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عدالتی از خشم به لرزه در برابر هر بی ،اگر تو

 افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی.می

 گوارافرمانده ارنستو چه

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفتابی 9314 ثور ∎شماره سوم  ∎سال اول           

 هیس!
www.hissmonthly.blogfa.com 

 پایینکیفیتِ،باالغور؛قیمتِبرق کشورامنیتینیروهایفخرآفرینیِ

 نبایددید!سوزنراازلوفاسالم

 
 ترینعالی به و اندازه نهایت به واقعیت در اسالم مبین یند

 داران دین تکامل سیر که است فراگیر و جامع درجه،

 مجذوب بودنش فرهیخته و جامع به را دیگر مذاهب

 اکادمیک به صورت موارد ارایه با را شان تمایل و ساخته

 انگیخته بر پیش از بیشتر هم یا و سابقکمافی تحلیلی و

 پژوهش غور، به وادار خودشان به رضایت را ایشان و است

 نماید.می اسالم دین به رابطه در موشگافی و

 همه این رغمعلی که ساخت خاطرنشان باید

 نای سازیبدنام پیرامون هابافیتوطئه و هازدنبرچسپ

به  ار شانهایپژوهش اجتماع اتفاق به قریب اکثریت دین،

 زندگی و اسالم مبین دین یابیریشه در مثبت صورت

ه ب تا دهندمی به خرچ( محمد) رسوالن پیشوای آمیزعبرت

 چپ اهر بر را راست راه و ببرند پی شدهکتمان حقیقت این

 بدانند. ارجح

 چه شاندیپاکستانی و سرافلسفه مسلمانان از ایعده کهاین

ه ب کشند،می تصویر به ییرهچه چه اسالم از و گویندمی

 شودمی مربوط شان خود

 لغت نامه دهخدا: 

ی ذو و ذوی است. صاحب، دارای، سزاوار، ذی: تثنیه

 مالک، خداوند. 

 فرهنگ فارسی دکتر محمد معین: 

 لک.ذی: پیشوند. صاحب، خداوند، دارا، ما

 ذو: پیشوند. صاحب، خداوند، دارا، مالک. 

 ذوات: جمع ذات. خداوندان، دارندگان، صاحبان، مالکان. 

 فارسی مبین:  –فرهنگ عربی 

ذی: اسم اشاره، مبنی بر سکون. این، اشاره به نزدیک برای 

 مفرد مونث. 

 ذو: اسم جمع ذو. صاحب، دارنده.

صاحب،  ی ذو و یا ذوی است معانی چونذی که تثنیه

 (2ادامه در برگ )اوار، مالک، خداوند وغیره..... دارا، سز

دهد.  و یا یک چیز و مطلب را برکسی منسوب بدانند می

های دری تنها به شکل ذی نوشته در اکثر مکاتبت« ذی»

 گلرحمان فراز
 

زا در آیا بیکاری عامل جرم آیا بیکاری تهداب فساد در جامعه نیست؟

یگاه دارد؟ اجوان بیکار ج ،روز مدرنِ یآیا در جامعه جامعه نیست؟

 و چه فساداخالقیتمام هر آن یمبدابر و  أبدون شک بیکاری منش

بیمار  ،که  در جامعه وجود دارد ریشه است. شخص بیکار کاریبزه

 زند.فساد به دروازه آن زانو میو گاه شر آروانی است که ناخود

و پاکنده همواره به سوی چاه  شخص بیکار دیوانه است که سر

ه بر آن است آید. بزرگان را عقیدضاللت و گمراهی و فساد فرد می

اری را به بیکخواهید شخصی را به تباهی بکشانید آنکه هرگاهی می

چه که هرآن یزده و مایه سوق دهید، زیرا تمام فساد از بیکاری سر

جهالت غرق  آببدبختی هاست همانا بیکاری بوده و انسان را به 

های خواهید سرنوشت شخص را به فراسوی قلهاگر می کند،می

یاب شده ها بازسانید کاری برایش فراهم کنید تا از ولگردیکامیابی بر

المثل معروف سازی خود گام استوار بردارد ضربو به سرنوشت

مردان باید پس دولت «از آدم بیکار خدا بیزار»گویند: داریم که می

بدانند که جوانان ستون فقرات جامعه را تشکیل داده و نیروی عظیم 

ه ک یناپذیر را به کارهاین محرک شکستدارند چه خوب است که ای

عالقه دارند گماشت و از ایشان کارهای مناسب و مطابق میل و 

عدم اعتماد نسبت به نسل جوان،  گرفت. ی که دارند کاراعالقه

ساالری و پیرساالری سبب گشته که چنین شعارها در جامعه ما سنت

، معنای این (ستی جامعه از آن نسل جوان اآینده)زیاد سر داده شود 

جمله در واقع این است که جوانان هرگاه فرسوده و سالمند شدند، 

توانند مدیریت جامعه را به عهده بگیرند. هرگاه تا دو سال دیگر می

 ی مقصودوضعیت  کشور همین قسم ادامه پیدا کند حکومت نقشه

خویش را گم خواهد کرد و دستگاه حکومت با همین همه وصف 

میت قانون، عدم نوسان اقتصادی، فساد اداری، بیکاری، یعنی عدم حاک

شویی وغیره به جا خواهد ماند در آخر خطاب به گردانندگان پول

حکومت وحدت ملی، دقیقن به یاد دارم، در حین کارزارهای 

ساختن دو ملیون و دیگری سه میلون انتخاباتی یکی  شعار شمول

 مه شعارها افتضاح شد!ی این هدادن و حاال نتیجهجوان را سر می

 و سراییفلسفه) فوق روایت دو هر در اسالم شک بدون و

 است دهش گانبردهناپی شوم اهداف قربانی( اندیشیپاکستانی

 سولر. است زده سر آن از تفریط و افراط عدالتیبی بانگ و

 هگزید دوبار سوراخی کی از نباید انسان» که گویدمی خدا

 یمباشمی روان فکری تامل بدون که ما استیم این اما «.شود

 شعار هب حتا گوییممی لبیک خبر از هرچیزبی هر شعار به و

 جادوگران. و اندارهارمل

 در ار هموطنانی توهین و تحقیر فکریِ فیرهای اواخر این در

 نآ و بشر شأن در سخنان گونههمان اظهار که بینممی اسالم

 صشخ از الفاظ گونهاین آرزوی حتا. نیست افغانستانی هم

 و سلیم عقل با اشخاص به رسد چه است به دور هم روانی

 که داریم زندگی ایجامعه ما در فیلسوف، و سالم بدن

 کیلتش را اشاساسی قانون معتبر و اساسی شعار اسالمیت

 ین،د با املنک اجتماعِ از دینیبی ساز نواختن آیا پس دهدمی

 و ربش حقوق نقض آیا و نیست انسانی امورات کلیه خالف

 آید؟!نمی به حساب اجتماعی آزار

 
 

 نشا جادویی کتاب حکم به عویذنویسانت دروغین اتهام

 دامک داشتن بدون وی جسد سوزاندن و فرخنده شهید باالی

 اردو اسالم مبین دین به ایصدمه دیگر یکبار واقعی علل

 ناکامل، الهی ادیان و مذاهب یمقایسه با را اسالم و شد

 مینه البته. کرد تعریف مجازی و بنیادبی وحشت، دهشت،

 جعمر از را اسالم پژوهشگر هایانسان نکهای شدم متذکر که

 اما بینند؛می وی اخالقی سلوک چگونگی و خدا رسول

 ضعف ینکته واربهانه را موضوع این کهکسانی هستند

 به سبتن که قلبیِ تقرب از را دیگر شیفتگان دل و بگیرند

 نند.ک ایجاد تغییرات شان راه بر و سازند سرددل دارند اسالم

 اسالم از کهمعلوماتی از شما یکی هر عزیزانم ه،رفتهمروی

 زا جلوگیری و مقدس دین این بقای بخاطر دارید ذهن به

 ویدش وسیله دانندنمی کهکسانی برای دشمن هایسواستفاده

 ههمیش و بسازید فراگیرتر و ترپهن را دین این یدامنه و

  چونکه؛ باشید راست تان وجدان به نسبت

 خداست رضای موجب راستی

 راست راه از شود گم ندیدم کس

سازد. بعضی از متکلمین تر میکه مفهوم واژه را گسترده

وی از جمله ضمایر اشاره« ذی»عربی بر این اند که 

باشد. قابل ذکر است که زبان عربی و به برداشت من می

الت بدون دخست که زبان دری کریم یگانه زبانیزبان قرآن

 تواند و اینآن بالندگی و کاملیت خود را هویدا کرده نمی

دستور زبان عربی است که نقش آن را در زبان دری 

سازد. مثلن کسی اگر بخواهد که در تر میهویداتر و محکم

مورد دستور و قواعد زبان دری معلومات کامل و یا نسبی 

ی های عربرا کسب کند به ناچار با حروف و ریشه

گی این آمیختهی درهمخورد که این خود نشان دهندهبرمی

 اشدو زبان را برمال میکند. موضوعی را که اکنون درباره

است، منابع زیر تقریبن « ذی»خواهم معلومات بدهم می

 های موافق را درین مورد دارند: دیدگاه

 

