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کهکشان وجود دارد که طول بعضی
از آنها به میلیونها سال نوری میرسد.
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اول بهمن ماه 1393
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
* 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

* لطفا مقاالت خودرا به
فارسی تایپ کرده وبه یکی از
آدرسهای زیر ایمیل کنید:

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

صفحه 2

* زمانی که مدت اشتراک
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به تمدید آن اقدام فرمائید
وگرنه مجله برای شماارسال
نخواهدشد.
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اجتماعی

غلمان هم پسر خوبروی بهشتی
است .عجبا ! پس همجنس بازی در
بهشت آزاد است ؟
باری همه این ها خرافات است
که متأسفانه ملت ایران و دیگر
کشورهای منطقه را اسیر آن کرده
اند و روزبروز هم براین خرافات دامن
میزنند و دکان خودرا پر رونق نگاه
می دارند.
دکان داران دین چه نیازی به ترویج
خرافات دارند؟
کسی که به حضور حوری وغلمان
دربهشت اعتقادپیدا می کند دراین
دنیا نیز به راحتی می پذیرد که
کمربند انتحاری ببندد و درمیان
جمع برود و خودرا منفجر کند و
بیگناهان دیگری را نیز بکشد.
کسی که زن بد حجاب را زن لخت
می نامد و قتی زن زیبائی را می
بیند که از قید حجاب خودرا رهانده
است و یا همانند مردان در پیشرفت
جامعه شرکت دارد اورا مستحق
سوختن در اسید می بیندو باوردارد
بااین عمل خود یک راست به بهشت
می رود و با حوری یا غلمان هم بستر
می شود.
کشورهای جهان سوم زمانی به
دست
پیشرفت و خوشبختی
خواهند یافت که از قید خرافات و
بویژه نوع مذهبی آن خودرا برهانند
وگرنه باید در سالهای آینده منتظر
بدبختی های بیشتری نیز باشند.
مرتضی پاریزی

آزادی

هنری

اسیر هستیم  .همه انسانها اسیرند.
یکی اسیر هوای نفس خویش است
 .یکی اسیر قانون های دست و
پاگیری است که بر جامعه اش حاکم
است  .دیگری اسیر بلندپروازی
های خویش است  .درطبقه حاکم هم
حکومتگران اسیر قدرتند .باورمندان
دین دار هم اسیر بهشت وجهنمی
هستند که دین برایشان آماده می
کند .و ما ساکنان کشورهای جهان
سوم اسیر ُخرافاتیم  .در قرن بیست
ویکم زندگی می کنیم که قرن
کامپیوتر و الکترونیک است قرن
دیجیتال است.
قرن سرعت است .قرن پیش روی و
موفقیت انسان برروی زمین و آسمان
است  .بسیاری درصف ایستاده اند تا
به مریخ بروند و با اینهمه ماهنوز
اسیر ُخرافاتیم  .ما هنوز دربند این
هستیم که آیا دیدن موی زن گناه
دارد و شنیدن صدای زن مارا به قعر
جهنم می برد .یا خیر؟
می گویند عرض کهکشان شیری که
یکی از کهکشانهای کوچک بشمار
می رود یکصد هزار سال نوری است
وبیش از  200تا  400میلیارد ستاره را
درخود جای داده است یکی از ستاره
های کوچک آن «زمین» ماست .
هرسال نوری با معیارهای زمین ما
معادل مسافتی است که نور درمدت
یک سال طی می کند .ومی دانیم
که نور در هرثانیه تقریب ًا سیصد
هزار کیلومتر را طی می کند .اگر
حوصله دارید محاسبه کنید وببینید
دریکسال ،نور چه مسافتی را طی
می کند .اگر هم حوصله ندارید
ما از روی دست دانشمندان این
مسافت را برای شما کپی می
کنیم  .این مسافت برابر است با
 ۹،۴۶۰،۷۳۰،۴۷۲،۵۸۰،۸۰۰متر.حال
این رقم را در یکصد هزار ضرب
کنید و وسعت یکی از کهکشانهای
کوچک خدارا در کیهان به دست
آورید.
حال تصور کنید که در کیهان یا این
پنجم از  170میلیارد
سال بیش
هستی
فضای
-60
شماره

می گویند درتمام این کهکشانها،
کهکشان راه شیری است که
موجودات زنده را درسیاره ای بنام
زمین جای داده است  .واکنون بشر به
دنبال یافتن موجودات زنده دیگر در
کهکشان شیری و یا در کهکشانهای
دیگراست  .دانشمندان نمی توانند
باور کنند که این فضای الیتناهی
فقط برای چند میلیارد انسان آنهم
برروی کره زمین ایجادشده باشد.
وشک ندارند که که موجوداتی ولو
به شکل دیگر و با ظاهری متفاوت
با ما  ،در این کیهان وجود دارد
و سرانجام ما قادر به کشف آنها
خواهیم بود.
دربین این دانشمندان بطور قطع
زنانی نیز وجود دارند که عقلشان و
خردشان میلیاردها بار بیش از عقل
یک آخوند متحجر است  .اما دین و
کیش آن آخوند می گوید حق آن
زن دانشمند که بیش از هر پیامبر
و امامی انسان را با بزرگی خداوند
آشنا می کند اززندگی بسیار کمتر از
حقی است که آن مرد متحجر دارد.
و ما نیز که اسیر خرافاتیم آن را باور
می کنیم .
در جوامع پیشرفته که درآن هرفرد،
حقوقی دارد و به نحو احسن از
حقوق خود استفاده می کند  ،دین
از خلوت خانه ها بیرون نمی رود.
حداکثر در چهاردیواری کلیسا ،
کنیسه  ،معبد و یا مکانی مقدس
محبوس میماند.
بسیاری از ابنای بشر حتی خدارا نیز
در چهاردیواری خانه خود به چهار
میخ می کشند و اجازه خروج به او
نمی دهند .آنها می گویند آنچه این
فضای الیتناهی را با نظم وترتیب به
گردش درمی آورد خدا نیست بلکه
طبیعت است  .و این طبیعت است که
از روز ازل وجود داشته و کسی آن را
بوجود نیاورده است  .براثر کنش ها
وواکنش هائی که در طبیعت صورت
می گیرد مواد جدید  ،موجودات
جدید و نظمی جدید بوجود می آید.
برای مثال وقتی سدیم و کلر را
براثر تغییر و تحوالتی با هم ترکیب
کنیم جسم جدیدی بنام نمک آزا
طعامدی

بدست می آید.و یا اگر نمک طعام را
تحت شرایطی تجزیه کنیم دو عنصر
به نامهای کلر و سدیم از آن حاصل
می شود .همانگونه که دو انسان با
جنس مخالف هم می توانند انسان
دیگری بسازند دو موجود دیگر هم
می توانند باهم موجود جدیدی را
خلق کنند.
تعاریفی که ادیان مختلف برای وجود
خدا دارند تعاریفی گمراه کننده و
غیر قابل قبول است .
دینی می گوید خداوند بنده خودرا
به خاطر اینکه اورا ستایش نکرده
(نماز نخوانده) در آتش جهنم می
سوزاند .این دکان داران دین از
وجود خدا آنچنان هیوالئی ساخته
اند که هیچ آدمکشی برروی
کره زمین مانند خدا نمی ُکشد
و شکنجه نمی کند .در مسائلی
دررابطه با دنیای آخرت آنجا که به
نفع دین نیست می گویند کسی از
آن جهان باز نگشته است تا ازاین
موضوع مارا آگاه کند .اما درمواردی
که می خواهند ساده لوحان و خرافه
باوران را دلگرم کنند می گویند در
بهشت حوری و غلمان هائی هستند
که بوسیدن نوک انگشتشان تا شانه
آنها هفتاد سال طول می کشد .اوالً
چنین حوری هائی به درد عشقبازی
نمی خورند چون آنها اندامی بسیار
بزرگ دارند که ما همانند یک مورچه
ای باید از سرانگشتانشان تا شانه
هایشان را مدت  70سال طی کنیم .

آنچه درشماره 60
بهمن ماه1393
میخوانید
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آمریکا  .درود بر آقای شریفی که تا
اینجا همین قسمت اول مقاله ایشان
را که خواندم دریافتم که این مطلب،
خمینی را به خوبی به ما معرفی می
کند .مطالب قبلی ایشان هم بسیار
مستدل و جالب بود .معلوم است که
ایشان وقت زیادی را برای تحقیقات
خود صرف می کنند.برای ایشان و
نشریه خوب آزادی آرزوی موفقیت
های بیشتری دارم.
احمدرضا ج .شرق آمریکا

با درود وشادباش وتندرستی برای
همه شما وهمکاران ارجمندتان
که سخت کار می کنند ومجله وزین
آزادی را از مطالب ارزنده وخواندنی
تهیه می نمائید.
امیدوارم ناسپاسی و قدرنشناسی
بعضی ها موجب دلسردی شمانشود
و هیچ چیز نتواند شمارا ازاین
خدمت فرهنگی وارزنده بازدارد.
موفقیت روزافزون شمارا ازایزد متعال
آرزومندم.
برتو«پاریزی» هزاران آفرین
کافریدی «نامه» ای بس دلنشین
تورسالت داری ای مرد گزین
بهرنشردانش ایران زمین
خدمت فرهنگی ات پیروز باد
پرتو فکرت جهان افروز باد
جاودان زی مرتضی دراین جهان
زنده باد ایران و ایران دوستان
علی دولت شاهی  -کنتیکت

یا درود به شما
به پیوست دوفقره چک تقدیم می
شود  .یکی مربوط به تمدیداشتراک
خود بنده است و دیگری به عنوان
هدیه مجله آزادی به دوستم می
باشد .خواهشمندم مجله را به آدرس
پیوست ارسال بفرمائید.
باتشکر :پ.س .از کالیفرنیا

هرشماره بهتر از پیش

فاطمه سیاح

با سالم  .خسته نباشید  .فقط
میخواهم بگویم هرشماره آزادی
ازشماره قبل بهتر می شود .مطالب
کوتاه  ،مطالب بلند و موضوعاتی
موافق با همه سلیقه ها در «آزادی»
جای دارد .خداکند همه روزنامه
خوانها قدر چنین نشریه ای را بدانند
و مشترک شوند.بویژه اکنون به
مناسبت سال نو میالدی دوستان می
توانند بعنوان کادو به دوستان خود
اشتراک نشریه را پیشکش کنندو بعد
نوروز ما میرسد که درآن زمان هم
بهترین عیدی مشترک شدن مجله
برای دوستان است .
دوستدارشما پیمان ق .غرب آمریکا

معرفی خوب خمینی
با سالم گرم از منطقه سرد شرق

صفحه4

هدیه به دوست

معرفی ستارگان درخشان فرهنگ
وادب وهنرایران درنشریه آزادی کار
بسیار بجا وجالبی است درتکمیل
مقاله مربوط به دکتر فاطمه رضازاده
سیاح دستورفرمائید درصورت امکان
مطالب زیر درج گردد:
 ...مجموعه مقاالت فاطمه سیاح
نشانه
درکتاب «نقدوسیاحت»
تسلط او برمکتب های ادبی است .
جالب ترین مقاله وی پاسخی است به
«عقاید قشری احمد کسروی درباره
«کیفیت زمان» که درسال 1312
نوشته شده است .از  1312که بتهران
آمد تازمان مرگ ( )1326بنتدریس
اشتغال داشت  .انتقاد دانشمندان
اروپائی دربارۀ فردوسی را پاسخ
گفت  .قضاوت نادرست ادواردبراون
را پاسخ گفت  .بی اعتنائی براون
را به شاهنامه ناشی از فقدان
ذوق او دانست .درنخستین کنگره

آزادی

ا
ی
شم

ا

نویسندگان ایران (تیرماه )1325
شرکت کرد .درباره نقد ادبی سخن
گفت  .او معتقد بود که ادبیات باید
درخدمت جامعه باشد .از مقاالت
جالب او « مقام سنت درادبیان »
راباید نام برد.
درزمینۀ شعر نیز شاعران معاصر رابه
دو دسته تقسیم کرد  .دسته نخستین
کسانی هستند که ازسبک قدیم
پیروی می کردند  .بهار  ،فروزانفر،
صورتگر رانماینده ی شعرای قدیم
می دانست  .نیما  ،خانلری  ،مهدی
حمیدی  ،پژمان بختیاری را درردیف
شعرای متجدد می دانست .
چهارسال بعنوان دانشیار ادبیات
دردانشگاههای مختلف شوروی
تدریس کرد .دراواخر  1312به ایران
آمد  .با حمید سیاح ازدواج کرد .سه
سالی باهم بودند و بدون ثمره ای
ازهم جداشدند .اولین زنی بود که
کرسی استادی دانشگاه را اشغال
کرد .نخستین کسی بود که ادبیات
تطبیقی را درایران وارد دروس
دانشگاهی کرد .با تشکیل «انجمن
زنان ایران» به عضویت دبیرخانه
وسمت منشی برگزیده شد .در 1323
ازطرف آن انجمن ازوزارت دادگستری
اجازه رسیدگی به امورزنان زندانی را
کسب کرد .درسال  1323باتفاق هاجر
تربیت به ترکیه رفت  .درسال 1324

ازطرف شورای زنان باتفاق صفیه
فیروز درکنفرانسی درپاریس شرکت
کرد  .سخنرانی وافکار وعقاید او
بقدری موردتوجه قرارگرفت که بعضی
از نمایندگان دربازگشت به کشورشان
از نماینده ایران یاد کردند .درآبان
 1326به اروپارفت ودر 6اسفند
آخرین سخنرانیش را بزبان فرانسه
درانجمن دوستی ایران وفرانسه
ایراد نمودودر 13اسفند به علت
سکته قلبی درگذشت ...درابن بابویه
بخاک سپرده شد .وزارت فرهنگ
دبیرستانی را بنام او نامگذاری کرد.
م.ع .بوستن

تبلیغخونیاستدررگنشریه
درشماره قبل یک آگهی دیدم که
در مجله چاپ شده بود .می خواهم
خواهش کنم به این کار ادامه بدهید
چون وقتی نشریه شما بدون آگهی
چاپ می شود مارا به این فکر وامی
دارد که خدای نکرده دراثر ضعف بنیه
مالی مجله تعطیل شود .اما وجود آگهی
درنشریه به ما قوت قلب می دهد.
ومطمئن می شویم که کار نشر مجله
ادامه می یابد..امیدوارم دوستان هم
یاری کنند و آگهی خودرا به این نشریه
افخم مرصاد از آمریکا
بدهند.

دوست وهمکارگرامی آقای فریدون علوی
درگذشت مادروپدر گرامیتان را به شما و خانوادۀ
محترمتان تسلیت گفته وخودرا درغم شما شریک می دانیم .
رادیوصدای ایران  :علی تاجبخش  -مرتضی پاریزی
خانوادۀ محترم پاشائی
درگذشت عزت پاشائی قهرمان تیم ملی وورزشکار
باسابقۀ پرتاب نیزه وهمکار عزیز نشریه آزادی را به
اعضای خانواده بویژه همسرو فرزندان آن مرحوم
تسلیت می گوئیم .شورای نویسندگان «آزادی»
شماره  -60سال پنجم

سرکارخانم مرصاد عزیز ما براین
اعتقادهستیم که صفحات داخلی
مجله باید به مطلب اختصاص یابد
چرا که خواننده پول می دهد تا
مطلب بخواندنه اینکه آگهی ببیند.
اما درمقابل محبت دوستان نیز نمی
توانیم مقاومت کنیم  .بهمین دلیل
چاپ آگهی درصفحات داخلی را
تا آنجا که امکان داشته باشد وبا
قوانین آمریکا مغایرتی نداشته باشد
چاپ نخواهیم کرد .اما اگر چاره ای
نبودودرضمن مانند شماره گذشته
آگهی متانت و وقار خودرا داشت
حتم ًا آن را چاپ خواهیم کرد.
درضمن شما نگران نباشید این مجله
با لطف خوانندگان ایران دوستی
مثل شما هرگز تعطیل نخواهدشد
مگر اینکه زندگی خود بنده تعطیل
شود.
مارا هرچه بیشتر به دوستان خود
معرفی کنید تا ماندن مارا استوارتر
و مطمئن تر کنید.

سال نو مسیحی مبارک
اگرچه سال نو مسیحی ارتباطی
به ما ندارد اما چون در خارج از
کشورزندگی می کنیم و تقویم رسمی
کشورهائی که درآن ساکنیم برمبنای
همین سال مسیحی است لذا آن را
گرامی می داریم و فرارسیدن آن را به
شما وهمه خوانندگان عزیز «آزادی»

شادباش می گویم .
ارادتمند  :مینا خ .اروپا

همکاری با «آزادی»
من درشرق آمریکا ودرایالت
ماساچوست زندگی می کنم  .درایران
هم با مطبوعات همکاری داشتم .
چون اخیرا ً به آمریکا آمده ام خیلی
مایلم با مطبوعات ایرانی از جمله
«آزادی» همکاری کنم  .آیا امکانی
برای استخدام من هست ؟ اگر به
من پاسخ بدهید ممنون می شوم .
فع ً
ال هنوز ئی میل ندارم و این پیام
را بااستفاده از ئی میل دوستم می
فرستم  .خواهش می کنم پاسخ من را
درمجله بدهید .خیلی ممنونم .
خ .ز .از ماساچوست
دوست وهمکار گرامی  .متأسفانه
ما و اکثر نشریات ایرانی خارج
از کشور برای حق نویسندگی یا
بقول مطبوعاتی ها «حق التحریر»
بودجه ای ندارند .ما همینقدر که
پول چاپ مجله جور می شود خدارا
صدهزاربار شکر می کنیم  .امیدوارم
وضع مشترکین ما روزبروز بهتر
شود تا به خواست خدا بتوانیم جزء
نخستین نشریاتی باشیم که درخارج
از کشور حق التحریر پرداخت
کنیم  .درآرزوی آن روز هستیم .
چرا که معتقدیم نویسنده باید حق

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

خودرا دریافت کند .وهمانطورکه
نشریه رایگان کار درستی نیست،
رایگان نویسی هم کار درستی
نیست  .ازاین بابت شرمنده همۀ
نویسندگان وهمکاران عزیز خود
هستیم ودرهمین جا از محبت همه
آنها سپاسگزاری می کنیم .

