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درهای بسته ،درهای باز

مقالهای از دکتر مختار کمیلی درباره
کاروانسرای سروی در سال  95در روزنامه
نیریزان فارس چاپ شده که از زوایای
گوناگون به این بنای ارزشمند پرداخته
است .در سال  96نیز گزارشی از خبرنگار
این هفتهنامه آقای عابد نعمتی با موضوع
راههای احیاء این بنا انجام گرفت که
متأسفانه همچنان در وادی عمل کارساز
نشدند .باردیگر از کاروانسرا میگوییم .شاید
الزم باشد هر سال بنویسیم و تکرار کنیم تا

اجاره آپارتمان
دعوت به همکاری

کانال تلگرامی
(با بیش از 2600
عضو واقعی):
 25هزار تومان

دعوت به همکاری

میکردند )2(.هر کاروانسرا اصطبلی برای
چارپایان مسافران داشته است .یکی
امنیت
ِ
از کارکردهای مهم و ارزشمند کاروانسرا این
بود که محل امنی برای گدایان و متکدیان
بود و آنها مجبور نبودند زیر سقف آسمان
شب را به صبح برسانند )3(.و به این ترتیب
امنیت بیشتری در شهر تضمین میشد.
گاهی اوقات حکومتهای محلی فقرای
خرابهنشین را جمع کرده ودر چند حجره از
کاروانسراها زندگی مرتبی را برای آنها فراهم

محبوبه حامی*

ساخت مساجد نیز گسترش خیلی زیادی
یافته است .مساجد حتی در شهرها و
روستای کوچک هم برقرار هستند.
مساجد علیرغم اینکه امکانات خوبی دارند
اما به نحو شایسته از آنها استفاده نمیشود
و فقط محدود به نمازهای یومیه و مراسم
مذهبی میشوند و درهای بیشتر مساجد
در ساعتهای خارج از وقت نماز به روی
مردمان بسته است .برخی مساجد البته
به فعالیتهای فرهنگی نیز روی آورده و

اینستاگرام
(با 8800فالوور):

شناسه آگهی281579 :

14232

آگهی تغییرات شرکتسنگبری وصنایعسنگامیرنیریز

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 751وشناسهملی10530116162
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/07/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :ترازنامه و حساب سود
و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به  1396/12/29شرکت مورد تصویب قرار گرفت - .آقای میثم نقیبی به
شماره ملی  2559752603بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی قره چاهی به شماره ملی  2559938464بعنوان
بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به  1397/12/29انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس     -مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ انتشارنوبت اول 1397/08/13:

ش  -2255مورخ 1397/08/07

ب رابر رأی شــماره  139560311023000311مورخ  1395/09/30موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زری ندشت
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید رهنما فرزند محمد بشــماره شناسنامه  195صا دره از
حاج یآباددر ششدانگ ی کباب خانه به مساحت  388/27مترمربع پالک  1فرعی از  5337اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  5337اصلی قطعه  8واقعدر حاج یآباد بخش  12فارس شهرســتان زری ندشت
خریداری م عالواسطه از مالک رسمی آقای عبدالحســین رهنما محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشــود.در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشند م یتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدتدو ماه اعت راض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض ،دادخواست خود
را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی استدر صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/27:

خلیل مرادخواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

14221

شناسه آگهی281576 :

آگهی تغییرات شرکتالکترونواندیشقدیر

14229

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 خانم مریم حق دوست به شماره ملی  2550076842به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایمحمد وحید کریمزاده به شماره ملی 2297687631به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای
ایمان فنونی به شمارملی 2559867516به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب
شدند.
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمیبا امضاء ثابت ایمان فنونی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر و نامهها و مکاتبات عادی و
اداری با امضاء ایمان فنونی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکتدارای اعتبار میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

افقیD :

