وامصیبتا حرمت ها 
شکست اساتید بخود لرزیدن و پرده ها کنار زده شدند و با قصه 
سازی فاقد ادبیات کالم و مرام ارزشی وبی ادبا نه که فقط برازنده 

خودشان است اقدام به اراجیف نویسی نمودند.

قلم ورزش نه در پاسخ این ابلهان تاریخ مصرف گذشته، بی خاصیت 
فاقد هویت اخالقی و مرام ارزشی و فروشنده امانت ارسالت قلم 
ورزشی بلکه فقط برای بیان واقعیت که به عمد کتمان شده قصد 
نگارش چند سطر کالم پیامی را دارد که با عرض معذرت از همه 
اهالی ورزش و پیشکسوتان و خوانندگان مطلب پیش رو آن را 
بشرح زیر بیان خواهم کرد: اوالً فضای ورزش فوتبال از زمانی 
آلوده و مبتال به ویروس حواشی ریز و درشت و فساد تبانی و 
داللی گردید که دستهای آلوده و کالم آلوده و مرام آلوده و قلم 
آلوده به درون آن نفوذ کرد و این آلودگی توسط کسانی به فضای 
ورزش تزریق و تحمیل شد که ناشایستگان فاقد هویت ورزشی و 
بعضی از قلم بدستان فاقد سواد و حیا و بسیار نامربوط را تشویق 
و به حضور در فضای ورزش نمودند تا به عنوان نوچه و کارچاق کن 
و حرمت کرسی های  کم رنگ  را  ورزش  ارزشی  مرام  بلندگو  و 
مدیریت و کسوتداری ورزش را تجاری کنند. این مجموعه اندک 
تاریخ مصرف گذشته و قاچاقی زنده مانده در فضای دنیای ورزش 
که ضد علم روز و مخالف جوانگرایی در ورزش هستند علی رغم 

اینکه بارها انها را از درب قطار ورزش به بیرون پرت کردند، اما 
باز درتالشندکه با هزاران ترفند و واسطه از پنجره های بی شمار 
و بی در و پیکر امروز ورزش ورود نمایند و برای رسیدن به هدف 
قلمی که آلودگی وبی محتوای آن در نوع اراجیف گویی به همه 
عالم و حتی اربابانش ثابت شده را در کوچه پس کوچه های بازار 
و  از خانه  رانده شده  این بخت برگشته  و  یافته اند  مکاره ورزش 
خانواده و پناهنده اجتماعی بزم یاران بعنوان شیپورچی هر از 
گاهی اقدام به توزیع نگارش دیکته شده، نیازمند مترجم میکند و 
اخیراً تماس تلفنی جناب چار قاب باز هم صنفشان که او را قابل 
حضور و همراه بودن ندانسته وقیحانه به قلم ورزش نسبت داده 
و برای جلوگیری از جوسازی رفیق شفیق چند بیتی اقدام به 

تعریف در وصف بیت نشین کردند تا دلی بدست آورند!؟
 متأسفانه فعاًل ورزش گرفتار این چنین دستهای آلوده و قلم آلوده 
گردیده و این آلودگی تبدیل به تعفن و انتشار بوی بد در فضای 
ورزش شده که اهالی ورزش ضمن قبول توصیه های بهداشتی 
درزمینه زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از مبتالشدن به 

این مسمومیت و آلودگی در امان بماند.
و اما به عنوان ختم کالم این نگارش و با عذرخواهی مجدد از 
اهالی ورزش و پیشکسوتان و خوانندگان مطلب، میخواهم به 
آن گعده نشینان بزمی یادآور شوم، من سید مهدی فرزند سید 
محمود، فرزند سید حمدان، لقب ساداتی خود را از قبیله بزرگی 
بنام )شریفی ها( که اصالتاً از سادات علوی حسینی و جدشان 
قتاه الحسینی نام دارد و چفیه آنان که بر سر میگذارند مشکی 
و سورمه ای ایست، باافتخار بدست آوردم و این و نسبت بدلیل 
اصالت و شجره نامه آز چندین نسل ثبت گردیده، این قبیله از 
قبائل بزرگ و صاحب نام عرب ایرانی در خوزستان بشمار می آید 
و بزرگ خاندان آن شیخ محی الزبیک است و در میان قبائل 
عرب خوزستان بزرگی و کرامت و اخالق مداری و مهمان نوازی 
و شجاعت و دفاع از وطن و صراحت درکالم سادات شریفی ها 
زبان زد خاص و عام است و کتاب سیره قبائل عرب ایران فی 
خوزستان به همراه گلزار شهدای جهاد شاهد علنی و مکتوب این 
گفته هاست اگر اینک نام خانوادگی ابوی و البوغبیش و شموسی 

دیده میشود، این تغییرات برمبنای اخوتی ایست که میان این 
سه نام بزرگ رقم خورده است و افتخارم این است که فرزند و 
از جنس سادات عرب ایرانی خوزستانی بوده و پیرو والیت فقیه 
و از فدائیان مخلص ایران و نظام مقدس اسالمی وامم سید علی 
خامنه ای هستم، این را نوشتم که آن نافهمان فاقد هویت انسانی 
و مرام ارزشی ورزش که خود از مشبوشان ورزش هستند بدانند 
سید مهدی ابوس هم از تبار سادات است به کوری انانکه تحمل 
دیدن مدرک ندارند از جنس اصلی قلم ورزش بوده و هست وهم 
چنان با همان شعار اصلی خودم )من و قلم ورزش، شما همه تان( 
به تنهایی و باقدرت در مقابل یاوه گویان و ناالیقان و دالالن سکه 
بگیر سکه بده اراجیف نویس و اربابان سایه نشین که خیانت های 
آنان درتخریب و تضعیف ورزش استان زبان زد خاص و عام است 
هم چون نخل ایستاده مبارزه و جانم را فدای ورزش و اهالی آن 

و قلم پاک ورزش خواهم کرد.
 سید مهدی ابوس

ورزش از دستهای آلوده تا قلم آلوده

معرفی یک پیشکسوت ورزش یکی ازمربیان شرایط سخت فوتبال:
چندی پیش مدیر شرایط سخت فوتبال خوزستان رایاد کردیم و در آن 
فضای یاد آوری آن مدیر قدر شناس کسانی شد که بعنوان مربی در 
راه شکوفایی وموفقیت فوتبال خوزستان اورا یاری داده بودند امروز به 
سراغ یکی از آن مربیان نامدار تاثیرگذار و بدون حاشیه و سرشار از مرام 
ارزشی ورزش و فوتبال رفتیم، اعتقاد انقالبی و مذهبی بودنش ونوع 
تدبیر مدیریتی این مربی در وظایف محوله به ایشان، بسیار کم نظیر 
ومورد پسند اهالی فوتبال و حتی شاگردانش بود، کالمش بسیار شفاف 

وبدون تحریف و تعاریف مصلحتی و یا تضعیف وتخریب بوده و هست.
مرامش سرشار از الگوهای واقعی ارزشی ورزش است وعلی رغم رسیدن به 
جایگاه بزرگی وکسوتداری در فوتبال و ورزش، هرگز دچار منیت و غرور 
کاذب نشد، او تیم های زیادی را مربیگری کرد وبازیکنان بسیار مطرحی به 
فوتبال خوزستان و کشور معرفی نمود و همیشه نفر اول کادر فنی تیم ها 
ی زیر امرش بود، چه آن زمانیکه در زمین های خاکی اهواز مربیگری کرد 

وچه زمانیکه عهدار تیمهای ملی و باشگاهای مطرح استان و کشور شد.
در مقابل حواشی وافراد حاشیه ساز ومدیران فرصت طلب، هم چون 

سدی محکم و غیر قابل نفوذ ایستادگی میکرد، ولی در فضای رفاقت 
وصداقت ویک دلی وخوش مرامی ودوستی های پاک چنان تواضع 
داشت که سرش را تا زانو خم میکرد چون اعتقاد دارد رفیق خوش مرام 
در فضای ورزش عاقبت بخیری در بر دارد وبرعکس آن فنا شدن است.

فوتبال را از محالت اهواز شروع کرد اما خیلی زود گرایش مربیگری را 
انتخاب نمود، در تیم های کارگری و باشگاهی و استانی و تیم ملی در 
هرکدامشان در نوع خود موفقیتی ماندگار رقم زد، فوتبال را زندگی 
می دانست و به همه بازیکنان نگاه برادرانه و پدرانه داشت، حرکاتش، 
تیپش، رفتارش و نوع برخوردش در محیط ورزش و کار اداری و اجتماع 
یک الگویی تمام ورزشی از نوع جنتلمنی بود و هست، برای دوست 
و دشمن حرمت خاص می گذاشت، حتی آن هایی را که گاهی براثر 
تحریک مصلحتی از روی سکوهای ورزشگاه به او توهین میکردند با 
لبخند و تعظیم کردن خجالت زده میکرد زیر بلیط هیچ مدیر و افراد 
خاصی برای کسب مقام و سمت های درامد زا، قرار نگرفت چون به کار 
خودش اعتقاد داشت تا زمانیکه شاغل بود مشکل گشا و مسیری هموار 
برای آنانکه قصد سفر زیارتی از طریق ریلی را داشتند بود و علی رغم 