یا  ی ادبی و فرهنگی زبان دری ودانیم که حوزههمه می

خواهم که در ی خیلی وسیع و پهناور است. نمیدرپارسی 

ناخواسته به یا خدای مورد کهن بودن این زبان بپردازم و

ا ی م وکنحرمتی های جهانی و رسمی کشور بیدیگر زبان

ا ی ی افهام و تفهیم است وتوجهی روا دارم. زبان وسیلهبی

ی است که میتوان منظور اعامیانه گفته شود زبان وسیله

ر را درک کرد و دیگران نیز منظور و هدف شما را یکدیگ

 جویید.می هگویید و چمی هدرک کنند که چ

ردم کها مشاهده میها و مکتوبست که به نوشتهدیربازی 

رسمی نگاشته میشود  دیدم که به طور رسمی و یا غیرو می

صالح و... این خود مرا واداشت تا اول نفوذ، ذیکه ذی

کیست؟ ذی در « صالحذی»چیست و « ذی»بدانم که این 

حق یک واژه عربی است بر وزن چی و یک پیشوند است 

 سازد.تر میکه مفهوم واژه را گسترده

 کیست؟«صالحذی»وچیست«ذی»

 

 غالم رسول مبین

ز یکی اوالیت غور  ،است هویداکه به همه طوریهمان

گی هدر روستاها زند آن مردم %09که بوده ستانی هکو هایوالیت

 این والیت برق آبی و یا جنراتوری ندارندمردم اکثریت  .کنندمی

سرد کیفیتی و قیمتِ گران آن، دلای هم که دارند از بیعده

جاست که در زمانی برگزاری ی اساسی ایننکته اند.شده

 3101و  3180 ،3181های لسا در های مختلف انتخاباتدوره

صورت گسترده بوده و آن هم یکی از اشتراک مردم به

 نامزدانب چرو های گرم وعدههای برزگ شان امیدواری

، همانا هاکمپاین زمان در ،مردم خالف برای اینگو و وعدهدروغ

اعمار بند برق بوده که در اخیر هر کس از آرای مردم به نفع 

 ق بین مردم استفاده کرده اند که این کارحزب، قوم و یا هم نفا

گرمابک گردید که استفاده برق ی و عدم اعمار بند مانباعث عقب

مداران شرمانه از آرای پاک مردم غور و دروغ سیاستسوء و بی

های  خوبی برای این ناکارا را آشکار ساخت امیدواریم تجربه

کی لمنسوبین آمریت برق غور به نسبت مس ملت شده باشد.

اند های شان باعث شدهنبودن و عدم درک درست از مسوولیت

 .شود هترین برق در افغانستان شناختبرق غور قیمتکه 

 

افغانی  5در کابل  ،نیافغا  1در والیت هرات  برق کیلواتفی یهزینه

چند وقت قبل یک  رسانندافغانی به فروش می 15برای مردم غور 

رسید؛ اما یک کیلوات برق افغانی به فروش می 09لیتر پطرول مبلغ 

رسد؛ اما یک افغانی به فروش می 55یک لیتر پطرول افغانی فعلن که  19

ان شهر همشریرسد برای افغانی به فروش می 15کیلوات برق هم به 

فیروزکوه این همه خیانت و جفا است که قیمت برق غور تابع هیچ 

اما کسی هم به والیت غور احساس مسوولیت ؛ نوع تغییری نیست

 6گی کند. ماشین برق از ساعت کند که به داد این مردم رسیدهنمی

شب به روشنی بسیار کم، صرف برای سپری  39شود الی شام روشن می

ها نماید؛ اما زمانی که بیل برق پشت دروازهنده میکردن صرف طعام بس

بر روی آن نوشته شده است هیچ گاهی که شود مقدار پولیآورده می

تواند در حالی که مزد یک کارگر و یا مامور قابل قبول کس بوده نمی

باشد معاش خود افغانی بیشتر نمی  8999الی    5999دولت که مبلغ 

ید گی را تامین کند؟ بیاباقی مصارف زنده را به بیل برق بدهد و یا

گی چی معنی دارد؟  هیچ یکی از قضاوت کنیم در این شهر زنده

 هایکنند به فکر شکم و جیبمقامات هم در این راستا توجه نمی

 ها باید دوا کند؟پرناشدنی خود هستند درد این مردم را کی

العابدین آزاد مدیر حقوق شهادت دگروال زین !ماهنامه هیس

لیس والیت غور و دیگر سربازان شجاع و بشر فرماندهی پو

رای بازانه بآفرین نیروهای امنیتی کشور که در دفاع جانحماسه

فشانی نمودند به همه ملتِ با امنیت و آرامش این خاک، جان

های ویژه شهروندان والیت غور و خانوادهعزت افغانستان، به

ه هم شهدا تسلیت عرض نموده و از بارگاه خداوند دادگر برای

 بهشت برین تمنا دارد. ،شهیدان

ذیر گی ناپپیروزی، مقاومت و رزمندگی دلیرانه و خسته ؛و نیز

افسران و سربازانِ پاسدارِ پرچم آزادی و عزت مردم افغانستان 

های چهارسده و پسابند والیت غور که مردانه در در ولسوالی

ه بمقابل دشمنان خون و آرامش مردم ایستادگی نشان دادند را 

 گوید.مردم و همه نیروهای امنیتی کشور خجسته می

چنان اداره ماهنامه هیس از همه مقامات و مردم شریف ما هم

خواهد که برای تشویق نیروهای امنیتی کشور محترم می

خان قوماندان امنیه ولسوالی چهارسده والیت دگروال عبداهلل

دوران غور با همه همراهان شان را که مردانه در مقابل مز

کشورهای بیگانه رزمیدند، مورد تقدیر بیشتری قرار دهند و 

های شهر فیروزکوه نیز یکی از اماکن عمومی یا یکی از جاده

 گذاری نمایند.العابدین آزاد نامرا به نام شهید دگروال زین

چنان اداره ماهنامه هیس از همه مقامات و مردم شریف هم

حترم م ،خواهد که برای تشویق نیروهای امنیتی کشورما می

 یی چهارسدهولسوال یخان قوماندان امنیهدگروال عبداهلل

و با رشادت  که مردانه را با همه همراهان شان، والیت غور

در مقابل مزدوران کشورهای بیگانه رزمیدند، مورد  تام

تقدیر بیشتری قرار دهند و نیز یکی از اماکن عمومی یا یکی 

های شهر فیروزکوه را به نام شهید دگروال از جاده

چنان از توجه هم گذاری نمایند.العابدین آزاد نامزین

ی دولت مرکزی و مقامات محلی در امر تأمین سابقهبی

دهی به نیروهای فخرآفرین و مرال رسانیامنیت، کمک

های گزاری نموده، از خداوند توانا پیروزیکشور سپاس

 بیشتر شان را خواهان است.

 نایب زاده عبدالواحد
 

 بیکاری؛بیماریِ

 درافغانستان!تدریجی
 طاهر یوسفی 



 

 آفتابی 9314ثور  ∎شماره سوم  ∎سال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 هیس!
 سخن هیس!           

 غور 

 رود؟!به کدام سو می

  یهای سیاسی و خود بینانهراهه رفتنی تا بیاز اوضاع کنون

سو، نشان داران امور در والیت غور از دیرزمان به اینفرمان

به  که ما نسبتدهد که شعور سیاسی ما یعنی آگاهی سیاسیِ می

های ها قابل نگرانی بوده و بنا به دلیلماحول خود داریم؛ خیلی

م. در راهِ تحمل باشی چشم تری را نیزآشکار پیامدهای ناخوشایند

ی ما اهگریکوتاه و فشرده باید اشاره کنیم که روی کدام غفلت

های تک تک مردم این برای دایم بر گرده بختیاین همه بد

 سرزمین سوارند؟ 

 های بسیارها آشکار است که چاپلوسی و بابوسیلیاول: خی

  مندان و رانندگانی تعدادی، آنچنان از چشم  قدرتناشایسته

حتا  ی حکومت وحدت ملی؛ افتاده ایم کهموتر دو اشترنگه

دفاع از وطن جان خود را قربان جسد یک سربازی که برای 

ماند، باقی می ها خوار و زار به میدان جنگتکرده، به مد

ت ایم نسبتوجه ساختهیعنی حکومت وحدت ملی را  آنقدر بی

است ر نوع خوبه خودمان، البته با چاپلوسی و سر گذاشتن به ه

 و طمع شان. 