 -1از خواهــران برونته  -بنایــیدر قطرویــه  -نوعی
زغالســنگ  -2حــرف نگفتنــی  -مادهگربه محبوب
ناصرالدینشــاه-درخشــندگی  -3از به پاکردنیها! -
نقطهای بر صورت  -با شوخی میانهای ندارد! -دنبالهرو
سوزن!  -4گردنبند اسارت! -دیدنیدر ارتش  -پیامبر و
رسول  -5موجود تکسلولی -تمرین عملیات جنگی -
جام شراب  -6زباندا ِر بیزبان!  -شهریدر شمالشرقی
تبریز  -میان و وسط  -ســایه  -7مروارید  -مخالف گرما
 وســیله کوبیدن  -باران اندک  -8منســوب به یمن روســیه ســابق  -9جدید و تازه  -بزرگتر  -شنیدن -مســاوی و برابر  -10آلوی کوهی  -از احجام هندســی
 جوی پــرآب  -ناپدری -11دســتهای از اعداد  -گیا هخوشــمزه و گران نیریزی  -نظیر و مانند  -12شــیوه
و متد  -نزدیک نیســت  -شــیارهایدرون تفنگ -13
حرف انتخاب ِ -کشــتی جنگی  -طائفه  -پیشرو اعداد
 -14رنگ تنفر  -شــخصیتیدرداستان هزار و یکشب-
جدا از هم -15دریای عرب  -شــاعر انگلیســی ســده
نوزده -سنگریزه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد
اعضاء هیئت مدیره به  3نفرکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس     -مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ب رابر رأی شماره  1397603110230000129مورخ  1397/4/12موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر اداره ثبت اســناد و امالک ن یریز تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای مختار صادقی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  6040صا دره از حاج یآبا د
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  68029مترمربع پالک  1024فرعی از  7286اصلی مفروض و مج زا
شــده از پالک  7286اصلی قطعه  8واقع ر حاج یآباد بخش  12فارس شهرســتان زریندشــت خریداری
م عالواسطه از مالک رسمی آقای محمدحسن عسکری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشــند م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعت راض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،
دادخواســت خود را به م راجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست مربوطه اخذ و به اداره ثبت اسناد
و امالک ن یریز تحویل نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مدت مذکــور و عدم وصول اعت راض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول یکشنبه1397/07/29:

شناسه آگهی281575 :

14228

آگهی تغییرات شرکتالکترونواندیشقدیر

شناسه آگهی281578 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری آبادهطشک

خلوت دل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   /مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

 -1از علمای دینی شهرمان در قرن ششم هجری
 -2آتش  -فیلمی از کمال تبریزی  -بهشت شداد
 -3سال ترکی  -جوهره مرد  -4متضاد بد  -مجلس
بــزرگان  -حــرف خوردنی الفبا  -5آنکه پوســت
حیوانات را پاک و پرداخت کند  -تخت پادشاهی
 چکامهسرا  -6صندلی راحتی  -بااهمیت  -مکاندیدهبانی در قلعه -فرزند  -7اگر شــاعرانه  -همراه
همیشــگی «دارا»  -خاکســتر  -تیر پیکاندار -8
مظهر دلیران  -آش ســاده  -9صوتی برای راندن
گوسفندان به گویش بختیاری -نوعی تب  -تخت-
از حروف ندا  -10دنــدان فیل  -دورویی  -جانور
زحمتکش  -مادر باران  -11پایتخت انگلســتان-
تازهدامــاد  -از شهرســتانهای اســتان آذربایجان
شرقی  -12خشکی مزاج  -گونه  -دارایی  -13در
دوره ایلخانان اسب چاپار را اینگونه مینامیدند -
جزئی از پا  -14شهری در آلمان  -سلسه پادشاهی
تــرک در ایران  -زادگاه نیمــا  -15از جاذبههای
تاریخی و گردشگری فیروزآباد
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آگهی تغییرات شرکت متحدهچاهسوارآغا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/04/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت در واحد ثبتی آبادهطشک به آدرس :بخش آبادهطشک ،دهستان حناء ،آبادی مجتمعمعدن سنگ چینی ،جاده نیریز به چاه سوارآغا ،خیابان مجتمع معادن ،پالک ، 0کد  ، 190040طبقه
همکف  -کد پستی 7499149632تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 به موضوع شرکت موارد ذیلالحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :فعالیت در کلیهامور تولیدی ،تجاری،معدنی ،توزیعی ،خدماتی و خرید و فروش کاالهای کشاورزی ،باغداری ،دامپروری
،ساختمان  ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت ،اعطا و اخذ نمایندگیهای
داخلی و خارجی ،تأمین نیروی انسانی مرتبط با موضوع شرکت و کلیه اموری که با موضوع شرکت مرتبط
باشد  ،شرکتدر مناقصها و مزایدهها پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح طبق قوانین و مقررات موضوعه
کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1397/07/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 خانم مریم حق دوست به شماره ملی  2550076842و آقای ایمان فنونی به شمارهملی  2559867516و آقای محمد وحید کریمزاده به شماره ملی2297687631
برای مدت دو سال به سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند - .خانم زهرا عبدالبگی به
کدملی  2430025655به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار حقدوست به شماره ملی
 2559686546به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 -روزنامه نیریزان فارس جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.

