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آد مخواری
در پرواز «شماره »571اروگوئه!

مشهدیهادرعاشورای 300سالقبل،باپایمردیدربرابرغارتگران،مانعازتصرفشهربهدستآنهاشدند

جــواد نوائیان رودس ــری – اهالی مشهد و
همینطورزائرانیکهبهقصدتفرجراهیمنطقه
کوهسنگیمیشوند،حتم ًادرمیانهراهازمیدان
« َا َلندشت» عبور میکنند؛ نامی کهنسال که
در دل خود ،یــادوارهای از حماسههای ناگفته
مردم مشهد دارد؛ حماسههایی که در دل تاریخ
گم شدند و کمتر کسی از آنها یادی میکند.
«الندشت»کهدرمتونقدیمیآنرا«علمدشت»
هم ذکر کردهاند ،باغی بزرگ در جنوب مشهد
بودکهامروزهبقایایآن،بههمیننام،درحاشیه
خیابانکوهسنگیاینشهروجوددارد.اینباغ
مصفا که از دیرباز و به دلیل داشتن منابع آب
مناسب ،یکی از کانونهای اصلی کشاورزی
اطراف مشهد محسوب میشد ،در کنار دشت
زرگران که سمت غرب آن قرار داشت ،از دوران
شاه تهماسبیکم صفوی به بعد ،به باروهای
جنوبی شهر مشهد و دروازه «دستگرد» که
احتما ًال بعدها دروازه «ارگ» خوانده شد ،راه
مییافت .بیشتر این اراضــی ،موقوفه حضرت
ثامنالحجج(ع) است .گستره زمینهای باغ
بــزرگ الندشت تا مکان کنونی بیمارستان
امام رضا(ع) بود و حتی برخی معتقدند که این
مرکز درمانی مهم شهر مشهد ،بر اراضــی باغ
الندشت بنا شدهاست .بنابراین ،آنچه امروز به
نامباغالندشتمیشناسیم،محدودهایبسیار
کوچک از آن باغ بسیار مصفا و بــزرگ بود که
بخش معتنابهی از آن ،به زمینهای کشاورزی
اختصاص داشــت .به همین دلیل ،در منابع
تاریخیچندقرنقبل،مانند«عالمآراینادری»،
از آن با واژه «صحرا» یاد شده است؛ واژهای که
هنوز هم در میان مشهدیهای قدیم و اهالی
روستاهای همجوار این شهر ،بــرای نامیدن
کشتزارها،مورداستفادهقرارمیگیرد.
▪سفربه 3قرنقبل

با ایــن مقدمه و پس از آشنایی با «الندشت»
و تــاریــخ آن ،م ـیخــواهــم خــیــال ســیــال شما
خوانندگان عزیز را به صحرای الندشت ،در
مردادماه سال  1107خورشیدی ببرم؛ حدود
 292سال قبل .شش سال از سقوط اصفهان و

