آزادی

* حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط
برای داخل آمریکاست و برای خارج
ازآمریکا ،اشتراک یکسال  50دالر
باضافه هزینه پُست است .برای
کسب اطالعات بیشتر با تلفن زیر
ازساعت 9صبح تا  12ظهر به وقت
شرق آمریکا تماس بگیرید.

Tel:(781)769-5190
* ازطریق ئی میل به آدرس
زیر با ما درارتباط باشید

* زمانی که مدت اشتراک
به پایان میرسد لطف ًا نسبت
به تمدید آن اقدام فرمائید
وگرنه ممکن است ارسال مجله
برای شما قطع شود.
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هنری

* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی
مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن
باقی بمانند.

صفحه2

ادبی

* لطفا مقاالت خودرا به
فارسی تایپ کرده وبه یکی از
آدرسهای زیر ایمیل کنید:
pmm@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com
* آرشیو مجله برروی
سایت زیر برای همگان قابل
دسترسی است:
www.parsmassmedia.
org

یادداشت

6

اجتماعی

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره پیاپی  - 49سال پنجم
اول اسفند ماه 1392
ناشر :رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله به ما
تلفن ویابا آدرس زیرمکاتبه
کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

آنچه درشماره 49
اسفند ماه1392
میخوانید

42

46
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صفحه 3

پ
ی
ا
مه
داستان گوژ
درشماره های قبلی آزادی خواندم
که آقای قاسم الربُن از نویسندگان
برجسته ایران هستند .اما باید
اعتراف کنم که از داستان گوژ ایشان
چیزی نمی فهمم  .امیدوارم الاقل
خوانندگان دیگر بفهمند ولذت ببرند.
ح.ک .از بوستن
همانطورکه فرمودید آقای الربُن
نویسنده مطرح و باارزش کشورمان
بود که دوسال پیش درسن 94
سالگی درگذشت  .خیلی ها ممکن
است آغاز داستان را متوجه نشوند.
اما درهمین شماره خودنویسنده
درمتن داستان توضیحی می دهد به
این شرح:
«از کجا سراسر زندگی من دربستری
از یک خواب سنگین پراز کابوس
نگذشته است  .وآن مردقوزی یکی
از مظاهر دهشتناک آن کابوس نبود.
شاید زندگی ام با کابوس آغاز شده
و با کابوس هم به پایان می رسد ».و
یا درجای دیگری می گوید:
«حاال فهمیدم ،حاال به من یقین شد
که سراسر زندگی ام یک خواب دراز
است  .وهمه چیز را درخواب می
بینم  .درخواب است که به اقصای
عالم ،به بی نهایت  ،به نقطه شروع
خودم می روم وبرمی گردم  .آری
فقط درخواب است که تصاویر ذهنی
شکل می گیرند .نفس می کشند.
تکان میخورند .راه میروند .مثل این
دختر .این سگ  .حتی آن مردقوزی
که باآدم آب حیوان خورده
چاقویش اعضایم راازهم جداکرده
بود».
امیدوارم این توصیح خود نویسنده
به فهم شما ازداستان کمک کرده
باشد.

صفحه ورزشی
درچند شماره اول صفحات خبری

صفحه4

داشتید که چون به گفته خودشما تا
زمان انتشار مجله خبرها کهنه می
شوند این صفحات را حذف کردید که
خیلی هم کار درستی بود.
حال دوصفحه ورزسی دارید که آنهم
خبر است و زمان انتشار مجله آن
خبرهاهم کهنه شده اند .بهتر نیست
این دوصفحه را هم حذف کنید؟
مصطفی منجم  -کالیفرنیا
دوست عزیز! ورزش طرفدارانی
دارد که خبرهای دلخواهشان
هیچوقت کهنه نمی شود .بااین حال
این شماره بطور آزمایشی طبق
خواست شما عمل کردیم تا ببینیم
واکنش ورزش دوستامن چه خواهد
بود .اگر اعتراضی بشود ازشماره
آینده دوباره این دوصفحه را ادامه
خواهیم داد.

حق اشتراک
در شماره پیش نوشته بودید کسانی
که حق اشتراکشان را نپرداخته اند
ازشماره بعد برایشان مجله ارسال
نخواهد شد .من هنوز ازشما نامه ای
دریافت نکرده ام  .ازکجا بدانم که
اشتراکم را چه زمانی باید تجدید
کنم؟
فرهنگ ن .نیویورک
حق اشتراک موضوعی نیست که
فراموش شود .شما خودتان بهتراز
هرکس می دانید که ازچه شماره
ای دریافت کرده اید آنهارا
بشمارید  .وقتی  12تاشد باید حق
اشتراک خودرا بغرستید  .این یک
مسئله پیچیده نیست  .برای خیلی
از مشترکین نامه ارسال شده است
. .برای برخی نیز بزودی ارسال
خواهدشد .اما اگر شما به مجله
خودتان عالقه دارید نباید منتظر
نامه یادآوری باشید .جالب اینجاست
که برای بعضی از مشترکین که نامه
هم ارسال کرده ایم ترتیب اثری

آزادی

ا
ی
شم

ا

نداده اندکه از شماره قبل برایشان
مجله نفرستادیم  .هزینه های مجله
تنها از طریق حق اشتراک های شما
تأمین می شود .اگر درپرداخت حق
اشتراک خود اقدام نکنید به معنی
آن است که ازپشت به ما خنجر می
زنید .امیدوارم همچنان یارو همراه
ما باشید.

تعادل در بخش های مختلف
با درود و شادباش بمناسبت آغاز
پنجمین سال انتشار مجله آزادی
ثبات قدم وپشتکار شمارا می ستایم .
یک پیشنهاد هم دارم  .آیا امکان دارد
که بین بخش های اجتماعی  ،ادبی
وهنری تعادلی بوجود آورید؟ منظورم
این است که هم اکنون مطالب ادبی و
هنری کمتراز اجتماعی است .
بازهم اززحمات شما سپاسگزارم .
مریم از تکزاس
هم اکنون بخش احتماعی مجله
بیش از دوبخش دیگر است که حق
باشماست  .اما بخش اجتماعی مطالب
متنوع و شاخه های زیادتری دارد که
الجرم صفحات بیشتری را می طلبد.
هنر به سینما وموسیقی ونقاشی می
پردازد که صفحات کمتری نیاز دارد.
با ابنهمه هرزمانی مطالب یک بخش
به صفحات زیادتری نیاز داشته باشد
از صفحات دیگر بخشها کم کرده وبه
آن می افزائیم .برای مثال این بار
بخش ادبی ما چند صفحه از شماره
های پیش  ،بیشتر است  .از شادباش
شما و از توجهتان به «آزادی» بسیار
سپاسگزاریم .

هدیه به دیگران
داماد من آمریکائی است ولی فارسی
را خیلی خوب صحبت می کند .مایلم
«آزادی » را برایش مشترک شوم تا
ازطریق آن نوشتن وخواندن فارسی
را نیز یاد بگیرد .آدرس اورا برایتان

فرستادم .ازهمین شماره برایش مجله
را ارسال کنید.خودمن مطالب شمارا
نمی خوانم  ،بلکه آنهارا واقع ًا می
خورم  .برایتان موفقیت آرزو می کنم .
علی ش .داالس
ازاینکه به فکر زبان فارسی هستید
و درعین حال به نوعی به مجله
خودتان هم یاری می رسانید
ممنونیم .از قدیم گفته اند« :چه
خوش بود که برآید زیک کرشمه
دوکار» شاد و تندرست باشید.

عیدی بدهیم
نوروز نزدیک است  .ازهم اکنون
مشترکین عزیز می توانند به عنوان
عیدی به دوستان خود اشتراک مجله
آزادی را عیدی بدهند .ازاین طریق
هم یک عیدی نفیس و باارزش به
دوست خود داده اند وهم به مجله
آزادی کمک می کنند .خوهش میکنم
این موضوع را درمجله ذکر کنید شاید
بعضی به این پیشنهاد عمل کنند.
محبوبه ص  .کالیفرنیا
پیشنهاد شما بسیار خوب و به موقع
بود .امیدواریم دوستان به آن عمل
کنند.

کلبه کتاب
چندی پیش کتابی به کلبه کتاب
درلوس آنجلس سفارش دادم  .وقتی
کتاب را دریافت کردم یک نسخه از
مجله آزادی هم ضمیمه آن بود .مجله
را با دقت خواندم وازاین که تا کنون
ازآن بی اطالع بودم بسیار احساس
غبن کردم  .بالفاصله به شما زنگ
زدم و مشترک شدم  .اما دلم می
خواهد از آقای بهروزی درکلبه کتاب
تشکر کنم که با این ترتیب به فکر
نشریه آزادی است و بهترین تبلیغ را
درمورد شناسائی آزادی به اهل کتاب
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می کند.

افسانه .ل  .سیاتل واشنگتن

آقای بهروزی  ،نه تنها به مشترکین
ما می افزاید که در تهیه مطالب
مجله هم برای ما کمک بزرگی
است .ایشان برای همه مجالت خوب
فارسی زبان زحمت می کشند و دل
سوزی ویژه دارند .ماهم جز تشکر
وسپاسگزاری از لطف ومحبت ایشان
کار دیگری از دستمان ساخته نیست .
از قدرشناسی شما خواننده عزیز
ممنونیم .

مطلب چاپ شده
الو ! آزادی؟
 بفرمائیدبا درود وخسته نباشید از دی سی
زنگ میزنم تا اوالً سالگرد مجله را
تبریک بگم و...
 خیلی لطف می کنید .ممنونم خواهش می کنم  .و بعد هم یکسئوال دارم .
 بفرمائید خواهش میکنم. من چندی پیش یک مطلب برایتانفرستادم که از یک مجله ایرانی آن را
خوانده بودم  .اما شما چاپ نکردید .
دلیلش را میخوام بدونم .
 دلیلش سلیقه یا بی سلیقگیماست .ما با همه نویسندگان خودمون
هم قرار گذاشتیم مطلبی که درجای

دیگر چاپ شده باشد استفاده نمی
کنیم  .دالیل خاصی هم برای این
کار داریم  .از جمله اگر قرار باشد
مطالب مجله های دیگررا چاپ کنیم
پس دلیل وجودی ما چیست ؟ خوب
خود اون مجله مطلب را چاپ کرده
ماچرا باید کلی خرج کنیم که دوباره
همان مطلب را چاپ کنیم ؟ بعد هم
بسیاری از خوانندگان ما مجالت
دیگری راهم مشترکند...
 آره خودمن دو فصل نامه دیگررامشترکم .
 چقدر کار خوبی می کنید.بنابراین وقتی شما مطلبی را
که درفالن فصلنامه خوانده اید
ودرمجله ماهم می خوانید طبع ًا یکی
از این دورا ازسبد نشریات دلخواه
خود حذف می کنیدو ما هرگز چنین
چیزی را نمی خواهیم .
من کام ًال قانع شدم  .واین کارشما
هم بنفع نشریات دیگراست و هم
بنفع خودتان.
 دقیق ًا موفق باشید وانشاهلل شماره 500شمارا هم شاهد باشیم .
 امیدواریم .خدانگهدار
 -یاحق

آزادی
نش

عکس نویسندگان

با درور وتبریک آغاز پنجمین سال

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

دهید .خواهش میکنم این کارخوب را
ادامه دهید چون واقع ًا کار باارزشی
است .
محمدرضا -ی نیویورک

فعالیت نشریه آزادی .به تازگی بعضی
ازمقاالت شما بهتصویر نویسنده آن
مقاله مزین می شود .کار بسیار جالبی
است  .برای مثال من مدتها صدای
خانم گالویژ معتمدی را ازرادیو صدای
ایران می شنیدم اما نمیدانستم
ایشان چهشکلی است  .وحاال دیدم
که ماشاهلل هنوز جوان و بسیار زیبا
هستند .خواهش می کنم برای همه
مقاالت این کاررا بکنید  .ارتباط بین
خواننده و نویسنده بهتر برقرار می
شود .باز هم ممنون
فرشته ل .کالیفرنیا

باتشکر از توجه شما  .چشم  .حتم َا
این کاررا ادامه خواهیم داد.
قیمت مجله
قیمت تمبر پست در آمریکا افزایش
یافته است  .نمیدانم بهای مجله را
افزایش می دهید یانه ؟ من نگران
وضع مالی شما هستم  .ترا بخدا اگر
الزم است برقیمت مججله افزوده
شود حتم ًا این کاررا بکنید چون این
مجله بدون آگهی به اندازه چند مجله
مطلب دارد و حتی اگر تک فروشی
آن را به ده دالرهم افزایش دهید باز
ارزش دارد. .
با شادباش آغاز سال پنجم فعالیت
شما و با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر
«نشریه آزادی»
فرزانه  -ح کالیفرنیا

با تشکر از توجه شما  .همین خانم
معتمدی که شما ازایشان نام بردید
کلی خون به دل ما کردند تا عکس
خودرا برای ما فرستادند .ماهم
باشما هم عقیده ایم که وقتی مطلب
نویسنده ای را می خوانید و تصویر
او دربرابرشماست ارتباط حسی شما
با نویسنده بهتر برقرار می شود.
دراین شماره هم یکی دوعکس به
مقاالت اضافه شده و به تذریج که
آرشیو ما تکمیل می شود همه مقاالت
با عکس نویسنده همراه خواهدبود.

نویسندگان قدیمی
درچندشماره نمونه هائی از آثار
نویسندگان قدیمی چاپ کردید اما
دوسه شماره است که آن را ادامه نمی

تا وقتی شما به دوستانتان سفارش
می کنید که نشریه را مشترک شوند
نیازی به گران کردن بهای آن
نیست.
از تبریک شما هم بمناسبت پنجمین
سال فعالیت آزادی سپاسگزاریم
وامیدواریم درایران عزیز درخدمت
شماباشیم.

Azadi
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Subscription Request Form

مایلم نشریه آزادی را بشرح زیر مشترک شوم :
I would like to recieve AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00
Please bill me later
Last Name

My check is attached
First Name
Address:

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
Dear Supporter for subscription you can mail this form or send your Email to:
pmm@parsmassmedia.org
شماره  -49سال پنجم

آزادی

صفحه 5

به جرأت می توان گفت که قیام
ایرانیان دربرابرتازیان از همان فردای
چیرگی آنان درنقاط مختلف ایران
آغاز شد به ویژه درخراسان  .باید
دانست که دراین زمان درایران سه
نوع قیام وجودداشت :
 -1قیام سیاسی  .مانند قیام
2
ابومسلم1خراسانی  ،ابو سلمه خالل
 -2قیام علیه دیانت اسالم و زنده
کردن دین های پیش از اسالم مانند
زردشتی ،مزدکی  ،مانوی و غیره که
ازآنجمله اند :قیام سنباد 3بابک،4
مازیار پسر قارن 5مقنع6که البته
بظاهر قیام دینی ولی درحقیقت
منظور نجات ایران از یوغ تازیان بود.
 -3قیام ادبی و اجتماعی بویژه بوسیله
شعوبیه 7که این هم برای رهائی ایران
و ایرانی و رفع تحقیری که عرب
برآنان روامی داشت و شعارشان این
بود که تفاخر ممنوع و بگفته پیغمبر ،
بزرگی به تقوی و پرهیزکاری است نه
به نژاد وملیت  .ولی البته این قیام ها
برای تحریک حس ملی ایرانیان و
بیدارکردن آنان برای تفاخر ومقابله
وقیام برای استقالل ازدست رفته
بودوایستادگی درمقابل فرمانهای
زشتی که از طرف حاکمان تازی از
جمله متوکل عباسی صادر می گشت
 .مانند این که برای پوشش افراد غیر
مسلمان نشانه هائی درنظر گرفته
می شدکه از مسلمانان تشخیص داده
شوند و همچنین می گفتند کارهای
مهم را نباید به غیر مسلمان واگذار
نمود که مبادا مستلزم فرمان روائی
برمسلمین باشد و غیره .
می دانیم که درگوشه وکنار ایران
پیوسته جنبش برای آزادی ایران
وجودداشت که سرانجام وسیله
دولت نیمه مستقل طاهریان وسپس
یعقوب لیث صفاری وبندریج دیگران
 ،به آزادی ایران انجامید.
مهمترین شهرها واستانهای ایران که
پیوسته دستخوش نا آرامی وشورش

صفحه6

علیه خلفا بود مانند خراسان  -که
گرچه درابتدا خراسان آسان بدست
تازیان افتاد ولی مردم آن دائم علیه
خلفا سر به نافرمانی و طغیان می
گذاشتند  -بنابراین مهمترین مرکز
نافرمانی عبارت بودند از خراسان
و سیستان  ،تبرستان وگرگان ،
دیلمان ،آذربایجان  ،همدان  ،اصفهان
و غیره
واما قیام مازیار پسر قارن علیه
خلیفه  ،به ظاهر هدف زنده کردن
واصالح آئین مزدکی ولی درحقیقت
رهائی ایران بود .این راهم باید بدانیم
که گرد این رهبران الزام ًا تنها پیروان
عقیده آنها جمع نمی شدند  ،بلکه
این قیام ها فرصتی بود که ناراضیان
با آنان همراهی و هم رایی کنند.
جاوید و جانشین و دست پروردۀ او
بابک که بدانان سرخ علمان گفته
می شد درآذربایجان و ارمنستان

خواب را به چشم خلیفه وقت عباسی
به مدت بیست سال حرام کردند
که سرانجام بابک با حیله و نیرنگ
به دام افتاد و به شرحی که مجال
نوشتن آن در اینجا نیست دالورانه
کشته شد .دراین زمان رهبر دیگری
بنام مازیار پسر قارن از شاهزادگان
تبرستان آیین خرمی انتخاب کرد و با
یارانش یعنی « سرخ َع َلمان» و دیگر
ناراضیان سر به شورش برداشت .
مازیار از خاندان امیران محلی قدیم
تبرستان بود.که بعداز درگذشت پدر
به دربار مأمون خلیفه عباسی رفت
ومسلمان شد  .مأمون نام محمد
براو گذاشت و حکمرانی قسمتی از
تبرستان ورویان را درسال  208ه ق
 .به او داد  .مازیار وقتی به تبرستان
برگشت عموی خودرا کشت و برتمام
تبرستان تسلط یافت و خودرا
گیل8گیالن  9و اسپهبد اسپهبدان

نامید و علی بن سهل ربان تبری
( ربّن هم گفته شده) پزشک مشهور
را به دبیری انتخاب کرد .واو تا سال
 224دبیر مازیار بود . .علی بن سهل
ربان تبری صاحب کتاب « فردوس
الحکمه» یکی از چهار کتاب ارکان
پزشکی قدیم است .
مازیار ازطرف خلیفه مأمور بود که
خراج محل حکمرانی خودرا بوسیلۀ
عبداهلل طاهر از طاهریان برای خلیفه
بفرستد  .اما به تحریک افشین که
با طاهریان دشمن بود از فرستادن
خراج نزد عبداهلل خودداری کرد و آن
را مستقیم ًا به نزد خلیفه می فرستاد.
مازیار درسال  224هجری قمری
برخلیفه خروج کرد و آشکارا آئین
خرمی اختیار نمود و کشاورزان را
هم واداشت که براربابان مسلمان
خود شورش کنند واموالشان را غارت
نمایند.

قلعه بابک در آذربایجان
مبارز

آزادی

شماره  -49سال پنجم

درست است که درتبرستان
وحاکمان
جوروستم فرمانروایان
محلی سبب شد که مردم تازیان را
بپذیرند اما از ظلم عامالن جدید نیز
به ستوه آمدند و مکرر بر لشگریان
خلیفه می شوریدند بطوری که
درزمان منصور دومین خلیفه عباسی
درسال  142سخت طغیان نمودند
ودرزمان خالفت مهدی یک روز
درتبرستان درشهروروستا  ،بازارو
گرمابه هرجا تازی دیدند کشتند.
حتی زنان  ،شوهران تازی خودرا
به دست مردان تبری می سپردند
ودریک روز تبرستان از لشکر خلیفه
خالی شد.
درگیالن وگرگان نیز این سرخ َع َلمان
چندین بار سر به شورش برداشتند.
مازیار که با بستن پیمان با بابک
و کمک افشین درسال  224ه.ق .
ازفرمان خلیفه سرپیچی نموده بود
درمازندران مسجدها و برج وباروهای
شهرهای ساری و آمل ودیگر
شهرها راخراب کرده وعده زیادی
از مسلمانان ساری وآمل را گرفته
ودرهرمزآباد  -محلی میان ساری
و آمل  -زندانی کرد .وخراج یکساله
را به زور دوماهه ازآنان گرفت .دراین
قیام عالوه بر سرخ علمان ،زرتشتیان
و دیگر ناراضیان نیز شرکت داشتند.
قیام مازیار همراه با مخالفت شدید
با اسالم وبرانداختن آن از سراسر
تبرستان بود ولی براثر خیانت برادر یا
پسرعمویش کوهیار وفشار سپاهیان

ن هرسال موردبازیدید هزاران نفر از جوانان
ز ایرانی قرار می گیرد.
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مازیار درسال  224هجری قمری برخلیفه خروج کرد
و آشکارا آئین خرمی اختیار نمود و کشاورزان را
هم واداشت که براربابان مسلمان خود شورش کنند
واموالشان را غارت نمایند.
خلیفه و عبداهلل پسر طاهر به سال
 225ه .ق  .اسیر شد .اورا به سامره
آوردندو به فرمان خلیفه به قتل
رساندند.
مازیار پیش از کشته شدن اسرار
ارتباط خود باافشین 11را که
مورداعتماد خلیفه بود  ،فاش می
کند.گرچه افشین انکار می نماید و
می گوید برقراری این ارتباط برای
فریب او بود و گرچه بظاهر این گفته
درست بنظر می رسید ولی حقیقت
غیر این بود.
افشین از تازیان نفرت داشت و
قصدش نجات ایران وفرمان روایی
خود به تنهائی بود .وهمین تک روی
وخودخواهی اوسبب شد که بااینکه
درابتدا با بابک ومازیار دست یاری و
مددکاری دربرانداختن خلیفه بغداد
داده بود عهد خودرا فراموش کرد و
نخست بابک را به حیله وبعد مازیاررا
از سرراه برداردتا بالمنازع به حکومت
برسد.ولی خلیفه نسبت به او بدگمان
شد و تصمیم به کشتن او گرفت .
افشین متوجه شد وقصد فرارداشت
و لی موفق نشد و به زندان افتاد  .به
قولی اورا مسموم کردند و جنازه اورا
کنار جسد مازیار به دار آویزان می
نمایند تا مایۀ عیرت دیگران گردد و
به مخیله کسی خطور نکند که طغیان
وشورش نماید.
مآخذو توضیحات:
فرهنگ معین  -تاریخ ادبیات استاد
دکتر ذبیح اهلل صفا جلد اول  -تاریخ
ایران پس از اسالم تألیف استاد دکتر
عبدالحسین زرین کوب
تاریخ ایران زمین  ،تألیف استاد دکتر
محمد جواد مشکور
دل ایرانشهر تألیف استاد دکتر محمد
محمدی مالیری
 -1ابومسلم خراسانی ابومسلم نامش
درتاریخ های اسالمی عبدالرحمن
ونام ایرانی او درمعجم األدبای یاقوت
بهزادان پسرونداد هرمز گفته شده
ودربه حکومت رساندن عباسیان
نقش اصلی را داشت  .ابوسلمه خالل
بااو همکاری مزکرد .ابومسلم درسال
 137ه.ق  .با مکروحیله منصور خلیفه
کشته شد.
 -2ابوسلمه خالل  :باروی کارآمدن

عباسیان بکوشش ابومسلم  ،ابوسلمه
وزیر عبداهلل سفاح شد ولی چون با
علویان سرو سری داشت ابومسلم
اورا کشت .
 -3سنباد  :او به خونخواهی ابومسلم
علیه خلیفه قیام کرد وبسیاری از
زرتشتیان ومزدکیان و کلیه مخالفان
گرد وی جمع شدند ودراین مدت
فتوحات بسیار کرد ولی سرانجام یکی
از سرداران منصور خلیفه درنزدیکی
همدان اورا شکست داد.
 -4بابک  :عبداهلل بابک درجوانی
خدمت دهقانی به نام جاویدان پسر
سهل  ،دراردبیل به زراعت مشغول
بود .جاویدان مربی ورهبر او و نیز
رهبر فرقۀ خرم دینان  -فرقه ای
ازمذهب مزدکی بودُ .خرم دینان
را محمره یا سرخ جامگان یا سرخ
علمان نوشته اند .مراکز مهم خرم
درآذربایجان وارمنستان
دینان
ونیز اطراف همدان و اصفهان بود.
جاویدان لشگر بزرگی فراهم کرد
که بابک ساالر این لشگر بودکه
پس از بیست سال پایداری دربرابر
خلفای عباسی با مکر وحیله افشین
درسال  323ه.ق  .به دام افتاد  .اورا
نزد خلیفه بردند وپس از مذاکراتی
خلیفه فرمان داد که با مثله کردن
او وی را بکشند .وقتی دست راست
او بریده شد با دست چپ با خون
صورت خودرا سرخ کرد که دشمن
زردی رنگ اورا نبیند.
 -5قارن  :پسرونداد هرمز حاکم
تبرستان معاصر مأمون عباسی از
خاندان اسپهبدان تبرستان است.
سپهبدان یا اسپهبدان یا ملوک
تبرستان که از قرون اولیه اسالم
درتبرستان وحوالی آن حکومت
کرده اند وآنها عبارتند از  :بنی دابویه
( اسپهبدان تبرستان وگیالن ازسال
 25تا حدود  133ه.ق  ).آل باوند -
بنی پادوسیان
 -6مقنع ُ :هشام یا هاشم پسر
حکیم مقنع از دهکده ای موسوم به
کاوه پاکی مردان از قرای مرو بود.که
خودرا جانشین ابومسلم می دانست ..
گویا چون صورتی زشت داشت واز
یک چشم نابینا بود همیشه نقابی
برچهره داشت بهمین جهت اورا مقنع
لقب دادند .او علیه خلیفه درخراسان

آزادی

قیام کرد ودرسال  169ه.ق  .از خلیفه
شکست خورد و برای اینکه بدست
خلیفه نیفتد خود وخانواده اش را
درآتش انداخت  .اوچون لباس سفید
می پوشید پیروان اورا سپیدجامگان
می گفتند.
 -7شعوبیه  :درعهد بنی امیه
سیاست عربی محض رواج یافت
ونسبت به اقوام وملل دیگر تحقیر
واهانت معمول بود .دربرابر سیاست
بنی امیه گروهی به برتری عجم ( نامی
که برغیر عرب بخصوص ایرانیان
نهاده شده بود) برعرب برخاستند
که بیشتر ایرانی بودند .این گروه را
شعوبیه می نامیدند .درزمان خالفت
بنی عباس این گروه مجال یافتند
که به تألیف و وتصنیف کتاب و رساله
ها و گفتن شعر در برتری ایرانیان
برتازیان بپردازند .مانند خریمی شاعر
ُسغدی بشاربن برطخارستانی از
شاعران ونویسندگان مانند ابوعثمان
سعیدبن حمید و غیره .
 -8گیل  :مجموعه طوایفی که
درگیالن سکونت داشته ودارند.
همچنین گیل نام کسی است که
کشتی های ایران رادرمراجعت
ازیونان که دچار توفان شده بود نجات
داد ونزد داریوش اول آورد( البته این
مورد ربطی به موضوع ندارد وتنها
محض اطالع نوشته شد).
گیل لقب گاوباره سرسلسلۀ ملوک
گاوباره نیز بوده است .
 -9گیالن  :ناحیه ای درجنوب غربی
بحر خزر(گیل +ان)
 -10رویان  :ناحیه وسیعی
ازکوههای تبرستان دربخش غربی
مازندران  .شهررویان بزرگترین شهر
جبال تبرستان بشمار می آمد.
 -11افشین  :از امیرزادگان اشروسنه
درماوراء النهر بود .اسالم آورد
ودرزمان خلیفه معتصم عباسی به
سرداری خلیفه رسید  .افشین هرگز
نتوانست ازروی حقیقت اسالم بیاورد.
مردی بود بسیار جاه طلب وبرای حب
جاه و جلب نظر اعراب خودرا مسلمان
می دانست  .ازقول او گفته اند که «:
من برای این تازیان هرچه را که نفرت
داشتم انجام دادم تا آنجا که روغن
دنبه خوردم وبرشترسوارشدم ونعلین
نیز برپای کردم جرآن که تاکنون
موئی ازتنم کم نشده است یعنی نه
موی به آهک سترده ام ونه ختنه
شده ام ».

صفحه 7

تش
ـی
ع رداریان
اسالم و
رحیم شریفی  ،مدیر مجله سهند درپاریس

1

بازگو کردن حقایق وشکافتن دردهای
جامعه ،خاصه پس از روی کارآمدن
رژیم هستی سوز آخوندی که
دین را وسیلۀ دست یابی به قدرت
وثروت قرارداده است  ،سالهاست
که درسطح گسترده با صراحتی
قابل تقدیر ادامه دارد ولی بطور
وسیع دردسترس مردم قرارنگرفته
است  .برای مثال کتاب پرمحتوا
وآگاهی دهندۀ «از کلینی تا خمینی»
نوشته شجاع الدین شفاکه در960
صفحه عرضه شده فقط درکتابخانه
ها می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
وعموم مردم ایران به آن دسترسی
پیدانمی کنند .ازاین قبیل کتب که
دربیان حقایق وبازگوکردن دردها
وافشای ماهیت آخوندها ودروغ های
 1400ساله سنگ تمام گذاشته اند
بسیارند که به دلیل محدود بودن
تعداد کتابها وعدم امکان توزیع
درداخل بعدازمدتی به فراموشی
سپرده می شوند .بنظر نگارنده چاره
درد باتوجه به شرایط موجود این می
تواند باشد که رسانه های گروهی
اعم از روزنامه  ،رادیو  ،تلویزیون
فارسی زبان که درتمام کشورها
مشغول فعالیتند بخصوص آنها که
روبه ایران برنامه پخش می کنند اگر
واقع ًا دردوطن دارند وخواهان نجات
وطن از چنگال آخوندهای خون
آشام هستند برای آگاهی مردم
هرروز قسمتی از نوشته هارا منعکس
نمایندواثر معجزه آسای روشنگری
را فراموش نکنند .کاری که 1400
سال است مدعیان رهبری دینی
پیشه ساخته اند وبااخبارواحادیث
ساختگی وتوخالی وسراپا دروغ
انجام داده ومی دهند وهنوز هم
هرروز آنهارا تکرار می کنند .یکی از
نمونه های رایج آن واقعه کربالست
که همه روزه هزارها بار درکشور
های پیرو مذهب شیعه امام حسین
را درمنابر می ُکشندوبرای گریاندن ،

صفحه8

*حمله به ایران توسط ُعمر به توصیه علی بن ابیطالب صورت گرفت
* یک مورخ مزدور می نویسد ایران هرچه دارد از وجود خمینی است

هزاران پیرایه برآن می بندند  .گریه را
برهردرد بی درمان دارو می خوانند
 .حدیث جعل می کنند که هرکسی
گریه کند  ،یا بگریاند یا خودرا
بشکل گریان درآورد تمام گناهانش
بخشوده می شود«من بکا او ابکااو
تباکا وجبت له جنه »
یکی از حربه های اصلی آخوندها ی
غاصب تبلیغات است که هم اکنون
بیشترین بودجه را صرف آن می
کنند .درتمام کشورها انجمن های
تبلیغات اسالمی رژیم بساط مردم
فریبی را گسترده اند .درخارج ادارۀ
کل امور فرهنگی ایرانیان با بودجه
ای سرسام آور درتالش است .
مهم تر از همه تحریف وجعل ودست
بردن درکتابها وحذف حقایق از نوشته
های گذشتگان است  .دراین راستا
مدتی برنامه هویت را درصداوسیما
راه انداخته وکسانی را که دربارۀ
تمدن وفرهنگ وتاریخ ایران پیش
از اسالم مطلبی نوشته بود ندنوکر
استعمار ،مأمور استکبارجهانی  ،جیره
خوار سازمان سیا  ،خواندند.

آزادی

چندی پیش تر مزدوری بنام «ناصر
پورپیرا» رابه میدان آوردند .او
با چاپ  4جلد کتاب به جنگ
ایران شناسان نامداررفت وتاریخ
هخامنشیان واشکانیان وساسانیان
دروغ خواند اوتاریخ ایران را ازشروع
اسالم اعالم کردونوشته های قرون
اولیه اسالمی بدست مسلمانان راهم
جعلی خوانده ونوشته است تاریخ
ایران باظهورصفویه رونق گرفت ولی
نه چندان زیاد تااینکه امام خمینی
ازراه رسید که ایران هرچه دارد ازآن
بزرگواراست ! او ادعا می کند که
ایرانیان پیش از اسالم به هیچ دینی
پای بند نبوده اند واسالم نخستین
باور وایمان ملی وسراسری آنان است
! اوپایش را جای پای خلخالی گذاشته
است که درکتاب «کوروش دروغین
وجنایتکار به چندین دروغ وتقلب
دست زده و نوشته است که کوروش
عالوه بر راه زنی مجبور شد لواط
بدهد » ( نقل از آستین مرقع نوشته
سعیدی سیرجانی صفحه )15
جعل اخبار ،دروغگوئی  ،وتقلب با

خون آخوندها عجین شده است
.ازهمان روز مرگ پیغمبر  ،عده ای
بخاطر دست یابی به قدرت وحکومت
به تحریف واقعیت ها پرداختند
ومسئله دین را بفراموشی سپردندوبه
تفرقه ونفاق افکنی روی آوردند.
گرچه بقول علی دشتی که درکتاب
 23سال آورده  «:تاریخ اسالم جز
تاریخ رسیدن به قدرت نیست  ،اسالم
وانگیزه آن تالش مستمری است که
ریاست طلبان درراه وصول به امارت
وسلطنت بکار بسته اند ودیانت
اسالم وسیله است نه هدف ».این
مطلب از همان ساعات اول درگذشت
پیغمبر آشکارشد .چون بعداز اعالم
خالفت ابوبکر  ،عده ای نه برای
دلسوزی برای اسالم که برای رسیدن
به قدرت دور علی بن ابیطالب گرد
آمدند واولین خشت بنای تفرقه را
گذاشتندوادعا نمودند که خالفت حق
علی است  ..درحالی که علی با ابوبکر
بیعت کرده بودوبعدها جزو مشاورین
اودرآمد ویک کلمه ازاین که پیغمبر
اورا درغدیرخم بعنوان جانشین خود

شماره  -49سال پنجم

معرفی کرده است سخن نگفت .
جالب تر اینکه ازواقعه غدیر خم
سه ماه بیش نمی گذشت  .معهذا
یک نفر از  70هزار یا به روایتی 120
هزار نفر که آن روز حضور داشته اند
لب به سخن نگشودند که دراین باره
شهادت دهند .بعالوه علی بعدازمرگ
ابوبکر باعمر وعثمان نیز بیعت نمود
وجزو مشاورین آها درآمد  .حمله
به ایران درزمان عمر توصیه علی
بود .که برای راضی کردن مسلمانان
تازه بدوران رسیده که بدلیل پایان
یافتن غزوات ونبود غارت وچپاول
به سختی روزگار می گذراندند هجوم
به ایران وروم را برای بدست آوردن
غنایم جنگی به عمر توصیه کرد .
آنوقت ها هنوز قرآن دردسترش
نبود وتعدادافرادی که سوادداشتند
ومی توانستند اوراق پراکنده وتنظیم
نشده قرآن رااگر بدستشان میرسید
بخوانند از 14نفر تجاوز نمی کرد.
بعالوه آنچه درنظر ایمان آورندگان
مهم بود کشتن وبدست آوردن غنائم
بود .درجنگ اُحد نگهبانان وپاسداران
به طمع غنائم سنگرهای خود را ترک
کرده به جمع آوری غنائم پرداختند.
درجنگ بدر نیز برخالف فرمان
مبنی بر نکشتن اسیران باگرفتن
غنائم آنهارا آزاد می کردند .ماأسفانه
درقرآن نیز درآیه های متعددی
اهمیت کسب غنائم وتحریک به
جنگ برای بدست آوردن غنائم
گوشزد شده است (.نگاه کنید به
سوره فتح  ،آیه های 20 ،18 ،16، 15
و )21به همین دلیل وقتی ایران به زور
شمشیر اعراب گرسنه فتح شد آنها
برای بدست آوردن غنائم وحشیانه
ترین جنایات را اعمال کردند
وثروتهای افسانه ای بدست آوردند.
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درتاریخ حبیب السیر جلد اول می
نویسد «:آنقدر اشیاء نفیسه و اقمشه
شریفه و ظروف طال ونقره گران
بها بدست آمد که وصف آن تسییر
پذیر نیست  .ازآن جمله بساطی بود
ابریشمین شست گز در  60گز  ،اطراف
آن به زیور ترصیع یافته بود ودورش
یاقوت کبود و  18ارش ازآن فرش
به جوهری غیر مکرر تزیین داشت
ودرحواشی وجوانبش اصناف ریاحین
وازهار وانواع اشجار و اثمار از جوهر
آبدار بافته بودند وآن را بهارستان
نام نهاده بودند .سعدبن ابی وقاص
از غنائم خمس جداکرد نهصد شتر
جهت حمل آنها ترتیب نمودوچون
از قیمت بساط موصوف ،متولیان
ذوالبصیره عاجز گشتند آنهارا بی
آنکه درقسمت کردن داخل سازد
اضافه اموال خمس کرد و به مدینه
فرستاد وتتمه غنائم را بر 60هزار
تقسیم نمود که به هرسپاهی  12هزار
دینار معادل  120هزار درهم رسید.
ُعمر دستورداد فرش بهارستان
راقطعه قطعه کردند .یک قطعه آن
را به علی بن ابیطالب داد که وی آن
را به  70هزار دینار فروخت ( 200
هزاردرهم) همچنین فاطمه وحسن
وحسین  ،ابوذر غفاری  ،سلمان
فارسی ومعاویه  ،حتی عثمان با آن
همه ثروت نجومی ازغنایم ایران
سهم بردند».
اینها عین مطالبی است که درحبیب
السیر خواندمیر درجلد اول آمده
است  .ولی نصیب ایرانیان ازاسالم ،
کشتار بی شمار  ،غارت واسیری زن
وفرزند و بردگی وتوهین وحقارت
شد .متأسفانه عرب زادگان انیرانی
مانند حجاریان و هاشمی رئیس
سیمای جمهوری اسالمی باوجود این