12

14231

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 139وشناسهملی10860452103

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 1256وشناسهملی14003667793

طراح فاطمه زردشتی نیریزی
عمودیM :

تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1397/08/14:

خلیل مرادخواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

14152

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 1256وشناسهملی14003667793

جدول شماره 207

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت 1256وشناسهملی14003667793

ش  -2238مورخ 1397/07/25

 50هزار تومان

شناسه آگهی281577 :

14230

آگهی تغییرات شرکتالکترونواندیشقدیر
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خورشیدی

مهشیدی

اذان صبح

یکشنبه  13آبان

 25صفر

دوشنبه  14آبان

 26صفر

سهشنبه 15آبان

 27صفر

چهارشنبه  16آبان

 28صفر

پنجشنبه  17آبان

 29صفر

جمعه  18آبان
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شنبه  19آبان
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پاسخ جدول هفته گذشته
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شاید تلنگری برای مدیران ،مسئوالن و
خیرخواهان شهرستان باشد .کاروانسرای
سروی مدتهای مدیدی است که هیچگونه
کاربرد ارزشمندی چه از نظر اقتصادی ،چه
فرهنگی و اجتماعی برای نیریز و حتی
مالکین آن نداشته است.در این مقاله برخی
از کارکردهای مختلف کاروانسرا ،عالوه بر
محل اسکان مسافران بیان میشود.
عموماً کاروانسراها در مسیرهای بینراهی
و درون شهرها و روستاها قرار داشتند .هر
کاروانسرایی موجبات اشتغال را برای افراد
مختلفی فراهم میآورد .دربان کسی بود که
ورود و خروج کاروانسرا را کنترل میکرد.
نگهبانان و پاسبانانی هم در کاروانسراها
استقرار داشتند تا امنیت این مکان هرچه
بیشتر فراهم شود .یکی از شواهد عدمامنیت
در کاروانسراها ،خاطرات سفرنامههای
فرنگی از دزدیها و سرقتهایی است که
در این مکانها رخ داده است .در برخی از
این کاروانسراها عدهای به عنوان طباخ
کسب درآمد میکر دند .در داستانهای
باقیمانده در وصف کاروانسراها ،از خادمانی
ذکر شده که به عنوان امانتدا ِر مسافران
فعالیت میکردند )1(.همچنین غرفههایی
در کاروانسراها وجود داشت که گاهی
تجار کاالهای خود را برای فروش عرضه

