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رها کردن همه چیز

زادروز خالق دوزخ ،برزخ و بهشت

ســامورایی جــوان بــا همــه فنــون شمشــیرزنی
آشــنا شــده بــود ،امــا میدانســت بــدون اســتاد
هرگــز نمیتوانــد بــه قابلیتهــای نهفتــه خــود
دســت یابــد .بــرای همیــن در جســت و جــوی
اســتاد بیوقفــه بــه ایــن ســو و آن ســو میرفــت
و پــرس و جــو میکــرد .ســرانجام بــا اســتادی
آشــنا شــد کــه در فنــون شمشــیرزنی خبــره بود.
افســانههایی دربــاره این اســتاد ســاخته بودند
که زبــان به زبــان میچرخیــد .او نزد اســتاد رفت
و اســتاد نیــز جــوان را پذیرفــت ،اما روزهــای اول
را بــه صحبتهایــی کوتــاه دربــاره خلــوت ذهــن
و پرهیز از خشــم گذراند .اســتاد خشــم را مانعی
در برابــر تمرکــز میدانســت .روزهــای بعــد نیز به
صحبــت در اهمیــت رهــا شــدن از وابســتگی،
دل بســتن بــه پیــروزی و ســر نهــادن بــه تســلیم
گذشــت .چنــد ماه گذشــت و اســتاد فقــط راجع
بــه مــواردی از ایــن دســت صحبــت کرد .اســتاد
در واقــع معتقــد بــود ســامورایی واقعــی کســی
اســت کــه هیــچ دلبســتگیای نــدارد .نه ترســی،
نــه آرزویــی ،نه خواســتهای و نــه هیــچ مانعی که
بتوانــد جلوی مبــارزه را بگیرد .ســامورایی جوان
اما صحبتهای اســتاد را درک نمیکرد و بیشــتر
دوســت داشــت فنــون جدیــد را بیاموزد .بــا این
حال زمان گذشــت و باالخره یک روز ســامورایی
جوان در مقابل کسی قرار گرفت که قصد جانش
را کرده بــود .مــرد ،قاتلی آشــنا با فنــون رزمی بود
کــه از زنــدان گریخته بــود و برای تصاحــب لباس
و شمشــیر ســامورایی جــوان قصــد داشــت او را
بکشــد .وقتی مرد شمشیر کشــید ،نا گهان تمام
تعالیم اســتاد پیش چشم ســامورایی جوان آمد
و او احســاس کرد تنها راه پیروزی ،تســلیم شدن
در برابــر مــرگ اســت .جــوان در یــک آن فهمیــد
کســی که دلبســتگی دارد ،تــرس از دســت دادن
دارد و تنهــا کســی میتوانــد پیــروز شــود که هیچ
خواســته ،توقــع و ترســی نداشــته باشــد .بــرای
همین خود را در مقابل قاتلــی دید که همچنان
به بقا چسبیده بود و ترس از مردن داشت .برای
همین در نخســتین حمله قاتل ،بر او پیروز شد.
حرف استاد هم همین بود .کسی که همه چیز را
رها کند ،همه چیز را به دست آورده است.

 757ســال پیــش ،برابر  14مــی 1265میالدی ،دانته آلیگیری شــاعر و نویســنده
شــهیر ایتالیایــی در فلورانس بــه دنیا آمــد .از دانته به عنوان برجســتهترین شــاعر
یگــرای ایتالیایی بود و آرزو داشــت
قرون وســطا نام برده شــده اســت .دانته یك مل 
وطنشبار دیگر وحدتخودرابازیابدو معتقدبودزبانواحد كمكبزرگیبهتامین
وحدت یك ملت میكند .او در طول زندگی خود دســت به نگارش آثار متعددی زد
که معروفترین آنها «کمدی الهی»« ،زندگانی نو»« ،ضیافت» و «سلطنت» است.
کتاب مشهور «کمدی الهی» در سه بخش نوشته شد ه اســت« :دوزخ»« ،برزخ» و
«بهشت».دانته13سپتامبر 1321میالدیدر تبعیددرگذشت.

ادوارد جنر ،بنیانگذار وا کسیناسیون
 226سال پیش ،برابر  14می 1796میالدی ،با تزریق عامل ضعیف شده بیماری
آبلــه به یک پســربچه 8ســاله ،توســط ادوارد جنر پزشــک شــهیر انگلیســی ،عمل
وا کسیناسیون بنیان گذاشته شد .ایمنسازی (وا کسیناسیون) بر پایه استفاده از
عامل ضعیف شده بیماریها استوار شــده است و ادوارد جنر نخستین کسی بود
که این قابلیت را دریافت .او فهمید بدن انســان ا گر بتواند تا قبل از این که بیماری
به حد اعالی قدرت خود برســد پادتن تولید کند ،دیگر در برابر آن بیماری تســلیم
نخواهد شــد .جنر از عامل بیماری آبله گاوی برای مصونسازی پسر باغبان خود
استفاده کردونتیجهاینشد کهپسرکدر برابر آبلهانسانینیز مصونیتیافت.