همه کشتار وجنایات ادعا می کنند
که ملت ایران با میل ورغبت اسالم
را پذیرفتند وهیچگونه فشاری برآنها
وارد نیامد! بدبختانه ملت ایران هم از
اسالم وهم از مذهب شیعه زیان دید.
درمورد تشیع هنوز هم چوبش را می
خورد .داستان شیعه س ِر دراز دارد
و دراین نوشتار هدف من روشنی
افکندن برتشیع و ِف َر ِق مختلف آن
نیست  .به اشاره عرض کنم که شیعه
معنی پیرو را می دهد.ودرانحصار
خاندان علوی نیست معاویه هم
شیعه داشت خلفای اموی و عباسیان
هم شیعه یا به عبارت ساده تر پیرو
داشتند .ولی این شیعیان علوی
بودند که دردین بدعت گذاشتند
وبه سه اصلی که محمد اعالم کرده
بود عدل وامامت را افزودندوخودرا
از تسنن جداساختندوموجبات تفرقه
وبرادرکشی ودوگانگی را پی نهادند.
امامت رابرای باز کردن دکانی دونبش
عنوان کردند که بتوانند ازاین راه به
قدرت وحکومت دست یابندوبرخالف
سنی ها که برای جانشینی پیغمبر
اجماع ورأی مردم را مالک می دانند
این دغل کاران جانشین پیغمبر را
نماینده خدا اعالم ومعتقدند که باید
از طرف خدا وند تعیین گرددومردم
هیچگونه حقی دراین مورد ندارند
و باید تحت قیمومیت نماینده خدا
باشند وبه همین دلیل مالیان با تکیه
براین مطلب ادعای جانشینی پیغمبر
ونمایندگی خدارادارند وخامنه ای هم
خودرا نماینده خدا وجانشین پیغمبر
می داند.
مسئله عدل که توسط شیعه عنوان
شد  ،بیشتر وزن شعر دارد چون از
ابتدا فقط بازبان شمشیر سخن می
گفتند وعدم پذیرش دین کارش به

آزادی

شمشیر حوالت بود .دردوران خلفا نیز
غارت وچپاول درتحت لوای شمشیر
رایج بود واز عدل خبری نبود .یعقوبی
درجلد دوم تاریخ یعقوبی صفحه 140
می نویسد :درزمان معاویه عمال
او بی مهابا وبدون مانع مذهبی یا
سیاسی به غارت اموال مردم می
پرداختند ودرزمان او خراج عراق
ومضافات او درکشور ایران به 655
میلیون درهم قرارداشت که به زور
شمشیر دریافت می شد .مسعودی
درمروج الذهب صفحات 34و35
دربارۀ زندگی معاویه می نویسد :
روزی عمروبن عاص که پیر وضعیف
شده بود باغالم خود وردان به نزد
معاویه آمد وپرسید ای امیر مؤمنان
دیگر از چه چیز لذت می بری ؟ گفت
 :به زن رغبتی ندارم  .لباس نرم وخوب
هم آنقدر پوشیده ام که پوستم به آن
عادت کرده ودیگر نمی فهمم کدام
نرم تر است  .غذای خوب ونرم هم
آنقدرخورده ام که نمیدانم کدام
لذیذ تر است  .بوی خوش آنقدر
واردبینی من شده که نمیدانم کدام
یک خوشبوتراست .واکنون لذتی
جز این ندارم که درروز گرمی چیز
خنکی بنوشم  ،این بود زندگی
شاهانه اولین خلیفه اموی وکاتب
وحی پیامبر اسالم .دربارۀ جنایات و
ستمهای دوران او داستان ها آمده
است که بازگو کردن همه آنها دراین
مقاله نمی گنجد .یکی از عمال او
بنام عبدالرحمن بن زیاد که والیت
خراسان راداشت آنطور که درتاریخ
یعقوبی جلد دوم صفحه  171آمده
بعداز عزلش گفته بود آنقدرمال
آوردم که صد سال مرا بقرارروزی
هزار درهم بس است .
یکی دیگر از عمال خلیفه  ،حجاج ابن
یوسف بود که حدور  20سال درشرق
ایران حکومت کرد .او دشمنی وکینه
ای شدید نسبت به ایرانیان داشت
 .درهمدان ومداین  ،بصره  ،اهواز،
سیستان هزاران ایرانی را که شمار
آنها را  120هزارنوشته اند گردن زد.
وقتی ُمرد پنجاه هزار مرد وسی هزار
زن درزندانهای او بودند 16 .هزارتن
اززنان برهنه بودند  .دربعضی نقاط
زندان مردان وزنان یکی بود  .زندانها
اغلب حفاظی نداشت و زندانی ها
درفضای باز درهم می لولیدند.
هنئوشاه نخجوان درتجارت السلف
می نویسد :درزندان حجاج چندهزار
کس محبوس بودندواو دستورداد
تازندانیان راآب آمیخته بانمک و
آهک دادند وبه جای طعام سرگین
بقیه درصفحه 50
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پژوهشی از ک .هومان

قسمت چهارم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
به بخشی دیگرازخاطرات تلخ
میرزایحیی دولت آبادی درپیوندبا
اوضاع نابسامان ایران پیش از سال
1300اشاره می کنیم:
«...ا ّمااوضاع تبریزواحوال خلق
وکیف ّیت دوایردولتی،مدت طوالنی
پیش از جنگ عمومی[جنگ جهانی
تاوقتی
جنگ
نخست]ودرایام
که حکومت تزاری برهم نخورده
بود،حکمرانی آذربایجان بانماینده
ی سیاسی روس بودکه بایک
اردوی نظامی روسی حمایت کرده
میشد،درباروالیت عهد ودوایردولتی
اسمی بی رسم بودندوتابع ق ّوه ی
بیگانه،انگلیسیان هم خوشحال بودند
که بواسطه ی معاهده ی 1907مسیحی
درکارهای آن ایالت درمعنی باروسها
شرکتی دارند،پس ازبرهم خوردن
حکومت تزاری وتخلیه شدن ایالت
آذربایجان ازقشون روس...حکومت
ایرانی محل هم بواسطه ی فقدان
رجال قابل ونبودن زوروزر نتوانست
ّ
رامنظم نگاهدارد،دراین
آن ایالت
حال جمعی بنام فرقه ی د ُمکرات
درتبریزنفوذی یافته بعدازرفتن
قشون روس پروبالی گشوده
باولیعهدهم موافقت نکرده اندوهرج
ومرج شدیدی درتبریزودیگروالیات
آذربایجان حکمفرما شده است
وبدبختی های شدیدتولید نموده که
به یکی دوتاازآنها اشاره می نمایم،اول
حکایت انقالب اُروم ّیه وسلماس
وکشمکش میان مسلمانان وکلدانیان
که موجب قتل نفوس ونهب اموال
وهتک اعراض بسیارگردید وشرح
آن واقعه ی دلخراش رادرتواریخ
خصوصی آذربایجان بایدمالحظه
کرد،دوم ،قض ّیه ی ذخیره ای که
ازقشون روس درشرفخانه بجای
ماند چه ذخیره ی جنگی هنگفت
که درقرنهای اخیرهیچ کجای اززمین
ایران ازذخیره های جنگی به این
درجه سنگین نشده بود،بلی روسها
درسالهای متمادی این ذخیره رابرای
انجام مقاصدبزرگ درایران وبلکه
درشرق ته ّیه دیده بودندواین ذخیره
ی بزرگ درسایه ی بی مباالتی
حکومت ناتوان آذربایجان وکشمکش
میان دولتیان بااشخاص غیررسمی
که درکارهای دولتی دخالت می
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کردندو...به یغمارفت،قسمت مهمی
ازاین گنج بادآورد که ممکن بود
دراین وقت که رب الن ّوع جنگ
دردنیا حکمفرمااست اردوی بزرگی
رادرایران مس ّلح سازدودولت وم ّلت
ازوجودآن ق ّوه استفاده نماید،تاراج
زنجان
شد...ازتبریزتانزدیکیهای
شاهراهی که سالهااست محل
رفت وآمد قافله ها وولیعهد دولت
ورجال محترم خارج وداخل
میباشد،یکی ازناهموارترین راه
های مملکت مااست،راه تبریزخرابی
ذاتی داشته،انقالب،جنگ عمومی
وعبورومرور قشونهای مختلف روس
وتُرک وانگلیس نیزبرخرابی آن افزوده
آخرکه
است،مخصوص ًادرچندماه
عساکر ترک درآذربایجان تو ّقف کرده
وقسمتی ازآنهاروبه تهران رقته است
وقشون انگلیس که درزنجان متو ّقف
است ازدوطرف برای جلوگیری
ازدیگری راه هاراخرابترنموده اند،این
است که کارعبورکردن باا ّرابه ازاین
راه به مشکالت بسیاربرمی خورد،خا
ّصه که مصادف بابارندگی های شدید
هم بوده باشد.
دهات بی سکنه ی عرض راه،الشه
ی بسیارحیوانات بارکش که بواسطه
ی قحطی سال پیش وناامنی وغیره
درهرچندقدم دراطراف وبلکه درمیان
راه دیده میشود،قبرستانهای تازه
احداث شده درنزدیک دهات وقصبات
به ضمیمه ی احوال پریشان ر ّقت
انگیز زن ومرد وبزرگ وکوچک مردم

ستمدیده اگرگاهی دردهات دیده
شوندکه تازه میخواهندسروسامانی
بگیرند ،حقیقت ًا تأثّرآوراست.
آری درراه تبریزوزنجان دهاتی دیده
میشودکه نعش اموات دراطاقهای
ویرانه ی آنهامانده است وخوراک
جانوران شده واگرنظرعمومی به نقاط
مختلف مملکت انداخته شود،دیده
میشودکه همه جای مملکت بی
طرف مادرسایه ی جنگ اروپا وبی
لیاقتی حکومت،خودبه صورت راه
تبریز درآمده است...بدیهی است
دراین حال حکومت مرکزی تهران
صورتی بود بی معنی وجیره خواری
ازبیگانگان که جزفرمانبرداری
ازآنها چاره ای نداشت ودلخوش
بودکه عنوان سلطنت ازاوسلب
ماهی
وخشنودبودکه
نشده
سیصدهزارتومان بی زحمت به
اومیرسدبی آنکه فکری به عاقبت
کارخودبنماید(»...حیات یحیی -
دکترعبدالحسین زرکوب
جلد)4
درکتابش آورده است که... «:ضعف
دولت مرکزی درایران که ناشی از
اختالف احزاب مشروطه وازدسته
بندی های رجال حکومت بود،ایران
شدت دچاربُحران کرد،ازآن
رابه
ّ
گذشته هرج ومرج اداری مالی
مملکت که ازصعوبت وصول مالیات
پدیدآمدنیزبرتهدیدوتضییق ناشی
ازحضورقوای اجنبی درایران افزوده
شد...درمجلس هم که مجلس
سوم محسوب میشد -زمینه

یحیی دولت آبادی

آزادی

برای روی کارآمدن دولتی قوی
وکارآمدموجودنبود...دگرگونیهایی
که ازاواخرعهدناصری ودرطی جریان
انقالب مشروطه درآن حاصل شده
بود،سطحی،بی عمق وفاقدتأثیر کافی
برای جبران عقب ماندگی های آن
بود،حکومت قاجاربرای ایران،دردوره
ایکه بقای آن مستلزم اخذ تمدن
عصروپیشرفت
رایج
وصنعت
ودگرگونی عمیق درطرزحکومت
بود،درواقع سا لهای برباد رفته ی
تاریخ بود(»...کتاب روزگاران)
توجهِ
دولت ّآبادی درباره ی عدم
ّ
شاه ودولتیان نسبت به قانون
مشروطه می نویسد...«:روزی چند
پس ازورودبه تهران واطالع براوضاع
واحوال،الزم دیدم شاه رامالقات
کرده ووخامت عاقبت بی اعتنایی
وسهل انگاری اورابه متروک ماندن
قانون اساسی خاطرنشان نمایم...
اوضاع داخلی وسیاست خارجی
ووفوراغراض خصوصی وت ُهی بودن
دست دولتیان ازپول وناراضی
ماندن جمع کثیری ازاشخاص فتنه
انگیزکه وثوق الدوله باپول خارجی
آنهاراتا یک درجه راضی نگاهداشته
بودووجودمحذورات دیگرکه شرح
ِ
نیست،عاقبت کارهاراتاریک
دادنی
میدهدومخصوص ًااساس
نشان
حکومت ملی وحاکم ّیت حقیقی
قانون اساسی درمعرض تهدید شدید
است(»...حیات یحیی  -جلد)4
محمدولی خان سپهدارتنکابُنی که
پس ازبرکناری محمدعلیشاه قاجار
به مقام نخست وزیری رسید درکتاب
خاطراتش نوشت«:انشاء اهلل پس فردا
سه شنبه27شعبان1332بایدسلطان
احمدشاه سرش راتاج بگذاردوزمام
امورات رادردست بگیرد،یعنی فی
الحقیقه هیچ اآلن نه ذخیره داردونه
حرب ّیه دارد،نه ده نفرنظام وعسکریّه
دارد،نه اختیارمال ّیه دارد،ایالت
یاغی،رع ّیت
وعشایرهمگی
همگی پریشان وناالن،نفوذاجانب
ازحدگذشته است،چیزی که دارد
ّ
ُمخاطرات خارجه ،عدم امن ّیت
ُملک
پریشانی
داخلی،کثرت
وملت،بی اتفاقی اعیان دولت وازعدم
کفایت وشومی وناالیقی ناصرالملک
ابوالقاسم خان همدانی...خدالعنتش
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کندانشاء اهلل تعالی ...اوضاع غریبی
است به نظر چنان می آیدکه آخ ِرکا ِر
همه ی ماهاباشدکه بایداین دولت
وزندگی همه راوداع کرد...حالت ایران
بانهایت بیغیرتی به این روزافتاده
ّ
والما حاالمی بایستی استفاده ها بُرده
باشیم وکارهای خودراسروصورتی
داده اآلن باکمال فقروفالکت وذلّت
وهرج ومرج و ُمفلسی وکیسه های
خالی نه لشکر،نه عسکر،نه خزینه،نه
ذخیره،نه رع ّیت مطیع،نه علمای
هواخواه سلطنت،باری بطوری بی
شرفی وقت می گذرانیم که خداوند
نصیب هیچ دولت وم ّلتی نکند،اسم
آزادی ومشروطه را مل ّوث کرده ایم
وننگ همه ی روی زمین شده ایم،این
است حال وزرای ما،پادشاه ما،رع ّیت
ولشکری ما...همه یاغی ،طاغی،دزد،غ
ارتگرهستند.
ازیک سالدات روسی مثل سگ
لش می لرزند،امابرای قتل برادران
خودمثل شیرگرسنه حمله ور
میشونددرصورتیکه درمقابل دشمن
حس
خارج بی غیرت تر ازهر...وبی
ّ
هستند،ازرییس
ترازهرحیوان
ومرئوس،یک مردم بی مصرف ولی
هتّاک،رسوایی هم اسم خودرا معارف
پرور وروزنامه نویس کرد...
هم اودر یادداشت 8جمادی الثّانی
 1329نوشت :الحال کارایران
بدتروزارترازسابق،گیالن به باد
بلشویک رفته است،تنکابُن غارت
شده است،مجلس ملی بسته
،چندنفروکالجمع شده اندلیکن
مردم آنهارا وکیل نمی دانندومی
وزارت
گویندبزورحکومتهاوهیئت
وثوق الدوله علیه ماعلیه که حاال
فراری به فرنگستان است ،کابینه
ی سردارمنصور گیالنی است ،کسی
زیربار نمی رفت برای وزارت ورییس
الوزرایی شاه بدترازسابق است می
خواهد به فرنگ برودیعنی ازترس
فرارکند بواسطه ی اینکه بلشویکها
به تهران می آیند،باری کارهابد
وهمه جای ایران قتل وغارت وخراب
وازدولت روگردان،خداوندنصیب هیچ
دولت وملت نکند،روسیه هم بلشویک
بازی است وحاالآمده گیالن را خراب
وگرفته وقشون دارند،هرچه بخواهم
ازبدی حال ایران وپایتخت وعدم
کاروتجارت وحرفت بنویسم،کم
است،وزراءهم کفایت ونجابت وکرامت
رافقط درنشستن همان روی میز
وصرف ناهار باکاردوچنگال،خاک
برسرشان واین مردم نادان،نعوذباهلل
ازدروغ پولتیک انگلیس که پس
ازجنگ عالم سوزماراهم به این روز
انداخته اند».
دولت آبادی درجای دیگرکتاب
خاطراتش بازهم به شوربختی
و
واوضاع نکبت بار ایرانیان
درماندگی دولتمردان قاجاردرایام
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دولت آبادی در خاطراتش به شوربختی واوضاع نکبت
بار ایرانیان و درماندگی دولتمردان قاجاردرایام پیش
از کودتااشاره میکندومی نویسد...«:رییس تازه ی
دولت مجبوراست هرچه انگلیسیان بگوینداطاعت کند
پیش از کودتااشاره میکندومی
نویسد...«:رییس تازه ی دولت[
سر د ا ر منصو ر سپهد ا ر ر شتی ]
انگلیسیان
هرچه
مجبوراست
بگوینداطاعت کند،چه هرکارمحتاج
است به پول وپول رابانک شاهی
باید به دولت بدهد،بااجازه ی سفارت
انگلیس،کدام پول رابانک شاهنشاهی
ایران بایدبااجازه ی سفارت انگلیس
به دولت بدهد،آیامرادازپول پیش
مقدمه ی قرضی است که بموجب
ّ
قرارداد برای مصارف الزم مملکت
باشدشایدحق
میدهند؟اگراین
داشته باشندبگویند بایدبدانیم به
چه مصرف میرسد،خصوص ًا که تکلیف
قراردادواستقراض هم که فرع آن
است هنوزمع ّین نیست،خیر،این
نیست،بلکه پول خودِایران که دربانک
شاهی است،بانک مزبوربی اجازه ی
سفارت نمی پردازدوبدان میماندکه
سفارت انگلیس خرج ودخل
دولت رابه گفته ی دیگران کنترل
باشد،هزارافسوس،بازهم
نموده
هزارافسوس».
محمودعالمیر(احتشام السلطنه
دومین رئیس مجلس شورای ملی)
ضمن اشاره به قرارداد1919که ازآن
باعنوان تحمیلی نام می ب َ َرد،می
نویسد...«:اگرکشتی شکسته ی
ایران بدست ناخدایی نظیر کمال
پاشا[آتاتُرک ،نخستین رییس
جمهوری ترک ّیه]نیفتد،بزودی باید
شاهدمحو استقالل وموجودیّت
کشورمان باشیم(».کتاب خاطرات
احتشام السلطنه)

دکترجواد شیخ االسالمی می نویسد:
«...لذابه محض اینکه احمدشاه
ازایران خارج شدودیگرمقام مؤثری
که بتوانددردوره ی فترت پارلمانی
به عرضحال مخالفان رسیدگی
کنددردسترس باقی نماند،شروع
به سرکوب کردن مخالفان
قرارداد[قرارداد ]1919کردواغلب
آنهارابه زندان انداخت یااینکه به
تبعید فر ستا د  ،د ر جز ء تبعید شد گا ن
این دوره رجال معروفی نظیرحاج
السلطنه
محتشم
میرزاحسن
اسفندیاری،میرزا اسمعیل خان
خان
صادق
ممتازالدوله،میرزا
مستشارالدوله صادق ،ممتازالملک
التُجاربود که به امر
ومعین
وثوق الدوله به کاشان تبعید شدند،
درحدودپانزده تن دیگر نیز که اهم ُیت
شان به پای تبعید شدگان نمی رسید
درخودتهران بازداشت شدند،یااینکه
تحت نظرقرارگرفتند...دشتی[علی]
راپس دوروزتوقیف درشهربانی تهران
بدون هزینه سفروبی آنکه وسایل
مسافرت برایش فراهم کنندیااینکه
اق ً
الاجازه دهندخودش آن وسایل رابه
هزینه ی شخصی آماده کند،همراه
دومأمورژاندارم باپای پیاده بسوی
قزوین حرکت دادند،نویسنده ی
تبعیدشده مسافت تهران قزوین
را درظرف شش روزباپای پیاده
طی کردوپس ازرسیدن به قزوین
بیمارومدت پانزده روزدرژاندارمری
قزوین بستری شد،سپس اورا درا ّرابه
پُستی که یکی ازناراحت ترین وسایل
نقل ُیه ی آن زمان بود،نشاندند وبه

احتشام السلطنه

آزادی

علی دشتی

همدان گسیل اش کردندکه ازآنجا به
وسرحدعراق فرستاده
کرمانشاهان
ُ
شود.
رییس الوزراءبیش ازپیش درامر
انتخابات مداخله کردوکاررابجایی
رسانید که دادن قول موافقت
باقرارداد،تقریب ًا به منزله ی یکی
ازشرایط قانونی برای احرازحق
نمایندگی درمجلس چهارم بود»...
(کتاب سیمای احمدشاه)
نورمن طی تلگرام 20ژوئن1920به
وزیرامورخارجه کشورش گزارش
میدهدکه«:وخامت اوضاع مالی
حدی است که مستشار
ایران به
ّ
مالی[ارمیتاژ اسمیت] همین امروز
مرامالقات کردواظهارداشت که
وضع مالی ایران خیلی بیشترازآنچه
که فکرمیکرده وخیم است ...به
اعلیحضرت[احمدشاه] ّ
اطالع دادم
که درحال حاضر میکوشم تاحکومت
متبوع راوادارسازم که قسط مساعده ی
این ماه رابه پردازد(»...مأخذهمان)
ظاهریک
به
کشورمااگرچه
کشورمستقل بود امادرحقیقت
درعهد
ماحتّی
زمامداران
برقراری مشروطه،ازخود اختیاری
دربرابرآنچه راکه دودولت روس
وانگلیس درایران ا ِعمال ویاطلب
می کردندنداشتند،یاناگزیربه انجام
آن بودند ویا،دَم برنمی آوردند،به دو
اعالن صادره ازسوی سفارت انگلیس
درقریه ی« ُقلهک»تهران که بیانگر
درماندگی وزبونی دولتمردان ورجال
عهدقاجارمی باشد ،اشاره می کنم.
«اعالن»
ازطرف سفارت انگلیس اعالم میدارد
چون اسامی ُمحترمه ی ذیل:
جناب نظام السلطنه(دومنزل)
جناب مستشارالدوله
جناب حسنعلی خان هدایت
جناب برهان الدوله
جناب مجیرالسلطنه
جناب نصیردفتر
جناب سرداراکرم(دومنزل)
غالمحسین خان
جناب ملک التّجارتبریزی
استادیوسف خان
جناب ساالرمحتشم
جناب میرزاآقاجان شعاع لشکر
جناب سعیدالملک(5منزل)
بعدازآمدن سفارت به قلهک به ییالق
آمده اندوبرای محافظت آنها،سفارت
مجبورشده است که برعده ی پلیس
فصله ی
قلهک بیفزاید،لهذا اشخاص ُم ّ
فوق محض این منظورباید برای
هرمنزلی که دارندمبلغ شش تومان
به جهت مخارج پلیس فوق العاده
به کدخدای قلهک پرداخته قبض
دریافت دارند .غ ّره رجب 1327
بقیه درصفحه 50

صفحه 11

قتل امیرکبیر در
حمام فین کاشان
نوشته  :محمدعلی دولتشاهی
روزگاراستآنکهگهعزتدهدگهخواردارد
چرخ بازیگر ازاین بازیچه ها بسیاردارد
میرزا تقی خان پسر محمد باقر
فراهانی ملقب به اتابک اعظم وامیر
نظام وامیر کبیر بزرگترین رجل
سیاسی دوقرن اخیر ایران واز
بزرگترین وزرای ایران دورۀ اسالمی
است  .وی درحدود سال 1223
هجری قمری متولد شد .ازدوران
کودکی وجوانی امیر کبیر اطالعات
درستی دردست نیست  .همین قدر
معلوم است که دردستگاه میرزا
ابوالقاسم قائم مقام بزرگ شده و
همانجا خواندن ونوشتن رافراگرفته
است .
میرزا تقی خان دراثر استعداد فطری
که داشت درسنین جوانی علوم
وفنون الزم را فراگرفت تا آنکه
درعنفوان شباب مردی قوی اراده
وخردمند و باتجربه وکاردان بارآمد
ودردستگاه محمد خان زنگنه که
درآن موقع مقام امیر نظامی عباس
میرزا ولیعهد را درآذربایجان داشت
وارد گردید ومشغول خدمت دولت
شد ودرسلک مستوفیان وی درآمد.
میرزا تقی خان دردستگاه امیر نظام
محمد خان زنگنه خدمات برجسته
وقابل تقدیری انجام داد ودراثر ُحسن
تدبیر ونشاط طبیعی وحافظه قوی
وارادۀ خستگی ناپذیری که درانجام
دادن کارها ووظایف از خود نشان
می داد امیرنظام را برآن داشت که
برحسن نظر وتوجه مخصوص
روزبروز ُ
درباره او بیفزاید و بقدری محترم و
نزدیک شود که درکلیه امور کشور
از جزئی وکلی بااو مشورت نماید واورا
درکارها دخالت دهد . .امیر کبیر
دراثر ُحسن سلوک وآشنائی کامل که

صفحه12

به آداب معاشرت با مأموران خارجی
داشت توجه عباس میرزا ولیعهد را
جلب کرد وهنگامی که خسرو میرزا
فرزند فتحعلیشاه ( با نوه فتحعلیشاه
) را درشوال  1244ه.ق .برای پوزش
خواهی ازقتل گری بایدوف به
پایتخت روسیه نزد امپراتور نیکالی
اول مأمور کردند میرزا تقی خان
نیز بهمراهی اعزام شد .میرزا تقی
خان پس ازبازگشت از مأکموریت
دراثرلیاقتی که از خودنشان داده بود
بمقام وزارت نظام آذربایجان رسید
وملقب به وزیر نظام گردید.
مورخان وکسانی که باامیرکبیر
آشنائی پیدا کرده ودراحوال وی
به مطالعه پرداخته اند عموم ًا زبان
تحسین گشوده واورا مردبزرگ وفوق
العاده دانسته اند.
واتسون انگلیسی می نویسد نسل
تازه ایران را نمی توان بکلی سست
وفرسوده شمرد چه می تواند مردی
چون میرزا تقی خان بوجود آورد
و او درمیان رجال مشرق زمین که
تاریخ جدید آنهاراثبت کرده مقام
بی همتائی را داراست  .امیرنظام
همان کسی است که دیوژن درروز
روشن باچراغ درپی او می گشت  .او
سزاوار است که بنام اشرف مخلوقات
خداوندی بشمارآید.
درمورد این ابر مرد سیاسی ولیاقت
وی هرچه بگوئیم دراین مقوله نمی
گنجد.
ناگفته نماند که ناصرالدین شاه
درهیجده ذیقعده سال  1264هجری
قمری به تهران رسید ودرشب 22
ذیقعده مقام صدارت عظمی رابا

آزادی

اختیارات تمام وبایک توپ جامه فاخر
ومطرز بمروارید به میرزاتقی خان
داد .میرزا تقی خان وقتی به صدارت
ایران رسید که امور کشوری بکلی
خراب وسازمان داخلی کشور بکلی
ازهم گسیخته وخزانه دولت دراثر
بی لیاقتی حاجی میرزا آقاسی وعدم
توجه و توازن هزینه درآمد بکلی تهی
گردیده بود .زیرا بواسطه اغتشاشات
ووجود ملوک الطوایفی بیشتر مالیات
نقاط مختلف کشور بسهولت وصول
نمی شد ومقداری هم که عاید دولت
می گردید به جیب حکام شهرستانها
میرفت ومبلغ بسیار کمی از آنها
به مرکز می رسید و آن مقدار راهم
حاجی میرزا آقاسی صرف حفر
قنوات وساختن توپهای بی مصرف
وحقوق گزاف درباریان وشاعران
ومصارف بیهوده و حقوق زیاده ازحد
شاهزادگان می کرد.
امیر کبیر بالفاصله شروع به تصفیه
دستگاههای دولتی و عزل ونصب
مأموران کشوری و لشگری نمود.
وبرای تصدی هر شغلی شایسته ترین
و صدیق ترین افراد را انتخاب کرد و
رشته کاررا به اهلش سپرد و درمقابل
این خدمات امیر برای خود مدعیان
و دشمنانی ایجاد نمود.
اما نظری بیفکنیم به چگونگی قتل
امیر کبیر .آدمیت در کتاب امیر کبیر
و ایران چنین می نگارد:
ناصرالدین شاه دربابر مدعیان و
دشمنان امیر مقاومت می کرد
وحاضر به صدور فرمان قتل او نمی
شد  .ولی این بار نیز مثل گذشته
باألخره تسلیم شد وتضمین های

کتبی که مبنی برحفظ جان امیر
سپرده بود نادیده انگاشت  .حاج
علیخان مراغه ای فراشباشی دربار
 ،یعنی همان نمک پرورده خوان امیر
کبیر به مأموریت خاص کاشان رفت .
واین است فرمان شاه :
« چاکر آستان مالئک پاسبان فدوی
خاص دولت ابد مدت حاج علی خان
پیشخدمت خاصه فراشباشی دربار
سپهر اقتدار  ،مأمور است که به فین
کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی
را راحت نمایدودرانجام این مأموریت
بین األقران مفتخر و به مراحم
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متن فرمان ناصرالدین شاه برای قتل امیر کبیر:
« چاکر آستان مالئک پاسبان  ،فدوی خاص دولت ابد مدت ،حاج علی خان پیشخدمت خاصه
فراشباشی دربار سپهر اقتدار  ،مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت
نمایدودرانجام این مأموریت بین األقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد».

خسروانی مستظهر بوده باشد».
شرح کشتن امیر کبیر به تفصیل
مختلف ثبت گردیده است .ومهمترین
آنها که تابحال بدست آمده ذی ً
ال درج
می شود:
زن وزیر مختار انگلیس می نویسد
قبل از عزیمت حاج علیخان به
کاشان مهد علیا زنی از محارم خودرا
به کاشان نزد عزت الدوله فرستاده
بود که دختر خودرا اغفال و سرگرم
نماید و به وی چنین پیغام داده بود
که  « :ایام غم درازی به پایان رسیده
و شاه برسرمهر ومحبت آمده است
 .میرزا تقی خان مختار است که به
تهران بیاید یا به کربال رود .خلعت هم
درراه است  ،عنقریب خواهد رسید».
دراین مدت فرستاده مهد علیا
وهمدم تازه عزت الدوله با حیله و
تزویر ی هرچه تمامتر توجه عزت
الدوله را به سخنان خدعه آمیز خود
جلب نمود تا اینکه حاج علیخان با
میرغضبان به کاشان رسیدند .همین
که وارد باغ فین شدند علی اکبر نام
چاپار دولتی را دیدند میان باغ قدم
میزند و منتظر خروج امیر از حمام
است تا جواب نامه های مهد علیا را

تابلوی امیر کبیراثر استاد محمدعلی دولتشاهی

شماره  -49سال پنجم

که به عزت الدوله نگاشته بود وصول
نماید .چون حاج علیخان دریافت که
امیر درحمام است موقع را مغتنم
دانسته ودست علی اکبر بیک را
گرفته و با خود بطرف حمام آوردتا
علی اکبر بیک عزت الدوله را ازورود
او مستحضر نسازد..
فراشباشی با مأمورین خود وعلی اکبر
بیک واردحمام شدند.دیدند خواجه
حرمسرا مشغول جمع آوری لباسهای
امیر است  .حاج علیخان یکی از
میر غضبان رابرسراو گماشت تا
دمباداازحمام بیرون برود و زن امیر
را از کیفیت امر آگاه کند و سپس
فراشباشی از حمام بیرون شد و
بادژخیمان به سنگ چین کردن
پشت دردیگر حمام مشغول گردید.
آنگاه به حمام مراجعت کرد و
درصحن حمام فرمان مأموریت خودرا
به میرزا تقی خان ارائه داد.
امیر بامالحظه دستخط شاه عظمت
روحی خودرا از دست نداد واین
امر از خصایص روحی او بود که
به کرات درسفر ارزنه الروم وغائله
سربازان آذربایجانی درسال 1265
ازاو مشاهده شده بود .فقط امیر می
خواسته زن ومادرخود رابرای آخرین
بار دیدار کند ولی حاج علیخان مانع
می شود .فراشباشی ولینعمت خودرا
درانتخاب طرز اجرای فرمان شاه
مختار می گذارد.
امیر نیز به عادت همیشه به علت
فشار خونی که داشت فصد می نمود
به خاصه تراش خود داود نام دستور
می دهد دست های اورا هریک دو
نشتر بزند  .وقتی که خاصه تراش
خواسته بود که جلو خون را بگیرد
امیر مانع گردیده ودرآن حال که
سخت عصبانی شده بود می گویند
طاسی که درنزدیکش بوده دور می
افکند و به شاه لعنت می فرستد.
باألخره آنقدر خون از بازوان امیر
می آید که بی حال می افتد .حاج
علیخان برای اینکه زودتر به
«مراحم خسروانی » مستظهر شئذ
به میر غضب امر می دهد که کار
امیررا هرچه زودتر تمام کند .اوهم
با چکمه ای که درپای داشت لگدی
میان دو کتف امیر نواخت  .درحالی

که میرزا تقی خان به خون خود می
غلطید وجان می داد دستمال یا لنگ
حمام را درحلق وی فروبرده گلویش
را سخت بفشرد تا جان داد .امیر
درخواب ابدی فرورفت  .این واقعهروز
دوشنبه هیجدهم ربیع األول 1268
مطابق با نهم ژانویه  1852به وقوع
پیوست .
اکنون نظری به به احوال اندرون امیر
بیافکنیم :
عزت الدوله که دقیقه ای یارای
جدائی از امیررانداشت ازغیبت
طوالنی اوپریشان وآشفته حال

گردید وسراسیمه ازقصربیرون
آمد وبطرف حمام رفت  .ناگاه حاج
علیخان رادید  .ازامیر استفسار نمود.
به قراری که واتسون منشی سفارت
انگلیس می نویسد :
« حاج علیخان به او گفته بود
امیر درحمام است و خلعت شاه
را می پوشد ».عزت الدوله وقتی
به شوهرش رسید که قلب او برای
همیشه ایستاده بود.
منابع  :لغت نامه دهخدا ؛ امیرکبیر
وایران تألیف فریدون آدمیت .