راهنمائی کرد تا امروز می توانیم
خوشبختانه نظر خوانندگانی مثل
شمارا جلب کنیم  .البته هنوز هم
کامل نیستیم ولی سعی خودرا می
کنیم تا هرشماره پربارتر و زیباتر از
شماره قبل به خانه های شما بیاید.

شماره نوروزی

تغییر عمده

با درود برشما و عرض خسته نباشید
می خواهم از شما درخواست کنم
همانند روشی که درسالهای 50
درایران مرسوم بود شماره ویژه نوروز
را رنگی چاپ کنید  .هم تنوعی است
و هم با رنگ و حال نوروز هماهنگی
خواهد داشت  .یکی از دوستان می
گفت تنها روی جلدی که درایام نوروز
رنگ و روئی دارد نشریه آزادی است.
حال اگر صفحات داخلی هم رنگین
شود نورعلی نور می شود.
متشکرم  .امیر علی از کالیفرنیا
باور کنید خیلی آرزو داریم که
چنین خواستهائی را اجابت کنیم اما
متأسفانه بودجه کافی برای این کار
نداریم اگر خواننده یا خوانندگانی
حاضر به پرداخت هزینه آن باشند
حتم ًا این کاررا خواهیم کرد.
درغیر این صورت همینقدرکه سیاه
وسفید هم بتوانیم منتشر کنیم بسیار
خوشحال و قانعیم .
از محبت شما هم بسیار ممنونیم .

از نخستین شماره «آزادی» مشترک
شمابوده ام و هرشماره را با دقت می
خوانم و می بینم  .شماره های آخرین
را که با نخستین شماره ها مقایسه می
کنم می بینم از نظر آرایش صفحات
و نوع مطالبی که می نویسید تفاوت
از زمین تا آسمان است  .به این می
گویند پیشرفت  .بنده به سهم خود
این پیشرفت را به شما و شورای
نویسندگان «آزادی» تبریک وتهنیت
می گویم .
لطف اهلل م .شرق آمریکا
دوست گرامی از توجه شما بسیار
سپاسگزارم  .خدا رحمت کند دوست
عزیزمان روزنامه نگار و طراح
وگرافیست معروف هموطنمان استاد
پرویز مستشیری که این روزها هم
سالروز درگذشت او بود ویادش
را گرامی می داریم  .او همیشه از
صفحاتی که برایش می فرستادیم تا
نظر دهد عصبانی می شد و اینقدر
با سعه صدر و صبر وتحمل مارا
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گفتگوی «آزادی» با دکتر هوشنگ نهاوندی بمناسبت سالروز انقالب اسالمی درایران

ذکر شده بود  .این گزارش را به نوشهر
بردم وبه اعلیحضرت دادم وبعدا از
اطرافیان شنیدم
خود اعلیحضرت و
ً
که این گزارش را به دقت مطالعه کرده
وبا مداد قرمز زیر سطوری را خط
کشیده یادداشتهائی کردند وچندروز
بعد آن را به مرحوم هویدا دادند
وهویدا نخست وزیر وقت آن را مطالعه
کرد و به اعلیحضرت گفت توجهی
به این حرفها نفرمائید این عده
روشنفکران خواسته اند تعطیالت
شمارا مخدوش بکنند  .البته ما به
این کار ادامه دادیم  .بعضی ها خیال
می کردند امضاء کنندگان این گزارش
مورد بی مهری قرار خواهند گرفت اما
به هیچوجه اینطور نبود .این گروه تا
آخرین روزهای سلطنت حتی پس
از خروج شاه ازایران نیز به کار خود
ادامه می داد ..البته دراواخر کار دیگر
اعلیحضرت به گزارشهای ما توجهی
نمی کردندوآن را به دولت ارجاع
می دادند .دریک سال آخر گروه
اندیشمندان دربرابر وخامت اوضاع

رادیو وتلویزیون پخش بشود که شد.
به یاددارم یک روز صبح به سوی
محل کارم می رفتم که از رادیوی
اتومبیل این اعالمیه را شنیدم وپس
ازآن ازراننده خواستم رادیورا خاموش
کند.دردفترکارم دروزارت علوم
وآموزش عالی تلفن زنگ زد و وقتی
گوشی را برداشتم برای اولین وآخرین
بار درطول خدمتم اعلیحضرت پای
تلفن بودند  .کمی دستپاچه شدم.
اعلیحضرت فرمودند گوش کردی؟
گفتم بله قربان  .خودتان فرموده
بودید که از رادیو پخش شود .گفتند
بله  .ولی شنیدی پس از پخش اعالمیه
چه کردند؟ گفتم خیر قربان .رادیو را
خاموش کرده بودم  .فرمودند پس از
پخش اعالمیه یک ترانه انقالبی پخش
شد که عمدی و خرابکاری بوده  .یک
کاری بکنید .وگوشی را قطع فرمودند.
آهنگ این بود:
من نگویم که مرا ازقفس آزاد کنید.
قفسم برده به باغی و مرا شاد کنید.

وچندنفردیگر تشکیل بشود .ازطرف
گروه بررسی مسائل ایران دکتر کاظم
ودیعی و بنده دراین جلسه شرکت
کردیم  .من آن موقع هنوز رئیس
دفتر شهبانو بودم  .بنابراین مقام
رسمی داشتم  .بحث های بسیار تندی
میان اعضای جلسه درگرفت  .مرحوم
تیمسار نصیری گفتند این گزارش
هیچ ارزشی ندارد وهیچ خطری
ایران را تهدید نمی کند .واینها همه
تحریکات حزب توده است و ما کام ً
ال
کنترل اوضاع را دردست داریم .
بعد گفته شد که اعضای جلسه زیر
این اعالمیه که گفته شده بود در
قم اغتشاش است و مملکت درخطر
است را امضاء کنند .تیمسار نصیری
امضاء نکرد  .اما معاون او آقای ثابتی
امضاء کرد .آقای امامی هم گفت من
امضاء نمی کنم و به این ترتیب به این
گزارش هم اعتنائی نشد .این بود
خالصه ای از فعالیتهای گروه بررسی
مسائل ایران  .بسیاری ازاین گزارشها

آهنگی انقالبی مربوط به ده ها سال
پیش  .هیچ ارتباطی نه با سلسله
پهلوی داشت ونه با انقالب ایران .
 .به زنده یاد عاملی تهرانی که آن
موقع وزیر اطالعات بود تلفن کردم
و ماجرارابااو درمیان گذاشتم  .ایشان
گفت من روی رادیو وتلویزیون قدرتی
ندارم .معذالک سعی می کنم یک
کاری بکنم  .دویاسه ماه قبل ازاین
گزارشی درچندصفحه تهیه شد راجع
به آماده سازی محیط برای انقالب
و دراین گزارش مخصوص ًا به نقش
روحانیان وروحانیت ووضع قم اشاره
شده بود که اعلیحضرت با خواندن این
گزارش خیلی نگران وناراحت شدند.
وبالفاصله مقررفرمودند که جلسه ای
به ریاست جناب معینیان ( که خداوند
ایشان را حفظ کند) دردفتر مخصوص
باحضور اشخاصی نظیر دوتن از
وزیران  ،ارتشبد نصیری رئیس
ساواک ومعاون ایشان آقای پرویز
ثابتی ،رئیس کل شهربانی و امام جمعه
تهران زنده یاد دکترسید حسن امامی

که درزمینه های اقتصادی و صنعتی
واجتماعی بود درفصلنامه جامعه
نوین که گروه انتشار می داد به چاپ
رسید.
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* اگر پادشاه در کشور میماندند ارتش می توانست بر اوضاع مسلط شود و پس ازبرقراری آرامش اصالحات یکی
پس از دیگری به مرحله اجرا درآید.
* ملک حسین از شاهنشاه خواست که اجازه دهند به تهران بیاید و دستورات الزم را برای آیجادآرامش به ارتش
بدهد .اوبه پادشاه می گفت شما رئوف هستید ونمی توانیداز ارتش بخواهید که خشونت بخرج دهد .
جناب نهاوندی به سالروزفتنه خمینی
نزدیک می شویم  .وبهمین دلیل
برای آگاهی بیشتر خوانندگان
آزادی مایلم دراین مورد ازشما
سئواالتی کنم که اطمینان دارم
پاسخهای شما برای ثبت درتاریخ هم
اهمیت زیادی خواهد داشت  .اولین
پرسش من درمورد گروهی است
بنام اندیشمندان یا گروه بررسی
مسائل ایران که شما دررأس آن
قرارداشتید .این گروه چه زمانی
تشکیل شد و هدف از تشکیل آن چه
بود؟
این گروه درسال  1974با ابتکار
اعلیحضرت بوجودآمد .ایشان دریک

صفحه6

سخنرانی فرمودند از دانشمندان
واندیشمندان ایران می خواهم
گردهم بیایند و هراشکالی دراوضاع
مملکت می بینند طی گزارشی
مستقیم به خود ما بگویند وما به
آنها توجه خواهیم داشت  .دویاسه
هفته بعد من وچند همکار دانشگاهی
دیگر درتاالر فیزیک دانشگاه تهران
درامیرآباداجتماعی تشکیل دادیم
وطی چندروز مباحثه وگفتگوی
کام ً
ال آزاد تشکیل این گروه با نام
گروه بررسی مسائل ایران اعالم شد
ودرمراسم افتتاح کار این گروه هم
مرحوم علم وزیر درباروقت تشریف
آوردند ودرمذاکره خصوصی با همه ما

آزادی

می گفتند هیچ بیم وهراسی نداشته
باشید و هرچه بنظرتان میرسد
بگوئیدومرتب ًا به اعلیحضرت گزارش
بدهید .درتابستان  1974زمانی
که اعلیحضرت درنوشهر تشریف
داشتند گزارشی در حدود  31یا 32
صفحه درمورد اوضاع کشور درآن
زمان بحضورشان تقدیم شد که 11
نفر تهیه کنندگان آن گزارش بودند
وبرای آنکه تعهد خودرا نشان بدهند
پای هرصفحه از گزارش را امضاء
کردند  .دراین گزارش دست آوردهای
انقالب شاه وملت یادآوری شده بود
و نقاط ضعفی هم که داشت درمملکت
پدیدار می شد بدون هیچ پرده پوشی

ایران تصمیم گرفتیم مستقیم ًا
اعالمیه هائی خطاب به مردم منتشر
کنیم .پس از اغتشاش درتبریز و
اصفهان هربار اعالمیه ای منتشر
کردیم  ..آخرین اعالمیه گروه بررسی
مسائل ایران یا گروه اندیشمندان
درزمان حکومت آقای شریف امامی
بود .مادراین اعالمیه اخظار کرده
بودیم که وضع ایران بسیار نابسامان
است وباید هرچه سریعتر تدابیری
برای برقراری امنیت وجلوگیری از
فروپاشی دست آوردهای انقالب شاه
وملت از جمله آزادی زنان وتقسیم
اراضی اندیشیده شود .اعلیحضرت
دستوردادند این اعالمیه چندین بار از
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تشکیل گروه اندیشمندان به ابتکار
اعلیحضرت به دلیل این بود که از
همان سال  74ایشان اوضاع وخیم
مملکت را تشخیص داده بودند؟

سیدحسن امامی

اردشیرزاهدی

البته از هرسو به ایشان گفته می
شد که اوضاع بحرانی است .از جمله
میدانم که هنری کیسینجر به ایشان
گفته بود .ادوارد هیث هشدارداده
بود.ودیگران شاید درداخل هم گفته
بودند .اما بنظر من ایشان تصمیم
گرفته بودند که مشکالت مملکت
آزادانه مورد بحث وبررسی قرارگیردو
نتیجه به ایشان گفته شود اما فکر
نمی کنم درآن موقع ایشان چنین
نگرانی ازوضع مملکت داشتند .حتی
از بیماری خودشان هم مطلع نبودند.
اما درآمریکا براثر پیشرفتهای ایران
و نقش ایران درسیاست منطقه که
روزبروز گسترش می یافت عده ای
را ناراحت کرده بود وزمزمه هائی
بگوش می رسید  .به همین دلیل
اعلیحضرت احساس می کردند
اصالحاتی درمملکت باید انجام بشود.
این اصالحات شروع شد اما متأسفانه
درآغاز با کندی همراه بودوآن زمانی
که درتابستان  1356انجام اصالحات
سرعت گرفت بدون اعمال قدرت
دیگرمیسرنبودوخیلی دیر شده بود.
انجام فتنه یا انقالب یا کودتای
مذهبی یا هراسم دیگری که روی آن
بگذارید آیا به خواست مردم بود ویا
براثر خیانت بعضی از افراد مسئول
به نتیجه رسید؟
اوالً اسم این واقعه انقالب بود .همه
انقالبهای جهان اینگونه مخرب بوده
اند .انقالب روسیه به  60میلیون
کشته منتهی شد  .انقالب فرانسه
شاید حدود نیم قرن پیشرفت این
کشوررا عقب انداخت وصدهاهزار
کشته برجای گذاشت  .بله این هم
انقالب بود ازقماش همان انقالبهای
دیگر .البته انقالبی بود با ظاهر

آزادی

مذهبی .اما درمورد دلیل وقوع این
انقالب سه مورد را می توان ذکر کرد:
اول نارضایتی مردم ازبعضی جریانها،
تصمیمات دولت و یا عدم تصمیم
گیری دولت  .مث ً
ال دربرابر آتش
سوزی سینمارکس آبادان که به
دستور خمینی و اطرافیان او انجام
شد دولت وقت هیچ عکس العملی
نشان نداد واین یک اشتباه بزرگ
بود .اتاق اصناف تا آخرین روزها به
کارهای زشت خودش ادامه می داد
وبازار وطبقات متوسط را برضد دولت
شورانده بودو ازاین قبیل ..بهرحال
همه اینها نارضایتی مردم را بدون
هیچ تردید بهمراه داشت  .عامل دوم
که بوجودآورنده و نظم دهندۀ این
انقالب بود سیاستها و توطئه های بین
المللی بود.آمریکا  ،فرانسه  ،انگلیس
دراین کار نقش سازنده داشتند وامروز
میدانیم که چه پولهائی برای سامان
دادن وترتیب دادن انقالب درایران
هزینه شد که اسناد آن درآمریکا و
جاهای دیگر منتشر شد اما متأسفانه
توجه زیادی به آنها نشد .برای مثال
می بینیم که چه تسهیالتی برای
خمینی درفرانسه فراهم شد محل
زیست اورا قب ً
ال فراهم کرده بودند
خانه مجاور اقامتگاهش را سازمان
سیا برایش اجاره کرد دستگاههای
فرستنده بسیار قوی درآنجا نصب
شده بود وتعمیرات آن خانه را حتی
بدون اجازه شهرداری نوفل لوشاتو
انجام دادندتا آقا تشریف بیاورند و
فتنه خودشان را درآنجا به سرانجام
برسانند .وامکانات دیگری که برای
ایشان فراهم شد که درهیچ کجای
تاریخ سابقه ندارد.
عامل سوم البته کسانی بودند که حاال
یابا خیانت یا براثر اشتباه درداخل
ایران کار خمینی را تسهیل کردند.
(که امیدوارم براثر اشتباه بوده باشد)
ولی درمورد خیانت حداقل یک اسم را
باید گفت برای اینکه درمورد او کسی
هیچ تردیدی ندارد و آن هم ارتشبد
حسین فردوست است .
به نظرشماآیا هیچ راهی وجودداشت
که جلوی این انقالب گرفته شود؟
قطع ًا  .قطع ًا .این پاسخ را با اطمینان و
با آگاهی از آنچه آن روزها می گذشت
می گویم .
اگر اعلیحضرت ازایران نمی رفتند
خمینی جرأت نمی کرد به ایران قدم
بگذارد.وارتش قادربود باحمایت بخش
مهمی از ملت ایران کنترل اوضاع را
لطف ًا ورق بزنید
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به دست بگیردوامنیت وآرامش را به
ایران برگرداندوآنوقت اصالحاتی که
الزم است انجام شود .درهمان موقع
درایران گروهی بودند که من فکر می
کنم باید اسمشان برده شود.آنها دور
اعلیحضرت را گرفته بودند ومرتب
به ایشان می گفتند تشریف نبرید.
صحبت از دکتر صدیقی بود که مأمور
تشکیل دولت شد .او تنها شرطی که
برای تشکیل کابینه گذاشت این
بود که اعلیحضرت ازایران نروندو
به یکی از پادگانهای نظامی بروند
تازمانی که نظم وترتیب مجددا ً
درایران برقرارشود واصالحات الزم
شروع شود .مدت کوتاهی هم صحبت
از نخست وزیری دکتر مظفر بقائی
بود که اوهم همین شرط را گذاشت.
دراطراف شاه آقای اردشیر زاهدی ،
دکتر امیر اصالن افشار  ،خود بنده ،
زنده یاددکتر محمد باهری  ،زنده یاد
دکتر قاسم معتمدی رئیس پیشین
دانشگاه اصفهان وبعدوزیرعلوم،
مرتب از شاه می خواستند ایران
را ترک نکند ..من دراینجا وظیفه
خود می دانم که بگویم حداقل سه
نفر ازمراجع تقلید :آیت اهلل العظمی
حاج سیدابوالقاسم خوئی  ،درنجف
که دررأس سلسله مراتب شیعه
بودند  ،آیت اهلل العظمی سید کاظم
شریعتمداری  ،آیت اهلل العظمی
احمد خوانساری  ،بارفتن شاه ازایران
مخالف بودند.وبه روش گوناگون
خواست خودرا به اطالع شاه رساندند.
حتی موقعی که صحبت شد آقای
اردشیر زاهدی احتماالً حکومت را
دردست بگیرند وبعنوان رئیس دولت
منصوب شوند  ،آقای زاهدی با آیت اهلل
خوئی درتماس دائم بودند واز
پشتیبانی گسترده ارتش هم
برخوردار بودند آقای خوئی گفته
بود برای اینکه اوضاع را برگرداند
حاضراست پای پیاده ازمرزخانقین
به ایران بیایدو از همانجا یک حرکت

دکتر محمدباهری
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آیت اهلل خوئی گفته بود برای اینکه اوضاع را برگرداند حاضراست
پای پیاده ازمرزخانقین به ایران بیایدو از همانجا یک حرکت بزرگ
مردمی به دنبال خودش راه بیندازدوبه قم برودواوضاع را آرام کند.