ونشتار

در بخشهای پیشین این نوشتار ،به
گوشههایی از زندگی و بخشی از کتاب
عالم دینی بزرگ نیریز ،بهشتیروان
زندهیاد آخوند مالقاسمعلی اشاره شد.
در ادامه به بخشهای دیگر کتاب او
پرداخته میشود:
بررسی بُ ُ
رطل دوم
(فیفساد عقایدالقضاة)
آخوند در بُ ُ
رطل دوم در مواضع متعدد
به قاضییی که بدو ستم کرده میتازد.
وی خطاب به قاضی مینویسد:
«لکن گمان نکنی و ایها القاضی که هر
کاله به سر که متلبس به لباس ظلم
است و هر عمامه به سر که متلبس به
لباس زهد است زاهد است .خداوند
هرگاه عمامهسرهای ظالم قابل هدایت
باشند اوالً هدایت فرماید و هرگاه قابل
هدایت نباشند ایشان رادردنیا لعنت و
به عذاب ابدی اخروی گرفتار نماید که
این ضعیف فقیر فراری عمامهسرها می
باشم».
برجستهترین موضوعات بُ ُ
رطل دوم
دنیادوستی عالمان و ریاکاری و تزویر
آنهاست.
ریاکاری وتزویر عالمان
آخوند در تاخت خود به ریاکاری و
َخ
تزویر قاضیان به کریمه «يَ ْو َم يُ ْنف ُ
اجاَ /و ُف ِت َح ِ
ت
الصور َف َت ْأتُ َ
ْو ً
فِي ُّ
ون أَف َ
َت أَبْ َوابًاَ /و ُس ِّي ِ
رت الْ ِج َب ُ
َ
َ
ف
ال
ن
ا
ك
ماء
الس
ْ
َّ
ِ
َ
َت م ْر َصا ًدا/
ِن ج َه َّنم كان ْ
َف َكان ْ
َت َس َرابًا /إ َّ
ين فِي َها أَ ْحقَابًا» از
اغين َمآبًاَ /لبِ ِث َ
لِلْ َّط َ
سوره نبأ استناد جسته و به حدیثی از
پیامبر(ص) پیرامون این آیه ،آن را استوار
میدارد؛ در این حدیث آمده که قاضیان

میکردند .عموماً کاروانسراهای درون
شهریدر مرکز بازار بنا میشد کهدر اقتصاد
شهر اهمیت زیادی داشته است .وجود بازار
ملکیدوزها در کنار کاروانسرای سروی
بر این ادعا صحه میگذارد .همچنین نقلی
در افواه است که نیریز یکی از مراکز مهم
چاقوسازی بوده است.
در بیشتر موارد یک حمام عمومی در کنار
کاروانسرا ساخته میشد تا به امور بهداشتی
مسافران رسیدگی شود؛ بعالوه که برای
کسب درآمد هم اهمیت داشت .هر مسافر
برای استحمام باید مقداری پول هرچند
ناچیز پرداخت میکرد .مجموعه بازار،
کاروانسرای سروی و حمام حاج محمدحسن
نشان میدهد این مکان در گذشته از نظر
اقتصادی و تجاری جایگاه مهمیداشته است
و اگر امروز این مجموعه توسط سرمایهداران
مرمت شود ،عالوه بر جایگاه رفیع فرهنگی
میتواند جریان اقتصادی گذشتهاش را
بازیابد و صنایع ملکیدوزی و چاقوسازی از
نو احیا شود.
در سفرنامه شاردن چنین نقل شده که
ساخت کاروانسرا را به سبب احتیاجی
که به آن داشتند بر احداث مسجد مقدم
میداشتند .امروزه اگر هتلها و مهمانسراها
جایگزین کاروانسراها شدهاند به موازات آن
()4

جوانان را گرد هم میآورند .امروزه با توجه
به گستردگی مساجد میتوان کارکردهای
فرهنگی و اجتماعی بسیار بیشتری برای
آنها در نظر گرفت .به راستی آیا مساجد
نمیتوانند مکانی آرام و سقفی امن برای فقرا
حداقلدر شبها باشند؟ آیا با بازکردندرهای
مساجد بر روی بیخانمانها ،نمیتوان
از آفتاجتماعی کارتنخوابی کاست؟
آیا میتوان برخی دورههای بازآموزی،
فرزندپروری ،همسرداری ،انگیزشی ،ترک
اعتیاد ،کارآفرینی زنان و اشتغال خانگی را
به طور ثابتدر مساجد برپا کرد؟
پینوشت:
 -1طسوجی ،عبداللطیف ،هزار و یک شب،
تهران،دنیای کتاب ،1387 ،ج ،2ص.277
 -2حسین شهیدی ،سرگذشت تهران،
تهران ،راه مانا ،1383 ،ص.350
 - 3تنوخی ،ابوعلی محسن بن علی ،فرج بعد
از شدت ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران ،بیتا،
ص .364
 - 4تقیزاده ،محمدتقی ،روزنامه کاوه ،ایرج
افشار ،عبدالکریم جربزهدار ،تهران اساطیر،
شماره 31و ،32ص.250
 -5شاردن ،ژان ،سفرنامه ،ترجمه اقبال
یغمایی ،تهران ،توس ،1372 ،ج ،2ص.507