آزادی
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گالویژ معتمدی

سخن گفتن و قضاوت دربارۀ رجال
تاریخ معاصر ایران کار ساده ای
نیست  .دریکصد سال گذشته در
مقاطع مختلف تاریخی  ،آزادی قلم
تا حدودی فراهم بوده است وبه دلیل
توجه واشتیاق مردم به آگاهی از
گوشه های تاریخ معاصر دراین زمینه
بسیار قلم زده اندومطالب بسیاری
له و یا علیه آن گفته ونوشته اند.
نوشته هائی پراز اشتباهات تاریخی
وگمراه کننده که فقط به منظور
اغراض شخصی وعقیدتی نوشته شده
ودرکنار آنها آثاری ارزنده  ،بااعتبار
وخواندنی هم پدید آمده است .
آقای محمود طلوعی می نویسد:
مشکل بزرگ ما این است که همه
چیز را سفید یا سیاه می بینیم  .اگر
شخصیتی درنظر ما خطاکار بود هیچ
حسنی دراو نمی بینیم  .تمام خدمات
وکارهای مثبتش را ندیده می گیریم،
دانش و معلوماتش راهم منکر می
شویم وعکس این مطلب هم صادق
است  .اگر کسی درنظر ما خادم ووطن
پرست بود  ،کمترین عیب ونقصی
را ولو بدیهی و آشکار باشد دربارۀ
او نمی پذیریم  .مثال روشن  :دکتر
محمد مصدق که بی تردید یکی از
صالح ترین و پاک ترین ووطن پرست
ترین دولتمردان این کشور بود ولی
طرفداران متعصب وی چنان بتی از
او ساخته اند که کوچکترین اشاره
ای وانتقادی که کم وبیش به او وارد
است ازنظر اینان گناهی نابخشودنی
به شمار می آید .آقای طلوعی
درباره مستوفی الممالک فوق العاده
زیبا نوشته اند :اومردی بود رئوف ،
مهربان  ،دردوستی ثابت ودر دشمنی
روگردان  ،بدی می دید  ،خوبی می
کرد .مناعت داشت اما تکبرنداشت .
گفته اند کم اراده بود  .اراده وثبات
رأی که او درجنگ بین الملل درمقابل
سفارتین ازخود به ظهور رساند ،
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حس
تق
ن ی زاده

درقوه هیچیک ازرجال قوم نبودچون
درخواهش به پیمانه قائل نیستند ،
به بهانه ایراد می گیرند .چون ملت
نمی دانند چه می خواهند  ،متصدیان
امور هم نمی دانند چه کنند  ،بی راه
میروند وبه منزل نمی رسند.
می دانیم درکشورهای استبدادی
که تیغ قلم بیش از هراسلحه ای
حکومت ها را می لرزاند  ،وملتهائی
که خودسانسوری  ،رودربایستی
ورشوه خواری از عوامل مهم بازدارنده
ومهارکننده قلم است  ،یافتن
حقیقت اگر غیر ممکن نباشد ساده
نیست  .بنابراین حتم ًا کتاب آقای
طلوعی « بازیگران عصر پهلوی» هم
ازخودسانسوری وسانسور حکومت
اسالمی ازاین قاعده مستثنی
نیست واگر ایشان ازتیغ سانسور
نمی هراسید می گفت  :مثال دیگر
محمدرضاشاه  ،ازوقتی به دسیسه
اطرافیان صدای انقالب ماراشنید
باهمان نگاه سفید وسیاه  ،دست اورا
رد کردیم وحکومتی را که می شد
اصالح کرد تغییر دادیم ومملکت
راشخم زدیم  .خدمات اورا سهل است
که حتی تمام سازندگیهای حکومت
بیش از نیم قرن پهلوی را نادیده

گرفتیم  .آزادیهای فردی  ،مذهبی،
فرهنگی وامنیت را که تقریب ًا اکثر
مردم خاورمیانه هنوز هم از نعمت
داشتن آن محرومند بی ارزش
شمردیم والبته به درستی پای بر
آزادی سیاسی فشردیم  .اما جالب
است که پس از آمدن به تبعید
اجتماعی
برسردرهمه بنگاههای
مان نوشتیم نه سیاسی نه انتفاعی
زیرا که سیاست برای ما از مقوله
استفاده بردن است واما دربرابر هر
حرکت وهراجتماع ضد استبدادی که
خواست شکل بگیرد برای توجیه کم
کاری خود با افتخار خاطرنشان کردیم
که ما سیاسی نیستیم  .راستی ؟ پس
چرا انقالب کردیم ؟ دردمان  ،اجرای
حدود و قصاص بود؟ یا خوار وخفیف
شدن درمجامع بین المللی؟ از مقدمۀ
مفصل ودردناک وزیبائی کتاب
« بازیگران عصر پهلوی » می گذریم
وبه اصل مطلب برمی گردیم .
از رجال عصر انقالب مشروطه تا
دوران شاهان پهلوی اولین آنها ذکاء
الملک یا محمد علی فروغی است
و مهمترین ومعروف ترین آنها مصدق
السلطنه یا دکتر مصدق است  .اما
ناشناخته ترین آنها سید حسن تقی
تقی زاده

آزادی

قسمت دوم

زاده است  .او که آخوند زاده واز
سادات حسینی بود  ،از شخصیت
های نادری است که درباره اش
عقاید کام ً
ال متضادی گفته ونوشته
شده است .خیلی ها «صفت خائن و
لقب نوکر و سرسپرده بیگانه » را به
آسانی وبدون توجه به بار سنگین
کلمات درمورد خیلی از رجال پیشین
ایران از جمله تقی زاده بکار برده اند.
وبعضی برعکس  ،اورا یکی از خادمین
درجه اول این کشور به شمار آورده
اند .اما کمتر کسی دربارۀ مراتب
علمی او تردید کرده است  .اوعلوم
ادبی فارسی وعربی  ،طب قدیم و
طب جدید فرنگی رافراگرفته بعداز
تکمیل زبان فرانسه دروس علمی را
به زبان انگلیسی آموخته است واز
همه مهمتر آنکه شاهنامه شناسی با
تقی زاده درایران آغاز شده است .
شخصیتی چون دکتر غالمحسین
صدیقی که از نظر سیاسی بسیار با
تقی زاده اختالف داشت می گوید:
دراین دو سه قرن اخیر به وسعت
معلومات او کسی درایران به وجود
نیامده  ،او بخاطر فضلش یکی از نوادر
تاریخ ایران است اما متأسفانه امضای
قرارداد تمدید نفت وارشدیت او در
فراماسونری به سوء شهرت سیاسی او
افزودوبرارزیابی دقیق مقام علمی او
سایه انداخت  .اگر ستایش بیگانگان را
ازاو  ،دلیل وابستگیش بشمار نیاوریم
تقی زاده از جمله ایرانیانی است که
درتمام کتب ونشریات خارجی ازاو
به نیکی یادشده است .یک محقق
برجستۀ آمریکائی درکتاب ریشه
های انقالب از تقی زاده بعنوان یک
چهره درخشان تاریخ مشروطیت
یاد می کنند ومحقق دیگری
درکتاب ناسیونالیسم درایران اورا
یک شخصیت بسیار محترم خوانده
وشاید مناسب ترین صفت راروزنامه
تایمز بعداز مرگ او بکار برده است .
یک شخصیت بحث انگیز .
به قفقاز ،استانبول  ،مصر  ،بیروت
ودمشق سفر کرده واز بدو ورود به
ایران به صف مشروطه طلبان پیوسته
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ودر جنبش مارکسیستی شاخه تبریز،
ونقش مهم این انجمن درجنبش
مشروطه فعالیت چشمگیری داشت.
او به همراه دیگر وکالی مجلس  ،شاه
را ،متقاعد کردند که حکم مشروطه را
دست خط نماید وازهمان روزکه ایران
درعداد ممالک مشروطه درآمد  .تقی
زاده به عضویت کمیسیونی برای تهیه
وتدوین متمم قانون اساسی انتخاب
گردید که بیش از اصل قانون اساسی
اهمیت داشت وحقوق مردم درآن
بود .اما دومشکل پیش آمد .یکی حق
مداخله مجتهدین درتدوین قوانین
مصوبه با موازین شرع که روحانیون
دربارۀ آن اصرار می ورزیدند ودیگر
اصل تساوی حقوق تمام مردم ایران
اعم از مسلمان وغیر مسلمان که تقی
زاده ویارانش دربارۀ آن پافشاری می
کردند.که سرانجام طرفین رضایت
دادند وهردوقانون را تصویب کردند.
محمد علی شاه به واسطۀ محدودیت
هائی که متمم قانون اساسی
دراختیارات او بوجود آورد از امضای
آن طفره میرفت ودرصدد تطمیع تقی
زاده بود .باپیشنهاد ازدواج بایکی
از شاهزاده خانمها وتولیت آستان
قدس رضوی همراه با چند قریه که
تقی زاده بااینکه ثروتی نداشت واز
عایدی مختصر کتابخانه ای امرار
معاش می کردنپذیرفت  .اما واقعه
تاریخی به توپ بستن مجلس شورای
ملی وتحصن تقی زاده درسفارت
انگلیس وخروج او ازایران تحت
حمایت انگلیسی ها از نقاط تاریک
زندگی اوست .پس از خروج ازایران
به دعوت پروفسور براون به کمبریج
می رود وضمن فهرست کردن کتب
فارسی وعربی درکتابخانه بزرگ
آنجا تبلیغات وسیعی علیه استبداد
محمد شاه و به نفع آزادیخواهان
در مطبوعات انگلیس به راه می
اندازد  .سپس برای پیوستن به قیام
ستارخان وباقرخان به تبریز باز گشت
ودرمجلس دوم شورای ملی ازتبریز
انتخاب گردید  .دراین دوره دوحزب
تشکیل گردید  .دمکرات عامیون که
تقی زاده یکی از رهبران آن بشمار می
رفت ودیگری اعتدالیون که علمای
بزرگی چون بهبهانی ودهخدا از
طرفداران آن بودند .ضدیت ودشمنی
بین آنها باال گرفت ودراین میان
بهبهانی ترور شد  .کسروی با صراحت
قتل بهبهانی را به تقی زاده نسبت
داده است  .تقی زاده مجددا ً مجبور
به فرار ازایران شد و به استانبول رفت
 .مدتی با تنگدستی درآنجا زندگی
کرد سپس به آمریکارفت  .دراوائل
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محمدعلی شاه درصدد تطمیع تقی زاده بود .باپیشنهاد ازدواج بایکی از شاهزاده
خانمها وتولیت آستان قدس رضوی همراه با چند قریه  ،که تقی زاده بااینکه ثروتی
نداشت واز عایدی مختصر کتابخانه ای امرار معاش می کرد نپذیرفت .
جنگ اول آلمان برای شوراندن
ایرانی ها وهندیها علیه انگلستان
بسیار فعالیت می کردند ودرآن زمان
اکثر ایرانیان طرفدار آلمان وبرضد
روس وانگلیس بودند وهمگی برای
آلمان سینه میزدند بدون آنکه واقع ًا
ارتباطی با آنها داشته باشند  .بهمین
دلیل تقی زاده به دعوت کنسول
به آلمان میرود ویک کمیته ایرانی
تشکیل می دهد .به درخواست این
کمیته ایرانیان وطن دوست وآزادی
خواه از همه جای اروپا درآلمان جمع
می شوند  .بهترین کار تقی زاده
وکمیته ایرانیان وادارساختن دولت
آلمان به گنجاندن ماده ای درقرارداد
بین آلمان وحکومت جدید بلشویکی
روسیه بود درباره تخلیه ایران ازقوای
روسیه وعثمانی که بخش اعظم
شمال و غرب ایران را تحت اشغال
خود داشتند .او همچنین درروزنامه
های معتبر آلمان نوشت  :انگلستان
هم باید حسن نیت خودرا به اثبات
رساند و قشون خودرا که پس از عقب
کشیدن روس وعثمانی دلیلی برای
ماندن آنها نیست ازایران خارج نماید.
اما چون انگلیسی ها سوء نیت خودرا
آشکار ساخته وحاضر به تخلیه ایران
نمی شدند تقی زاده نوشت عجب

آنکه روس  ،ایران را آزاد می خواهد و
انگلیسی ها که بیشتر سنگ حمایت
ودلسوزی ملل ضعیف را به سینه می
زنند  ،امروز چشم دیدن فرمان آزادی
ایران راهم ندارند وبدون خجالت
درآن تحریفاتی می نمایند که جاودان
اسباب سیه رویی خودآنها خواهدشد.
تقی زاده همچنین دوکتاب معتبر
ومستند درشرح فجایع سیاست
استعماری انگلیس زیر عنوان « کشف
دوروئی ونیرنگ انگلیس » و کتاب
دیگری تحت عنوان « خیانت روس
وانگلیس نسبت به ایران» منتشر
کرد که درهمان زمان به چندین زبان
ترجمه شد .تقی زاده بعد از پایان
جنگ وشرکت آلمان دربرلن ماند
و به انتشار روزنامه خود درمخالفت
با تجاوزات ودخالت بیگانگان مأمور
مذاکره باروسیه شد ومدت یکسال
ونیم درمسکو ماند .هنگامی که
رضاخان سردارسپه به نخست وزیری
رسید به پیشنهاد فروغی وزیر خارجه
برای مذاکره با دولت جدید انگلیس
به لندن رفت ودرهمانجا به نمایندگی
مجلس پنجم انتخاب شد و به ایران
باز گشت وبرای اولین بار بارضا خان
رئیس الوزرای مقتدرایران مالقات
کرد وبه جمع محارم ومشاوران

محمدعلیشاه

آزادی

خصوصی او پیوست .
اما درجلسه فوق العاده ای که
درمجلس برای « طرح خلع قاجاریه از
سلطنت» تشکیل گردید تقی زاده ،
مصدق السلطنه  ،عالء و دولت آیادی
به مخالفت پرداختند  .تقی زاده
گفت :قصد ما طرفداری از قاجاریه یا
برضد شخص رضا شاه نیست  .ما می
خواهیم به قانون اساسی خللی وارد
نیاید ولی این طرح بااکثریت قاطع
نمایندگان بتصویب رسید و با تشکیل
مجلس مؤسسان رضا خان به سلطنت
انتخاب گردید وهمه آن چهار نفر بعد
از دوماه غیبت دوباره به مجلس باز
گشتند.
تقی زاده صدر مشروطه مردی
آزادیخواه و قابل تکریم بود .به
شهادت سخن رانیهای سنجیده
اش درمجلس اول ودوم  ،وبه حکم
صفای نیتش درراه استقرار حکومت
قانون  ،تقی زاده در دورۀ محمد
علیشاه جوانی بود حق طلب ،آزاده
وسبکبار که می توانست دربرابر
آلودۀ
ودستگاه
محمدعلیشاه
استبدادیش ایستادگی کند وروزی
که عرصه را برآزادیخواهان تنگ دید
راهی اروپاشود ،آنجا زندگی کند و
با دستمزد بخورونمیری بسازد .اما
دریغا که آن تقی زاده ُمرد وبجایش
تقی زاده محتاج دوران رضاشاهی
تولد یافت که که درشماره گذشته به
او پرداختیم .
نوشتار این شماره دریچه کوچکی
است که برروی گذشته گشودیم
وتأکید براین نکته که اگر ملتی
بخواهد بماند و آزادبماند و سرنوشت
سیاهش درهر دوره ای تکرار نشود
باید بی غرضانه ومنصفانه  ،اما سخت
وبی رحمانه به حساب زمامدارانش
رسیدگی کند وخوب و بد اعمالشان
را بسنجد .عقاید موافق ومخالف را
بشنود و زیر ذره بین قضاوت به آنها
بنگرد.
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قسمت هفتم

سازمان ملل متحد
وحقوق بشر
*گرچه زنان اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می دهند  ،هنوز
هیچ جامعه ای نیست که درآن زنان از مساوات کامل با مردان
برخوردارباشند * .تعداد کارگران مهاجر زن که ازرفتارهای غیر انسانی
وسوء استفاده جنسی بدست کارفرمایان خود رنج می برند درحال افزایش است
کارگران مهاجر

درسالهای اخیر  ،پدیده مهاجرت
بدنبال افزایش پدیدۀ جهانی شدن،
روی تعداد زیادی از کشورها درهمه
مناطق جهان اثر گذاشته است .
کارگران مهاجر وخانواده های آنان
با بهره کشی اقتصادی وتبعیض
درکار ونیز درآمدهای پائین  ،شراایط
نامساعد کار و فقدان امنیت شغلی
روبروهستند .این کارگران درجریان
تالش جهت مقابله روانی ومطابقت
فرهنگی با کشور میزبان  ،اغلب
از برخوردهای خصمانه حمومت ،
تعصبات محلی وسایر موارد نقض
حقوق بشر رنج می برند .این
مسائل انسانی مربوط به مهاجرت
اغلب دربارۀ مهاجران غیر منظم یا
غیرقانونی سخت تر وجدی تراست
وقاچاق مخفی کارگران مهاجر باعث
تشدید آن می شود.
تعداد کارگران مهاجر زن که به امید
فرار از فقر  ،کشورشان را ترک کرده
اند وازرفتارهای غیر انسانی وسوء
استفاده جنسی بدست کارفرمایان
خود رنج می برند درحال افزایش
است  .این پدیده به صورت روز
افزونی به عنوان شکل جدیدی
از بردگی مرتبط باافزایش تجارت
فرامرزی جنسی وقاچا زنان ودختران
به چشم می خورد .این امر باعث شده
که سازمان ملل وجامعه بین المللی
توجه خاصی به مصائب کارگران
مهاجر مؤنث بنمایند.
درسال  ، 1990مجمع عمومی  ،تالش
های مربوط به شناخت حقوق بشر
کارگران مهاجر راازطریق اتخاذ
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«کنوانسیون بین المللی حمایت
ازحقوق کلیه کارگران مهاجر واعضای
خانواده های آنان »  ،افزایش داد .این
کنوانسیون عالوه برمعاهدات کلی
حقوق بشر واسناد مربوط به استاندارد
های بین المللی کار  ،به کنوانسیونهای
ضدبردگی وکنوانسیون یونسکو علیه
تبعیض درآموزش استناد می نماید.
درحال حاضر  ،کنوانسیون مزبور
توسط فقط ن ُه دولت تصویب شده
وهنوز الزم األجرا نگردیده است .
درسال  ، 1997کمیسیون حقوق
بشر اقدام به تأسیس یک گروه کار
متشکل ازکارشناسان بین دولتی
دربارۀ حقوق بشر اقلیت ها کرد که
کارش مطالعه وضعیت کارگران مهاجر
بود.

آزادی

حقوق بشر زنان
گرچه زنان اکثریت جمعیت جهان را
تشکیل می دهند  ،هنوز هیچ جامعه
ای نیست که درآن زنان از مساوات
کامل با مردان برخوردارباشند .برای
نمونه  ،درسال  ، 1886زنان فقط
 7درصد از پست های وزارت رادر
حکومت های جهان داشتند .ارقام
مربوط به تعداد زنان درمشاغل باالی
تجاری وآموزش عالی نیزدرهمین
سطو است .زنان هنوزهم درمعرض
تبعیض گسترده درزندگی روزمره
هستند وغالب ًا دچار مشکل عدم
نمایندگی کافی درحیات اجتماعی
کشورهای درحال توسعه ونیز

کشورهای توسعه یافته می باشند.
سازمان ملل متحد همواره تأکید
کرده است که ترویج حقوق بشر زنان
بایستی منجر به رفع کلیه اشکال
تبعیض براساس جنسیت شود وزنان
راقادر به مشارکت کامل درزمینه های
حیات مدنی  ،سیاسی  ،اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی نماید.

خشونت علیه زنان
سازمان ملل متحد براین باوراست
که زنان به ویژه درسه زمینه آسیب
پذیرند:
 خشونت درخانواده خشونت درجانعه خشونت توسط دولت یا نادیدهگرفتن خشونت توسط دولت.
طبق مطالعه بانک جهانی خشونت
داخلی درخانواده درحال افزایش
است  .مطالعه مزبور نشان داد که
 25تا  30درصد زنان درهمه جهان
از سوء رفتار جسمی توسط شریک
زندگی خود رنج می برند.حدود 60
میلیون دختر بخاط ترجیح دادن
پسر درخانواده جان خودرا از دست
داده اند .بسیاری از والدین بخاطر
پسر داشتن  ،دختر خودرا می کشند
وپیش از یا اندکی پس از تولد آنهارا
مورد غفلت قرارمی دهند .هرسال
طبق برآوردهای موجود دومیلیون
دختر درحداقل  28کشور درمعرض
سنت تکان دهندۀ ختنه دختران
قرارمی گیرند دربرخی جوامع ،
دختران مجبور می شوند که درسن
پائین  ،پیش ازآنکه به بلوغ جسمی ،
روانی واحساسی برسند ازدواج کنند.
درجوامع محلی  ،تجاوز هنوز یک
جرم شایع است که باعث شرمساری
و نکوهش برای قربانیان بیگناه آن
می شود .زمانی که قربانی تجاوز
وآزارجنسی قرارمی گیرند  ،اغلب
با پریشان روانی  ،معلولیت جسمی
یا حتی مرگ روبرو می شوند .
دامنۀ قاچاق زنان ودختران درداخل
کشورها وبین کشورها به ابعاد نگران
کننده ای بخصوص درکشورهای
آسیائی واروپائیرسیده است  .درعین
حال  ،جهانگردی جنسی به مقصد
کشورهای درحال توسعه یک صنعت
بسیار سازمان یافته درچندین کشور
غربی وکشورهای توسعه یافتۀ دیگر
است  .درمقوله خشونت توسط دولت
یا خشونتی که دولت نادیده می گیرد.
مقامات پلیس وزندان که قاعدت ًا
بایستی حامی زنان دربرابر خشونت
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باشند  ،غالب ًا خودشان مرتکب سوء
رفتارهای جنسی می شوند .هزاران
زن که دربازداشت بسر می برند
بطور مرتب درمراکز بازداشتی پلیس
درسراسر جهان مورد تجاوز قرارمی
گیرندویا بطور ظالمانه توسط نیروهای
امنیتی شکنجه می شوند .تقریب ًا
درهمۀ مناقشات مسلحانه  ،از تجاوز
به عنوان تاکتیک خودسرانه جهت
مرعوب کردن ومتعهد کردن تمامی
جوامع استفاده می شود .زنان و
دختران غالب ًا قربانی تجاوزهای جمعی
وبردگی جنسی توسط سربازان قرار
می گیرند .همانطوریکه درمناقشات
رواندا ویوگسالوی سابق وبسیاری
از مناقشات دیگر درجهان مشاهده
شده است .
سازمان ملل متحد به مبارزه با
خشونت علیه زنان متعهد است
ودراین راه باتوجه به علل ریشه
ای ومظاهر آن  ،نقش های مبتنی
برجنسیت وروابط نامساوی درقدرت
رادرجامعه مورد چالش قرارداده
است  .با عنایت به اینکه بیشتر قوانین
قربانیان را حمایت نکرده ومجرمین را
مجازات نمی کنند .اعمال قوانینی که
حدود رفتارهای قابل قبول را تعیین
می نماید وفرهنگ حاکم درمورد
مصونیت مجرمین راازبین می برد.
آنهم ازطریق اعمال معیارهای «توجه
مقتضی قانونی » توسط حکومت ها ،
ضروری است .
درعین حال  ،تالش های اطالع رسانی
با تأکید روی حقوق مساوی زنان
خطاب به همۀ جامعه درکل  ،آموزش
قضات ومأموران پلیس ونیز مردان
وپسران بمنظور تغییر رفتارهای
جامعه وعقایدی که خشونت علیه
زنان را تحمل می نماید  ،ضروری
است .
تغییر دادن رفتار وذهنیت مردم
دربارۀ زنان مدت زمان مدیدی طول
خواهد کشید .اما ارتقاء آگاهی
عمومی از مسئله خشونت علیه زنان
وآموزش مردان وپسران جهت نگاه
کردن به زنان بعنوان شریک های
مساوی درحیات خصوصی وعمومی ،
جهت دمکراتیک کردن جامعه مهم
است  .همانتگونه که اتحاذ تدابیر
قانونی جهت حصول اطمینان از
حمایت حقوق زنان اهمیت دارد.
این امر مستلزم همیاری پایدار نقش
آفرینان دولتی وغیر دولتی  ،منجمله
معلمان  ،مقامات بهداشتی ودرمانی
 ،قانون گذاران  ،قوه قضائیه ورسانه
های گروهی است .
سازمان ملل درحال بسیج ابتکارات
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منسجم بین المللی جهت حمایت
اززنان درمقابل خشونت درسطوح
محلی و ملی است  .کنفرانس جهانی
حقوق بشردرسال  1993مصرانه از
حکومت ها ونظام ملل متحد خواست
که با همکاری یکدیگر درجهت منع
کلیه اشکال آزار جنسی وبهره کشی
جنسی حرکت کنند .اعالمیۀ وین  ،به
عنوان نکرانی های اساسی به قاچاق
بین المللی افراد  ،تعصبات فرهنگی
وافراط گرائی مذهبی  ،ونیز تبعیض
جنسی درمدیریت دادگستری وهمۀ
جنبه های حیات سیاسی  ،مدنی ،
اقتصادی  ،اجتماعی وفرهنگی اشاره
کرده است  .ازسال  ، 1994مخبرویژه
خشونت علیه زنان با همکاری سایر
گزارشگران ویژه کمیسیون حقوق
بشر  ،توجه سیاسی فزاینده ای را
به علل وعواقب خشونت مرتبط با
جنسیت جلب کرده  ،وتوصیه هائی
جهت جلوگیری از بروز وجبران
عواقب آنها ارائه نموده است .
گزارشگر ویژه مزبور دربارۀ بردگی
نظامی وجنسی درزمان جنگ
درکره وژاپن  ،قاچاق زنان ودختران
درلهستان  ،خشونت خانوادگی
دربرزیل  ،تجاوز درآفریقای جنوبی
 ،خشونت علیه زنان درمناقشات
مسلحانه وخشونت علیه زنان
درزندانهای آمریکا  ،مطالعاتی انجام
داده است .
نظارت وگزارش دادن دربارۀ موارد
نقض حقوق  ،ابزارهای مهمی برای
حمایت از حقوق بشر زنان است،

کارشناسان کمیسیون حقوق بشر
ونهادهای مربوط به معاهدات حقوق
بشری بطور روز افزونی دیدگاههای
مبتنی بررفع مسائل جنسیتی را
درکارهای خودشان واردکرده ودرحال
حاضر بطور کلی بخش خاصی از
گزارش های خودرا به تحلیلتبعیض
علیه زنان اختصاص می دهند .عالوه
بر گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان
 ،برخی از مأموریت های موضوعی که
کمیسیون حقوق بشر تعیین می نماید
مثل مسایل مربوط به اعدام  ،شکنجه
 ،نابردباری مذهبی  ،آزادی فکر
وبیان  ،تبعیض نژادی واستقالل قوۀ
قضائیه نیز به حقوق زنان توجه دارند
واز مسئوالن آنها خواسته شده که
مالحظات فوق الذکر را درگزارشات
خود بطور کامل واردنمایند.

حمایت از حقوق کودکان
دومیلیارد نفر درجهان امروز زیر
 18سال سن دارند .کودکان بعنوان
آسیب پذیرترین قشر جامعه  ،اغلب
قربانی موارد نقض جدی حقوق بشر
قرارمی گیرند .میزان سوء رفتار های
سیستماتیک علیه کودکان بسیار
نگران کننده است واشکال آن از
سوء تغذیه گرفته تا استخدام درامور
نظامی  ،کار اجباری وفقدان آموزش
متفاوت میباشد که روی زندگی آنان
درزمان بلوغ اثرات دائمی دارد.
سوء تغذیه تاکنون زیان آورترین نوع

آزادی

سوء رفتار باکودکان درهمۀ دنیا بوده
است  .هرسال  ،بیش از  12میلیون
کودک زیر سن پنج سال درکشورهای
درحال توسعه می میرند .بیش از 55
درصد از مرگ ومیر کودکان درجهان
مربوط به سوء تغذیه است  .حدود 40
میلیون نوزاد  ،یعنی یک کودک از
هر سه کودکی که هرسال به دنیا می
آیند  ،بخاطر عدم ثبت درزمان تولد
درمعرض خطر هستند .بدون گواهی
ثبت تولد  ،کودک بطوررسمی یک
شهروند محسوب نمی شودواغلب
از دسترسی به خدمات اساسی
بهداشتی کافی و آموزش های پایه
محروم می گردد .طبق آمار سازمان
بین المللی کار حداقل  120میلیون
کودک درسنین بین  5و  14سال
بطور تمام وقت کار می کنندوبرای
حدود 250میلیون کودک کارکردن
یک فعالیت ثانوی است  .تهدیدات
دیگری نسبت به زندگی گودکان
وتوسعه آنان درجهان وجوددارد
که شامل قتل کودکان خیابانی ،
فروش اعضای بدن  ،هرزه نگاری
( پورنوگرافی) کودکان و روسپی
گری است  .بش از دومیلیون کودک
برآورد می شود که درگیر روسپی
گری هستندکه حدود یک میلیون
آنها درآسیا و  300هزارنفر درایاالت
متحده آمریکا هستند.
دنباله بحث حمایت از حقوق کودکان
را درشماره آینده مطالعه فرمائید.
ادامه دارد
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ور�هابی

رد ام ا��رای اسالمی � می�ﺬرد؟
روشنفکر اسالمی

« پیروان دروغ نمیخواهند
مردم بسوی راستی روند و
میکوشند تا آنانرا از پیشرفت
در زندگی و آبادانی شهر و
روستای خود باز دارند .چنین
کسانی کردارشان زشت و
ویرانگر است .بیگمان کسانی
که بدشمنی با آنان برخیزند به
راه راست و آیین نیک اهورایی
گام مینهند».
نامه اوستا -یسنای  - 45بند 4
ترجمه استاد پورداود
نمیشود کتمان کرد که رژیم آخوندی
از آغاز وجود ننگینش در تب و
تاب است تا هر گونه مخالفت و
دیگراندیشی را به هر وسیله ای از
بین ببرد .امت مسخ شده گوسفند
وارانه دنباله رو خطی هستند که بجز
خشونت  ،بیدادگری  ،دروغ و دزدی
رفتار و کردار دیگری نمیداند .هر
چقدر هم که ماله کشان و مجذوبان
تـفکر اسالم سیاسی بگویند که اصال
و ابدا اینها ربطی به اسالم ندارد و
این دین مناسب همه فصول زندگی و
جامعه نوع بشر است  ،هنوز از خواب
غفلت بیدار نشده اند .از آن دکتر
شریعتی غلط اندازش گرفته تا گنجی
ها و دباغ ها و سازگاراها و رجوی ها و
ده ها افراد دیگرکه جز سر هم بندی
و حرفهای غلنبه سلنبه با دو سه تا
کلمات التین  ،چپ و راست مصاحبه
میکنند و مقاله مینویسند و هیچوقت
هم به اشتباهات وحشتناک خودشان
اعتراف نمیکنند که باعث و بانی چه
فاجعه عظیمی شده اند .هر کدام از
اینها که حاال به هر گوشه ای پرت
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شده اند و مشغول جار و جنجال
هستند  ،با شعارهای اینکه « نه آقا
شما اسالم ستیز و نژاد پرست هستید
« سر وته گفتگو را هم میآورند.
احتیاجی به لیسانس و دکترا نیست
تا ویرانی ناشی از تزریق اسالم را به
دایره سیاست و کشورداری و جامعه و
قانون دید و فقط با یک نگاه سرسری
به اوضاع دنیا میتوان فهمید که
کاله کشورهای اسالمی پس معرکه
است .کشت و کشتار روزانه شاخه
های مذهبی ،اقتصاد های وابسته ،
درگیریهای منطقه ای  ،بی نظمی  ،بی
قانونی  ،فساد اداری  ،زن ستیزی و
دست آخر هم دشمنی با عالم و آدم
 .یکهو صد میلیونشان دیده ندیده
سر یک نقاشی کاریکاتور آشوب و
تظاهرات میکنند .خب این کجایش
افتخار دارد؟ البته اگر از کارشناسان
فنی بپرسید که تا بحال چرا اوضاع
کشورهای اسالمی هیچ بهبودی
نیافته  ،فوری میگویند دسیسه
دشمن بویژه یهود فالن فالن شده
برای خراب کردن وجهه اسالم است.
باز هم احتیاجی به لیسانس و دکترا
نیست که بتوان دید اصوأل چون
مکتب فکریشان بر پایه خشونت و
خونریزی است باید همیشه دشمنانی
در آستین داشته باشند که بتوانند
وجود امتی بودن خود را توجیح کنند.
درست از روز بعد از فوت پیامبر اکرم
 ،از توطئه اسکتبار و آمریکا و انگلیس
و نقشه های اسراییل خبیث بر علیه
دین مبین مدرک و روایت و آیه
موجود است و از آنموقع تا بحال یعنی
هزار و پانصد سال پیش نه تنها گره
گشایی نشده بلکه هزاربرابر هم بدتر
شده است .خالصه که این روشنفکران
اسالمی باید از یکی دست بکشند یا
روشنفکری یا اسالمی چون هر دوتا با
هم جور در نمیآید.
یکی از استادان انتـلکتوال این زمانه

آزادی

شخصی است بنام آقای دکتر صادق
زیبا کالم که قطعه های بسیاری
فیلم در تارنمای جهانی دارد و گاه
گداری هم با رسانه های خارجی
گفتگو میکند و همفکر فتنه گران
 88است .او یکی از منتقدان رژیم
و فعال سیاسی است .البته هنوز او را
به غل و زنجیر نکشیده اند و معلوم
نیست که فعالیت سیاسی اش تا چه
حد میباشد فقط در دوره خیمه شب
بازی انتخابات دوره ششم مسجد
شورای اسالمی ،ایشان رفوزه شد
و از فیلتر مجلس خبرگان رد نشد.
بعید نیست دلخوریش از همان موقع
بوده که حاال شده فعال سیاسی ولی
او نمونه کامل روشنفکر اسالمی است
یعنی دو عنصر نا همخوان .برای اثبات
ادعای ما بد نیست سری به یکی از
سخنرانیهای اخیر ایشان بزنیم  .طبق
گزارش خبرگزاری ایرنا صادق زیبا

کالم استاد دانشگاه تهران گفت که:
«...معتقدم میان اسالم و نگاه دینی
به حقوق بشر تقابل و تعارض بنیادین
وجود ندارد ».خب اینجاست که آدم
از خودش میپرسد آیا این استاد ما
اصأل میداند حقوق بشر چیست یا
نه؟ تازه بر فرض محال هم که ایشان
بداند ،دیگر منظورشان از بنیادین
چیست؟ آیا یعنی که در پایه و
اساس با هم تعارضی ندارند و فقط در
جزییات است که اختالف دارند؟ مثأل
قـتـل و غارت غیرمسلمانان و بی
دینان و پایمالی حقوق زنان و قوانین
مدنی و جزایی وحشتناک چندان
تعارض بنیادین با حقوق بشر ندارد و
بقول معروف چشم گاو است؟
استاد ما که در همایش بزرگداشت
روز جهانی حقوق بشر که توسط
کمیسیون حقوق بشر کانون وکالی
دادگستری مرکز در دانشکده حقوق

به این عکسها نگاه کنید تا حقوق بشر اسالمی را بهتر بشناسید
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دانشگاه شهید بهشتی در تهران
برگزار شد ،گفت ...»:همچنین معتقد
هستم چنانچه قانون اساسی و اصول
مصوب مجلس شورای اسالمی رعایت
و به مراتب قانون عمل می کردیم،
نقض حقوق بشر در ایران به صفر
نزدیک می شد».
خب معلوم است که استاد ما فکر
میکند اشکال از مجریان قانون است
و نه خود قانون ! بخشی از جامعه
ایران مثل هموطنان بهایی هنوز آدم
حساب نمیشوند .همین قانون اساسی
و اصول مصوبه مسجد هیئت عزا
داران دیوانه با قوانین غیر انسانی و
پافشاری به اجرای آن بر مبنای شرع
مبین ،یکی از پایه های خشونت
زدگی و بیعدالتی نسبت به شهروندان
ایرانیست .شما در کدام کشور دیده
اید که نظام حاکمه بخشی از افراد
جامعه را بر اساس باورهای مذهبی
از حق تحصیل و امرار معاش محروم
کند؟ کجا دیده اید که قبرستان مردم
را بولدوزر بکشند و خراب کنند؟ حاال
هم که در شهرستانها خانه ها و مراکز
تجاری بهاییان را عالمت گذاری
میکنند تاطبق فتاوی آخوندها ،آنها
بیشتر آسیب ببینند .همان کاری که
فاشیستهای نازی با قوم یهود کردند
که نهایتأ باعث نابودی میلیونها
یهودی بیگناه شد .اینجور واکنشها
همه ناشی از ترس و وحشتی است که
مبادا مردم از خواب غفلت بیدار شوند
و دیگر لی لی به الالی آخوند و روضه
خوان حقه باز نگذارند  .پیروان ادیان
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اکثریت مخالفانی که بعد از انتخابات سال  ٨٨روی صحنه
آمدندبادولتمردانواربابانجامعهمخالفبودندنهباسیستم
حکومتیاسالمی.همینجاستکهاصالحطلب!بمیدانمیآید
و با بوق و کرنا میگوید نظام درست شدنی وتغیـیر پذیر است
بومی ایرانی که زرتشتی و بهایی
میباشند از سر برکت متعصبین دو
آتشه زیر جور و ستم افتاده اند .اگر
من آتش پرست ،اسالم ستیز هستم ،
با این رفتاری که از این امت می بینم
آنها انسان ستیزهستند.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد
« ...بر اساس کدام قانون یک دانشجو
به دالیل سیاسی و به این دلیل که
افکار و عقاید سیاسی اش مخالف
افکار و عقاید سیاسی حکومت است،
از تحصیل محروم می شود»..
بد نبود استاد ما قانون اساسی آبدوغ
خیاری اسالمی را دوباره خوانی
میکرد .افکار و عقایدی که در راستای
والیت فقیه و مذهب شیعه جعفری
و نظام اسالمی نباشد مخاف قانون
اساسی است .اکثریت این مخالفان که
بعد از انتخابات سال  ٨٨روی صحنه
آمدند با دولتمردان و اربابان جامعه
مخالف بودند نه با سیستم حکومتی
اسالمی .همین جاست که اصالح
طلب! بمیدان میآید و با بوق و کرنا
میگوید نظام درست شدنی وتغیـیر
پذیر است چون درقانون اساسی
آمده است که فالن و بهمان  .براساس
اصل  ٤قانون اساسی جمهوری نعلین

و آفتابه کلیه قوانین ومقررات مدنی،
جزائی وفرهنگی باید براساس موازین
اسالمی باشد .خب این موازین اسالمی
از کجا میآید ؟ همه از مبانی فقه و
احادیث و روایات و به استناد از قرآن
میباشد یا شاید استاد ما فکر میکند
که موازین اسالمی چکیده ای از کتاب
روح القوانین موسیو منتسکیو است؟
تازه این امت بسیج و حزب اهلل شاکی
است که هنوز موازین جامعه بر طبق
آیات قرآنی نیست و باید بیشتر مورد
تحقیق و اجرا قرار بگیرد تا مملکت
بهشت برین شود .بعله ،آنوقت است
که باید یک پا را اینور و پای دیگر را
آنور گذاشت و آنچه که خود دانید ،
فقط همینش کم مانده بود که کام َ
ال به
عهد حجر برگردیم .
یکی از میدان های بحث و مبادله
آزادی و دموکراسی  ،رسانه های
گروهی و نشریات کتاب میباشد.
طبق قانون اساسی جاهالن ،نشریات
و مطبوعات در بیان مطالب آزادند
مگر آنکه مخل مبانی اسالم یا حقوق
عمومی باشد ولی می بینیم که هر
کسی هر انتقادی به کردار و رفتار
نظام درجه یک آفتابه بکند ،حبس
تعزیری و شالق و زندانی و تبعید در

آزادی

این مورد کامأل آزاد است.
در راستای جریانات فرهنگی  ،اصل
 ٢٤با عنایت به اصول قانون اساسی
 ،فرهنگ آزادانه در چارچوب قانون
به مردم سپرده شده اما در راستای
ترویج اصول اسالمی است وحکومت
اسالمی نقش راهبری وهدایت به
عهده دارد .این هم یک نمونه از
برنامه ترویج اصول اسالمی که مردم
آزادانه فرهنگ درست کنند .به
گزارش خبرگزاری مهرضریح خيمه
گاه مرقد باب الحوائج (حضرت
ابوالفضل) از استان فارس وارد استان
بوشهر شد و با حضور گسترده مردم
در شهر دالکی از توابع شهرستان
دشتستان با برگزاری نوحه خوانی و
زنجیر زنی مورد استقبال قرار گرفت!
به عبارت ساده تر این امت اسالم
زده در صف می ایستد تا در مقابل
چهارتا تخته و میخ و لوالی وارداتی
از چین تعظیم کند چون ممکن است
کربال رفتن برایشان ممکن نباشد
پس حاال ضریح را ببینند و امامزاده
طلبشاناستاد زیبا کالم دو سه سال
پیش چنین فرمودند که « به ریش
تراشیده من زیاد دقت نکنید من
یک تار موی محمدبن عبداهلل را به
کوروش و داریوش و تخت جمشید
و پرسپولیس نمیدهم ».و بخاطر
همین افکار است که تا ابد الدهردر
عقب ماندگی خواهید بود .تا زمانی
که هویت ملی افراد از بین برود و
استخوان بیگانه مورد پرستش قرار
گیرد اوضاع قمر در عقرب خواهد
بود .در خاتمه بشنویم از رهبر معظم
ارازل و اوباش که در در دیدار با
اعضای ستاد مرکزی رزمندگان اسالم
چنین فرمودند «...هيئت ها نميتوانند
حسين
سكوالر باشند؛ هيئت امام
ِ
سكوالر ما نداريم! هركس عالقهمند
به امام حسين است ،يعنى عالقهمند
به اسالم سياسى است ،اسالم مجاهد
است ،اسالم مقاتله است ،اسالم
خون دادن است ،اسالم جان دادن
است؛ معناى اعتقاد به امام حسين
اين است ».همین طرز فکر است
که پایه قانون اساسی و کشور داری
و منشور حقوق شهروندی به سبک
اسالمی -آخوندی میباشد .استاد زیبا
کالم بهتر است که تخصص خود را به
هنرهای زیبا و تیاترعوض کند و علوم
سیاسی را در کوزه بگذارد و آبش را
بخورد.
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کوچک
مسابقات المپیک
این روزها مسابقات المپیک زمستانی
درسوچی روسیه برگزار می شود.
بدنیست بدانید در دوران باستان که
المپیادهائی برگزار میشد به برندگان
جایزه می دادند .برای مثال دونده ای
که می توانست مسافتی بطول یک
ا ِستاد که برابر با دویست متر بود بدود

واول شود پنجاه کوزه روغن زیتون
دریافت می کرد .قهرمان مسابقه ای
که شبیه به بوکس امروزی است سی
کوزه روغن زیتون دریافت می کرد.
برنده مسابقه پرتاب دیسک وپرتاب
زوبین چهل کوزه روغن زیتون
نصیبش می شد.برنده مسابقه ارابه
رانی  140کوزه روغن زیتون را به خانه
می بُرد ..درمسابقات پاروزنی سیصد
درهم ودویست وعده غذای رایگان
می گرفت .برنده مسابقه آواز خوانی
هم یک تاج طال دریافت می کرد.

زنان مخترع

و

اندنی

خو

ازقدیم گفته اند احتیاج مادر اختراع
است  .دربین زنان هم مخترعینی
داریم که برحسب احتیاج وسیله ای
را اختراع کرده اند .ازاین قرار:
آنتوانت نوردینگ ( سوئدی ) درسال
 1847ادوکلنی را ببازار آوارد.
 مادام میرکل  ،مخترع نخستینکبریت به سبک امروزی
 میر فرناوان بنشو تون انگشتانه رااختراع کرد.
آمریکائیآنی جامپ کانون
( )1941 -1863راه طبقه بندی طیف
های ستاره هارا پیداکرد و نزدیک به
 60هزار ستاره را طبقه بندی کرد.
تصویراورا درباال می بینید.
 ماری ماته  -دور بین دریائی رااختراع کرد واین دوربین بدست
دخترش تکمیل شد.