سپهبد بدره ای
بزرگ مردمی به دنبال خودش راه
بیندازدوبه قم برودواوضاع را آرام
کند .نفوذ مذهبی آقای خوئی هم
درآن زمان به حدی بود که می
توانست خمینی و طرفدارانش را به
راحتی سرجایشان بنشاند .البته ابنها
همه ذکر مصیبت است و متأسفانه
هیچ یک ازاین کارها انجام نشد.
مطمئن هستم اگر شاه ازایران نرفته
بود انقالب پیروز نمی شد .اگر دولت
ارتشبد ازهاری را مانع نمی شدند
ومی گذاشتند وظایف خودش را انجام
دهد وضع به این صورت تحول پیدا
نمی کرد .حتی درروزهای آخر زنده
یاد سپهبد امیرهوشنگ حاتم چون
موفق نشده بود با اعلیحضرت صحبت
کند به علیاحضرت شهبانوتلفن
کرد ومی گفت اجازه بدهید طرح
خاش را به مرحلۀ اجرا درآوریم
ونظم رابرقرارکنیم  ...اما از دربار
جوابی نیامد .فرماندهان ارتش هم
عادت کرده بودند فقط به دستورات
فرمانده کل قوا یعنی اعلیحضرت
عمل کنند  .تنها موردی که یک امیر
ارتش رأس ًا والبته آنهم تحت الغای
تیمسارفردوست تصمیم گرفت بی
طرفی ارتش را اعالم کند تیمسار قره
باغی بود .و تیمسار بدره ای فرمانده
نیروی زمینی آن مرد شجاع درجلسه
فریادزد من اجازه نمی دهم این کار
صورت بگیرد .او به فرماندهان تحت
امر خود اطالع داد که آماده باشند.
تصمیم گرفته بود با یک کودتا
جلوی این بلوارا بگیرد اما وقتی
از هلی کوپتر پیاده شد تا به دفتر
کارش برود و کار کودتارا شروع
کند ازپشت هدف گلوله قرارگرفت

آزادی

و به شهادت رسید .خاطره دردناکی
از سپهبدوشمگیر دارم  .موقعی
که درزندان بود روی یک دستمال
کاغذی این جریان را نوشت وآن
رابه فیروز مجللی که او هم چندی
پیش درواشنگتن درگذشت  ،داد  .من
خود این نوشته را که نزد مجللی بود
درپاریسدیدهبودمکهپیامتیمساربدرهای
به خط تیمساروشمگیر برروی آن نوشته
شدهبودوجریانکشتهشدنتیمساربدرهای
راباختصاررویآندستمالکاغذینوشته
بود .البته طرح بدره ای ممکن بود
موفق نشود چون خیلی دیر شده بود
اما امکان هم داشت موفق شود که
مانند الجزایر به یک کودتای خونین
منجر می شد .به هرحال چندروز قبل
از پایان کار اگر حکومت آقای زاهدی
که خیلی صحبت آن می شد برسر
کار می آمد و حمایت ارتش از ایشان
می توانست جلوی پیروزی مذهبیون
را بگیرد.ودراین صورت خارجی ها هم
خواه ناخواه با رژیم پادشاهی کنار
می آمدند .نمونه دیگر این که ملک
حسین پادشاه اردن به اعلیحضرت
تلفن کرده بودو از ایشان خواسته
بود به من اجازه بدهید بیایم تهران
ودرکنار دفتر شما مستقر بشوم وبه
فرماندهان ارتش دستورات الزم را
بدهم تا آرامش به ایران برگردد .تو
نمی تونی دستور خشونت بار بدهی.
من میتونم  .همین بالئی که دارند
سر ایران می آورند درسپتامبر سیاه
می خواستند سر من بیاورند اما من
نظم رابرقرار کردم  .این مطلب را
خود اعلیحضرت در مصر برای من
تعریف کردند واجازه دادند آن را
درکتاب خودم نیز ذکر کنم .اخیرا ً

دکترقاسم معتمدی

آیت اهلل خوئی
هم درمصر دیدید که حرکت ارتش
مارشال السیسی نظم را برقرار
کرد اگرچه درآغاز غرب با او روی
موافق نشان نمی داد اما سرانجام
با او کنار آمدند .وحاالهم برای نظم
درخاورمیانه به مصر متوسل شده اند.
(الزم به توضیح است که ملک حسین
همیشه اعلیحضرت را تو خطاب
می کرد که نشانه صمیمت زیاد بین
طرفین بود).
طرح خاش چه بود؟
طرح خاش توسط گروهی از
کارشناسان نظامی تنظیم شده
بود به منظور چگونگی ایجاد نظم
و امنیت درایران وقراربود درشبی
که تعیین می شد ارتش ونیروهای
انتظامی درشهر تهران حد.ود 400
نفررا توقیف کنند وآنهارا به خاش
منتقل کنند .وسایل پذیرائی از
آنهاهم درسربازخانه های آنجا فراهم
شده بودوعده ای ازروحانیون راهم
به جزیره کیش منتقل کنندواگر
اشتباه نکنم قراربود نیروی دریایی
شاهنشاهی نیز مسئولیت نگهداری
آنهارا برعهده می گرفت ورابطه آنهارا
با دنیای خارج برای مدت کوتاهی قطع
می کردوکسانی که قراربود بعدا ً با آنها
مذاکره بشود تا راه حلی سیاسی پیدا
کنند یعنی درحقیقت سران جبهه
ملی نیز درلیست دستگیر شوندگان
بودندکه قراربود درتهران تحت نظر
قرار گیرند .بعد باید یک حکومت
نظامی س ِر کار می آمدکه برای رئیس
دولت آن ارتشبد اویسی درنظر گرفته
شده بود .اما شبی که تهران شلوغ
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تیمسار بدره ای فرمانده نیروی زمینی با بی طرفی ارتش مخالف بودو قراربود کودتا کند اما وقتی از
هلی کوپتر پیاده شد تا به دفتر کارش برود ازپشت هدف گلوله قرارگرفت و به شهادت رسید.
شد همه منتظر بودند که شاه اویسی
را مأمور تشکیل کابینه کند  .آقای
امیراصالن افشار آن شب درآنجا بوده
و ماجرارا بادقت در گزارش خود شرح
داده است  .آن شب ابتدا علیاحضرت
شهبانو پیش اعلیحضرت رفتند وبعد
سفرای انگلیس و آمریکا آمدند وشاه
را ازروی کارآوردن اویسی منصرف
کردندوتقریب ًا به ایشان توصیه کردند
که ارتشبد ازهاری که آرامتر هست
سرکار بیاورند .این نکته را خود
علیاحضرت هم درخاطراتشان ذکر
کرده اند .به هرحال طرح خاش ضربه
ای بود برای برقراری آرامش درایران
که آنهم اجرانشد.
اکنون  36سال از حکومت آخوندها
می گذرد  .درماههای نخست
گفته می شد مردم گول آخوندرا
خوردند .اکنون هم می بینیم
دربزنگاه های تاریخی رژیم بازهم
مردم را فریب می دهد .چگونه
می توان مردم را از مکروحیله های
رژیم آگاه کرد؟
من فکر می کنم رژیم دیگر قدرت
فریب دادن مردم را ندارد .تروریسم
داخلی  ،فشار داخلی است که مردم
را وادار کرده که رژیم را تحمل
کنند .تا جائی که من اطالع دارم
اکثریت قاطع مردم ایران ازاین رژیم
نفرت دارند واگر روزی مردم امکان
پیدا کنند همانند سال  1388که
به دوردوم انتخابات احمدی نژاد
اعتراض کردند علیه رژیم وارد عمل
خواهندشد .من تردید ندارم روزی
که رژیم اسالمی ایران سقوط کند
میلیونها نفر درخیابانهابه حرکت
درخواهندآمد .زنان چادرهای خودرا
آتش خواهندزد.وشاید چندساعت
پس از این آزادی از مقبرۀ بزرگ
خمینی چیزی باقی نماندومردم همه
را وبران خواهند کرد .بنابراین نمی
توان گفت مردم ایران هنوز دارند
فریب رژیم را می خورند باید بطور
دائم وبرای هر کاری با دروغپردازی
های این رژیم مبارزه کرد وحقایق
را برای مردم گفت  .مردم آنطور که
باید وشاید از واقعیات اطالع ندارند
بهمین دلیل اقداماتی نظیر آنچه شما
انجام می دهید درهمین مجله آزادی
که واقع ًا به شما برای انتشار چنین

شماره  -60سال پنجم

گروه اندیشمندان دریکی از سالم های نوروزی
مجموعه ای تبریک میگویم که
انشاهلل درایران هم خوانده شود که
گویا می خوانند ،اینها اقدامات بسیار
مفید ومؤثری است .

نکردیم .آیا اکنون می شود سازمانی
بوجود آورد که اینگونه حقوق از
دست رفته ایرانیان را دادخواهی
کند؟

بسیار ممنونم .البته جنابعالی هم
مرتب درحال نوشتن کتاب هستید.
تازه ترین کتاب شمارا که می
خواندم بنام «محمدرضاپهلوی ،
آخرین شاهنشاه» حاوی بسیار نکات
آموزنده وآگاه کننده وروشنگر
هست که خیلی ها ازآن آگاهی
ندارند .برای مثال درکتاب شما
آمده است که این آمریکائی ها
بودند که مرگ شاه را جلو انداختند
و درآن زمان نه ما و نه خاندان
سلطنت نسبت به این امر اعتراضی

در ُعرف سیاسی چنین رفتاری امکان
پذیر نیست  .به کجا شکایت ببریم ؟
ازچه کسی شکایت کنیم ؟ چه چیزرا
مشخص ًا دادخواهی کنیم ؟ آنچه باید
درپیشگاه تاریخ مشخص شود واین
کوششی است که همه ما باید انجام
دهیم  ،واقعیت است  .روشن کردن
واقعیت تاریخی بهترین انتقامی
است که ما می توانیم ازتمام کسانی
بگیریم که باعث این بدبختی ملت
ایران شدند ..حقیقت را باید گفت .
این کاری است که من به سهم بسیار

ناچیز خودم انجام میدهم  .شما
دارید با مجله آزادی انجام می دهید.
این کاری است که خیلی ها انجام
داده اند .ومسلم ًا روزی که امیدوارم
بسیار نزدیک باشد این ورق برخواهد
گشت و باردیگر ایران به سربلندی
وآزادی خواهدرسید .ایران درانتظار
یک سردارسپه است -عرض می کنم
«سردارسپه» نمی گویم «رضاشاه»
که از میان مردم برخیزدوهمه را بهدور خودش جمع بکند وایران را نجات
بدهد .ومسلم بدانید سردارسپهی
پیداخواهدشد.
شایدهم «سردار سپاه» ی پیداشود.
شک نداشته باشید که این نیز
بگذردو ایران سمندروار بازاززیر
خاکستر حوادث برخواهد خاست .
جناب نهاوندی از شرکت شما دراین
گفتگو وروشنگری های شما بی نهایت
سپاسگزارم .با این امید که درفرصت
دیگری بازهم از خاطرات آگاه
کننده شماسود ببریم .

ارتشبداویسی

آزادی

ارتشبدازهاری

گفتنی ها بسیاراست ومن با احترامی
که به نشریه شمادارم باکمال میل
درخدمت شماوخوانندگان آزادی
هستم .

صفحه 9

سرهنگ مولوی  :وقتي خميني را با اتومبيل به تهران ميآورديم او تقاضا كرد كه نماز صبح را
بجا آورد ناچار او را به پادگان نظامي نزديك قم برديم من يك مرتبه بخاطرم رسيد كه در آنجا
خميني دچار سكتة قلبي شود لذا به تيمسار پاكروان تلفن كردم و او را از خواب بيدار كردم نظرم
را مطرح نمودم گفت بايد بعرض برسانم ساعتي بعد تلفن كرد كه اعليحضرت موافقت نفرمودند.

رحیم شریفی  -مدیر مجله سهند درپاریس

پديدة خميني و ريشهيابي آن

قسمت دوم

*نگاهي به حوادث 15خرداد نشان ميداد كه اين خيزش نميتوانسته است بدون برنامهريزي
وباتكيهبراحساساتوتعصبمذهبيباشدوعمقفاجعهايراكهدرراهبودبخوبينشانميداد.
روضهخواني و عزاداري برپا شد در اواسط
مجلس سوگواري مأمورين انتظامي
وارد مدرسه شدند و درگيري آغاز شد
طالب مدرسه با سنگ و آجر به مقابله
پرداختند زد و خورد بين قواي دولتي و
طالب درگرفت و عدهاي مقتول و مجروح
شدند .همزمان در مدرسه طالبيه تبريز
نيز تظاهراتي رخ داد و در درگيري با
مأمورينعدهايمجروحشدندخمينيطي
اعالميهاي متذكر شد كه دولت خاطرات
مغولراتجديدكرد.
روز اول ارديبهشت  1342فرمان اعزام
روحانيون به سربازي صادر شد و مأمورين
دركوچههاوخيابانهابهدستگيريطالبو
اعزامآنهابهسربازخانههاپرداختند.
روز  11ارديبهشت  1342بمناسبت
چهلمين روز حمله به مدرسه فيضيه قم و
مركز طالبيه در تبريز و بزرگداشت شهدا و
مجروحين آن روز در شهرهاي قم و تبريز
و تهران و شيراز و ساير شهرهاي ايران
عزاداري برپا و خطبا و وعاظ بيپرده شاه و
دولت را مورد حمله قرار دادند.
روز  13ارديبهشت بمناسبت عاشوراي
حسيني در قم روحانيون مراسم عزاداري
ترتيبدادند،خمينيدرمدرسهفيضيهقم
نطقآتشينوتنديعليهشاهايرادنموددر
ايننطقطوالنيشاهرابالحنيتوهينآميز
مورد انتقاد قرار داد.

خمینی
صفحه10

روز  15خرداد  1342ساعت سه بامداد
دههاكماندووسربازبهمنزلخمينيهجوم
بردند و او را دستگير به تهران منتقل
نمودند .بدنبال دستگيري خميني حادثه
 15خرداد بوجود آمد .بارفروشان تهران به
رهبري طيب حاج رضائي با تحريك مردم
به خيابانها ريختند به اتوبوسهاي شركت
واحد ،سازمان فرهنگي ايران و آمريكا،
كارخانةپپسيكوال،باشگاهورزشيشعبان
جعفريحملهبردندوبه آتش كشيدند .در
نتيجه عدهاي از عاملين حادثه دستگير و
تحتمحاكمهقرارگرفتندعدهايمحكوم
به اعدام و گروهي نيز به زندان محكوم
شدند.
نگاهي به حوادثي كه در آن روز بوقوع
پيوست نشان ميداد كه اين خيزش
نميتوانسته است بدون برنامهريزي و
خلقالساعهوباتكيهبراحساساتوتعصب
مذهبي روي داده باشد و عمق فاجعهاي را
كه در راه بود بخوبي نشان ميداد.
خميني از باشگاه افسران به زندان قصر
انتقاليافتدرشهرهايتهران،تبريز،قم،
شيراز به حمايت از خميني تظاهراتي روي
داد كه با خشونت همراه بود.
آيتاهلل ميالني طي تلگرافي خطاب به
خميني از بازداشت ايشان اظهار تأسف
نمود ،سيل تلگراف از طرف علما و
روحانيون در اعتراض به بازداشت خميني
سرازيرشد.
روز چهارم تيرماه 1342آيتاهلل خميني به
پادگانعشرتآبادانتقاليافت.
روز دوم مرداد ماه آيتاهلل ميالني طي
اعالميهاي شديدالحني ضمن محكوم
كردنبازداشتخمينياعالمكرد:
 1ـ ملت ايران به هيچوجه با تبعيد
شخصيتي مثل آيتاهلل خميني و ديگر
علماي بزرگ موافقت نخواهد كرد و اجازة
چنينتجاوزيرانخواهدداد.
 2ـ براي ملت ايران ادامة توقيف و شكنجه
رجال و افراد صالح ،ديگر قابل تحمل نبوده
و بايد به اين جنايات خاتمه داده شود.
 3ـ ملت مسلمان در مقابل صندوقبازي
و انتصابات قالبي مقاومت خواهد كرد و
اجازه نخواهد داد حقي كه سالها از او سلب
كردهاندبازدراختيارديگرانقرارگيرد.
اضافه كنم كه آيتاهلل ميالني و

آزادی

شريعتمداري لقب آيتاللهي را براي
جلوگيري از اعدام خميني به او تفويض
كردند و سرانجام مزد و پاداش خود را
گرفتند،شريعتمداريباخفتوتحقيركنار
گذاشته شد ،آيتاهلل ميالني دق كرد و مرد
پسرشنيزتوسطرژيماعدامشد.
روزيازدهممرداد 1342خبرآزاديخميني
از زندان عشرتآباد و انتقالش به داوديه در
تهرانوشهرستانهامنتشرشد.
روز  12مرداد  1342اعالميهاي از طرف
ساواك منتشر شد كه در آن اعالم شده
بود ،چون بين مقامات انتظامي و حضرات
آقايان خميني و قمي و محالتي تفاهمي
حاصل شد كه آقايان برخالف مصالح و
نظامات كشور عملي انجام نخواهند داد
علهذاآقايانبهمنازلشانمنتقلشدند.
براي دومين بار رژيم و شاه قافيه را باختند
و نتيجه اين شد كه روز  14مرداد 1342
آيتاهلل شهابالدين نجفي مرعشي طي
اعالمية شديداللحني اطالعيه سازمان
امنيت را در بارة چگونگي تعهد و آزادي
خميني و قمي و محالتي ،مورد حمله و
انتقاد قرار داد و متذكر شد در اين اطالعيه
اداياحترامورعايتوظيفةاخالقيوديني
نشده است و اعالم نموده بود كه موضوع
متن اطالعيه ساختگي و بكلي بياساس و
بهيچوجهمقرونبهحقيقتنيست.
در  26مرداد  1342كميتة دانشجويان
نهضت آزادي طي اعالميهاي اعالم نمود
كه خميني را به خانه خصوصي تحت
مراقبت سازمان امنيت منتقل كردهاند و از
ابتدائيترينحقوقمحرومساختهاند.
روز نهم شهريور  1342بدنبال تشكيل
كنگره آزاد زنان و انتخاب شش زن به
نمايندگي مجلس دورة بيست و يكم در
 29شهريور اعالميههاي متعددي از طرف
روحانيون و بازاريها منتشر گرديد در بازار
تهران اكثر مغازهها بسته شد و تظاهراتي
بوقوعپيوست.
روز  13آذر ماه عدهاي علماي تبريز
بازداشت شدند و بدنبال آن بازاريان و
اصناف دست به اعتصاب زدند دولت در
تبريزحكومتنظامياعالمكرد.
روز  18فروردين  1343آيتاهلل خميني
نزديكي نيمههاي شب وارد قم شد و به
منزلخودرفت.

