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سال چهاردهم شماره  1012چهارشنبه  21شهریور 1397

آرشیو

وقایع اتفاقیه بوشهر
( ماه محرم به روایت بالیوز بریتانیا در بندر بوشهر)

وقایع نگار ما می نگارد
بندرمبارکهابوشهر| 21شهریور:1397
در این روزها و اوضاع نابسامان گرانی و تحریم ،اهالی فرهنگ و هنر به دنبال انعقاد خواهر خواندگی بین بوشهر و بمبئی هستند.
که خوش حکایتی است! بندر بمبئی و سایر بنادر کشور هندوستان روابط عمیق تاریخی و فرهنگی با بندر مبارکه ابوشهر داشتند و
سطح این روابط تاثیر فراوانی در زندگی مردم و توسعه و آبادانی بندر بوشهر داشت .باشد که این اقدام صحیح و کارآمد بتواند در
زمانی که به قول مسئولین کشوری دوستی در منطقه برایمان باقی نمانده ،حداقل روزنه ای باشد به سوی دوستی ها و صلح بیشتر
در این نقطه حساس عالم! باز هم به فریاد رسا می گوییم که ما همچنان از سرچشمه زالل تاریخ و فرهنگ خودمان زندگی را می گذرانیم
و همیشه و همه حال یار و یاریگر ما در روزهای سخت و دشوار فرهنگ و هنر خودمان بوده است .باشد که این فرهنگ و هنر هر چه
بیشتر قدر ببیند و در صدر نشیند؛ ان شااهلل .

کاغذ اخبار

خواندنی های تاریخی

 1908میالدی  1286/خورشیدی

در  23مارس مصادف با چهلم عاشورا (اربعين) زد و خوردي
ـ مشابه آنچه هر سال بطور معمول در خالل سوگواريهاي
ماههاي محرم و صفر رخ ميدهد ـ بين ساكنان محالت شنبدي
و بهبهاني بوشهر به وقوع پيوست و دو نفر به علت اصابت
گلوله زخمي شدند كه حال يكي از آنها به شدت وخيم است.
نايب حكمران كه رابطهاش با كارگزار دوستانه نيست تالش

زيادي نموده است تا وقوع اين حادثه را به گردن كارگزار
بيندازد و اكنون دستگيري و مجازات بعضي از خدمتكاران
قديمي او ـ كه گفته ميشود در اين حادثه دست داشتهاند ـ
درخواست گرديده است .لذا كارگزار به اين اقدام نايب حكمران
اعتراض كرده و استعفاي خود را به وزير امور خارجه ،تسليم
نموده است.

1909میالدی  1287/خورشیدی
مراسم دهم ماه محرم بدون هيچ حادثهاي سپري شد.

1910میالدی  1289 /خورشیدی

تبلیغ مسافرخانه تازه تاسیس ویال جنوب در بندر بوشهر
(روزنامه پیک خجسته سال )1353

درست پیش و پس از حلول سال نو تلگراف هائی از
روحانیون و سایرین ساکن در تهران و رشت دریافت گردید
که طی آن از اهالی بوشهر خواسته شده بود تا آنها بجای
تبریک و شاد باش به یکدیگر به مناسبت جشن نوروز  ،اعالم
سوگواری نموده و بخاطر حضور سربازان روسی در خاک ایران

بهیکدیگرتسلیتگویند.
این تلگراف ها تا حدودی موثر واقع شدند زیرا به رغم اینکه
امسال برای نخستین بار بعد از سال ها ،عید نوروز مقارن با
پایان ماه های سوگواری محرم و صفر بود  ،هیچ مراسم جشن و
سروری صورت نگرفت.

 1912میالدی  1290 /خورشیدی

هيئتهاي عزادار ماه محرم در روز  22نوامبر طبق معمول ملتمسانه درخواست كردند.عاليجناب به هيئتهاي عزادار
قرآن به دست به محل سكونت حكمران رفتند و از او آزادي پاسخ داد كه عبدالرسول به جاسك تبعيد گرديده و قاتل را هم
عبدالرسول ،كالنتر سابق و نيز قاتل فراش باليوزگري نمي توان آزادساخت.