گذشت چند دهه همچنان خدمات و موفقیت های بی شمار این مرد 
بزرگ در آرشیو راه آهن جنوب بعنوان یادگار باقی مانده، مردی که از 
جوانی تاکنون که پیشکسوت نامدار ورزش و فوتبال بشمار می آید خود 
را یک  راه آهنی میداند، این مربی نامدارو تاثیرگذار در فضای ورزش 
وفوتبال خوزستان نامش اقا رضا پرگر است، مردی که در شرایط سخت 
ایام دفاع مقدس بعنوان پرسنل راه آهن، رزمنده در خطوط رزم، برای 
مقابله با دشمن ودفاع از وطن ودر مستطیل سبز فوتبال حضوری افتخار 
آفرین داشت و اینک هم علی رغم ساکن بودن در کرج اما هم چنان 
قلبش به عشق فوتبال و وکسوتداران ورزش خوزستان می تپد وهر از 
گاهی برای دیدار و تجدید خاطرات ورزشی و رفاقتی خود باسفر به 
سرزمین مادری به سراغ دوستان و همکاران ورزشی میرود، ودر میان 
اهالی ورزش خوزستان به ))ابو حمید الحنین(( معروف است، امروز از 
آقا رضا پرگر بعنوان یک پیشکسوت ارزشی فوتبال و ورزش خوزستان 
یاد کردیم تا ایشان بداند هنوز ابو حمید فوتبال خوزستان برای همه 
خوزستانی ها هم چنان دوست داشتنی ایست ونامش ومرامش در دلها 
و فضای ورزش وفوتبال خوزستان ماندگار است در سفر اخیرش به 

اهواز که مالقاتی با رفیق دیرینه اش حاج حسن اهوازی داشت از ایشان 
پرسیدم، استاد پرگر، فوتبال فعلی راچگونه ارزیابی میفرمایید، درجواب 

سوال من گفت مگر ما فوتبال داریم؟!؟
آن فوتبال ورزشی و ارزشی که روزگاری تماشاگرپسند و استعداد پرور 
بود ازنظر من مدت هاست مرده و تبدیل به یک سوپر مارکتی شده که 
در حال تأمین و ارتزاق مشتی دالل و مثاًل مدیرانی شده که فاقد هویت 
ورزشی و فوتبالی هستند، ما دیگر فوتبال نداریم، آنچه را که اینک در 
مستطیل سبز مثاًل فوتبال دورش می دوند و بیرون از آن مستطیل 
برایش لیلی به ال ال می خوانند فوتبال نیست بلکه گردو بازی ایست و 
خیلی ها در این مستطیل بدنبال جمع کردن گردو و کسب درآمد جیبی 
هستند و انصافاً بنده نگارنده مطلب وقتی این پاسخ شفاف و شجاعانه 
را از استاد آقا رضا پرگر شنیدم با صدای بلند در جمع فقط گفتم، کفو 
ابو حمید چون این سخن آقا رضا پرگر دقیقاً همانی ایست که در کالبد 
فوتبال فعلی دیده می شود، واقعاً آن فوتبال جذاب تماشاگرپسند دیگر 

دیده نمی شود و فقط تئاتری بنام فوتبال باقیست.
 سیدمهدی ابوس

ابوحمید از زمینهای خاکی تا تیم ملی

سید مهدی ابوس
سندی محکم واقعی و غیرقابل انکار شکوفایی و اقتدار فوتبال 
خوزستان نشان می دهد، وقتی ورزش و فوتبال خوزستان 
چنین اسناد ماندگاری در تاریخ واقعی ثبت شده  ایران زمین 
دارد ، دیگر نیازی به تاریخ سازی  و اسطوره سازی و کسوت 
سازی  دروغین و جعلی نداریم، لطف  بگذارید تاریخ واقعی 
و  ورزشی  داشته های  به  نسبت  آیندگان  و  کشور  ورزش 
فوتبالی سرزمین طالی سیاه خوزستان و به عبارتی بهتر 

سرزمین طالی سرخ شهادت قضاوت  کنند.
این واقعیت و افتخار فوتبال سنتی تماشاگرپسند و استعداد 
ساز فوتبال خوزستان در دهه پنجاه است،  تماشا کنیم و 

افتخار کنیم که چه چنین نسلی در فوتبال داشتیم.
فوتبال  بکر  معادن  در  هم  اینک  بدهند  اجازه  اگر  هرچند 
محالت خوزستان استعدادهای درخشان فراوان هستند اما 
افسوس و صد افسوس که نگاه معدنچی کاشف استعدادهای 
درخشان به بهانه توجه به  علم روز ورزش و فوتبال و حرفه ای 
شدن، به سمت وسوی غیربومی های فاقد تکنیک ناب اما 

دارای واسطه و دالل  کشیده شده است.

فوتبال خوزستان در صدر فوتبال ایران

سیاوش بختیاری زاده
فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی در چهارگوشه 
کره خاکی شیفتگان بسیاری دارد که برایش سرود 
است می شکنند و خالصه اینکه از جایگاه ممتازی 
برخوردار است؛ اما در کنار این شور و شوق، هستند 
وسیعی  طیف های  کنار  در  که  افرادی  از  برخی 
هولیگانها  به  و  می کنند  گری  افراط  که  جوامع  از 
شهره اند.  حتی در نزد طالیه داران فوتبال حرفه ای 
می توان به عینه حرکات مذموم این دسته از افراد 
خاطی را دید که فضا را ناهنجار و ملتهب می کنند. 
ولی نکته جالب توجه که می تواند برای فوتبال ما الگو 
و  خاطیان  شناسایی  برای  مسئوالن  جدیت  باشد، 

برخورد جدی با این گروه از تیفوسی هاست.
باری، زمانی پیش و در جریان دیدار لیورپول و دو 
بطری نوشابه به سمت »آلیسون بکر« سنگربان تیم 
میهمان )لیورپول( پرتاب شد و به این منظور اتحادیه 
فوتبال انگلیس امروز تحقیقات فراوانی را آغاز کرده 
تا فرد یا افراد خاطی را شناسایی و با محرومیت از 
حضور در استادیومهای فوتبال مواجه کند. این فرمول 

جدی و اراده آهنین به منظور تنش زدایی در فوتبال 
بخشی از مقبولیت در فوتبال حرفه ای بشمار می رود 
که نباید به آن کوچکترین تردیدی داشت. به یاد 
داریم چندی پیش نیز یک هوادار آرسنال به خاطر 
پرتاب بطری به سمت« دله آلی« ستاره تاتنهام، به 
مدت چهار سال از حضور در ورزشگاه ها منع شد.  
کاش ما هم روزی از خواب خرگوشی بیدار شویم 
و این جدیت را به معنای واقعی کلمه داشته باشیم  

، آن هم بدون رودربایستی و به شکلی کاماًل جدی.
فوتبال فقط به حضور 22 بازیکن در مستطیل سبز 
و برد و باخت منحصر نیست و آیتم های متعددی 
باید رعایت شود تا فوتبال بتواند ماشینی برای تولید 
انرژی مثبت باشد.   طبعاً اگر از دایره متحول شده 
فوتبال حرفه ای دور نمانیم و از آیتم های موفقیت بار 
آنها الگو بگیریم، ما نیز می توانیم ابرهای غلیظ تنش 

و بی اخالقی را از آسمان فوتبالمان دور کنیم.
آیا روزی خواهد رسید ما هم از مسلخ ناکارایی خارج 
شویم و طوری مهندسی کنیم که آب خوش از گلوی 

فوتبال پایین برود و ...؟!

هولیگانیسم و درس های عبرت آموز

فوتبال کثیف
جناب توپ فطرتاً موجود بدجنسي نیست.

باید دید زیر پاي کي می افتد و با تلمبه کي باد و به بادکي زیر پاي 
کدام اهل و نا اهل می چرخد.

به بهانه رسیدن به روزهای آخر لیگ نوزدهم و بحث تباني در 
مسابقات فوتبال

توپ فوتبال و بدنبال آن بازي فوتبال وقتي آلوده به کثافت میشود 
که توپش با افکار و نیات پلیدي که به آن تزریق می شود به حرکت 
درآید. شدت و ضعف این کثیفي بستگي به آقایاني دارد که بر 
سرش می نشینند. چه در پشت بعضي از میزها چه بر سر بعضي 
تیمها و چه بر روي بعضي نیمکتهاي کنار میدانش فوتبال وقتي 
کثیف است که قبح و زشتی اش ابتدا در درون اتاق ها و پشت و روي 
میزها ریخته شود و کم کم به پس وپیش و درون میدان تسري یابد.

فوتبال وقتي کثیف است که تیم سازی ها و گروه بازی ها و تیم 

خری ها و گروه فروش هایش رواج بازار نااهالن شود.
فوتبال وقتي کثیف است که آدم های نا اهل میز نشینش شوند 
و بی حساب بیایند و بی حساب خرج و بی کتاب دخلش را بیاورند 
و فردایي هم اگر باشد به نماینده ای حساب پس ندهند. فوتبال 
وقتي کثیف است که فصل به فصل مدیرانش به ریا و تزویر با در 
کردن بمب و موشک و نارنجک و برهوت خزانه و خزینه شان را 

پشت در باغ وعده وعیدها پنهان کنند.
فوتبال وقتي کثیف است که مربیان با سر و بی سر نیمکت نشین 
به غمز عین و ایما و اشاره و چشمک به ازاي ٣ امتیاز باقابلیت 
بازیکنان حریف را بفریبند. فوتبال وقتي کثیف است که زیادی 
درون  آدمهاي  از  هایش  و مشت مال چي  و هوچی ها  یارغار  و 

میدانش بیشتر باشند.
فوتبال وقتي کثیف است که دالل هایش صدرنشین محافلش 

شوند و پیشکسوتان همیشه مفقوده اش قعرنشین فوتبال وقتي 
در پس  مدام  مدارش  اخالق  و  بزرگ  مربیان  که  است  کثیف 

میدان های دالل زده اش از سر بي تیمي چرت بزنند.
فوتبال وقتي کثیف است که مصالح تیم ملي در تباني زد و بندها 

و زیاده خواهی مربیان باسواد وطني به حراج گذاشته شود.
فوتبال وقتي کثیف است که٩٠ دقیقه بوي گند تباني و گاوهاي 
به هم بند شده اش ملت را خانه نشین کند. فوتبال وقتي کثیف 
است و کثیف است که ایضاً تیم فروشانش و شوت فروشانش و 
سوت فروشانش صف به صف همه از یک آخور خورند و همه از 
یک آبشخور بنوشند. فوتبال وقتي کثیف شد. کثیف٠٠٠٠ همان 

بهتر که سر به تنش نباشد.
دیگه خسته شدم.