مطالعه وفواید آن

ادیبی گفته است :
« خواندن برای روح مانند خوردنوآشامیدن برای جسم است  .روحی
که نخواند مانند جسمی که نخورده و
نیاشامد ضعیف ورنجور می شود!»

آب تُرش

درهنگام حرکت سپاهیان رم قدیم
بسوی جبهه های جنگ برای اینکه
سربازان ازآشامیدن مقدار زیاد
آب که برای سالمتی ارگانیزم بدن
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آزادی

خطرناک است خود داری نمایند بین
آنها آبی را توزیع می کردند که با مواد
مختلفی ازجمله آب لیمو  ،ترش شده
بود .آشامیدن مقدار کمی از این آب
باعث رفع تشنگی می گردید.

نوگی ژنرال معروف ژاپنی بود که
درنبرد با روسیه درسالهای  1904تا
 1906فرماندهی قوای حمله کننده به
بندر « پورت آرتور را بعهده داشت که
به اتفاق همسرش خودکشی کرد.

معدن میکرب
اگر یک ناخن را که دراثر چرک سیاه
شده زیر میکروسکپ قراردهیم
مشاهده خواهیم کرد که معدنی از
چرک و کثافت ومیکرب بشمار می
رود.
چون دستها ی ما از اعضائی است که
بیش از سایر قسمتها ی بدن با دهان
ودرنتیجه قسمت های داخلی بدن

مرگ امپراتور
موتسو هیتو امپراتور ژاپن در 29
ژوئیه  1912درگذشت اما برای دفن
او تا  12سپتامبر یعنی حدود  45روز
بعد صبر کردند خبرمرگ این امپراتور
که فوق العاده محبوب بوددرکشوربا
اندوه وتأثر بسیار منتشر شد
وتعدادزیادی از ژاپنی ها از شدت
ناراحتی خودکشی نمودند دربین
اشخاصی که دست به خودکشی
ژاپنی یا هاراگیری زدند یکی هم

سروکار دارد بنابراین همین ناخن
کوچکولی کثیف می تواند عامل بروز
بیماریهای خطرناک باشد بهمین
جهت است که کوتاه نگهداشتن
ناخن وتمیز کردن دست وسیلۀ
صابون عامل مهم حفظ سالمتی است

جنگ دوم جهانی
درجنگ جهانی دوم قبل از پیاده
شدن نیروهای متفقین درنرماندی
درسال  1944سازمان ضدجاسوسی
انگلستان موفق شد به آلمانیها
بقبوالند که جبهه دوم ازآفریقا گشوده
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خواهد شد وژنرال «الکساندر»
شخص ًا مدت  5ماه نقل وانتقال بزرگ
نیروی انسانی وتجهیزات رابین
جبل الطارق و شمال آفریقا انجام داد
ولی نکتۀ جالب اینجاست شخصی
که برتمام این کارها نظارت می کرد
وعکس وفیلمش همه جا نشان داده
میشد هنرپیشه استرالیائی «کلیفتون
جمس» بود که نقش ژنرال الکساندر
رابازی می کرد درحالیکه خود
الکساندر در لندن بود .

به من می گفت  :پسرم هرچیز بدی
برایت پیش آمد بالفاصله فراموش
کن چون اگر قرارباشد تو بار همۀ
ناراحتی ها و سختی هائی را که
درگذشته برایت روی داده به دوش
بکشی دربیست سالگی یک مرد گوژ
پشت خواهی شد ومن از ترس اینکه
مبادا به این صورت درآیم سعی می
کردم اص ً
ال به ناراحتی های گذشته
خود فکر نکنم و همین وضع باعث
شد تا امروز هم که یک مرد هستم
هرگز به سختی های گذشته نمی
اندیشم .

افتاد تا آنکه از سال  1500میالدی بار
دیگر رواج پیداکرد و به سیر تکاملی
خود پرداخت تا به حد امروزی رسید.

عجایب داغ خورشید

مهاراجه دست وپا طال
سنگرام سینگ مهاراجه «موار»
فردی جنگجو بود بطوریکه طی
جنگهای مختلف  80زخم برداشت
و از جمله یک چشم  ،یک دست ،
و یک پای خود را ازدست داد ولی
فرمان داد تا یک چشم و یک دست و
یک پا از طال برایش درست کردند که
از آنها استفاده میکرد.

درجه حرارت درهسته خورشید
حدود  16میلیون درجه سانتی گراد
است ولی هرچه از سطح خورشید
دور می شویم درجه حرارت بطور
تصاعدی کم می شود .در سطح
خورشید درجه حرارت معادل 5700

درجه سانتیگراد است  .اما طیف
کروموسفر و کورونا وضعیتی عجیبی
را فاش می کند .درکروموسفر مجددا ً
درجه حرارت باال می رود وبه حدود
یکصدهزار درجه سانتی گراد می
رسد ووقتی حدود  1600کیلومتر از
کروموسفر باالتر رویم حرارت به
چندین میلیون درجه سانتیگراد
میرسد.

رطوبت هوا
منظور هواشناسان از رطوبت هوا که
به هنگام اعالم وضع هوا ذکر می
شود مقدار بخار آب موجود در جو
منطقه می باشد  .مقدار رطوبت هوا
بطوردائم درنوسان است ودرنتیجه با
حرارت و برودت هوا ارتباط مستقیم
دارد.
به همین مناسبت رطوبت هوا
درنزدیکی های زمین ودرخط استوا
همیشه بیشتر از قشرهای سرد
طبقات فوقانی قطبین شمال وجنوب
است .
هواشناسان معموالً اصطالحات رطوبت
مطلق ورطوبت نسبی هواراهم زیاد
بکار می برند .منظور از رطوبت مطلق
بخار آبی است ( یک تا سه درصد
بخارآب) که در مقدار معینی از هوا
وجود دارد.
رطوبت نسبی به عکس رطوبت مطلق
 ،مقدار بخار آبی را که بطور ماکزیمم
درهوا وجوددارد بیان می کند.
مث ً
ال  25درصد ( یک چهارم مقدار
ماکزیمم) و یا  75درصد ( سه چهارم
مقدار ماگزیمم) و ....

علم جراحی

نصیحت مادرانه
در خاطرات

یکی از دانشمندان
زندگی خود می نویسد:
 هروقت که من درکودکی از مدرسهبه منزل می رفتم و از پیشامد بدی
که درمدرسه برایم روی داده بود
مثل آنکه بچه ها یا معلم ناراحتم
کرده بودند نزد مادرم گله وشکایت
می کردم او با زبان و منطق کودکانه
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علم جراحی اززمانهای بسیار دور
متداول بود و درهزاران سال قبل
جراحان ماهری وجود داشتند که
بیماران را عمل می کردند  .به مرور
زمان جراحی سیر تکاملی خودرا
پیمود تا آنکه درسال  1163میالدی
عده ای از بزرگان دین مسیح در
کنفرانس « تورس» اعالم کردند
که پخش خون بهر صورت که باشد
برخالف دستورات دین مسیح است
به این جهت جراحی به سیر نزولی

آزادی

افزایش مصرف هروئین
با مرگ هنرپیشه هالیوود فیلیپ
سیمور هافمن براثر افراط درمصرف
هروئین همه نظرها به سوی قاچاق
گسترده هروئین ودیگر مواد مخدر
درآمریکا جلب شد .آمار نشان می
دهد که تعداد معتادان درآمریکا از
سال  2007تا  2012حدود  80درصد
افزایش داشته است و  40درصد این
معتادان براثر مصرف زیاده ازحد
موادمخدر جان باخته اند.حقایقی
که درپشت این فاجعه پنهان شده
است عبارتند از  :ارزانی هروئین ،
قابل دسترس بودن در همه جا  ،و
سرانجام درجه خلوص این ماده مخدر
است که می توان براحتی آن را ازراه
بینی مصرف کرد .قسمت اعظم مواد
مخدری که در آمریکا مصرف می شود
از آمریکای التین است  .عده ای نیز
از طریق نسخه هائی که برای داروهای
مسکن درد از پزشکان دریافت می
کنند ماده مخدر مورد نیاز خودرا
تأمین می کنند.

منع فروش سیگار
یکی از فروشگاههای زنجیره ای
که بیشتر به عرضه دارو و وسایل
بهداشتی مشغول است و CVSنام
دارد اولین مؤسسه ای است که
اعالم کرده است درفروشگاههای
خود درآمریکا از فروش دخانیات
خودداری خواهد کرد .این تصمیم
پس از سالها فشار گروههای مختلف
از جمله موسسه داروئی آمریکا و
مؤسسه داروسازان آمریکا گرفته شد.
این مؤسسات می گفتند این داروخانه
زنجیره ای که درخدمت بهداشت
است نباید چیزهائی را بفروشد که
خطر آن برای سالمتی سالهاست به
اثبات رسیده است .این تصمیم تا اول
اکتبر امسال بمرحلۀ اجرا درمی آید.
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وپاسخ علمی
پُرسش
ُ
شود از تراکم ذرات آن کاسته می
شود .ملکولهای آب درهنگام انجماد
شکل هندسی خاصی به خود می
گیرند و درمحل اتصال هیدروژن
یک گسستگی را ایجاد می کنند.
اما ملکولهای آب درحالت مایع
نقاط اتصال کمتری دارندبنابراین
ملکولهای بیشتری می توانند درهمان
فضا جمع شوند ودرنتیجه آب را
متراکم تراز یخ می سازند.

نیزه های سمی
سرخ پوستان آمریکای جنوبی برای
کشتن مهاجمین و دشمنان خود به
سوی آنها نیزه های سمی پرتاب می
کردند .نوع سمی که آنها بکار می
بردند چه بود؟
این سم نوعی سم گیاهی بود که
درجنگلهای آمریکای جنوبی بدست
می آمد .این سم مخلوطی سیاه رنگ
بودو ظاهری شبیه به لیکور داشت و
چسبناک بود.

باعث تورم محل گزیدگی می شود
را خنثی کنید.بعد برای تخفیف درد
حاصله از نیش زنبور گوشتی که برای
کباب در موادنرم کننده خوابانده شده
است روی زخم بگذارید تا دردآن را
کاهش دهد .و درآخر یک آسپرین یا
ایبوپروفن یا استامینوفن میل کنید.

تئوری اتم
چه کسی فرضیه اتم را مطرح کرد؟

ذرات آب  ،ذرات یخ
نیش زنبور
اولین اقدام برای خنثی کردن نیش
زنبور چیست ؟
اگر کسی به نیش زنبور حساسیت
داشته باشد باید بالفاصله تحت
درمان پزشکی حاذق قرارگیرد .برای
کسی که به نیش زنبور حساسیت
ندارد می توان با نوک چاقو زهررا
از محل گزیدگی خارج کرد و یا آن را
مکید تا سم بیرون بیاید اگر چاقو
دراختیار نبود با چیزی مثل کارت
اعتباری جای نیش را خراش دهید
وبا فشاردادن محل گزیدگی زهر را
ازمحل خارج کنید .با مالیدن آسپرین
برروی محل گزیدگی ماده ای که
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چرا ذرات آب متراکم تراز ذرات یخ
است ؟
آب خالص دردرجه حرارت 39/2
درجه فارنهایت برابر با  3/98درجه
سانتیگرادبیش از همیشه متراکم
است  .وهرچه این درجه کم می

آزادی

ما ایرانی ها معتقدیم که قرنها پیش
هاتف اصفهانی گفته است :
دل هرذره را که بشکافی
آفتابیش درمیان بینی
پس ما قبل ازهمه میدانستیم که اتم
حتی قابل شکسته شدن است  .اما
کتابهای علوم شهادت می دهند که
یک فیزیک دان ژاپنی بنام هنتارو ناگا
اُکا( )1950-1865درسال  1904برای
اولین بار ازاتم صحبت کرده است.
درمدلی که او ازاتم ساخت الکترونها
در مداری به دور هسته کوچکی که
درمرکز اتم قرارداشت می چرخیدند.
درسال  1911ارنست راترفورد

( )1937-1871شواهد بیشتری ارائه
کرد و گفت هسته اتم بی نهایت
کوچک ومتراکم است و به نسبت
فضای بزرگترکه از تراکم کمتری
برخورداراست آن را احاطه کرده که
درآن الکترونها در چرخش هستند .
درسال  1913فیزیک دان دانمارکی
نیلز بُر)1962-1885(Niels Bohr
گفت که الکترونها در مدارهای هم
مرکز اما جداازهم  ،بسته به انرژی
خود در سطوح باالتر ویا نزدیک تر به
مرکز می چرخند.

سرعت صوت
صوت باچه سرعتی حرکت می کند؟
سرعت صوت یک سرعت ثابت
نیست و به محیطی که صوت درآن
حرکت می کند بستگی دارد.اندازه
گیری سرعت صوت در هوا به چند
عامل مربوط می شود.درجه حرارت
هوا ،فشار هوا  ،و خلوص وپاکی هوا.
در کنار دریا ودر درجه حرارت صفر
درجه سانتی گراد برابربا  32درجه
فارنهایت یک عدد استاندارد وقابل
قبولی بدست نمی آید .اما بااینهمه
نتیجه  740تا  741/5مایل درساعت
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برابربا  1191/6تا  1193/22کیلومتر
درساعت است .
وقتی درجه حرارت هوا باالمیرود
سرعت صوت نیز افزایش می یابد.
صوت در آب سریعتراز هوا حرکت
می کند.و در آهن وفوالد نیز سرعت
آن بیش از سرعت درآب است .برای
مثال اگر صوت درهوا درهرپنج ثانیه
یک مایل حرکت کند همان مسافت
را درزیر آب درمدت یک ثانیه طی
می کند و درفوالد دریک سوم ثانیه
خواهد پیمود.

ُعمر کیهان
آیا میتوان تخمین زد چند سال
ازپیدایش کیهان وجهان هستی می
گذرد؟

درسال  2001تقریب ًا  281میلیون
تایر اتومبیل در ایاالت متحده آمریکا
فرسوده شدندکه حدود  75درصد از
این الستیکها به سه بازار عمده که
از الستیکهای فرسوده استفاده می
کنند ارسال شدند .ازسال 1979
تا  1992قسمت اعظم الستیکهای
فرسوده به مصرف سوخت می رسید.
درپایان سال  2001هشتاد وسه
محل برای بهره گیری از الستیکهای
فرسوده دایر شد این تسهیالت
ساختن ابزار
الستیکهارا برای
ساختمانی  .دیگهای کارخانجات کاغذ
سازی  ،دیگ های مراکز صنعتی  ،و
در مراکز تولید انرژی مورد استفاده
قرار می گیرند.

خاک حاصلخیز
چه خاکی برای زراعت حاصلخیز تر
است ؟
سه نوع خاک برای زراعت می شناسیم :
خاک ُرس  ،ماسه و خاک گلدانی.
خاک رس چسبناک است و بسیاری
از گیاهان این خاک را دوست ندارند
چون جذب غذا از این خاک برایشان
مشکل است .اما برای بعضی گیاهان
که ریشه آنها تا اعماق زمین میرود

اطالعاتی که جندسال پیش بوسیله
تلسکوپ فضائی هابل جمع آوری
شد نشان دادکه جهان هستی حدود
هشت میلیارد سال عمر دارد.قب ً
ال
دانشمندان حدس زده بودند که بین
 13تا  20میلیارد سال از پیدایش
جهان هستی می گذرد..

الستیک اتومبیل
هرسال چه میزان الستیک اتومبیل
فرسوده وتعویض می گردد و با این
الستیکهای فرسوده چه می توان
کرد؟
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سرعت حرکت ماهی
ماهی ها باچه سرعتی درآب شنا می
کنند؟
سرعت شنا کردن ماهی درآب به
شکا بدن او شکل ُدمش و درجچه
حرارت داخل بدنش بستگی دارد.
انواع شمشیر ماهیان که درآبهای
بین المللی زندگی می کنند بعنوان
سریعترین ماهی شناخته شده اند.
حداقل برای مسافتهای کوتاه شمشیر
ماهیان درهرساعت  60مایل برابر با
 95کیلومتر درساعت شنا می کنند.
بعضی از ماهیگیران آمریکائی براین
باورند که ماهی تُن باله آبی ازهمه
ماهی ها سریعتر شنا می کند.اما

سریعترین سرعتی که برای آنها
تاکنون به ثبت رسیده  43/4مایل
درساعت است .

کند  .آنگاه حرارت رسیده را بطور
دائم با این نقطه تنظیمی مقایسه می
کند  .اگر حرارت رسیده زیادترباشد
و یا کمتر باشد وارد عمل می شود
و این دوحرارت را یکسان می سازد.

مهاجرت پرندگان
چراپرندگان هرسال مهاجرت می
کنند ؟
مهاجرت پرندگان یک ویژگی ارثی
و غریزی است هرپرنده به دلیل
تحریکات محیطی و فیزیولوژیکی
اقدام به مهاجرت می کند .دراواخر
تابستان که آفتاب ضعیف تر بر
آنها می تابد غده هیپوفیز و آدرنال
آنهارا تحریک می کند تا هورمون
پروالکتین و کورتیکوسترون ترشح
کنند.این هورمون ها باعث ایجاد
مقدارزیادی چربی درزیرپوست آنها
می کند.و به آنها انرژی کافی می دهد
تا به مسافتهای دوردست مهاجرت
کنند .این هورمونها همچنین قبل از
مهاجرت آنهارا بسیار فعال می کند به
گونه ای که هیچ تمایلی به استراحت
ندارند .البته تنها این هورمونها وکم
شدن شدت نور آفتاب باعث مهاجرت
نمی شود بلکه کمبود مواد غذائی و
شروع فصل سرما نیز یکی ازدالیل
مهاجرت پرندگان است .

کنترل حرارت بدن ما

بسبیار خوب است مثل نعنا ،نخود و
حبوبات دیگر.
ماسه برعکس خاک ُرس ذراتش بهم
نمی چسبند و سبک است .ماسه
برای بسیاری از گیاهان مانند آن
دسته از گیاهانی که درارتفاعات ویا
در بیابانهای خشک وبایر می رویند
مناسب است  .سبزیجاتی مانند
ترخون وآویشن  ،پیاز و هویج و گوجه
فرنگی دراین خاک بسیار خوب رشد
می کنند.
خاک گلدانی بعنوان بهترین خاک
زراعتی شناخته شده است .این خاک
ترکیبی از مواد ریز و مواد درشت
تراست موادغذائی را به آسانی به
ریشه گیاه میرسانند و بخوبی آب را
درخود نگهمیدارد.

چه عضوی دربدن ما حرارت بدن را
کنترل می کند؟
هیپوتاالموس که درزیرمغز قراردارد
حرارت داخل بدن انسان را کنترل
می کند .این غده به ضربانهایی که
از گیرنده های حرارتی موجود بر
روی پوست بدن به او میرسد واکنش
نشان میدهد هیپوتاالموس یک
نقطه تنظیمی برای خود ایجاد می

آزادی

چشمک زدن ستارگان
چرا ستارگان چشمک میزنند؟
درحقیقت ستارگان بانوری ثابت و
بدون تغییر می درخشند اما برای ما
که اززمین به آنها نگاه می کنیم این
تصور پیش می آید که آنها چشمک
میزنند .دلیل این امر وجود ملکولهای
غبار و اشیائی است که درفضا معلقند
وزمانی که این ذرات و یا اشیاء از
مقابل ستاره می گذرند برای لحظاتی
نورستاره از دید ما قطع می شود و ما
تصور می کنیم که ستاره چشمک میزند
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خانم رابین رایت که مدتی پای
ثابت لوس آنجلس تایمز بود اینک
در مجله تایم قلم میزند .اخیرا ً از
طرف این مجله به تهران سفر کرد و
گزارش مفصلی در  6صفحه همراه با
عکسهائی از جوانان ایرانی در کوه
وخیابان و بازار اصلی تهران به چاپ
رسانده است  .خانم رایت که ازدیر باز
گرایشی به ایران اسالمی دارد دراین
گزارش بیشتر به توافق هسته ای
ایران وغرب که به توافق ژنو معروف
شده است پرداخته ومی نویسد این
توافق کوتاه مدت ابرهای دشمنی را
کنارزده و آشکار می کند که خواسته
های ایران وآمریکا بهم شبیه است.
آیا نزدیکی این دوکشور امکان دارد؟

عنوان مقاله خانم رایت بسیار خوش
بینانه است « :آغازی جدید درتهران»
سپس تصویری دوصفحه ای از
دختران وپسران که ظاهرا ً در
کوهنوردی درکنار هم دیده می شوند
چاپ کرده که به ما بفهماند که مالها
درروابط دختر وپسر زیادهم سخت
گیر نیستند .صدالبته عکسی هم
تمام قد از رئیس جمهور روحانی زیب
این گزارش شده است  .عکسی هم از
دیوار سفارت سابق آمریکا چاپ کرده
که برروی آن مجسمه آزادی بصورت
هیوال نشان داده شده ویک زن
چادری هم از جلوی این دیوار عبور
می کند .این گزارش درشماره 27
ژانویه  2014تایم به چاپ رسیده است .

از اینجا

گزارش رابین رایت درباره ایران

ازهمــــــــ

رکوردی جدید برای َادِ ل
از وقتی که اینترنت مورد استفاده
کسب وکار
عموم قرار گرفت
خوانندگان ایرانی و غیر ایرانی
برای عرضه آلبوم جدید از رونق
افتاد بطوریکه اکنون شاهد هستیم
هرخواننده ای آلبومی ببازار می دهد
بالفاصله می توان آن را مجانی ازروی
اینترنت دانلود کرد ه وگو ش داد.

خوش صدای انگلیسی اخیرا ً آلبومی
بنام  21ببازار داده است که تا کنون
بیش از سه میلیون نسخه دیجیتال
آن از روی اینترنت به فروش رسیده
است  .وهنوز هم فروش آن ادامه دارد.
اما تا اینجا هم این سه میلیون نسخه
رکورد ی است که هیچ خواننده ای
قب ً
ال به آن دست نیافته است .

اینهم شکل وشمایل خواهر رابین رایت درتهران است ،چهره واقعی اونیز درسمت راست دیده میشود

پیوند نخستین دست مصنوعی دارای حس المسه
دانشمندان اروپایی موفق شدند تا
دستی مصنوعی را با دارا بودن حس
المسه ساخته و به بدن انسان پیوند
زنند.این دست برای نخستین بار به
بازوی دنیس آبو سو ِرنسن ،که دچار
قطع عضو است پیوند زده شده و
اکنون این مرد دانمارکی می تواند
نرمی و سختی اجسام را حس کند.
سیلوستِرو میچرا ،استاد دانشکده
مطالعات عالی سانتانا می گوید:
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دست سنسورهای متعددی متصل به
تمام تاندون های هر انگشت دارد و ما
می توانیم از این سنسورها ،هنگامی
که بیمار شیئی را دست فشار می
دهد برای درک سطح توان او به کار
گیریم .ما از اطالعات حاصل ،برای
تحریک بسیار دقیق اعصاب حسی
مختلف و به منظور بازآفرینی چنین
احساسی در سیستم عصبی استفاده
می کنیم».

آزادی

بااین ترتیب بسیاری از خوانندگان
عطای آلبوم جدید را به لقایش
بخشیدندو بهمین دلیل مدتی است
آلبوم جدید خوانندگان ایرانی را
کمتر شاهد هستیم  .اما این درد
مشترک همه خوانندگان جهان است.
البته کشورهائی که ازقانون کپی رایت
برخوردارند ازاین مشکل کمتر رنج
می برند .برای مثال ادل خواننده

درسال  2011و 2012نیز آلبومهای ادل
جزء پرفروش ترین آلبومها دربازار
موزیک آمریکا بود.
یکی از روشهائی که خوانندگان
آمریکائی برای مقابله با اینترنت به آن
دست یافته اند عرضه آلبوم جدید
بدون اطالع قبلی است  .نمونه آن
کاری بود که بیانسه انجام داد وهمه
قاچاقچیان موزیک را غافلگیر کرد.
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از

المپیک زمستانی درسوچی روسیه

آنجا

ـــــــــه جا

مترجم صدسال تنهائی خانواده اش راتنها گذاشت

بهمن فرزانه مترجم کتاب صدسال
تنهائی نوشته کابریل گارسیا مارکز
نویسنده کلمبیائی  ،روز پنجشنبه
ششم فوریه  2014درگذشت بهمن
فرزانه درسال  1317متولدشد ودر 17
بهمن 1392بعد از گذراندن یک دوره
بیماری دیابت در سن  75سالگی
درگذشت.اوبیش از  50سال ساکن
ایتالیا بود .بسیاری از نویسندگان
مشهور جهان را به فارسی زبانها
معرفی کرد .بیش از  50اثر معروف
ادبیات جهان را به فارسی ترجمه
کرد.و یک کتاب نیز خود نوشت .

یوزپلنگ ایرانی نماد ایران در برزیل
:BBCلباس تیم ملی فوتبال ایران در
جام جهانی برزیل از سوی فیفا تایید
شد و قرار است طرح یوزپلنگ ایرانی
بر روی این پیراهن به عنوان نماد
کشور حک شود.
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به گزارش خبرگزاری فارس ،این خبر
پس از جلساتی در زوریخ ،مقر فیفا،
با حضور مسئوالن شرکتهای آل
اشپورت ،آدیداس ،نایک ،پوما اعالم
شد.

سوچی شهری است در Krasnodar
 Kraiدرکشور روسیه که در
ساحل دریای سیاه درنزدیکی مرز
گرجستان /آبخازی و روسیه قراردارد.
منطقه سوچی بزرگ  3526کیلومتر
مربع مساحت دارد  .که مرز مشترک
آن با دریای سیاه به درازای 145
کیلومتر است که به کوههای قفقاز
نزدیک است  .طبق سرشماری
سال  2010میالدی جمعیت این شهر
 343,334نفر است  .سوچس یکی از
معدود شهرهای روسیه است که آب
وهوای گرمسیری دارد با تابستانهای
داغ و سوزان وزمستانهای معتدل
 .این شهر امسال میزبان بیست
ودومین المپیک زمستانی و یازدهمین
بازیهای پارالمپیک زمستانی است .
همچنین مسابقات گراندپری فرمول
یک روسیه نیز امسال در این شهر
برگزار می شود  .قرار است مسابقات
جام جهانی فوتبال درسال  2018نیز
دراین شهر برگزار شود .سوچی دارای
پیست های اسکی متعددی است که
هرسال عده ای از مردم روسیه را
بخود جذب می کند .فاصله این شهر
تا مسکو حدود  1603کیلومتر است .
اکثر مردم سوچی به مسیحیت
باوردارند و  5درصد آنها یعنی نزدیک
به بیست هزار نفر مسلمان اهل سنت
هستند.
مسابقات المپیک زمستانی 2014
تحت شرایط امنیتی بسیار شدید
درشرف انجام است که حدود
دوهفته طول خواهد کشید .عده ای
از مسلمانان بنیادگرا از منطقه چچن
تهدید کرده اند که این بازیهارا به
خاک وخون خواهند کشید .درروز
افتتاح بازیها یعنی روز جمعه هفتم
فوریه سرنشین هواپیمائی قصدربودن
هواپیما به سوی سوچی را داشت
که خلبان ،هواپیمارا درفرودگاه

آزادی

استانبول فرودآورد و آن سرنشین
دستگیرشد.
سران برخی از کشورهای مهم جهان
دعوت پوتین را برای شرکت درافتتاح
بازیها نپذیرفتند ازجمله  ،آمریکا ،
آلمان  ،انگلستان  ،فرانسه و...
گفته می شود مراسم المپیک سوچی
حدود  51میلیارد دالر هزینه برای
دولت روسیه دربرداشته است وازاین
نظر گران ترین المپیک زمستانی
بشمار میرود .شایعاتی برسرزبانهاست
که بخش اعظم این پولها اختالس
شده است .
مراسم افتتاحیه المپیک سوچی به
نحو بی سابقه ای برگزارشد .اگرچه
درصحنه ای یکی از حلقه های
پنجگانه آرم المپیک روشن نشد اما
صرفنظر از این نقص فنی بقیه بخش
ها طبق برنامه تنظیمی بمرحله اجرا
درآمد .دراین مراسم روسیه سعی
کرده بود ضمن نشان دادن تاریخ
اجمالی روسیه تبلیغات وسیعی نیز
دربارۀ موفقیت انقالب بلشویکی این
کشور را به صحنه بیاورد.
کاروان کوچک ورزش ایران که
مانند سایر تیمها تحت تدابیر
کمسابقه امنیتی وارد سوچی شده
با پنج ورزشکار در این مسابقات
حضور دارد .به نوشته سایت بی بی
سی فروغ عباسی عضو تیم اسکی
آلپاین میگوید مجبور شده برای
تامین هزینههای اردو و تمرینات
حرفهای ،اتومبیل شخصیاش را
بفروشد .عباسی در مصاحبه با
خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا،
میگوید :متاسفانه بسیاری در ایران
حتی نمیدانند که ما عازم المپیک
زمستانی شدهایم .کیادربندسری،
وستار صید ازدیگر اعضای تیم ایران
هستند.

صفحه 25

دکتر همایون آرام
فشارخون شریانی  ،بیماری بسیار
شایعی است  .با افزایش سن  ،استعداد
به بروز فشارخون در اشخاص افزایش
می بابد .بطوری که  66درصد افراد
باالی سن  60سال درایاالت متحده
آمریکا مبتال به این بیماری هستند.
درغالب موارد شخص مبتال به فشار
خون ازابتالی به آن آگاه نیست  .زیرا
بیماری سالیان دراز ممکن است فاقد
عالئم باشد .حمله قلبی ممکن است
اولین عالمت بیماری فشار خون
باشد .بدین سبب فشارخون را «قاتل
خاموش » نامیده اند.
برای پائین آوردن
دانشمندان
فشارخون  ،رژیم غذائی کم نمک ،
غذای کم چرب  ،ترک سیگار  ،مصرف
زیاد میوه ها وسبزیجات وفعالیت
جسمی را توصیه می کنند.
روشهای جدید برای کاهش فشار
خون بقرار زیر است :

آورد .
پزشکان برای بهره منئشدن از فوائد
شراب و اجتناب از عوارض نامطلوب
آن اعتدال درنوشیدن آن را (ده اونس
درروز) توصیه می کنند.
اثر مثبت شراب برروی دستگاه
قلب وعروق همچنین بخاطر وجود
فالونوئید قوی مانند
ترکیبات
کِرسِ تین  Cercetinدرآن است .
فوائد شراب بمانند فوائد پیروی از
رژیم غذائی سرشار از ضداکسیدان
هاست .

فعالیت جسمی وکاهش وزن

ماست کم چربی

اولین ومهمترین گام برای کاهش
فشار خون فعالیت جسمی وکم
کردن وزن بدن است  .انجام حرکات
ورزسی مانند هرروز  30دقیقه پیاده
روی به سوختن کالری های اضافی
کمک می کند .کاهش پنج تا ده پاوند
وزن بدن برروی فشارخون بسیار
مؤثر است .
دانشمندان دانشگاه بریتیش کلمبیا
درونکوور با مطالعه  166پژوهش به
این نتیجه رسیده اند که کاهش وزن
بدن به اندازه داروها دردرمان فشار
خون مؤثراست .
بدیهی است هرچقدر وزن بدن
بیشتر باشد  ،قلب فشار بیشتری را
متحمل می شود .وباید کار بیشتری
انجام دهد تا خون را به سایر انساج
بدن برساند.

ماست به سبب دارابودن مقدار زیاد
کلسیم یکی از سودمندترین غذاها
بشمار می آید .یک فنجان ماست
بدون چربی به تقریب دارای 4/5
میلی گرم کلسیم است .
چند پژوهش اهمیت کلسیم را
دربیماری فشارخون نیز نشان
داده است  .کمبود این عنصر خطر
بروز این بیماری را افزایش می دهد
 .دریک مطالعه جدید افرادی که یک
تا شش اونس ماست دوبار درهفته
بمدت چهارده سال خورده بودند ،
استعداد آنها به ابتال به فشارخون به
تقریب  31درصد کمتر بود.
ماست همچنین حاوی باکتری های
«دوست » ومفیدی است که به هضم
عذا کمک کرده وبا تقویت دستگاه
ایمنی از عفونت های مکر قارچی
ازنوع یست Yeastدرزنها جلوگیری
می کند.

شراب قرمز
نوشیدن شراب قرمز به اعتدال با
افزایش میزان کلسترول خوب خون
به بازماندن رگهای خونی کمک کرده
از بیماری قلب وعروق جلوگیری می
کند « .شراب به قلب انسان شادی
می بخشد»( مزامیر داود .)1,4:15
مطالعه جدیدی نشان داد که نوشیدن
شراب قرمز پس از چهارهفته فشار
سیستولیک را  5/8درجه و فشار
دیاستولیک را  2/3درجه پائین می

صفحه26

روش های جدید
برای کاهش
فشارخون
فعالیت جسمی وکاهش وزن ،نوشیدن شراب قرمز ،
خوردن ماست کم چربی ،استفاده ازنور خورشید ،
فعالیت های اجتماعی وپرهیز از انزوا
ازروشهای جدید کاهش فشارخون است .
دریک بررسی  ،افراد مبتال به فشار
خون که دچار کمبود ویتامین D
بودند ،شش ماه پس از آن که ویتامین
 Dخون آنها به میزان طبیعی رسید ،
فشار خون آنها  4/6درجه پائین آمد.
مقدارمصرف ویتامین  800 Dتا 2000
واحد بین المللی درروز توصیه می
شود.

فعالیت های اجتماعی
وپرهیز از انزوا
دریک بررسی درسال  2010میالدی
توسط دانشگاه شیکاگو  ،آشکار
گردید که تنهائی وانزوا فشار
سیستولیک را باال می برد .روی
آوردن به فعالیت های اجتماعی
ورابطه با دوستان درموارد بحرانی
همچنین از افسردگی روحی می
کاهد.

استفاده ازنور خورشید
استفاده از اشعه ماوراء بنفش (نوع
 )Bخورشید به مدت  15دقیقه سه
روز درهفته فشارخون را پائین می
آورد  .باتابش این اشعه به صورت
 ،بازوها  ،وساق پاها میزان ویتامین
Dدربدن افزایش می یابد  .این
ویتامین به قابلیت انعطاف شریان ها
افزوده وفشار خون را کاهش می دهد.