جهانبخش کردی زاده( بخشو)

طرح عظیم آب رسانی به بندر بوشهر از خورموج
(روزنامه پیک خجسته سال )1354

گذری بر تاریخ بوشهر

رازبوشهر

به قلم استاد منوچهر آتشي

حاال ،از بوشهر كه سخن مي گوييم فقط آن شبه
جزيره كوچك را افاده نمي كنيم كه به يك نهنگ به
گل نشسته شباهت دارد ،كه انگار بعد از خشكيدن
درياهاي ما قبل تاريخ -بال و دم كوبيده و
كوشيده -از همان زمان تا امروز -خود را به درياي
زنده برساند و در آب آن شناور شود و از مرگ
برهد -اما در نيمه راه رسيدن و نرسيدن ،تا نيمه
بدن در آب ،مانده ي مانده ،نه مرده ي مرده نه
زنده ي زنده ،همچنان بال و دم كوبان .باري،
منظورمان سراسر استان بوشهر است -از غروب
بندر ديلم تا شرق عسلويه ،از دريا تا حوالي
كازرون -و اگر ژرف بنگريم ،براستي مي بينيم
كه يكي از ويژه ترين و شگفت ترين استان هاي
ايران مي تواند باشد (كه هست و خواهيم گفت
چرا) چند سال پيش جواني ادب دوست و دست
اندركار نشريه يا ُجنگ ،يا مؤسسه يي فرهنگي ،از
بندرعباس به ديدنم آمد و از هر دري سخن گفت
و به اصطالح ،رهنمود جست و راهنمايي خواست،

مهمترين نكته ديدار ما ،پرسشي بود كه صاف و
صادقانه مطرح كرد و من بي غروري ،صاف و
صادقانه پاسخ دادم .پرسيد:
مي خواهم رازي را براي من بگشايي كه راز بوشهر
است .اين كه مي گويم «راز» از اين جهت است كه
به شهر و ديار «امروزي» خود (بندرعباس و تواب)
نگاه مي كنم و از اين سو هم «بوشهر امروز» را مي
نگرم .يعني دو سرزمين همسايه و هم مايه را مي
بينم كه يكي -با معيار روز« -فقير» ولي تاريخمند
و فرهنگ مدارست (بوشهر) و ديگري «غني» ولي
آشفته روزگار و فرهنگ گريز (بندرعباس) جوان
ادب دوست ،پرسش خود را خيلي ساده در انتهاي
مقدمه اش گذاشت كه :مي خواهم بدانم ،چرا سخن
از بوشهر كه مي رود از گذشته و امروز ده ها نام
بلند و گرانمايه تداعي و رديف مي شوند نامهايي
كه تاريخ و شعر و قصه نويسي و ترجمه و هر گستره
ي فرهنگي ديگر را ندا مي كنند .نامهايي براي
نمونه از فاضل جمي و فايز تا پرويزي و چوبك

مشاهیر و فرهیختگان

جهانبخش کردیزاده معروف به بخشو یکی از ماندگارترین چهرههای نوحهخوانی و
موسیقی آیینی بوشهر در سیزدهم تیرماه  1315در بوشهر چشم به جهان گشود .خواندن
و نوشتن را در مکتبخانه یاد گرفت .پدرش راننده بود و خود نیز از کودکی به کار کردن
پرداخت .استعداد نوحهخوانی و صدای خوش او از کودکی نمودار بود .بعد از گذراندن
دوران سربازی نوحهسرایی در مساجد بوشهر را ادامه داد .او برای امرار معاش ابتدا در
کارخانه آردسازی کار کرد و مدتی نیز مسافرکشی نمود .با صدای گیرا و استثنایی که
داشت به زودی آوازهاش بوشهر را در نوردید و به یکی از بهتری ن خوانندههای مراسم
نوحهخوانی ویژه بوشهر تبدیل شد .در سال  1349ناصر تقوایی کارگردان معروف فیلم
اربعین را ساخت که در آن بخشو نوحهخوانی میکند و در سال  1353در گوشهای از
سریال دلیران تنگستان نیز نوحه خواند .بخشو همچنان در اوج بود تا اینکه در سال 1356
که از سفر زیارتی امام رضا(ع) به بوشهر برمیگشت در شیراز دچار ناراحتی شد و پس از
انتقال به بیمارستان نمازی در تاریخ  1356/6/24دعوت حق را لبیک گفت .بخشو یکی
از مهمترین و شاید بهترین نوحهخونان مراسم عزاداری و سنتی بوشهری بود .صدای زیبا
و تسلط او بر صحنهگردانی مراسم از او یک چهره ماندگار ساخته بود.