سیاوش بختیاري زاده

باسالم و عرض ادب خدمت پیشکسوتان عزیز
با کسب اجازه از پیشکسوتان استقالل )تاج( چگونگی تأسیس باشگاه 
تاج و مسئولینی که از بدو تأسیس تاکنون عهده دار آن بودند ابتدا باید 
در مورد چگونگی فوتبال رامهرمز که منجر به تشکیل باشگاههای تاج و 

شاهین شدند نکاتی را یادآور شوم:
با  از آن سخن می گوییم به صورت صنعتی پیش رو  فوتبالی که االن 
رویکردی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با جذابیتی که دارد 
موجب شد نژادها و ملل مختلف جهان را به هم نزدیک نماید اهمیت این 
ورزش جذاب و مفرح جایی نمود پیدا می کند که نیمی از جمعیت زمین 
فینال جام جهانی را به تماشا بنشینند که بدون شک رامهرمز هم در آن 
سهمی دارد این پدیده جهانی بعد از استخراج نفت از اولین چاه نفت در 
مسجدسلیمان توسط ولیام ناکس دارسی شهرهای نفتی مسجدسلیمان، 
آبادان، آغاجاری، امیدیه، گچساران، هفتکل از این موهبت الهی بهره مند 
نمود رامهرمز هم که در مرکزیت این شهرها قرار داشت و دارد به این 
رشته گرایش پیدا کرد؛ و با توجه به ارتباطات با شهرهای فوق به خصوص 
هفت کل را که بخشی از رامهرمز بود و ملی پوشان و بازیکنان شاخصی 
مانند صفر ایرانپاک، صفدر و حسین کمایی، قدرت جعفری، هوشنگ 
ممبینی، قاسم سوخته زاده، فرزاد آهک پور، مجید باقری نیا، مهمد 
شیخ، سیاوش حیدری، مراد اوریکی... فوتبال هم به رامهرمز پا گشود در 
ابتدا در قالب محالت و آموزشگاهها با شور و شوق خاصی انجام می گرفت 

و سپس منجر به تشکیل باشگاههای تاج و شاهین گردید. نحوه تشکیل 
این دو باشگاه بدین صورت رقم خورد که بچه های هفتتن، خیابان دهقان، 
جوی آسیب چون با تاجی های شهرهای فوق ارتباط و نسبت داشتند 
تاجی شدند و بچه های تل ناردنگی، خیابان شاهپور، محله علمدار شاهین 
را انتخاب کردند. در ابتدا رقابتی سخت بین این دو باشگاه بوجود آمد 
و دو نفر از فرهنگیان بنام و آگاه به مسائل فرهنگی، اخالقی، تربیتی، 
آموزشی بنام های مرحوم منوچهر دهقان و مرحوم شفیعی مسئولیت این 
دو باشگاه را عهده دار شدند. سرلوحه کار این دو بزرگوار درس، انضباط، 
ورزش، کار بود. مرحوم منوچهر دهقان اولین اقدامی که انجام داد محلی 
را که االن پارکینگ شهرداری است و در چهارراه طالقانی است را اجاره 
کرد و باشگاه تاج را تأسیس نمود در این مکان تاجی ها صبح و بعدازظهر 
وزنه برداری،  بدن سازی،  شطرنج،  پونگ،  پینگ  والیبال،  رشته های  در 

کشتی فعالیت داشتند.
از  قسمتی  که  کشاورزان  زمین جای خرمن  در  تاج  فوتبال  بازیکنان 
استادیوم کنونی است و گاراژی که مالک آن مرحوم قباد دهقان جنب 
زمان  در  دهقان  مرحوم  می کردند.  تمرین  بود  عسکری  حیدر  کافه 
مسئولیتش از باشگاه تاج تهران امکانات زیادی ازجمله وزنه و تشک 
بین المللی گرفت که بعد از انقالب به نفع تربیت بدنی مصادره شدند. 
ایشان بعدازاینکه به وکالت مردم شهرهای رامهرمز، رامشیر و هفتکل 
انتخاب گردید الزم به ذکر است که آقای بهروز احمدی به عنوان مدیر 

داخلی باشگاه و آقای هوشنگ عسکری پا به پای مرحوم دهقان در جهت 
پیشبرد و پیشرفت باشگاه همکاری صمیمانه داشتند. با ورود مرحوم 
دهقان به مجلس شورای ملی مرحوم فرج اله ایزدی به این سمت انتخاب 
شدند و پس از مرحوم ایزدی آقای غفاری مسئول اداره وقت ماالریای 
رامهرمز به سمت رئیس باشگاه انتخاب گردید. در اوایل انقالب آقای حاج 
ابراهیم گالبی مسئولیت باشگاه را پذیرفت. در حال حاضر چندین سال 
است که جانباز دفاع مقدس سردار آزاده حاج علی نظر حسینی مسئولیت 
این باشگاه را دارند و با تالش و فعالیت شبانه روزی و با هزینه های شخصی 
و کمک های مردمی و کمک از نماینده قبلی گروه استقالل را از لیگ 
برتر استان به لیگ سوم کشور ارتقاء داد و پس از دو سال فعالیت در این 
رده به علت مشکالت مالی به رده پایین سقوط کرد. این جانب به عنوان 
یکی از اعضایی که از سال 44 تاکنون در این باشگاه خدمت گزاری کردم 
از مسئولین و ورزشکاران تمام رشته های این باشگاه و هواداران تشکر و 

سپاسگزاری می نمایم. با تقدیم احترام نگارنده حمید خادمی زاده
 اسامی تیم تاج از راست:

نژاد.  هرمزی  محمدرضا  مرحوم  چراغپور.  نصراله  امیرصمیمی. 
محمدعسکری. اسداله سنایی

هوشنگ  پیامی.  محمدحسن  هرمزاسدی.  محمدرضاپوالدی.  پرور. 
عسکری-- نشسته از راست هرمزبیگدلی. حمیدخادمی زاده. هوشنگ 

حکیم زاده. مرحوم قدرت اله امیری. مرحوم علی اخالقی

چگونگی تشکیل تیم فوتبال تاج رامهرمز
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از سالها خدمت  زاده پس  پرفسور مجتهد  خانم 
صادقانه در پانسیون ویژه اساتید بازنشسته شهر 

سوربون فرانسه درگذشت.
این بخش از زندگینامه ی ایشان است که اینطور 

می گوید:
با  خانواده ای  در  بهبهان  در  سال ۱۳۰۳  در  من 
وضع مالی نسبتاً خوب به دنیا آمدم تا ۱۵ سالگی 
عالقه به ادامه تحصیل در موسیقی بودم؛ ۱۵ ساله 
بودم که یک شب به عزیز گفتم: عزیز جون من 

بزرگ شده ام و شبها نمیترسم تنها بخوابم.
اعیان  قدیم  در  بخوابید  پدر  اتاق  در  باید  شما   
به مادرشان عزیز میگفتند و افراد پایین شهر ننه 
میگفتند شب بعد عزیز یک صندلی گرفت و کنارم 

نشست و دستم را گرفت و به صورتش چسباند و 
گفت: فری جان من افتخار میکنم که عزیز تو باشم 
ولی مادر تو هنگامیکه دو ماهه بودی مرد و من 
کلفت شما هستم و تو را مانند دختر خودم بزرگ 
کرده ام آن شب من و عزیز شکوه خانم خیلی گریه 
کردیم و تصمیم گرفتم طب بانوان بخوانم و خانم ها 
را معالجه کنم تا هیچ کودکی بی مادر بزرگ نشود 
در سیکل دوم طبیعی خواندم و دیپلم گرفتم و 

یکسال آلیانس رفتم و زبان فرانسه آموختم
در سال ۱۳۲۲ به دستور شاه به فرانسه اعزام شدم 
تا بعد به کشورم برگردم و خدمت کنم. پسرها برای 
تحصیل در مهندسی به اتریش می رفتند و دختران 
برای طب به فرانسه می رفتند.۷ سال طب عمومی 

خواندم و طب تخصصی زنان را در سه سال پاس 
کردم و در سوربون تحصیالت فوق تخصصی نازایی 
رزیدنت  و  کرده  تمام   A++ معدل  به  دوساله  را 
پروفسوری  دیپلم  بعد  سال  سه  شدم  انکولوژی 
همزمان  و  کردم  اخذ  را  بانوان  سرطان شناسی 
تدریس در بخش اکولوژی بیمارستان دانشگاه را 
بعهده گرفتم پدرم نظام بود و کلنل عالیرتبه ای 
بود و سخت بیمار شده بود مجبور شدم به تهران 
برگردم و او را در مریضخانه ملک تاج خانم نجم 
السلطنه بستری کنم پدرم به دلیل عوارض ناشی از 
مصرف الکل، فوت نمود و در گورستان ظهیرالدوله 
دفن شد. من ماندم و عزیز که دیگر خیلی پیرشده 
بود و از عهده کارهای منزل بر نمی آمد. یک خانمی 
علوم  وزارت  استخدام  به  من  کردم  استخدام  را 
درآمدم و سی سال در دانشگاه تهران تدریس کردم

که  عزیز شکوه  کردم  و چهل سال هم طبابت   
به رحمت خدا رفت من به حدی تنها شدم که 
از  پس  من  مطب  نمیکرد.  خوشحالم  هیچ چیز 
بازنشستگی در جوادیه بود و اغلب زن های ولگرد 
مراجعه  من  به  داشتند  مقاربتی  بیماریهای  که 

میکردند.