بمناسبت ورود خميني شهر قم چراغاني
بوجوششد
شدومدرسهفيضيهمركزجن 
ودرجشنيكهبمناسبتمراجعتخميني
برگزار شد قطعنامهاي قرائت گرديد كه در
آن اجراي قوانين اسالمي بصورت كامل و
احياي سنتهاي متروكة ديني و انحالل
مجلسينغيرقانوني،قطعايادياستعمارو
عمال صهيونيسم از مملكت ،جلوگيري از
ظلموفسادوالغاءتصويبنامههاولوايحضد
ديني،منظورگرديدهبود.
در  24فروردين خميني در مسجد اعظم
قم در حضور هزاران نفر از روحانيون
و بازاريها و دانشجويان نطق تندي
ايراد كرد و بار ديگر اهداف و نظرات
خود را بيان كرد.
در بيستم خرداد  1343شهرباني كل
كشور با صدور اعالميهاي قمه زدن و
تعزيهخواني و شبيهسازي را ممنوع
كرد و تشكيل مجالس سوگواري را
موكول به كسب اجازة قبلي نمود.
چهاردم آبان  1343خميني نطق
تاريخي و مهم خود را در بارة
كاپيتوالسيون در قم ايراد نمود و
شاه و اسرائيل و آمريكا را به شدت
مورد حمله قرار داد اين نطق خميني
به سرعت در سراسر ايران منعكس و
نوار آن به تمام شهرها و خارج ارسال
شد.

سرهنگ مولوی
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روز  13آبان  1343عدهاي كماندو و
چترباز خانه خميني را در قم محاصره
و او را دستگير و به تهران بردند و
بوسيله هواپيما به تركيه تبعيد كردند
دولت تركيه وي را به شهر پورسا
واقع در  460كيلومتري آنكارا منتقل
نمود .پس از تبعيد اعالمية ساواك
از راديو پخش شد در اعالميه آمده
بود كه طبق اطالع موثق و شواهد و
داليل كافي چون روية آقاي خميني
و تحريكات مشاراليه بر عليه منافع
ملت و امنيت و استقالل و تماميت
ارضي كشور تشخيص داده شد لذا از
تاريخ  13آبان از ايران تبعيد گرديد.
بدنبال تبعيد خميني درسهاي
حوزههاي علميه و نمازهاي جماعت
بعنوان اعتراض در قم و مشهد و
تهران و تبريز و بسياري از شهرستانها
تعطيل شد.
سرهنگ مولوي كه در آن موقع رئيس
سازمان امنيت تهران بود و مأموريت
دستگيري خميني را بعهده داشت
به يكي از دوستان نزديكش آقاي
اصغر گيتيبين كه با او در مدرسه
شريعت در قناتآباد همكالس بوده
تعريف كرده بود كه وقتي خميني را
با اتومبيل به تهران ميآورديم هوا
داشت روشن ميشد او تقاضا كرد
كه نماز صبح را بجا آورد ناچار او را
به پادگان نظامي نزديك قم برديم
من يك مرتبه بخاطرم رسيد كه در
آنجا خميني دچار سكتة قلبي شود
لذا به تيمسار پاكروان تلفن كردم
و او را از خواب بيدار كردم نظرم را
مطرح نمودم گفت بايد بعرض برسانم
ساعتي بعد تلفن كرد كه اعليحضرت
موافقت نفرمودند .شاه سومين خطاي
بزرگ خود را مرتكب شد .آنها براي
خاموش كردن اين آتش كه ميرفت
همة كشور را تبديل به خاكستر كند
دو راه در پيش داشتند اول محاكمه
و اعدام خميني و اگر اينكار را عملي
نميدانستند دومين چاره تغيير فضاي
سياسي ايران و عدول از ديكتاتوري
فردي و پايبندي به قانون بود كه
همة بهانهها را از آخوندها و چپها
ميگرفت و كشور دچار اين بالي
عظيم هستيسوز نميشد كه همه
چيز را چون سيل بنيانكن از بيخ و
بن كند و نقشه خميني را براي ايجاد
حكومت اسالمي و نشاندن قوانين
شرع بجاي مشروطيت ممكن ساخت.
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خميني با هوشياري براي اينكه به
خواست خود مشروعيت دهد آن را
بنام انقالب اسالمي مردم تبيلغ و جا
انداخت و همه را فريب داد و توطئه
از پيش تدارك ديدهاش را بحساب
انقالب مردم گذاشت خميني براي
پياده كردن نقشه خود از فدائيان
اسالم و چپها و ملي مذهبيها
استفاده نمود و بعد از رسيدن به
قدرت بحساب يك يك آنها بجز
فدائيان اسالم رسيد و همه را به
زبالهداني تاريخ فرستاد.
يكي از اشتباهات بزرگ شاه اين بود
كه همة كانالها را بست فقط كانال
مذهبي را باز گذاشت آنها با ايجاد
مدارس مذهبي هزاران جوان را
شستوشوي مغزي داده به خدمت
ميگرفتند در شهرهاي مختلف
از جمله يزد زير نظر و با هزينه
مذهبيون سازماني بوجود آمده بود
كه دانشآموزان بيبضاعت را زير چتر
حمايت خود قرار ميدادند و هزينه
تحصيل و زندگي آنها را تا باالترين
مدارج تحصيلي فراهم و عدهاي از
آنها را حتي بخارج ميفرستادند.
در يزد مسئوليت اين كار با دكتر
پاكزاد بود كه با عنوان رئيس بهداري
بيمههاي اجتماعي با پزشك ديگري
بنام نظامالدين گردانندة اين جريان
بودند .دكتر پاكزاد  20جلد كتاب
نوشته بود با عنوان «اولين دانشگاه و
آخرين پيغمبر» كه در آن پيغمبر را
آگاه به تمام علوم معرفي كرده بود تا

آنجا كه از قول پيغمبر خاصيت تمام
گياهان و ميوهها را شرح داده بود
نگارنده سه ماه در يزد مسئوليت
بيمههاي اجتماعي را بعهده داشتم و
 20جلد از آن ياوهها نصيب من شد
اين آقاي دكتر در اوايل انقالب به تير
غضب امام گرفتار آمد و با بهشتي
همراه با  72تن در جريان محو
مخالفين مذهبي و ياريدهندگان به
حركت خميني به لقاءاهلل پيوستند و
در انفجار كذائي مزدشان را گرفتند.
اين برنامه در همه جا در دست اجرا
بود .در تهران بازرگان و دكتر سحابي
به اين كار مشغول بودند چندين
مدرسة مذهبي حتي مدارس دخترانه
با پوشش اسالمي راه انداخته بودند.
بازرگان در اهواز زماني كه نگارنده با
مهندس حبيبي از طرف جبهه ملي
به اهواز رفته بودم كه كاري بكنيم
كارگران مانع از آمدن نفت به تهران
نشوند و بازرگان نيز همراه رفسنجاني
چند روز بعد از طرف خميني به آنجا
آمد كه در مقابل هشدار من راجع به
تسلط آخوندها گفت كه ما عده زيادي
جوان تحصيلكردة مذهبي داريم كه
در مقابل آخوندها خواهند ايستاد و
كار دست آخوندها نخواهد بود.
اين آموزش منحصر به سوادآموزي
نبود عده زيادي از جوانان مذهبي
براي آموزش مبارزات چريكي به
فلسطين اعزام ميشدند نه تنها
مذهبيها كه چپها و اعضاي
كنفدراسيون هم به فلسطين رفتند

آزادی

و دوره ديدند مطلبي به خاطرم آمد
كه بازگو كردن آن خارج از موضوع
بحث نيست .يكي از دوستان كه
رئيس آموزش متوسطه در منطقه
نارمك و تهراننو و تهرانپارس بود
برايم تعريف كرد كه روزي بازرگان و
دكتر سحابي بديدنم آمدند و خواهش
كردند رجائي را ناظم مدرسه كمال
بكنم گفتم چند ليسانسيه در انتظار
اين پست هستند رجائي فع ً
ال بايگان
است و فقط گواهي ششم ابتدائي
دارد .آنها رفتند و رجائي را به ادامه
تحصيل وا داشتند او ظرف يكسال
در كالسهاي شبانه درس خواند
سوم متوسطه را گرفت و سال بعد
ديپلم علمي را بدست آورد و سپس
به دانشسراي عالي رفت دورة دو
سالة آن را گذراند .باز بازرگان و دكتر
سحابي آمدند و مدرك جديد آقاي
رجائي را آوردند بخاطر آن دو نظامت
مدرسة كمال را به او واگذار كردم ولي
مشكلآفرين شد .او عدهاي از جوانان
مذهبي را بدور خود جمع كرده
بود و با بهائيها مبارزه ميكردند به
جلسات آنها حمله ميبردند سنگ
و مواد آتشزا پرتاب ميكردند بعد
از چندي او شش ماه مرخصي بدون
حقوق گرفت .گفته ميشد با عدهاي
از جوانان براي آموزش به فلسطين
رفته است .بعد از استقرار رژيم
آخوندي ابتدا به وزارت آموزش و بعد
به رياست جمهوري دست يافت .او در
زمان وزارتش به مسئولين آموزشگاه
زبان انگليسي واقع در خيابان ژاله كه
براي اعتراض به يورش به آموزشگاه و
غارت و تعطيل آن و كسب اجازه براي
ادامة تدريس زبان انگليسي به نزدش
رفته بودند در مقابل تقاضاي آنها
گفته بود زبان خارجي همان فارسي
كافيست برويد عربي درس بدهيد؟!!!
اينها نمونههائي از دستآورد فتنه
مذهبي خميني است كه انقالب
مردمي و اسالمي نام گرفته است.
مذهبيون عالوه بر مواردي كه
ذكرش رفت در ترور شخصيتها
و آتشسوزي نقش مهمي داشتند.
چپها نيز با توجه به اوضاع و
احوال پيش آمده در ايجاد تشنج و
ناآراميها با همكاري آخوندها فعاليت
گستردهاي آغاز كرده و دست به
اسلحه بردند و به فعاليتهاي چريكي
پرداختند.
براي نشان دادن عمق فاجعه حوادثي
را كه بعد از آغاز فتنه خميني با پيوند
چپها و مذهبيها در مملكت روي
داد بطور خالصه ميآورم.
بقیه درصفحه 48

صفحه 11

پژوهشی از ک .هومان

قسمت شانزدهم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
برخی از جمله دکتر مصدق،به راحتی رضاشاه رادست نشانده بریتانیا قلمدادمیکردند(ومی کنند)واز هروسیله
ایکه می توانستندبهره بگیرندبرعلیه او تبلیغ میکردند ومی کنند وکمترین ُحسن وخدمتی ازبرایش قائل نیستند!

کرزن چندماه بعد به لورین
ُهشداردادکه«ارتش ملی [ایران]برای
ازبین بُردن دوستان ما درست شده
است)19(».
همو د ر تلگر ا م 1 0می 2 0 [1 9 2 3
اردیبهشت]1302به لورین می
نویسد «:بریتانیا بیشتر اگر نه همه
ی چیزهایی را که رضاخان خواسته
انجام داده است ،بدون آنکه اوکاری
برای ما کرده باشد،بریتانیا دوایرپُست
خودراازمنطقه
خودرابست،قشون
ی بوشهر بیرون بُردوخط آهن دزد
آب را درزاهدان به آنها واگذارکرد...
بختیاریها برای منافع نفتی مااهم ّیت
دارند...ماهیچ خیال نداریم شیخ
خزعل راترک کنیم چون تع ّهد
ویژه ای ،مارا درقبال او ُملزم ساخته
است)20(».
لورین درگزارش تلگرافی 8سپتامبر
18(1923شهریور )1302به کرزن،
نوشت« :شاه برای تاج وتختش
حاضربه نبرد نیست واو هرچه کرده
نتوانسته رأی اورا[برای انصراف
ازترک ایران]تغییر دهد)21(».
آیا مفهوم مخالف این عبارات ُجز
این است که از احمدشاه می خواسته
اندازترک ایران ُمنصرف شده
ودربرابررضا خان ایستادگی کند تااو
نتواند به خواسته هایش که مخالف
خواسته های دولت بریتانیا بود،برسد
وبطورکلی خواهان استمرار پادشاهی
او بوده اند؟
اینگونه رفتارهای خصمانه و
کارشکنانه برعلیه رضا خان را
که هنوز مقام نخست وزیری به
اوواگذارنشده بود،چگونه می توان
تعبیر وتفسیر کرد،آیا می توان براین
باوربودکه دولت بریتانیاپشتیبان
رضاخان از روز کودتا تااستقراراو
برسریر پادشاهی بوده است!؟
سیروس غنی می نویسد...«:سفارت
انگلستان ،بخصوص ن ُرمن بسیاردیر
متوجه ی توانایی رضاخان شدند،
ّ
ابتدا اوراسربازی بی عالقه به
سیاست وسپس آلت دست روسها
پنداشتند،وقتی سید ضیاءالدین

صفحه12

ازکارافتاد،رضاخان را صرف ًا چهره ای
موقـت شمردند حتی پس ازشکست
ّ
انقالبیون گیالن به دست رضاخان...
ّ
شک ُ
وشبهه ی ن ُرمن همچنان باقی
ماند)22(».
حدی
تن ُفروبیگانه ستیزی رضاشاه به ّ
بود که«سرریدربوالرد» وزیرمختار
بریتانیا درایران که از مخالفان
وبدخواهان سرسخت رضاشاه بود،
درکتاب خاطراتش درباره ی اوچنین
می نویسد...«:شاید درپُشت این
سیاست،نوعی میهن پرستی افراطی
ن ُهفته باشد،چون عالیم شدیدی از آن
درشاه مشاهده می شود)23(»...