آزادی

شماره  -49سال پنجم

گش
تی ردمیان کتابها
هب انتخاب م.ع.آشنا

بخشی از نامه نیما
به شین پرتو
شعرهای شما بامن به ییالق گالش ها
آمده درگوشه دنج این جنگل واین
پیش از ظهر آرام است که آنهارا می
خوانم  .مثل اینکه پس از دیرزمانی
به صدای خودم جواب می شنوم .
خودمن هستم که درجای دیگر جان
وسلیقه دیگر گرفته وحرف می زنم .
معلوم است که شما دوست من بسیار
تمرین کرده اید تا توانسته اید این
فصول را با ظرافت طرح کنید وباشیوه
ای که مسلم درچیز نویسی شماست
بهم پیوند بدهید .به عالوه معلوم
است این داستانها را شما درنتیجه
حال مخصوصی ودرطول مدتی تهیه
کرده اید  .خلق الساعه وسفارشی
محض بطور پی درپی نیست  .برای
آنها دماغ شما نطفه گرفته  ،حمل
برداشته ومدتی خواسته است  .مواقع
الهام متفاوت و زیاد درکاربوده است .
تصویرها که دررنگهای زمینه باجلوه
های الزم جا پیداکرده اند نه فقط
ازروی تصور بلکه ازروی مالحظاتی
بوده که سازنده درکارداشته است.
همچنین جهت های خارجی که
دراشعار شما مالحظه شده با واقعیتی
مربوط بوده به این معنی که چیزهائی
درزندگی وعصب شما اثری از خود
باقی گذاشته اند.
آنچه ازروی صداقت ومهارت کم
یازیاد خود درشعر می توانم بگویم
این است  :ازاول خط با شعرهای
شما خواننده وارد میدان زندگی می
شود.هریک از داستانهای شما یک
زندگانی است  .به هم پای حرفهائی
که جان دارند .اما من نمی خواهم
گفته باشم چه چیز درآن نباید باشد
بطوری که رسم است ومردم سلیقه
شخصی خودرا به جای گفته گوینده
گذاشته ودقیقه هائی را که ممکن
است چقدر زیبا وجودداشته باشد
ندیده انگاشته  ،همینکه ذوقشان
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نطلبید  ،خواستند که حتم ًا عیب
هائی بگیرند ومسخرگی کنند .به
کمک نقطه های ضعف ومطالب قابل
تأویلی که درکار همه کس هست وچه
بسا بکمک مهارت بیان خودشان ،
آن عیب هارا بزرگ کرده وبه چشم
مردم می کشند .اما شمارا زمانی به
وجودآورده است مملو از گروه های
متفاوت  .زمانی هم با گروه های
متفاوت می خواهد تا قاضی واقعی
را بسازد .بعالوه برای خوب شناختن
هرکس باید هز خود جدائی گرفته
شبیه به او شد .به اندازه امکان زمان
ومکان اورا جا آورد و هضم کرد.تا
یافته های او  ،چنانکه خود او یافته
است  ،نطفه ای درما دوانیده قدرت
فهم کردن اورا درضمیر ما می
پروراند  .درصورتیکه بجز این باشد
اظهار دانشی است چه بسا برای
خودستائی وخودنمائی .یا وسیله
کشتن وضایع کردن دیگران  ،که به
قضاوت شبیه شده است و...
شما فوت کاسه گری را بیش از هرکار
دریافته اید .این است که در اشعار
شما خواننده می بیند  ،می شنود.
مثل اینکه با خواندن اشعار شما
زندگی می کند .به عمق فرومیرود
و دست به بدن جان داری دارد .این
مواضعه درهمه جا هست  .اگر شما
زندگی کرده اید دراشعار خودتان

نشانی دارید .واگر رنج برده اید
ومزه عالقمندی را چشیده اید ،
رنج و احساسات شما دراشعار شما
جانشین خود شما شده اند .مهارت
شما درتکنیک داستان نویسی به
این جانشینی صحه گذاشته است .
ای موزیگر  ،دلدارخوب ودلپذیر من
این دیگر بازپسین ساعت دیداراست
بازپسین ساعت عمر آویسای توست
وقتی که من مردم  ،یکباردیگر
آن سرود «هردوباهم شادیم» را
برایم بنواز
ولی مرزیگر مست اوبود
مست عشق آویسا بود
دراندامش میل بزرگی
چون یک بچه پلنگ دیوانه
که می خواهد خودرا ازبلندی پرتاب کند
اورا می آزرد
وچون اندر کوره فروزانی می سوخت
آویسا هم از پرستش آتشین دلدارش
سرمست ونادان ازهستی
خودرا فراموشید
تن زیبایش را به موزیگر داد
تمامهستی،همهگیتیایندم خامش بود
موزیگر و آویساهم خاموش
اشعار زیر خواننده را با چیزهای
دیدنی روبرو می کند.
خانه من روبروی چشمه روی تپه
بُرزی بود.
ازپنجره یاایوان باالخانه ام دار

آزادی

وچشمه پیدابود.
درسوی دیگر روی تپه ها تا باغستان ها
درخت های سبزوخرم توده توده
درمیان هم پیچیده
چشم انداز بسی زیبائی داشت
شبها همین که به خانه ام میرفتم ،
بخشی از شب را کتابی خوانده
بخشی راهم درخا ُمشی و تنهائی به
آرامی و زیبائی داروچشمه
تماشا کرده و سپس با بسی اندیشه
می خوابیدم (.سمندر صفحه )10
و....
فقط باید دانست که پس وپیش شدن
هم سفرها درراهی که طوالنی می
شود خالی از زیبائی نیست و دیوار
که بلند گرفته شود خرده خرده چیده
می شود . .توفیق واقعی برای کشس
است که کارش را کی کند نه برای
کسی که می گوید کارم را تمام کرده
ام .
عنایت شما که بامن هم سلیقه
ایددرحق خوانندگان اهلتان می تواند
باشد چیزی به آنها برسانید که جواب
تشنگی آنهارابدهد وبرای دیگران اگر
به شیوه وزنهای قدیم تمایل داشتند
بشما می گفتم بیت هائی بسازید که
هرکدام 4قافیه داشته باشند تا دین
خودرا برای رضایت آن دسته که می
شناسید اداکرده باشید ...ازتمام بیت
بوی قافیه بلند شده باشد  ،شبیه به
مرده ای است که هرتکه از گوشت
تنش بو می دهد  .متأسفانه ئآدم
بینا نمی تواند با کورها ردیف شده
وسر چوبی را گرفته راه برود .اگر
بکند تفریحی است و اگر درتمام عمر
بکند دیوانه است  .بهتر این است که
با دیوانه ها هم ردیف شود تا هرچیز
بجای خود برازنده باشد .. .
اما خوشوقتی من دراین گوشه دنج
ودورافتاده دراین است که باکورها
ودیوانه ها واز خود رفته ها برخوردی
ندارم ،.یاچیز می خوانم  ،یا می
نویسم  .یا مدتهای طوالنی دربیرون
کومه وآفتاب درازکشیده  ،نگاه من
بقیه درصفحه 48
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تا اینجا خوانده اید:

پیرمرد خنازیری به خانه ام آمد  .اعضای بدنم راازهم جداکرد ودرکیسه ای ریخت و به خانه اش بردودرقفسه
ای جای داد . .روزدیگر دوباره بدنم را به حال اول درآورد وگفت به دنبال من بیا .درمیان جمعیت اوراگم
کردم  .به مردی برخوردم که گفت  :من پدرتوأم .شبی باز پیرمرد آمد تا اعضایم را ازهم جداکندخودرا به
طناب که از سقف آویزان بود آویختم وپیرمرد با دیدن من گفت میخواستم عمر جاوید بهت بدم  .لیاقتش
رانداشتی .صبح زنی که درطبقه پائین میزیست برایم صبحانه آورد صدایش شبیه مادرم بود.او مرا به همه
خطوط و گوشه وکنارزندگی سالهای دوربرد .واینک دنباله داستان
درست یادم نیست که چندساعت،
چندروز ویا چندماه روبه روی سگ
عزیزم نشستم  ،وبااو درددل کردم.
همینقدر می دانم که چشم های
میشی قشنگش از حرفهای من،
از حقیقت تکان دهنده ای که در
سخنانم بود از اشکی پنهانی خیس
شد .شاید به حال من  ،به شوریدگی
وپریشانحالی انسانی که دربیراهه
گم شده است گریه می کرد .شاید
 ...چیزی نگذشت که پلک ها
راهم گذاشت وبه خواب رفت  .آیا
همانطورکه بعضی شب ها به خوابم
می آمد  ،منهم دررؤیای او ظاهر می
شوم ؟ ودرعالم غیر مادی  ،دردنیای
خیالی  ،درفضای اثیری تهی از خط و
رنگاورا روی زانویم می نشانم وگوش
های فرو افتاده اش رانوازش می کنم
وبا حرفهایم سوز سینه ام را درجانش
می ریزم  .اص ً
ال از کجا هردومان مثل
خوابگردها درکوچه پس کوچه های
یک خواب دراز سرگردان نیستیم .
از کجا سراسر زندگی من دربستری
از یک خواب سنگین پراز کابوس
نگذشته است  .وآن مردقوزی یکی
از مظاهر دهشتناک آن کابوس نبود.
شاید زندگی ام با کابوس آغاز شده و
با کابوس هم به پایان می رسد.
توی خلسه بودم گه پاشنه در
صداکرد  .به خود آمدم  .سگ هم
چرتش پریدونیم خیز نشست وچشم
هارا به سوی دراتاق دراندو الیید.
ازالی در دخترکی درسپیده دم بلوغ ،
باقامتی کشیده وخیال انگیز ،درحالی
که سینی صبحانه را میان دو دستش
گرفته بود داخل شد ،وبا حرکتی
سایه وار سینی را جلو پاهای تاشده
ام گذاشت وخودش کمی دورتر
نشست  .سگ با چشم های دریده
به او خیره شد .ولی من دراعجابی
وصف ناپذیر  ،درحالت بهت انگیزی
که هرگز برایم سابقه نداشت فرورفتم
 .یک لحظه نگاه ما باهم تالقی کردند.
فقط یک لحظه  ...یک آن  ..که برای
هیچ شروعی  ،هیچ درک وشناختی
کافی نیست  .اما من درهمان یک
لحظه سراسرگذشته ام را مرورکردم
.اوبی درنگ سرخ شد .شاید از شرم
ومن لرزیدم از شگفت انگیزترین
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ناباوری ها.
آیا واقع ًا این اوست  .نخستین عشق
من  ...واقع ًا اوست که برابرم نشسته
است ؟ باهمان صورت مهتابی روشن.
لبخند مالیم  ،گیج کننده وشوق
انگیز .باموهای پریشان ومواج ،
ومژگان بلند و چشمانی چون الماس
سیاه تابناک  ،وچون تاریکی یک شب
ژرف گمراه کننده  ،حاال فهمیدم ،حاال
به من یقین شد که سراسر زندگی
ام یک خواب دراز است  .وهمه چیز
را درخواب می بینم  .درخواب است
که به اقضای عالم ،به بی نهایت  ،به
نقطه شروع خودم می روم وبرمی
گردم  .آری فقط درخواب است که
تصاویر ذهنی شکل می گیرند .نفس
می کشند .تکان میخورند .راه میروند.
مثل این دختر .این سگ  .حتی آن
مردقوزی که باآدم آب حیوان خورده
چاقویش اعضایم راازهم جداکرده
بود.
دوباره نگاه ها تالقی کردند .او سرش
را پائین انداخت .
شاید اوهم مثل من داشت گذشته
اش را مرور میکرد .از فرصت استفاده
کردم  .پلکهاراهم گذاشتم وسی وسه
سال به عقب برگشتم  .به آن شب
های فراموش نشدنی  .به آن لحظه
هائی که در جادوی نگاه رازناکش
برای اولین بار به خودم دست یافتم.
وبا یک تکان ناگهانی بیدارشدم .
بیدار وحیران  .تا آن شب ها نه خودم
را می شناختم ونه دنیائی را که درآن
زندگی می کردم  .چشم های افسونگر
او بود که با فانوس نگاه مرا به وادی
عشق رهنمون شد.وبادردی شیرین
آشنا کرد .آن لحظه های زیبا باشتاب
گذشت وپشت مه غلیظی ناپدیدشد.
چه دردی جانکاه تر ازاین که ببینی
زیباترین دقایق عمرت را سیل بنیان
کن زمان باخود میبردودرژرفنای
فراموشی می ریزد .آن دقایق پر
تپش همراه زمان رفت  .ولی فروغ آن
چشم ها همچنان دلم را مثل مشعل
جاویدروشن نگهداشت .
خوب بخاطردارم که میان من واو یک
میز وجود داشت واین فاصله تاآخرین
شبی که برای همیشه ازمن جداشد
باقی بود ..فقط چشمها باهم حرف

آزادی

میزدند ودرشعلۀ هم می
سوختند .حاال پس از سی
و سه سال همان چشم
های ژرف بیپروا وسوزان
برابرم قرارگرفت  .ومثل
ستاره سحری برشبم
تابید.
دنیای عجیبی است .
چطورمی شود باورکرد.
این کیست که مرابه
بازی گرفته است ؟
باسرانگشت ها چشم
هایم را ماالندم ونگاهش
کردم آری  ،خودش
است .باتمامی ریزه کاری
ها وسایه روشن ها .حتی کوچک
ترین خط محو صورتش تغییر نکرده
است  .این رازرا  ،این معمای عجیب
دوارانگیز رابه چه کس می توان گفت.
اص ً
ال چه کسی دراین پهنۀ عالم بیدار
است و دل به رازی می دهد .آنهم
رازی پیچیده درابهام ورمز  .آن کس
که بتواند اسرار نهان را بفهمد هنوز
زاده نشده است ویا من اورا نمی
شناسم ونمیدانم درکدام نقطۀ این
سیاره زندگی می کند .این صورتکها،
این انبان های شهوت بازیچه اند.
بازیچۀ هوس  .هرگز خورشید به آن
ها نتابیده است .
ازناباوری به خودم پیچیدم  .درخواب
فرورفتم  .مانند پرکاهی که درگردابی
فروبرود .درآنجا  ،درپایات صدای
دوردستی به گوشم خورد  .صدا نبود.
یک موسیقی لطیف هوش ربا بود که
گاهی دررؤیا به گوش می خورد.
مثل اینکه دراعماقم کسی داشت
بامن نجوا می کرد .کسی داشت
قصه فراموش شده ای را درگوشم
می خواند .همین که به خودآمدم
زوزۀ خفیف سگ را شنیدم  .زوزۀ
خراشیده ای که ازبیخ گلویش بیرون
می آمد .شاید تنها اوفهمیده بود
که من دستخوش چه صحنه عجیب
وهیجان انگیز ،و درعین حال سرسام
آور هستم .
یک بار دیگر خیره به صورت مهتابی
دختر نگاه کردم  .کوشیدم حرفی
بزنم  .زبانم به سق گیر کرد .از نگاه
گیجم فهمید که گرفتار چه سردرگمی

وحیرت رعشه آور هستم  .با تبسمی
زودگذر گفت :
 مادرم احتیاط کرد  .منو فرستاد.صداهمان صدابود  .باهمان آهنگ
گوشنواز وشرم آلوده  .آهنگ آرامی
که سایه اندوه را ازدل آدم میبرد.
گفتم :
 از چه چیز احتیاط کرد؟گفت :
 مادرم میگه میترسم سگ جون مونجس کنه .
خندیدم وگفتم :
 این من هستم که ممکنه یکی رونجس کنم نه سگ .
دختر باهمان تبسم محو وگریزان
گفت :
 من شمارو یه جا دیدم  .خیلی آشنابه نظر میاین .
بی اراده درجوابش گفتم :
 سی وسه سال پیش .بعدبادستپاچگی افزودم :
 نه نه  .اشتباه می کنم  .شماهفدهسال بیشتر ندارین گفت :
 هفده سال و پنج ماه .اوهم هفده سال وپنج ماه داشت .
خودش به من گفته بود .دریک شب
بارانی که به اتفاق پدرومادرش می
رفتیم به جشن تولد کسی هنوز تولد
نیافته بود؛ توی کوچه در گوشم گفت:
 هفت ماه دیگه جشن هجده سالگیمو میگیرن  .حاال هفده سال وپنج ماه
دارم .
چشمهارابستم ودوباره به قهقرا
برگشتم  .به سی وسه سال پیش
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تا اجزاء وخطوط صورت  ،وحاالت
وحرکات این دوتا راباهم مقایسه کنم
 .مونمیزد .انگار یکی تصویر دیگری
بود .عین دیگری  .هیچ شباهتی تااین
اندازه شگفت انگیز نمی تواند باشد.
او هرشب روی صندلی  ،آنطرف میز
روبه رویم می نشست ویا مداد بازی
می کرد .منتظر بود که من بگویم واو
بنویسد .گاهی وقت ها بااین که از شب
خیلی می گذشت نمیدانم ویا فلج می
شدم .وتمامی نیرورادرذهن متمرکز
می کردم  .که لذت آن لحظه ها رابهتر
درک کنم  ./اوهم از جایش تکان
نمیخورد .همچنان برابرم خاموش
وبی حرکت می نشست  .مثل این
که هردومان به خواب رفته بودیم ...
چشمم را که بازکردم دیدم دخترک
نیست  .ازاتاق رفته بود وسگ داشت
سروصورتم را می لیسید .نمیدانم
چندساعت  ،چندروز ویا چند ماه
ازخودم جدابودم وبه قالب جوانی ،
به بیست سالگی ام باز گشته بودم.
به روزهای سفید وروشن لبریز از
عطر آرزوها .به روزهائی که حرارت
خورشیدش را هنوز درزیر پوستم
حس می کنم .آن روزها نه چشم های
رگ زده بی نگاه درچهره ای بود ونه
لبخند سرد چندشناک بر کنج لب .
ونه گل های کاغذی درگلدان خانه
ها.همه چیز رنگ وبوی عشق راداشت
وآدم ها به جای فریادکشیدن آواز
می خواندند .سراسر زندگی شعر
بود ورؤیا .هیچکس به آینه نگاه
نمی کرد  .هرکس آینه دیگری بود.
اکنون من ده قرن ویا بیشتر  ،ازآن
روزها وآدم ها فاصله دارم  .گوئی
از سفری دور  ،ازآن سوی مرزبین
دو دنیا آمده ام  .آن روزها  ،هم
من آدم دیگری بودم وهم جهانی
که درآن زندگی می کردم جهان
دیگری بود .نه بررخسار خورشید
غباری نشسته بودونه دردل من غمی.
هرشب که به خانه او می رفتم یک
شاخه گل سرخ دردست داشتم  ،ودر
گلدانی که روی میز بود قرار میدادم
 .او با نگاهش میخندید ،ومن به
همین دلخوش بودم  .به همین چین
های نازک وگریزپای گوشه لب  .آیا
عشق یک تب است  ...جنون است ...
حالت هذیانی یک بیماری ناشناخته
وعالج ناپذیر است ...؟ چیست ...؟
نمی دانم  .هرچه هست لذیذترین
وآرام بخش ترین دردهاست  .آن درد
گوارائی که جان این حیوان معصوم
رابه تب وتاب انداخته است  .عشق
تنها برانسان فرود نیامده است  .هر
موجودی می تواند این آتش نهفته را
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درنهاد خودداشته باشد  .این سگ نیز
به خاطر عشق به من  ،عشق به یک
انسان پیه همه توهین ها وشکنجه ها
رابه تنش مالید و پا به عرصۀ حیات
مغشوش وبی سرانجام گذاشت .
صبح روز بعد  ،و یا ماه بعد  ،تازه تیغۀ
طالئی آفتاب به شیشۀ پنجره اتاقم
خورده بود که آن زن  ،مادر دخترک
هفده ساله درحالیکه سینی صبحانه
رامیان دو دستش گرفته بود داخل
اتاق شدوپاورچین جلو آمدوسینی
را کف اتاق گذاشت وآرام روبه رویم
نشست  .بعد نگاهی آمیخته به
ترس ونفرت به پوزۀ سگ انداخت .
درنگاهش کراهتی عمیق نهفته بود.
رویش را به سویم برگرداند ومنتظر
ماند که حرفی بزنم  .عطر نان سنگک
اشتهایم را تیز کرد .زن با دست چاق
سفیدش توی استکان چای ریخت .
من چند لقمه از نان گرم به سگ دادم
واو حریصانه بلعید  .زن با مهربانی
گفت :
 دیروز سینی صبحانه دست نخوردهبرگشت  .دخترم میگفت حال خوشی
نداشتی  .همه اش چرت میزدی .
گفتم :
 اشتها نداشتم .زن با چشم هائی که ازمادرم عاریه
گرفته بود وبا همان نگاه های گرم
وپراز مهر گفت :
 اگه سیاه وشکسته نمیشد.بالفاصله گفتم :

 حاال چهارسال ازمن بیشتر سنداشت  .بالبخند غم آلود گفت :
 بله .تعجب کردم وزیرلب گفتم  :یامن
اشتباه می کنم  .یا او .این زن دست
کم پنج سال از من جوان تر است .
چطور ممکن است پسرش چهارسال
بیشتر از من سن داشته باشد  .بازی
اعداد ویا اختالط زمان مرا دچار
سرگیجه کرد  .دراین موقع سگ
خواست به طرف اوبرود .غل گردنش
را گرفتم وبه سوی خودم کشیدم
وروی زانویم نشاندم وگفتم :
 وسواس تون رو درک کردم .به خنده گفت :
 مابا اعتقادمون زندگی میکنیم .اضافه کردم :
 وعادت .سکوت کرد ولحظه ای بعدرفت ومن
باسگ تنها ماندم .ودردل گفتم  :آیا
واقع ًا او مادر سیاوش است  .سیاوش
که درمیدان جنگ کشته شد .یعنی
برادرمن  .پس این زن مادر من است
.بهترین گواه همان چشمان ملول
ومهربان اوست .وآن پیرمردهم پدرم
 ...مگر می شود دوآدم غریبه  ،دردو
شهر ازیک سرگذشت  ،ازیک حادثه
غم انگیز خانواده ای حرف بزنند  .واز
دردمشترکی بنالند اگر حدس من
درست باشد .تفاوت سن هارا چطور
می شود حل کرد .او  ،این زن پنج
سال ازمن کوچکتر است  .چطور می

آزادی

تواند مادرم باشد ومادرسیاوش که
چهارسال بزرگ ترازمن است  .گیج
شدم واقع ًا گیج شدم  ...پیچیدگی
های زندگی حیرت آور است !...
سگ پنجه اش راروی شانه ام گذاشت
وبه من خیره شد .حس کردم یک
چیز درمجموعه محدود وناچیز این
اتاق که دنیای من است کم دارم .
لباسم را پوشیدم  ،ودرآینه مردمک
چشم سگ سراپایم را نگاه کردم .
دیدم به جای لباس خودم کت قهوه
ای چرکتاب وشلوار آبی تنگ آن مرد
قوزی به تن من است  .تعجب کردم
وگفتم  :یقین اوهنگام رفتن لباس
مرا پوشید .بال اراده دست به پشتم
کشیدم  .به این تصور که ممکن است
قوزش راهم به من داده باشد .چندبار
بادلواپسی پشتم را وارسی کردم
.قوزی درکارنبود ولی کت برای اندام
من گشاد وشلوار بلند بود .چه می
توانستم بکنم  .پکر و دلخور شدم  .و
باتردید ازپله ها پائین رفتم  .سگ هم
پشت سرم آمد .توی داالن دخترک
هفده ساله نگاهی طوالنی وکنجکاو
به سر و وضعم انداخت وخندید.
درخنده اش شکفتم  .مثل غنچه ای
که درخنده صبحگاهی می شکفد .
بعد نگاهی به خودم کردم  .از خجالت
سرخ شدم  .دخترک گفت :
 بهت نمیاد.گفتم : من به این لباس نمیام  .چون لباسبقیه درصفحه 48
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بـه
کتا ای رسیده

نام کتاب  :فریادها
نویسنده  :حسن توسی
ناشر :نویسنده
تعدادصفحات 94 :صفحه
به همت دوست عزیز و نقاش هنرمند
استاد محمدعلی دولتشاهی مجله ای
طنز به نام عنتر نامه منتشر می شود
که شاعر طنز پرداز حسین توسی
یکی از نویسندگان این طنزنامه
سیاسی است  .حسین توسی
مجموعه ای ازاشعار طنز خودرا که
در عنتر نامه چاپ شده دریک کتاب
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تحت عنوان فریادها گردآوری کرده
و به دوستداران طنز هدیه کرده است
وقتی جمهوری اسالمی به تقلید از
کشورهای پیشرفته در علوم فضا
نوردی میمونی را به هوافرستاد ،
حسین توسی سرود:
خداراشکر مبمون هم هواشد
رئیس جمهورتان کامش رواشد
تمام دردهای ُملک وملت
بدست عنتری یک سر دواشد
همه بوزینه ها خوشحال وخندان
که ممولی معلق در فضاشد

آزادی

نام کتاب :
َپر بسوی دورستان
شاعر:
بهزاد دولتشاهی
ناشر :نشر بوف
تعدادصفحات :
 118صفحه
مجموعه شعری بانام
پَر بسوی دورستان ازسروده های
بهزاد دولتشاهی توسط نشر بوف
به بازار کتاب عرضه شده است .
خوانندگان نشریه آزادی با نام و
آثار بهزاد دولتشاهی آشنایند .او
درنوشتن داستانهای طنز مهارت
دارد و شعرهایش نیز از ویژگی
خاص خودش بهره می گیرد .خوداو
دردیباچه مجموعه شعرش می نویسد
که  «:شاعر درزمان سرودن شعر با
عالمی باالتر دررابطه است که درنثر
کمتر چنین است واین امر باعث می
شود که شاعر اززاویه ای دیگر با
خواننده گفتگو کند» .
در بسیاری از شعرهای دولتشاهی
وزن را اگرچه نه به سبک ُقدما اما به
نوع نیمائیش می توان احساس کرد.
 .خود او درباره وزن می گوید « :
همانطور که صدای دهل ودف وطبل
در درویشان حالت نیمه مستانه ایجاد
می کند ريا ،ریتم وآهنگ کلمات نیز
درشاعر حالتی شبیه به آن ایجاد می
کند  .وقتی به آن دنیا قدم می گذاری
دنیای مادیات ومعمولی ارزش خودش
را از دست می دهد .به مرحله بهت
وحیرت می رسی  .حیرت از دنیائی که
هرکس ی نمی تواند ببیند».
درقطعه ای بنام «طناب نور » این وزن
را رعایت می کند و می سراید:
بربالهای نور زرین رنگ
دستان خودرابرگرفتم سخت
رفتم به آن سوی زمان
بی آنکه شیرین خاطرم آزرده یا
ذلتنگ
پرواز تا آن سوی اخترهای شب
چشمک

آنسوترازناهید
باالتراز خورشید
جائی که دورین تر نوازشهای سکرآور
بربام پُر از نور رنگارنگ
همراه من بودند
با آن طناب نور
مغروروبی پروا
رفتم به باالتر
باالتر از عنقا
برشاخه های نورس صدها درخت
آسمان
از آتش واز نور
می رفتم و می رفتم وپرواز می کردم
باالوباالتر
هرگز نبودم این چنین آرام
درنقطه ای ناگه دیدم طناب نور ازالی
دستانم رها گردید  ...الی آخر
دراین قطعه واژه«دورین تر» و
درشعر «من -جهان» واژه «سختین
» ودر شعرهای دیگرش واژه هائی
دیگر برای خواننده واژه های جدیدی
هستند که اگرچه صحیح اما کمتر در
شعر دیگران دیده ایم  ..می گوید:
« من بیدارم
جهان همه رؤیائی
من یک جمع ام
جهان همه تنهائی
من سختین ام جهان همه نرم آلود
من هشیارم جهان همه خواب آلودمن
تنهایم
جهان همه مهمانی
من رؤیایم
جهان به توارزانیبه وزن وقافیه ای که
دراین شعر رعایت شده دقت کنید.
دراین مجموعه اشعاری به این زیبائی
فراوان دیده می شود .برای بهزادعزیز
موفقیت بسیار آرزومی کنیم .
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نام کتاب  :یادداشتهای علم جلدهفتم
ویراستار  :علینقی عالیخانی
ناشر :آیبکس ( ایران کتاب) در
مریلند
تعدادصفحات  504 :صفحه
جلد هفتم و آخرین جلد از
یادداشتهای َع َلم با ویراستاری دکتر
علینقی عالیخانی توسط ایران بوک
در بتسدای مریلند منتشر شد.
یادداشتهای علم هنگام انتشار  6جلد
دیگر به تفصیل مورد بررسی منتقدان
و دوستداران کتاب قرارگرفته
است .مهمترین سئوال درمورد این
مجموعه خاطرات  ،سئوالی است که
توسط هواداران رژیم پادشاهی و
ستایشگران محمدرضا شاه پهلوی از
زنده یادعلم می شود وچون او درقید
حیات نیست این سئوال بی پاسخ می
ماندکه » « چه نیازی به نوشتن مسائل
خصوصی پادشاه احساس می شده
که باید آن را درمعرض قضاوت
همگان وبویژه دشمنان او قرارداد؟
این خاطرات بیش از آنکه بخواهد مارا
به تاریخ دوران پهلوی دوم آشنا کند
حربه ای بدست رژیم مالیان می دهد
تا با آن شاه فقیدرا مورد لعن وطعن
قراردهند .این که در بعداز ظهری علم
با شاه به گردش میرود و ساعتی با
جنس مخالف می گذراند چه لحظه
مهمی درتاریخ ماست که اگر بازگو
نشود نقطه ای تاریک در گوشه های
تاریخ معاصر باقی می گذارد؟ شاید
اگر علم زنده بود چنین پاسخ می
دادکه :
« انسانها به زندگی خصوصی افراد
موردعالقه خود بسیار کنجکاوند .بویژه
اینکه این فردموردعالقه آنها پادشاه
یک کشور باشد » .شاید بتوان گفت
نوشتن مسائل خصوصی زندگی شاه
از بی سلیقگی علم ناشی می شود .اما
قسمت اعظم این یادداشتها به معرفی
پادشاهی می پردازد که برخالف آنچه
مردم انقالب زده فکر می کردند او به
قدرتهای بزرگ وابسته نبود و جنگ
با همین قدرتها اورا از تخت قدرت به
زیرکشید .خاطرات علم به هر دلیلی که
نوشته شده باشد باید توسط هرایرانی
که وطنش را و آئین سیاسی  2500ساله
آن را می شناسد خوانده شود .مسلم ًا
نکات مثبتی که دراین  7جلد آمده
است بیش از نکات منفی آن است  .برای
سفارش این مجموعه می توانید باتلفن
آیبکس:
3017188188تماس بگیرید.ویا از
سایت ناشربه آدرس زیر دیدن کنید.
www.ibexpublishers.com
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قسمتهای مختلف بانک مرکزی ایران
می پردازدو خدماتی را که این بانک در
بهبود وضع اقتصادی کشور ایفا کرده
است به ما معرفی می کند.درآغاز
فصل چهارم کتاب می خوانیم «:بانک
مرکزی وقتی بیالن خودرا درپایان
سال  1339بعداز چندماه عملیات
ازآغاز تأسیس خودبست  ،کل دارائی
های بانک  48میلیاردریال معادل
 700میلیون دالربود  .درپایان سال
 57رقم دارائیها به  2227میلیارد
ریال معادل  32میلیارد دالر رسید
یعنی  47برابر بیشترشده بود.
کتاب بانک مرکزی ایران مسیر تالش
وکوشش خدمتگزاران ایران در زمینه
اقتصاد و همچنین بهبود وضع زندگی
مردم را به خوبی برای ما ترسیم می
کند .برای خرید این کتاب می توانید
آن را با تلفن به آیبکس سفارش
دهید ویا از سایت این ناشر دیدن
کرده و ازطریق اینترنت سفارش
دهید .یکی از روشهای سپاسگزاری
از خدمات خدمتگزاران مملکت آگاه
شدن از تالشهای آنان است که این
کتاب بخوبی از عهده این معرفی
برمی آید.

نام کتاب  :هدفها وسیاستهای
بانک مرکزی ایران
از  1339تا 1357
نویسنده  :حسنعلی مهران
ناشر :آیبکس( ایران بوک درمریلند
تعدادصفحات  364 :صفحه
حسنعلی مهران از دولتمردان خوش
نام عصر پهلوی است  .او سالها در
صندوق جهانی پول مصدر خدماتی
بود .قائم مقام مرکز بررسی های
توسعه صنعتی ومعدنی دروزارت
اقتصاد بود.رئیس کل بانک مرکزی
ایران بود .به قائم مقامی مدیر عامل
شرکت ملی نفت  ،وزیر مشاور
وسرپرست سازمان برنامه وبودجه و
وزیر امور اقتصادی ودارائی خدمت
کرد .پس از انقالب درسال 1358
به واشنگتن رفت وبرای باردوم
درصندوق بین المللی پول بکار
اجرای
منشغول شد.ومسئلیت
برنامه کمک های فنی به بانک های
مرکزی باو واگذارشد.او اینک درکنار
همسرش دوران بازنشستگی را
درواشنگتن سپری می کند .درکتابی
که تحت عنوان  «:هدفها و سیاست
های بانک مرکزی ایران از  1339تا
 » 1357نوشته است تاریخچه بانک
مرکزی را بازگو می کند .به تشریح

آزادی
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کیخسروبهروزی

غم مخور

گ ک پ ا پس به ن غ مخ گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
وش ن ند ی ر وز ر د یا م ور
* نشریه حاجی بابا پس از  163شماره درایران توقیف شد .درنیویورک بنای
روزنامۀ حاجی بابا درغربت را گذاشتم وسی و هشت هزار دالر هم روی
آن گذاشتم وچون متأسفانه ناگهان در ُلس آنجلس نشریات را رایگان کردند
حاجی بابا درنیویورک متوقف شد * درآغاز انقالب مخالفت کردن با کسی که آمده
طرح چهره کیخسروبهروزی کارژاک فراست

پرویز خطیبی

قسمت دوم
درآنجا روسها به من پیشنهاد کردند
وگفتند  :شما درهمین جا بمانید .رفتن
شما به ایران برای شما خطرناک است
 .ممکن است کشته شوید .من اول
بطور ضمنی موافقت کردم  .اما فکر
کردم که آیا من بعنوان پناهنده می
توانم درشوروی زندگی کنم ؟ آیا من
که خودرا انسانی دمکرات و آزادی
خواه میدانم می توانم با سیستم
ورژیم شوروی کنار بیایم ؟ ازطرفی
همسرودختر کوچکم فیروزه که درآن
موقع یکسال ونیم داشت درایران
بودند ونگران آنها بودم  .دیدم
مسلم ًا نمی توانم درشوروی بمانم .
به این دالیل پس از این که دیدارما
از شهرهای مختلف تمام شد به باکو
رسیدیم  .شب درکشتی  ،پس از صرف
شام قرارشد دوستان من با کشتی به
ایران بروند ومن با هواپیما به مسکو
برگردم  .همانجا تصمیم گرفتم به
ایران برگردم  .این هارا درکتاب «سفر
به شوروی» نوشته ام  .به کاپیتان
کشتی گفتم  :من تصمیم گرفته ام به
ایران برگردم .گفت  :به ما گفته اند که
شما باید با هواپیما به مسکو برگردید.
ما جائی برای شما درکشتی نداریم .
گفتم  :مهم نیست  ،اتاق نمی خواهم .
دریک گوشه ای می خوابم  .دوستی
داشتم بنام «ابوالقاسم قاسمی » که
دندانپزشک بود .گفت  :من تختخواب
خودرا به ایشان می دهم  .خودم روی
زمین می خوابم  .باألخره تلگرافی به
مسکو زدند .جواب آمد که هرطور
میل خوداوست ولی ما توصیه می
کنیم که درشوروی بماند .خوب
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سر ما بود .بااین
وتقریب ًا همه را تحت تأثیر قرارداده است کار ساده ای نبود .چماق باالی ِ
حال درهمان روزها درحد امکان ساکت ننشستیم .

بیاددارم وقتی کشتی ما حرکت کرد
که از ساحل دور شود  ،مهمانداران
کشتی که عده ای دختر وپسر جوان از
حزب جوانان شوروی بودند برای من
وسرنوشتی که درپیش داشتم اشک
می ریختند .چون فکر می کردند
که من واردایران شوم کشته خواهم
شد .البته این احتمال وجودداشت
.عده ای تحریک شده  ،تحت تأثیر
احساساتشان دربندرپهلوی جمع
شده بودند می خواستند به ما حمله
کنندکه سربازها و ژاندارم ها مانع
شدندو ما به سالمت واردگمرک شدیم
 .مارا بازداشت کردند .با کامیون به
تهران فرستادندودرآنجا به زندان
موقت تحویل داده شدیم  .همۀ
افرادی که بامابودند پس از هفت
هشت روز آزادشدند  .فقط سه نفر

را نگهداشتند .من  ،دکتر حسین

آزادی

آیدین  ،وثمین باغچه بان موسیقی
دان خوب ونامدار  .دراین زمان
دفترروزنامه وخانه من غارت شده بود
ومن ازمال دنیا هیچ نداشتم .جز یک
قطعه زمین پانصدمتری دریوسف آباد
که پس ازآزادی اززندان مجبورشدم
آنرا بفروشم  .پس ازآزادی اززندان
به مدت هشت سال باآن که من
قب ً
ال کارمندرادیو بودم اجازه ورود به
رادیو نداشتم  .حقوق هم نمی گرفتم
 .کارهای جنبی می کردم .دوبله فیلم
 ،ساختن شعر  ،نوشتن فیلمنامه
وازاین قبیل  .پس از هشت سال ،
درسال 1340اجازه ورود به رادیو
پیداکردم و برگشتم به رادیو.
بهروزی  :کارروزنامه نگاری هم می
کردید؟
خطیبی  :نه  ،فعالیت مستمر روزنامه

نگاری نداشتم  .گاهی با بعضی از
نشریات همکاری داشتم  .مثل مجله
«آتش » که دوستم زنده یاد احمد
سروش اداره می کرد .یا اطالعات
هفتگی .

روزنامه نگاری
دردوران انقالب

بهروزی  :ازفعالیتهای روزنامه نگاری
خود دردوران انقالب صحبت کنید.
خطیبی  :درسال  1357وقتی که زنده
یاد شاپور بختیار نخست وزیر شد و
نشریات آزادشدند من درنیویورک
بودم  .دوستان تلفن کردند گفتند:
نشریه حاجی بابا هم آزادشده است.
من که تازه گرین کارت گرفته بودم
بالفاصله رفتم به ایران  .شب جمعه ای
رسیدم که فردای آن رفراندوم رژیم
حاکم بود .که سلطنت می خواهید
یا جمهوری اسالمی ؟ البته تاقبل از
رفراندوم هم صحبتی از اسالمی نبود.
شب جمعه خمینی آمد درتلویزیون
وگفت  :هرکه به هرچی می خواهد
رأی بدهد .من به «جمهوری اسالمی
» رأی می دهم  .مردم هم وقتی به
حوزه های رأی رفتند دیدند که یک
طرف نوشته جمهوری اسالمی و طرف
دیگر نوشته « سلطنت » و سومی هم
نداشت  .بهرحال من روزنامه حاجی
بابا را از چهارم اردیبهشت 1358
مجددا ً درایران با تیراژ صدهزار
نسخه شروع کردم  .باور کنید عصر
سه شنبه خانم « دکتر زمانی » خواهر
زادۀ من در « دروس » هرچه گشته
بود نتوانست یک نسخه آن را پیدا
کند ،.تمام شده بود.چون مردم ولع
زیادی برای خواندن پیداکرده بودند.
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مردم ده تابیست تا مجله وروزنامه
باهم می خریدند  .اما متأسفانه این
دوران کوتاهی بود و گرفتاری ها
شروع شد .درتمام این شش ماهی
که این  163شماره را منتشر کردم
با مشکالت و مکافات زیادی روبرو
بودم  .هرروز گروه های فشار با چماق
دنبال من بودند .علتش هم این بود
که می گفتند  :چرا درنشریه اسمی از
امام نمی برید .باألخره من نوشتم این
یک نشریه فکاهی است  .چطور می
توان درآن از امام نام برد؟ پنهان
نمی کنم درحقیقت من موافق امام
نبودم  .اما درآن روزها مخالفت کردن
با کسی که آمده وتقریب ًا همه را تحت
تأثیر قرارداده است کار ساده ای
نبود .چماق باالی س ِر ما بود .بااین
حال درهمان روزها درحد امکان
ساکت ننشستیم  .بیاددارم درهمان
روزها خمینی درنطقی گفت  :من می
خواهم آنقدر به مردم آزادی بدهم که
اگر من روزی پایم را کج گذاشتم به
من بگویند تو پایت را کج گذاشتی .
من درحاجی بابا کاریکاتوری کشیدم
 .بدن نبود .شلواری بود و گیوه ای
و پاها به طرف هم کج بود .زیر آن
نوشتم  :این پا کجه ؟ کی میگه کجه ؟
درآن زمان درآن جو اختناق درهمین
حد می شد گفت ونوشت .یا مث ً
ال می
گفتند:
وزیر امور خارجه دکتر یزدی «سیتی
زن» یا شهروند آمریکا است  .شبی
دراخبار روزنامه اطالعات نوشته
بود آقای وزیر خارجه در بگیروببند
خیابانها  ،پاسدارها به اوایست داده
وجلو اورا گرفته اند  .من همین خبررا
درحاجی بابا نوشتم وزیر آن تفسیر
کردم که پاسدار بیچاره گناهی ندارد.
فکر کرده است یک آمریکائی است
 .این نوع گوشه هارا می توانستیم
بزنیم ولی شدیدترازاین نمی
توانستیم .

