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نگاهی بر دوران ریاست دکتر اولیاء در دانشگاه یزد

در پی قدم هایش، راه را می پیمودیم که به 
حیره رسیدیم.

به  منقش  بلند،  ساختمان های  با  شهری 
شیرهای سنگی، درخت های درهم تنیده ی 
کنار رود، آدم هایی ثروت مند با لباس هایی 

فاخر و مرکب هایی گران بها.
 در پس قدم هایش، 

اندرخم کوچه ی تاب خورده ی
محله ی  گویی  که  طاق کسرایی، 

ساسانی نشین شهر است.
خود  به  مرا  یک آن  ناقوس،  پژواک  ناگه 

آورد. 
+حارث 

»هذا عزب فرات و هذا ملح مزاج«؟ 
شیرینی شکوه این شهر و مردمانش را، بهتر 

از تلخی ناهمواری مسیرش پنداشتی؟
آه از تو ای حارث! غفلت نمودی .

عظمت همراهی او، در این  چهل روز کجا 
و این شهر و مردمانش کجا!

هم چنان که ترسای راهب، در حال نواختن 
خود  به  مرا  صدایش  با  او  بود،  ناقوس 

آورد که:
_حارث؟

دانی ناقوس چه چیز را می گوید؟
را  درونی  ام  نجواهای  که  +}گویی 

شنیده باشد{.
 گفتم: 

خدا و رسول و وصیاش، بهتر می دانند.
پس بیان داشت: 

»َمثَل می زند برای دنیا و خرابی و بی وفایی 
آن و می گوید: 

به درستی که دنیا ما را فریب داد و مشغول 

کرد و در رابطه با آخرت، عقل ما را ضایع 
و نابود نمود و ما را گم راه ساخت.

فشار  در  را  تا چند یک دیگر  دنیا!  ای فرزند 
می گذارید، برای به دست آوردن دنیا؟

در حالی که به زودی در هم شکسته خواهید 
مگر  ما،  عمر  از  نمی گذرد  روز  هیچ  شد. 
آن که یک رکن از ارکان بدن ما ضعیف تر 
گردد، به راستی که نابود کردیم خانه ی باقی 

را و وطن خود گردانیدیم خانه ی فانی را«!
آیا  امیرالمؤمنین؛  یا  کردم:  عرض  پس 
نصاری می داند که نوای ناقوس این معنی را 

بیان می دارد؟

مطمئن  می دانست،  فرمودند:»اگر  حضرت 
باش مسیح را شریک خداوند نمی گردانید«.

آن  در  که  نصاری  آن   نزد  به  دیگر،  روزی 
مسیح،  به حق  را  تو  گفتم:  و  رفتم  بود،  دیر 
که  آن ترتیبی  به  بنواز،  مجدد  را  این ناقوس 

پیش تر می نواختی؛ 
مرتبه،  هر  زدن،  به  کرد  شروع  چون  پس 
من یک فقره از آن چه حضرت فرموده بود؛ 
می خواندم و بر نوای آن، منطبق می گردید تا 

به پایان رسید، پس آن  راهب گفت:
»به حِق پیغمبر شما، سوگند می دهم تو را که 
بگویی، چه کسی این  را به تو آموزش  داده و 

بیان نموده است«؟
همراه  من  با  دیروز  که  آن شخصی  گفتم: 

بود، او این را به من تعلیم داد.
راهب پرسید:»آیا میان آن بزرگوار و پیغمبر 

شما، خویشاوندی وجود دارد«؟
گفتم: پسِرعمِّ اوست.

پیغمبر  از  این را  پرسید:»آیا  راهب 
شنیده است«؟

گفتم: بلی.
و  گردید  مسلمان  دیرنشین  آن  پس، 
در  خوانده ام،  تورات  در  مسیح!   گفت:»یا 
که  خواهدآمد  پیغمبری  پیغمبران،  آخر 
صدای ناقوس را تفسیر خواهدکرد و پیغمبر 
برحق  دین تان  و  می باشد  خاتم االنبیا  شما، 

است«.۱
حارث می خواند و ما پاراف به پاراف، ارث 

می بردیم از کالماو. 
کوتاه تر  ناقوس  موج های  طول  که  امروز 
مردمانش،  و  این شهر  برق  و  زرق  و  گشته 

برخی را کور و کر ساخته! 
باز ناقوس، درحال نواخته شدن  است.