منزل ما یک باغ بزرگ در سلطنت آباد بود طبقه 
شبها  که  گذاشتم  خواب  تخت  تا  سی  را  پایین 
زنهای ولگرد می آمدند که اغلب بیمار هم بودند 
چون من هرگز ازدواج نکردم و تنها فرزند بودم و از 
طرفی خانواده پدری ام که روحانی بودند و نان ما را 
به دلیل نظامی بودن پدرم و بی حجابی و ... حرام 
نمی کردند  آمد  و  رفت  من  با  هرگز  میدانستند، 
تنهایی آن قدر به من فشار آورد که اوایل دهه ۷۰ 
منزلمان را وقف کردم و اسمش را گذاشتم بنیاد 
نیکوکاری دکتر مجتهدی و یک میلیون دالر که 
همه دارایی من بود را به بنیاد دادم و از ایران رفتم.

ارشد  پروفسور  به عنوان  بیمارستان  در  ابتدا  در 
پزشکان  آموزش  وظیفه  و  شدم  بکار  مشغول 
متخصص که کورس انکولوژی را میگذراندند بعهده 
گرفتم و عضو پیوسته دپارتمان سرطان شناسی 

فرانسه شدم.
در سال ۲۰۰۰ از عهده تست های بدنی اتاق عمل 
بر نیامدم و از جراحی معاف شدم و از آن تاریخ 
پرونده های مهم که بعضاً تقاضای اتانازی یا تشریح 
و یا اهدای عضو دارند را بررسی میکنم و عضو گروه 

۷ نفره هستم امروز که نگاهی به گذشته میکنم، 
افتخار خدمت به  توانایی و  عمیقاً خوشحالم که 
خوشحال  قلب  صمیم  از  و  داشته ام  را  انسانیت 
آغوش  به  تا  کنم  معالجه  را  خانمی  که  میشوم 
خانواده اش برگردد؛ و کودکان دوست داشتنی اش 
من  چون  کودکی  هیچ  امیدوارم  کند  بزرگ  را 
بی مادر بزرگ نشود امروز در پانسیون الوارنیه که 
مخصوص اساتید بازنشسته سوربون است زندگی 
میکنم و روزی یکی دو ساعت پرونده هایی که به 
من ارجاع میشود بررسی میکنم. زندگی پر بار و با 
ارزشی داشتم و دیگر هیچ آرزویی ندارم جز مرگی 

آرام و راحت.
* * * * * * * *

او اولین متخصص زنان و فوق تخصص سرطان های 
زنان بود. عرض تسلیت به جامعه پزشکان و تمام 
بانوان قدرتمند و مستقل ایران زمین. یادش گرامی 
نامش تا ابد ماندگار. کوچکترین کاری که میتوانیم 
برای این استاد گرامی و افتخار ایران زمین بکنیم 
این مطلب را نشر دهیم همه ملت بزرگوار ایشان 

را بشناسند.

یک سرگذشت
شعر

مثل همیشه ای ماه من
نام تو 

دیوان شعری است 
از ازل تا ابد

یادت اعتباربودن است 
محبوب ام ، نیازم به دارایی بی پایانی است 

در امتداد هستی 
و عشق 

سر چشمه ی حیات آدمی است
تو را می ستایم

تورا
در تمامی کتاب عمرم 

آزموده ام 
رهایم نکرده ای 

مهربانم 
زیبای من
هنوز عشق

در میان چشمان  تو می چرخد
از من مگیر چشمان ات را

دست مرا بگیر
 و کوچه های محبت را

با من بگرد
یادم بده چگونه بخوانم

تا عشق در قلب امان معنا شود
یادم بده چگونه نگاهت کنم 

که تُردی باالیت
در تندباد عشق نلرزد

چقدر من دیدنت را دوست دارم 
در خواب 

در غروب 
در همیشه ِی هر جا 

هرجایی که بِتواْن تو را دید 
صدا کرد 

و از انعکاس نام ات به شعر رسید
چقدر من 

دیدن ات را دوست دارم... 
اگر می دانستی

چقدر دوستت دارم
لبانت به تبسم بدل می شدند 

و چشمانت سپیده دم ...
محبوب من

اینکه 
خودم را هر وقت
درون آینه می بینم

یاد تو می افتم...
یعنی چقدر عاشق توام!

کجای تنم
دنبال تو بگردم

که نباشی؟!
فریدون مرواریدی

می ناب : پیرامون فرهنگ و ادب ایران زمین

بامن این اشك روان آیینه ي اندوه نیست. 
آبشارم؛ گریه اي چون گریه ام بشکوه نیست! 
طبع من در سایه ي پستي، بلندي را شناخت؛ 
دره ها را دوست دارم الفتم با کوه نیست. 
ناشکسته، کوه پاي خویش در دامن کشید؛ 

هر که چون من خویشتن را نشکند نستوه نیست! 
خرمن نورم که با هر قطره ام آیینه اي است؛ 
هیچ یکتا چون من افشان در دل انبوه نیست! 

نعره ام گهواره وار خاك را جنبانده است؛ 
سرخي فریادم از خون رگ اندوه نیست.

 قدمعلی سرامی

گردآورنده، نگارش و ویرایش: فؤاد مجدزاده عاملی 
پارسیان  متنوع  بنیاد  را صاحب امتیاز  این کتاب 
در  خوزی شناسی،  فرهنگی  مؤسسۀ  همکاری  با 
قطع وزیری و در ۲۲۹ صفحه در خرداد ۱۳۹۹ 

خورشیدی در تهران چاپ کرده است.
است  مفید  و  مختصر  لغت نامه ای  کتاب  این   
بالغ بر  است.  داده  شرح  به اختصار  را  واژه ها  که 
زبانزد  و  کنایه  ضرب المثل،   ۴۹ و  ۱۷۶۶واژه 
دزفولی  گویش  آوانگاری  نشانه های  دارد. جدول 
شوشتری در ابتدای لغت نامه به منظور سهولت در 
نحوۀ نگارش، اعراب گذاری و آوانگاری به حروف 
التین را آورده است. مؤلف در تدوین کتاب خود 

در  آثار  این  از  است.  جسته  سود  اثر  دوازده  از 
زمینۀ شعر محلی، چیستان، کلمجور، سفرنامه ها 
و سایر منابع و شخصیت ها که در پیش گفتار به آن 
اشاره کرده بهره برده است. اما تنها فرهنگ واژگان 
واژه نامۀ  گرفته  قرار  نویسنده  مطالعه  مورد  که 

مرحوم سید احمد صادق صمیمی بوده است. 
این پژوهش چنین  مؤلف دیدگاه خود را دربارۀ 
بیان کرده است: »درگذر پرفرازونشیب روزگاران 
که  ما  نیاکان  یادگار  مهم ترین  از  ایران زمین 
بومی  گویش های  به جامانده،  استوار  همچنان 
یادگاران  این  از  است. گویش مردم دزفول یکی 
است. با کاوش در گویش دزفولی می توان برخی 

تحت  که  یافت  را  پارسی  واژه های  کهن ترین  از 
تأثیر زبان های بیگانه قرار نگرفته و همچنان در 
گفتار روزمره دزفولی ها به کار می رود. صرف نظر 
از دل بستگی به گویش مادری آنچه سبب گردید 
و  واژه ها  از  گلچینی  نوشتن  و  گردآوری  به  تا 
زبانزدهای دزفولی بپردازم عبارت اند از: بازنویسی 
واژه هایی که در شرف فراموشی قرار گرفته اند و 
در گفتار روزمره کمتر از آن ها یاد می شود. تالش 
فارسی  آوانگاری  اصول  رعایت  در  بسیار  دقت  و 
و التین به درست ترین شکل ممکن به نحوی که 
شوند.  بهره مند  آن  از  بتوانند  هم  غیردزفولی ها 
سرانجام ایجاد انگیزه در جوانان دزفولی برای آغاز 

پژوهشی فراگیر در تهیه و تدوین فرهنگ بزرگ 
واژگان دزفولی بر مبنای اصول علمی« )مجدزاده 

عاملی، ۱۳۹۹: ۲۲۶(.
 مؤلف در جایی دیگر به نقل از محّمد محّمدی 
در  پژوهش  و  جستجو  »با  می گوید:  مالیری 
که  می شویم  متوجه  ایران  بومی  گویش های 
)عربی  تعریب  اثر  بر  ایرانی  واژه های  از  بسیاری 
گردانیدن واژه های پارسی و پوشیده ماندن ریشه 
پارسی واژه ها( دگرگون شده یا به کلی تغییرداده و 
از یادها رفته اند. با پژوهش و ردیابی می توان بن 
و ریشه این گونه واژه های اصیل بازمانده از گویش 
نیاکان را پیدا نمود و با به کارگیری آن ها غنای 

بیشتری به زبان و ادبیات پارسی داد« )مجدزاده 
عاملی، ۱۳۹۹: ۵ ـ ۶(. 

بر  دزفولی  فاطمی  محّمدرضا  که  مقدمه ای  در 
کتاب نوشته است به بررسی گذرا و اشاره وار به 
مستشرق شناسانی چند و آثار تألیف شده ایشان 
پرداخته است که خالی از لطف نیست. مقّدمه به 
دزفول,  منطقۀ  واژگان  ثبت  در  کتب  قدیم ترین 
شوشتر و مردان عشایر حاضر در شمال خوزستان 
اشاراتی دارد که قطعاً برای اهل پژوهش غنیمت 

خواهد بود.
پژوهشی از: دکتر عبداالمیر مقدم نیا، فریده آرامیده 

برگرفته از کتاب شناسی فرهنگ نامه های خوزی

معّرفی کتاب گلچینی از واژه ها و زبانزدهای دزفولی

نویسنده: جمشید جی اونواال، چاپ آلمان و کلکته، 
در  کل  اداره  در  کتاب  از  نسخه ای  م(،   ۱۹۳۰(
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. به شماره ۷۹۵۹/ 

۳۶۷۷ ج موجود است.
مترجم: محقق ارجمند عزیزاله رودبندی.