ولردکرزن ازیکسو وستاد ارتش
انگلستان ازسوی دیگروعدم دخالت
این دونهاد انگلستان دربرپایی
کودتا ،بدین معنی که اگربرپایی کودتا
بنا برنقشه وطرح وخواسته
ی دولت بریتانیا ازطریق ستاد
ارتش آن کشور(به عامل ّیت ژنرال
آیرونساید به زعم پاره ای ازمخالفان
پیرایه ساز)می بود،آه وناله ی
وزیرامورخارجه ی آن دولت از
درایران پس
تضعیف موقع ّیت شان
ِ
ازرویدادکودتا،موردنداشت وبه برخی
از انسانهادرحالیکه ازتُهمت وافترایی
که به آنهازده میشود،رنجوروناراحت

باآمدن وقدرت یافتن رضاخان،
ُعمراقامت ن ُرمن درایران رو به پایان
گذاشت،ن ُرمن نه تنهااهم ّیت رضاخان
رادرک نکرده بود،بلکه با پُشتیبانی
بیدریغ ازسیدضیاءالدین دشمنان
نیرو مندی هم برای خودتراشید...
کرزن بعدها درتاریخ نوامبر
1921نوشت...«:تضعیف موقعیِت ما
نتیجه ی هولناک عقب کشاندن
نیروهای ماازشمال ایران و ُمثله کردن
تفنگداران جنوب است،هردوعمل
ناشی ازتصمیم کابینه بود ،به خاطر
صرفه جویی ونیزتوصیه ی کسانی
اتّخاذشد که درباره ی موضوع هیچ
نمی دانستند)24(».
این نوشته ی کرزن بیان واقع ّیتی
است ازوجود اختالف نظر بین کابینه

می شوند،خود درزدن تُهمت وافترابه
دیگران کمترین ابایی ندارند!
دربُحبوحه ی ملی شدن صنعت
نفت،درحالیکه هواداران دکتر مصدق
ازبرچسب هایی که بعضی گروه های
سیاسی وافرادبه نامبرده می زدند
وخدمات اورا دراجراءقانون ملی
شدن صنعت نفت واستیفای حقوق
ایران تخطئه میکردندُ ،متأثّروگاه به
خشم درمی آمدند ،برخی ازآنان از
جمله دکتر مصدق،به راحتی رضاشاه
رادست نشانده وگوش به فرمان
بریتانیا قلمدادمیکردند(ومی کنند)
واز هروسیله ایکه می توانستندبهره
بگیرندبرعلیه اوو کارهایش به
نادرستی تبلیغ میکردند ومی کنند
وکمترین ُحسن وخدمتی ازبرایش

آزادی

قائل نبوده ونیستند!
علی میر فطروس درگفتگویی
بانشریّه ی تالش(شماره )14
میگوید «:مامیراث خواریک تاریخ
عصبی وعصبانی هستیم وبه همین
جهت است که همواره آینده را فدای
این گذشته ی عصبی وناشادکرده ایم.
ای
مقاله
طی
همچنین
ّ
باعنوان«سازمان افسران حزب توده
ایران» درباره ی اتهامات ناروایی
که مخالفان ازروی غرض ودشمنی
نسبت به برخی ازدولتمردان
کشورماوارد میساخته ومیسازند،می
نویسد«:یک انسان میهن دوست
وآگاه درباره ی اتهاماتی که مخالفان
رضا شاه براووارد می آورند،به همان
اندازه نگران و ُمتأثّرازآینده ی کشور
ومردمش میشودکه درگیرودارملی
نفت،مخالفان
صنعت
شدن
براوبادرج
مصدق
دکترمحمد
مطالبی ازقبیل«جبهه ی ملی عوام
فریبانه کب ّاده ی مبارزه باشرکت
نفت را می کشد»ویا«دکتر مصدق
مقصدومنظوری جزتسلیم منابع نفتی
کشور به امپریالیستهای امریکایی
ضد ملی دکتر مصدق
ندارد»و«دولت ّ
درراه ملت ُکشی،فاشیسم،دروغگویی
واطاعت ازسیاست استعماری امریکا
گام برمیدارد.و»...
این کینه ورزی ها وسیاه نمایی ها
وپیرایه بستن ها با خدمتگزاران میهن
ما ازکجا وچراست وباچنین جوسازیها
وتُهمت وافترا،کدام میهن پرستی پا
به میدان خدمت به مردم وکشورمی
نهدوچه کسی رغبت خدمتگزاری
خواهدداشت ؟
مصطفی فاتح می نویسد:
«...برخالف معدودی بی خبران
ونادانان که هرواقعه ایکه درایران
ُرخ میدهد،ناشی از قدرت الیزال
تعصبین
انگلستان دانسته ومانند ُم ّ
جاهل درعالم توه ُّم وتص ّور سیرکرده
معتقد بودند که نهضت ملی شدن
نفت هم به دلخواه واراده ی انگلیسی
ها انجام گرفته)26(»...
پُشتیبانی آشکاروپنهان دولت امریکا

شماره  -60سال پنجم

درمراحل نخستین ُجنبش ملی شدن
صنعت نفت وخلع ید ازشرکت نفت
ایران وانگلیس وهمچنین کمکهای
بالعوض آن دولت چه ازطریق«اصل
چهار» وچه ُ
ازط ُرق دیگر به دولت
دکترمصدق ،به خاطرافزایش توان
ایستادگی دولت او دربرابربُحران مالی
وعدم امکان بهره گیری کمونیستهای
داخلی ازتنگناهای اقتصادی،ازرهگذر
قطع عوایدنفت که به موجب
اسنادومدارک ُمس ّلم جای انکارندارد،
ازنظر دوستداران دکتر مصدق،کاری
دوستانه وپسندیده بودوحتی نامبرده
تاپیش از سقوطش بارها ازدولت
امریکا بخاطر این کمکها سپاسگزاری
کرده بود.
حال به سی سال پیش از این زمان
برمی گردیم ،کودتایی در اسفند
1299توسط قزاق ها به سرکرد گی
رضاخان نامی به وقوع پیوست ،که
چندی پیش ازآن  ،پس ازشکست
قزاق ها ازبُلشویکهای داخلی
وهمراهان خارجی آنها (به شرحی
که پیش ازاین اشاره شده است)
توسط نیروی نظامی انگلستان
ُمستقر دربخشی ازگیالن،قزوین
وهمدان و...دراُردوگاهی دردهکده
ی آقاباباگردآوری واسکان داده
شده بود،اما دراین قض ّیه رضا خان
نامی که به سبب نارضایی ازاوضاع
بُحرانی کشورورجال بی خیال
ووابسته به بیگانه وبعض ًا ناکارآمد
وناالیق ،ازسالها پیش درجستجوی
روزنه وموقع ّیتی مناسب بودتا دست
به کار کودتا شود،م ّوفق به انجام
آرزویش میشود،عامل انگلیسی
قلمدادمیگردد،تنها به این دلیل که
آیرونساید بخاطر لیاقت وته ّوراو وبه
منظور ایستادگی اش دربرابرپیشروی
کمونیستهای ُمستقر درگیالن که
هرلحظه انتظاریورش آنان به پایتخت
وتصرف تهران میرفت وخروج
ّ

بی دردسر نیروی زیر فرمانش
ازایران،اورا به فرماندهی قزاقهای
ُمستقر درآقابابا ُگمارده بود،که اگر
این کارهم ازسوی آیرونسایدصورت
نمی گرفت،همه ی قزاقها ،به محض
خروج نیروهای بریتانیا ازخاک ایران
که به زودی درفروردین1300انجام
بخاطرجنَم وقدرت فرماندهی
میشد،
َ
ومقام وموقع ّیتی که رضاخان نزد
قزاق ها داشت ،اورا به فرماندهی خود
برمی گزیدند وکودتا به سبب موق ّیعت
دلخواهی که رضا خان از جهت شرایط
بُحرانی وآشفته ی ایران واینکه
نیرویی که بتواند دربرابرسه هزار قزاق
عاصی ایستادگی کند،به دست آورده
بود،صورت می گرفت،چراکه رضاخان
این چنین قدرت وصالبتی رانیز
ازقبل وپس ازکودتا دربرابر ُمشکالت
وکارشکنی های داخلی وخارجی
از خود نشان داده بود که دراین
سلسله نوشتاربه چندین موردازآن
ُمشکالت وکارشکنی ها اشاراتی
شده وبازخواهد شد،ویا همراهی
سیدضیاءالدین راشاهد ُم ّدعای خود
می آورندکه دراین باره دربخش دوم
این کتاب روشنگری شده است.
چگونه است که دریافت میلیونها
دالر کمک مالی ازیک دولت خارجی
ُ
وخرده
ُمستحسن وجای انتقاد
گیری نداردواَنگ عامل ّیت بیگانه
به دکترمصدق ناروا وازروی غرض
ودشمنی است(که به راستی چنین
است)اما دادن چند ُجفت کفش
سربازی ولباس وپتووغذاتوسط
فرماندهی نیروی شمال ،آنهم ازجیب
دولت ایران،به قزاق هاکه بدون
تمایل وخواست آنان دردهکده ی
آقاباباگردآوری ومانع عزیمت شان
به تهران شده بودند،جای ایراد
واتّهام خواهدبود؟واگر پولی به قزاق
ها پرداخت شد،ازسوی دولت ایران
وبابت حقوق جاری وتاحدودی عقب

کابینه سید ضیاء
شماره  -60سال پنجم

شیخ خزعل
افتاده بود،نه ازسوی دولت انگلستان
یاستاد ارتش آن دولت،حال دولت
این پول را ازکجا وچگونه ته ّیه می
کرده است ،ربطی به قزاق های مستقر
دراردوی آقاباباوفرمانده ی آنان
نداشت.
به فرض محال ،گیریم که به زعم
مخالفان رضاشاه ،دولت انگلیس
دربرپایی کودتانقش داشته است،آیابه
نظراین پیرایه سازان ومخالفان،تداوم
اوضاع آشفته ونابسامان پیش از
کودتا که صدای اعتراض وفریادمردم
ایران ازجمله نویسندگان وشاعران
وخاطره نویسان و...به آسمان بلند
بودوجملگی درآرزوی ظهورکسی
بوده اند که ایران وایرانی را ازآنهمه
نابسامانیها ومشکالت ناامنی و خطر
تجزیه نجات دهد،به اوضاع پس
ازرویدادکودتا ُرجحان داشت وبه
نظرمقبول تر بود!؟
آیا وجود نیروی تفنگداران جنوب(اس
ـ پی ـ آر)درفارس وکرمان وقوای سه
گانه ی قزاق وژاندارمری ونظم ّیه به
فرماندهی افسران کشورهای بیگانه
بهتر از شرایط پس ازکودتا بود؟
آیا درتیول دولت انگلستان بودن
بندر بوشهروچاپ تمبرویژه که نشان
میدادآن بندرازمتص ّرفات دولت
نامبرده میباشد(که دربخش نخست
این فصل به آن اشاره شده است)ازنظر
مردم ایران مطلوب تر بود؟
آیا اینکه سالهای درازی کشور
درآتش ناامنی و چپاول وغارت
وگردنکشی خانها وشیوخ می سوخت
وکسی را ازرجال گرفته تاسپاهی،
زهره ی برچیدن این بساط خان خانی
نبود،مطلوب ُملک
وبرقراری امن ّیت
ِ
وملت بود؟
آیانبودن راه های ارتباطی استاندارد
در ُگستره ی کشور بخاطر مخالفت
خانها وشیوخ که آنرا ازعوامل
نفوذ سیطره ی دولت مرکزی برمناطق

آزادی

زیر سیطره وفرمانروایی خودمی
دانستند.
آیا ُمراوده ی پنهان وآشکار بسیاری
ازدولتمردان ورجال کشوربا سفارت
خانه های بیگانه بویژه انگلستان
وروسیه وکسب دستور ازنمایندگان
سیاسی کشورهای نامبرده ویابه
منظورخبررسانی به نفع بیگانه .
آیابی اختیاربودن نخست وزیران
درانتخاب وزراء،تا وزیر مختار
روسیه وانگلستان چه کسانی را
به شاه ونخست وزیران توصیه
کنند.آیا دریافت ُمقرری ماهانه
و کسب اجازه ی سفربه خارج
ازکشور،ازکشوری بیگانه ازسوی شاه
 .آیا دریافت ُمساعده ماهانه ازدولت
انگلستان ازسوی دولت های پیش
ازرویداد کودتا به منظورپرداخت
حقوق ومقرری کارکنان کشوری
ولشکری وفضاحت دریافت مق ّرری
ازسوی شاه ازدولت بیگانه .
آیا مسلوب االختیاربودن دولت
درامور دوقریه ی ُقلهک وزرگنده
وبسیاری دیگر ازاین دست ُمعضالت
ونابسامانی هامقبول تر وقابل
تح ّمل تر ازروی کارآمدن رضاخان
با آنهمه سازندگی وکارهای زیر
بنایی وایجاد امن ّیت وکوتاه شدن
دست بیگانگان درامورکشورو...بود؟
تنها اندکی انصاف میتواند به این
پرسشها پاسخی ُمنصفانه وشایسته
بدهد .دکتر مصدق درهمان زمان
که مشروطه به ظاهر برقراربود،به
والی گری فارس منصوب میشود،وی
درکتاب خاطراتش درپیرامون این
مأموریّت می نویسد...«:واما تماس
با مأمورین سیاست خارجی که آن
وقت ُمنحصر بود به مأمورین دولت
انگلیس،ازاواسط مهر1299که من
به این خدمت منصوب شدم تاسوم
فروردین 1300که شاه استعفایم
بقیه درصفحه 48

صفحه 13

کیکاوس هومان

ن
م
خ
خد ت یا یا ت؟

آیا در رویدادسوم شهریورماه1320فرماندهان رده باالی ارتش مرتکب خیانت شده بودند؟
شاه باشنیدن خبرتجاوز به ایران گفت «:اینقاعدۀکجاستکهکشوریراغافلگیرکنندوشبیخونبزنند!...؟»
سالها ست که دربرابرشایعه و
شایبۀ خیانت چندتن از امرای
ارتش شاهنشاهی ایران درماجرای
سوم شهریور  ، 1320این پرسش
برایم مطرح بودکه چگونه وبه چه
منظورچندتن از آنان توانستند
درجهت تأمین منافع دودولت متجاوز
به خاک ایران( شوروی وانگلستان )
مرتکب خیانت شوند؟
وتاریخ
ازنویسندگان
بسیاری
نگاران  ،آن هنگام که به رویدا ِد
دردآورواسفبارسوم شهریور 1320
وتجاوز ناگهانی نیروهای نظامی
شوروی وانگلستان در پگاه آن روز
می پردازند،فرماندهان رده باالی
ارتش ایران رادرمرخص کردن
سربازان وظیفه از پادگانهای تهران
درروز هشتم شهریور،ویابه اهمال
تع ُمدی در ارسال نا بجای گلوله
ها وتجهیزات ومه ّمات به نیروهای
خودی درحال جنگ بانیروهای نظامی
دودولت نامبرده  ،به خیانت متهم
می کنند،اماهمه ی آنان دلیل وسند
محکم وبه دور از شایعه ارائه نداده
ونمی دهند.
برای آنکه بدانیم این اتهام تا چه
اندازه روا ویانارواست،ناگزیرابتدا به
گونه ای گذراوکوتاه به رویدادهای
سوم تانهم شهریور 1320روزی را
که رضاشاه درکاخ سعدآبادبرچندتن
ازامرای ارتش خشم گرفت واین خشم
ظاهرا ً دستمایه ی این اتهام گردید
می پردازم.

علی منصور
صفحه14

درسپیده دم سوم شهریورماه
(1320ساعت 4بامداد)نیروی نظامی
شوروی ازشمال وانگلستان از غرب
وجنوب غرب ایران بدون تسلیم
اعالن جنگ از پیش،با بمباران
پادگانهای نظامی مستقردرآن
محدوده هاونیروهایی که به جهت
نمایش دفاع از میهن ،به مرزهای
مزبور اعزام شده بودند،وشهرهای
بی دفاع شمالی وغربی وجنوب
غربی،ووارد آوردن خسارات جانی
ومالی بسیاردرمراحل نخستین
حمالت ،به درون خاک ایران یورش
آوردند که شرح این بی پروایی های
به دور از موازین حقوق بین الملل
از سوی دودولت مزبور،دربسیاری
از رسانه های داخلی وخارجی آن
روزها وهمچنین آثار تاریخ نگاران به
تفصیل آمده است.
نیم ساعت پس ازآغازحملۀ نظامی
وتجاوزوپیشروی
آن دودولت
نیروهای مزبوربه درون خاک
ایران  ،درساعت چهارونیم
بامدادهمانروز،سرریدربوالردوزیر
واسمیرنوف
مختارانگلستان
به
شوروی
سفیرکبیرروسیه
اتفاق هم با مراجعه به منزل علی
منصورنخست وزیروقت ایران،ضمن
تسلیم یادداشت مشترک دولتهای
متبوع خود،به آگاهی او می رسانند
که لحظاتی پیش نیروی نظامی
کشورشان وارد خاک ایران شده
است!بدین ترتیب برخالف موازین
ومقررات بین الملل ،اعالن جنگ
دودولت نامبرده به مقام مسئول
میهن مان ،پس از تجاوزنیروهای
نظامی شان به خاک ایران صورت
میگرفت،دودولتی که خود به خاطر
تجاوزآلمان به خاک آنان و کشورهای
دیگر،داخل در جنگ باآن دولت شده
بودند!اینک خوداخالق ومقررات
ونظامناهۀ جهانی راکه نسبت به آن
ظاهرا ً از خودپشتیبانی نشان می

آزادی

دادند،به مصداق گفته ی چرچیل
نخست وزیروقت انگلستان به این
شرح که«:به هنگام جنگ قانون
ساکت است»
( ، )inter arma sigent legesزیر
پا می نهادند !
گفتنی است که این تجاوزدر
شرایطی صورت می گرفت که دولت
ایران از آغازجنگ جهانی دوم،اعالم
بی طرفی کرده واین اعالم بی طرفی
باردیگرهنگام حملۀ آلمان به خاک
شوروی تکرار شده بود،اما بهانه
ی آن دودودولت نسبت به این
تجاوز،ظاهرا ً وجودنزدیک به هفت
سدتن کارشناس وکارکنان فنی
آلمانی بود که دربخشهای گوناگون
صنایع وکارخانجات درایران مشغول
به کار بودند که اگر حتا یک تن
ازاتباع آلمان درایران نمی بود،بهانه
ویا بهانه هایی دیگربرای ورودبه
خاک ایران را پیش می کشیدند،چرا
که هدف اصلی وواقعی آنهادردست
داشتن راه مناسب وبه دورازدسترس
نیروی هوایی ودریایی آلمان نازی
ومتحدش کشور ژاپن به منظورکمک
رسانی به شوروی بود ،تاآن دولت
بتواند دربرابرپیشروی سریع ارتش
آلمان نازی درخاک روسیه پایداری
کندوقوای آلمان را در جبهۀ شرق
به تحلیل ببرد تااز فشار حمالت
بی امان هوایی آن دولت برخاک
انگلستان واحیان ًا تجاوز به خاک آن
کشوربکاهدوهمچنین ُسلطۀ بی چون