ی قومی که همانا همه کورکورانه و دوم: اختالفات جاهالنه

من کننده ترقی و پیشرفت و دشآور از این تناب تباهخیلی تاسف

ه  ما کخبر از اینایم. بیهای این دیار، دست گرفتهتک تک آدم

 دیگر خود، همیشهخودمان با همین اختالفات و با نخواستن یک

ی های کورکورانهایم که با رفتن و انتخاب راهدهکوشی

هامان، تیشه به ریشه برادری و برابری بزنیم های اربابدشمنی

ا  خبری مکه دست اندرکاران اختالفات قومی از این وضع و بی

 تغذیه کنند. 

ها به خصوص بزرگان آن نیز همیشه از پشت آب سوم: غوری

وف داد و بیداد کردن به  گیرند، یعنی همه مصررفته بیل می

ایم. به راستی که باید مُرد تا قهرمان شد، کسی افتخارات گذشته

ها را خواهد، ما عادت داریم که زندهجا قهرمان زنده نمیاین

قهرمان نسازیم، یعنی بعد از شهادت سربازی برایش لقب 

کنیم، منطقن اگر این دهیم و از جسدش استقبال میقهرمانی می

جام دهیم، هر سرباز این وطن روحن و اش اندر زندگیکار را 

سازی دشمن دین و دیانت شود برای نابودقلبن پر از انرژی می

 این روزگار.

مدنی که روی  ختصاصی شدن همه نهادهای به اصطالحچهارم: ا

 دای که تشکیل وجوآور و سازندهآرمان و اهداف اصالح

 تر عرضشود یا سادهدهند؛ خواسته یا ناخواسته تبدیل میمی

شود برای طیف مشخصی از کنیم که اختصاص داده می

ای، قومی، نژادی و گروهی، که بخواهیم یا نخواهیم منطقه

شود به همان سمت سوی خودمان، ها محدود میکماکان فعالیت

 کند به گروه یایعنی که جهت و کیفیت کار ما ربط پیدا می

گر، با آنکه اهداف ما نیک و سازنده آن نهاد. از طرف د یدسته

گیریم در بین جامعه. پس بهتر بر جا هم باشد، طرف قرار می

همین است که برای تحقق اهداف مدنی ما آغوش بازی ایجاد 

رت باشد، زیاد شود و هم شود، تا هم اطالعات که همانا قد

ه یک شویم بیا تبدیل می فعالیت ما چشمگیر خواهد بود.

ی ما به زور به خواسته قدرت بزرگ که حرف و

رود، نه اینکه ناشنوای اربابان و زورمندان فرو میهای گوش

 ها را یکی مشرک و دیگری مسفد خطاب کند.مثل حاال مدنی

آنچه » ک آدم بیکار تا یک آدم مدنی، میگویندپنجم: خلط کردن ی

بیکاری و  ، داریم افرادی که از روی«گذرد رسوا شودباز حد 

، ای و مدنیرسانهبا هدف نامشخص، با اخالق غیربرنامگی، بی

ام تم دارکنند که انگار میراثطوری به صحنه حضور پیدا می

شود برای فعالیت مدنی تا امور باشند، یعنی مرزی قایل نمی

خصومت شخصی به ذهنش های که از روی کینه و الف

ف ااهدجوانه گرفته است، روی این ملحوظ رفته رفته هم 

ار چنین افرادی قر یگرایانهستین را تحت شعاع تهمتپاک و را

ما ذهنیتی برای مردم این دیار داده بلکه از مدنیت و مدنی بودن 

مین است و بس. یعنی سازند که گویا مشت نمونه خروار همی

های برخی از افراد،  نام و فعالیت و اهداف افراد با چشم سفیدی

 شود.   پاک دل  نیز بازار زد می

نینی، های این چ نگیریم که با جریای هم رفته چنین نتیجه میرو

 معلومی در حرکت است و بدون شک به جاییغور به سمت نا

های آگاهانه و هه رفتنراخواهد رسید که جبران این همه بی

 ها هم بسنده نخواهد بود. یعنی راه به وادیِآگاهانه به قرنغیر

می برای نا نه اشته باشیم وخواهد کشید که نه آبی برای زندگی د

 خواستن کمک از بشر و بشریت.

 

د. وکرد. مرگ نویسنده، پایان عشق آنا به او نبخانواده را مدیریت می

آنا خود را وقف انتشار آثار و نگه داشتن موزیم داستایوسکی کرد. او 

گفت: بعد از هرگز دوباره ازدواج نکرد. با کنایه و استهزا می

 داستایوسکی با که ازدواج کنم؟ تولستوی، شاید؟

 ویرا ناباکوف

در برلین ازدواج کرد.  3095ویرا سلونیم با والدیمیر ناباکوف در سال 

داری بود که ویرا شعرهایش را ی آیندهوالدیمیر نویسنده آن زمان،

دان ها یهودی بودند؛ یکی دختر یک حقوقپرستید. هردوی آنمی

ها از روسیه مدار مشهور روسی. آنو دیگری پسر یک سیاست یهود

 گریخته و سرانجام در ایاالت متحده ماندگار شدند.

کوف تا جایی که بستگان نابانظیر، محکم و عمیق بود؛ ی آنان بیرابطه

را آزرده ساخت. چون او برای انجام هر کار، به ویرا اعتماد داشت. 

نی های تیلفونوشت و به تماسها نامه میویرا از طرف او به انتشارات

شان را در یک ها حتا خاطرات مشترکگفت. آنجواب میهمسرش 

 کردند.داری میکتابچه نوشته و نگه

شدند. جا ظاهر میهای عمومی همیشه یکها و مکانلها در محفآن

داد، در زمانی که ناباکوف در دانشگاه کارنل ادبیات روسیه را درس می

ها تا حدی از هم نشست. آنویرا در هنگام درس کنار او می

ناپذیر بودند که شایعه شده بود، ویرا برای حفاظت از والدیمیر جدایی

ین بود ها ادر بین دوستان آند. شایعه همیشه در کیفش تفنگچه دار

ون آور نبود، چکه اصال نویسنده ویرا است. این خیلی شگفت

در  .نوشتنشست و میویرا بود که پشت ماشین تحریر می

در حمام، در بستر  -توانست بنویسدجا میحالی که ناباکوف در هر

 اینجز در میز کارش. ناباکوف در به -خواب و در چوکی عقب موتر

در امریکا موتر تنها جایی است که ساکت و آرام است »باره گفته بود: 

ی او نیز بود، او را در عمق ویرا که راننده«. ای وجود نداردپارهو ورق

 گذاشت تا بنویسد.برد و تنهایش میجنگل زار می

تا توانستم حبدون همسرم، من هرگز نمی»گفته بود:  ریناباکوف با

( از )رمان مشهور ناباکوف« لولیتا»اگر ویرا نبود، «. یک کتاب بنویسم

رفتن  نوشت لولیتا را ازهای دستبین رفته بود. این ویرا بود که نسخه

چنان، ویرا با والدیمیر اشتیاق مشترکی دان حفظ کرده بود. همبه زباله

 ها داشت.شناسی واژهبه بازی شطرنج و ریشه

خت قدر سکه چهنوشته است، از این هایی که ویرا به دوستانشدر نامه

 در کار نوشتن وقفه بگیرد، شکایتاست والدیمیر را قناعت داد تا 

کرده است. اما بعد از مرگ والدیمیر او نیز مانند او شد؛ در 

تحریر سالگی، شش ساعت در روز پشت ماشین  89سن 

 کرد.های او را ترجمه و ویرایش مینشست و رمانمی

امیدوارم مردم با کسی که بسیار ضعیف بوده است، »بسازد. او نوشت: 

