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   در دل ماندهيناگفته ها 
  کتایون محمودي    

وقتی از خـودت دور می شوي واژه ها غـریب می شـوند،      
نویـسد  خودت نیـستی بـدل مجـاب نـشده اسـت مـی          وقتی  

هـاي محبـت و     شود، وقتی آیـه   معنی می انگار همه چیز بی   
مهر نتواند آن چنان در دور و نزدیک وجـودت النـه کنـد       

ات نباشد با اکراه به دینی برادر ی اگر که نام دیگري را حتّ    
از ! زبان بیاوري باور کن که خیلی از خودت دور شده اي     

 آن تویی که مخاطب خداي بوده تا مسیر و شاهراه بپیماید        
زمین بــاشد حـالی که در مـسلخ دودو تـا       اش بـر   و خـلیفه 

کنـی تـا   ات روزي صد بـار ذبحـش مـی        چهار تایی دنیایی  
ا شود و تـو همچنـان دور      یت ارض ترین خصلت ناآدم  کریه
مبران در  وقتـی بـه داسـتانهاي قـرآن و انـدوه پیـا            . شويمی

ها و شوي، خون دل خوردن مسیر صعب رسالت واقف می    
گویی او  ها، با خودت می   ها و زخم زبان شنیدن    محرومیت

ي توست پس باید تحمل کرد، اویی کـه  ي حسنه که اسوه 
ین معـروف بـود و بـه    انکار شد و اصرار کرد، اویی که امـ       

مجنون متهمش کردند، پـس دیگـر چـه جـاي گالیـه کـه        
یـت نیـست؛   لنسبت خـویـشـاوندي درد بــه شنـاسنــامه و م      

 کوبنـد م حـق بـردارد صد سنگ بر پایش مـی لَهـرکس ع .
ج راحـت   ي حقیقت برآید عافیت طلبـان کـن       هر جا زمزمه  

ار با هیچ کس کـ      ما را  :آید که گزیده آه از نهادشان برمی    
ز مسئولیت و رسالت بدترین  و خالی کردن شانه ا    (!)نیست

. شـود اي است که به آسانی یـافتنی مـی  ترین حربهو کاري 
 بـه  ،خوانـد  ما را به وحدت مـی ،تکي مصحف بر آیه آیه 

  ولـــی.یکـــدلی و یکرنگـــی بـــه نـــام مبـــارك حبـــل اهللا 
 کـرده و همچنـان بـر     خالی" ارجعی"گوشهایمان از نداي 

کوبیم و با هر حربـه و دسـت آویـزي در         طبل اختالف می  
 و ،آیـیم  تخریـب و تـرور شخـصیت همـدیگر برمـی       صدد

کـوبیم  دانسته و هر مخالفی را بـه شـدت مـی    خود را محق    
مـان را پرخدشـه کـرده و نـامش را بـا      ي برادر دینـی   چهره
 آن گـاه خـود را صـاحب       ،وریمآي ادب بر زبان می    هئاسا
 ، این پیوند شـریف     حالی که مؤسس   ،خوانیم می "مکتب"

  .داندخواند و همه را برادر میا براي خود میهمه ر

- سایه سایه پرده بـر حقیقـت مـی       ،مملوهایی از کینه    با دل 

آویـزان  ن عزیز رفته را بر در و دیـوار  هاي آ عکس ،کشیم
  . نمائیمو روزي صد بار از اصول عدول میکنیم می

را هـاي کوچـک    هر تـوهینی را مـستحب شـمرده و عیـب          
کشیم، دوستان را دشـمن  یها را به آتش م  کرده و کاه  کوه

منـت فرامـوش   کرده و دشمنان را از این نفرت بـی  خطاب  
ه قـ رفهـاي ت  ها را شکسته و بـر خرابـه       ایم، فانوس راه  نموده

ایـم،  ایم و مرداب گزیـده   ایم، را ه بر دریا بسته     بیتوته کرده 
اآبـادي خـتم   ان که به هـیچ ناکج  خدایا این ره نه به ترکست     

دیم، کـاك احمـد بـرادر        زمانی من و تـو مـا بـو         .شودنمی
 معنـی نداشـت، بـاال و پـایین          ،مان بود، فاصله  بزرگتر دینی 

نمی شناختیم ـ همه یکدل و برادر ـ همه بـراي رسـیدن بـه      
زنـد، بـر دهـل     هم سفر، حاال هرکس ساز خود می     ،دفه

 عزیـز    آن  عزیـزان  ،ایمتر کرده کوبیم و صدایمان را بم    می
 نـام اختـصاصی   ،ریمتـشان مـص  ماارا محکوم کرده و بر اته 

در را از پـسوند  طلبیم و از تقلید هم نامی بیزاریم، نام برا می
استن را در صد صـیغه بـه    و فعل نخو ،ایمو پیشوندها گرفته  

- و بارها به تحقیر هم زبـان گـشوده         ایم بارها صرف نشسته 

  .ایمسپردهها را به طوفان نسیان  و تمام خوبی،ایم
 در خیـال  ،ان به امیـد  آن چه سالهاي سال در کمین نشستگ      

هـاي پـشت سـر را     و پـل ،ایـم دادند فربه کـرده پرورش می 
اه از یـاد  ایم، کوچک و بزرگ، برادر و همـر  خراب کرده 

هـا کاسـتیم، ضـرب دروغ و دغـل را بـا      بردیم، مـسما را از نـام     
-، سـی حاصل ضرب  خرد کردن و شکستن بر دیوار آویختـیم  