و رواني پور و دريابندري تا شاعران بلند آوازه
امروز ،اما از شهر خودم بندرعباس كه حرف مي
زنم جز يك سديدالسلطنه ي نيمه مورخ برهوتي
مي بينم در گذشته و امروز را هم مي بينم كه
امروزي است كه تازه در تقالي آغاز كردني است
همه چيز را از اول و مشتاقاني را مي بينم كه حاال
به ميانسالي رسيده و مي كوشند تاريخ جديد خود
را بنيان گذارند و شعر و قصه و كتاب را از اول
پي بريزند و تدارك ببينند .مي خواهم همين راز
را بدانم چون مي بينم كه اين هر دو ديار «بندر»
ند و بر كرانه خليج فارس قرار دارند و بوشهر
كه ديرگاهي مركز و محور اقتصاد و سياست كشور
در جنوب بود ،امروز راكد مانده ولي با وجود
اين ركود ،باز خالقيت فرهنگيش پررونق است
و بندرعباس كه گذشته ي باير و برهوتي دارد و
امروز در اوج تالش و تكاپوي اقتصادي است ناگزير
است به تدارك عناصر پراكنده بپردازد تا بتواند
هويت فرهنگي سزاواري براي خود از پيوند آنها
فراهم سازد و ما مانده ايم چه كار كنيم و چه گونه؟
به قول اميد در شعر باغ « :من به او چه بايد مي
گفتم؟  /جوي خشكيده است و از بس تشنگي»...
ولي به هر حال گفتني فراوان بود .دست كم از
اين سمت يعني بوشهر سخن چنان فراوان است كه
مي توان كتابي گشن نوشت من در جواب جوان
ادب دوست گفتم :شما خود ،تلويحا ًبخشي از پاسخ
را داديد آن جا كه به گذشته ي بارور و برومند
بوشهر اشاره كرديد با اين همه گذشته ي غني هم
هميشه كارساز و مشكل گشاي مطلق نيست .في
المثل اينكه مي گويند :حضور انگليسيها در بوشهر
به مدنيت آن كمك كرده استنباط غلطي است كه
متأسفانه شيوع هم يافته يا بعضي كه گمان مي كنند
انگليسي ها فرهنگ و تمدني را در سيني نقره،
دو دستي تقديم فرهيختگان بوشهر كرده و آن
ها را در مسير تمدن و شهرنشيني قرار داده بكلي
حرف باطلي است چون اوال ً انگليسي ها در تمام
كرانه هاي شمالي و جنوبي خليج فارس حضور
فعال داشته اند مخصوصا ً در بندرعباس كه خيلي
بيشتر به مركز فعاليت استعماريشان (هندوستان)
نزديك بوده ثانيا ً كجاي دنيا استعمار واقعا ً تمدن و