دکتر مختار کمیلی

مزور که گفتار و کردار آنها
و عالمان ّ
یکسان نیست در رستاخیز و روز حشر
بدین صورت محشور میشوند که زبان
خود را میجونددرحالی که ازدهان آنها
چرک بیرون میآید چرکی که از تعفّن
و عفونت آن ،اهل محشر آزار میبینند:
«تو را به گمان که اطاعت همین
چهاررکعت نماز خراب باطلی است که
با این عمامه تزویرت غالب مسائل آن
را نمیدانی به همین خدای تعالی از تو
گذشت و حال آن که کالم خدادر سوره
الصور
مبارکهنبأمیفرماید«:يَ ْو َميُ ْنف ُ
َخفِي ُّ
اجاَ /و ُف ِت َح ِ
َ
َ
ف
ماء
الس
َت
ن
ا
ك
ْ
َف َت ْأتُ َ
ْو ً
ون أَف َ
ت َّ
ِ
أَبْ َوابًاَ /و ُس ِّيرت الْ ِج َب ُ
َت َس َرابًا/
ال َف َكان ْ
اغين َمآبًا/
ِن ج َه َّنم َكان ْ
َت ِم ْر َصا ًدا /لِلْ َّط َ
إ َّ
ِ
ِ
ث
ب
ين فِي َها أَ ْحقَابًا »
َل َ
معاذبنجبل میگوید در منزل ابوایوب
انصاری بودم .از رسول خدا(ص) از این
آیات سؤال نمودم از حضرت ،دو چشم
خود را به سوی زمین فرو فرستاد و
فرمود :ای معاذ! سؤال کردی از امر
عظیمی ،بدان که محشور میشوند
بعضی از امت من در محشر که ممتاز و
ممیزند از سایر اهل محشر بهده صنف:
اول[ ]...صنف ششم محشور میشود
در حالی که لسان خود را میجوند که
از دهان ایشان چرک بیرون میآید که
اهل محشر از تعفّن آن متأذی میشود
و ایشان کسانی میباشند که در دنیا

برگیازتاریخ

رویا زرین
زاده  ۱۳۵۱شاعر و مترجم ایرانی و
دارای مدرک کاردانی زبان فرانسه
از دانشگاه شهید چمران اهواز.
شاعری را با قالبهای متعدد شعر
کالسیک آغاز کرد و سپس به
نیمایی و سپید روی آورد .با چاپ
مجموعهشعر «زمین به اوراد
عاشقانه محتاج است» نام خود
را به عنوان یکی از شاعران جوان
موفق کشور به ثبت رساند.
وی عالوه بر شاعری ،چندین
کتاب با موضوع فلسفه برای
کودکان را از زبان فرانسه به فارسی
ترجمه کرده است .زرین،دردیماه
 ۸۷با کتاب «میخواهم بچههایم را
قورت بدهم» نام خود را به عنوان
برنده اولین دوره جایزه خورشید
(فروغ) ثبت و لوح این جشنواره را
ازدستان سیمین بهبهانیدریافت
نمود .او همچنین دارای آثار دیگر
و برگزیده جشنوارههای دیگری
است.
دو شعر زیر از اوست:
چمباته میزنم کنار تنهایی
و با چرتکهای که ندارم
حساب ورشکستگیام را
نگاه میدارم
حساب آنچه که
ازدست رفته است