 .«گیر باشندکه همسر یک نابغه و واقعا یک مرد بزرگ باشد، آسان

 آنا داستایوسکی

از  ماه پسنویس خود، آنا اسنیتکینا، یکداستایوسکی با یادداشت

ماه اول ساله بود. این یک 99ین دیدار نامزد شد. آنا در آن زمان نخست

کی تاب بود. آنا به داستایوسوتبآشنایی برای آنان ماه آفرینندگی و پر

باز، را به پایان اش، قمارکمک کرد که آخرین مأموریت نویسندگی

برساند و حق تصرف بر تمام آثارش را که توسط یک انتشارات سودجو 

گرفته شده بود، دوباره به دست آورد. آنا در خاطراتش نوشت: از او 

قلب من برای داستایوسکی پر از ترحم شده بود، مردی که از دوزخ »

 همکاری با مردی را داشتم که خیلی تعبید زنده برگشته بود. من رویای

ساله، او را زنی کامال  55ی ناامیدِ نویسنده«. هایش بودمعاشق رمان

 آثارش یافت. وقف خویش و

داستایوسکی یک قمارباز مأیوس بود. بعد از ازدواج، آنان مجبور بودند 

کاران داستایوسکی همیشه در از روسیه فرار کنند؛ چون طلب

در اروپا، به قماربازی  هم، داستایوسکیوجوی او بودند. با آنجست

ها، زیورات و لباس همسرش را بر میز قمار ادامه داد. بعضی وقت

دید تا یک شر و گذاشت. آنا اشتیاق او به قمار را یک بیماری میمی

 مانده برای تأمین مصارف خانهآخرین قسمت پول باقی بار آنافساد. یک

د ی آنا باعث شگوید، این خلوص دوستانهرا به او داد. داستایوسکی می

شناخته یکنون او مچه بوده که تاتر از آنتر و عمیققوی»که او بفهمد، آنا 

داستایوسکی این پول را باخت. اما در عوض به همسرش دو «. است

که، او را خوشحال بسازد. و دوم این ، هرگز دیگر قمار نزندقول داد: یک

 داستایوسکی به هردو قولش وفا کرد.

های داستایوسکی با کمک آنا به حیث منشی و معشوق ترین رمانبزرگ

های سوزی عجیبی با شخصیتو دلپنداری ذاتنوشته شد؛ او هم

 برداری وها هنگام یادداشتهای داستایوسکی داشت. بعضی وقترمان

 افتاد.رونویسی به گریه می

اش از تنگنای اقتصادی های زندگی نویسنده، خانوادهدر آخرین سال

ها، مدیون آنا بود که امور اقتصادی این موفقیت بیرون شد. بخش بزرگ

کرد. مرگ نویسنده، پایان عشق آنا به او نبود. آنا ریت میخانواده را مدی

خود را وقف انتشار آثار و نگه داشتن موزیم داستایوسکی کرد. او هرگز 

ا گفت: بعد از داستایوسکی بدوباره ازدواج نکرد. با کنایه و استهزا می

 که ازدواج کنم؟ تولستوی، شاید؟

 ویرا ناباکوف

 

ی بزرگ روسی، گویند، پشت سر هر نویسندهمعمول است که می

ه، ی ادبی نویسندیک زن بزرگ قرار دارد که به حیث رابط و نماینده

ویراستار و کاتب آثار او کار کرده است: سوفیا تولستوی، انا 

شان ترین شرایط شوهرانداستایوسکی و ویرا ناباکوف که در دشوار

که به کمک آنان آثار ماندگار  یشوهران را حمایت و کمک کردند،

 آفریدند، از آن جمله اند.

 سوفیا تولستوی

سال طول کشید و با پشتیبانی  58ازدواج سوفیا بیرز با لیو تولستوی، 

و « حجنگ و صل»او بود که تولستوی قادر به خلق آثار بزرگی چون 

ادات ع گردید. این سوفیا بود که تولستوی را تشویق کرد« اناکارنینا»

ی اش را ترک کند. تولستوی نویسندهو اعتیاد دوران جوانی

ز چنان شرابی، قماربای سیواستوپول و همسرسناش، قهرمان محاصره

ها پیش سوفیا اعتراف کرد و قول داد ی اینباره بود. او به همهو زن

جز موارد نادر که مان نخواهیم، بهزنی }را{ در روستای»که دیگر 

ی بهانه«. الش خواهم کرد و نه از آمدنش جلوگیریمن نه دنب

 ای بود!زیرکانه

فقر منزل تولستوی، یسنایا پولیانا، سوفیای جوان را شوکه کرد. بستر 

ها ریخته و نامنظم کهنه و اتاق خواب، پتو نداشت، ظروف غذاخوری

انجام سوفیا در کنار کار همسری و مادری، خانه را منظم بودند. سر

ی خوشی او، به گفتهی دلداشت. اما مایه تر و تمیز نگهن را کرد و آ

 شد.های تولستوی میی الهام نوشتهخودش، کاری بود که مایه

سوفیا منشی، کاتب، نماینده و رابط او با انتشارات شد. او تمام متن 

را هفت بار رونویسی کرد و اثر شوهرش را معرفی « جنگ و صلح»

ماس ی داستایوسکی نیز تبرای مشوره با بیوه او حتاو تبلیغ کرد )

من »گرفت(. تولستوی در شادترین دوران زندگی مشترکش نوشت: 

ام را تا این اندازه آزاد هرگز توانایی ذهنی و حتا تمام قدرت اخالقی

 «.امو مستعد کار حس نکرده

، های زندگی آنان خیلی دیرتر آغاز شد، وقتی که تولستویدشواری

اش ی جدیدی برای زندگی، فلسفهی نزدیک به پایان زندگیدر زمان

، نوشتی طوالنی میهای عاشقانهخلق کرد. تولستوی هنوز هم نامه

کرد. سوفیا در ی خانواده و مالکیت را انکار میپیش از آن مقوله اما

توانم بگویم که ما در کجا از هم جدا شدیم، من نمی»این باره نوشت: 

سرده باالخره، اف«. ویی برای پیروی از باورهای او نداشتمدیگر نیراما 

 و ژولیده، تولستوی خانه را ترک کرد.

سوفیا او را در یک ایستگاه کوچک قطار پیدا کرد؛ جایی که تولستوی 

در حال احتضار افتاده بود. سوفیا آمده بود تا شاهد آخرین نفس 

امل ی کسخههای شوهرش باشد. اشتیاق به پایان رساندن نکشیدن

آثار تولستوی، به سوفیا کمک کرد که با اندوه از دست دادن شوهرش 

امیدوارم مردم با کسی که بسیار ضعیف بوده است، »بسازد. او نوشت: 

 .«گیر باشندکه همسر یک نابغه و واقعا یک مرد بزرگ باشد، آسان

 مشترکعشق،کارومیراث ؛هاآنسرانموهگاننویسند

 

ذو + جمال = ذوالجمال ) دارای حسن و جمال، صاحب حسن 

 و جمال، سزاوار زیبایی و مقبولی(.

واژه های چون ذوالحجه، ذوالقعده، ذوالفقار، ذوالقرنین، 

ذوالجموع، ذوالریاستین، ذوالجدین، ذوالجلیل  و ... نیز از همین 

 ند. شقبیل اند که هرکدام دارای فلسفه و داستان های طوالنی میبا

طوریکه در باال تذکر داده شد، ذی، ذو، ذوی و ذات جمع آنان 

باشد. حاال الزم است که چند نمونه از ذوات نیز آورده ذوات می

 شود که متن تکمیل تر گردد: 

 ذوات )ج. ذوت( خداوندان، دارندگان، صاحبان، مالکان.

 ذوات + ارحام = ذوات االرحام )خویشان، خویشاوندان، اقربا(. 