نمایشنامه نویس نوگرای اهل سوئد
 110ســال پیش ،برابــر  14مــی  1912میــادی ،یوهان آوگوســت اســتریندبری،
نویســنده شهیر سوئدی در  63ســالگی بر اثر ابتال به ســرطان معده درگذشت.
اهــل فــن اســتریندبری را در کنــار ســورن کیــرکگارد ،هنریــک ایبســن و هانــس
کریســتین آندرســن از تأثیرگذارتریــن نویســندگان اســکاندیناوی بــه شــمار
یشــود و درســت
میآورنــد .او همچنیــن از بنیانگذاران تئاتر مدرن شــمرده م 
به همیــن خاطر در وطنش به شکســپیر ســوئد معروف اســت .اســتریندبری از
پیشــگامان نوگرایی در ادبیات ســوئد بــود و مجموعه آثارش در زبان ســوئدی
یتــوان به «ســونات
بــه بیــش از  50اثــر میرســد .از میــان نمایشــنامههای او م 
اشباح»« ،به سوی دمشق» و «طلبکارها» اشاره کرد.

پیمان ورشو ،دورهمی بلوک شرق
 67ســال پیش ،برابر  14می  1955میالدی ،پیمان ورشو با حضور نمایندگان
كشــورهای آلبانــی ،مجارســتان ،لهســتان ،بلغارســتان ،چكســلوا كی ،رومانــی،
آلمان شرقی و شــوروی در ورشــو پایتخت لهستان منعقد شــد .اعضای پیمان
ورشــو متعهد بودند در مناســبات خود از تهدید و اعمــال زور خودداری كنند و
در صورتی كه عضوی از اعضای پیمان ورشــو در اروپای شرقی ،مورد حمله قرار
گرفت ،سایر كشــورهای عضو به دفاع از آن كشور اقدام كنند .این پیمان پس از
 36سال فعالیت ،به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،در  25فوریه 1991
میالدی منحل شد.
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یک قضاوت عجوالنه

فرانکسیناتراولوچیانوپاواراتیدر آغوشهم1989-

 24ســال پیش ،برابر با 14می 1998میالدی ،فرانک سیناترا ،خواننده و بازیگر شهیر آمریکایی ،در  82سالگی درگذشت .سیناترا اواسط دهه40
میالدیبهخاطر صدایصافوشخصیتجذابشعنوانموفقترینخوانندهتکخوانزمانخودراداشتواز اینلحاظ کسیرایارایرقابت
با او نبود .او همچنین یکی از اعضای گروه ســرگرمی و موسیقی( Rat Packدسته موشها) بود که دیگر اعضای آن را دین مارتین ،سامی دیویس
جونیور و پیتر الوفورد تشکیل میدادند .نشریه «رولینگ استون» از سیناترا به عنوان بزرگترین خواننده پاپ سده بیســتم یاد کردهاست .او در
دوران کاری خود بیش از  1400ترانه اجرا کرد و 10جایزه گرمی گرفت .ســیناترا عالوه بر عرصه موســیقی ،در ســینما هم موفق بــود و ضمن بازی در
نزدیکبه60فیلمبلند،برای«از اینجاتاابدیت»محصول1953وساختهفردزینهمان،برندهاسکار بهترینبازیگر مردنقشمکملشد«.بعضی
دواندوانآمدند»«،مردهاوعروسکها»«،قطار سریعالسیر فونراین»و«غریبههادر شب»از دیگر فیلمهایمطرحاوهستند.

تولد شر مطلق در قلب خاورمیانه
در صحن ـهای از فیلــم «بازمانــده» اثــر زند هیــاد
ســیفاله داد کــه به نوعــی روایتــی غمانگیز از اشــغال
فلسطیناست،تعدادیاز اعرابفلسطینیبهخاطر
نشــان
خــروج نیروهای اشــغالگر انگلیســی از سرزمی 
ابــراز شــادمانی میکننــد .این میــان یک جــوان عرب
خوشــحالی آنها را بیمورد خوانده و هشــدار میدهد
«ا گــر مــا امــروز از رفتــن انگلیس ـیها آ گاه شــدهایم،
یهــا چند مــاه اســت کــه از این موضــوع مطلع
یهود 
هســتند و بــا جم ـعآوری ســازوبرگ آمــاده جنــگ
شدهاند 74».سال پیش ،برابر  14می 1948میالدی،
در پی پایان قیمومیت بریتانیا بر ســرزمین فلسطین
و خروج نظامیان این کشــور ،دولت غاصب اســرائیل
در ســرزمینهای اشــغالی اعــام موجودیــت کــرد .در
ایــن روز دیویــد بنگوریــون ،رئیــس کمیتــه اجرایــی
آژانــس یهود ،تاســیس رژیم اســرائیل در حدود نیمی
از خــا ک فلســطین را بــه طور رســمی اعــام کــرد .این
اقدام اعــان جنگ مصر ،ســوریه ،اردن ،عراق ،لبنان،