فرهنگ كارساز به ملتهاي زيرسلطه پيشكش كرده
كه بوشهر دوميش باشد؟ وانگهي مطالعه تاريخ
تلخ خليج فارس و استعمار ،آشكارا به ما نشان مي
دهد كه پرتقاليها ،هلنديها و انگليس جز جنگ و
خونريزي و تجاوز هيچ ارمغاني براي بوشهر و
هر جاي ديگر نداشته اند و نمي توانسته اند داشته
باشند .استعمار هر جا گام گذاشته براي «بردن» بوده
نه «آوردن» اگر هم چيزي مي آورده از قماش
بردگي و تسليم و نوكر صفتي بوده نه عزت و
سربلندي و دانش و فرهنگ .كه متأسفانه بعضي
از اين خصوصيتها را در بوشهر هم جا گذاشته اند
كه سالها افت روان بيمار و پريشان مردم جنوب
بوده و مانع بالندگي آنها گرديده است يك نمونه
ي نمادين خ ّست استعماري انگليسيها ماجراي راه
آهن آن ها از بوشهر تا برازجان بود كه وقتي
به مرا خود رسيدند و توانستند پس از كشتن دلير
مردان و زنان جنوب به فارس برسند حتي آهن
پاره هاي آن را جمع كردند و بردند .تا مبادا
«تكنولوژي!» ريل آن ها لو برود و الگوي كار
بوشهري ها قرار گيرد!!» اما اگر از منظر «برهان
خلف» به حضور استعمار انگليسي و غيرانگليسي
در بوشهر بنگريم شايد بتوانيم به دست آوردي
اجتماعي و ملي اشارتي داشته باشيم .به اين معني
تهاجم استعماري غربيان به مردم ما آموخت كه به
نوكري استعمار ،از آن گونه كه در هند جاري و
ساري بود تف بيندازند و متحد شوند و از خاك
خويش و كيش و قوميت خود دفاع كنند و حماسه
هايي از نمونه نبرد دليران دشتي و دشتستان و
تنگستان با استعمار بيافرينند .كه همين خود مي
توانست منبع فرهنگ ضد استعماري و آفرينش
هاي ادبي برومندي شوند .باري ،اما وجه عمده
و اصلي تأثير گذشته ي بوشهر در غناي فرهنگي
امروزيش (از دوران قاجار به اين سو) در ويژگي
قومي و ملي مردمان ساكن در پهنه استان بوشهر
نهفته كه به خوبي و بايستگي الزم مورد كاوش
و كنكاش قرار نگرفته است .اين ويژگي يا ويژگي
ها را مي توان به طور خالصه و خيلي فشرده اين
گونه توجيه كرد :بوشهر امروزي با جمعيتي كه از
يك سو در بندر« -شبه جزيره كذايي» گرد آمده

اند و از ديگر سو ساكنان بنادر كوچك و دهستانها
را تشكيل مي دهند .مجموعه يي درهم تنيده از
قوميتهاي مختلف و متنوع ايراني است كه به
جرأت مي توان گفت ويژگي منحصر به فرد
واقعه يي است كه در كمتر بخشي از جغرافياي
انساني اين سرزمين به وقوع پيوسته است و قبال ً
در مقاالت ديگر هم توضيح داده ام كه پس از آغاز
رونق سياسي -تجاري بوشهر از عصر صفويه به
بعد -اقوام و گروههاي مختلفي از اياالت ديگر
ايران به بوشهر روي آوردند .از اين گروهها
قشرهايي كه عالقه تجاري داشتند در شبه جزيره
كوچك متوطن شدند (بهبهانيها ،كازرونيها و
دهدشتي ها و غيره) و قشرهاي وسيع تري كه
تعلقات كشاورزي داشتند در روستاها و جلگه هاي
بكر و مستعد پراكنده گشتند در يك كلمه با توجه
به بي خبري ما از جوامع اوليه و قديم بوشهر
باستان (ريشهر ،ليان يا )...تقريبا ً تمامي ساكنان
استان بوشهر از مهاجرين لر و كرد و عرب و
اندكي سياهان آفريقا تشكيل شده اند .اين اختالط
جمعيتي و التقاط فرهنگي ،سبب شد تا فرهنگي با
دو نيمرخ شهري و روستايي در اين ديار پا بگيرد
تا از يك سو وجه شهري آن ،با پيش زمينه ي
اقتصاد تجاري و بندري به صورت آيندهيي از
هنر و فولكلور ايراني -عربي -آفريقايي شكل
پيدا كند و از ديگر سو نيمرخ روستايي آن فرهنگ
و هنر خالص بومي اقوام گوناگون ايراني را در
قالب هاي ادبي و هنري (ترانه سرايي و موسيقي
و مراسم عزاداري مذهبي و سنن قبيله يي) متشكل
ساخته ،به طور مستمر عرضه نمايد .اگر شما به هنر
روستايي بوشهر توجه دقيق بكنيد متوجه اتفاق
شورانگيزي مي شويد كه در كمتر اقليمي مي
توانيد آن را سراغ بگيريد في المثل اگر فقط ترانه
سرايي را مورد نظر قرار بدهيد مي بينيد كه در
يك منطقه ي محدود دشتي دهها چهره ادبي و
شعري روبروي شما صف مي كشند فاضل جمي،
فايز ،باكي ،نادم ،مفتون ،محمدخان دشتي و...
همين وضعيت در مورد دشتستان (و كمي كمتر در
مورد تنگستان) مصداق پيدا مي كند و ده ها ترانه
سرا از خان تا رعيت روبروي شما صف مي كشند