بخش پنجم

عالم و قاضی بودهاند عمل ایشان با قول
ایشان مخالف بوده».
بیسوادی و دنیادوستی عالمان
آخوند مالقاسمعلی ،ساده میزیسته
و زندگی قاضی و عالم را به دور از
آلودگیهای دنیوی میخواسته است؛
از این رو به قاضی و عالم موردنظرش
که زندگی اشرافی و مجلّل داشته و
از حال مردم مستمند بیخبر بوده،
میتازد و میتازدّ :
«کل عمر خود را
صرف تحصیل حرام و اخذ رشوه از ضعفا
و عوام مینمایی و همه را صرف عمارت
جصاصی [گچگری ،گچبری]
آینه و ّ
سفید فرنگیسازی میکنی ،از برای
تلذذ و تم ّتع نیمروزهدنیا و خیال احدی
از بندگان خدا را نداری که بر ایشان چه
میگذرد».
آخوند در برگهای پایانی این برطل،
باز به منفعتطلبی و مجللزیستی
عمامهسرهای غیرمجتهد اشارهدارد:
«ای آخوند ضعیف ،صحیفه خود
را مختصر کن که غالب اهل زمین
در این زمان اهل دنیا شدهاند حتی
عمامهسرهای غیرمجتهد که با وجود
بیعلمی و نافهمی حکم به غیر ما
انزل میکنند از برای جلب منفعت که
دولت زیاد کنند و با جالل باشند در نزد
خلق».
آخوند در برطل سوم نیز به زندگی

تمام
آنچه که
در خاطرهات
خاک میخورد
همین که برخیزم
همین کهدو امتداد روسریام را
به آرزوی تازهای گره بزنم
دوباره
زندگی آغاز میشود
*********
جادویم کن
به کوچکی قرصی
که تسکین میدهد آالم بزرگت را
سپس
تکه ،تکه
و ذوب میان عروقت...
حاال نفس بکش
عمیق
عمیقتر

 معلمی در دورهی
اول دبیرستان ریاضی داشتیم .بداخالق ،بیسواد و همه فن
حریف که اگر هر درسی به او م 
یدادند نه نمیگفت .مثالً ریاضی را که درسی مشکل
است و کسی زیر بار تدر
یسش نمیرفت ،وی بر عهده میگرفت و با ماستمالی کردن و
بداخالقی مثالً کالس را اداره میکرد .اگر م 
یگفتیم آقا خواهش میکنیم یک بار دیگر
توضیح بدهید چون خودش
هم نمیدانست بار اول چه غلطی کرده ،با عصبانیت میگفت
حمال بیشین و ده مرتبه
روی هر درس بنویس تا یاد بگیری .کرهخر و ...من هم از آن
حماالن کرهخر بودم که
برای همیشه از ریاضی بدم میآمد و بدم میآید! و بسیاری از
شاگردان آن آقا به
خارج از کشور رفتند ،البته نه برای تحصیل بلکه برای حمالی!

(کشکول

اشرافی داشتن عالمان میتازد و
میگوید عالم اگر مال زیاد دارد به فقراء
گرسنهدهد« :عالم اگر جانشین پیغمبر
است خانه فرنگیسازی و آینه و نقاشی
به چه کار او میخورد .خانه ِگل هم
نیمروزهیدنیا [ی] او را کافی است اگر
مال زیاد دارد بدهد به فقراء گرسنه».
دنیا دوستی عالم ،او را وامیدارد که به
ناحق از قاضی تعارف پذیرد و قاضی را
تقویت کند.
آخوند در بُ ُ
رطل سوم در پرسش به
این پاسخ که چرا عالم شهری ،قاضی
را تقویت میکند ،مینویسد« :بعضی
از اهل علم شهری نیز او را (قاضی)
تقویت میکنند .عالم شهری چرا او را
تقویت میکند؟ تعارف میفرستند .آن
عالم شهری کیست؟ اگر الزم شد که
به عرض سرکار نّواب اشرف امجدواال
برسانم انشاءا ...شفاهاً میرسانم».
افزون بر دنیادوستی و رشوهپذیری
قاضی و عالم شهر ،این دو ،هر دو
بیسوادند.
آخوند در برطل دوم خطاب به قاضی
مینویسد...« :عالوه بر اینکه سواد
عربی نداری رجوع به کتب فارسیه چرا
نمیکنی؟»
بنابراین خطوط اصلی سیمای معنوی
قاضی و عالم شهر را بیسوادی،
رشوهپذیری و دنیادوستی ترسیم
میکند و آخوند در محاصره این قوم
بیسواد رشوتپذیر دنیادوست،
گرفتار آمده است.
ادامه دارد...
* پژوهشگر و محقق تاریخ