حییم وایزمن ،نخستین رئیس دولت اسرائیل

خانــم معلــم پســرک را پــای تختــه آورد و از او
پرســید« :ا گــر مــن به تــو یک ســیب ،یک ســیب
بیشــتر و یک ســیب دیگر بدهم تو چند تا سیب
خواهــی داشــت؟» پســربچه بعــد از چنــد ثانیــه
بــا اطمینــان گفــت 4« :تــا»! معلم متعجب شــد
چــون انتظــار یــک جــواب صحیــح را داشــت .بــا
خود فکــر کرد« :شــاید بچــه درس را خوب گوش
نکــرده اســت ».تکــرار کــرد« :خــوب گــوش کــن
پسرم ،خیلی ساده است .ا گر به دقت گوش کنی
میتوانی جواب صحیح بدهی .ا گر من به تو یک
سیب ،یک سیب دیگر و یک سیب بیشتر بدهم
تو چنــد تــا ســیب خواهــی داشــت؟» پســرک که
در چهــره معلم خــود ناامیدی را میدیــد دوباره
شــروع کرد به حســاب کردن با انگشــتان .تالش
او برای یافتن جواب صحیح نبود ،تالشش برای
یافتن جوابی بود که معلماش را خوشحال کند.
برای همین با تامل پاســخ داد 4« :تا»! ناامیدی
در چهره معلم باقــی ماند .او نا گهــان به یاد آورد
کــه پســرک خیلــی تــوت فرنگــی دوســت دارد .بــا
خود فکر کرد شــاید پســرک سیب دوســت ندارد
و برای همین نمیتواند تمرکز داشــته باشــد .در
این لحظه او پسربچه را مورد خطاب قرار داد که:
«ا گر من به تو یک تــوت فرنگی ،یکی دیگر و یکی
بیشــتر توت فرنگی بدهم ،تو چند تا توت فرنگی
خواهی داشــت؟» پسرک با انگشــتانش حساب
کرد و جواب داد 3« :تا» .حاال خانم معلم تبســم
پیروزمندانــهای بر لب داشــت .برای کســب این
موفقیت خواست به خودش تبریک بگوید ،ولی
یک چیــز باقی مانــده بــود .او دوباره از پســربچه
پرســید« :حــاال ا گــر مــن بــه تو یــک ســیب و یک
ســیب دیگــر و یک ســیب بیشــتر بدهم تــو چند
ســیب خواهــی داشــت؟» پســرک فــوری جــواب
داد 4« :تــا»! خانــم معلــم کــه مبهوت شــده بود
بــا صدایی خشــمگین پرســید« :آخــر چطور؟!»
پســرک با تامل پاســخ داد« :خانوم اجازه؟! برای
اینکه من یه سیب هم توی کیفم دارم»!
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شرح بینهایت

گرگ اجل

بر خاطر آزاده غباری ز کسم نیست/ســرو چمنم ،شکوهای از خار و خسم نیست
از کوی تو بیناله و فریاد گذشــتم/چون قافله عمر نوای جرسم نیست
افســرده ترم از نفس باد خزانی/کآن تو گل خندان نفسی هم نفسم نیست
صیاد ز پیش آید و گرگ اجل از پی/آن صید ضعیفم که ره پیش و پســم نیست
بیحاصلی و خواری من بین که در این باغ/چون خار به دامان گلی دسترســم نیست
از تنگدلی پاس دل تنگ ندارم/چندان کشــم اندوه که اندوه کسم نیست
امشــب رهی از میکده بیرون ننهم پای/آزرده دردم دو سه پیمانه بسم نیست
رهی معیری

آب روان

به هویت چو اوســت با اسماء/آن هویت طلب کن از اشیاء
از هویت خبر ا گر داری/به هویت خدا بود با ما
گرچه آب روان بود در جو/بخور آبی ولیکن از دریا
دامن خود بگیر و خوش بنشــین/تا به کی میروی تو جا ز جا
با تو مقصود تو اســت هم خانه/در به در میروی کجا و چرا
از خودی بگذر و خدا را جو/چند باشــی مقید من و ما
همچو ســید از این و آن بگذر/تا بیابی مراد هر دو سرا
شاه نعمتاهلل ولی