سخنرانی کنسول روس و
کمک پنجاه تومانی او به
مدرسه سعادت

روزنامه حبل المتین سال 1904میالدی1282/خورشیدی:

اوال ً سالمتي همة شما ها را از خداوند مسئلت مينمايم و بقاء
بر ايمان كامل براي شماها آرزو ميكنم من امروز از مراحل
عمر به پنجاه رسيدهام وقتي مانند شما طفل دبستان بودم
پدرم الزمة كوشش را از براي من در تحصيل علوم ميكرد
و مرا بمدرسههاي مختلفه گذارد من هم وقت را غنيمت
شمرده در تحصيل علوم و معارف آني غفلت نهنمودم
تا آنكه امروز مردي شدمكه قابل خدمت دولت و ملت
خود هستم براي شما اطفال عزيز بوشهر جناب حكمران
مهربان اساس مقدس اين مدرسه را گذارده اعيان و اشراف
اهالي هم همراهي نمودهاند من شما را نصيحت ميكنم كه
وطنعزيز خود را مقدس و محترم بشماريد و از حمايت
در راه وطن مقدس كه بهترين خصائل انسانيت است
كوتاهي نمائيد .من افسوس ميخورم از اينكه در ضمن
امتحان جغرافيايران از بلوچستان كه يكي از اياالت
قديمة ايرانست ذكري نه نموديد جناب دريابيگي شما
را از اين فراموشي يادآوري فرمودند لهذا من شما را
كه فرزندان حقيقي وطن و اوالد نوعي شاهنشاه تاجدار
خود هستيد تشويق و ترغيب مينمايم به تحصيل علوم كه
نتيجة عمدة آن عارف گرديدن به طرق ترقي و آگاهي
يافتن از مراتب حقوق وطنيه است پس از اطالع از حقوق
وطن مقدس هيچوقت از مثل چنين ايالت بزرگ غفلت
نخواهيد ورزيد .حال دفعه اولست كه شما مرا بدعوت
اين گرامي مجلس مفتخر كردهايد اميدوارم[كه] همه
وقت در امتحانات و مجالسهاي ديگر كه تشكيل ميشود
مرا نيز ممنون سازيد و احضارم فرمائيد من نه اينكه خود
را جنرال قونسول روس يا مردي داراي شغل و منصب
ميشناسم همين قدر ميگويم كه حامي علم و معارفم از ماال ً
و شورا ً و تدبيراًهمه قسم حاضرم و اآلن بسيار خوشوقتم
از اينكه پسر آقاي حكمران شما در حالتيكه دستش در
دست مدير مدرسه است و در جرك[جرگه] شما ايستاده و
پدر بزرگوارش براي تحصيل علوم او را بمدرسه فرستاده
است و من اميدوارم كه او مانند پدرش عالم و علم دوست
بشود و بمناصب عاليه ترقي نمايد مثل پدرش براي نوع
خودش بخدمات بزرگ موفق شده تأسيس مدرسه نمايد.
براي اينكه اسم خود را در جريدة فريده اعانهدهندگان
اين مدرسه محسوب دارم پنجاه تومان با كمال امتنان از
كيسة خود بصندوق ذخيرة مدرسه ب َِرسم اعانة ساليانه
تقديم ميدارم و نيز براي تشويق اطفال پنج صفحة بزرگ
نقشهاز پنجقطعة عالم بمدرسه مباركه هديه ميكنم و براي
اتحاد و سالمت دولتين عليين ايران و روس بشيريني
مختصر و دعاي خيركام مجلسيان را شيرين ميسازم پس
از اتمام اين خطابه بليغ با جناب دريابيگي و حاضرين
خداحافظي كرده پس مشغول صرف شيريني شدند و
مجلس بدعاي دوام دولت ابد مدت و بقاي سالمتي ذات
ملكوتي صفات اعليحضرت همايوني خلداللهملكه اختتام
پذيرفت.