نصراهلل انتظام

چرا برمنابع نفتی ایران را که چرچیل
در کتاب خاطراتش زیرنام«خاطرات
جنگ جهانی دوم»به روشنی به این
نکات اشاره کرده است،در تسلط همه
جانبۀ خودداشته باشد.
جای یادآوری است که دولت
انگلستان بجزفرآورده های نفتی آنهم
از منابع ایران وچند فروند هواپیماهای
جنگی ومقداری محدودومعدود لوازم
وتجهیزات ،خودبه تنهایی قادربه
تأمین تجهیزات وسالحهای جنگی
مورد نیازشوروی نبود وتازمانی که
دولت امریکاوارددر جنگ نشده
بود،نقش واسطه را با دریافت سالح ها
وتجهیزات جنگی ازامریکا ورساندن
آن ابتدااز طریق دریای شمال باتحمل
خسارات زیادوسپس ازطریق خاک
ایران به شوروی ایفا می کردوآنگاه
که پای امریکا نیز به جنگ کشیده
شد،دولت امریکاخود مستقیم ًا عهده
دار رساندن نیازمندی های شوروی
تا پایان جنگ گردید،که چون شرح
بیشترماجرااز تم این نوشتار خارج
است به همین اشارۀ کوتاه بسنده می
کنم.
علی منصور پس ازدیدار سفرای
دوکشور متجاوز،باکاخ سعدآباد محل
سکونت تابستانی شاه ودربار ،تماس
می گیردواجازۀ شرفیابی می خواهد
تا آنچه را که از سفرای دوکشور
متجاوزشنیده بود به آگاهی شاه
برساند.
شاه باشنیدن خبرناگوار تجاوزناگهانی
نیروی نظامی دوکشور نامبرده،بسیار
بُهت زده می شود ومی گوید«:این
قاعدۀ کجاست که کشوری را
غافلگیرکنند وشبیخون بزنند!...؟»
وازاین لحظه اخبار تجاوزنیروهای
نظامی دو کشور مزبورو بمباران
شهرهای بی دفاع وپادگانهای نظامی
ازشمال وغرب وجنوب غرب ،دم به
دم به سعدآبادمیرسید .
درروزچهارم شهریوردرجلسۀ فوق
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العادۀ مجلس شورای ملی،علی
منصورطی بیاناتی اظهارداشت:
ّ
« اگرچه بیطرفی ایران درجنگ
کنونی بنابه فرمان همایونی اعالم
شده است،ولی دولت انگلستان
با کمک دولت شوروی وجود چند
نفرکارشناس فنی رادرایران که آلمانی
هستند بهانه قرار داده ودریادداشت
هایی که درتاریخ های  28تیرماه
و 25مردادماه گذشته به ایران تسلیم
کردند اخراج آنهارا خواستارشدند
وباالخره درساعت چهار بامداد
روزسوم شهریورماه(دیروز) سفرای
انگلستان وشوروی به منزل اینجانب
وتوسل د َول متبوعۀ
مراجعه کردند
ّ
خودرا به قوای نظامی اعالم نمودند.
متأسفانه درهمان ساعتی که
سفیران با اینجانب مشغول مذاکره
بودند،نیروی های ُمسلح ارتش
شوروی وارتش انگستان به مرزهای
ایران تجاوزکردند وشهرهای بی دفاع
ومردمان غیرنظامی را مورد حمله
قراردادند.طبق گزارشهای رسیده
نیروی هوایی شوروی درآذربایجان
شهرهای بی دفاع رابمباران کرده
وقوای زیادی ازجلفابه سمت تبریز
فرستاده شده است،در خوزستان
قوای انگلستان به بندرشاهپور
وخرمشهر حمله نموده وکشتی های
ماراغافلگیر وغرق کرده اند.نیروی
هوایی انگلستان هم شهراهواز را
بمباران کرده ودرضمن ازجانب
قصرشیرین،نیروهای انگلیسی به
سمت کرمانشاه در حرکت اند»
(.صورت جلسۀ4شهریور1320مجلس
شورای ملی)
رضاشاه پس ازشنیدن گزارش نخست
وزیربالفاصله دستور احضارسفرای
شوروی وانگلیس جهت توضیح
تجاوزناموجۀ آن دودولت به
چرایی
ّ
خاک ایران رامی دهد.نصراهلل انتظام
رییس وقت تشریفات دربارویکی
ازرجال خوشنام وفرهیخته ی ایران
درباره ی دیدارسفرای مزبورباشاه
دردفتر خاطراتش چنین می
نویسد« :ساعت  9بامداد که به کاخ
سعدآبادآمدم اتو ُمبیل نخست وزیر

فروغی
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رادرب قصردیدم،شرفیابی نخست
وزیر درآن ساعت دلیل پیش آمد
ومرامتعجب ونگران
مه ّمی بود
ّ
ساخت...آقای علی منصور باآقای
محمودجم وزیردربارمشغول صحبت
بودند وآثاراضطراب ازوجناتشان
هویدابود،چند دقیقه بعد نخست وزیر
رفت،وزیردربارگفت گویاوضع سخت
شده زیرااعلیحضرت سفرای روس
وانگلیس رااحضارکرده اندوساعت
ده به اتفاق آقای جوادعامری کفیل
وزارت خارجه شرفیاب می شوند.
مقدمه بهترین
این شرفیابی بی
ّ
دلیل وخامت وضع بودولی چون نیم
ساعتی به موقع شرفیابی باقی نمانده
بود وباید حسب الوظیفه مقدمات
رافراهم سازم مجال این که تحقیقات
بیشتری دراطراف این امر ازوزیردربار
بکنم نداشتم...چنددقیقه به ساعت
ده مانده بود،سفیرکبیر شوروی
ووزیرمختارانگلیس به اتفاق عامری
رسیدند وبه حضورهمایونی هدایت
شدند...تاآن موقع من هنوزاطالعی
ازورودقوای روس وانگلیس به خاک
ایران نداشتم...بعد اطالع یافتم که
چهارونیم صبح همان روز سفیرروس
ووزیرمختار انگلیس به منزل
نخست وزیررفته مشارالیه رابیدار
وبه او گفته بودند چون ازمذاکرات
وتعاطی یادداشت نتیجه ای حاصل
نگردید،درهمین ساعت قوای دولتین
وارد خاک ایران شده اند ،نخست وزیر
پس ازرفتن سفرافورا ً به حضورشاه
شرفیاب ومطلب را به عرض می
رساند وقراربراحضار سفرای روس
وانگلیس می شود.
هنگامی که سفرای دودولت واردتاالر
کاخ شدند شاه درحالیکه یادداشتهای
سیاسی آنان را که قب ً
ال به منصور
داده بودند دردست داشت ،باخشم
فریاد زد«:این چه وضعی است؟ من
که اطمینان داده بودم اکثر آلمانی
هاازایران اخراج خواهندشد...سپس
بی آنکه منتظر پاسخ بماند با طعنه
افزودند:اگر علت این حمله این است
که آلمان بسیاری ازکشورهای اروپایی
راتصرف کرده وانگلیس وشوروی هم
می خواهند همان بال را برسرایران
بیاورند،کشورش خیلی ضعیف تر
ازآن است که بتواند دربرابرقوای
دودولت مقاومت کند».
آنگاه درباره ی رویدادچهارم
شهریورمی نویسد...« :صبح زود
از منزل به کاخ آمدم ،نخست وزیر
وکفیل وزارت خارجه شرفیاب شدند،
سرهنگ ارفع رییس ادارۀ مرموزات
وزارت جنگ...تلگراف وزارت جنگ را

کشف رمز کرد،چندین باربرای عرض
گزارشهای تلگرافی شرفیاب شده
واخبارروزگذشته را که امروزرسیده
بود به عرض رساند،اغلب تلگرافات
حاکی ازخسارات وتلفات وارده
بود،خبرکشته شدن سرتیپ بایندر
فرماند ِه نیروی دریایی ونصراهلل
نقدی[یکی از فرماندهان نیروی
دریایی مستقردرخرمشهر] وغرق
کشتی ببروپلنگ امروزرسید،موقعی
که سرهنگ ارفع یکی ازآن
تلگرافات را درحضورمن به عرض
شاه رساند،اعلیحضرت با صدایی
دلخراش فریادکرد«پس چه ماند!؟»...
پس ازنیمساعتی وزراء به تاالرشمالی
باحضورشاه
وجلسه
برگشته
وولیعهد دوباره تشکیل گردید...
آنچه ُسهیلی(وزیرکشور) وعامری
نقل کردنداین بود:شاه می گوید
تمام مساعی من دراین بیست ساله
مصروف این بودکه ازنفوذبیگانگان
بکاهم وموفق هم شدم.حاالاحساس
می کنم که به همان جهت نمی
خواهند بامن کناربیایند ،زیراهرچه
دیروز ازآنها [سفرای شوروی
وانگلیس]پرسیدم ،جواب صحیحی
ندادند،دراین صورت بهتراست کناره
گیری کنم واستعفا بدهم...بیان ّیه ای را
که من درمجلس باید بخوانم واستعفا
دهم ته ّیه کنید»(.محمودطلوعی
،پدروپسر389-تا)394
روزپنجم شهریورعلی منصورازمقام
نخست وزیری کناره گیری می
کندومحمدعلی فروغی از روزششم
شهریورمأمور تشکیل کابینه می
شود.
فروغی درهمان روز به جهت معرفی
کابینه اش به مجلس ودریافت
رأی اعتماد،درجلسۀ علنی مجلس
درپیوند بارویدادهای چندروزگذشته
ابراز داشت که«:دراین موقع که
ازجانب دودولت شوروی وانگلستان
اقدام به عملیاتی شد که ممکن است
موجب اختالل صلح وسالمت گردد،
دولت با پیروی ازن ّیات صلحجویانه ی
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
به قوای نظامی کشور دستور داده

آزادی

حسن ارفع

است تا از هرگونه عملیات مقاومتی
خودداری نمایند تاموجبات خونریزی
واختالل امن ّیت مرتفع شودوآسایش
عمومی حاصل گردد(...صورت جلسۀ
روزششم شهریورمجلس شورای
ملی)
شمس پهلوی در کتاب خاطراتش
می نویسد«:درهرصورت تجاوز
وانگلستان
شوروی
نیروهای
به مرزهای ایران کام ً
ال برای
غیرمنتظره
پدرم
اعلیحضرت
بودوبامدادروزچهارم
وناگهانی
شهریور 1320وقتی ازاین ماجراآگاه
تنهامتأثرنبودند،بلکه
شدند
کام ً
ال متعجب هم بودند.شنیدم
همانروز به هیأت دولت گفته
باهمسایگان
بودند«:ماسرجنگ
خودنداریم » ودستورعدم مقاومت
به سربازان ایران دادند وفرمودند
بروید به بینیدمقصودباطنی آنها
ازاین حملۀ ناگهانی چیست وچه
می خواهند؟بااینکه ارتش دست
ازمقاومت کشیده بود،معهذاخبرهای
غم انگیزی ازبمباران شهرهای بی
دفاع می رسید(»...ازکتاب خاطرات
سلیمان بهبودی )405-404-
پس ازاعالم ترک مخاصمه ازسوی
مقاومتی
ایران،بااینکه
دولت
دربرابر پیشروی نیروهای نظامی
شوروی وانگلستان صورت نمی
گرفت،پیشروی نیروهای شوروی
وانگلستان که توأم باعملیات
خصمانه وبمباران شهرهای بی دفاع
وپادگانهای نظامی بود همچنان ادامه
داشت وموجب خسارات جانی ومالی
زیادی گردید.
بمبارانهای مک ّرروپیشروی نیروی
نظامی آن دودولت به سوی پایتخت،
با وجود اعالم ترک مخاصمه وحمالت
تبلیغاتی رادیو«بی بی سی»برعلیهِ
رضاشاه که تازه راه اندازی شده
بود،و دشمنی دیرینه ی وریشه دار
روسها وانگلیسی ها نسبت به او ،و
شرایطی که پس از سوم شهریوردر
ایران به وجود آمده بود وامکان
اینکه باتحریک عوامل داخلی آن
دودولت،مردم سربه شورش وبلوا
بردارند ،و شورش پرسنل نیروی
هوایی درپایگاه قلعه مرغی درروز
هشتم شهریورکه ُمنجر به بازداشت
فرماند ِه پایگاه(سرتیپ خسروانی)
وچند فرمانده دیگردر رده ی پایین
تر از سوی شورشیان شده بود ،همه
وهمه نگرانی هایی رااز برای رضاشاه
فراهم ساخته بود،ناگزیر به منظور
پیشگیریازرویدادهای تلخواجتماعی
بقیه درصفحه 49
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تیم

ورشهابی

*از آخوندی شدن آیین زیبای زرتشت در زمان ساسانیان گرفته تا همین دسته گل اخیر تاریخ ایران  ،جمهوری
باشکوه اسالمی! همراه با والیت فقیه مطلقه .این جماعت از کره مریخ نیامده است  ،همه زاده و پرورده ایران و
فرهنگ ایرانی هستند .هیچ راهی بجز پاالیش این فرهنگ نیست وگرنه تا ابد گرفتارهمین بدبختی ها خواهیم بود.
*به هر گوشه از جامعه امروزی ایران نگاه کنید ،بجزفساد سازمان یافته ،سقوط اخالقیات  ،فقر فرهنگی و اجتماعی که در مملکت
بی سابقه بوده است  ،نخواهید دید .

رد ام القرای اسالمی هچ میگذرد؟

ما کالس دهم آخرین دوره آموزشی
نظام قدیم رژیم طاغوتی بودیم
که رفوزه شدیم و نظام آموزشی
جدید پشت سرمان بود و دیگر
دوباره نمیتوانستیم به کالس دهم
برگردیم تا اینکه دولت مستبد و
نوکر آمریکایی پادشاهی پهلوی دلش
بحال افرادی مثل ما سوخت و تصمیم
گرفت که درهر ناحیه ای از کشوریکی
دوتا دبیرستان دولتی برای یکسال
دیگر نظام آموزشی قدیم را ادامه
دهند که ما از زندگی عقب نیفـتیم
 ،تقریبأ سه چهار سال قبل از هرج
و مرج ملی  -مذهبی باشکوه ٥٧
بود که هنوز خبری نبود و زندگی به
آرامی میگذشت و مشکالت هسته
ای نداشتیم
در ناحیه ١٤تهران دو تا دبیرستان
دولتی بودند که شاگردان رد شده
را قبول میکردند .یکی دبیرستان
فردوسی بود و دیگری تخت جمشید.
والدین عزیز تصمیم گرفتند که ما را
به دبیرستان تخت جمشید بفرستند
چون میدانستند دبیرستان دخترانه
ولی اهلل نصر ،طرفهای دبیرستان
فردوسی بود و ممکن بود حواس ما
پرت بشود و دوباره رفوزه شویم و
آبروی خانواده را ببریم و از این حرفها.
دبیرستان تخت جمشید چسبیده
به پارک فرح در خیابان لس آنجلس
بود نزدیکهای ساختمانهای سامان
و کاخ کشاورزی و بلوار الیزابت ( نه
اسم جدیدش را میدانم و نه میخواهم
که بدانم ) و بلندی دیوار و نرده های
آهنین آن هیچوقت نتوانست جلوی
فرار ما را از آن به پارک بگیرد  .کالس
یازدهم گروهی شده بودیم هفت
هشت نفره و روزهایی که کالس فقه
داشتیم از مدرسه فرار میکردم و
میرفتیم به سینمای تخت جمشید که
فیلم « اژدها وارد میشود» بروس لی
را ببینیم و چون سانس سینما بعد از
ظهرها بود همیشه به این کالس دیر
میرسیدیم .بعد تازه که وارد کالس
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میشدیم آقای معلم عزیزی که به
هیچ وجه اسمش یادم نمی آید با
چشم غره می پرسید کدام جهنمی
بودید؟ جواب میدادیم که آقا ببخشید
این اغذیه فروشی « تاپ میل »( زیر
ساختمان سامان ) شلوغ بود و نهار ما
دیر شد .در جواب میگفت یعنی دو
ساعت و نیم طول کشید؟ و ما فقط
او را هاج و واج نگاه میکردیم .بعد از
پنج دقیقه انقدر مهمل راجع به فقه
اسالمی می شنیدیم که سرمان را
روی نیمکت میگذاشتیم و چرت
میزدیم و این اتفاق هر
هفته رخ میداد
یعنی ما
سی و
دو

بار
این
فیلم را
دیدیم و خط
خط آنرا چندین بار از
هجویات
دینی بهتر بلد بودیم  .معلم فقه عزیز
آنقدر اصرار داشت که ما اصول دین
و فروع دین و مکروهات و مستحبات
و تاریخ نبوت و بقیه مبانی شریعت
شیعه را یاد بگیریم که بعد از هفت
ماه از این عمل تکراری چرت زدن

آزادی

بعد ازظهری ما حالش بشدت گرفته
شد و حسابی امیدش از ما قطع شد.
یکی ز آن روزها ناظم محترم را خبر
کرد تا بیاید و وضع ما را بـبیـند .
مبصر کالس برپا گفت و چرتمان
پرید و ایستادیم .معلم فقه به آقای
ناظم گفت که اینها چندین بار رفته
اند موقع نهار آبجو خورده اند و دیر
برگشته اند و سرشان گرم است و
همانطوریکه دیدید چرت میزنند.
آقای ناظم نگاهی به قیافه های ما
انداخت و گفت همه اخراج از کالس
حتی آنها یی که با گروه ما
نبودند رو
فرستاد به
حیاط
مدرسه.
بعد از

چند
دقیقه
با مدیر
محترم به حیاط
آمدند و گفتند که تا
آخر سال از کالس اخراجید
و خودتان باید درس فقه را یاد
بگیرید و امتحان نهایی بدهید و ده
نمره هم از انضباط ما کم کردند .این
لطفی بود که این دو بزرگوار در حق ما
کردند  .حتی همکالسی های بیگناه
هم از ما تشکر کردند که باعث چنین
مجازاتی برای آنان شدیم و گفتند