عربســتان ســعودی و یمــن با ایــن رژیــم نامشــروعرا در
پی داشــت .اما مداخله نظامی اعراب به دلیل تشــتت
مواضــع و اختالفات مســلمانان (خصوصــا اعــراب) و از
طرفی برتری لجستیکیاشغالگران که حمایت آشکار و
نهان قدرتهای جهانی را نیز پشت سر خود داشتند،
بــه ســرانجاممطلوبــی منجر نشــد و اشــغال ســرزمین
فلســطین ادامــه یافــت .برخــی تاریخدانــان مســلمان
بــر ایــن باورنــد تشــکیل دولــت نامشــروع اســرائیل در
سرزمینهای مقدس مســلمانان نه از  14می 1948که
از  9دسامبر  1917کلید خورده بود .در این روزنظامیان
انگلیســی به فرماندهی ژنرال ادموند آلنبــی از مرزهای
امپراتوری عثمانی گذشتند وشــهر بیتالمقدس را به
اشــغال خود درآوردنــد.از دســت دادن یــک تکه زمین
برایدولتعثمانی کهقافیهجنگجهانیاولراباخته
یشــد .اما
بــود،شکســت چنــدان بزرگــی محســوب نم 
اهمیتفلسطینبهلحاظسابقهمذهبیوسیاسیآن
بر هیچکس پوشیده نبود و ایناهمالکاری عثمانیها

باعث شــد آنها در پیش چشــم مردم مسلمان منطقه
و حتــی دنیــا خــوار و خفیــف شــوند .پــس از خوابیــدن
لهیبشعلههایجنگبینالمللاول«،جامعهملل»
قیمومیتفلسطینرابهبریتانیاسپرد.آرتور بالفور،وزیر
امورخارجهانگلستاندرهماناوایلاشغالفلسطین
با صدور بیانی ـهای که بــه «بیانیه بالفور» معروف شــد،
ایجاد ســرزمینی برای یهودیان در ســرزمینفلسطین
را به رســمیت شــناخت .صدور بیانی ـ ه بالفــور را بیش از
شهــای والتر روتشــیلد بانکدار
هر چیز بایــد وامدار تال 
یهودیاالصــل انگلیســی و همچنیــنحییــم وایزمــن
رئیس وقتســازمان جهانی صهیونیســم قلمداد کرد.
این میان مهاجرت مســتمر و چراغ خاموش یهودیان
از سراسرجهانبهفلسطینیکیاز نتایجتاسفبرانگیر
30سالقیمومیتبریتانیابر اینسرزمینبود.پروژهای
که سه دهه بعد میوه تلخ آن با تشکیل دولتنامشروع
اســراییل به ثمر نشســتو هنوز و همچنان ملتهای
هستند.

مسلمانمنطقهدرگیر تبعاتش

 3فرجام

آهنگساز و سنتورنواز شیدا
 67ســال پیــش ،برابــر  24اردیبهشــت 1334خورشــیدی ،پرویــز مشــکاتیان،
آهنگساز و نوازنده سنتور در نیشــابور به دنیا آمد .مشکاتیان مقدمات موسیقی
همچنیننواختنسازهایسنتور،ویولنو سهتار رانزدپدرشحسنمشکاتیان
فــرا گرفــت .او ســال 1353و پــس از ورود به دانشــکده هنرهــای زیبا ،بــه آموختن
«ردیــف میرزاعبــداهلل» نــزد نورعلی خــان برومند و «ردیف موســیقی ســنتی» نزد
دکتر داریوش صفوت پرداخت .مشکاتیان از سال 1356خورشیدی همکاری با
رادیو را تحت نظر هوشنگ ابتهاج آغاز کرد .او پس از واقعه 17شهریور  57از رادیو
استعفادادو موسسهچاووشراباهمکاریهنرمندان گروهعارفو شیداتشکیل
داد .پرویز مشکاتیان از سال 1358تا 1367برای یک دهه با محمدرضا شجریان
بهعنوان آهنگساز و نوازندهسنتور همکاریداشت کهنتیجهاینهمکاریخلق
آلبومهای ماندگاری چون «دود عود»« ،سر عشــق»« ،نوا»« ،دستان»« ،بیداد»،
«آســتان جانــان» و «گنبــد مینــا» بــود .در کارنامــه او آثــاری مانــدگار بــا همــکاری
نوازندگانــی چــون محمدرضا لطفی و حســین علیــزاده و همچنیــن خوانندگانی
چون شهرام ناظری ،ایرج بسطامی ،علیرضا افتخاری ،علی جهاندار ،حمیدرضا
نوربخش و علی رســتمیان را میتوان مشــاهده کرد .پرویز مشکاتیان 30شهریور
سال 1388در اوجشکوفاییهنری،بر اثر نارساییقلبیدر  54سالگیدرگذشت.