دکتر جمشید اونواال از زرتشتیان هندوستان که 
خوزستان  شمال  منطقۀ  در  م(   ۱۹۱۲( سال  از 
حضور داشته است و در تردد شهر دزفول و حوزه 
جغرافیایی و استحفاظی شوش آن زمان برای انجام 
امور کاوش های باستان شناسی با فرانسوی ها کار 
می کرده است. در تحقیق و پژوهش هایی که داشته 
است و بنابه هر دلیلی اطالعات مفیدی پیرامون 
به  عالقه مند  و  است  داشته  باستان  زبان شناسی 
نشانه های  ثبت  و  محلی  گویش های  شناخت 
در  اثر  اولین  این  است.  بوده  زبان ها  از  این گونه 
شناخت گویش های محلی در منطقۀ دزفول، شوش 
و شوشتر است. این کتاب جزو معدود کتاب ها در 
و  زمان  آن  در  رایج  دزفولی  واژگان  بازشناسی 
تطبیق و مقایسه با سایر گویش ها و زبان های محلی 
در منطقه است. تحقیقات باستان شناسی که در 
سال های )۱۹۱۲ م( تا )۱۹۳۰ م( انجام داده است، 
کتابی هم در زمینۀ فلکورشناسی و قواعد دستور 
زبان گویش دزفولی و لری و سایر موارد به رشته 
تحریر درآورده است. باید توّجه داشت، این کتاب 
تنها کتاب زبان شناسی نیست و فقط به معّرفی 
گویش های دزفولی و لری و لکی نپرداخته است. 
اگر به زیرساخت متن توّجه کنیم به ابعاد مختلف 
زندگی و عقاید مردم که تا قبل از صدو اندی سال 
پیش مرسوم و منقول بوده آشنا می شویم. نویسنده 
جامعه شناختی،  قوم شناختی،  تاریخی،  مسائل 
عقاید و آیین های عزاداری و عروسی و به مسائل 
مقّدمه،  در  او  است.  پرداخته  زمان  آن  فرهنگی 

کتاب را به هفت بخش تقسیم کرده است:
لرها،  حضور  دزفول،  منطقه  دربارۀ  اول:  بخش   
حتی  است  نوشته   خوزستان  در  عرب ها  لک ها، 
در  احمد  شیخ  است:  آورده  را  خوانین  اسامی 

شاهور، بزرگان لرها: غالمرضا خان، سیف اهلل خان 
و سایر خوانین حاضر در منطقه را ذکر می کند که 
در کاوش های باستان شناسی نیز به ایشان کمک 
که  است  نبوده  امروز  مثل  ارتباطات  کرده اند. 
بسیاری از جاها را بگردند. در این بخش محدودۀ 
جغرافیایی مانند خوزستان و شیراز و اصفهان و 

شوشتر را به طور خالصه شرح داده است؛
بخش دوم: راجع به روالن دومکنم باستان شناس 
را که در  فرانسوی که هدایت کاوشگری منطقه 
شوش حفاری می کرده است به عهده داشته است. 
اونواال از سال )۱۹۱۲ م( تا )۱۹۳۹ م( با دزفولی ها 

و شوشتری ها در ارتباط بوده است؛
بخش سوم: به زبان فارسی و پهلوی و لری و لهجه ها 

اشاره می کند و زبان شفاهی را مطرح می کند؛
با  خودش  همکاری های  شرح  به  چهارم:  بخش 
باستان شناسی  کاوش های  مقولۀ  در  فرانسوی ها 

پرداخته است؛
بخش پنجم: توجه به زبان های دزفولی، لکی، لری، 

نهاوندی و سایر زبان های گفتاری کارگرانی که در 
آن محل و سایر مناطق برای کاوش مشغول به کار 

بوده اند، پرداخته است؛
بخش ششم: درواقع، نوعی نقد و تجزیه و تحلیل 
از ادبیات منطقه است، این لهجه ها ادبیات ندارند، 
فقط  ندارند؟!  کتابخانه ای  مکتوبات  و  مستندات 
می شود.  استفاده  آن ها  از  شفاهی  زبان  به عنوان 
چرا کتاب هایی که متل ها و آیین ها این گویش ها 
ندارد؟!  وجود  مکتوب  به صورت  کنند  مطرح  را 
مشخص است که به زبان شناسی کاماًل آشنا بوده 
زبان های  به  کافی  شناخت  اونواال  درواقع،  است. 
و  دارد  و...  پازند  پهلوی،  اوستایی،  سانسکریت، 
با توجه به اندوخته و دانش خود به این پژوهش 

پرداخته است؛
بخش هفتم: این لهجه  و لهجه های دیگر ایرانیان در 
شرف محو و نابود شدن هستند. وسایل ارتباطات 
این  که  است  شده  سبب  تلگراف  و  تلفن  مانند 
لهجه ها درخطر بیفتند، چون این وسایل با فارسی 
کتب  روزنامه،  ورود  با  می شوند.  حمایت  رسمی 
)اجباری  سربازی  و  آموزش وپرورش  نظام  درسی 
رفتن( بسیاری از واژه ها از میان می روند. پیشنهاد 
می دهد که این لهجه ها را با نوار باید ضبط کرد و 
به شکل مکتوب درآورد. مشخص است که دغدغه 

حفظ این لهجه ها را داشته است.
اختصاری  عالئم  از  خود  پژوهش  آغاز  در  مؤلف 
استفاده کرده است؛ مثاًل کاف: کردی، الیم: لری 
و در ضمن اختصارات دستوری مانند فعل را هم 
آورده است. اونواال به دستور زبان و قواعد دستوری 
به   ۹ تا   ۵ صفحۀ  در  است.  داشته  کامل  تسلط 
تغییرات آواشناسی اشاره می کند. از صفحۀ ۹ تا 
قید  مانند  یادداشت ها و شکل های دستوری   ۱۲
زمان، قید مکان، قید حالت؛ حروف اضافه؛ ربطی؛ 
ضمایر؛ صفات و سایر موارد را در زبان دزفولی، لری 

به شکل مبسوط مطرح می کند.
 کتاب در صفحۀ ۱۲ فهرستی از مطالب و عناوین 

مندرج را مطرح می کند:

و  »گالَ پُشت«  مانند  حیوانات   ۱۲ صفحۀ  در 
و  لری  زبان  به  »سنگ پشت«  و  »الک پشت« 
مانند  زمان هایی  آن  بعداز  می کند.  بیان  دزفولی 
»سحر« و »اَفَسر« به طور خالصه مطرح می کند. در 
صفحۀ ۲۲ و ۲۳ دربارۀ غالت و گیاهان و از گل ها 
»بُبینه« و درختان صحبت می کند، در ادامۀ صفحه 
۲۳ داروها و ادویه جات را بیان می کند. در صفحۀ 
۲۴ سبزیجات و صیفی جات را شرح می دهد. در 
صفحۀ ۲۵ درخصوص بیماری ها سخن می گوید. 
در صفحات ۲۶ تا ۲8 افعال مختلف دزفولی مانند 
»پیاله اوفتیدن« را بیان می کند. در ادامۀ صفحۀ 
۲8 تا صفحۀ ۳۲ اعضای بدن مانند »ُکلَمک« و 
»ِچَن« را توضیح می دهد. در صفحۀ ۳۲ عناصر 
موجود در طبیعت مانند خاک، آب، آتش و... را 
شرح می دهد. در صفحۀ ۳۳ انواع لباس و پوشاک 
»پاپوش«، »ُکرتَّه« را بیان می کند. در صفحۀ ۳۴ 
انواع بازی ها و اشیای به کار برده دربازی ها را شرح 
ناآشنا  ما  برای  اشیا  این  از  بسیاری  که  می دهد 
نام غذاها مانند »دلمه« و شیرینی جات  هستند. 
به  را شرح می دهد. در صفحۀ ۳۶  و سایر موارد 
انگشتر،  میل پا،  گوشواره،  می پردازد:  تزیینات 
عرون و سایر مسائل اشاره می کند به عنوان مثال 
سوزن را »میل« می گفتند. ظرف و ظروف مانند 
»اَنگون« را نام می برد. در صفحۀ ۳۷ آالت بّنایی و 
معماری اشاره می کند. در صفحۀ ۳8 ابزار و آالت 
جنگی: اسلحه، کارد، خنجر، قمه و دشنه را توضیح 
انواع  می گفتند.  »ُگلّۀ«  را  گلوله  مثالً  می دهد؛ 
فلزات، ابزار، اشیای منزل، سنگها و... را شرح داده 
است. در صفحۀ ۵۰ به اشتراکات زبانی دزفولی ها 
با لرها پرداخته است و زبان شناسی لرها، لک ها، 
دزفولی ها و تفاوت آن ها را بیان می کند. به رسم 
و رسومات مانند عزاداری و عروسی ها اشاره کرده 
است. از هر قشر به درج نمونه هایی از اسامی مانند 
قربانعلی، یارعلی، مرادعلی، آرضا، ماررضا، ابراهیم 
بیک، میرمراد، حسین رضا و کریم رضا، کریم علی و 

رشید خان... پرداخته است.