به کوشش فاطمه زردشتی نیریزی

ارتش امپراتوری بریتانیا در  1853و در جنگهای
کریمه با امپراتوری روسیه تزاری ،از تفنگهای
فتیلهای گلولهای اِنفیلد استفاده نمود که بسیار
موفقیتآمیز بود.
انگلیسیها با تجربه جنگهای کریمه ،تصمیم
گرفتند تا سپاهیان خود در هندوستان را با این
تفنگها آشنا و تجهیز نمایند .این سپاهیان عمدتاً
از افسران انگلیسی و سربازان هندیتبار که دارای
مذاهب گوناگون هندی و مسلمان بودند تشکیل
شده بود .روز  24آوریل  1857در دهلی ،نود نفر
از این سربازان انتخاب و کار آموزش با این سالح
جدید آغاز شد .افسری که مسئول آموزش بود در
تشریح گلوله این تفنگ گفت که الزم است هر سرباز
جهت پُرکردن هر گلوله ،با دهان انتهای فشنگ را
باز کند ودر آن باروت ریخته ودوباره انتهای فشنگ
را ببندد .همچنین این گلولهها با چربی گاو و خوک
چرب شدهاند تا هم کارایی بیشتریداشته باشند و
همدر لوله تفنگ گیر نکنند.
همین جمله آخر کافی بود تا سربازان هندو مذهب
رکردن این فشنگها سرپیچی نمایند.
ِ
از دستور پُ
بدلیل آنکه این فشنگها به چربی گاو آغشته شده و
در نظر آنان گاو حیوان مقدسی است!
سربازان مسلمان نیز به سبب آنکه خوک را نجس
میدانستند از این دستور سرپیچی نمودند!
از نود نفر سربازی کهدر اولین جلسه آموزش حضور
داشتند  85نفر حتی حاضر نشدند به فشنگها
دست بزنند! بالفاصله دادگاه نظامی تشکیل و
تمامی سربازان به اشد مجازات و زندان محکوم
شدند.
سربازان را خلع لباس کردند و در غل و زنجیر
مسافتی را به طول سه کیلومتر به سوی زندان
مرکزی حرکتدادند.

کافه پاراگراف

ضمیری/

کافهادبیات

سیاست انگلیسیها در هند

جادویم کن!

* کارشناس ارشد تاریخ ازدانشگاه الزهرا

ساختار ُب ُ
رطلالقضاه
*
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محمدعلی

اکفهداستان

ضمیری)

اولین باری که دزدی کردم
هفت سالم بود ،شایدم هشت
سال ،لقمههای همکالسیم رو
میدزدیدم ،آخه خیلی خوشمزه
بودن.
بعد از اون دیگه دستم به دزدی
عادت کرد .همه کار میکردم.
جیب میزدم ،کف میرفتم ،دزدی
از طالفروشی که خوراکم بود.
کارم به جایی رسیده بود که از پول
اشباع شده بودم ،ولی میدونید
رفقا وقتی دستت کج بشه دیگه
هیچ جوره درست نمیشه ،منم
تفننی دزدی میکردم!
آخرین باری که دزدی کردم یه
غروب چهارشنبه لب ساحل بود،
یه کیف زنونه رو از روی شنها کش
رفتم .اما وقتی تو خونه کیف رو باز
کردم خبری از پول نبود ،پر بود از
قلمموی نقاشی ،رنگروغن ،لوازم
آرایش ،یه عطر زنونه و یه عکس!
عکس زیباترین دختری که تا
حاال دیدم ،با چشمایی معصوم و
لبخندی دلنشین ،تموم شب رو
داشتم به اون عکس نگاه میکردم،
همیشه دلم میخواست یکی مثل
اون داشته باشم ،اما خب اون یه
دختر زیبای هنرمند بود و من یه
دزد!
فردای اون روز دوباره به همون
ساحل رفتم تا پیداش کنم ،چند