و بي اختيار همين پرسش شما (جوان ادب دوست
بندرعباس) را بر زبان مي آورند كه :چرا ،براستي
چرا چنين است؟ باز هم براي مثال اگر شما فقط به
دم و دستگاه محمدخان دشتي (حدودا ًدويست سال
پيش) نگاه كنيد متوجه نكته يي بديع و عجيب مي
شويد و آن درباري كوچك (ماكتي از دربار محمود
غزنوي) است و گرداگرد او را فاضل جمي مقامات
نويس و فايز دشتي ترانه سرا و ده ها شاعر ديگر فرا
گرفته اند يا در دشتستان غضنفرالسلطنه ،قصيده،
قطعه ،غزل و ترانه مي نويسد و شاعران متعددي
او را اقتفا مي كنند .خوب ،وقتي در روستاهاي ما
چنين منابع غني و گسترده ي فرهنگي عرض اندام
ميكنندچطورممكناستشهرهاوبندرهاخصوصا ً
بندر اصلي بوشهر ،فارغ از اين گير و دار باشد؟
براي همين است كه مي بينيد پنجاه  -شصت سال
پيش بوشهر دست كم چهار يا پنج روزنامه داشته
در حالي كه همزمان در شيراز مثال ً چهار روزنامه
منتشر مي شده حتي بعضي روزنامه نويسان شيراز
بساط خود را جمع كرده به بوشهر مي آورده اند.
باري نسل بعد -يعني ما شصت هفتاد ساله ها-
فرزندان و پروريدگان آن زمينه و زمانه ايم .يعني
نميتوانستيمبهنياكانخودپاسخندهيمپاسخيكه
قهرا ً زير آسمان اين عصر و زمانه به طنين در مي
آمد .به يك تعبير و به هر انگيزه مردم بوشهر اين
شانس را داشته اند كه تقريبا ًهمزمان با مركز مملكت
و اياالت بزرگ و پيشرفته ديگر كشور «مدرسه و مال»
داشته باشند .وقتي دويست سال پيش فاضل جمي
در روستاهاي كوهستاني و دورافتاده ي «واليت
جم» منشآت و مقاماتي مي نوشت كه بي ترديد،
قابل قياس با منشآت قائم مقام فراهاني بود غريب
نمي توانست و نمي تواند باشد كه چوبك قصه
ي جديد بنويسد و پابه پاي صادق هدايت بنيان
گذار داستان نويسي نو ايران بشود يا نعمتي زاده
شعر نو بسرايد و دريابندري (پسر ناخدا خلف
ظلم آبادي) از بزرگترين مترجمان ايران به شمار
آيد .پس جاي ترديد نيست كه :چنان گذشته يي
چنين امروزي را شايسته است و فردايي درخشان
تر را بايسته(...مقاله استاد منوچهر آتشی در سال
 1376در هفته نامه نسیم جنوب منتشر شده بود)