قصه  ی  مسلمان شده ی  راهِب  نمی کند  فرق 
از  چند،  عده ای   یا  بنوازد  را  آن  حارث، 

دانشجویان دنباله رو قدم های او!
می شود  بافته  ما،  صوتی  تارهای  تک تک 
به  تا منقش کند صفحه ی هستی را،  در هم؛ 

رنگ ناقوس!
حال که موج های ناقوس، به امواج رادیویی 
و وای فای، شبیه تر گشته است؛ چونان ندای 

حقی فرومی ریزد هیمنه گوساله های سامری 
را!

ناقوس، هنوز که هنوز است  گویی پژواک 
در پیچ و خم قرون  و اعصار به گوش عده ای 
جوان دانشجو رسیده؛ تا برآن شوند، چونان 

ناقوس! 
فروخفته ی  بغض  بر  شوند،  نوایی 
در  که،  دانش جویانی  چندین ساله ی 
حال  در  کشور،  آموزشی  ناعدالتی  گرداب 

غرق شدن اند!
ناقوس  جمارانی،  آن پیر  قدم های  پس  در 

می کوشد، تا بلندتر بردارد گام دوم را!
ناقوس،

خفته  ســـــــکوت  از  است؛  بلندی  هجای 
دانشجوی بیدار!

در  حنجره هاشان  که  است،  آنان  طنین 
هیاهوی مردم شهر، گم گشته!

که  مانده ایست،  مهجور  آن زن  آوای 
صدایش بر نااهالن، حرام گشته!

ناقوس، 
فراموش گشته ی  کالم  نُت های  تکرار 

چهل سال پیش است!
ناقوس، 

صدای من و تو است؛
صدای ماندگار فریدون فروغی است؛ 
آن هنگام که، یاردبستانی را می خواند: 

یار دبستانی من 
با من و همراه منی 

چوب الف بر سر ما.....

چــرا ناقـــوس ؟

۱- کتاب امالی شیخ صدوق )ره(/بخش هایی از خاطرات حارث اعور.

ناقوس،
از ســـــکوت  بلندی است؛  هجای 

خفته دانشجوی بیدار!
هیاهوی  در  حنجره هاشان  که  است،  آنان  طنین 

مردم شهر، گم گشته!
مانده ایست، که صدایش  مهجور  آوای آن  زن 

بر نااهالن، حرام گشته!

امیر حسین حاتمی زاده

نسرین معین الذاکرین، خطاب به برخی 
 اعضای شورای شهر:

وقتی شعار تساوی جنسیتی می دهید، 
حرفتان با عملتان یکی باشد!

زیربغلش درد 
 می کند

که زنده ایم به 
امید

حقوق زنان بله، 
 فمینیسم نه!

23334
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نمـکـ خورده

ناقوس به صدا در می آید ...  شماره چاپ :1
 سال انتشار :1398

 28 اکتبر 2019
 29 صفر 1441

دو هفته نامه سیاسی، فرهنگی
 و اجتماعی
1500تومان



2ناقوس
دوشنبه 6 آبان 1398| شماره اول

@naghos_yazd

شایدبرایتانتعجببرانگیز
باشدکهمسیر۹۰۰کیلومتری
یزد_مشهدرایکزنوآنهم

بااتوبوسرانندگیکند.
زمانیکهبراینخستینبار،در

ردیفاولاتوبوسینشستم
کهبیشازنصفمسیررا
یکزنرانندگیمیکرد.

نمیدانستمکهبهدوراز
شعارزدگیهایفمینیستی،اورا

بستایمیابانگاهمردساالرانه،ویرا
سرزنش؟!

امروزبهسراغ»نسرین
معینالذاکرین«،تنهارانندهی

زنبرونشهریاستانرفتیم،تادر
یکمصاحبهایاجمالی،وجوددو

نگاهفوقراتبیینکنیم.
وی،متولدسال۱۳۵۴بودهو
بههمراهپدرومادرودوفرزند

خویش،زندگیمیکند.