ساعت منتظر موندم ولی اون
نیومد ،من هم به خونه برگشتم،
عطرش رو به وسایلم زدم و ساعتا به
تماشای عکسش نشستم و زندگی
کردم .با خودم میگفتم کاش
حداقل میتونستم آلبوم عکسش
رو بدزدم...
جمعه دوباره به ساحل رفتم اما
اثری ازش نبود ،شنبه رو از صبح
تا شب منتظر نشستم ،یکشنبه
ساحلهای کناری رو هم گشتم،
دوشنبه و سهشنبه هم خبری
ازش نشد.
تا اینکه چهارشنبه نزدیکهای
غروب دختری رو کنار ساحل
دیدم کهداشت روی یه بوم نقاشی
میکشید ،نزدیک شدم و فهمیدم
که آره ،خودشه ،اما نتونستم بهش
چیزی بگم.
به خونه برگشتم و با اون عطر و
عکس زندگی کردم.
چهارشنبه هفته بعد هم باز به
همون ساحل رفتم و اون رو تماشا
کردم و دوباره بدون گفتن حرفی
به خونه برگشتم و مثل شبایدیگه
با عکسش حرف زدم ،عطرش رو بو
کردم و خوابیدم.
شش ماه به همین شکل سپری
شد و من فقط چهارشنبهها اون رو
نگاه میکردم ،چون از نه شنیدن
میترسیدم ،تا اینکه وقتی تابلو

افراد زیادی در طول مسیر با مشاهده این سربازان
که به سبب پایبندی به عقایدشان چنین مجازات
میشوند ،خشمگین شدند .سرانجام این اتفاقات،
آتش انقالب هندوها علیه استعمار بریتانیا را
فروزان نمود .سربازان در پادگانها شورش کردند
و ساعاتی بعد مردم نیز به آنها پیوستند.
انگلیسیها خیلی زود دانستند که بدون
ِ
تفنگ اِنفیلد ،بسیار راحتتر میتوانند به
استعمارگریهایشان ادامه دهند تا با اسلحهای که
عقاید هندوها را نقض و مردمان هندو را برآشفته و
آتش انقالب را زنده نگاهدارد.
انگلیسیها قیامهای مردمی را سرکوب نمودند اما
استفاده از تفنگ اِنفیلد را هم بسیار محدود کردند و
چربی بکار رفتهدرگلوله آنرا به حیوانی غیر از گاو و
خوک ربطدادند تا سبب تحریک هندوها نشوند .به
عالوه آنکه افسری که چنین توهینی کرده بود را به
انگلستان بازگرداندند.
بعد از این اتفاق انگلیسیها بطور مستقیم به
حکمرانی در هند پرداختند و بریتیش راج یا
حکومت انگلیسی بطور رسمیدر هند آغاز شد.
برگرفتهاز:
تاریخ معاصر جهان ،گردآوری محمود حکیمی

زینقندپاریس

 به جای «ایدهآل» بگوییم :آرمانیپارسی بگوییم:
 به جای «ایدهآلیست» بگوییم :آرمانگرا به جای «اِرور» بگوییم :خطادرست بنویسیم :جوالن :به معنای «دورگشتن» و «تاخت و تاز کردن
در میدان»،در عربی َج َوالن ،بر وزن «فوران» ،تلفظ میشود ،ولیدر فارسی
(جوالن با این تلفظدر عربی به
آن را جوالن ،بر وزن «نوساز» تلفظ میکنند َ
معنای «غبار پیچاندر هوا»ست کهدر فارسی مستعمل نیست):
خو کرده به کوه ودشت گشتن
جوالن زدن و جهان نَ َوشتن (نظامی ،لیلی و مجنون)
خاتون ظفر شیفتهی پرچم توست
زلف
ِ
دیدهی فتح ابد عاشق جوالن تو باد (حافظ)
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نقاشیش تموم شد خودش اومد
سمت من و گفت :شش ماه پیش
شما کیف من رو دزدیدی و من
فهمیدم ،ولی واسم سؤاله چرا بعد
از اون هر چهارشنبه اومدی اینجا
بدون اینکه چیزی بدزدی.
گفتم :وقتی بچه بودم ،حسرت

لقمههای همکالسیم رو داشتم
و اونارو ازش میقاپیدم ،بزرگتر
که شدم هر چیزی که حسرتش
رو داشتم دزدیدم ،ولی بعضی از
حسرتا قابلدزدیدن نیستن ،فقط
باید از دور نگاه کنی و بری خونه با
عکسشون زندگی کنی...