توقیف حاجی بابا
نشریه حاجی بابا پس از  163شماره
توقیف شد وعجب تقارنی ! روز
 28مرداد  1332حاجی بابا دررژیم
گذشته توقیف شد . .بعداز بیست
وچندسال  ،روز  28مرداد 1358
حاجی بابا
درجمهوری اسالمی
توقیف شدودستور بازداشت مراهم
صادرکردند.که من شبانه یک بلیط
هواپیما با سه برابر قیمت تهیه کردم و
با « ایرفرانس » ازایران بیرون آمدم .
***
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حاجی بابا درغربت
درنیویورک بنای روزنامۀ حاجی بابا
درغربت را گذاشتم  .با تمام مشکالتی
که وجودداشت  .چه خون دلی
برای تهیۀ مطالب  ،ماشین نویسی
 ،صفحه بندی  ،وچاپخانه خوردم و
سی و هشت هزار دالر هم روی آن
گذاشتم .ولی آنچه دلم خواست ومی
بایست  ،نوشتم  .نمونه آنچه درحاجی
بابا درغربت نوشتم :

چراغ سبز
جناب آقای چراغ سبزراقربان میروم .
پس از عرض ارادت  ،بنده مدتی است
که شمارا می شناسم  .درتهران سابق
رسم براین بود که شمارا س ِر چهارراه
ها نصب می کردند تا رانندگان
وعابران به فرمان شما حرکت
نمایند .ولی غالب ًا رجال و ازما بهتران
منتظر جنابعالی نمی شدند و باهمان
چراغ قرمز می آمدندومی رفتند و
شمر هم جلو دارشان نبود تاچه رسد
به افسرراهنمائی که آن روزها مثل
امروز بی آبرو نشده بود .بهرحال
بگذریم  .درسالهای اخیر از شما زیاد
صحبت می شود .عده ای معتقدند که
تا شما اجازه ندهید و چشمک نزنید
نمی شود به سوی ایران حرکت کرد.
عجبا که برخی از آقایان تیمسارهاهم
همین نظررادارند.
آقای چراغ سبز عزیز ! نمی دانم شما
س ِر کدام چهاراه قراردارید؟ آیا در
یکی از خیابانهای لندن انجام وظیفه
می کنید یا درواشنگتن یا پاریس
و بُن ؟ نمی دانم کلید شما دردست
کیست ؟ اتوماتیک تشریف دارین یا
خیر؟ هرجا که هستید لطف ًا به آنها

که منتظرند وآتششان
هم خیلی تند است راه
بدهید .آخه خدارا خوش
نمی آید که چراغ قرمز
برای مدت چند سال
روشن بماند .هرچند
درگذشته سالیان دراز
پشت
اکثریت مردم
چراغ قرمز دهن دره می
کردند ولی انگار این ها از
سایرین طاقتشان کمتر
است وحوصلۀ بیکاری
را ندارند .چون وقتی
بیکارند مجبورند مثل
سلمانی ها س ِر همدیگررا
بتراشند و به هم دیگر
دهن کجی کنند.
آقای چراغ سبز حتما شما سید
هستید  ،چون رنگ سبز عالمت
سیادت است .آیا ممکن است
بفرمائید شما باکمر بند سبز منطقه
خاورمیانه نسبت دارید یانه؟
آقای چراغ سبز! س ِر جدِ بزرگوارت
بیا ووضع راروشن کن .بگو تا کی باید
صبر کرد؟ راستش من که این میان
انگشت به دهن حیران مانده ام .
بیشتراز یک دوجین آدم قدونبم قد
درخارج از کشور ادعای رهبربودن
دارند  .ازبچۀ نابالغ گرفته تا پیرمرد
لهیده ؛ همه می گویند  :قصدی جز
نجات مملکت ندارند.
آقای چراغ سبز ! باال غیرت ًا روشن شو
تاببینیم مر ِد میدان چه کسی است .
واین حضرات چه گلی به س ِر ملت
ایران می زنند.
بااحترامات حاجی .
بهروزی  :این نوشته در چه شمارۀ
حاجی بابا چاپ شد؟
خطیبی  :شماره  21 ، 233می 1983
بهروزی  :چند شماره از حاجی بابا
درغربت چاپ ومنتشر
شد؟
خطیبی  :چهل وچهار
شماره
بهروزی  :چرا متوقف
شد؟
خطیبی  :چون متأسفانه
ناگهان درلُس آنجلس
نشریات را رایگان کردند.
ببینید یک نشریه خبری
 ،خبررا ازرادیو ومنابع
خبری می گیرد و با
مقاالت جدی به دست
مردم می دهد که نسبت ًا
کار آسانی است  .آسان
تر از طنزو فکاهی است
 .برای انتشار نشریه طنز

آزادی

باید ازابتدا تا انتهایش را خودتان
بنویسید  .بنابراین زحمت زیادی
دارد .خرج دارد .کاریکاتور کشیدن
داردو همۀ این ها  ،همه این مطالب
باید براساس مسائل و موضوع های
روز باشد .باید خلق شود .بوجود
بیاید .برای من صرف نمی کرد که
چنین نشریه ای را رایگان به مردم
بدهم  .آگهی هم نداشتیم  .چون
درنشریه فکاهی نمی توانیم آگهی
داشته باشیم  .مردم وقتی آگهی
پزشک یا وکیلی یا هرچیز دیگررا
درنشریه فکاهی می بینند فکر می
کنند این هم شوخی است .

خاطره ای ازدوران انتشار
حاجی بابا درایران
بهروزی  :از خاطراتتان دردوران
انتشار حاجی بابا درایران بگوئید.
خطیبی  :دردورانی که مرحوم
میراشرافی  ،حسین مکی  ،ومظفر
بقائی نمایندگان مجلس  ،درجبهه
ملی با دکتر مصدق همکاری داشتند
منهم طبع ًا با آنها موافق بودم ورفیق
شفیق من هم بودند .شبانه روز باهم
بودیم  .وقتی که اینها شروع کردند
به مخالفت با حکومت دکتر مصدق ،
طبع ًا من هم درروزنامه ام به این ها
حمله می کردم .مث ً
ال نشریه آتش که
میراشرافی منتشر می کرد ودرباالی
روی جلد لوحه یا نقش یک شعله
آتش بود که باالی آن هم نوشته بود:
ازآن به دیر مغانم عزیز می دارند
که آتشی که نمیر همیشه دردل ماست
من درروزنامه حاجی بابا کاریکاتوری
کشیدم  ،سرلوحۀ آتش را گذاشتم ،
حاجی باباهم از پشت ایستاده رو به
آتش ادرار می کرد .زیر آن
بقیه درصفحه 48
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نوشته یوسﻒ الﺼبای

 .جزئیات زیادی نمی توان دربارۀ او
ودکانش گفت  ....دکانش تقریب ًا خالی
است  .رهگذر اگر تابلوی گرد گرفته
باالی سر دکان را نبیند به زحمت می
تواند بفهمد چه دکانی است ..

ترجمه حسین داﻻسﭽی

ُﭼ ُﭙﻖ ﭼﻰ
و ﺻﺪ ﺳﺎل ُﻋﻤﺮ

یوسف الصبای  ،نویسنده  ،داستان نویس ونمایشنامه نویس معروف مصری
به سال  1917درقاهره متولدشد .وبه سال  1978درقبرس  -درزمان شرکت
درگردهمائی سازمان همبستگی مردم آفریقا -آسیا به دست تروریست ها
به قتل رسید.اوسردبیر روزنامه األهرام واز اشخاص مورداعتماد پرزیدنت
انورسادات بود وبین سالهای  1976 - 1973وزارت فرهنگ مصررابرعهده
داشت .الصبای دوبار موفق به دریافت نشان ادبی مصر شد ودرسال  1963برندۀ
جایزۀ ادبی ایتالیاشد .پس ازمرگ باالترین نشان جمهوری به اواعطاگردید.
چپق چی گرفتار شده بود ...گرفتاری
چپق چی یکی از نعمتهای الهی نسبت
به انسانها بود  .آیتی ازادعیه خیر به
بشریت  .رحمتی به همه ونفرینی
خاص به این مرد که هستی اش به
مخاطره افتاده بود.
بااینهمه چپق چی هم یک انسان
است وخودخواهی ماهم نه باعث می
شود که به گرفتاری او فکر نکنیم ونه
آسایش خودمان رابرای حل گرفتاری
او به هم بزنیم .
مرد افسرده وسیه روز شده بود  .گریه
.زاری می کرد وقلب من برای او که
درانتظار یاری خداوند بود ،درهم
می شکست  .من تقریب ًا حاضربودم
داوطلبانه مشکلش راحل کنم  ،اما
مطمئن نبودم که درموقعیتی هستم
که دست به چنین کاری بزنم .
نه  ،حتی هیچ یک از شماهم
دروضعیتی نیستید که چنین کاری
بکنید .فقط خورشید بیک می
توانست  ....چپق چی بیچاره همۀ
امیدش را به او بسته بود .بااین حال
خورشید بیگ حل مسئله را رد کرده
بود ودرامتناع خویش که مردن باشد
پافشاری می کرد.
***
فراموش کردم که بگویم چپق چی
یک مرده شور است .
اجازه بدهید داستانمان را ازهمین جا
شروع کنیم :
چپق چی یک مرده شور است .
درخیابان عباسیه  ...فکر نمی کنم
مشکلی برای توصیف او داشته باشم
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روی تابلو نوشته شده بود« :چپق چی
محمدالچپق چی  -مأمور کفن ودفن
شاهزادگان »
ازتابلو چنین برمی آمد که چپق چی
درحرفۀ خود متکی به شاهزادگان
 ...یا همچو کسانی است  .اما دلیل
گرفتاری او این است که آنها به عللی
تصمیم به کسادکردن کاسبی او
گرفته اند و حاال خواه اینکه آنها مرده
اند ،خواه اینکه خیال مردن ندارند.
مرد جلوی دکانش منتظر نشسته
بود  .چهرۀ سیه چرده اش غمگین
بود  .او به بچه ها وانبوه بدهی هایش
فکر میکرد .مشتری هایش نمی
مردند ..مردم مثل دانه های تسبیح
از جلویش دردایره ای بی انتها می
گذشتند  .همه در استخوان بندی
وحرکت شبیه به هم ؛ پاها به پیش
میرفت ودستها تاب می خورد  .همه
زنده  .همه بیهوده به درون زندگی ُسر
می خوردند  .مانند دانه های تسبیحی
که الی انگشتانش لیز می خوردند.
تازه اول روزبود .روزی بی رونق وبی
درآمد .درهای دکانش را چارتاق
باز کرد .مقداری آب دم درپاشید
وجلوی آن به انتظار نشست  .بادانه
های تسبیح خداراشکر می کرد وازاو
طلب رحکن وبرکت می کرد .برکتی
که منتچ به هالکت دیگران می شد.
عابران گله وار ازبرابر چشمش رد
می شدند .دختر مدرسه ای ها
دراونیفورم آبی رنگ دردسته های
سه چهار نفری می گذشتند  .سینه
های تازه برآمده شان پیش بینی می
کرد که روزی زن خواهندشد .پسران

آزادی

با آستینهای باالزده وسینه های لخت
 ،با چند تارموئی که پشت لبشان سبز
شده بود  ،ورمی رفتند وانمود می
کردند که مردشده اند  .نوکران سبد
نخود ولوبیا حمل می کردند .کارگران
باقرص های نان  ،سربازان شتابزده،
دستفروشهای دوره گرد  ،گداها
وبچه ها  ،گاریها و االغها  ،ماشینها
و ترامواها  ،کامیونهای پرازسنگ .
همه اینها برای دوست ما بی معنی
بودچون نشانه هرچه بیشتر زندگی
بود  ...به عبارت دیگر بدبختی هرچه
بیشتر.
همه این مردم باجاروجنجال وهمهمه
شان با دنیای او بیگانه بودند .هرکدام
از آنها که زندگی درآنها می تپید.
برای او بی اهمیت بود .دروضعیت
فعلی او  ،آنها امگانات ناچیزی بودند.
امیدهای ناچیز .اگر همه این امکانات
از قوه به فعل درمی آمدند .بازهم
کمک چندانی به او نمی کردند .آنها
نه تنها پول بی ارزش وبدردنخوری
بودند بلکه هیچ بودند .بین این
همه معامله سودمندی به هم نمی
رسید  .کارگران  ،پارکابی اتوبوس ها
 ،سربازان وبچه مدرسه ای ها  .مردم
آوارۀ بی خاصیت  ،کام ً
ال بی خاصیت
 .مرگ بسیاری ازآنها بجای سود ،
زیان آ.وربود .اوهنوز ضررکار آخرش
راجبران نکرده  ،جریان ازاین قرار
بود که پسربچه ای جلوی دکانش
زیر تراموارفت واو مجبورشد بچه را
مجانی کفن ودفن کند  .او این کار
رابرای رضای خدا انجام داد  .فقط
خدا می توانست آن را تالفی کند.
ازآن زمان به بعدچار چشمی مواظب
تر اموا وبچه های شرور خیابان بود..
اوازاین می ترسید که دوباره این اتفاق
بیفتد واو مجبورشود بازهم کاری به
رایگان انجام دهد  .برای اینکه این
تخم جن ها دست از آویزان شدن
ازتراموا نمی کشند...

چه زندگی شد؟

مردهمانطورکه رودخانۀ بی خاصیت

مردم راتماشا می کرد  ،آه معنی داری
کشید.
« سراین همسایه های فلک زده چه
آمد؟ درگذشته عباسیه مرده های
مهمی داشت  .همه آنها معامالت
پرسودی بودند .پاشاها  ،بیگ ها ،
ترکها و ژنرال ها  ،هرکدام معاملۀ
پردرآمدی بودند.هریک از کارها پُر
مایه وآبرومند بودند .به قول یک مرده
شور دیگر « هرکدام مثل یک غذای
چرب وچیلی بودندبا بخورگردانها ،
تشییع کنندگان وچادرهای پذیرائی .
آنها کجارفتند؟ ترکها باآن سبیلهای
تابیده و کله های براق کجارفتند؟
زمین داران ثروتمند وکاخ نشینان
عباسیه کجارفتند؟ حتی ژنرالها هم
بی خاصیت شده اند .حاال همه آنها
جوان هستند ودرآیندۀ نزدیک هم
خیال مردن ندارند .بااینکه زمانی جزو
بهترین مشتریهای او بودند.
عجب زندگی بی خاصیتی شده»..
مردآهی عمیق تراز آه قبلی کشید
.وگفت  «:همه رفتند».
فقط این پیرمرد یک دنده باقی
مانده  .اوهم که باردکردن مرگ ،
حاضر نیست درحق او یک کار خیر
انجام دهد.درخانۀ اعیانی روبروی
دکان او دودستی به زندگی چسبیده .
قبراق و سرحال  ...شادوشنگول مثل
پرنده ورجه ورجه می کند  .هوای تازۀ
بامدادی راتنفس می کند و باشورو
شعف دست به سینه می کوبد.
به خانۀ اعیانی
چپق چی
خورشیدبیگ خیره شده بود .یکی از
خانه های مجلل عباسیه با ستونهای
عظیم ومهتابی های وسیع  ،پنجره
های بلند ونرده های زنگ زده و
چند آبدان بالیوانهای مسی برای
رهگذران .
نگاه خیرۀ چپق چی به درهای مهتابی
باکنده کاری های همه زرق وبرق
پوشیده ازگردوغبار وتارعنکبوت بی
حرکت مانده بود .درها همچنان بسته
بود وخورشیدبیگ سرشارازتندرستی
دیگر بیرون نمی آمد تا درمخالفت
باچپق چی نفس عمیق بکشد و به
سینه بکوبد.
زمان می گذشت ودرها هنوز بسته
مانده بود .چپق چی لرزشی از
امیدواری درخوداحساس کرد .کسی
چه می داند .شاید پیرمرد باألخره
لیاقت مرگ را پیداکرده  .بله بله  .این
واقع ًا امکان دارد.
مرگ او برای خداوندقادرمتعال امری
غیرممکن نیست.
او ازطریق حبشی نوکر ومحرم
اسرار خورشیدبیگ  ،باخبرشده
بود که خورشیدبیگ چندماه است
که ازباالرفتن فشارخونش شکوه
وشکایت دارد  .البته اوآدم بسیتار
محتاطی است واما احتیاط سرنوشت
کسی را عوض نمی کند  .اماچرا
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حبشی باخبرهای خوش پیدایش
نیست ؟ او دقیق ًا می داند که مرگ
آقایش برای چپق چی چه معنی
دارد .مگر خود اونگفته بود که
پیرمرد مبلغ زیادی برای خرج کفن
ودفنش کنارگذاشته ؟ مگر اونگفته
بود که پیرمرد برنامه مفصلی برای
مراسم ختمش تنظیم کرده؟ چرا
حبشی برای آوردن خبر پائین نمی
آید؟ اوحداقل می تواند روی مهتابی
بیرون بیاید ویک گریه وزاری مفصل
به احترام مرحوم تازه درگذشته راه
بیاندازد .پیرمرد که عمری تنها زیست
ودرتنهائی مرد .سزاوار این گریه
وزاری است  .او اگر حداقل همسری
یا دختری داشت  ،آنها می دانستند
که چگونه بشایستگی مرگ اورا اعالم
کنند .آنها مقدمات مناسبی پیدا
می کردند که مراسم ختم باعظمت
برگزارشود .پیرمردبیچاره همینطور
بی سروصدا مثل یک آدم فقیر ازدنیا
نمی رفت  .بسیارخوب  .او چپق چی
آخرین آرزوی مرد را برآورده می کند
ومراسم تدفین شایسته ومفصلی
برگزار خواهد کرد .او ...او زنانی را
استخدام خواهد کرد که گریه وزاری
وشیون کنندوجمعیت بسیار زیادی
که جنازه را تشییع کنند ..اومراسم
عزاداری را آنچنان برگزار می کند که
از حد آرزوهایش فراتر باشد  .البته
هرچیزی قیمتی دارد.
چپق چی احساس کرد باید خودش
را ازهمین حاال آماده کند ....برای
اینکه یک دفعه غافلگیر نشود .رشتۀ
افکارش بابازشدن درمهتابی پاره
شد .به باال نگاه کرد وخورشیدبیگ
راسالمتر از همیشه دید که نفس
عمیق می کشدو با وقار ازپله ها پائین
می آید وبه سینه می کوبد.
چه زندگی شد؟
چپق چی بانومیدی به مرد نگاهی
کرد و آه غم آلودی می کشید.
خورشیدبیگ کاله فس را تا باالی
ابروهایش پائین کشیده بودوموهای
روی شقیقه اش به سیاهی حدیده
برق می زد .سبیلهایش مثل لکۀ
سیاهی بود .روی صورت گل انداخته
پرچین وچروکش  ،یک عصای سفید
دردست داشت وآن را می چرخاند. .
زنجیرطالی ساعت روی شکم برآمده
اش برق می زد.مردبیرون آمد
وانگاری ازدیدن او نفرت داشته باشد
 ،صورتش رابرگرداند ...چپق چی
باحسرت سری تکان داد و آه دیگری
کشید.
پیش از آنکه نگاهش را از خانۀ اعیانی
به انبوه مردم بی خاصیت خیابان
برگرداند  ،توجهش به کسی جلب
شد که از ستونهای مهتابی باال می
رودوباآیزان شدن ازقرنیزهای مهتابی
با گردگیر تارعنکبوتها راپاک می
کند.اوحبشی  ،نوکر خورشیدبیگ
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بود .چپق چی داشت نگاهش را ازاو
برمی گرداند که به یکباره ازجاپرید.
این جبشی احمق  ،بین زمین و
آسمان آویزان بود وبا تکیه به لبۀ
سست ] هرآن ممکن بود که به پائین
سقوط کند.
اودلش به حال حبشی نمی سوخت
 .خوداو به جهنم  .اما او دلش نمی
خواست یک نفردیگررا مفت ومجانی
دفن کند .اومی دانست که اربابش
چقدر خسیس است  .اگر حبشی
بمیرد  ،چپق چی خودش شخص ًا باید
مخارج همه چیزرابپردازد .برای
همین دادزد:
 هی تو ،حبشی
احمق ...
حبشی به
پائین نگاه
کرد:
 صبح بخیراستاد چپق
چی !
 بیاپائین مردهشور برده
 مگر چی شده ؟ بیا پائین احمقُخل وچل  ...من
چندروز
همین
پیش یک کار مفتی
کردم هنوز هم جای
ضررش پر نشده .
حبشی خندید و به
خانۀ درحال ساختمان
همسایه اشاره کرد که
کارگران باالوپائین می
رفتند:
 چرا غصۀ مرا می خوری؟ اگر یکی از آنها هم پائین
پرت بشه بازهم کارمفتی
روی دستت مانده .
چپق چی به کارگری که
سیمان حمل می کرد و
نزدیک بود ازروی داربست
سرنگون شود  ،نگاه کرد و با
هیجان فریادزد:
 هی تو  ...تو  ...ایشاال به درکبری  ...اآلنه که گردنت بشکنه ...
دیگه همین روکم دارم ...
هنوز این حرف ازدهنش درنیامده
بود پسرکی رادید که می خواست
از تراموا باالبپردواوازجایش پریده
وپسرک را کنار کشید.
چپق چی دوباره سرجایش برگشت
 .چشمانش با هراس بین داربست
 ،مهتابی خانه اعیانی و تراموا می
چرخید  ...ازآن می ترسید که دوباره
یک کفن ودفن مجانی روی دستش
بماند.
بازرفت تو فکر خورشیدبیگ  .چرا
او برای تنوع هم شده جلوی تراموا
نمی پرد؟ یاازداربست باال نمی رود؟

یا قرنیز های تراس را گردگیری نمی
کند .فشار خون باالی مرد اندک
امیدی که به او داده بود  ،با گذشت
روزها ومراقبت زیاد ازخودش  ،به
یأس مبدل شد .مردکۀ پیر پایش لب
گور است  .نمی دانم چرا عجله نمی
کند؟ چه وقتی بهترازحاال .به هرحال
چپق چی می توانست صبر کند .زمان
بااو بود.خورشیدبیگ باید بمیرد .
حوادث وامراض زیادی وجود دارد.
چپق چی همچنان امیدوار بود
تااینکه روزی حبشی همۀ رؤیاهای
اورا نقش برآب کرد .اخبار حبشی
خیلی جدی بود.
حبشی یک روز صبح بعدازاینکه
اربابش رفت  ،پیش چپق چی
آمدوسالم کرد:
 صبح بخیر استاد چپق جی صبح بخیر حبشی  .حالاربابت چطوراست ؟ خبرتازه
چی ؟ فشارخون باال؟ دیابت
؟ ازاین جور چیزها؟
 متأسفانه خبرخوشیبرات ندارم
 منظورت اینه که مرددرسالمت کامل است ؟
 میشه گفت که روزبروز بهتر وبهتر میشه .
 منظورت چبه ؟ این رامی فهمم که درسالمت
کامل است  .حتی می
فهمم که حالش بهتر
میشه  .اما این بهتر
وبهتر را نمی فهمم
...
 برآور میکنیچند سال زنده
بمونه ؟
 خوب  ...منتوقع داشتم
پنج سال پیش
مرده باشه .
 این خوشخیالی هارا
فر ا مو ش
کن  .ازروی
تجربه فکر
می کنی
چند
و قت
د یگه
زنده بمونه .
 خوب  ...او هفتادوپنج سالش است .من یکی دوسال دیگه هم بهش
اضافه می کنم .
 نه  ،دست ودل باز ترازاین باش  .منتا هشتاد سال هم بهش میدم  .پنج
سال دیگه
 مگه دیوانه شدی ؟ پنج سال دیگه؟ می خواهی مرا خانه خراب کنی ؟
 خانه خراب میشی ؟ اگه بدونی اوچه خیاالتی درسرمی پروراند ،.چی

آزادی

میگی ؟
 دربارۀ کی صحبت می کنی ؟ البته در بارۀ خورشید بیگ. چه خیاالتی درسرداره؟ خیال داره صدسال زندگی کنه. چه جوری مگه ُخل شدی ؟ عمر کهدست او نیست .
 درست این همان چیزی است که اوخیال داره .
 از کجا میدونی ؟ او پریروز با کتابی به اسم «چگونهمی توان صدسال عمرکرد؟» به خانه
برگشت .
 داشتی کم کم مرامی ترساندی .فکرکردم این یک چیز جدی است .
 جدا ً راست میگم . خیلی ها ازاین کتابها خوانده اند...چیزی نگذشته که سروکارشان به
دکان من افتاده
 چپق چی ! نه  ،این کتاب مثل اینکهخیلی جدی است  .صدسال میگه ،
صدسال هم پایش وایساده .
چپق چی با بیقراری التماس کرد:
 چه جوری ؟ این حتم ًا یک کتابجادوگری است .
 اص ًال جادو جنبلی تو کار نیست
 .کتاب فقط تجویز می کنه چه
چیزهائی زا باید خورد  ،چه چیزهائی
را نباید خورد .کتاب حتی اسم
آدمهائی را که صدسال زندگی کرده
اند  ،آورده .
 خدا به ما کمک کنه .صدسال ! اینیعنی که من باید  25سال دیگه هم
منتظر باشم ! من پیش ازاو خواهم
مرد .اوحاالداره کتاب را میخونه؟
 ازبای بسم اهلل تا تای تمتشراخونده .
 به دستورهایش هم عمل می کنه؟ البته  .همین دیروز پنج شیشهعسل خرید.
 عسل ؟ کتاب به نظر مسخره میآد  .مردم خروارهاعسل خورده اند و
فایده ای به حالشان نکرده .
 تازه بقیه اش رانشنیدی  .اومقدارزیادی ماست وچهل شیشه قرص
وداروهای گیاهی وویتامین وچیزهای
دیگرهم خریده  .او دیگه مثل بقیۀ
مردم غذا نمی خوره  .اول شیشه
های قرص را کنار هم می چینه .
عسل وماست راقاطی می کنه چند
چیز دیگه هم اضافه می کنه و سر می
کشه .
چپق چی مأیوسانه به او نگاه
کردوگفت :
 حبشی ! فکر می کنی که اینهامؤثراست ؟
 خوب اوصورتش هرروز بیشتر گلانداخته می شه اوتازه دوروزاست که
شروع کرده  .اگر مدتی بگذره چی
خواهدشد؟ ممکنه دوباره جوان بشه .
 اگه این چیزهارو میگی که فکربقیه درصفحه 48
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل

گل وسبزه

دختر بـهار

فروغ فرخ زاد

عمعق بخاری  -قرن ششم

زان سبزه که برعارض توخواسته شد
تا ظن نبری که ُحسن تو کاسته شد
درباغ ُر َخت بهر تماشای دلم
گل بود وبه سبزه نیز آراسته شد

پیماهن تهی

دختر کنار پنجره تنها نشست وگفت:
«ای دختر بهار حسد می برم به تو
عطروگل وترانه وسرمستی ترا
باهرچه طالبی بخدا میخرم زتو»

مالشاه بدخشی

ساقی اگرم می ندهی میمیرم

ورساغرم از کف بنهی می میرم محمد ذکائی «هومن»

پیمانه هرکه پُرشود می میرد
پیمانۀ من چوشد تهی می میرم
سعدی

مـح
رم
ان
تورانادیدن ما غم نباشد

که درخیلت به ازما کم نباشد
من ازدست تودرعالم نهم روی
ولیکن چون تو درعالم نباشد
عجب گر درچمن برپاخیزی
که سر ِو راست پیشت خم نباشد
مبادا درجهان دلتنگ روئی
که رویت بیندو خرم نباشد
من اول روزدانستم که این عهد
که بامن می کنی  ،محکم نباشد
که دانستم که هرگز سازگاری
پری رابا بنی آدم نباشد
مکن یارا  ،دلم مجروح مگذار
که هیچم درجهان مرهم نباشد
بیاتاجان شیرین درتوریزم
که بُخل ودوستی باهم نباشد
نخواهم بی تو یکدم زندگانی
که طیب عیش بی همدم نباشد
نظرگویند سعدی با که داری
که غم بایارگفتن غم نباشد

صفحه36

برشاخ لخت وعور درختی شکوفه ای
باناز می گشود دوچشمان بسته را
مرغی میان سبزه زهم باز می نمود
آن بالهای کوچک زیبای خسته را

انشناخـته

سنگی سیاه بودم وبگداختی مرا
بردی غبار غم زدلم بارهای بار

خورشید خنده کرد و زانوار خنده اش
برچهره روز روشنی دلکشی دوید
موجی سبک خزید ونسیمی به گوش او
رازی سرود وموج به نرمی ازاورمید

آئینه ای نمودی و پرداختی مرا

بوسم به چهره دادی وبنواختی مرا
کردی زیک نگاه خرابم اگر به ناز
ازنو به یک نگاه دگر ساختی مرا
صدبار عاشقانه به خورشید بردی ام
یک بارهم به خاک نینداختی مرا
چون پرچمی که بوسه رباید زآسمان
بربام قلب خویش  ،برافراختی مرا
بااین همه هنوز برایت غریبه ام
بااین همه هنوز تو نشناختی مرا

خندید باغبان که « :سرانجام شدبهار
دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم»
دختر شنید وگفت «:چه حاصل ازاین بهار
ای بس بهارها که بهاری نداشتم»
خورشید تشنه کام دراعماق آسمان
گوئی میان مجمری ازخون نشسته بود
میرفت روز وچون شبحی مات وبی صدا
دختر کنار پنجره محزون نشسته بود

تهران

آزادی

بهمن ماه 1362
محمد ذکائی هومن
شماره  -49سال پنجم

علیرضا طبائی

اتردـهم آمیزد مرابامن

لطفعلی صورتگر

امشب کسی درمن ترا می خواهد ازمن  ،هم صدابامن
بی خواب تر  ،بی تاب تر  ،بیگانه ای دیرآشنابامن
درهم شکسته زیراین آوار بی هنگام پیری  ،حیف !
نومیدتر  ،ویران تر ازمن  ،زیراین آوارها بامن
با بُغض  ،پلک لحظه ها و یادها را می گشاید  ،نرم
جان می دهد درسایه روشن های ذهنم  ،جابجا ،بامن
تا باردیگر  ،درنهان  ،شور شکفتن رابرانگیزد
می گوید ازپرواز  ،از آئینه  ،از گل  ،ماجرابامن
می خواهد ازمن تا که دیوار زمان هارافروریزم
تادرهم آمیزد بهاران وزمستان را ،مرابامن!
برگیرم ازپیشانی خود چین وازمو ،برف پیری را
تا درنوردد سال های رفته را  ،او ...پابه پا بامن
با ُمشت  ،بردیوارهای سینه می کوبد که برخیزم
ازخاکدان پربرکشم  ،تابال وپر گیرم  ،رهابامن
می گوید از معراج  ،ازآن برترین  ،ازباتو پیوستن
تابنگرند آیینه هاوپرده هاو شب  ،تورا بامن
باباطاهر

فلک درقصــد آزا ُرم چرائی
ُ
زدوشم برنداری
ته که باری
شماره  -49سال پنجم

ـس

شیرازومی روشن

هرباغبان که گل به سوی برزن آورد
شیرازرا دوباره بیـــاد من آورد
آنجا که گر بشاخ گلی آرزوت هست
گلچین به پیشگاه تو یک خرمن آورد
نازم هوای فارس که از اعتدال آن
بادام بن شکوفه مه بهمن آورد
آتش بکــار نایدمان روزگـار دی
با آتشی که ساقی سیمین تن آورد
نوروز ماه فاختـــه وعندلیب را
دربوستان نواگر وبربط زن آورد
ابرهـــزارپاره بگیـرد ستیغ کوه
چون لشگری که رو بسوی دشمن آورد
من درکنار باغ کنم ساعتی درنگ
تا دلنواز من خبـراز گلشن آورد
آید دوان دوان ونهــد درکنار من
آن نرگس وبنفشه که دردامن آورد
ساقی که میر مجلس انس است پیش ما
چون روز تیره گشت می روشن آورد
مردی گریزپایم و دوراز دیارخویش
اندهم زمانه بپاداشن آورد
زآن ُ
از شهر من هرآنکه رساند خبر مرا
زی گیو گوئیا خبراز بیژن آورد

ربار

ُگ ُلم گر نیستی خا ُرم چرائی
میـان بار سـربا ُرم چـرائی

آزادی

استاد دکتـــر
لطفعلی صورتگر
فرزند میـــرزا
اقاخــان متولد
1279
سال
شمسی درشیراز
از دانشمندان
سخنوران
و
شعرای
و
نامی معاصر و
دارای تألیفات
علمی و ادبی
ارزنده است .او
درسوم مهرماه
 1348درشیراز
.
درگذشت
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ز�م
داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه

ج خ�
ﻋلی ات ش

دربهارچشمانت بود که دلم به غم
نشست  .شکوه می کردی که چه
روزگاریست .شکوه می کردی از
بخت بدت که سیاهیش هرروزت
را به حسرت کشانده وتونمی دانی
با سنگینی آن برروی دلت چگونه
بسازی  .می گفتی :
« تا کی باید صبر کرد؟» باران
اشکهایت پهنای صورتت را پوشانده
بود.ومن نمیدانستم چه بگویم  .زبانم
مثل چرم دردهانم خشکیده بود
ونفسم به سختی باال می آمد ومی
دانستی که من درقبال اشکهایت
ناتوانم ووقتی اتاقت را ترک کردم
هنوز صدای هق هق گریه ات را
درراهروی سیاه وطویل تاانتها می
شنیدم  .فشار اینکه اشکهایم سرازیر
نشوند گلویم را بدرد آورده بود ومن
می خواستم از تو و از خویشتن بگریزم .
***
پرنده کوچکی را که بالهایش سرخ
آتشی بود ،نشانت دادم وگفتم :
« این باید پرنده عشق باشد سرخی
اش راببین  ».وتوخندیدی و بشوخی
گفتی  « :نه ! فکر می کنم باید
کمونیست باشد ».
آن روز را نفهمیدم که چطور گذشت
 .خوب میدانستی که همیشه چنین
است  .خوشیها زود گذرند .دلم نمی
خواست شب بیاید  .میگفتی که باید
زود به خانه برگردی چون برادرت
برای شام شنبه شب بدیدار مادرت
می آید وتوباید موقع آمدن او
درخانه باشی و می دانستم که مادر
وبرادرت هیچکدام از من خوششان
نمی آید و توهم این را خوب می
دانستی  .آنها ازخارجی ها نفرت
داشتند .یکبار برایم تعریف کرده
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بودی که آنها به غیر آمریکائی ها
می گویند « وارداتی»
ومن برایت گفته بودم که  «:مگر
خودشان از کجا آمده اند؟ مگر بغیر
از سرخ پوستان بدبخت آمریکائی
اصیل دیگری وجود دارد؟ » و تو به
شوخی ام اخم کردی ومن گونه ات
را بوسیدم .
***
آن روز هوا تقریب ًا تاریک شده بود
که سر خیابان منتهی بخانه ات ازمن
جداشدی  .هوا سرد بود ومن غمگین.
دلم نمی خواست ازتو جداشوم  .دلم
می خواست باهم بمانیم  . .نگاهت می
کردم ونمی دانم مرا دیدی که برایت
دست تکان می دادم و تو چه سریع
وارد خانه شدی .
وقتی به راهم برگشتم که سوار مترو
شوم آن مردک را بازهم دیدم با آن
موهای وز کرده و چشمهای از حدقه
درآمده اش درطرف دیگر خیابان
ایستاده بودونگاهم می کرد .برایم
گفته بودی که دوست برادرت است
وچند باری بااو به سینما و رقص رفته
ای  .و برایم گفته بودی که اص ً
ال ازاو
خوشت نمی آیدوچقدر خوشحالی
که که دیگر بااو بیرون نمی روی .
میگفتی برادرت اصراردارد که بااو
ازدواج کنی و تو جواب داده ای
حاضری بمیری ولی زن او نشوی .
یادم می آید وقتی اینهارا برایم می
گفتی انگشتهای سفید ونازکت را
دردستم قفل می کردی .
ومن از فشار آن لذت می بردم .
وقتی حرف می زدی تنها صدایت
نبود  .چشمها ودستهایت هم حرف
می زدند.
آن شب که باهم برای دیدن فیلم رفته

آزادی

بودیم  ،او وبرادرت هم آمده بودند .
از سالن انتظار از دور خواستی مرا به
آنها معرفی کنی ولی آنها نپذیرفتند
و رو گرداندند.
چند لحظه ای مراکه حاال درگوشه
دیگری ایستاده بودم رها کردی و
پیش آنها رفتی  .دیدم که گونه هایت
ازخشم سرخ شده اند .به آنها پرخاش
می کردی و دستهایت را می دیدم
که به حالت تهدید جلوی صورت
آن مردک تکان می دادی ووقتی
برگشتی نفس نفس می زدی .
ازمن معذرت خواهی کردی  .گفتم
که اهمیتی نداردوبرای منهم مهم
نیست  .اما دروغ گفتم درآن لحظه
از برادرت و دوستش متنفر بودم .
دلم می خواست قدرت بدنی ام زیاد
بود .یک لحظه شاید درفکرم خودم را
سوپرمن دیدم .
برایم گفتی که خونسردیم را دوست
داری  .ومن خندیدم  .درچشمهایت
نگاه کردم  .سبز فیروزه ای بود.
درونم آرام گرفت  .آنروز فیلم را تا
آخر ندیدیم  .اصرارداشتی که قبل
از پایان فیلم از سالن خارج شویم .
بهانه آوردی که که می خواهی به
وردی گوش کنی  .گفتی که هوس
شراب سفید کرده ای با میگو وپنیر
ونان فرانسوی که از خواربار فروشی
کوچک سرخیابان می خریدیم .کنار
آتش روی زمین بنشینی و سرت را
بگذاری روی شانه هایم وجرقه های
آتش را شماره کنیم .
همیشه این کارت بود  .می گفتی نگاه
به آتش آرامت می کند  .میدانستم
که نمی خواهی با آن مردک وبرادرت
مجددا ً روبرو شویم .
ازسینما که آمدیم بیرون باران می

بارید وخودت را کوچک کرده بودی
مثل یک پرنده و آمدی بزیر بارانی
من  .می گفتی راه رفتن زیر باران
ذوق زده ات می کند .مسافتی ازراه
را باهم دویدیم .
پیر مرد یونانی خواربارفروش درجواب
تو گفت که او هم ازباران خوشش می
اید  ،اما چکار کند که مشتریهایش
را خانه نشین می کند و توبه شوخی
گفتی که حاضری همیشه باران بیاید
و درعوض روزی چند بار بروی به
مغازه اش وجبران کمی مشتریهارا
بکنی .
مردیونانی درآن غروب سرحال بود
هرچند که مشتری نداشت  .اعارفمان
کرد که از سبد پراز زیتون های
سیاه چندتائی برداریم وگفت که ازما
دونفر خوشش می آید که دائم ًا باهم
هستیم ونصیحت کرد که سعی کنیم
همیشه باهم باشیم پیرمرد عاشقانه
حرف می زد  .یک بار گفته بود مرا
درجوانی اش می دید.
آن شب را تا سپیده ی صبح کنار
آتش نشستیم  .گفتی دلت میخواهد
پسرمان موهای سیاه داشته باشد .
اسم برایش انتخاب کردی و بعد دیدم
که قطره های اشک روی گونه هایت
سرازیر شدند و به آرامی زیرلب
دعایت را زمزمه می کنی .
اشکهایت را با سرانگشتانم پاک کردم
وگفتم که حیف است اشکهایت را به
این آسانی ازدست بدهی وتو درمیان
گریه خندیدی .
***
چه روزها و شبهائی را با دلهره
گذراندیم .
آنروز سراسیمه به دانشگاه آمدی .
چون شنیده بودی که یک دانشجوی
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ایرانی را با تیر کشته اند .وتو نگران
بودی که من کشته شده باشم .
گروگانهای آمریکائی را برادرت حربه
ای کرده بود علیه من وآن مردک
بیش از پیش مزاحم می شد.
مادرت گفته بود که نباید مرا ببینی
وبرادرت پیغام داده بود که اگر یکبار
دیگر مرا باتو ببیند با یک فشنک
کارم را خواهد ساخت .
بتو گفتم که من هراسی از آنها ندارم
اما تو با چشمانت استغاثه کردی که
باید بیشتر مواظب باشم  .ازآن پس
دیگر نمی توانستیم بدیدار پیرمرد
یونانی برویم که هربار مرا تنها می
دید سراغت را می گرفت ومن به
دروغ می گفتم که درمنزل منتظرم
هستی .
***
روزهارا کسالت زده می گذراندم
وچشمم به تلفن دوخته بود تامگر
تو زنگی بزنی  .خسته شده بودم
بچه های همسایه شاید به خوش
آیند پدرانشان شیشه های اتاقم
را باسنگ نشانه می گرفتند ومن
که همیشه باتو بودم بی تو بودن را
درآن شرایط نمی توانستم تحمل کنم
 .دلم می خواست فریاد بزنم ولی تو
زنگ زدی  .توهم اعصابت خراب بود
 .به گمانم توهم به دنبال بهانه می
گشتی .گفتم که می خواهم ببینمت
و توجواب دادی که امکان ندارد.
نتوانستم تحمل کنم  .گوشی را
کوبیدم روی تلفن وچه زود پشیمان
شدم  .چهره ات درنظرم آمد که رنگ
پریده ومردد به تلفن نگاه می کنی .
بااینکه گفته بودی که به محل کارت
تلفن نزنم اما زدم  .رئیست گفت که
مدتی است رفته ای  .بهت زده بودم
به خانه ات تلفن زدم وهربارمادرت
گوشی را برمیداشت ومن مجبور می
شدم که آن را قطع کنم  .حاضر بودم
به هرکاری دست بزنم تادرآن لحظه
صدایت را بشنوم .
آسمان میغرید وباران برروی شیشه
های اتاقم ضرب مرگ گرفته بود دلم
درهوای تو پرمی زد.
تلفن زنگ زد  .خودت بودی  .صدایت
محزون بود  .گفتی که حاضری مرا
ببینی  .تعجب کردم  .گفتی که دیگر
هیچ چیز برایت مهم نیست وجریان
را به برادرت هم گفته ای .
****
درمغازه پیرمرد منتظرم بودی  .نمی
دانی چطور وبا چه بدبختی خودم
را درآن باران شدید به تو رساندم
 .ومثل دیوانه ها می دویدم  .باران
صورتم را شالق می زد .چشمهایم
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تار می دید .تمام راه بفکر تو بودم .
کیف دستی ات را نشانم دادی که
درگوشه مغازه پیرمرد گذاشته بودی
 .گفتی آمده ای تا با من باشی آمده
ای تا باهم باشیم .ومن عرش را سیر
می کردم .پیرمرد گوشه چشمش به
ما بود .ولبخند می زد .گفتی که خانه
مادرت را ترک کرده ای  .وتصمیم
داری که بامن زندگی کنی  .ولی
نمیدانم چه شد که بناگهان سکوت
کردی  .اصرارکردم که برایم بگوئی
اما جوابم دادی که چیزی نیست ومن
از شوق باتوبودن دلهره را فراموش
کردم .
ازپیرمرد خداحافظی کردیم واز مغازه
اش بیرون آمدیم  .چند قدمی درباران
راه نرفته بودیم که ناگهان ایستادی .
من لرزش را دردستهایت حس کردم
مسیر دیدنت را پی گرفتم  .مردک
را همراه با برادرت کنار ماشین قرمز