 جمشید اونواال، لویی لوبرتون و روالند دومکنم )از 
راست به چپ( در تپه جعفرآباد

ویژگی های کتاب بدین شرح است:
به عنوان  است  قدیمی  تلفظ ها  کتاب  این  در   -۱
مثال فیت فیت همان فیش فیشک و گلوله را ُگلّه 

نوشته است؛
۲-این کتاب برای کسانی که زبان شناسی تاریخی 
است  ارزش مند  فوق العاده  و  جذاب  می خوانند 
به خوبی  را  واژه ها  تغییرات  دارد، چون  اهمیت  و 

می تواند ببیند؛
متداول  االن  درج شده  واژه های  از  ۳-بسیاری 
نیستند. باید تلفظ درست آن ها را با کسانی که 
سنی فزون از 8۰ و ۹۰ دارند، بررسی کرد تا تلفظ 

صحیح آن ها را دریافت؛
در  را  فارسی  واژه های  کرده  سعی  نویسنده   -۴

پژوهش به کار نبرد؛
۵- اونواال اهمیت این زبان ها را می دانسته است و 
یک صد و اندی سال پیش از این، ضرورت گردآوری 
و ثبت واژگان گویش های محلی را گوش زد کرده 

است؛
کتاب  این  دربارۀ  دزفولی  فاطمی  آقای  جناب 
می گوید: »در این رساله واژه های دزفولی و لری 
فارسی  معادل های  با  )لکی(  موارد  بعضی  در  و 
ذکر شده و در بسیاری موارد با زبان های پهلوی و 
اوستایی و بعضی از زبان های شبه قارۀ هند مقایسه 
شده اند. البته این کار همراه با عیب و نقص های 
و  بوده  محل  در  اونواال  ولی  شده  انجام  فراوان 
لهجه ها را مستقیماً از گویندگان آن ها جمع آوری و 
رعایت ضوابط علمی را نموده نمی توان منکر ارزش 

زحمات او شد و باید به کار او ارج نهاد.«
پژوهشی از: دکتر عبداالمیر مقدم نیا، فریده آرامیده

برگرفته از کتاب شناسی فرهنگ  نامه های خوزی
_______________

فؤاد مجدزاده عاملی، گلچینی از واژه ها و زبانزدهای 
دزفولی، چاپ اول، تهران: نشر فرهیختگان، ۱۳۹۹، 

ص ۲۲ تا ۲۳.

معّرقی رساله ای دربارۀ گویش شناسی مدرن فارسی، لهجه های لری و دزفولی

ای گرمی ی دستان تو همسایه ی خورشید
از نقل سخن های تو شیرین شده کامم

نامت شده با هر نفسی تکیه کالمم
مفهوم قشنگ دل خوش بودن با توست

یاد تو زده سایه سر صبحم و شامم
همیشه این پرسش  آیینه ی ذهنم را مکدر کرده 
است آیا آب را باید برای تشنگی جست و جو کرد یا 
تشنگی را باید به دست آورد که اگر عطش  تشنگی 
نباشد نوشیدن آب  کراهت دارد. شاعر تا تشنه ی 

سرودن نباشد شعر ناب متولد نمی شود.
سرودن شعر مثل  پایین آمدن  از کوه است؛ پایین 
آمدن به طور مستقیم از کوه سقوط را حتمی می 

کند.
 همیشه خطوطی را باید برای فرود از کوه انتخاب 
کرد که منحنی باشد این خطوط تراز- که به جا 
مانده از حرکت های هوشمندانه ای است- دسترسی 

به دامنه را آسان می کند.
 اما پرسش این است: آیا باید در دل ظهر چراغ بر 
گرفت و به جست و جوی ماه رفت یا در نهایت شب 

به جست و جوی خورشید بر آمد؟
من در سروده بانو »صنیعی« این دو اتفاق را به عینه 
دیده ام. زایش وجودی هر شعر در فواصل مختلف 
زمانی مکانی آن شکل می گیرد و زوایای تاریک آن 

کشف می شود.
پرسش این است:

شاعر این شعر را سروده است یا شعر شاعر را؟
ای گرمی دستان تو همسایه ی خورشید

دیگر ندهی سرد جوابی به سالمم
هرگز به کسی غیر خودت دل نسپردم

روشنگر دنیای من ای ماه تمامم
همیشه یک نفر از سقوط سیب به راز جاذبه پی می 
برد و همیشه یک نفر در می یابد که هر جسمی که 
در مایع قرار بگیرد به اندازه  وزن مایع هم حجم اش 

سبک  می شود.
بنابراین شعر همیشه در حال زایمان است و زمانش 
که برسد این اتفاق خواهد افتاد. تولستوی شاهکار 
جنگ و صلح را چندین سال پس از حمله پنابارت 

به روسیه نوشت.
راز  نباشند  اگر در راهی پیچ خم  چنین است که 

مسیر کشف نخواهد شد.
شاعران، پیامبران کوچک اند با رسالت های متفاوت. 
به طور مثال: »فروغی« را که ما در شعر  می شناسیم 
متفاوت از فروغی است که در حافظه ی  زنانه ی  

خویش نفس می کشد.
 پس می خواهم بگویم هنرمندان ما بیشتر دارای 
بودن  مزدوج  من  و  هستند  مزدوج  شخصیت 
شخصیت هنرمند را در موضوعی می دانم که برای 

سرکار صنیعی هم  اتفاق افتاده است.
» نصرت رحمانی« در جایی گفته است: هنرمندان ما 
فقط زمانی که دست به قلم می برند هنرمند هستند 

که در سایر مواضع از قصاب هم قصاب ترند.
پس برای پی بردن به زیبایی های این سروده باید از  

حاالت روحی روانی شاعر آگاه بود.
موسیقِی متِن تپِش دل، نفس توست

ای کاش نیفتد ز فراز این دو سه گامم
شد خواب من از سوره  لبخند تو لبریز

بیدار بمان تا  ابد ای بخت مدامم
سرایش شعر حرکتی است از بام تا شام از تولد تا 
مرگ  و در این عبور رسیدن پایان سفر نیست آغاز 
حرکت است؛ لحظه ای است که اگر سر به چرخانیم 
و پیرامون خویش را بنگریم می بینیم از هر طرف 
آسمان به زمین می رسد و زمین چه سفره کوچکی 
است در مقابل چشم و با خویش می گوییم: خوب 

است تا باد  نیامده ره توشه  ای برداریم و به راه 
بیفتیم؛ پیش از آن که توفان بگیرد و واژه ها رفتن را 

از سفره ی خیال  جمع کنند.
 این را هم  بگویم: شاعر خوشه چین این راه است؛ 
صبح  برای  شب  تا  می کند  جمع  را  روز  پاره های 
پیراهن بدوزد؛ اما همیشه این پرسش در ذهن شاعر 
باقی مانده است که خصیصه های هنری یک هنرمند 

با شخصیت اجتماعی او می تواند مجزا باشد؟
ای هستی من هستی من مرد غزل ها

برگرد و دلت را  بزن این بار  به نامم
شعر چهره های مریی و نامریی دارد در بسترش یک 
جریان مخفی شناور است که می خواهد از دهلیز 

کلمات نقبی  به واژه ها بزند.
غلیان این رسانه های پنهان به سرعت  به جوش می 
آید و پوست می اندازد و این پوست اندازی تب شعر 
افق را شکل می دهد. برای سرکار بانو صنیعی به 
خاطر سرودن این عزل دلنشین آرزوی توفیق دارم.

هرمز فرهادی بابادی

نگاه »هرمز فرهادی بابادی« به  سروده بانو »صدیقه صنیعی«
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آشنایی با تاریخچه موسیقی ایران در طول تاریخ
دوران  یا  اسالم  از  پیش  دوران  باستان:  دوران 
به  اعراب  حمله  از  قبل  زمان  به  مربوط  باستانی 
ایران است.این دوران، خود به دوره های کوچکتری 
ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی،  ماد،  سلسله های  از 
بخش بندی می شود.بخشی نیز مربوط به قبل از این 
سلسله ها در تمدن عیالم و بخشی در زمان پیش از 
تاریخ یا اساطیری است.به علت تاثیر متقابل موسیقی 
شرقی در دوران باستان، موسیقی ایرانی یا موسیقی 
شرقی می تواند مشترکات بسیاری با موسیقی هند، 

ترکیه و عراق داشته باشد.
از  پیش  دوران  به  نیز  دوره  این  اساطیری:  عصر 
تاریخ برمی گردد. به علت قدمت زیاد، داده های کمی 
از این دوران موجود است. از نظر باستان شناسی، ُمهر 
یا نشانِ  ُچغامیش جزء معدود آثاری است که مربوط 

به این دوران است.
فردوسی  شاهنامه  به  می توان  دوران  این  مورد  در 
عالقه  و  ساز  ساخت  از  آن  در  که  کرد  رجوع  نیز 
شخصیت های باستانی و اساطیری نسبت به سازهایی 

چون ُسرنا صحبت شده است.
تقاطِع شعر فردوسی و نظر ابن خردادبه نیز قابل ذکر 
است که یکی نای سفید را به منوچهر و افراسیاب 
نسبت داده و دیگری نای سفید را ساخته کردها و در 

عوض نای سیاه را از ایرانیان می داند.
پس از وارد شدن آریاییان، از آنجا که در برپا داشتن 
به کار  آریاییان رقص و موسیقی  آیین های کیشی 
بسته نمی شد و چندان ارجی نداشت، این دو هنر 
آنان پیشرفت نکرده و در  بایست در میان  چنانکه 
آثار و نوشته های آن روزگاران جای پایی از خود باز 

نگذاشته است.
این دوره که از هشت قرن قبل از میالد تا قبل است 
شواهد بسیاری از جمله سنگ ها و سطوح حکاکی 
شده کتاب ها و دست نوشته ها را با خود به همراه 
دارد. مهمترین اثر یافت شده ر مورد موسیقی این 
دوره مهر چغامیش می باشد که متعلق به ۳۵۰۰ سال 

قبل از میالد است.
برای بررسی این دوره باید اثر تمدن هایی چون بابل و 
آشور و ایالم را – که متاسفانه چیز زیادی از انها باقی 
نمانده – مورد بررسی قرار داد. اما شواهد اندک پیدا 
شده نیز خود صحت وجود موسیقی را در این دوره 
تصدیق می کند. به طوری که ساخت سازهای سنتور 

و تنبور را به این دوره نسبت داده اند.
ایرانی«  باستانی  دوره ایالمیان: اصطالح »خنیای 
حروف نویسی خالص کلمات ایرانی است که ترجمه 
بعبارت  یا  و  باستان«  ایران  از»موسیقی  عبارت  آن 

دیگر »موسیقی سنتی ایران« است.
این اصطالح ایرانی امروزه به خوبی قابل درک است 
»موسیقی  مصرف  پر  اصطالح  با  مقایسه  در  ولی 
اصیل« که معنای آن نیز همان است، بندرت استفاده 

می شود.
با استفاده از شواهد کاویده شده، مانند تندیس کشف 
شده در ساسا، سوابق موسیقی به خوبی به دوران 
امپراتوری ایالمی )۶۴۴-۲۵۰۰ قبل از میالد( برمی 

گردد.
به طور مشهود، اطالعات کمی در خصوص موسیقی 
این دوره در دسترس است. تنها استثناء ابزار باقی 
مانده موسیقی مانند گیتارها، عودها و فلوت هایی که 
ابزار  گفته می شود  می باشند.  نواخته شده،  و  ابداع 
موسیقی مانند »باربت« )بربط( ریشه در این دوران 

یعنی حدود سال ۸۰۰ قبل از میالد داشته است.