که خیالی نیست  ،فوقش اینکه «
تک ماده » میکنیم و قبول میشویم
 .حاال این آقای معلم فقه چرا ما رابه
آبجو خوری متهم کرد نمیدانم .اوأل
که با آن چندر غاز پول توجیبی که
میگرفتیم بعد از خریدن بلیط فیلم و
ساندویچ تخم مرغ  ،دیگر چیزی باقی
نمیماند که پول آبجو بدهیم .البته
دروغ نباید گفت  ،یکی دو بار شراب
خانگی که توسط یک همکالسی با
وفای آسوری داشتیم به بدن زدیم و
سر کالس فقه  ،سرود ملی  -مذهبی
قل هواهلل را مغلطه و منمن میکردیم
ولی نه برای هفت ماهی که دست و پا
شکسته و یک خط در میان به کالس
میرفتیم .کلی از این مسئله خوشحال
بودیم تا اینکه امتحان نهایی را دادیم
و دو تا تجدیدی آوردیم .انوقت
بود که به دست و پای آقای مدیر و
آقای ناظم افتادیم که شما را به آنچه
میپرستید ما را قبول کنید ،انصاف
بدهید ،فقه هم چیزی است که در
آینده بدردمان بخورد؟ یا در زندگی
روزمره بدادمان برسد؟ بواهلل به پیر به
پیغمبر نه میخواهیم دفتردار بشویم و
نه به دانشکده الهیات برویم و ادوار
فقه ومبانی استنباط فقه اسالمی را
بخوانیم .به ما جواب دادند که باید
امتحان تجدیدی را بدهید حتی اگر
شده به کالس تقویتی بروید .فقط
همینش کم بود در آن گرمای تابستان
تهران عالوه بر کالس تقویتی
فیزیک مجبور شویم به کالس فقه
برویم یعنی در حقیقت جهنم بود
و دیگر نمیتوانستیم به الواتی های
دیگرمان برسیم  .امتحان شهریور را
هم دادیم و باز هم نمره کم آوردیم
وچون « تک ماده» را برای آن یکی
تجدیدی استفاده کردیم دیگر چاره
ای نداشتیم جز گریه زاری  .خالصه
که بعد از چند ماه بال تکلیفی دلشان
بحال ما و بیشتر به حال والدین ما
سوخت و قبولی دادند .و این
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بزرگترین لطفی بود که دوباره این دو
بزرگوار در حق ما کردند .سال بعد
هم بطور کل درس فقه را از آخرین
سال کالس دوازدهم نظام قدیم رژیم
منفور قدیم! حذف کردند .غرض از
اینهمه روده درازی و مقدمه چینی
این بود که بازی زمانه همان فقه
اسالمی را جایگزین قوانین کشوری و
لشکری و مدنی کرد و معلوم شد که
هر که حواسش سر کالس فقه جمع
بود و واقعأ به مهمالت آن توجه داشت
در این سه دهه اخیر  ،رییس جمهور
و نخست وزیر  ،وزیر  ،وکیل  ،مدیر و
سردار شد و خزانه کشور را با سیستم
مافیایی و خمس و ذکاتی و حق
امام خالی کرد .با شعارهای توخالی
ودشمنانه و مرگ بر این و آن و کینه
شتری با آمریکا و غرب و قوم یهود و
اسراییل و با پشتیبانی از تروریسم
و نفاق مذهبی بین بقیه خل و چل
های اسالم زده  ،این نظام مقدس
جمهوری آخوندی با افکار و رفتار
امتی و جهالت  ،حال و اوضاع ایران و
بقیه خاورمیانه را بهم زده است .البته
بسیار خام است اگر بخواهیم اقشار
بخصوصی از مردم ایران را مقصر
بدانیم  .اشکال کار از فرهنگ کلنگی
و شلم شوربای ما ایرانیان است که
مدتهای مدیدی گریبانگیر ماست.
از همان آخوندی شدن آیین زیبای
زرتشت در زمان ساسانیان گرفته تا
همین دسته گل اخیر تاریخ ایران ،
جمهوری باشکوه اسالمی همراه با
والیت فقیه مطلقه .این جماعت از کره
مریخ نیامده است  ،همه زاده و پرورده
ایران و فرهنگ ایرانی هستند  ،البته
بجز آنانی که در عراق و یا هندوستان
بدنیا آمده اند  .ولی چون همه بی
وطن و بدون هویت ملی هستند جزو
امت به حساب می آیند .هیچ راهی
بجز پاالیش این فرهنگ نیست وگرنه
تا ابد گرفتارهمین بدبختی ها خواهیم
بود .میگویند پیشرفت بشر در این
چند دهه اخیربرابردو هزار سال بوده
است .منتهی در خاورمیانه و مابقی
ممالک پیشرفته اسالمی یک چیزی
طرفهای درجا زدن و پس روی بوده
است .زبانم الل گویا حضرت باریتعالی
دمی به خمره زدند و از سر مستی به
پیکرایران و ایرنی شکوفه زدند .البته
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فقط ما تنها نیستیم چون از شواهد
امر پیداست ممالک اسالمی بیشتر
از بقیه کفار مورد لطف پروردگار قرار
گرفته اند .بوی گند و جهنمی آنرا
میتوان از ماورای افق به مشام کشید.
به هر گوشه از جامعه امروزی ایران
نگاه کنید ،بجزفساد سازمان یافته،
سقوط اخالقیات  ،فقر فرهنگی و
اجتماعی که در مملکت بی سابقه بوده
است  ،نخواهید دید چون یک مویی
از راستی و درستی در تمام ریش و
پشم آخوند و امتی پیدا نمیشود .یک
جای کار عیب دارد و لنگ است چون
تا بجایی که ما یاد داریم دولتمردان
زمان استبداد و طاغوت هر چقدر
هم که کمبود و اشکال داشتند ،یک
مشت آدم حسابی بودند نه مثل این
امت الدنگ که هر عمله اکره ای شده
است وزیر و وکیل مجلس.
اینهم یکی از هزاران اراجیف بی سر
و تهی که این امت اسالم زده برای
خودش قرقره میکند  .از بیانات
جناب سعید جلیلی هنگام تدارکات
خیمه شب بازی انتخابات آخوندی
برای مقام ریاست جمهوری سال ٩٢
که در مقابل هیئتی از طرفدارانش
در شهر قم چنین گفت...« :امروز
تجارب گرانقدری داریم ،تجربه اقتدار
و ایستادگی نظام در برابر تهدیدها،
تجربه اشاعه یک الگوی حکومتی
نوین به جهان و در مرحله دیگر
قرار گرفتن در روند پرشتاب انقالب؛
مرحله ای که باید گامی جدید در
مسیر انقالب اسالمی برداریم و آن
گام تمدن سازی انقالب است ،باید به
جهان نشان دهیم که با فقه شیعی و
اندیشه دینی می توان تمدن غنی را
بیان کرد.»...
البته ممکن است که در حال حاضر
استاد از صحنه سیاست ظاهر خارج
شده باشد چون بدستور رهبر معظم
فعأل در مجمع تشخیص مصلحت نظام
عالف است تا دوره دولت تدبیرالکی و
امید واهی آشیخ حسن به آخر برسد
تا او را با انتخابات آزاد ! رییس جمهور
کنند .تقریبأ یک چیزی تو مایه های
مموتی خودمان است ولی گویا از
مموتی بیشتر تعادل دارد و کامأل
در عالم هپروت نیست و بیشتر گوش
بفرمان رهبر است .خب حاال با اجازه

خوانندگان گرامی  ،گنده گویی های
این استاد جلیلی رییس جمهور آینده
ایران را ترجمه و تفسیر کنیم
«امروز تجارب گرانقدری داریم،
تجربه اقتدار و ایستادگی نظام در
آسیاب های بادی .برابر تهدیدها »
یعنی مقاوت در برابر «تجربه اشاعه یک
حکومتی نوین به جهان» :یعنی عوض
الگویکاپیتالیزم و کمونیزم و چندتا
ایزم دیگر سیستم مافیایی و آخوندی
برحسب رانت خواری و دزدی سر
گردنه.
«و در مرحله دیگر قرار گرفتن در روند
پرشتاب انقالب»  :یعنی بسوی
سراشیبی و سقوط و بدبختی.
«آن گام تمدن سازی انقالب است»:

یعنی زورگویی و خفقان  ،تبعیضات
قومی و دینی و اجتماعی ،فقر و
فالکت.
«باید به جهان نشان دهیم که با فقه
شیعی و اندیشه دینی می توان تمدن
غنی را بیان کرد» :یعنی با پای چپ
وارد خال شدن و دستورات حلیة
المتقین و توضیح المسائل امام راحل
و شیخ کافی و بحاراالنوار و صحیفه
سجادیه و آنچه خود دانید.
حاال هی اصالح طلب و ماله کش
بیاورید که تضمین کنند این سیستم
که پایه اش بر مبنای چرندیات فقه
شیعه است ،توانایی درست شدن
دارد .خواب دیدید خیر باشد.
Teymourshahabi@facebook

حسین توسی

این چه مسلمانی است ؟!
شهـر همه خفته اند وای به بیدارها
هرطرفیجنگوخونعقلاسیرجنون
الله به خون خفته است ازستم باغبان
شیخ به نام خدا ظلم وستم می کند
وای کجا رفته اند رستم وسهراب وگیو
موج جنایت گرفت مذهب وآئین ما
غیرت اگـر بردرد پردۀ بی غیـرتی
آن همـه شیران نر رفته براهی دگر
گرکه خرد بشکنـد سد خرافات را
ملت ما بردۀ محبس بی دانشی است

از :فانوس

رشد علف های هرز مرگ سپیدارها
ناله وفـریاد خلق زین همه کشتارها
فتنه گران کیستند صاحب دستارها
بین کـه جوانان ما برسـر این دارها
آن همــــه رزم آوران باقروستارها
کفر ازاین بهتراست وای به دیندارها
برســر هـربرزنی صحنــۀ پیکارها
جنگل ســرسبز گشت النۀ کفتارها
سیل خروشان شـود جمع عزادارها
نور خـرد بردرد پـــردۀ پندارها

دیروز و امروز

سایه ها همچون اشباح مخوف عنکبوتی
تارهای دیروز و امروز را
با ولعی سیری ناپذیر
به کنج ذهن متروکم می تنند .
تارهای سیاه بر سرم سنگینی می کنند .
عشق  ،بازی ساده دیروز
در آغوش گرفتن و
بخشیدن ِ خطاها
و فریاد شوق یکی شدن با سایه ها .
امروز  ،پنهان شدن پشت تارهای دلتنگی
و بلعیده شدن
در نفسهای بی شتاب زمان .

آزادی
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استعمار وراه های
مبارزه با استعمارگران
تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی

استعمارگران گندم محصول منطقه ای را با قیمت کمی بیشتر از قیمت روز می خریدند و خارج می کردند درنتیجه قحطی
موقت درمنطقه فراهم می شد آن وقت تحت عنوان کمک ودلسوزی  ،کمک های توزیع نان برقرار می کرد که نان مجانی
به مردم هدیه کند .

تکنولوژی واژه ای زیبا ودوست
داشتنی است که حکایت از ساخت
وسیله ای جدید برای رفاه زندگی
انسانها دارد .بنابراین مردم آن را
دوست دارند ومی بینیم که با گذشت
زمان چه وسایل وامکانات بهتری
فراهم شده ومورد استفاده انسانها
قرارگرفته است  .اما احساس می کنیم
که گاهی فرآورده های این واژه دوست
داشتنی وقتی که درخالف جهت
بکارگرفته می شود چه مشکالت و
خسارتهای زیادی به زندگی انسان
ها وارد می کند .بنابراین درمقابل
آن دسته ای که دائم در صدد تهیه
وسایل جدید برای بهبود زندگی بشر
هستند متأسفانه دسته دیگری هم
وجوددارند که درصدد سوءاستفاده
ازاین دست آوردها هستند وسعی
دارند بانام استعمارگر مردمان جهان
سوم راازراههای مختلف مورد تجاوز
قراردهند.
کاربرد این وسایل سوءاستفاده
اززمان پیدایش تکنولوژی تابحال
بااوضاع واحوال روز و میزان پیشرفت
تکنولوژی و حدود آسیب پذیری
مردمان جهان سوم تغییر کرده است
 .مث ً
ال در گذشته ها ازراه لشکرکشی
وحمالت نظامی این تجاوز راانجام
می دادند اما کم کم وقتی درمقابل
عملیات دفاعی مردم جهان سوم
قرار گرفتند متوجه شدند که این
لشکر کشی ها هم برایشان تحمل
مخارج سنگینی دارد وازطرفی
خسارات وضایعات وتلفات انسانی
راهم باید تحمل کنند به این لحاظ
تاکتیک خودرا تغییر دادند وبجای
کاربرد افراد نظامی متوسل به
اشاعه میکربهای بیماری های مسری
درسطح مناطقی که الزم داشتند
شدند تادرنتیجه مردم منطقه را
گرفتار آسیب بیماریها ی واگیردار
و تلفات ناشی ازآن کنند .گاهی این

صفحه18

بیماریها درمناطقی از جهان سوم
بحدی شدت داشت که بصورت مبداء
تاریخی درمی آمد مث ً
ال می گفتند
درآن سال وبائی یا طاعونی  .ادامه
این کار بافراهم شدن واکسن های
ضدبیماری وازطرفی بدنامی عملی
که بصورت کشتاربشریت یا نسل
کشی معروف شده بود متوقف شد.
بنابراین درصددبرآمدند تاکتیک
کارخودرا تغییر داده این بار بااشاعه
مواد مخدر گوناگون با مردم جهان
سوم عمل کنند .بطور مثال این کاررا
درکشور حودمان انجام داده اندکه
دراینجا داستان آن را برای نسل
جوانکه تشته آگاهی از توطئه های
استعمار درایران است توضیح می
دهم :
گندم محصول منطقه ای را با قیمت
کمی بیشتر از قیمت روز می خریدند
و خارج می کردند درنتیجه قحطی
موقت درمنطقه فراهم می شد وچون
نان خوراک اصلی طبقه کم درآمد
هست مردم به تنگی وسختی می
افتادند  .آن وقت کنسولگری همان
دولت استعماری تحت عنوان کمک
ودلسوزی  ،کمک های توزیع نان
برقرار می کرد که نان مجانی به مردم
هدیه کند  .بهمین علت صف های
طوالنی برای دریافت نان شکل می
گرفت .وازطرف مأمورین مربوطه به
هرنفردوقرص نان ومقداری تریاک
هم داده می شد .هدیه نان با تریاک
باهم بود  .پس از چندروز شخصی
رادربازار همان شهر مأمور خرید
سوخته تریاک می کردند که هر
یک سیر سوخته را بمبلغ  5تومان
می خرید درنتیجه برای دریافت 5
تومان ،اشخاص ناچار باید با وافور
تریاک را مصرف می کردند.
به این وسیله مردم منطقه را
اسیروگرفتار تریاک کشیدن می
کردند تابه تنبلی وبی حالی وبیکاری

آزادی

کشیده شوند  .بعدها سعی کردند
میزان مواد مخدر راافزایش بدهند
ازقبیل سیگار  ،چپق  ،وافور ،قلیان
 ،حشیش  ،بنگ  ،چرس و اخیرا ًَ
مواد شیمیائی ومهلک مثل هروئین
وکوکائین  ،شیشه و ...که هنوزهم به
اشکال مختلف ادامه دارد وافراد را
معتاد وبی حال وبی تفاوت وتنبل می
کند.
پیشرفتهای دولت های استعمارگر
همزمان با گذشت تاریخ وزمان تغییر
می کند وسعی دارند از هرکاری
ووسیله ای برای بی تفاوت کردن
مردم استفاده کنند.
اکنون دارند ازراه چشم وگوش
یعنی به صورت سمعی وبصری
درافکار و عقاید مردم دخالت
می کنند وافکار مردم را به سمت
نیاتی که دارندکانالیزه می کنند.
این کار بصورت نوشتار یا گفتار ویا
نمایش انجام می شود وشامل دزدی
افکاروعقاید دیگران نیز می شود.
این عادت کم کم مردم را به بی حالی
 ،القیدی  ،ضعف روحی وبی تفاوتی
دچار می کند.واین حاالت درست
همان وضعی هست که مورد نیاز
دولتهای استعمارگراست .
برای این که متوجه شویم که چگونه
این عمل واین حاالت مختلف درانسان
ها بوجود می آید مثالی می زنم :
درموسیقی  7صوت مختلف داریم
که به الفبای موسیقی معروفند شامل
 :دو ،ر ،می  ،فا ،سل ،ال ،سی .که بااین
 7نت تمامی آهنگهای موسیقی را
می توان اجرا کرد .باید دانست که
با کاربرد همین  7نت می شود یک
آهنگ محزون وغم انگیز اجرا کرد که
شنونده را دچارغم وغصه وافسوس
وحتی دچار گریه وزاری کنندوبا
کاربرد همین  7صوت هم می شود
آهنگی ساخت واجرا کرد که باعث
شادی وباالرفتن روحیه و آمادگی

بدن برای کاروفعالیت باشد مصل
مارشهای نظامی  .بهمین نحو می شود
ازالفبای زبان هاهم نوشته اری انشاء
کرد که خواندن یا گوش دادن به آن
نوشتار انسان را تحت تأثیر قراردهد
مثل اشعارفردوسی که می فرماید:
چوفردابرآید بلند آفتاب
من وگرزو میدان افراسیاب
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* فقدان اصل روشنگری بود که استعمارگران درسال  57ملت مارافریب دادند
* ملتی که برای رسیدن به رهائی تاپای جان بایستدحتم ًا به هدفهایش میرسد
* یکی از اصول فتح وپیروزی درهرمبارزه وجنگ  ،مداومت عملیات است
تا خواننده یا شنونده را طوری تحت
تأثیر قراربدهد و نیروی بدنیش
راتحریک کند که درواقع آمادگی
حرکت واقدام برای دفاع وعملیاتی
دراو ایجادشود .ویا انشائی نوشت که
معموالً درمراسم مذهبی ودرگذشت
افراد بکار می رود که خواندن یا
شنیدن آن درانسان تولید یأس
وناراحتی وغم وغصه می کند.