چندسالهکهدراینکار
هستید؟

 من، دو سال و چندماهی                
 می شه که در خط ثابت یزد_مشهد، در

 حال خدمت به
زائرین عزیز هستم.

 ازچهزمانیتصمیمبرورود
بهاینحرفهراگرفتید؟

دوران کودکی عشق به رانندگی را 
داشتم، امّا زمانی که از همه جا برای کار 

ناامید شدم، به این حرفه روی آوردم.

  درفرهنگبرخی،اینکاربرای
یکزن،نوعیقانونشکنیتلقی
میشود.بااینموضوعچگونهکنار

آمدید؟
واقعیتش، بارها پیش اومده که برخی 

متلک می  انداختن که، خانم برو پشت 
ماشین لباس شویی ات بشین!

اما خیلی ها هم بودند، که از شجاعت و 
جرئت صحبت می کردند و بسیار هم، 

مشّوق من بودند.

  آیاازلحاظمالی،درآمدشغلی
شمارضایتبخشهست؟

درآمد من بر اساس هر سرویس 
۱۰۰هزارتومان و ماهیانه تقریباََ ۲/۵ میلیون 

می باشد و این مبلغ، نسبت به خطرات 
شغلی ما، کم هست.

  باتوجهبهاینکهشما،عالوهبر 
مسؤلیتسرپرستییکخانواده،
مسؤلیتمادریدوفرزندتانرا

دارید،اینرابطهراچگونهتنظیم
نمودهاید؟

وقتی فرزندان قبول دار شوند که هر 
حرفه ای زحمتی داره، به ناچار، با 

این موضوع کنار میان.
هر چند سعی داشته ام در این زمینه، هر 

زمان که به صورت فیزیکی حضور داشتم، 
آن ها را تأمین عاطفی و محبتی کنم و در 
زمانی که نبودم، این نقش به پدر و مادرم 

محول می شد.

    بهجزشما،چهتعدادبانو،
رانندهیاتوبوسداریم؟

راننده ی اتوبوس یزدی، به جز من کس 

دیگری نیست. بقیه ای هم که وجود دارند، 
یا به ناوگانی اتوبوس رانی داخل شهری 

مشغولند، یا یزدی نیستند.

       ازتجربهیاولینروزهای
رانندگیتونبگید؟تاحاالتصادفی

همداشتید؟
چون طول ماشین زیاد هست، پارک 

دوبلش یک مقدار مشکله. 
بله؛ یک چند دفعه ای، هنگام دنده عقب به 

جدول برخورد داشتم.

      واکنشتریلرهاوکامیونهایی
کهکناراتوبوسشماردمیشوند
ومیبینندیکخانمرانندههست،

چیست؟
بعضی هاشون دستشون رو از شیشه بیرون 

میارن و شروع می کنن دست زدن! از 
روبه رو هم که میان، چراغ می زنن و 
برف پاک کنشون رو، روشن می کنن!

      باتوجهبهاینکه،شغلشما
جزءمشاغلسختمحسوبمیشود،
نهادهایمربوط،چهمزایاییبرای

شمادرنظرگرفتهاند؟

به قول قدیمی ها:»دست رو دلم نذارید«! 
انگار اصال کار ما دیده نمی شه. 

برای مثال، من مشکل مسکن داشتم و 
وقتی مراجعه کردم، وعده ی تحویل خانه 
به مبلغ ۳۰میلیون تومان را دادند و من که 
تمام زندگی ام یک پراید بود رو فروختم. 

اما وقتی دوباره مراجعه کردم، به بهانه ی 
تغییر رئیس و مسؤلین، زیر همه وعده ها 

زدند. 
مسکن و شهرسازی هم گفت: 

»مبلغ ۳۰میلیون تومان، شده ۹۰میلیون تومان 
و برید این پول رو تهیه کنید«. 

»واقعیتش، برخی مسؤلین، به وعده های 
خود عمل نمی کنند«.

       اّما،مامسؤلینیرودرسطحشهر
داریم،کهخودشونروحامی

»حقوقزنان«میدانند.
وشایدبتوانندکمکهایشایانیبه

شمابکنند.
مثلبرخی»اعضایشورایشهر«.