موشکافی و ریشه یابی واژه ها و کلمات کاریست بسیار      

سخت و دشوار و همچنین به نهایت واژگان مغلق و پر محتوا، 

گیر. آنچه در باال نگاشته شده رسیدن منزلیست صعب و وقت

است، کوشش برآن شده که از منابع قابل دسترس تاحداالمکان 

که این مقاله  های منتفع صورت گیرد؛ ولی شک ندارماستفاده

باشد برای تکمیل شدن و غنامندشدن بدون کمی و کاستی نمی

ها و ها، پیشنهادات، انتقادات، توصیهآن چشم در راه رهنمون

دانم باشم. بجا میی گرامی و ارجمند میهای شما خوانندهمشوره

تا این نوشته را به یکی از سخنان پندآمیز شیخ االجل سعدی 

 که به قول سعدی:انم شیرازی به ختم برس

 .«متکلم را تا کسی عیب نگیرد ، سخنش اصالح نپذیرد»

 منابع:

 لغت نامه دهخدا 9

معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی یک جلدی، نشر  9

 3189سرایش، تهران 

فارسی مبین،  –استادی، هوشنگ، فرهنگ عربی  9

 3186انتشارات ترانه، مشهد 
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مفاهیم را که یک شی و یا یک چیز و مطلب را برکسی منسوب 

های دری تنها به شکل در اکثر مکاتبت« ذی»دهد.  بدانند می

و « ذو»شود در صورتیکه در متون عربی به شکل ذی نوشته می

ذوات بیشتر کاربرد دارد. جمع این پیشوند ذات و « ذوات»

گیری از آن در متداول بودن به پردازیم به نمونهاست. حال می

 کاربردهای دری:

 ذی، هرگاه ذی را با یک واژه پیوند دهیم مفهوم آن قویتر می

سازد و اشاروی گونه معنای  شود و از فعل به فاعل مبدلش می

 آنرا گسترده تر میسازد. مثال:

ب صالحیت، ذی + صالح = ذیصالح ) دارای صالحیت، صاح

سزاوار صالحیت، خداوندگار صالحیت، باالخره همان 

 صالحیت دار میشود(.

ذی + نفوذ = ذینفوذ ) دارای نفوذ، صاحب نفوذ، دارای تاثیر، 

 شود(.  باالخره همان بانفوذ ویا قدرتمند می

ذی + حق = ذیحق ) صاحب حق، برحق، محق و باالخره همان 

 حقدار میشود(. 

صاحب جاه، جاهدار، باالخره همان مالک ) ذی + جاه = ذیجاه

 جاه است(.

ذی + نفع = ذینفع ) صاحب نفع، نفعدار، دارای نفع باالخره 

 کارمفید ویا شخص مالک نفع(.

ذی + حساب = ذیحساب ) صاحب حساب، دارای صالحیت 

حسابگیرنده، دارای حساب و باالخره حسابگیر یا 

 حسابگیرنده(. 

احب جاللت، صاحب جای و ذی + جاللت = ذیجاللت )ص

 (.مقام

ذی + صالحیت = )آنکه دارای شایستگی مداخله در کاری و 

 اجرای امری را دارد. شایسته. صاحب صالحیت(.

 ذی + سعادت = ذیسعادت )دارای سعادت، خوشبخت(. 

 

 ذی + سعادت = ذیسعادت )دارای سعادت، خوشبخت(. 

آنچه در باال تحریر شد به نظر من دو معنا را افاده کرده و واژه  

ها را از یک واژه ی ساده به واژه ی مرکب مبدل ساخته است. 

وقتیکه گفته شد ذیصالح از ترکیب یک واژه و یک پیشوند، یک 

ب تشکیل شد و همچنین اشارتی است به سوی واژه ی مرک

یا اداره ی صاحب صالحیت و مالک  یا ارگان و شخص و

شود و در انتهای آن اصالح. مثال زمانی که یک گزارش تهیه می

شود که گزارش هذا تهیه و جهت اجراات الزم به نوشته می

 کند کهارگان های ذیصالح ویا ذیرط گسیل است. مشخص می

های مشخصِ این گزارش ارسال سازمان و یا سازمانبه اداره و 

 گردد. می

گوییم؛ احمد به قضیه دعوی اراضی وقتیکه در حل یک قضیه می

محل ذیدخل است به این معنی است که اشاره به سوی احمد 

 باشد و احمد است که هم دخیل و هم تداخل دارد. می

هم در متون دری و  "ذوی"و  "ذو"و اما، کاربرد ذی به شکل 

و بلندتری را افاده  هم در نوشته های عربی معانی متفاوت

 کند. چون؛می

 –ذو + جالل = ذوالجالل ) صاحب بزرگی، صاحب بزرگواری 

 یکی از اسمای صفات خداوند جل جالله است(

بزرگی و  خداوندو اکرام = ذوالجالل و االکرام ) ذو + جالل

گرامی، صاحب تکریم و بزرگی، یکی از نام های صفات خداوند 

 متعال(.

ذو + نسب = ذونسب ) صاحب نسب، صاحب اصلی شریف و 

 نجیب و در بین مردم خاندان نیز قابل استفاده است(.

 ذو + ذنب = ذوذنب )ستارگان دنباله دار، دنباله داران(.

ار ضلع که فقط دو ذو + ذنقه = ذوذنقه )شکلی است دارای چه

 ضلع آن باهم موازی میباشند(.

 

 برگردان: جواد زاولستانی/ جُرج ماناییو

 

 کیست؟«صالحذی»وچیست«ذی»
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 3 هیس!

ساقی بعد از چاپ ی شعری استادنبیی نود دومین مجموعهدقیقه

ده عشق گمش»، «ی تاریخی(ی شهر فیروزکوه )نوشتهقصه»های کتاب

و کارهای « های مردمی غور )گردآوری(دوبیتی»، «ی شعری()مجموعه

هایی از یک فصل )کار مشترک با برگ»مشترک با دیگران: 

اسالم، زنان و صلح )کار مشترک با هفت »، «محمدخان(اخواجهمیرز

اند: که به کوشش استاد ساقی چاپ شدهو نیز آثاری« ی دیگر(نویسنده

مکتب »، «ی شعری از سیدعلی مشفق(های خسته )مجموعهجوانه»

ار ها و اشعدوبیتی»، «حیدر یگانه(آخوند )داستان کوتاه از استاد غالم

گلزار عاشقان )اشعار خلیفه »و « ی ملنگ صمد(ملنگ صمد )شعرها

ی فرهنگی و رس جامعهباشد که به دستمی« مالاحمد فقیری(

 3مثنوی،  3غزل،  35خوان قرار گرفته است. این دفتر شامل کتاب

اشد بها و شعر نو میها، رباعیها، دوبیتیچهارپاره با تعدادی از دوبیت

ن فرهنگی جهانداران غوری در که با قطع و صحافت زیبا توسط انجم

 وانخکتاب جمله شاعرانِاست. استاد ساقی از برگ به چاپ رسیده 09

اد ساقی است .است و ادبیات پارسیشعر  یهو باخبر از سرگذشت دیرین

دیگر شخص یا فرد نیست او خودش را به متن رسانده است و باید 

یر چه را که در زندانم آدیگر توسط متن شناخته شود. قابل یادآوری می

خوانید برداشت من از شعرهای استاد ساقی گرامی است که در این می

عاطفی از نوع مجموعه گردآوری شده که بیشتر شعرهای آن شعر 

 است تا از نوع بازیِ زبانی: خاطره

 نه قاسم و نه حمید و حکیمی و رامش 

 نه روستایی و سیالب و نه کمالی بود

 (11ی سحری: )ستاره

که در باال خواندیم عمق تنهایی شاعر ی سحری به ویژه بیتیل ستارهغز

با  ست که شاعررا به تصویر کشیده و گویای نوعی از بیان خاطراتی

د گر یک یادبودوستانش داشته است. هم چنان در بیت زیر که روایت

 باشد: خصوصی می

 کاری که کردی درین شش سال هر

 دل حالت موافق بودم، از به هر

 (53)عاشق: 

ی مخاطب و متن بیشتر فراموش نباید کرد که ماندگاری شعر و رابطه

گونه که استاد در های زبانی. و همانمربوط خاطره است تا بازی

بسیاری از  مکنصادقانه عرض می»ی کتابش یادآور شده: مقدمه

ح به اصطال اند، به لحاظِ( گرد آمده09)دقیقۀ  که در این دفتریهایسروده

زنند و آن انتظاراتی را که من از شعر شعریت، چندان چنگی به دلم نمی

، که بیشتر 09دقیقۀ »ها: و نیز این گفته« سازند.خوب دارم، بر آورده نمی

تواند دانم که، نمیپنج سال پیش است، خوب می-شعرهایش از چهار

ست ا ای به گفتن داشته باشد؛ اما ممکنبرای شعر امروز کابل حرف تازه

ای شود برای برای تعدادی از جوانان و شعردوستان در غور انگیزه

ها مخاطب شعر استاد را معرفی این حرف« بیشتر. عرضه کارهای بهتر و

د که دهننماید و اکثر مخاطبان شعرهای استاد را جوانانی تشکیل میمی

گونه های زبانی برای اینمند خاطره و یادبود اند چون بازیعالقه

نمایند؛ ولی ناگفته نباید می آور به نظرکننده و ماللخاطبان خستهم

 گذاشت که شعر در نوع خود بازی با زبان است.