بـرادر و روبـروري عزیـز دیـروز،     دي و نـوار پـر کـردیم علیـه     
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ها را با قیچی کینه از هم جدا کردیم، بوق و کرناي کی         عکس
مقصر بود گوش همه را کر کرد ولی بـرادر تقـصیر کـی بـود،          

. کسی نبود، هرگز به چهارچوبها فکر نکردیم، مسیر روشن بود   
 داشـتیم  ، ثمـر نشـسته  ها به اه هموار، هواي دلمان مطلوب، باغ     ر

 دلخوش کـه   ،کردیملهاي درد و رنج را برداشت می      حاصل سا 
- ولی کرم،ي همه خواهیم کرد  ي رسیده سبدسبد هدیه   از میوه 

ن عزیز افتادند، حاال ي باغ دل آهاي تردید و شک به جان میوه
 ي هرکس دوري و نزدیکی به کـاك احمـد بـود        دیگر دغدغه 

 منزل نزدیک ،رسیدیمها میطلوبآن هم زمانی که داشتیم به م
بود و کاروان به کاروان سرا رسیده، ولی افسوس بـه خوبـانش          
حمله بردند، به آنانی که روزهاي زندان و شـالق وشـک بـا او        

نگی فکر، جوانهـا جـسور شـدند و         بودند، به اسم ارتجاع و که     
ي  چه بود، کینه، تفرقه و این هدیه ولی حاصل،ترها صبورمسن

ته براي دشمنان مکتب بود تا دو دستگی و زوال را به کادو گرف
گـزار  سانی که کاك احمد را ساحر و خـواب     تماشا بنشینند، ک  

یـان خواندنـد، تیرشـان را خـوب بـه      زنامیدند و شعرهایش را ه    
هدف زدند و کاك حسن را در طوفـان تـوهین و تهمـت تنهـا         

ان کـ ري کبوت شاخه بر النـه   ،و چون درختی در باد    گذاشتند و ا  
.  او صبور و صبور و صبور بـود ،ي تخریب نداد گسترد و اجازه  

زار خم هاي ه پاس روزهاي هدایت که در پس کوچه  اکنون به 
ي آن عزیز و این محبوب بـر خـود   راه گم کرده به چراغ گفته 

دانستم آنچه سـالها در فریـادي گلـوگیر در بغـضی غریـب در                
  .وجودم النه کرده بود به قلم بکشم و بنویسم

 مبادا این شب مهتابی بـه ابـر   . دوستان امروز شوید!یاران دیروز 
- که شب همه شب در هراس روزهاي بـی  اختالف بارانی شود  

رود و اضـطراب   ر تا صبح خـواب بـر چـشم دوسـتان نمـی            سح
بـراي  . بردر هر لحظه جانشان را به تسخیر می       اضمحالل و تحقی  

را در سـس ایـن حرکـت و یـارانش         ؤرسیدن به آن چه سالها م     
ایـم، بـراي   یري که بـا هـم سـاخته   رنج و درد فرو برد، براي مس      

فرداي آفتابی دست در دست هم به یک مکتـب واحـد برسـیم     
 کاك احمد و کاك حـسن   .عت است که دست خداي بر جما    

 "مـن " و   "تو"بیایید با هم برسیم     . اند، هدف رسیدن است   بهانه
  . شویمماشویم بیائید  می»ما«

یک زن اولین استاد فیز
  ایران،

  !در خانه سالمندان
 

 اولـین اسـتاد زن دانـشکده      "آلینـوش طریـان   "خانم دکتـر    
سالگی را در یـک   82  دانشگاه تهران، سن  ) فیزیک(علوم  

  . کنـــــد خانـــــه ســـــالمندان در تهـــــران ســـــپري مـــــی
دکتــر طریــان کــه در بهمــن مــاه ســال گذشــته در برنامــه   

ار مـورد  فرزانگان شبکه صدا و سیما بعنـوان چهـره مانـدگ      
تقدیر قرار گرفت، دکتـراي فیزیـک سـتارگان خـود را از      
دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرد و بدنبال آن اولـین رصـد           
خانه و تلسکوپ خورشیدي تاریخ نجوم کشور وابـسته بـه       

ــال    ــران را در س ــشگاه ته ــک دان ــز ژئوفیزی در  1338  مرک
  . تهـــــــــــــــــران بنیـــــــــــــــــان گذاشـــــــــــــــــت

این بـانوي دانـشمند   براساس گزارشی که یکی از اطرافیان  
پنجــشنبه شــب در اختیــار خبرنگــار ایرنــا قــرار داد، خــانم  
طریــان چنــدي پــیش بــدلیل وضــعیت نامناســب جــسمی،  

کـرد،   هاي اخیر از او مراقبت مـی        توسط فردي که در سال    
در میدان توحید منتقـل     ) وحدت(به خانه سالمندان توحید     

ــت  ــده اســـــــــــــــــــــــــــــ   . شـــــــــــــــــــــــــــــ
جـه بـه وضـعیت    این در حالی است که خانم طریان، بـا تو       

جسمی نامناسـب، بـراي مـداوا و مراقبـت نیـاز بـه توجـه و         
  . بـــــــستري شـــــــدن در یـــــــک بیمارســـــــتان دارد   

خانم دکتر طریان هیچگاه ازدواج نکرده و فاقد خویشاوند  
  . نزدیک است
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