رنگشان دیدم  .قب ً
ال هم این ماشین
را دیده بودم  .روی سپر عقب آن
نوشته شده بود« :خارجی ! برگردبه
خانه ات »
گفتی که برگردیم به داخل مغازه
پیرمرد  .نگران بودی  .خواهش می
کردی  .استغاثه می کردی  .ومن تا
بخود بیایم آنها جلویم ایستاده بودند.
باهم گالویز شدیم من فریادکشیدم
 .توهم فریادکشیدی  .اما کسی نبود
که کمکمان کند .دریک لحظه درد
راروی استخوان ستوئن فقراتم حس
کردم .دردبه داخل بدنم تنوره کشید.
چشمانم سیاه می دید.
صدایت را می شنیدم که فریاد می
کشی  .تار می دیدم  .که بین من وآنها
خودرا گالویز کرده ای  .می خواستم
کنارت بکشم اما نمیشد .ناگهان
صدای شلیکی آمد گوشهایم زنگ
زد .بازهم یکی دیگر و بعد سکوت

آزادی

شد .هردو فرارکردند  .به سویت آمدم .
روی زمین افتاده بودی وناله می کردی
 .پیراهنت سرخ شده بود .و باران سرخ
می بارید.
پیرمردرا کنارم دیدم  .که بادستمال
صورتت را پاک می کرد .نمیدانستم
چکار بکنم  .حاال دیگر مردم بدورمان
حلقه زده بودند  .دستت دردستم بود.
گرمی اش را حس می کردم  .فریاد
کشیدم کمک و پیرمرد شانه ام رافشار
داد.
صدایت کردم جواب ندادی  .خم
شدم بلکه صدایت را بشنوم اماتو
آرام خوابیده بودی  .دستت را بار دیگر
دردستهایم گرفتم  .سردشده بودند.
سرم را به دیوار سیمانی تکیه دادم .
چشمانم را بستم وبرگشتم به جائی
که آمده بودم  .مادر چادرسیاه به سر
داشت .تنهانبود همه سیاهپوش بودند.
پرنده بالهای سرخ داشت.
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نویسنده  :گردباد

آقای َکسره
هفته پیش شنیدم که حکم اعدام من
صادر شده .البته اول اینو به خودم
نگفتند که .
نظافتچی زندان وقتی از کنار من رد
می شد به من چشمکی زد و گفت :
سرتو بیار جلو  .بعد تو گوشم نجوا
کرد که :شایع شده که می خوان
هفته دیگه اعدامت کنن .
واقعن شوکه شدم .سرم رو بردم دم
گوشش و پرسیدم :از کجا شنیدی؟
گفت  :با اونش دیگه کاری نداشته
باش .شیرینی مارو هم یادت نره .
نظافتچی یه جوری صحبت می کرد
که انگار خبر خوشی رو به من داره
می ده و توقع انعام هم داشت  .تا چند
روزهم باید نگاه طلبکارش رو تحمل
میکردم .
ولی پولی دربساط نداشتم تا از شرش
خالص بشم.
دو سه روز طول کشید تا مامور
دادستانی خودش اینو به من گفت
 .فهمیدم که توی دنیای« ا ِعراب »
حرف نظافت چی و آبدارچی و سپور
خیلی بیشتر از دادستان برش داره
و میشه روش حساب کرد .همین ها
هستند که بعدن وزیر و وکیل و رییس
جمهور میشن دیگه.
تو اون مدت حدود دو و نیم میلی
گرم الغر شدم  .عینن نی قلیون شده
بودم  .فکر طناب دار که دور گردنم
گره بخوره و سه پایه از زیر پام
برداشته بشه یه لحظه ولم نمیکرد .
به این دلیل وقتی که از من خواستند
خاطراتم را بطور خالصه بنویسم تا از
اعدام نجات پیدا کنم کلی خوشحال
شدم .
با اینکه یکی از شرایط فرار ازطناب
دار این بود که تمام اتفاقاتی را که
برای من افتاده بنویسم و همه کسانی
رو که می شناسم معرفی کنم و بعدش
هم از تمام گناهان کرده و نکرده
استغفار کنم.
خوب کار راحتی نبود که جاسوسی
تمام خانواده و دوستانت رو بکنی.
تازه بعد از همه اینها شاید ،یعنی فقط
شاید من رو اعدام نکنند .یا شاید هم
بکنند.
فکر کردم که خیلی چیزهاست که
توی دلم جمع شده و راه بیرون آمدن
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نداشته و این چند صفحه اعتراف می
تواند هم برای من تراپی مجانی باشد
و هم به بعضی از سواالت مهم تاریخی
و ادبی و اجتماعی پاسخ دهد .
پس بذارید حاال خودمو معرفی کنم .
اسم بنده « کسره » می باشد .یادتون
نره باالی «ک» فتحه بگذارید  .حاال
چرا کسره رو با فتحه مینویسن نه با
کسره  ،اینو دیگه از پدرم بپرسید که
این اسم رو برای من انتخاب کرد.
از«حروف صدا دار» میباشم  .حتمن
شنیده ا ید که میگن یک دست صدا
نداره.
خوب این شامل حال من نمیشه.
نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و
ساکت باشم وهمین مساله باعث
بسیاری از دردسرهای من شده.
فرزند دوم جناب مکسرالدین
اکستارالدوله هستم  .جد بزرگم میرزا
کسره الممالک مکسور السلطنه می
باشد و نسبم به شاهان بزرگ ایرانی
برمی گردد.
یک برادر بزرگتر و یک خواهر
کوچکترهم دارم  .چند تا هم نابرادری
ونا خواهری هم دارم که بعدن خدمت
تون معرفی میکنم.

سیاوش کسرائی

آزادی

الزمه که بگم که اینجانب هیچگونه
نسبتی با سیاوش کسرایی که
ازشاعران معاصر ایران است ندارم هر
چند که گاهی به اشعار ایشان از زیر
چشم نگاهی می اندازم و بخصوص از
شعر معروفشان که در مورد درخت
گفته اند خوشم می آید که چون از
باالیی و بلند قامتی درخت صحبت
می کنند احساس خاصی به من دست
می دهد که خودم دوست داشتم به
همان باالیی و بلند قامتی آن درخت
باشم که البته برخالف اسم حقیر
اینجانب است .
در این شعر مرحوم سیاوش کسرایی
می گوید :
تو قامت بلند تمنایی ای درخت
همواره خفته است درآغوشت آسمان
باالیی ای درخت
دستت پر از ستاره و چشمت پر از
بهار
زیبایی ای درخت
وقتی که بادها
در برگهای درهم تو النه می کنند
وقتی که بادها
گیسوی سبزفام تو را شانه می کنند
غوغایی ای درخت
شاید هم عقده حقارت اینجانب در
مورد برادر بزرگم « فتحه» در اینجا
نمایان است.
همیشه دوست داشتم که من هم بلند
قامت و خوش بر و باال مثل درخت
باشم .
آقای سیاوش کسرایی هم قیافه
خوبی داشته و هم سبیل گل سرخی
خوشگلی .قیافه اش شبیه استالین
جوان هست که مطمئنم یکی از
عوامل دستگیری و به زندان رفتن
خودش و من بود.

به علت شباهت اسمی منو فامیل او
فرض کرده بودند و چند سالی ممنوع
الخروج شده بودم .
وقتی در بازرسی های شبانه از من
پرسیدند چرا سیاوش کسرایی سبیل
کمونیستی داره ؟ من از جا در رفتم
و گفتم  :به تو چه  .بازجو هم کم
نیاورد و یک سیلی آبدار فتحه ای
توی گوشم گذاشت که بنده رو به زیر
میز پرت کرد و تا چند روز از اون زیر
بیرون نمی آمدم .
آخه به من و تو چه که سیاوش
کسرایی سبیل استالینی داشت  .به
قول ترکها  :من و سنه نه  .یعنی من
چه می دونم .
هر چه می گفتم  :بابا به خدا شباهت
اسمیه و هیچ ربطی به من و اعتقادات
من نداره توی مخش نمی رفت  .به
عالوه کتاب مجموعه اشعار سیاوش
کسرایی رو در جاکتابی منزل من پیدا
کرده بود که زیر شعر معروف «آرش
کمانگیر» هم خط کشیده بودم .ولی
این شعر هیچ ربطی به سیاست نداره
حاال هم از یادآوری اون شعر کیف می
کنم که می گه :
«برف می بارد به روی سنگ و خارا
سنگ
کوه ها خاموش دره ها دلتنگ
راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای
زنگ ».
گاهی توی زندان این شعر رو با خودم
زمزمه می کردم و جاسوسان زندان
خبرش رو داده بودند وهمین طور به
جرمم اضافه می شد .هر چی هم فریاد
می زدم که بابا من بی گناهم مگه توی
گوششون فرو می رفت  .یک روز در
یک دادگاه غیر مترقبه که فقط ده
دقیقه طول کشید دادستان اومد و
یک جزوه ی ده هزار صفحه ای نشون
من داد که مدارک جرم علیه من بود.
من تا بحال اونو به چشم ندیده بودم .
دادستان از جا بلند شد و جزوه رو
محکم روی میز من گذاشت و گفت :
اقره و انسر .یعنی بخون و جواب بده .
من هم شروع کردم کتاب جرم های
خودم رو ورق زدن.
دیدم خیلی زیاده و نمیشه همش رو
خوند .وسط های کتاب دیدم یه چیز
نوشته که ربطی به من نداره .
مثلن یک جا نوشته بود « پیدا کنید
وزن هندوانه فروش را» .
فهمیدم که دادستان محترم یک
قسمت از این دادخواست رو از روی
دفتر مشق بچه ش کپی کرده .
گیج شده بودم .برگشتم به اول جزوه.
هنوز به صفحه سوم چهارم نرسیده
بودم که وقتم تموم شد.
قاضی با عصبانیت گفت :وقتت تموم
شد  .گفتم خودم هم اینو گفتم.
گفت :خوب دفاعیه ات چیه ؟ از جا
بلند شدم و گفتم  :آقای قاضی من
هنوز بخدا به صفحه چهاراین جزوه
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هم نرسیدم  .فقط می تونم بگم که
من هیچ رابطه ای با سیاوش کسرایی
و دیگران نداشتم و ندارم  « .آرش
کمانگیر» روهم فقط از روی این
شعرش شناختم .
دادستان که داشت من رو چهار
چشمی می پایید از جا بلند شد و
گفت  :زکی .
بعد صفحه  ٧٣٤٧جزوه رو باز کرد و
گفت  :در مورد این چه می گویید ؟
جزوه رو به قاضی نشون داد و گفت
ببینید آقای قاضی .
سپس بلند گفت :احمد کسروی .
دهنم از تعجب باز موند  .اینهمه
پرونده سازی واسه این که اعدامم
کنند .
گفتم  :احمد کسروی دیگه کیه ؟
دادستان بادی به غبغب انداخت و
رو به قاضی کرد و گفت  :سید احمد
کسروی نویسنده و مفسد فی االرض.
او با اینکه سید بود برعلیه تمام
مذاهب و شعرا تبلیغ کرده و کتاب
نوشته.
رو به من کرد و گفت :این رو دیگه
نمی تونی تکذیب کنی  .هم اسم
هستید  .مگه نه ؟
گفتم  :بخدا ،به پیر ،به پیغمبر اینا
همه شباهت اسمیه  .هیچ کدوم از
اینا فامیل من نبودند.
تا اومدم یک جمله دیگه بگم قاضی
که از شدت عصبانیت دهنش کف
کرده بود دمپایی اش را از پا درآورد
و با شدت به طرف من پرتاب کرد و
چون من مهارت زیادی در عملیات
زیرآبی داشته ام  ،سرم رو پایین
آوردم و یک جا خالی ناب کردم
ودمپایی از بالی سرم به سرعت رد
شد و به دیوار خورد و یک ریکوشه
کرد و برگشت و با سرعت بیشترخورد
تو دماغ دادستان و خون زد بیرون ،
اون هم چه خونی .
همانجا قاضی دستش به قلم رفت
و جرم « جا خالی دادن» رو هم به
جرمهای فراوان دیگر من اضافه کرد.
در روزنامه ها و مجالت روز بعد  ،جا
خالی من رو با جا خالی «جرج دو تا یو
بوش» مقایسه کردند.
حتمن یادتون هاست که که وقتی
خبرنگار عراقی لنگه کفش خود را به
جرج دبلیو پرت کرد او سرش را کمی
پایین آورد و به سمت راست کشید
و با یک مانور ماهرانه از دست لنگه
کفش مربوطه نجات یافت .
بعد ش هم لبخندی به پرتاب کننده
زد که یعنی مالیدی .
بهر حال همونطور که عرض کردم
بنده رو بخاطر اسمم محاکمه می
کنند و آزار می دهند .ولی من از
خانواده خوبی هستم و این وصله ها
به من نمیچسبه.
جد جد جد بزرگ من از خاندان
پادشاهان غزنوی بود.
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احمد کسروی

در زمان قاجار هم زمانی که جناب
مکسور السلطنه پدر بزرگ بزرگ
بزرگ اینجانب با شهامت کامل تبریز
رو فتح کرد یکی از دختران خوشگل
و ترگل مرگل ارومیه رو به صیغه
موقت خودش درآورد تا چند روزی
رو که در اون شهر اقامت داشت بهش
خیلی سخت نگذره  .پدر بزرگ من
هم نتیجه اون وصلت میمون هست .
البته چون پاپا بزرگ از مامی بزرگ
خیلی خوشش اومد اونو به عقد دائم
خود در آورد و خانواده ما کم کم
کاملن شکل گرفت.
این خانم رو بخاطر اینکه محبوب و
سوگلی مکسور السلطنه واقع شد
بعدها به پایتخت آوردن و برای همین
خانواده ما بزرگ تر شد.
برادر بزرگم اسمش «فتحه» است که
هم از نظر سنی و هم از نظر قد و قواره
از من بزرگ تر است.
راستش رو بگم من همیشه کمی به او
حسودی می کنم و او هم مثل اجل
معلق همیشه باالی سر منه .
از من خوشش نمی یاد که هیچ  ،ازم
متنفره  .گاهی وقتا می خواد منو زیر
پاش لگد کنه.
مطمئنم اگه سلطنت آذربایجان به او
می رسید می داد منو عقیم کنند و در
سیاه -چالهای اردبیل با یک ماسک
فوالدی که به صورتم لحیم می کردند

می بایستی تا آخر عمر بسر کنم
و شعرهای مسعود سعد سلمان رو
بخونم و گریه کنم .اون حیوونی هم
سالها ی زیادی رو در زندان بسر کرد.
بخصوص این شعرش که خیلی به
شرایط من میخوره:
از کرده خویشتن پشیمانم
جز توبه ره دگر نمیدانم
از قصه خویش اندکی گویم
گر چه سخن است بس فراوانم
خوشبختانه اینطور نشد و برادرم به
همون توهین لفظی و اشاره ای قناعت
کرد.
اسم خواهرم هم «ضمه» است که
برای اینکه نامحرم ها با شنیدن
اسمش حال نکنند پدرم اسم مردونه
روش گذاشته.
«ضمه» همیشه سر من غرمی زنه که
مگه من کجام مذمومه که اسمم رو
گذاشتند ضمه؟
هر چی می گم که اون «مذموم» با
«ذ» هست و تو اسمت با «ض» هست
ولی اون قبول نمی کنه و میگه تو
باعث شدی که پدرمون این اسم رو
روی من بذاره و جلوی همکال سی
هام خجالت بکشم .خالصه همه اش
شکایت می کنه و منو سرزنش می
کنه .
بهش پیشنهاد کردم که یک اسم
باحال فرنگی برای خودش در فیس
حضرت استاذی ابوریحان بیرونی

آزادی

بوک بزاره و ببینه چند نفر  likeاش
میکنن و اگه جواب داد همون اسم رو
انتخاب کنه .
مثلن«زی می جون» .
ولی قبول نکرد.
آخرش از بس که حوصله ام رو سر
برد ،حواله اش رو دادم به برادر
بزرگترم « فتحه »  .اون هم عصبانی
شد و یک فوت محکم توی صورت
«زی می جون» کرد که بادش توی
صورت من هم خورد .
او هم گریه کنان چشمانش را که می
سوخت مالید و فرار کرد  .دیگر هم در
مورد اسمش به کسی غر نزد .
برادرم بعدها با خنده به من گفت که
قبل از اینکه توی صورت او فوت کنه
تو دهنش مقداری پودر فلفل سرخ
گذاشته بوده .
یک نابرادری هم دارم که اسمش
«سکون» هست که چقلی ش نباشه
خیلی تنبله .
اسمش از کلمات بدی هم تشکیل
شده که چندان بی ربط نیست  .هر
وقت بهش اعتراض می کنی که چرا
همه اش نشستی و از جات بلند نمی
شی  ،میگه خوب من سه تا دارم
دیگه .خدا اونا رو به من داده که
روشون بشینم .
یاد آوری میکنم که ابوریحان
بیرونی دانشمند و ریاضیدان بزرگ
که در ادبیات فارسی هم دستی
داره در کتاب معروفش به اسم
«والمکسوریات و سکونات واجبتون
به عنصرااللتیامات » نوشته که سکون
در حقیقت وجود نداره و نشان دهنده
عدم وجود کسره و فتحه و ضمه است.
بعد هم هفتاد هشتاد صفحه که جلو
می روید در بحث های فلسفی اش
می نویسه که عدم وجود یک چیز،
در حقیقت خود می تواند مبنی بر
وجود یک چیز دیگر باشد و از این
سفسطه بازی های اون زمانی کرده
ولی من خوب می دونم که «سکون»
از نابرادریهای خود من هست و وجود
داره و گه گاهی با هم «سکون بیار و
کباب ببر» بازی می کنیم.
ولی خوب تنها عیبش همینه که سه
تا چیز داره و تنبله .
پدرم با یک دکتر متخصص جراح
پالستیک معروف صحبت کرده که
بزودی قراره یکیشو وردارند .
یکی از خوبیهای این نابرادری ما
«سکون» اینه که هر وقت هر کسی
به او می رسه باید ایست کنه و کاله
از سر برداره  .خوب این که چیز
بدی نیست  .کاشکی دیگران وقتی
به من هم می رسیدند این ایست رو
می کردند و احترام می ذاشتند ولی
متاسفانه هر وقت دیگران به من می
رسند همین جور سرسری و با سرعت
از جلوی من رد می شن که من خیلی
ادامه دارد
بهم برمی خوره .
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بیش از نیم قرن پیش  ،وقتی
هوشنگ شفتی فیلم شقایق سوزان
را ساخت فیلمبرداری آن برعهده
جوانی بود بنام مازیار پرتو .مازیار از
خانواده ای بود که در فرهنگ و ادب
ایران اسم ورسمی داشتند .پدرش
علی شیرازپور پرتو بود که به شین
پرتو معروف بود .اگر پدر درزمینه
فرهنگ نوشتاری ایران سهم بزرگی
داشت پسر نیز تصمیم گرفته بود
درزمینه فرهنگ دیداری ایران
زمین نقشی ایفا کند .خیلی زود ،
درهمان نخستین گامها  ،اهل سینما
و دیگر کسانی که حتی هیج یک از
صفحات کتاب قطور سینماراورق
نزده بودند دریافتند که فیلمبرداری
به سینمای ایران پا گذاشته که
بدون استفاده از سه پایه و سیستم
رولینگ و نظایر آن می تواند دوربین
را س ِر دست نگاهدارد و صحنه دلخواه
کارگردان را فیلمبرداری کند .با آنکه
در دیگر کشورها خریداران بسیاری
داشت و اورا با حقوق مکفی استخدام
می کردند هرگز تصمیم نگرفت
سینمای ایران را ترک کند .در بخش
های مختلف سینما فعالیت کرد.
فیلمبرداری  ،کرد  .در دکوپاژ بعضی
فیلمها نقش مشاوررا برای کارگردان
داشت  .در مدارس سینمائی ایران به
تدریس و تربیت فیلمساز پرداخت
چند فیلم هم کارگردانی کرد .اما
هیچیک از این فعالیت هایش
نتوانست شهرتی را که فیلمبرداری
برای او آورده بود تحت الشعاع خود
قراردهد.
او که برخالف باورش فیلمبرداری
فیلمهای سینمای جمهوری اسالمی
را با عشق و عالقه ای که به سینما
داشت برعهده گرفت  ،همه نامالیمات
را به جان می خرید تا شاید بتواند
درپیشرفت سینمای کشورش سهیم
باشد .اما زمانی که بعضی از نابلدان
سینمای ایران اورابا ناآگاهی خود
رنجاندندو برخی از مقامات بی صالح
به او توهین روا داشتند به ناچار از
عشق خود سینما و از میهنش ایران
دوری گزید و ساکن لس آنجلس
آمریکا شد.
بدون هیاهو به زندگی خود ادامه می
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داد .همه رسانه هائی که ادعا می کنند
به هنرمندان متعهد ایرانی احترام می
گذارند حتی یک بار ازاو یاد نکردند.
اما وقتی دردوم بهمن  1392در
غربت ودرگوشه ای از لس آنجلس
درگذشت ،همه از خواب بیدار شدند
و در رثای او سخن گفتند .اگرچه
رسانه های لس آنجلسی هنوز هم
آنگونه که درخور مقام این فیلمبردار
استثنائی سینمای کشورمان است
ازاو یاد نکردند.
مازیار پرتو در روز  22آبان ماه سال
 1311درتهران متولد شد .درسال
 1339به سینما جذب شد و دررشته
های مختلف سنما به شرح زیر به
فعالیت پرداخت :
درزمینه مدیریت فیلمبرداری :
 فوتبالیستها ()1379 سفر پرماجرا ()1374 قانون ()1374 آدم برفی ()1373 اوینار ()1370 بازگشت قهرمان ()1369 سفر جادویی ()1369 بازی تمام شد ()1368 جستجوگر ()1368 طغیان ()1364 کفشهای میرزا نوروز ()1364 سرباز ()1356 بابا گلی به جمالت ()1355 ستیز ()1355 -دشمن ()1352

آزادی

 هاشم خان ()1345 تهران روزگار نو ()1378 حریف دل ()1375 روز شیطان ()1373 روز واقعه ()1373 محکومین ()1366 برزخیها ()1361 جدال ()1355 شرف ()1354 گل پری جون ()1353 کاکا سیاه ()1352 گرگ بیزار ()1352 ناخدا ()1352 نامحرم ()1352 پخمه ()1351 خاطرخواه ()1351 همیشه قهرمان ()1351 بابا شمل ()1350 برای که قلبها میتپد ()1350 خوشگل محله ()1350 دلهای بی آرام ()1350 دختر ظالم بال ()1349 دور دنیا با جیب خالی ()1349 شهر هرت ()1349 طوقی ()1349 خانه کنار دریا ()1348 زن وحشی وحشی ()1348 قلبهای طالیی ()1348 قیصر ()1348 مردان روزگار ()1348 دزد سیاهپوش ()1347 -سه دیوانه ()1347

 زن خون آشام ()1346 سرنوشت ()1346 شکوه جوانمردی ()1346 زمزمه محبت ()1344درزمینه تدوین فیلم :
 بابا گلی به جمالت ()1355 جدال ()1355 ستیز ()1355 شرف ()1354 گل پری جون ()1353 کاکا سیاه ()1352 گرگ بیزار ()1352 ناخدا ()1352 نامحرم ()1352 پخمه ()1351 خاطرخواه ()1351 همیشه قهرمان ()1351 برای که قلبها میتپد ()1350 دزد سیاهپوش ()1347 سه دیوانه ()1347درزمینه مشاور ت به کارگردانها
 رگبار ()1351درزمینه کارگردانی فیلم :
 گرگ بیزار ()1352 پخمه ()1351 مردان روزگار ()1348مازیار پرتو فیلمبرداری بسیاری از
سریالهای سیمای جمهوری اسالمی
را نیز برعهده داشت که معروف ترین
آنها عبارتنداز:
 سریال امام علی سریال هزاردستانوچند سریال دیگر ...
مازیار پرتو مدتی بود از بیماری قلبی
رنج می بردو درروز چهارشنبه 22
ژانویه  2014برابربا دوم بهمن 1392
درسن  81سالگی درگذشت  .یادش
گرامی باد.

شماره  -49سال پنجم

خب
نی
ئ
ی
راه ی از و ورک

موفقیت یک نوجوان
ایرانی  -آمریکائی

سالگرد شاعره معاصر
زنده یاد خانم پوران
شریعتمداری

روز یکشنبه دوازدهم ژانویه مجلس
سالگرد و یادبود شاعره معاصر زنده
یاد خانم پوران شریعتمداری متخلص
به «شاهد» درهتل مجلل «گاردن
سیتی» واقع در شهر گاردن سیتی
النگ آیلند نیویورک با مدیریت
هنرمند عالیقدر و شاعر گرامی استاد
محمدعلی دولتشاهی برگزار گردید.
این مجلس یادبود و سالگرد  ،به همت
فرزندان فرهیخته آن روان شاد یعنی
خانم دکتر شهره و آقای دکتر شاهین
و مهندس شهاب شریعتمداری
وهمچنین خانم مدرس خواهر متوفی
تشکیل گردید.
دکتر شاهین
درآغاز جلسه
شریعتمداری بیوگرافی «شاهد» را
به سمع حاضرین رساندند وضمن
یادآوری خاطرات  ،به نشان دادن
ویدیویی که از زندگی وفعالیت های
ادبی «شاهد» بود پرداخت  .سپس
خانم دکتر شهره شریعتمداری
سبک شعری مادرخودرا به تفصیل
به استحضار مدعوین رساند و خانم
مدرس نیز به ایراد بیاناتی که مربوط
به خاطرات گذشته وپستی وبلندی
هائی که درزندگی سیاسی خانم
شریعتمداری رخ داده بود پرداخت
 .پس از سخنرانی ایشان شاعران و
سایر کسانی که از مکتب زنده یاد
به نحوی سودبرده بودند به ایراد
سخنرانی پرداختند.
درپایان این مراسم مجددا ً ویدیوهای
جالبی که یادآور خاطرات شیرین
گذشته بود به نمایش گذاشته
شدوسپس از مدعوین باشام پذیرائی
بعمل آمد.
این مراسم که از ساعت  3بعدازظهر
با حضور عده زیادی از عاشقان
شعروادب پارسی شروع شده بود
درساعت  9شب پایان یافت .
مجید زندیه که
همکار ما
درشبهای شعر نیویورک فعال
است و با خانم شریعتمداری
آشنابوده است شعری دررثای او
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زنده یادپوران شریعتمداری
سروده است که باهم میخوانیم :

مجیدزندیه

ردسوک شاهد

شاعری کاو درتمام دهر یکتابود رفت
اوکه کلکش دل فریب وهم معما بود رفت
روزگاری بود و تنها«شاهد» شیرین سخن
رفت و بااو هرچه دردنیا فریبا بود رفت
شوق دیدار وطن تا آخرین روز حیات
دروجودش هستی ایران فردا بود رفت
مهر «شاهد» دردل غربت نشینان خانه داشت
او که قلبش بررفیقان جمله مأوا بود رفت
مرهم زخم دل عاشق بجز «شاهدنبود»
اوکه هم درمانگر دروغم ما بود رفت
درکویر خشک غربت همچو باران بود او
کیمیائی کاو فقط یکتا بدنیا بود رفت
درغزلهایش هزاران نکته باریک بود
اوکه براین زندگی آگاه و دانا بود رفت
مادرگیتی کجا زاید چنین طفلی دگر
اوکه جایش دردل ودر سنۀ ما بود رفت
شکوه کم کن ای دال از روزگار بدسگال
هرکسی درزندگی خوب وتوانابود رفت
صبر باید تاغم فقدان «شاهد» کم کنم
قلبهارااندکی دورازغم و ماتم کنیم
دهم ژانویه دوهزاروچهارده میالدی

آزادی

ماه گذشته درمسابقه ای که بین ویلن
سلیست های مدرسه بین المللی
موسیقی جولیارد واقع درضهرنیویورک
برگزار گردید یک نوجوان ایرانی
األصل بنام «چارلز زندیه » برنده این
مسابقه گردید.
چارلز زندیه فراگیری نواختن ویلن سل
را ازسن  4سالگی شروع کرد واکنون
 12سال دارد کم سن ترین نوازنده
ای است که درتاریخ مدرسه جولیارد
به این مقام نائل آمده ودرحال حاضر
دانشجوی «پری کالج » آن مدرسه است.
بدین مناسبت روز شنبه  22فوریه
ساعت  8بعدازظهر وی بعنوان
سولیست ارکستر سنفونیک جولیارد
به اجرای کنسرتو ویلن سل ادوارد
اللو آهنگساز فرانسوی که در دورۀ
رمانتیک میزیست خواهد پرداخت .
نیل به این مقام هنری واقعه ای است
که باعث افتخار تمام ایرانیان مقیم
آمریکاست .
الزم به یاد آوری است هموطنان
مقیم نیویورک ونیوجرسی که مایل
به شرکت دراین مراسم باشند
احتیاج به تهیه بلیط ندارند ومدرسه
جولیارد متقبل مخارج این برنامه
است  .بنابراین کسانی که مایل باشند
این برنامه راببینند می توانند ساعت
 7/5بعدازظهر روزشنبه  22فوریه
درمدرسه جولیارد واقع درلینکلن
سنتر به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

165 W 65 st. NY.

این برنامه درسالن پیتر جی.شارپ

Peter Jay Sharpبرگزار میگردد

چارلز زندیه

صفحه 43

آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
تاریخچه و روشهای
تکوینی

«پروتن» در آثارخود سه نکته
جدیدرامدنظرقراردادکه کام ً
ال بافرم
آثار آهنگسازانگذشته متفاوت بود .
این نکات عبارت بودند از« :ریتم » ،
«ملودی» و «هارمونی».
همانطورکه قب ً
ال اشاره شدآهنگهای
فاقد میزان
قبل از «پروتن» ،
« »Measuneبود بنابراین می توان
گفت که «میزان» از ابداعات
آهنگسازان مکتب نتردام است .
آثاربجامانده ازقرن سیزدهم نشان
میدهد که هنوز «وزن » یا « Time
» Sigmatureدرآهنگها بکارگرفته
نشده است .ولی تمام آثار بجامانده از
«پروتن» دارای این خصوصیت جدید
است .عالماتی که امروز درابتدای
هرآهنگ می بینیم مثل 2/4یا 3/8
یا میزان های مساوی حدود 800
سال پیش درکشورفرانسه ابداع شد
ومبدع آن پروتن وپیروانش بودند .
آنها ابتدا میزان های سه ضربی مثل
 3/8و  3/4رادرآثارخ.د بکار میبردند
وعلت آن بود که عدد سه درجامعۀ
کلیسائی عدد مقدس به حساب می
آمد وبه تثلیث تعبیر می گردید .بعدا ً
درقرن سیزدهم آهنگسازان اوزان
دیگر مثل  2/4و  4/4را درآثارخود

هیلدرگارد

صفحه44

بکار می بردند .رفته رفته «میزان»
هائی با ضرب های مختلف بوجود آمد
که امروز دست اندرکاران موسیقی با
آن آشنا هستند« .پروتن» درمکتب
نتردام نقش «پیشوا» والگورا داشت
وپیروانش به راه او ادامه دادند .
موسیقی پروتن را موسیقی Gothic
می نامند زیرا خلق آثار او درست
همزمان با ساختمان کلیساهای بزرگ
گوتیک مثل «نتردام» و «»Chartres
و «  » Amiensبودواجرای موسیقی
«پلی فونی» او درفضای پراُبُهت این
کلیسا ها به اهمیت وتأثیر موسیقی او
به مردم اهل کلیسا می افزودوهنوز
هم که قرن ها ازآن دوران دوران می
گذرد از «پروتن» بعنوان پدرموسیقی
علمی نام برده می شود.

قرون وسطی و
موسیقی سکوالر
بااینکه موسیقی چند صدائی یا پلی
فونی ازقرن نهم تا قرن دوازدهم به
تکامل رسید ولی به اصالت موسیقی
یک صدائی یا مونو فونی نه تنها
کوچکترین خدشه ای واردنشد بلکه
نغمات زیبا وملودی های جان بخش
که درمراسم نیایش خوانده می شد
توسط آهنگسازان بعدی کامل و
به فرم جدید ی که  Sequenceیا
سکانس نام گرفت تبدیل گردید.
این قطعات ملودیک تک صدائی جدید
درپایان قطعات «پلی فونی» مثل «آله
لویا» اجرا می گردید .اشعاری که برای
«سکانس » ها ساخته می شد اغلب
برمبنای داستانهای مذهبی ومعجزات
پیامبران واعجازی که به مقدسین
نسبت می دادند دور می زدواین
تلفیق شعر مذهبی با موسیقی به
مردم کلیسا آرامش می بخشید.
ازاولین پیشقدمان سبک جدید می
توان از نتکربال بولوس Notker

آزادی

 Bal Bulusکه درحدود سال 912
میزیست نام برد.وی کتابدار مدرسه
مذهبی «سنت گال » درسویس
بودوحدود چهل سکانس ساخت که
درکشورهای آلمان واروپای شرقی
اجرا می شد وتا قرن شانزدهم
سکانس های او در اغلب کلیساها
اجرا می شد.
دراواخر قرن دوازدهم یک راهب
فرانسوی بنام «آدام ویکتور» که
درکلیسای «سنت ویکتور» دارای
سمتی بود سکانس هائی خلق کرد
که جنبه شعری آنها قوی تراز کارهای
«نونکر» بود .بدینصورت که وزن
وقافیه رادرموسیقی گنجاندو باایجاد
«ریتم» موسیقی کلیسارا از حالت
یک نواختی وکسل کننده خارج کرد .
کگاراین راهب مقدمۀ کارهائی شد که
بعدا ً آهنگسازان مکتب «منتردام» آن
رابه تکامل رساندند.
دردورانی که خلق آثار موسیقی
مختص مردان بود وکار مردانه به
حساب می آمد باید از دوزن که
درزمینۀ موسیقی « مونوفونی »
کارهائی شبیه «نوتکر» و «آدام»
کردند نام برد  .یکی ازاین دوزن بنام
«هیلد گارد» Hildegardبود.که
درقرن دوازدهم درآلمان می زیست
.اشعاری که وی درموسیقی مونوفونی
خویش بکار می برد آنقدرمردم

مارکابرو

مجیدزندیه
کلیسارا تحت تأثیر قرارداد که به
اولقب « ملکه یا نجیب زادۀ راین »
دادند .نام زن دوم کاسیا Casiaبود
که حدود سال  820میالدی درایتالیا
میزیست  .وی برای کلیسای ارتدکس
 ،موسیقی و اشعاری سرود که هنوز
هم درمراسم نیایش مذهبی بکار برده
می شود.
ازبین صدها قطعۀ تک صدائی جدید
یا سکانس شاید بتوان گفت که
معروف ترین آنها قطعه
است که شعر آن را به توماس سالنو
شاعر قرن سیزدهم میالدی که
درایتالیا میزیسته نسبت می دهند و
آهنگسازآن هنوز گمنام مانده است .
حتی درقرن حاضر این شعر و آهنگ
درمراسم مذهبی مخصوص ًا موقع
دفن اشخاص وخاکسپاری ها خوانده
می شود.
زیبائی این آهنگ به حدی است
که حتی قسمتهائی ازآن درآثار
آهنگسازان دوره رمانتیک مثل
«هکتور برلیوز» و« فرانتس لیست»
و حتی درآثار «راخمانیف» بکاررفته
است .درطی قرونی که موسیقی
چند صدائی یا پلی فونی راه تکامل
می پیمود وتقریب ًا تمام ساخته های
آهنگسازان فقط آهنگهای مذهبی
بود که جز در کلیسا اجرا نمی
شد ،همزمان تمایلی درتغییر این
روش ایجاد گردید .وپایه های اولیه
موسیقی سکوالر یا موسیقی که
خارج ازالگوی کلیسا باشد ریخته شد
 .آثار بجا مانده مکتوب ازدوران اولیه
قرون وسطی که به خط نت ناقص
نوشته شده نشان می دهد که جز
موسیقی کلیسا به هیچ نوع موسیقی
دیگری اجازه اجرا داده نمی شد .شک
نیست که درآن دوران غیر از موسیقی
مذهبی انواع دیگر موسیقی که برای
مراسم جشنها  ،عروسی ها ،مسابقات
بکار میرفته است وجودداشته ولی
امروز آثارمکتوبی ازآنها بجا نمانده
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یکی از انواع موسیقی جدید که کام ً
ال با موسیقی کلیسا متفاوت بود موته نام داشت که اساس آن درپاریﺲ نهاده شد
موته های اولیه ) بخاﻃر ترس از کلیسا( براساس داستانهای مﺬهبی ساخته می شد ولی رفته رفته آهنﮕسازان به خود
جرأت داده و فرم شعر را ازحالت مﺬهبی خارج و بﺼورت اشعار عادی و سکوﻻر درآوردند.موسیقی جدید بﺼورتی علنی
مورد اعتراض کلیسا واقﻊ شد .بحدی که درسال  1324میالدی پاپ اعظم جان دوازدهم فتوای تحریم آن را صادر کرد.
است  .باید درنظر داشت بهمان اندازه
که قدرتمندان کلیسا موسیقی را
درحیطۀ ُسلطۀ خود نگهداشته بودند .
اشراف زادگان اروپا مثل کنت ها یا
« بارون ها» یا « دوشس ها» از پای
ننشسته وکفۀ دیگر قدرت را چه از
لحاظ مالی و چه از لحاظ سیاسی
دردست داشتند بهمین خاطر آنها
نیز به تشویق شعرا و آهنگسازان
پرداخته و با استخدام آنها پایه های
اولیه موسیقی سکوالر یا موسیقی
خارج از چهارچوب کلیساپایه گذاری
گردید.
اولین آثار ازموسیقی سکوالر مربوط
به قرن دوازدهم وسیزدهم است که
نشان میدهد اشعار متن آهنگها
دیگر به زبان التین که مخصوص
موسیقی کلیسا بود نیست بلکه زبان
شعر آهنگهای جدید ،زبان محاورۀ
کشورهائی است که کام ً
ال بازبان شعر
کلیسا متفاوت است .
همانطورکه فرانسه پایه گذار و
پیشرو سبک پلی فونی بود این بار
نیز فرانسه پیشتاز موسیقی سکوالر
شد بدینصورت که ساکنین جنوب

وشمال فرانسه هرکدام جداگانه
دست به خلق نوعی موسیقی زدند
که کام ً
ال با موسیقی کلیسا متفاوت
بود .ازمیان شعرائی که اشعارشان
درموسیقی سکوالر فرانسه تحولی
ایجاد کرد وراه رابرای دیگران گشود
باید از « مارکابرو» Marcabruکه
درقرن دوازدهم می زیست نام برد.
دراشعار او دیگر تمایالت مذهبی که
زیربنای موسیقی نیایشی ومذهبی را
تشکیل میدهد وجود ندارد .درآثاری
که از موسیقی سکوالر این دوره
بجامانده است نقاشی هائی نیز از آالت
موسیقی که درارکسترها بکار گرفته
می شدند دیده می شود .مثل :چنگ
 ،فلوت  ،فیدل (نوعی ویلن) و طبل ...
بااستخدام آهنگسازان وشعرا توسط
ثروتمندان و فئودالها موسیقی
سکوالر پا بعرصۀ وجود نهاد  .امروز
حدود دوهزار نوع از این آهنگها
وجود دارد .جالب توجه این است
که در اشعار این آهنگها سخن های
اعتراض آمیزی وجود دارد که تا آن
زمان به تصور نمی گنجید و خارج از
تصور حاکمان کلیسا بود . .همچنین
درتعداد زیادی ازاین آثار داستانهائی
از عشق وعاشقی مردم عادی و
تعریف از فئودالها و اربابان قدرت
بکاررفته است  .بیان احساسات
دراین اشعار بیان احساسات و عشق
مردم زمینی است نه عشق آسمانی .