یکی از ورودی های قدیمی باغ الندشت در خیابان کوهسنگی مشهد

یکی از وقایع بسیار عجیب در تاریخ حوادث هوایی
جهان ،اتفاقی است که بــرای پــرواز شماره 571
نیروی هوایی اروگوئه رخ داد .این پــرواز در 13
اکتبر ســال  21( 1973مهر  ،)1352از شهر
مونتهویدئو ،پایتخت اروگوئه ،به مقصد سانتیاگو،
پایتخت شیلی پرواز کرد .قرار بود هواپیمای این
پرواز ،از فراز کوههای «آند» که برخی قلل آن حدود
هفت هزارمتر ارتفاع دارد ،عبور کند و مسافران
خود را که در بین آنها ،اعضای تیم راگبی دانشگاه
مونتهویدئو هم حضور داشتند ،به شیلی برساند؛
اما تغییرات ناگهانی آب و هوا و کوالک شدید در
ارتفاعات ،باعث سقوط هواپیمای کوچک فوکر
شد.ازمیان 45سرنشین 18،نفردرهمانلحظات
اولیه جان باختند؛ اما اوضاع برای 27نفر دیگر ،در
دمای منفی 60درجه ارتفاعات کوههای آند ،اصال
مساعدنبود.مدتینگذشتکهازآن 27نفر 12،نفر
دیگرهمفوتکردند.دودانشجویپزشکیحاضردر
پرواز،کوشیدندتابرخیمجروحانرانجاتدهند،اما
فایدهاینداشت؛هیچوسیلهایبرایگرمنگهداشتن
وفرارازکورانشدیدپیدانمیشد.جستوجوبرای
یافتن بقایای هواپیما از طرف مقامات شیلی ،به
جایی نرسید و هر  45نفر سرنشین آن ،فوتشده
اعالم شدند 72 .روز از سقوط هواپیما میگذشت
که دو تن از سرنشینان آن ،به نامهای «ناندو پارادو»
و «روبرتو کانهسا» ،با یک پیادهروی  12روزه ،خود
را به روستایی در شیلی رساندند و معلوم شد که
هنوز برخی از سرنشینان هواپیما زندهاند! به این
ترتیب ،به جز آن دو نفر ،هشت نفر دیگر هم نجات
پیداکردند؛اما راز وحشتناکزندهماندنآنهااین
بودکهطیاینمدت،برایرفعگرسنگیوجلوگیری
ازمرگشان،بهخوردنگوشتافرادفوتشدهروی
آوردهبودند؛ دمای انجماد محل سقوط هواپیما،
باعثیخزدگیاجسادشد هوهمینمسئله،اینافراد
رابهفکرانجامچنیناقدامچندشآوریانداختهبود.
بعدها و در سال  ،1993فیلمی به نام «زندگی» ،بر
اساسایناتفاقساختهشد.

«الندشت»؛ آرامگاه4هزارمدافعشهرمشهد
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انقراض دودمان صفویه میگذرد .آشوب و بلوا
همه ایران را فراگرفته است .معدود سردارانی
چون نادرقلی افشار ،به خدمت تهماسبمیرزا،
فرزند شاه سلطا نحسین صفوی درآمد هاند
تا شاید بتوانند اوضــاع را آرام کنند .در این
بین ،شهری چــون مشهد کــه بــه دلیل قــرار
داشتن مضجع شریف رضوی ،هم از جمعیت
فــراوان و هم از ثــروت سرشار بــرخــوردار بود،
موردطمع آشوبگرانی قرار گرفت که بنا داشتند
از نمد هرج و مرج در ایران ،برای خود کالهی
دست و پا کنند .به این ترتیب ،اوایل تابستان
سال  ،1107پای یاغیان مناطق شرقی ایران،
به دشت میان دو کوه بینالود و هزارمسجد باز و
اطراف مشهد ،عرصه چپاول و غارتگری آنها
شد .در چنین شرایطی بود که مردم مشهد،
تصمیم به پایداری در برابر مهاجمان گرفتند و
در دهه اول محرم سال  1143هـ.ق ،مصادف با
اوایل مردادماه  ،1107با وجود نداشتن تجربه
الزم در نبرد ،به مصاف با خیل مهاجمان رفتند.
▪یامرگیاپیروزی

هنگامی کــه خبر نــزدیـکشــدن طاغیان از
سمت جنوب مشهد ،به گــوش بزرگان شهر
رسید ،در جلسهای که «باباکریم»« ،بابای

▪روایتغمانگیزتدفینمدافعان

روایــت غمانگیزتر ،ماجرای تدفین مدافعان
درخونغلتیده شهر بــود .محمدکاظم مروی
حرف(نویسنده) این حروف در
مینویسدُ :
«م ّ
آن اوان در مدرسه دودر در خدمت عالمه فهامی
نتیجهالسادات سیدشمسالدین مازندرانی به
مکتب میرفت و آن سید عظیمالشأن خیرخواه
بود.بعدازمراجعهطاغیان،روزدیگرموازیبیست
نفر عمله بیلدار را به قرار دوبیست دینار تبریزی
ُاجــرت داده و ده نفر از اطفالی که در خدمت
آن به درس و مشق مشغول بودیم ،در آن روز به
خدمتگرفته،خارجقلعهبیلدارانزمینراحفر
مینمودندواجسادکشتگانرادرآنمیانجمع
نموده،چندکوزهآببرسرمقتولینمیریختندو
بعد از آن بر ایشان نماز مینمود و خاک باالی آن
ریخته ،دفن مینمودند و جمعی دیگر از علما به
همینامراشتغالداشتند».ظاهر ًامراسمتدفین
مدافعان ،تا چند روز و در صحرای الندشت ادامه
داشت.حمالتطاغیان،چندباردیگرتکرارشد؛
اماآنهاازاینغارتگریطرفینبستند.نادرقلی
افشار،پسازپایاننبردهادرایرانمرکزی،اواخر
ماه ربیعالثانی سال  ،1143حــدود ششماه
بعد از آن واقعه دردناک ،خود را به مشهد رساند
و توانست با حمالت سخت به طاغیان ،آنها را
تارومارکندوازحریمشهربتاراند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