که یهایکه بیشترین بسامد را در این دفتر داشته اند یا واژههاییواژه

اظ گی دارند و به همین لحکلمات شعر این دفتر اند بیشتر بار افسرده

ته آلودی در فضای انباشوح رنج کشیده و نگاه یأسشاعر این دفتر با ر

هایی بر یک عشق، که برایش زجر است، نگاهاز اندوه و تنهایی ایستاده

 گی انجامیده است:که در سراسر این دفتر به افسردهدهد، عشقیمی

 روم، تمام همین خانه از خودتمن می

 از خودت« پُلِ کانه»لیچ و شیخا و پوزه

 (31روم: )من می

 

 ساقینودِاستادنبییدقیقهبهنگاهی

 (31روم: )من می

 هرچه که زجر بود کشیدیم و هرچه جذر

 کشیم ازین دهر بعد ازین؟دیگر چه می

 (6که نیستی: )وقتی

 خدا کنی بکن، بهرِهرکار که می

 کنم ، قطع نکن... قهر نکنخواهش می

 (50)اوقات تلخی: 

 ؛ بلکه به تصویر کشیدن و نشان دادن«شعر، گفتن نیست»دانیم که می

خواهند بیان نمایند، و باید گفت های دیگران است که میواضحی حرف

ن شعر نمانده است، پس هر شعر بیان چیزی تا حال نابیان از زباکه هیچ

ه از کهاییهاست، اتفاقهای دیگر. شعر، جای اتفاقست از بیاندیگری

جنس تصویر اند و این کلمات اند که در نقاشی یک تصویر بازوی 

 شوند:توانای شاعر می

 رویدهات غزل میروی جای قدممی

 ها غرق تماشاست، بیا دف بزنیمجاده

 (90)حرکت: 

 و چه خاطرات قشنگی نهفته استدر ت

 گاهِ من!اَی سنگهای اسوَدِ تو بوسه

 (16ی من: )خانه

یلی ست خییچهارپارهکه شعر انتخابی من از این دفتر است،  «من خانۀ»

چه که در این شعر زیبا، زیبا بیان شده عشق و محبت زیبا و بلند، آن

ویرانه  یالیی، کلبههای طاز قفس»است به قولی های گِلینشاعر به خانه

ای که در بیشتر شعرهای این دفتر ظاهر از طنز سخت و زننده« بهتر.

 شود:هم به روشنی دیده می« ی منخانه»است در 

 تنها تو نیستی چو شهیدان کربال

 بنگر گلوی خشکِ درختان شهردار!

 (18ی من: )خانه

 شود:که در این بیت دیده میو نیز طنزی

 بزن بانو! که هوشیاری خود را به نادانی

 مستوجب نفرین خلق و تحتِ پیگرد است

 (5)تنهایی: 

در کنار دیگر صنایع ادبی، شاعر این مجموعه بیشتر از صنعت تلمیح 

ه که این دفتر را ویژه ساختتوان گفت نگاه تندیکار کشیده است، می

 تواند:است هم جدا از این امر بوده نمی

 خود ببرروی، مرا همراه هرجا که می

 م، که بترسم ز بال خویشامن جبرئیل نی

 (66)همسفر: 

 ات خراب اگر هست، رَی نزندروازه

 اُشتر کجاش هست برابر که گردنش...

 (18ی من: )خانه

چه که گفته آمدیم، کلمات، همه چیز شاعر اند که برای ی آندر ادامه

ات را به کند کلمچه را که شاعر احساس میها، دردها و آنرسم لحظه

چه که شعرهای استاد را امروزی ساخته است اندازد؛ اما آنکار می

چه را که ما در کلمات امروزی است؛ منظورم از کلمات امروزی آن

 باشد:بینیم و همیشه با آن سروکار داریم میماحول و اطراف مان می

 اتاقی این دانی که ماهِتو می

 تاک، طاقیو به گوگل بوکبه فیس

 (58اتاق:  )ماه

 تمام هرچه بنی آدم است، در عالم

 همه به سوگ بدخشان، کجاست ساعت ساز؟

 (55)برای ارگو...: 

 در هشت مارچ تحفۀ دیگر نیافتم

 م، عسل!اهیک بسته دل، برای تو آورد

 حدر کنار دیگر صنایع ادبی، شاعر این مجموعه بیشتر از صنعت تلمی

ه که این دفتر را ویژه ساختتوان گفت نگاه تندیکار کشیده است، می

 تواند:است هم جدا از این امر بوده نمی

 روی، مرا همراه خود ببرهرجا که می

 م، که بترسم ز بال خویشامن جبرئیل نی

 (66)همسفر: 

 ات خراب اگر هست، رَی نزندروازه

 اُشتر کجاش هست برابر که گردنش...

 (18ی من: )خانه

چه که گفته آمدیم، کلمات، همه چیز شاعر اند که برای ی آندر ادامه

کند کلمات را به چه را که شاعر احساس میها، دردها و آنرسم لحظه

چه که شعرهای استاد را امروزی ساخته است اندازد؛ اما آنکار می

ر چه را که ما دکلمات امروزی است؛ منظورم از کلمات امروزی آن

 باشد:بینیم و همیشه با آن سروکار داریم میماحول و اطراف مان می

 اتاقی این دانی که ماهِتو می

 تاک، طاقیو به گوگل بوکبه فیس

 (58)ماه اتاق: 

 تمام هرچه بنی آدم است، در عالم

 همه به سوگ بدخشان، کجاست ساعت ساز؟

 (55)برای ارگو...: 

 در هشت مارچ تحفۀ دیگر نیافتم

 م، عسل!اهبسته دل، برای تو آورد یک

 (50مارچ:  8)

، «ی چشمقهوه»، «چوکات مرمرین لب»های مانند سازیاستاد با ترکیب

و دیگر ترکیبات و چینش کلمات تصویرهای خوبی « دختریک والیت»

ها به ها و بازی با آنچنان با تکرار واژهرا ارایه کرده است و هم

 هایش جان داده است:بیت

 ین خزانا کات مرمرین لبانش درچو

 تر شدهاز چای سبز دفتر ما، داغ

 (63)دیدار: 

 کندن از تو نیست ممکن نیست نیستازین دل بعد

 معتادم کده! قهوۀ چشمان تو معتادِ

 (65ی چشمان تو: )قهوه

 خوب دخترِوالیتمیان یک

 را یا کرده ماؤخراب چشم ر

 (55)تنها: 

 نفس کشمجا میان دود نفس میاین

 کشم نفسهات، هوس مییاد چشم بر

 (65)کابل: 

گی داده است زبان عامیانه و نام چه که شعرهای این دفتر را ویژهو آن

است که بیشترین مخاطب این شعرها در آن جاها افتخار هاییبردن از جا

 نفس کشیدن دارند:

 بلند گشت« بایَن»از برکت نگاهِ تو 

 سل!ستی، ع«درّۀ شیخا»تو افتخار 

 (93)عسل: 

 روم، تمام همین خانه از خودتمن می

 از خودت« پُلِ کانه»و « لیچپوزه»و « شیخا»

 (31روم: )من می

گان ی فرهنگی، خوانندهدر اخیر، چاپ این مجموعه را به همه جامعه

یشتر های بو خواهندگان آن مبارک گفته و برای استاد بهروزی و پیروزی

 م.یخواهزدن، میژه قلمها به ویرا در همه عرصه

 

 حبیب اهلل سرود

 در امان باشید.