یعنی از قرن نهم تا قرن دوازدهم
درهمین دوران نیز کم وبیش پایه
های موسیقی سکوالر نیز شکل می
گرفت تا این که درقرنسیزدهم این
فعالیتها ی مخفی آشکار و آن چیزی
که امروزه ما «ترنم» می خوانیم پا
بعرصۀ وجود گذاشت  .بنابراین جوامع
اروپائی با نوعی موسیقی آشناشدند
که با خود هیجان و شادی وامید را به
زندگی آنها می آورد.
یکی از انواع موسیقی جدید که
کام ً
ال با موسیقی کلیسا متفاوت
بود ومردم را به سوی خود کشید
 Motetبودکه اساس آن درپاریس
نهاده شد وکامل کنندۀ راهی بود که
Perotinپایه آن را
 Leoninو
ریخته بودند .موته های اولیه ( بخاطر
ترس از کلیسا) براساس داستانهای
مذهبی ساخته می شد ولی رفته
رفته آهنگسازان به خود جرأت داده
و فرم شعر را ازحالت مذهبی خارج
و بصورت اشعار عادی و سکوالر
درآوردند .یعنی اساس زبان التین را
که الزمه موسیقی کلیسا بود درهم

تغییرات محسوس
درقرن سیزدهم
درطول قرونی که موسیقی پلی
فونی به اوج عظمت خود می رسید
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آزادی

ریخته وزبانی غیر ازالتین (موته) را
بکارگرفتند حتی گاهی تشابهات و
استعارات طنز دراشعار جدید می
گنجاندند  .نمونه آن شعری است
که دریکی از «موته» ها بجا مانده
مشهود است  .درشعر مزبور شاعر
حتی عشق الهی «مریم مقدس» را
به عشق زمینی تشبیه کرده است
 .صدها «موته» ازاین دست درقرن
سیزدهم ساخته شد .بااینکه زیربنای
این آهنگها همان Plain Chantقرن
نهم بود ولی کلماتی که در«موته»
بکار می رفت کام ً
ال با کلمات چهارقرن
پیش ازخود فرق داشت وازمذهب و
دیانت درآنها خبری نبود  .مشوق
این نوع موسیقی ،مردم طبقات
باالی اجتماع بودند که می توانستند
ازلحاظ قدرت وثروت درمقابل کلیسا
بایستند .وچون طبقات مختلف مردم
طی قرون متمادی درزیر فشار کلیسا
بدنبال بهانه می گشتند بنابراین از
این نوع موسیقی جدید استقبال
شایانی بعمل آوردند  .پیدایش این
نوع موسیقی قدرتمندان کلیسارا به
مخالفت وا داشت وموسیقی جدید
بصورتی علنی مورد اعتراض کلیسا
واقع شد .بحدی که درسال 1324
میالدی پاپ اعظم جان دوازدهم
فتوای تحریم آن را صادر کرد .درقرن
چهاردهم کلیسای کاتولیک خودرا
کام ً
ال ازاین نوع موسیقی کنار کشید
ولی تأثیری که موسیقی جدید برمردم
اروپا داشت راه را برای «موته» باز
گذاشت و تحریم کلیسا توسط مردم
نادیده گرفته شد ...ادامه دارد.

پاپ جان دوازدهم
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مروریک فیلم
بیش از سی سال پیش  ،شخصیت
تحلیلگر سیا بنام جک رایان بوسیله
تام کلنسی خلق شد که اکنون
پنجمین فیلم ازاین شخصیت ساخته
شده و چهارمین هنرپیشه ای که
دراین نقش ظاهر شده است کریس
پاین نام دارد .قب ً
ال این نقش توسط
الک بالدوین  ،هریسون فورد  ،و بن
افلک نیز اجرا شده بود .پاین دراین
نقش با چشمان آبی گرگ مانندش
بیشتر یک مأمور عاشق بنظر می
رسد تا یک مأمور جنگجو و کارآمد.
رایان نه مانند جیسون بورن احمق
ونادان است و نه مانند جیمز باند به
سکس و جاسوسی های گسترده می
پردازد .ونه مانند شخصیت فیلمهای
باالتر از خطرMission impossible
به تردستی و شعبده بازی متوسل
می شود .جک رایان اصوال هیچ
ویژگی مشخصی ندارد .فیلم جک
رایان  :درسایه استخدام Jack
Ryan:Shadowیک
Recruit
فیلم پرهیجان اما بی رنگی است که
به مدد کامپیوتر با رقیبان به مشت
زنی می پردازد و دریک سری از
تعقیب وگریز با اتومبیل شرکت می
کند .بهتر است شخصیت جک رایان
را یک مأمور جنریک یا شخصیتی
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که با کامپیوتر خلق شده است بنامیم.
این فیلم بیش از سه هفته برروی
پرده نماند.
دراین فیلم رایان از خدمت در
نیروهای اعزامی به افغانستان ظاهر
می شودکه درسال  2003به آن
منطقه اعزام شده است  .درآنجا براثر
حادثه سقوط هلی کوپتر زخمی می
شود ,وازآن ببعد توسط یک مأمور
مغرور سیا ( که نقش اورا ِک ِون کاستنر
بازی می کند) زیر نظر قرار می گبرد.
ده سال بعد رایان بعنوان یک مأمور
سیا در وال ستریت مشغول بکار می
شود .تحقیقات مخفیانه ای که انجام
می دهد اورا به مسکو می کشاند.
درآنجا به توطئه ای دست پیدا می
کند که برطبق آن سعی در بی اعتبار
کردن دالر و طرح یک حمله به خاک
آمریکاست تا گفته شود که بی ارزش
شدن دالر بخاطر این حمله بوده است.
قب ً
ال فیلمهائی که از سری جیسون
بورن دیده بودیم توطئه های
جاسوسی پیچیده وگسترده بود ،
تاما در فیلم «جک رایان  :درسایه
استخدام» تنها مکتب قدیمی «مرد
بد روسی » مورد توجه است .
این مرد روس ویکتور چروین نام
دارد که نقش اورا کنت برانا ایفا می

آزادی

کند .درهمین جا باید بگوئیم که برانا
کارگردانی فیلم را نیز برعهده دارد.
او باچشمان وق زده و بازوی خال
کوبی شده قیافه ای ترسناک دارد.
درصحنه ای ازفیلم که اوج هیجان
فیلم است جک و نامزدش کتی
(که نقش اورا کیرا نایت لیKeira
 Knightleyبازی می کند) را می
بینیم که کتی تازه فهمیده است
نامزدش مأمور سیا است  .جک از
کتی می خواهد که با چروین برای
صرف شام بیرون برود واورا خلع
سالح کند .نقشه این است که
چروین مأمور روسی مفتون زیبائی
کتی خواهد شد و درنتیجه جک
می تواند با خیال راحت درزمانی
که کتی مشغول دلبری با چروین
است به سراغ کامپیوتر چروین
برود و فایل های موردنظر خودرا از
کامپیوترش دانلود کند .این صحنه
یکی از هیجان انگیز ترین صحنه های
فیلم بشمار می رود  .با اینهمه با آنکه
بیننده از دیدن این صحنه لذت می
برد اورا بفکر می اندازد که  :چقدر
چرند است ! اگر چروین چنین دشمن
خطرناکی است چگونه بااین ترفند
خام می شود؟
برانا درکارگردانی فیلم  Thorکار

بسیار جالبی را ارائه داده بوداما آنچه
دراین فیلم انجام داده است تالشی
است برای جان دادن به سناریوئی که
بسیار مهمل و بی معنی است  .بازی
کاستنر دراین فیلم بسیار جالب و
جدی است  .نایت لی در بی پرواترین
و زیبا ترین نقش خود ظاهر می شود.
و پاین همچنان به نجات دنیای غرب
همت می گمارد و شمارا برای تعقیب
سناریوی بی معنی همچنان هیجان
زده نگاه می دارد .بااین امید که در
فیلم بعدی که از شخصیت جک رایان
ساخته می شود حداقل یک گام از
توقع بیننده جلوتر باشد.
برخی از منتقدین فیلم براین باورند
که جانشین کردن هریسون فورد با
کریس پاین درنقش جک رایان کار
اشتباهی است  .زیرا هریسون فورد
جانشین ناپذیر است  .برخی دیگر
معتقدند حتی در فیلم بت من بعدی
نیز بجای بن افلک  ،از کریس پاین
استفاده خواهد شد .دراین فیلم
کریس پاین  ،ک ِون کاستنر ،کی را نایت
لی ِ ،کنِت برانا بازی دارند وکارگردانی
آن نیز بعهده برانا است .نویسندگان
داستان Adam CozadوDavid
Koeppهستند  .مدت زمان فیلم
 105دقیقه است .
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فیلیپ سیمور هافمن صحنه
زندگی راترک کرد

Philip Seymour Hoffman
هنرپیشه وکارگردان آمریکایی متولد
 23جوالی  1967درروز دوم فوریه
 2014درآپارتمان خود به دلیل مصرف
زیاده ازحد موادمخدر درگذشت.
فیلیپ هنرپیشه وکارگردان تآتر
نیزبودو درچند نمایش بازی کرده بود.
سپس به سینماراه یافت  .درسال
 2005برنده اسکار دررشته بهترین
هنرپیشه بخاطر بازی درفیلم کاپوت
شد .همچنین سه بار نامزد دریافت
اسکاربرای نقش دوم شده بود .او
درتآتر نیز یک بارجایزه تونی را
دریافت کرد
هافمن کار بازیگری را درسال 1991
آغاز کرد او بخاطر بازی به عنوان
هنرپیشه نقش دوم درفیلمهائی
نظیر:

Scent of a Woman (1992),
Twister(1996),
Boogie
Nights (1997), The Big
Lebowski (1998), Patch
Adams (1998), Magnolia
(1999), The Talented Mr.
Ripley (1999), Almost
Famous
(2000),
Red
Dragon (2002), 25th Hour
(2002),
Punch-Drunk
Love (2002) and Cold
Mountain (2003).
مورد تحسین قرارگرفت هافمن
درسال  2005نقش اول فیلم کاپوت
را بازی کرد وچندین جایزه سینمائی
از جمله اسکاررا بخود اختصاص داد.
هافمن فیلمی بنام جک به قایقرانی
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می رود را کارگردانی کرد  .اودرسال
 1995به کمپانی تآتر البیرنت پیوست
و درچند نمایش بازی کرد و همچنین
آنهارا کارگردانی کرد.بخاطر بازی در
نمایشنامه های برادوی سه بار نامزد
جایزه تونی شد.
یکبارهم بخاطر صدایش که دردوبله
یک فیلم کارتونی صحبت کرده بود و
پیش ازآن بخاطر بازی درفیلم سقوط
امپراتوری ساخته شده در اچ .بی .ا ُ
نامزد دریافت جایزه امی شد.
فیلم کاپوت که داستان زندگی ترومن
کاپوت بود اورا با جوایز متعددی روبرو
کرد  .ازجمله اسکار  ،بفتا  ،گلدن
گلوب ،جایزه انجمن صنفی بازیگران
و چند مؤسسه دیگر.
هافمن فرزند Gordon Stowell
 Hoffmanمدیر سابق شرکت
زیراکس و Marilyn O›Connor
حقوقدان و قاضی دادگاه خانواده بود.
هافمن درسال  2013درفیلم The
Hunger Games: Catching
 Fireشرکت کرد .او از سال
 1999ضمن کارگردانی نمایشنامه
«درعربستان ما همه شاهیم» با می
می ا ُ دانل طراح لباس آشناشد و
رابطه خودرا بااو حفظ کرد  .هافمن
از می می درسال  2003صاحب یک
پسر شد و درسال  2006و2008
دودختر به جمع آنها اضافه گردید.
او متولد فر پورت نیویورک بود و در
آپارتمانی واقع در وست ویلیج منهتن
زندگی میکردودرروز دوم فوریه 2014
جسدش درهمین آپارتمان پیداشد.
فیلیپ سیمور هافمن به هنگام مرگ
 46سال داشت .

اتهامات جدید علیه وودی آلن

دیالن فارو نامه سرگشاده ای برای نیویورک تایمز فرستاده و درآن اتهاماتی
را به پدرخود وودی آلن وارد آورده است که وقتی او هفت سال داشته است
مورد سوءاستفاده جنسی و دستمالی پدر قرار گرفته است  .این نامه
احساسات خانم کیت بالنشت هنرپیشه ای که درفیلم یاسمین غمگین
ساخته وودی آلن بازی کرده جریحه دارکرده است  .ازسوی دیگر دیالن
از اینکه خانم بالنشت جانب وودی آلن را گرفه و ناراحت شده است نامه
دیگری نوشته واز بلنشت و دیگر حامیان وودی آلن باذکر نام پرسیده است
 :اگر این بال سر دختر خودت می آمد چه میگفتی ..کیت بالنشت ؟ازوقتی
که من دخترک خردسالی بودم تو مرا می شناختی  ..دایان کیتون  .آیا من
را فراموش کرده ای ؟ این کار انسانی نیست که از کسی که با این شجاعت
آمده و از قربانی شدن خود در سوء استفاده جنسی حرف میزند حمایت
نکنید ،و اورا دروغگو بنامید.
در سوی دیگر ماجرا ،وودی آلن قراردارد که سالها پیش هم برای این
اتهام مورد یازجوئی قرارگرفته و هیچ مدرکی علیه او بدست نیامده است
وهرگز محکوم نشده است  .پزشکی که درهمان زمان بازجوئی ها  ،جزء
تیم تحقیقات بود گفته بود «:دوفرضیه وجوددارد :یکی اینکه ممکن است
این اتهام از ناحیه کودکی باشد که ازنظر عاطفی سخت مورد اذیت وآزار
قرارگرفته است و فرضیه دیگر آن است که تحت تأثیر مادرش  -میافارو-
چنین اتهامی را به وودی آلن وارد کرده است ».
اما دیالن ومیافاروهم فرضیه خودشان را دارند.ومی گویند کسانیکه دراین
مورد تحقیقات کرده اند تحت تأثیر شهرت ومعروفیت وودی آلن قرارگرفته
اند و حقیقت را بازگو نمی کنند.
حال تکلیف ما چیست که می بینیم وودی آلن هرگز دراین  21سال محکوم
نشده و اتهامش به ثبوت نرسیده است .
صرفنظر از آنچه  21سال پیش اتفاق افتاده است باید به بیانیه ای که از طرف
شرکت سونی پیکچرز منتشر شده است اتکا کنیم که می گوید «:این یک
موقعیت بسیار پیچیده ای است وبرای هرکس که درآن سهمی دارد یک
تراژدی محسوب می شود».
شکی نیست که کیت بالنشت بخاطر بازی خوبش درفیلم یاسمین غمگین
اسکاررا خواهد برد .وودی آلن نیز طبق معمول هرسال اسکاررا تحریم
خواهد کرد  .و دیالن فارو نیز به آنچه بیان کرده است باوردارد .تیم آلن
هم ازهم اکنون با کمک وکالی خود درشوهای تلویزیونی حاضر می شوند و
دیالن را فردی تحت تأثیر مادرش معرفی می کنند.و این رسوائی همچنان
مسیر خودرا طی می کند بدون اینکه کسی محکوم شود و بدون اینکه نقطه
پایانی برای آن بتوان انتظارداشت.

آزادی

وودی آلن

دیان کیتون

دیالن فارو

صفحه 47

بقیه  :چپق چی
نمی کنم کارگر باشه  .ماست و عسل
...
 چیزهای دیگه ای هم هست . مث ًال چی ؟
 از نجار خواسته که برای او تخته ایزاویه دار بسازه که هرروز سرباال برای
مدتی روی آن دراز بکشد .این برای
اینه که که بدنش استراحت کنه .
 چرا این همه زحمت به خودشمیده ومراهم به دردسر می اندازه ؟
هفتادوپنج سال کافیش نیست؟ اگر
دستم به آن کسی که این کتاب را
نوشته برسد  ،گردنش را می شکنم .
امیدوارم به درک برود!
***
خورشید بیگ با سماجت می خواست
صدسال زندگی کند  .شیشه های
ویتامین آ و ب و ث راجلویش
چید باشیشه عسل وماست ودیگر
داروهای گیاهی  .هنوز غذای عجیب و
غریبش راتمام نکرده بود که لباسش
رادرآورد و سرباال روی تختۀ چوبی
دراز کشید .همانطور که کتاب گفته
بود وشکمش مثل تپه بادکرد.
خورشید بیگ روز پنجم سینه پهلو
کرد.
روز ششم مرد...
روز هفتم گرفتاری چپق چی به انتها
رسید.
روز هشتم  ،دکان چپق چی یک تغییر
اساسی کرد  .او دکانش را به دوقسمت
کرد یکی بنگاه گفن ودفن ودیگری ..
یک کتابفروشی  ...برای فروش کتاب
« چگونه می توان یکصدسال عمر کرد؟»

بقیه  :بخشی ازنامه نیما
به تکه های دودی است که از جای
نامعلوم دردامنه جنگل بلند می
شودمی رود مثل اینکه جزرفتن چاره
ای ندارد .ماهم می رویم شین پرتو.
این روش که روزی آن هم نیست
وبوی هجران می دهد برای شالق
زدن به اعصاب آن کسی که دردمی
کشد کافی است .
شماازحرفهای من خسته نشوید ،
بااین سطر بسیار گفتنی ها راناگفته
گذاشته وتمام می کنم  .به امیدروزی
وآیا کدام روزی که کاغذ من به دست
شمابرسد .سالم دوستانه من با آن هم
پاست .
جنگل کالرزمی  4شهریور 1325
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بقیه :غم مخور
نوشتم  :چگونه آتش راباید خاموش
کرد؟ سه شنبه بعدازظهر که حاجی
بابا منتشرشد سرپل تجریش می
گذشتم .یک نفراز پشت با دست
چشم مرا گرفت  .گفتم هرکه هستی
شوخی نکن  .دستش را ازروی چشمم
برداشت  .دیدم میراشرافی است .
گفت  :حاال بند کرده ای به ما؟ گفتم
رفاقتمان به جای خود  ،اماتو راهت را
ازمن جداکردی  .وهمدیگررابوسیدیم
 .درهمین لحظه یک خانم وآقا رد
می شدند .بادیدن ما آقا گفت  :بهبه
ایناروباش  ،تعزیه شمرویزید درآورده
اند .این آقا تو روزنامه اش بااین
آقا مخالفت می کند ولی توخیابان
همدیگرراماچ می کنند .این درست
است یا آن  .این آقا فکر می کرد ما
درروزنامه جنگ زرگری می کنیم .
که اینطور نبود .من حقیقت ًا علیه اینها
قیام کرده بودم .وروابط دوستانه ماهم
به همین دلیل قطع شد.
بازهم طنزو طنز نویسی
بهروزی  :برگردیم به هنر اصلی شما
طنز پردازی و طنز نویسی.
خطیبی  :درنوجوانی  ،ازطریق روزنامه
فکاهی امید با طنز آشناشدم .درآن
زمان دونشریه فکاهی منتشر می شد.
امید ونسیم شمال  .منزل ما درخیابان
الله زار بود ومن می دیدم که روزنامه
فروش ها فریاد می کردند :اطالعات ،
ستاره  ،اقدام  ،امید....
بهروزی  :وکیهان
خطیبی  :نه  ،کیهان نبود  .کیهان از
سال  1321ببعد منتشر شد .یک روز
دیدم روی روزنامه امید یک کاریکاتور
کشیده است آن را خریدم  .پنجشنبه
ای بود که بعلت برف و سرمای زیاد
مدارس را تعطیل کرده بودند .رفتم
منزل  .رفتم زیرکرسی  .این روزنامه
را ازاول تا آخر با ولع خواندم  .همه
اشعار ومطالب طنز  .بعدازآن هرهفته
آن را می خریدم  .نسیم شمال راهم
می خریدم  .این دونشریه مرا مشتاق
کردند که به این راه کشیده شوم .
ازاین گذشته  ،از بچگی  ،هرکجا که به
میهمانی می رفتیم یا میهمان به خانۀ
ما می آمد من چون برخالف حاال که
آدم پرحرفی هستم  ،خیلی کم حرف
بودم  .می نشستم به قیافه  ،حرکات
وگفتار اشخاص دقیق می شدم .
احساس می کردم کسانی که شوخ
طبع وبذله گو هستند بیشتر مورد
توجه قرارمی گیرند  .مردم به حرف

آزادی

های آنها بهتر وبیشتر گوش می کنند
تا کسانی که حرفهای خودرا بصورت
جدی بیان می کنند.
کالس چهارم ابتدائی بودم که درمنزل
یک روزنامه دیواری بنام «خورشید»
درست کردم .درچهارصفحه وزدم به
دیوار  .اهل منزل وکسانی که به منزل
ما می آمدند این را می خواندند.

پیش پرده نویسی
بهروزی  :پیش پرده نویسی راازکی
آغاز کردید؟
خطیبی  :درهمان سنی که روزنامه
دیواری درست کردم بفکر افتادم که
شعر بگویم  .یک شب رفته بودم تآتر
درگراند هتل درفاصله دوپرده مرحوم
احمد منزوی یک پیش پرده خواند.
راجع به آدم های تریاکی  .همان
آهنگ راگرفتم یک شعر باسوژه ی
دیگر روی آن آهنگ گذاشتم  .طبع ًا
چیز خوبی نمی توانست باشد  .آن را
پیش خودم زمزمه می کردم  .اهالی
منزل هم شنیدند وکمی مرا تشویق
کردند.
تااین که چندماه بعد از شهریور 1320
بود که درتماشاخانه تهران باهمت
وکمک دوست فقیدم مجیدمحسنی
شروع کردیم به پیش پرده درست
کردن  .درآن موقع نمایشنامه ها
بیشتر تک پرده بودند و دو یا سه
تک پرده رادریک شب نمایش می
دادندوچون درفاصله این تک پرده ها
برای تغییر دکور وگریم ولباس مدتی
طول می کشید تماشاگران خسته می
شدند .بنابراین دراین فاصله یک
پیش پرده اجرا می کردند .بارفت
وآمدمن ومجید محسنی به تآترها ،
مرحوم «دهقان» مدیر تآتر تهران
ازمن ومحسنی خواست که پیش پرده
های اجتماعی بسازیم ومجیدمحسنی
اجراکند .اولین پیش پرده ای که
من نوشتم ومجیدمحسنی اجراکرد
حکومت نظامی بود.که این پیش
پرده وبطورکلی تمام پیش پرده
هاواشعار طنزمن درسه جلد درسال
 1325چاپ شد .آن روزها حکومت
نظامی بود وشبها ازساعت  11ببعد
منع عبورومرور بود مگر برای افرادی
که کارت عبورومرور داشتند  .سوژۀ
پیش پرده این بود که خانم وآقائی
به رستوران می روند  ،میخوارگی
می کنند ودرموقع رفتن به منزل
ازساعت یازده گذشته  ،پلیس آنهارا
می گیردوبه کالنتری می برد وتا صبح
درکالنتری میمانند .پیش پرده اینطور
بود:

دیشب خوشحال وخندان
رفتم به یک رستوران
دیدم زنی شوخ ودلربا
با ادب و احترام
بلند شدم زجام
گفتمش مادموازل بفرما
دیدم فوری زجاپاشد
هم صحبت ماشد
نشست سرمیز
زودزود اُرد می داد
اُردِخوراک اُر ِد ُکنیاک
آن یارعزیز
یک پیش پردۀ دیگرهم همان هفته
نوشتم که خیلی ُگل کرد وتاسالها
مردم آن را می خواندند:
دیشب توالله زار ] می رفتم ازکنار
دیدم مادموازل شیکی
موهای اوفرفری  ،اطواری وقری،
البهاش سرتاسر ماتیکی ...
که این براساس یک آهنگ خارجی
است که من شعرفارسی روی آن
گذاشتم .
ادامه دارد.

بقیه  :گوژ

من نیست  .مال اون مردقوزیه .نفس
عمیقی کشیدوگفت :
وای خدای من  .چه آدم هوالکی !...
مثل این که از جهنم فرار کرده .
داشتم ازدرخارج می شدم که
دوباره صدایش را شنیدم  .رویم را
به طرف او برگرداندم .گفت :
 خیابون هارابلدی ؟گفتم :
 کم کم بلد میشم .بادلواپسی گفت :
 مواظب باش گم نشی  .شهرشلوغه.
ازشوق درپوست نگنجیدم .ازشوق
این که دراین دنیای بیرحم یک
نفر ،دلواپس من است  .چیزی که
برایم بی سابقه بود.
قصدم این بود که یک پرنده ریبا
بخرم  .یک کرکی با قفسی طالئی
آن وقت توی زندگی ام چیزی کم
نداشتم  .مجموعه ام تکمیل میشد.
یک خانواده کامل  ،خامواده ای
ازمن وسگ وکرکی  ،وآن دختر
هفده ساله که از سی وسه سال
پیش درضربان هستی  ،ودر نقشم
نشسته است  .مثل اینکه توی
وجودم النه کرده است .خیابان ها
کم وبیش شلوغ بود  ،ورفت وآمد
زیاد  .درآن شهر غریب هیچکس
وهیچ جا رانمی شناختم  ،ونمی
ادامه دارد
دانستم کجابایدبروم
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 نقش خارجی  -واحدسیگار -بویرطوبت  -14نویسنده تاریخ  18ساله
آذربایجان -زمین غیرقابل زراعت -
علم األبدان  -15مخترعی که نامش
را روی کشف اوگذاشته اند -تاکنون
میلیونهانفر ادعاکرده اندکه آنرا دیده
اند.
عمودی  -1 :تراژدی معروف
شکسپیر -پرنده ای که درهردقیقه
 280بار بال میزند -2ازهم پاشیده
 نام آقاپسرفرنگی  -3-یادداشت تیره وتار -شهری فاقدقانون -4سیاهروی سپیددرون درآشپزخانه
دینی وقاضی
 معلم علومزرتشتی -سزاوار -5گونه  -افسوس
وحسرت  -قلعه ای درزمان غزنویان
 -6باهمنوعش پروازمی کند -اشاره
به کسیکه که بخواهداسمش راببرند-
اصطالحی درشرنج  -7نویسنده
ژرمینال  -رنگی برای مو -پنج ترکی
 -8نوعی الکل  -بردگی واسیری
 ورق جمع شده  -9ضمیرمفرد-قسمتی ازپا -کشوری درقاره
پنجم-10پسوندی است  -تعجب

اففی -1:مالک جنگل دوفین که بعلت
چاقی قادر به سوارشدن اسب نبود-
می خواهند آن را جانشین بنزین
کنند -2چای انگلیسی  -خجالتی ها
اینطور هستند -نوعی پوشش برای
کتاب  -3باره  -نام معطرفرانسه -
دریا -گاهی سبب سازندگی است
 -4گاوتبت  -سرپوش باب المعده
 شهر زیبای اروپادرکنتاردانوب-5آهنگساز ایتالیائی  -نمکی حاصل
از از اسیدازتیک  -نوعی برنج
درشوشتر -6بساط گسترده ای برای
شکموها -شجاع ودلیر فرانسوی -
جنس فنا ناپذیر -7زهراست وبعضی
از چهارپایان دارند -ماده اولی -
صورت ظاهر -مخفف اگر  -8قسمتی
از مثلث  -مثل ومانند  -پنهان
شدن -9صدمتر مربع  -مطیع -
وسیله خبررسان  -وارونه کنیدتاحل
شود -10-کرم نورانی  -نوعی
خواهروبرادر -جوانمرد -11گهواره
 پیاپی واردشدن  -خطاکار-12اتومبیل انگلیسی  -حدیث وحکایت
 -زن دوم برای زن اول  -13پیروزی

وشگفت  -نام پروردگار -11ایالتی
درغرب پاکستان -بردش معروف
است  -واحدی برای وزن -12یکی
ازآالت  -هرچیز شبیه کلوخ  -پیش
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کلبه کتاب
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بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود
لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت
دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای
کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان
تهیه ودراختیارتان می گذاریم

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151

برنامه «همراه آفتاب» با اجرای کیخسروبهروزی شنبه ها ساعت
 9/5شب به وقت شرق آمریکااز رادیو صدای ایران

آزادی
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بقیه :رضاشاه

امضای پاتریک کوئن
مهرسفارت انگلستان
افزوده شده به خط وامضای پاتریک
کوئن :
دریافت شد  1000قران  9اگوست
1909بازهم افزوده شد20:قران.
«اعالن»
بعموم رعایاومالکین وساکنین قریه
قلهک.غدغن اکید میشودکه بدون
اجازهء قونسولگری این سفارت نباید
خانه وباغ خودرابرای ییالق به احدی
اجاره بدهندوقب ً
البایدبقونسولگری
اظهارشود.
دوشنبه سیزدهم ربیع االول
سنه1335
امضا ومهرسفارت
سردبیرفصلنامه ی ره آورد درپی
درج دو اعالن مزبوردرآن نشریّه
(شماره)14می نویسد:
«1ـ آیا مملکت ایران هیچ
صاحبی نداشته که سفیریاکنسول
انگلستان،خطاب به جمعی ازمردم
ایران دستوری صادرکند؟
2ـآیا تهران وحومه آنقدرناامن بوده
که سفیرانگلیس برای محافظت خانه
های ساکنان منطقه ی قلهک
برعده ی پلیس
ناگزیرشود که
ّ
بیفزاید؟
3ـ آیا کنسول انگلستان ایفاگرنقش
رییس شهربانی یاسازمان امنیت بوده
که بدون اجازه ی اوکسی حق نداشت
خانه وباغ خودرابرای ییالق به احدی
اجاره دهد؟
جناب سفیریاجناب کنسول در
مملکتی که[ظاهراً]استقالل داشته
وهمه جا ایران بعنوان ممالک محروسه
خوانده شده،چه حق دارد اینگونه
اعالمیه ها صادرنماید،مگراینکه
بگوینددرنظرامپراطوری
صریح ًا
بریتانیا،ایران یکی ازمستعمرات آن
کشوربوده ودراینصورت نماینده ی
بریتانیادرایران فرمان می رانده
[...نه زمامداران کشور درزمان
برقراری رژیم مشروطه درایام پیش
ازرویدادکودتا!]»
چگونه می توان دم از استقالل و
آزادی حتی درایامی که درایران
رژیم مشروطه برقراربودزد،که
دولتهای برسرکار ونمایندگان مجلس
شورای م ّلی حتّی جرأت اعتراض به
دخالتهای بیجای نمایندگان دودولت
بیگانه دردودهکده ی مجاورپایتخت
رانداشتندویا دولتهای انگلیس
وروسیه بدون کسب نظروموافقت
دولت ایران ،اقدام به استقرارنیروی
نظامی درشمال وجنوب ایران کرده
ودرامورداخلی آن بدون پروا دخالت
می کرده اندوبنا به رأی وتصمیم
خودحتی از زندانی واعدام کردن اتباع

صفحه50

ایرانی دریغ نمی ورزیدندوپاسخگو
هم نبودند،درامورمالی ایران دخالت
داشتندوبرسرکارآمدن
ونظارت
ویا برکناری دولت ودولتمردان
بسته به نظر وموافقت آن دودولت
بودویادرتقسیم ایران بین خود
قراردادهایی منعقد میکردند...باچنین
وضع وشرایطی آیا میشودبراین
باوربود که ایران ازاستقالل درزیر
سایه ی مشروطه برخورداربوده است،
که به گفته ی مخالفان ،رضاشاه آن
رابه تعطیلی کشانده بود!؟ جای انکار
نیست که بودند از نمایندگان مجلس
که گه گاه صدای اعتراض ونارضایتی
شان از اوضاع نا بسامان سیاسی
بلندمی شده است،امابه خاطربی
سروسامان بودن اوضاع کشور،صدای
اعتراض شان به جایی نمی رسید.
میرزایحیی دولت آبادی می نویسد...«:
باالخره کارکشمکش میان سفارت
روس درتهران باصدراعظم[میرزا
علیخان امین الدوله]به اینجاکشیدکه
چون ییالق صدراعظم درشمیران
باالدست ییالق سفارت روس است
وراه معمول آن ازخیابان روبروی
سفارت می باشد،روسهاعبورکردن
کالسکه ی صدراعظم راازآن شارع
عام مخالفت می نمایند».
( حیات یحیی  -جلد)4
مخبرالسلطنه هدایت می نویسد«:به
موجب دستخط محمدشاه[قاجار]
قلهک محل ییالقی سفارت انگلیس
مقررشده بوده است،سفارت دستخط
رابدلخواه خودتفسیرکرده سکونت
رامالکیت پنداشته قلهک
راجزء خاک انگلیس محسوب
میداشتند،دولت درقلهک تصرفی
نداشت،اهالی قلهک تحت الحمایه ی
انگلیس بودند،سفارت روس به فحوای
َک َهرکم ازکبود نیست ،زرگنده راخاک
[تحصن]
روس می دانست ومرکزبستی
ّ
شده بودوپناهگاه صالح وطالح(».به
نقل ازکتاب رضاشاه ازتولدتاسلطنت
 نگارش دکتر رضا نیازمند)سعیدنفیسی درکتاب «تاریخ معاصر
ایران» می نویسد «:یکی ازجنبه های
شگفت کاپیتوالسیون این بودکه
قصابانی بودندکه تحت حمایت
درتهران ّ
انگلیس بودندونرخ گوشت رابدون
رضایت سفارت انگلیس نمی توانستند
تعیین کنند،دربرخی ازمراکزاقتصادی
کشور،مردی که هیچ برتری نژادی
وموروثی واکتسابی وعملی نداشت
ازطرف سفارت عنوان تاجرباشی می
گرفت تاواسطه ی دادوستدهای ایشان
باشد،ویبهمنتهادرجهمغروربودچنانکه
درخیابانهاکه درشکه چی می
تاخت،درشکه چی او خودراباالترازآن
میدانست که رعایت مردم رهگذررابک
ندوخبرداربگوید،زیرااگرکسی آسیبی
میدیدبازخواستیازاونمیکردند».
ادامه دارد
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ادامهیافت
درسال  38هجری قمری زایش
ودرسال  95قمری درگذشت ومادرش
سالمه دختر یزدگرد پسر شهریار
پسر شیرویه  ،پسر خسروپرویز است
 .هنگامی که شهربانو دختر یزدگرد
را به مدینه آوردند  ،چشمش به
عمر افتاد وازچهرۀ او خوشش نیامد
ونسبت به او شروع به فحاشی کرد.
عمر نیز بنوبه خود به او ناسزاگوئی
کرد وتصمیم گرفت اورا مانند دیگر
اسیران بفروش برساند .دراین
هنگام علی وارد پهنه گفتگوی
خشونت بار آن دوشد وبه عمر گفت
«:فروش دختران پادشاهان ولو آنکه
کافرباشند مجاز نیست  .بهتر است
اورابه ازدواج یکی از مسلمانان
درآوری وازبیت المال مهریه ای
تعیین کنی ».
علی شریعتی درکتاب تشیع علوی و
تشیع صفوی گفتگوی علی بن ابطالب
وشهربانورابه زبان عربی که مجلسی
به نقل از امام جعفر صادق آورده  ،رد
.کرده و آنرابسیار چندش آورتوصیف
کرده است زیرا نه علی بزبان پهلوی
ساسانی آشنابود ونه شهربانو به
زبان عربی .واین هم یک دروغ
بزرگ دیگربرای مردم فریبی است
که مالیان عنوان کرده اند که جالب
است وآن اینکه مخدره شهربانو زن
امام حسین هرشب بکر بودی چون
بهشتی  ،پیغمبر خبرداده بود
حوران
		
که درمیان حسن وحسین هرکه را
زنی افتد که هرشب بکربود ائمه از
ادامه دارد
صلب اوباشد.

شماره  -49سال پنجم