گزارش تاریخی
جنگهای صلیبی چگونه آغاز شد؟

شورایکلرمونت
رؤیای جهانگشایی پاپ!

 925ســال پیش در چنین روزی 28 ،نوامبر
سال  ،1095شورای کلرمونت که با دستور پاپ
اوربان دوم تشکیل شده بود ،به کار خود پایان داد
و تصمیمی گرفت که باعث زبانهکشیدن نایره
جنگی خونین ،به مدت حدود  200سال شد.
اوربــان دوم ،چندماه قبل از آغاز شورا ،پیامی از
قسطنطنیهدریافتکردهبود؛امپراتوریروبهزوال
روم شرقی ،دیگر تاب ایستادگی در برابر حمالت
سالجقه را نداشت .آنها پس از شکست سنگین
در نبرد مالزگرد ،از آلـپارســان ،دیگر حرفی
برای گفتن در آناتولی نداشتند .حاال بیزانسیها
دســت کمک به جانب پــاپ ،رهبر کاتولیکها
دراز کردهبودند و این یک موقعیت طالیی برای
اوربان دوم بود تا بتواند چیره خود را بر کلیسای
ارتدوکس کامل کند .آ نهــا به جعل خبرهایی
درباره بدرفتاری مسلمانان با مسیحیانی که برای
زیارت به فلسطین میرفتند ،پرداختند .قرنها
بود که بیتالمقدس ،محل آمد و شد عیسویان بود
و هیچ حاکم مسلمانی ،متعرض آنها نمیشد؛ اما
رؤیایجهانگشاییپاپ،تنهابادروغپردازیتحقق
پیدا میکرد .او شورای بزرگی را در کلرمونت،
شهری در مرکز فرانسه امروزی برپا کرد .اسقفها
از سراسر اروپــا فراخوانده شدند تا به اصطالح
درباره دیدگاه پاپ اظهارنظر کنند .اوربان اصالت ًا
فرانسوی و از اهالی «شاتیلون سورمارن» در شمال
شرقی فرانسه بود .پاپ طی سخنرانی مفصل و
پرفراز و نشیبی ،همگان را به جنگ برای اشغال
اورشلیم فراخواند .شورا در  28نوامبر ،1095
این طرح را تصویب کرد .به این ترتیب ،دستگاه
تبلیغاتی کاتولیکها برای دامن زدن به یکی از
بزر گترین خونریز یهای تاریخ به کار افتاد و
جنگهای صلیبی آغاز شد .پاپ اوربان دوم ،در
سال  1099میالدی ،چهارسال بعد از صدور
گ صلیبی درگذشت.
فرمان آغاز نخستین جن 

ارض اقــدس» ،ریاست آن را برعهده داشت،
تصمیم به ص ـفآرایــی مقابل غارتگران ،در
صحرایالندشتوزرگرانگرفتهشد.نیروهای
مردمی ،مسلح و از شهر خارج شدند تا در برابر
هجمهای که از جنوب ،شهر مقدس مشهد
را تهدید میکرد ،ایستادگی کنند .با وجود
اطالع دادن قضیه به نادرقلی افشار ،او چنان
درگیر جدال با آشوبگران در ایران مرکزی بود
که نمیتوانست لشکرش را به سوی مشهد
حرکت دهد .مدافعانی که از شهر خارج شدند،
میدانستند که بازگشتی در کار نیست ،مگر
در پرتو پیروزی .محمدکاظم مروی ،نویسنده
«عالمآرای نادری» که خود از شاهدان عینی
این واقعه جانگداز بــود ،فرمانده طاغیان را
میرابوالقاسم تونی معرفی میکند و پس از
اشــاره به عدم رخصت بازگشت به مدافعان