زمان  در  موسیقی  مورد  در  داده ها  مادها:  دوران 
حکومت ماد، آنقدر ناکافی است که جز گفتارهای 
هرودوت مورخ یونانی سندی نتوان یافت؛ که او هم از 
نیایش های آوازگونه مغ ها بدون همراهی ساز سخن 
می گوید. همین مسئله را در نیایش های زرتشتیان نیز 
شاهد هستیم که متون شعرگونه گات ها را با آهنگ 
نغمات  دوران  آن  موسیقی  مهمترین  می خواندند. 

موسیقایی گات بوده است.
در  که  است  نقل  هردوت  از  هخامنشیان:  دوره 
»امپراطوری  به  که  هخامنشی  امپراتوری  دوران 
مهمی  نقش  موسیقی  است،  معروف  نیز  پارسی« 
بخصوص در محاکم دادگاهی داشته است. او می گوید 
پرستش  مذهبی  مراسم  برای  موسیقی  وجود  که 
خداوند، بسیار ضروری بوده است. بعدها یعنی پس 
ابالغ دین پیامبر زرتشت، میترا، شخصی که به  از 
عنوان داواً یک خدای دروغین یا شیطان و همچنین 
بتان دیگر بیشتر و بیشتر مقبول واقع شدند. اصطالح 
»خنیای باستانی ایرانی« یک اصطالح مربوط به عصر 

پس از هخامنشیان می باشد.
در کنار نغمات گات ها نوع دیگری از موسیقی با نام 
موسیقی رزمی و همچنیم موسیقی بزمی در این دوره 
ساخته شد. طبل های این دوره جنگجویان را با انگیزه 
به میدان های نبرد راهی می کردند و تنبورها و نی ها 
از انها در جشن پیروزی به گرمی استقبال می کردند.

که  دوران  آن  هفتگانه  زبان های  و  خط  از  یکی 
عامه مردم آن را بلد بوده اند، احتماالً موسیقی بوده 
با آن خط و  را  از قبیل سوگ سیاوش  آوازهایی  و 
این دوران اطالعات دقیقی  از  اما  زبان می خواندند. 
گات ها  مذهبی  سرودهای  البته  نیست.  دست  در 
می شده  خوانده  آواز  بهصورت  موزون  بهگون های 
ولی در مذهب قدیم ایرانی، موسیقی دارای اهمیت 
به  غیرمذهبی  موسیقی  ولی  نبوده است.  چندانی 

صورت رقص و آواز رایج بوده است.
دوره اشکانیان: در این دوره موسیقی جدیدی در 
ایران پدید آمد. در این دوره موسیقی آزاد و مردمی 
شد و از بند دولت و دربار گریخت. در این دوره افرادی 
چون: بخشی ها در خراسان یا گوسان ها در تمامی 

مناطق ظهور کردند.
دوره ساسانیان: عالقه شاهان ساسانی به موسیقی، 
از روایات تاریخ نویسان و از روی نقوشی که بر روی 
ظرف های سیمین کنده کاری شده و از موزاییک های 
پیدا شده در بیشاپور کازرون و گچ بری های یافت 
شده در ری  و نقوش برجسته، کامال نمودار می باشد. 
در  شده  پیدا  نفیس  موزاییک های  از  یکی   نقش 
ویرانه های بیشاپور کازرون در سال ۱۳۱۹ یک زن 

نوازنده ای است که نشسته و چنگ در دست دارد.
از زمان ساسانیان  در میان سینی های سیمین که 
دیده  پادشاهی  پیکر  سینی  یک  در  شده،  یافته 
می شود که بر تختی نشسته و در برابر وی نی  زن 
و چنگ زنی  خنیاگری می کنند. سینی دیگری هم 
هست که زنی  بر اژدهایی نشسته و نی  می زند. در 
یک بشقاب بزرگ نقره، شاه بر تختی نشسته و چنگ 

زنی  و نی  زنی  در برابر وی مشغول نواختن هستند.
در نقوش برجسته طاق بستان کرمانشاه که منظره 
شکارگاهی  حجاری شده، در یک مجلس نقش چند 
دختر چنگ زن که در قایق نشسته و در دنبال شاه 
که روی مردابی مشغول شکار است، درحرکت و به 

نوازندگی چنگ مشغول اند.
اردشیر پاپکان طبقات مختلف موسیقیدان ها را نیک 
می شناخت و برای هریک قانون مخصوصی وضع کرده 
بود. انوشیروان در رعایت قانون و حقوق هنرمندان 
سعی آشکار داشت و بهرام گور خود چکام سرایی 
چیره دست بود. بهرام گور زیادی از این هنرپیشه گان 
و موسیقی دانان را به نام لولی از هندوستان خواست و 
در نقاط مختلف کشور پراکنده ساخت. عصر طالیی 
موسیقی ساسانیان را دوره سلطنت خسرو پرویز باید 

دانست.
ترقی  خود  درجه  نهایت  به  وی  زمان  در  موسیقی 
رسید و تشویق های خسرو پرویز از صاحبان ذوق و 
دادن جایزه زیاد، این صنعت در آن زمان رواج کامل 
یافت و موسیقیدان های مشهوری مانند نکیسا و باربد 
به وجود آمدند که در خنیاگری و رامشگری شهره 

آفاق شدند.
با تشویق و حمایت دربار ساسانی از موسیقیدان ها، 

مردم نیز بتدریج عالقمند به موسیقی شدند، بطوریکه 
در این دوره موسیقیدانان از رفاه و احترام بسیاری 

برخوردار بودند.
باربد،  قبیل  از  ایرانی  بزرگ  موسیقیدان  اولین  نام 
نکیسا، بامشاد و رامتین نیز از همان زمان برای ما 
به یادگار مانده است. همچنین نام بسیاری از الحان 

سازنده موسیقی و سازهای آن زمان.
در کتاب پهلوی خسرو پسر قباد طویلی از سازهای 
دوران ساسانیان گرد آوری شده که می توان کم و 

بیش کامل دانست:
عود معمولی، عود هندی)وین(، بربط، چنگ، نوعی 
از چنگ )اندروای(، تنبور، تنبور بزرگ از مس، تنبور 
سنتور  )چمبار(،  کوچک  طبل  )دنبالک(،  کوچک 
و چند آالت  تاس  مار،  نی ،  قره  نای،  زنگ،  )کنار(، 
موسیقی دیگر که تشخیص آنها مشکل است مانند 
وندق،  رسن،  مشتک،  شمشیر،  سپر،  تیر  زنجیر، 

شیشک، کپیک.
مسعودی در مروج الذهب نام سازهایی را که در ایران 
باستان به کار رفته است می  شمرد و چنگ و نی  و عود 
و بربط و سرنأی را از ایرانیان میداند و گوید که بنیاد 
پرده ها و آهنگ های موسیقی و هفت سرود خسروانی 

را ایرانیان نهاده اند.
مینویسد:مردم خراسان  الذهب  مروج  در  مسعودی 
و  طبرستان  مردم  و  میبرده اند  کار  به  را  چنگ 

دیلمستان رباب را بیشتر می  پسندیدند.

تنظیم هفت ساختار مقامی معروف به خسروانی:
تنظیم و سازماندهی سیستم موسیقایی یعنی هفت 
مقام  سی  و  خسروانی  به  معروف  مقامی  ساختار 
اشتقاقی و ۳۶۰ ملودی در دوره ساسانی انجام شد. 
شمار آنها با تعداد روز در هفته، ماه و سال تقویم 

ساسانیان برابر بوده است.
و  مقام ها  این  که  نیست  معلوم  درستی  به  امروزه 
این  از  بعضی  نام های  اما  اند؛  بوده  چه  آهنگ ها 
آهنگ ها توسط نویسندگان دوره اسالمی ذکر شده؛ 
نام هایی چون کین ایرج، کین سیاوش که شاید اشاره 
به حوادث تاریخی داشته اند و اسامی چون باغ شیرین 
و باغ شهریار که شکوه دربار را نشان می داد، و نیز 
اسامی چون سبز بهار و روشن چراغ را بکار می بردند. 
اما درباره آن آهنگسازی ها اطالعات درستی در اصول 

نظری آن دوران وجود ندارد.
دوره حمله اعراب: قبل از حمله اعراب، ملودی هایی 
نواخته  بنام مازدین  اوستا  از  که در آن نغمه هائی 
می شد که با آن حال و هوا همخوانی داشت. پس از 
حمله اعراب بسیاری از مدها و ملودی ها بدلیل تهاجم 
اعراب که موسیقی را به عنوان مسئله ای غیر اخالقی 