چرابهآنهارجوعنکردهاید؟
اتفاقاََ، به درخواست همین اشخاص، 

جلسه ای ترتیب داده شد و من به شهرداری 
مرکزی رفتم. 

در ابتدا، به خوبی من  را تحویل گرفتند، 
حتی با عکاس و فیلم بردار هم، گویا 

هماهنگ شده  بود. من خیلی
خوش حال شدم از این که

می دیدم باالخره، جایی، مسؤلی من را 
تحویل گرفت و وعده هایی هم، داده شد. 

اما متأسفانه به دالیلی، اجازه  ی انتشار آن 
عکس ها و فیلم ها رو هم، ندادند!

       دلیلاینسانسورخبری،چهبوده؟
چیزی  که به من گفتند، این بود که: 

»عرف نمی پسندد! عرف نمی پسندد که 
یک بانو، راننده ی ماشین سنگین باشد«. 

حتی، چند دفعه هم با آن ها تماس گرفتم. 
امّا گویی، بالک خبری شده بودم و حتی 

کسی به من، پاسخگو هم نبود!

       اگرامروز،درخواستیازمسؤلین
داشتهباشید،)همانهاییکهشما
راسانسورخبریکردند(آن،چه

خواهدبود؟
به آن ها می گویم: چرا شعار می دهید که 

شما، حامی حقوق زنان هستید؟
وقتی شعار تساوی جنسیتی می دهید و 

از حقوق برابر سخن می رانید، ترجیحاََ، 
عملتان نیز با شعارتان یکی باشد!

       آیاشمامعتقدیدکهاینشغل،
متناسبباروحیاتوشرایطجسمی

یکزنهست؟
آیااینشغلرابهدیگرخانمها،نیز

توصیهمیکنید؟
اگر به عنوان کسی که این شغل رو تجربه 

نموده ام، بخواهم بگویم؛ در واقع، به 
هیچ وجه، توصیه نمی کنم. چون فرسایش 

روحی و جسمی بسیار باالیی دارد. هر 
شب بی خوابی کشیدن و در جاده بودن 

و عدم درک همکاران نسبت به روحیات 
یک زن، شرایط سختی را برایم رقم زده 

است. 

حتی برای گرفتن یک مرخصی ساده نیز، 
به سختی اجازه داده می شود.

اگرحرفیبهمسؤلیناتحادیه
خودتاندارید،بفرمایید؟

پریشب به دلیل خستگی و خواب آلودگی، 
یک تصادف داشتیم. خواهشم از مسولین 

این  هست که، نسبت به مرخصی ها، 
بازنگری جدی داشته باشند.

مشکالت جاده ای و ماشین ها و قس علی 
هذا!

درمسیر یزد_مشهد، خطر برخورد با شتر 
وجود دارد. لطفا فکری به حال آن برداشته 

شود.

گو
و
ت

گف

اجتماعی

ناگفته هایی از وعده ی شورای شهر

 اّما، ما مسئولینی رو در سطح
 شهر داریم که خودشون رو

 حامی حقوق زنان می دانند،
 مثل برخی اعضای شورای شهر،
چرا به آن ها رجوع نکرده اید؟

من عالوه بر فرزندم، به تمام 
بانوان ایرانی توصیه می کنم؛ 

وارد این حرفه نشوند.

جهت مشاهده فیلم مصاحبه اسکن کنید
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همین چند روز پیش بود، که زیر بغل 
مبارک را گرفته و به زور پرتمان کردند 

در گوشه ای از این جا و دست کم چندماه  
و اندی دیگر را بسیار زیبا و درویشانه، در 

این جا به سر خواهیم برد!
فکرش را نمی کردم، برای بار دوم هم که 

شده، شخص شخیصمان را به این مکان 
دعوت نموییده و بنده هم این دعوت را، 

از بخت بد روزگار، لبیک بگویم!
طبق آخرین به روز رسانی نسخه ی حافظه 

بلندمدتم، به یاد مبارک دارم؛ وقتی من را 
به این جا خواندند، قرار بر این بود، همه 
جا گلستان و بلبلستان شود، چو انداختن 

ابراهیم علیه السالم، در آتش!
بزرگی کلید و بزرگانی دیگر هم، نیم چه 
کلیدی در دست داشتند و شعاِررأیبه
ما=حلمشکالت را سر می دادند.پس، 

بااجازه از محضر شریف تان، می گویم 
کلید؛ شما بخوانید آچارفرانسه!