شهر ،مینویسد« :اگر دروب (درهــای) شهر
گشادهمیشد،جماعتطاغیانمتعاقبداخل
میشدند .در آن روز قریب چهار هزارکس به
قتل رسیدهبودند و معدودی که بعد ًا توانستند
داخل قلعه شوند ،مجروح و زخـمدار بودند».
طاغیان که عموم ًا به رزم و جنگ آشنایی کامل
داشتند ،توانستند با ضربات مکرر ،صفوف
به هم فشرده مردم مشهد را بشکنند .به این
ترتیب ،قتلعام آغاز شد .اجساد بسیاری از
کشتهشدهها را به داخل قناتها و جویهای
ُپرتعداد الندشت انداختند .اما با این همه
سالخی و بیرحمی ،دروازههـــای مشهد بر
مهاجمان بسته ماند و حریم قدس رضوی به
گامهای پلید آنها ملوث نشد.

99066093

layout@khorasannews.com
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تاریخ ورزش
آیاانگلیسیهاواقع ًامخترعفوتبالهستند؟

سرقت ورزش محبوب
از بومیهای استرالیا!

درگذشتدیگومارادونا،فوتبالیستمشهورومحبوب
آرژانتین ،این روزها به خیلی از اخبار ،رنگ فوتبال
زدهاست؛ اما سوالی که میتوان از دیدگاه تاریخی
مطرحکرد،ایناستکهاینورزشپرطرفدار،ساخته
و پرداخته مردم کدام کشور بود؟ تردیدی نیست
که فوتبال در بریتانیا شکل و شمایل امروزی خود را
پیداکرد؛امااگرفکرمیکنیدمحلتولداینورزشو
مخترعآن،انگلیسومردمخودخواهآناست،سخت
دراشتباهاید!بهاحتمالزیاد،مصادرهموضوعاختراع
فوتبال ،در دوره گسترش فعالیتهای استعماری
بریتانیا انجام گرفت .مردم این جزیره ،تقریب ًا از قرن
 14میالدی،درگیرورزشفوتبالبودهاند،امامسئله
مهم این است که خیلی پیشتر از پا به توپ شدن
انگلوساکسونها ،بومیان سرخپوست آمریکایی
پا به توپ بودهاند .در سال  1601میالدی ،ویلیام
استراچی که تازه به منطقه «جیمز تاون» آمریکا رفته
بود،ازنزدیکبازیبومیهاراکهبهآن«پاهساهمان»
میگفتند،مشاهدهکرد؛یکبازیبااستفادهازتوپ
ِگردیکهازپوستحیواناتساختهشدهبودوقدمت
فراوانیداشت.جالباینجاستکهیکیدوقرنبعد
وپسازکشفقارهاسترالیاتوسطانگلیسیها،آنها
با کمال تعجب دیدند که بومیهای این نیمچه قاره!
چقدرخوبپابهتوپمیشوندوباپوستنوعیجونده
بهنام«ساریگ»،توپهاییمیسازندکهازتوپهای
اروپاییبسیاربهتروکارآتراست.ریچاردتوماس،یک
انگلیسیمهاجربهاسترالیا،درسال1841ازنزدیک
بازیکردن بومیها را دید و متوجه شد که آنچه
بریتانیاییهادرجزیرهخودشانانجاممیدهند،فقط
ادایفوتبالاست!برخیمعتقدندکهدقتدرشیوه
بازی بومیان استرالیایی ،به شکل گرفتن ساختار
قوانینورزشفوتبالدرانگلیسکمکشایانیکرد؛
هرچند آنها دست آخر ،همه چیز را به نام خودشان
تمامکردندواسمفوتبالیستهایبدویاسترالیایی
را وحشیانبومیگذاشتند!