عسل محافظ جلد در مقابل صدمات ناشی از شعاع آفتاب، 

 .باشدهوای آلوده و مواد کیمیاوی می

ه ه آن بکه نه تنها استفاداست عسل یک آنتی اکسیدانت طبیعی 

 دتواند باالی جلباشد بلکه عسل میشکل خوراکی مفید می

دن ای داخلی بهتواند ارگانها میتطبیق گردد. آنتی اکسیدانت

کیمیاوی که به نام استرس اکسیداتیو  یرا از یک نوع صدمه

توانند به سالمت کلی بدن نمایند و می تگردد محافظیاد می

ا جلد گردد تکمک کنند. خواص انتی اکسیدانت عسل سبب می

آفتاب )شعاع  شعاع التراویولیت یهای مضرهرا از آسیب

ی از پیری پیشگیر در و نموده محافظت ماورای بنفش(

های پیری، چین و چروک زودرس صورت زودرس جلد، لکه

 های جلدی کمک کننده باشد.خره سرطانآلو با

 تسریع التیام زخم

های شکل پانسمان زخمه برا عسل  که هاستها از سالعرب

نمایند عسل دارای خواص ضد میکروبی گی استفاده میهسوخت

التیام زخم  ها و تاخیرببوده و در وقایه از تداخل میکرو

طبیعی به رنگ کهربایی است که طعم و بوی  عسل، شیرینی

آشنایی دارد و مورد پسند عموم مردم قرار دارد مزایای بسیاری 

 دجل مراقبت کیمیایی مواد از عاری محصول یک عنوان به  را

 مختلف طرق با جلد از مراقبت برای عسل. باشدمی دارا

ص ضد میکروبی بوده و باشد. عسل دارای خوا مفید تواندمی

تواند موثر باشد. استعمال عسل های جلدی میدر التیام زخم

را حفظ نموده و سبب  گردد جلد شما رطوبت خودسبب می

 .گی و شادابیت جلد تان گرددهدرخشند

 خوب جلد یعسل مرطوب کننده

جلد عمل نماید  یتواند بصورت یک مرطوب کنندهعسل می

 شودمی سبب و گرددمی یاد Humectant خواصی که بنام

 نرمی، رطوبت و سبب نموده جذب محیط از را آب عسل تا

 مراقبت رژیم یک حیث به تواندمی و گردد جلد مالیمت و

 صورت ماسک استعمال با  و .گردد استعمال خشک جلدهای

 جلد رطوبت توانیدمی شما باشد عسل و مسکه از ترکیبی که

کی، پوستک شدن و خارش جلد خش از و نموده تامین تان را

 در امان باشید.

عسل محافظ جلد در مقابل صدمات ناشی از شعاع آفتاب، 

 انۀ منخ

 ای خانۀ گلین و قدیمی و ریخته!

 قصرسفید و کاخِ کرملین من تویی

 های کجبا چارتا کلوخ و همین پَخسه

 یی چین من توییدیوارهای تاریخی

 ها که دستِ نوازشگرِ پدرآن روز

 باالی ساکنان تو چترِ حمایه بود

 ای موّاج آسمانخورشید انقالبی

 بودگذشت همه لطف و سایه اینجا که می

 شاید که پیشِ خلق، دگر قدر تو کم است

 ای اما برای من، چه قَدَر خوب بوده

 در روزهای سختی و تنهایی و بدی

 ایچاهِ پناهِ یوسفِ یعقوب بوده

 در تو چه خاطرات قشنگی نهفته است

 گاهِ من!اَی سنگهای اسوَدِ تو بوسه

 انداصحاب کاخ، گرچه تو را کهف گفته

 ستی پناهِ مناز بادهای شهر تو ه

 ای شمار تحمّل نمودههای بیشب

 خوابی مراسردردی و مشقت و بی

 انددیوارهای تو چه قَدَر ناز داده

 تصویرهای یارکِ قلّابی مرا

 های تو پُر ازیادش بخیر وقتی که شُش

 بود« سیوَن ستاره»دودِ سفیدِ سکریت 

 من بودم و تو بودی و دیوانگی محض

 کاره بودیچآقای عقلِ اهل، دگر ه

 است حوصلهبسیار معذرت! که نمانده

 های قلبِ تو را باز پُر کنمتو غُلبه

 تو مثل یک ربابی که تارش گسسته است

 شاید شوَد شبی که تو را باز سُر کنم!

 کنمهای تو را سعی میتعمیر تخت

 تا در پالن پنجم دَه ساله جا دهَم

 های شهر نیستاین کار مشکل است، سرک

 برق، تحویلِ کاکا رضا دهم تا مثل

 ات خراب اگر هست، رَی نزندروازه

 اُشتر کجاش هست برابر که گردنش...

 بسیار ساده است بیا تا حَشَر کنیم

 هنگام باز کردن و یا، بسته کردنش

 گر بیست و دو نهال ثمردار یک سره

 اند، خیر طلب کن ز کردگارخشکیده

 تنها تو نیستی چو شهیدان کربال

 لوی خشکِ درختان شهردار!بنگر گ

 حاال تو صبر کن که من چند سال بعد

 یک روز هر رقم شده کَهگِل کنم تو را

 در جمع آبدات جهانی معتبر

 بسیار الزم است که شامل کنم تو را

 نبی ساقی

 فیروزکوه
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 دجلازمراقبتبرایفوایدعسل 

 

گان و ی فرهنگی، خوانندهچاپ این مجموعه را به همه جامعه

 هایخواهندگان آن مبارک گفته و برای استاد بهروزی و پیروزی

 خواهیم.زدن، میویژه قلمها بهبیشتر را در همه عرصه

نمایند عسل دارای خواص ضد میکروبی گی استفاده میهسوخت

التیام زخم  ها و تاخیردر وقایه از تداخل میکروب بوده و

ن متخصصین جلدی ارش انجمزنماید به گجلوگیری می

را قادر نیوزیالند عسل دارای آزموالریتی باال بوده که آن

سازد تا آب زخم را جذب نموده و سبب خشکی محیط می

ها در محیط گردد تا میکروبزخم گردد این عمل سبب می

 آب جذب با عسل دیگر جانب از. ننمایند رشد  خشک زخم

و محیطی را پراکساید گردیده د ساختن هایدروحنآزا سبب

ا اما ب ؛ها جلوگیری نمایندنمایند که از رشد میکروبایجاد می

تواند به جلد مضر باشد پراکساید میکه هایدروجنوجود این

شکل تدریجی ه پراکساید بزاد شدن هایروجنآخوشبختانه 

 . گیرد که به جلد آسیب وارد نگرددصورت می

ستعمال گردد؟ اما کدام عسل باید جهت تسریع التیام زخم ا

به بازار عرضه میگردد کیفیت و اصیل  که های طبیِامروز عسل

تواند در التیام زخمهای بودن آن در البراتور آزمایش شده و می

 ،شکر مصاب مریضان نزد پا قرحات بستر، زخم  مزمن مانند

، قرحات پاها و باالخره قرحات میکروبی جراحی گیسوخته

 شکر، مصاب مریضان نزد پا قرحات بستر، زخم  مزمن مانند

، قرحات پاها و باالخره قرحات میکروبی جراحی و گیسوخته

 صدمات جلدی استفاده گردد.

 معمولی هایتداوی با  که قرحاتی است داده  نشانها زمایشآ

اند با تداوی با بهبود نیابیدهها پانسمان و میکروبی ضد

 هابالت و تورم درد،  میابند  های عسل بزودی بهبودیپانسمان

 یبریدمنتد و یافته توقف زخم نامطبوع بوی رفته از بین بزودی

 هب صدمات و درد بدون خمز از مرده انساج بقایای برداشتن یا

ت رصو  سهولت به عسل پانسمان با نشو و نما حال در حجرات

میگیرد عسل سبب تسریع التیام زخم با کمترین داغ یا اسکار 

تواند بصورت کمک اولیه گردد. همچنان عسل میمی

ها انجام یابد که با داشتن خواص ضد التهابی در گیهسوخت

 تواند موثر باشد.گی میهکاهش التهاب و ناراحتی سوخت

 یا اکنه تداوی در تواندعسل می CNNی ارش سایت خبرزبه گ

 باشد. موثر  تورم اطراف چشم و دانهجوانی

 مراض جلدیداکترمحمدعارف عابد متخصص ا
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 آفتابی 9314 ثور ∎شماره سوم  ∎سال اول 

 

Political, Cultural, Religious & Social 
 

x کشیدن دندان بیمار از والیت تخار؛ 

در به قول خبرنگار رادیو آزادی، عبدالمصور برا

محمدامین توخی معاون والی غور از یک سال به این 

سو به صفت معاون داکتر دندان در ولسوالی تیوره از 

استخدام شده بوده که  ACTDسوی موسسه 

غیرحضوری و بدون سند تحصیلی دندان مریضان 

نموده خویش را از مچم کجای والیت تخار تداوی می

 ها نوش جان!!!است. معاش

x  خواندن مسلمان؛قوماندان، مشرکدر محفل معرفی 

ه غور در محفل معرفی محمدحکیم کنری رییس محکم

مصطفی محسنی قوماندان امنیه غور به پاسوال غالم

ها را مشرک جامعه مدنی و حقوق بشر تاخت و آن

کشید. بعد از این همه بگومگوهای دور و دراز، حکیم، 

 .بازمشرک خواند و حکیمی، حکیم را کوکحکیمی را 

x فوتبال غور، مثل امور؛ 

از اثر بی توجهی مقامات در راستای ورزش، مثل دیگر 

امور، این بار نیز تیم فوتبال والیت غور با اشتراک در 

گی و ی همیشهمیدان سبز زون غرب با همان نتیجه

های زیادی تشریف طبق معمول با نصیب شدن گل

ه باعمار استدیوم ورزشی که  یآوردند. از کنار بودجه

های متواتر میدان ورزشی غور خیر بگذریم از اثر باران

 به بند امیر راه یافته است.