آری، این کلیدها، متعلق به همان جایی 
بودند، که در آن پرت شدم.

به یاد دارم، زمانی را با پیری مشورت 
می کردم که چه مکان دلبری برای 

دلبرانه های خویش بیابم؟ با اعتماد و 
اطمینانی که گاو نر را هم شیرده می کرد، 

گفت: »بین بد و بدتر، بد را انتخاب 
کن«. در حالی که بدتری)؟!(

با کلیدی زرین، بنده و امثال بنده را به 
خود جلب نموییده و به سمت مکانی امن 

سوق دادند، ولی به سال نکشید، به خود 
گفتم، این هم شد جا؟!

آری، این مکان پرآرامش و ابتدا به ظاهر 
مقدس؛ قلب دولت تدبیر و امید بود .

همان قلبی که از فرط عالقه، بسیار 
مهربانانه، رفقا را با لنگ دمپایی از 

میدان به در کرد و شد، »سلطان پروِر 
دالرپایین بیاور و الکی مثاال، 
نخود مشکل گشاِی ب رج ام«

و پرتعجب تر آن جا که بزرگی از بزرگان 
در پایان سال گذشته فرمود: »خوش بختانه 

این سال را به خوبی به پایان رساندیم«. 
که البته نیکوسوالی هست که بپرسیم، 

»خوب« در قاموس شما، چه معنایی 
دارد؟!

حتما به این معنا که نماینده ی محترمی، 
سخن براند و با دوقورت ونیمی که 

باقی است بگوید:»مردم باید کار کنند و به 
دولت پول بدهند«! 

و هم چنین، نیک سؤالی دیگر که بپرسیم، 
پس ای بزرگوار، شما دقیقاََ، شغل 

شریف تان چیست؟
شاید، همین بازی بازی کردن در بازار 

خودرو؟
شاید هم، شعبده بازی در راستاری 

خصوصی سازی عجیب و غریب »غول 
صنعت غرب آسیا«؟)شما بخوانید هپکو(

دقیقاََ نمی دانم چیست!
ولی هرآن چه هست؛ به نام، شریف است 

و به عمل؟
بلی، زیر بغلم درد دارد و روز به روز 

که دندان قروچه ی گذران ایام را به خود 
لمس می کنم، این درد به جاهای دیگر 

هم سرایت کرده و از  مرحله ی نقطه ای به 

نقطه نقطه ی  بدن نحیف  گشته مان، مستولی 
شده و دائما پنهانی و بعضاََ آشکارا، با 

دستان ناُزک شده مان بر سرخود کوبیده، 
که ای اعتماِدجان این هم شد جا، که در 

آن شرف حضور یافتی؟!
}و اینک به مانند انشاء های دوران 

کودکی، کالم، ختم خواهم کرد.{
-در پایان نتیجه می گیریم که:

از این حسن امانت داری بزرگواران، 
پیشاپیش و پساپیش، متشکر باشیم و امید 

ببندیم، که در آینده ای نه چندان دور، 
چشمان غزال گونه مان را بیش از پیش 

بگشاییم و جناب اعتماد را، به منزلی امن، 
سوق دهیم تا مجدد، واقعه ی »پاشیدن 

زخم به نمک هایمان«، تکرار نشود!
این بود انشای من.  

پایان

 صداش می کنم.
 +حمید؟

 -بله خانوم؟
+این شعر رو خودت نوشتی؟ با خط 

 خودت؟
 _بله خانوم. تازه شعرش هم از خودمه.

سرش رو با یک شرم بچه گونه می اندازه 
 پایین.

  لب هاش می خنده، چشم های من هم! 
 می پرسم: می خوای چه کاره بشی حمید؟

 _من؟
 می خوام شاعر بشم خانوم. 

 بتونم بنویسم، مثل شما.
بتونم یک روزی شعرهای سعدی و حافظ 

 رو بدون غلط بخونم،
 مثل شما.