می دانستند، از بین رفتند.
هنگامی که اسالم بعنوان مذهب مسلط ایران پذیرفته 
گردید، تصمیم حکمرانان منع کلی موسیقی و بعدها 
بود.  مازدین  ادعیه  زمزمه  از  مردم  کردن  دلسرد 
نواخته  دادگاه ها  در  بیستم  قرن  تا  موسیقی سنتی 
می گردید. در زمان حکومت اسالمگرایان افراطی قرون 

وسطی، موسیقی بصورت مخفیانه نواخته می شد.
با  مرتبط  فعالیت های  عرب  حاکمان  اکثر  چه  اگر 
موسیقی را ممنوع اعالم کردند، دیگران به موسیقی 
دانان ایران دستور دادند که قطعاتی را به صورت کتاب 
موسیقی  را »کتاب  آن  عربی  به  که  کنند  تصنیف 

کبیر« به معنای کتاب اعظم موسیقی می خواندند.
تحریم  را  موسیقی  آغاز  در  اسالم  مذهبی  رهبران 

در  اما  می دانستند.  بیهودگی  و  فساد  مایه  و  کرده 
زمان عباسیان که به سبک ساسانیان دربار خویش 
غیردینی  و  دنیوی  جنبه های  می کردند،  اداره  را 
موسیقی افزایش یافت و موسیقی رونق تازه ای یافت؛ 
بعضی بزرگان موسیقی این دوران عبارتند از: ابوالفرج 
محمود  الدین  ]قطب  عبدالقادرمراغی،  اصفهانی، 

شیرازی[، حکیم ابونصر فارابی و صفی الدین ارموی.
دوره صفوی: در دوران صفوی موسیقی تحت اختیار 
ایران در  افتاد. موسیقی  از اجتماع دور  دربار بود و 
شکل  اما  خورد  را  ضربه  بیشترین  صفویه  دوران 
مذهبی آن در قالب تعزیه و نمایش های دراماتیک و 
نیز توسط نوازندگان و شاعران دوره گرد تداوم یافت.

علیرضا قاسم نژاد ریاست اتاق اصناف شهرستان رامهرمز و نماینده اصناف خوزستان در اتاق اصناف ایران؛

در زمان ویروس کرونا بازاریان آسیب جدی دیده اند
1( نظرتان در رابطه با وضعیت بازار در شرایط کرونا؟

همانطور که مستحضرید دریکی از بخش های اقتصادی کشور چه در 
تولید خالص و تولید ناخالص بازار بیشترین آسیب اقتصادی را دیده و 

هم اکنون میبیند.
متأسفانه بعضی از صنوف عالوه بر عدم درآمد، متحمل خسارات سنگینی 
نیز شدند. شرایط بازار قبل از کرونا شرایط خیلی بدی بوده، به خصوص 
در سالهای گذشته و تورم ها و تحریمها فشار مستقیم را بر بازار آورده 
و سیل سال گذشته آسیب زیادی به بازار وارد کرده بود. شهرهایی که 
سیل زده بودند به طور مستقیم آسیب دیدند و شهرهایی که آسیب ندیده 
بودند با کمک های خداپسندانه خود که باز در این امر بازار بیشترین سهم 
را در کمک به سیل زدگان داشت و متأسفانه ویروس کرونا درزمانی باعث 
تعطیلی صنوف گردید که اصناف حدود ۸ ماه انتظار برای فروش و تأمین 
مایحتاج زندگی خود دل به ماههای آخر سال بسته بودند که متأسفانه 
این ویروس باعث تعطیلی اصناف شد؛ که بعضی از صنوف هم میبایست 

اجاره خانه و هم اجاره مغازه و هم اقساط بانکی می پرداختند.
ولی در این شرایط هیچ کس حتی دولت محترم هم تدبیری نیندیشید 
حتی  گردد،  بین صنوف  در  گرمی  دل  و  امید  کوچکترین  باعث  که 
سازمانهای آب و برق در این شرایط کوچکترین فرصتی را به اصناف 
ندادند و بعضاً با اخطار برق محل کسب، قطع می نمایند و ما انتظار 
عاجزانه از دولت محترم داریم که در این شرایط همکاری مجدانه و 
دلسوزانه با اصناف نموده و با بخشودگی های مالیات عملکرد ساالنه، 
عوارض شهرداریها و تسهیالت وامی با سود کم )به غیر از وام هایی که 
توسط سایت کارا انجام میشود( چون بخش اعظمی از اصناف با آسیبهای 
سنگینی در این مدت دیده اند که با دریافت این وام های کم پاسخگوی 
مشکالت آنها نمی باشد و انتظاری هم که از اصناف داشتیم خوشبختانه 
در مرحله اول کرونا، کسبه و بازاریان با تعطیلی مستمر خود کمک به 
سزایی داشتند که خود جای تشکر و سپاس دارد؛ و در مراحل بعدی 
هم اکثر اصناف و بازاریان با رعایت پروتکل های بهداشتی همکاری الزم 

را داشتند. ان شااهلل ما شاهد برخورد قهریه و جرائم تعزیراتی در بین 
اصناف شهرستان نباشیم.

2( در رابطه با وضعیت فوق به خصوص گرانفروشیها چه اقدامی 
انجام میدهید؟

قبل از هر چیز روشن کنم که گرانی و گرانفروشی دو مبحث جدا از هم 
میباشند. امروز ما بیشتر شاهد گرانی هستیم و متغیر بودن قیمتها در 
دست باالدستی هاست، پخش کنندگان و بنکداران کشوری و استانی 

می باشد؛ و کسبه جزء خیلی در این مقوله دخیل نمیباشند.
علی الی الحال این دلیل نمی شود که ما وظیفه خود را انجام ندهیم. 
اداره صنعت  و  اصناف  اتاق  بازرسان  عصر  و  دوتایم صبح  در  روز  هر 
بازار، بازرسی دارند و با متخلفین  و معدن و بازرسان افتخاری ما در 
برخورد قانونی و بعضاً پرونده تعزیراتی جهت تعزیرات حکومتی ارسال 
می گردد، ولی نظارت کافی نمی باشد. انتظار ما از مردم شریف و فهیم 
و شهیدپرور رامهرمز این است که در صورت مشاهده تخلفات صنفی، 
تقلب، گرانفروشی و احتکار، مراتب را به اتاق اصناف و یا تلفن گویای 

۱۲۴ صنعت و معدن گزارش داده تا با متخلفین برخورد قانونی گردد.
3( بازاریها و کسبه چه شعاری دارند؟

»شعار بازاری این است که من در روز یک روز فروشنده هستم ولی ۹۹ 
بار مشتری، پس انصاف را رعایت میکنم تا دیگران نیز بر من منصف 

باشند.«
افراد  و  میگیرند  شکل  صورت  چه  به  صنفی  تشکل های   )4

مسئولیت می گیرند؟
۱- کسبه و اصناف در قالب اتحادیه مربوط به خود به صورت الکترونیکی 
کاندید اتحادیه می شوند و هیئت مدیره اتحادیه های صنفی در انتخابات 
شرکت نموده و ۵ نفری که حائز اکثریت رأی گردند به ترتیب: ۱- رئیس، 
۲- نایب رئیس اول، ۳- نایب رئیس دوم، ۴- دبیر، ۵- خزانه دار، برای 

مدت ۴ سال انتخاب میشوند.
5( هیئت مدیره اتاق اصناف به چه صورت انتصاب می شوند؟

هیئت مدیره اتاق اصناف انتصابی نیست بلکه انتخابی می باشد. رؤسای 
نظارت  کمیسیون  توسط  مشخص  روز  یک  در  صنفی  اتحادیه های 
شهرستان و حضور نماینده سازمان صنعت و معدن استان خوزستان 
در قالب انتخابات، انتخاب می گردند؛ که بازهم هیئت رئیسه اتاق اصناف 
برای ۴ سال و تعداد ۵ نفر انتخاب می گردند که به ترتیب: ۱- رئیس، 
۲- نایب رئیس اول، ۳- نایب رئیس دوم، ۴- دبیر، ۵- خزانه دار؛ در ضمن 
جهت اطالع عزیزان هیچ کدام از هیئت مدیره های صنفی حقوق ندارند، 

بیمه خود را شخصاً باید پرداخت نمایند.
6( یکی از مشکالت اصناف را مطرح فرمایید؟

مشکالت اصناف یک مثنوی است که قابل طرح نمی باشد ولی به چند 
تا از آنها اکتفا میکنم. تداخل شغلی بعضی از ادارات یکی از مشکالت 
اصناف است مانند گرفتن عکس در بعضی از ادارات و دفاتری که زیر نظر 
دولت می باشند که نه شغل و نه مجوز عکاسی دارند، انتظار داریم دولت 
از این فعالیتها در این شرایط خاص که آسیب شدید به اصناف می باشد 
جلوگیری به عمل آید و مشکل بعدی مشکل کسبه و همشهریان عزیز 

می باشد.
در بحث حقوق شهروندی انتقال صنوف مزاحم و پر سر و صدا به خارج 
از محدوده شهری انتظار داریم که نماینده دلسوز و مردمی و فرماندار 
محترم، به خصوص شورای محترم تأمین و شورای شهر و شهردار محترم 
همکاری الزم را جهت ایجاد شهرک صنعتی و انتقال کسبه به آن شهرک 

الزم را مبذول فرمایند.
7( حضرت عالی چند بار در اتاق اصناف ایران انتخاب شدید و 

نحوه انتخاب شما به چه صورت می باشد؟
هیئت مدیره اتاق های اصناف خوزستان در یک زمان از پیش تعیین شده از 
طرف وزارت صنعت و معدن در سراسر کشور به صورت استانی انتخابات 
برگزار میشود و افراد منتخب راهیابی به اتاق اصناف ایران را پیدا می کنند 
اتاق  استان خوزستان در  اصناف  نماینده  به عنوان  اینجانب ۴ دوره  و 

اصناف ایران افتخار خدمت پیدا کردیم.
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