x «من در عجبم که من تو ام یا تو منی؟» 

اسناد در شهر فیروزکوه، با افزایش تعداد موترهای بی

ت؛ اساوج گرفته« پارکنیگ»و « شهر»ادعای هویت بین 

؟ و ماستی من کیست« پارکینگ»گوید اگر تو می« شهر»

م؟ تاستی من کیس« شهر»گوید اگر تو می« پارکینگ»

ا پارکینگ یشهر بی حاال به فیروزکوه چه بگوییم؟

 پارکینگ شهر مانند؟

 سرخیل اخبار

 

 جااینشمادرتجارتیهایآگاهی

ان فی روی مورال زندگی انساساسیِ که تأثیر مستقیمِ من

ی بد منشی و بد بینی است که حس دارد، پدیده

بینی و خودخواهی را، در نهاد انسان، ایجاد کرده خود

کند و سرانجام، انسان را به راهی سوق و اشباع می

دهد که انجامش  بغض و حسد، عذاب وجدان، قتل، می

 ی منفورخشونت، درد و ألم است. و گاهی این پدیده

کند که راه بیرون ای رشد میدر ضمیر آدم، به پیمانه

اش، برآن مسدود هانهی خودخوارفت از حیطه

دهد گردد. و حس خودخواهی آن برایش اجازه نمیمی

تا دیگران را نیز مانند، خودش نیکو بیبند. همیش سعی 

ی ی منت را بر دوش دیگران، به گونهدارد تا محموله

دهد ل را خط مشی خود قرار میحمل کند، و این منوا

که فالن بد است؛ زیرا چنین عیب دارد. یا چنین موضع 

کند که دیگران را همیش هدف گیری را انتخاب می

بافی  و دهد. و دایم االوقات به فکر منفیقرار می

باشد و ورد زبانش، این برچسب زدن دیگران، می

باشد که فالن شخص و یا فالن اشخاص و فالن می

یف و فالن گروه بد اند و دارای این مشکل و این ط

د که  رسباشند. باالخره این پیکار به جای میها میعیب

ی زندگی را مختل ساخته و زندگی را نامیمون صحنه

ی مشاجره و سازد و در نتیجه زندگی را خانهمی

سازد. برای فرسا میآور و طاقتهای رنجدرآویزی

آور نسازیم، یا اگر رنگ و الماهخود را سی اینکه زندگی

مان بکشیم یا بخواهیم نفس راحت تری، در زندگی

تر زندگی نماییم، باید از خواسته باشیم خوش و خوش

این میدان، نه تنها فاصله بگیریم، بلکه باید به این پیکار 

مان نامیمون خاتمه بدهیم و این روش را در زندگی

مان هایمحبوب دلانتخاب نمایم که، پیامبر خدا و 

دهد ارشاد فرموده است، آنجا که مهربانانه، دستور می

باشد، ها میها و خوبیاگر همسر شما دارای عیب»که 

ن )مضمو« هایش نگاه کنید، نه به بدی هایشبه خوبی

اگر بخواهی که »فرماید که میحدیث( یا در جای

« دوست میمانیعیب داشته باشی بیدوست بی

 ث()مضمون حدی

 باشیتاخوشباشبینخوش

 

برخورد و خوش منظر باشیم،  تا زندگی خود را خوش

ها بسازیم، تا شود که بختیای از خوشی و خوشسُالله

گی دبال غم و اندوه، رنج و مصیبت، بر فراز زنی سیاهپرنده

ی آسایش و فضای عطرآگین ما پَرفرسای نتواند. و درسایه

خوش بینی زندگی مان را پیش ببریم. عالوه بر این، ما چرا 

ی و بینکه لذت در خوشبدمنش و بدبین باشیم؟ در حالی

اه ترین رخوش رفتاری است. من به این باور هستم که به

 خوش بینزندگی کردن این است، تا ما باید با همه افراد، 

نها با . نه تباشیم؛ اگر چه عمال با آنها  گاهی در ستیز هستیم

ها، ما باید خوش بین باشیم بلکه، باید با تمام انسان

بین باشیم، چون همه موجودات ماحول خود خوش

اند که هیچ کار آن بدون حکمت مخلوقات خداوند حکیم

یق قی وجود هر موجود را تحباشد. دقیقن؛ باید فلسفهنمی

گردد. هایش برای ما آشکار میها و قشنگیکرده، خوبی

هایش آن را مطالعه نموده و درج ی خوبیسپس از دریچه

کنم که، چنین مان نماییم. بلی جِداً عرض میرُفُقای زندگی

است. شما خودتان عادالنه قضاوت نمایید، هر شخص، هر 

یافت گروه و هر ملت را مورد مطالعه قرار بدهید، خواهی 

های بسیار فراوانی هایش، خوبیکه در پهلوی اندک زشتی

نیز دارد. پس عزیز دلم دو چشم حقیقت بین خودت را باز 

بینی به جهان وجهانیان نگاه کن تا ی خوشکن، از روزنه

دمت خوش  و مردمت خودت خوش، دلت خوش، هم

 خوش باشند، به امید خوشی شما!!!

خود را  سازد. برای اینکه زندگیفرسا میآور و طاقتهای رنجدرآویزی

مان آور نسازیم، یا اگر بخواهیم نفس راحت تری، در زندگیرنگ و المسیاه

ن، تر زندگی نماییم، باید از این میدابکشیم یا خواسته باشیم خوش و خوش

هیم و این دنه تنها فاصله بگیریم، بلکه باید به این پیکار نامیمون خاتمه ب

مان هایمان انتخاب نمایم که، پیامبر خدا و محبوب دلروش را در زندگی

اگر همسر شما »دهد که ارشاد فرموده است، آنجا که مهربانانه، دستور می

هایش نگاه کنید، نه به بدی باشد، به خوبیها میها و خوبیدارای عیب

ر بخواهی که دوست اگ»فرماید که می)مضمون حدیث( یا در جای« هایش

 )مضمون حدیث(  « دوست میمانیعیب داشته باشی بیبی

ی کنیم که ما نباید دنبال بررساز این دو فرمان پیامبر ما چنین برداشت می

های دیگران باشیم، و سعی داشته باشیم تا ایشان را ها و نقطه ضعفبدی

کر و د و فهای شان بنگریم تا سبب گردد، که ضمیر خوی زشتیاز دریچه

ی  مشاجره و در مان را خانهذهن دیگران را آزرده سازیم و زندگی

فرسا بسازیم، چون طبیعی است که به هر آور و طاقتهای رنجآویزی

ای که نسبت به کسی در ذهن خود بدبینی و نا خوش بودن را جای اندازه

که  کشیمبدهیم به همان اندازه روحا ناراحتی و نگرانی را به دوش می

کشانیم خودمان است و آگانه راه را به جای میبدون شک خواسته و عمل

اش جز پریشانی و نگرانی ذهنی ما چیزی نخواهد بود، پس که نتیجه

ر و های پیغبشایسته همین است که با الگو قرار دادن و پیروی از گفته

را  بینسردار و رهنمای بشریت هدایت گرفته زندگی باورمندانه و خوش

های ذهنی نجات یافته و در های بدبختیایجاد نماییم، تا باشد که از راه

 پرتو اخالق زندگی شیرین را تجربه نماییم

 عبداهلل صادقاستاد 

که انسان زندگی گاهی 

 ی خود را، زیر زرهروزمره

بین اخالقی و انسانی از نظر 

ی دهد، متوجهمعنوی قرار می

ی گردد، که شیرازهنواقص می

را، نه تنها  پیکر انسانیت

سازد، بلکه راه و متزلزل می

سیر زندگی انسان را، برایش 

 .گرداندتاریک و غبارآلود می

ی بارز و از جمله نقیصه

 اساسیِ

ایجاد نماییم، تا باشد که از 

های ذهنی های بدبختیراه

نجات یافته و در پرتو اخالق 

 زندگی شیرین را تجربه نماییم

قسمت اعظم از زندگی 

مان را، وقف این چنین ایپُربه

ارزش های بیکشمکش

نماییم. در مقابل باید دانست 

ی انسانی ما که این وظیفه

بین، است تا خوش

برخورد و خوش منظر خوش

باشیم،  تا زندگی خود را 

ای از خوشی و سُالله

ها بسازیم، تا شود بختیخوش

بال غم و ی سیاهکه پرنده
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