 می خوام ادبیات...!
 از پنجره بیرون رو نگاه می کنم.

 دیگه پاییز نیست.
من به آرزوم نرسیدم ولی می تونم یکی رو 

 به آرزوش برسونم!

 من معلمشم
 معلم یک بچه ی روستایی فقیر،

که همین جسارت آرزو کردن رو داره از 
 بقیه جلوتر هست!

معلم مریمی که نقاشی اش فوق العاده ست! 
اما خانواده اش حتی، توانایی خرید یک 

 مدادرنگی رو ندارن!
معلِم شهاب که عاشق نجوم هست؛ 

عاشق ستاره ها، اما مادرش می گه:»توی 
 هفت آسمون یک ستاره ندارن«.

سارا که لباس عروسک هاش رو، خودش 
 دوخته، اما لباس های خودش کهنه ان!

این جا شرایط برای تالش نکردن و رکود 
فراهم هست،میشه نشست و تموم نشدن ها 
و نرسیدن ها رو انداخت گردن سرنوشت 

 گردن تقدیر 
 اما هنوز امید هست!

 آرزو هست. من هستم!
 دنباله ی شعر توی خیالم رو می گیرم:

 »شاید که چو وابینی، خیر تو در این باشد
در دایره ی قسمت، اوضاع چنین باشد«

»دررثایکسانیکهبرابریدر
حقوقرا،بهمنزلهیمشابهتدر

حقوقمیدانند«.
نمی توان انکار نمود که زنان همواره به 

علل گوناگونی در جوامع مختلف بشری، 
مورد ستم واقع شده اند یا به جایگاهی 

که استحقاق آن را داشته اند، نرسیده اند 
و پرسش مهم این  است، که چرا زنان 

هم چنان خوشبخت نیستند؛ در حالی که 
دو طرز تفکر در دو گوشه ی جهان، 

برای بهبود وضعیت آنان از نابرابری ها و 
فالکت ها اقدام نموده است؟  

در غرب، جواب به این سؤال را می توان 
این گونه یافت که، تساوی در شرایط 
نابرابر هرگز عدالت را نتیجه نخواهد 

داد؛ با این توضیح که، فمینیسم ها بر این 
اعتقادند که  زنان و مردان، باید بدون توجه 

به جنس، از حقوق و موقعیت های برابری 
برخوردار باشند. در حالی که این دیدگاه، 
ناشی از فهم غلط و ناقص از ویژگی های 

مختلف زنان و مردان است.
البته  ناگفته نماند، که زن و مرد از 

آن جهاتی که باهم شبیه هستند، از حقوقی 
مشابه نیز برخوردارند.

 امّا از آن جهاتی که باهم تفاوت دارند، 
بالتبع از حقوقی متفاوت برخوردار 

می شوند و این، هرگز به معنی کم ارزش 
بودن یک جنس و برتری جنس دیگر 

نیست و کسی که به صورت منطقی 
گزاره های ذکر شده را باهم بسنجد، دو 

نتیجه خواهد گرفت:
 ۱- اختالفات موجود در زن و مرد به 

معنای نابرابری نبوده و اگر آن را به خطا، 
»نابرابری« بدانیم! 

شیوه ی حل این مسئله، از طریق اعطاء 
حقوق مشابه به زنان نیست. زیرا تساوی، 
امری غیر از تشابه است، که در حقیقت، 

عدالت به معنی مساوات بین زن و مرد 
نیست، به گونه ای که همه هم شکل باشند. 

چه بسا چنین چیزی، ضد عدالت است. 
زیرا اصول و مبنای دروغین فمینیستی، 

آسیب جدی به زندگی و تکامل انسان ها 
وارد می کند؛

 ۲- در نهایت، تنها خود زنان هستند که 
باید به واسطه بسط مواهب و خصایص 

طبیعی خود، در جهت رسیدن به جایگاهی 
متناسب با خلقت خویش، بدون تقلید 

کورکورانه از مردان بکوشند.
والسالم

سیاسی _ فرهنگی

مونس کهدوئیزیر بغلش درد می کند

که زنده ایم به امید
فاطمه کارگر

حقوق زنان بله، فمینیسم نه!
فاطمه السادات میرحسینی
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