که مخاطب آن اثر هستند تأثیر
الزم را خواهد گذاشت  .بخصوص
درزمینۀ فریب ها  .من سعی کرده ام
در گفتاررادیوئی وهم درمقاالتی که
نوشته ام انواع واقسام راههای فریب
استعماررابرای هم میهنانم بازگو کنم
که به یکی دونمونه آن اشاره می کنم
که مقاالتی است که درهمین مجله
آزادی درج شده  :شماره  28اول

حاال اگر گوینده ازصدای خوبی هم
برخوردارباشد ومطالب تهیه شده
راباآهنگ خاصی بخواند اثزآن
چون هم ازنظر معنی وهم از نظر
موسیقی می تواند بیشترباشد
بنابراین استعمار سعی دارد با تهیه
مقاالت یا کتب یا مجله وروزنامه ویا
گفتاررادیوئی وتلویزیونی روی افرادی

خرداد  1391و شماره  54اول امرداد
 1353که خواندن این دومقاله به
مقدارزیادی هم میهنانم را درمقابل
فریب بیگانه بیمه می کند.تأثی همگی
این اقدامات نادرست دولتهای
استعمارگر می تواند درروی یک
جامعه اثرگذارباشد که میزان آسیب
پذیری و شکنندگی افراد جهان
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سومی حداکثر وآماده پذیرش باشد.
بنابراین تنها داروی بیمه ای که می
تواند وقادراست در مقابل تمامی آن
میکروبها وویروسهای گوناگونی که
تااینجا اسم برده شد ومورداستفاده
هست
استعمارگر
دولتهای
کارگرباشدوبدن مردمان جهان سوم
رابیمه کند  .این است که سعی کنیم
بین میزان آسیب پذیری وشکنندگی
افرادرابه حداقل برسانیم تاهیچ
میکرب وویروسی نتواند آنهاراازپای
درآورد.
حال باید دید چگونه می شود این
میزان آسیب پذیری را کاهش داد
عواملی که قادرند آسیب پذیری
افراد یک جامعه را درمقابل دسایس
استعمار کاهش بدهند عبارتنداز:
 -1روشنگری
 -2ایستادگی تا پای جهان
 -3استفاده ازنیروی حق طلبی
 -4شناخت راههای فریب استعمار
 -5مداومت عملیات مبارزه تارسیدن
به هدف آزادی
اجازه بدهید تعریف مختصری ازاین 5
اصل داشته باشیم .
اول درمورد روشنگری باید
دانست فقدان همین اصل بود که
استعمارگران درسال  57ملت
مارافریب دادند  .این مسئله آنقدر
مهم است که جناب شجاع الدین شفا
کتب فراوانی دراین زمینه نوشته اند
ودروصیت نامه خودشان روی سنگ
قبرشان نوشته شده راه رهائی ملت
ایران روشنگری وروشنگری وبازهم
روشنگری است  .دوم  -درباره
ایستادگی تاپای جان می توان قبول
کرد که ملتی که برای رسیدن به
رهائی تاپای جان بایستدحتم ًا به
هدفهائی میرسد چون دشمن برای
جان دادن نیامده اوبرای نان خوردن
آمده بنابراین فرارخواهدکرد.سوم -
نیروی حق طلبی قدرتی بی امان دارد
منتهی باید مردم بدانند که آزادی
ودمگراسی هم جزء حقوق یک ملت
است
چهارم  -راههای فریب استعمار
رادرهمین مقاله ذکرکرده ام
یکی از اصول فتح
پنجم -
وپیروزی درهرمبارزه وجنگ ،
مداومت عملیات است که ملتها
می توانند باادامه یک مبارزه دائم

آزادی

به صورت عملیات فرسایشی رمق
حکومت دیکتاتوری رابگیرند.
باآرزوی پیروزی نور بر تاریکی ها
پاینده ایران
این بحث ادامه دارد
***
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کوچک
استادجاوید
ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ
ایرانی متولد خوارزم دهستان
«بیرون» بود ودرغزنه وفات کرد .او
درعلوم مختلف استادبود و ازسوی
دانشگاههای معروف جهان ازجمله
مسکو استاد جاوید لقب گرفته است
 .او درعلم فیزیک پژوهشهای مهمی
دارد و چگالی سنج که باآن وزن
مخصوص مواد را تعیین می کنند
اختراع کرد.

و

نی

اند

خو

باورداشتن به خدا یک باور کاذب
است .او می گوید وقتی کسی
دچارتوهم می شود اورا دیوانه می
خوانند اما وقتی کسی درمورد خدا
دچار توهم می شود اورا باورمند
ومؤمن می شناسند.

خدای ژاپنی ها

وه ِم خدا
ّت ُ
ریچارد داوکینز کتابی دارد بنام توهم
خدا که درسال  2006آن را انتشارداده
است او که زیست شناس معروف
بریتانیااست دراین کتاب می نویسد :

آتش جدید برای مشعل
اولین دوره بازی های اروپایی در  12تا
 28ژوئن سال  22( 2015خرداد 1394
تا  7تیر )1394در باکو ،پایتخت
جمهوری آذربایجان برگزار خواهد
شد.
آرم این بازیها شامل سیمرغ ،انار
و فرش آذربایجانی بعنوان سه
نشان تاریخی و فرهنگی جمهوری
آذربایجان است.

آزادی

اروپائی جمهوری آذربایجان قصد دارد
مشعل این بازیها نه در کوه المپیای
یونان ،بلکه در آتشکده سوراخانی
باکو روشن شود.رئیس کمیته ملی
المپیک آذربایجان با توجه به پیشینه
تاریخی آتش و دین زرتشتی در این
کشور که آذربایجان را با نام سرزمین
آتش معروف نموده است بر امکان
روشن نمودن مشعل این بازیها
در این آتشکده تاکید کرد .معاون
رییس کمیته ملی المپیک جمهوری
آذربایجان همچنین از تصمیم این
کمیته برای انجام مذاکرات مفصل با
کمیته المپیک اروپا برای تحقق این
موضوع خبر داده است .

الکساندر گراهام بل

آتش زدن ریش
قاضی قوام الدین نوربخش که طبع
شعری هم داشت زمانی که شاه
تهماسب صفوی از تهران عبور می
کرد خدمت اورسید اما شاه براو غضب
کرد و دستورداد ریش اورا آتش بزنند.
پس از اجرای دستور شاه قاضی قوام
الدین این رباعی را سرود:
فریادوفغان که مذهب وکیش نماند
وزجورفلک غنی و درویش نماند
تاآتش قهر  ،روی زردم راسوخت
از ریش به روی من بجز ریش نماند.
که البته منظوراز ریش اول همان
محاسن و ریش دوم زخمی است که
برصورت او ماند.

معموالً رسم براین است که درمراسم
بازیهای المپیک مشعلی را که با آتش
موجود درشهرالمپیاد یونان روشن
می شود به محل بازیها حمل می کنند
ودرطول مدت برگزاری این بازیها
مشعل برروی پایه مخصوص خود
دربلندی قرار می گیرد و نورافشانی
می کند .اما درنخستین بازیهای

درفرهنگ ما خدا مظهر نورو روشنائی
و هرچیز خوب است و شیطان مظهر
پلیدی و تاریکی  .اما ژاپنی ها خدائی
دارند به نام دایکوکوتن یا « دایکوکو»
که خدای سیاهی وتاریکی است
درعین حال او یکی از خدایان
هفتگانه بخت واقبال نیز شمرده می
شود.
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تااواخر سلطنت رضاشاه میدان
بهارستان  ،نگارستان نامیده می شد
که در آن ساختمان مجلس شورای
ملی قرارداشت و همچنین کاخ معروف
نگارستان درخیابان ملت درنزدیکی
این میدان (عکس صفحه قبل)
قرارداشت  .اما بعد این میدان
بهارستان نام گرفت که تا امروز این
نام را حفظ کرده است .

شاخ گلی از پستی خود شرم مدار
عمر منی از بهر همین کوتاهی

قارچ که برروی غالت رشد می کند
موفق به کشف ماده ای شد که آن را
ال .اس.دی نامید .برای تحقیق بیشتر
آقای هوفمان کمی از این ماده را خورد
و بعد اظهارداشت که پس از خوردن
این ماده در دنیای رؤیاهافرورفته و
باچشمان بسته اشیائی را می دیده که
کج ومعوج بوده وتاب می خورده اند.
لذا تصمیم می گیرد این ماده رابرای
کسانی که به شیزوفرنی دچارند
وهمچمین عملکرد ذهن انسان مورد
استفاده قراردهد اما کاربرد آن به
عنوان ماده ای روانگردان درسطحی
گسترده انجام تحقیقات اورا ناتمام
گذاشت .

نگارستان  ،بهارستان شد

دنیای رؤیاها

آلبرت هوفمان شیمی دان سوئیسی
متولد سال  1906میالدی است او
درطی تحقیقات خود برروی نوعی
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این سگ به مسجد آمده  ،اورا می زنم
که دیگر به مسجد نیاید .مرد گفت :
رهایش کن برود .این سگ عقل ندارد
که به مسجد آمده  .ماکه عقل داریم
اص ً
ال به مسجد می آییم؟

نظامی
نظامی گنجوی هم که در تجسم
صحنه های عاشقانه استاد است
درمورد صنم حورنژاد خود که یک
دندان نداشته می گوید:
آن دانه ُدر ای صنم حورنژاد
کز ُدرج تو بر ب َود زمانه به که داد؟
مانا که ب ُبرد پیش دریا بنهاد
بنمود به او که ُدر چنین باید داد
شماهم با من هم رای هستید که هیچ
شاعری در جهان قادر نیست به این
زیبائی عیب معشوق خودرا به ُحسن
تبدیل کند.

الکساندرگراهام بل متولد 1847
ومتوفی به سال  1922ابتدا کار
خودرابا درس دادن به ناشنوایان آغاز
کرد . .درهمین دوران بود که اندیشه
خودرا در تکلم الکترونیکی توسعه
داد وسرانجام درسال  1876با کشف
الکترومغناطیس توسط مایکل فاراده
موفق شد نخستین مکالمه ازراه دوررا
بادستگاه اختراعی خود انجام دهد.
او همان سال اختراع خودرا که بعدها
تلفن نام گرفت به ثبت رساند.که برای
همیشه ارتباطات انسانها را درجهان
دگرگون ساخت .

رابطه مسجد وعقل

شاه تهماسب

لو شاعران
ُغ ّ
شاعران ما در غلو کردن مهارت زیادی
داشته اند .آنها حتی دروصف یار خود
که یک چشم نداشته است دادسخن
داده اند .ناصر خسرو درمورد یار آبله
رو ی خود می سراید :
گرزآبله بررخت نشانها پیداست
هانظنمبریکهماه ُحسنتوبکاست
مشاطه تقدیر به رویت ُگل ریخت
از غایت نازکی نشانها پیداست و یا
شاعری بنام شفایی اصفهانی نیز که
درحسن
یار کوتاه قدی داشته است
ُ
ولطافت او این رباعی را سروده است :
ای شوخ که در ُحسن ولطافت ماهی
هرچند که کوتاه قدی  ،دل خواهی
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این مسئله و توافق برسر برچیدن
پایگاه موشکی درکوبا ،جهان از خطر
جنگ رهائی یافت .

این روزها فریاد دکان داران دین از
هرسو بلند است که مردم دیگر به
مسجد نمی آیند  .این موضوع در
عهد عبید زاکانی هم معمول بوده
است  .عبید می نویسد:
شخصی بردر مسجدی می گذشت
صداس ضجۀ سگی از داخل مسجد
می آمد .بدرون مسجد رفت متولی
مسجد را دید که بر کیسه ای همی
کوبد وصدای ضجۀ سگ از آن کیسه
می آمد .سبب را پرسید  .متولی گفت:

عبیدزاکانی

مالقات تاریخی
گاهی درطول تاریخ بی تدبیری حاکم
یک کشور  ،مردم و سرزمین خودرا به
نابودی کشانده وگاهی خویشتن داری
و مصلحت اندیشی رهبری توانسته
است جلوی فاجعه در حال تکوین را
بگیرد .درسال  1958فیدل کاسترو
ی حقوق دان علیه دیکتاتور کشورش
باتیستا قیام کرد و خود جانشین
اوشد  .درسال  1961آمریکا خلیج
خوکها درخاک کوبارا اشغال کرد تا
دولت کاسترورا که کم.نیست بود
سرنگون کند اما شکست خورد .سال
بعد آمریکا دریافت که شوروی درکوبا
پایگاه موشکی برپا کرده است آمریکا
وشوروی جهان را به لبۀ پرتگاه حنگ
جهانی سوم سوق می دادندکه با
درایت دو رهبر یعنی خروشچف و
کندی و دیدار آنها و گفتگو پیرامون

آزادی

پمپئی و هرکوالنوم
پمپئی شهر کوچکی بود در روم که
سی هزار نفر جمعیت داشت این شهر
محل عیش ونوش رومیان بود .شهر
دیگری نیز بنام هرکوالنوم درنزدیکی
آن قرارداشت که اقامتگاه ثروتمندان
واعیان بود .این دوشهر دردامنه کوه
باصفائی بنام «وزوو» که درختهای
زیتون و انگور آن را پوشانده بود
قرارداشت  .درسال  79میالدی
کوه وزوو ناگهان فوران کرد و مواد
مذاب از آتفشان وزوو دوشهررا درزیر
خود مدفون ساخت وتا قرنها اثری از
بقایای این شهر نبود ..سرانجام چند
دهه پیش مواد گداخته سنگ شده را
که از هفت تا  17متر روی هم انباشته
شده بود برداشتند ومشاهده شد
بعضی از ساختمانها بدون اینکه خراب
شده باشند زیر مواد گداخته رفته
اند.و اجساد انسانها بصورت مومیائی
شده از فساد دور مانده اند .اینک
همه بقایای این آتشفشان مهیب در
موزه نگهداری می شود.
ازاین آثار باقیمانده از آتشفشان وزوو
می توان به نحوۀ زندگی مردم در
دوهزارسال پیش پی برد.
در بقایای این آتشفشانی پدری که
بدنبال نجات فرزند خود بوده به
همان حالت سنگ شده ویا مردی که
از وحشت در کنجی خزیده به همان
صورت به سنگ تبدیل شده است.
درتصویر زیر انسانی که در خواب
بوده و گرفتار بالشده دیده می شود.
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دکتر طلعت بصاری				

قسمت دوم

آزادی زن ایرانی
از دیروز تا امروز
دختران از اظهار عشق به مرد مورد
نظر خود ابائی ندارند و اگر خود
نتوانند عشقشان را بدو ابراز نمایند
 ،دایگان و کنیزکانشان پیامبران
آنان بوده اند .منیژه چون چشمش
به بیژن افتاد شیفته او گردید
فرستـاد مـر دایه را چون نـوند
کـه رو زیــر آن شاخ سرو بلنـد
نگه کن که آن ماه دیدار کیست
سیاوش مگر زنده شد گر پریست
بـپرسش که چـون آمدی ایدرا
نیایی بدیـن بــزمگه انــدر آ
آنچه مسلم است زن در ایران باستان
چادر و روبنده به کار نمی برده ولی از
جلوه گری و نمایش اندام خویش پرهیز
داشته است .هرودوت و استرابون هر
دو پوشیدگی زنان طبقات ممتاز
ایران کهن را امری متداول دانسته
 ،آنرا نوعی اشرافیت به شمار آورده
و تأکید کرده اند که زنان طبقات
دیگر چنین قیدی نداشته اند .ناگفته
نماند وقتی از حجاب و پرده پوشی
زن ایران باستان سخن گفته میشود
مقصود حجابی که تا هفده دی ١٣١٤
شمسی در ایران معمول بوده نیست.
از مطالب کتاب دینکرد چنین بر
می آید که زن حق مالکیت داشته
و میتوانسته ق ّیم پسری شود که
پدر او را از ارث محروم کرده است.
دختر نصف پسر ارث می برده و زنان
ممتاز خانواده از ارث شوهر برابر
ارث پسر برخوردار می شده اند .در
ایران باستان تعدد زوجات وجود
داشته ،بخصوص در میان پادشاهان
و شاهزادگان و طبقات ممتاز کشور.
زن به مقام سلطنت  ،فرماندهی سپاه
و رزم با دشمنان نیز رسیده است.
باستان:
دوران
از
پس
پس از اسالم به زنان برجسته ای
برمیخوریم که در جهان سیاست ،
حکومت  ،شاعری  ،نویسندگی و
عرفان و بطور کلی علم و ادب سرآمد
روزگار بودند و از چند اثر ادبی و
تاریخی که به مناسبت مطالبی زشت
و زیبا راجع به زن اظهار شده است
بگذریم همه جا و همه وقت بجز
مسئله زیبایی و دلبری و طنازی و
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عشوه گری او در باره زن یا سکوت
شده است و یا چون قلم در کف
دیگری بوده به دروغگویی و مکر و
حیله و بیوفایی ( که هر یک از نظر
روانشناسی و جامعه شناسی قابل
بحث است ) متهم شده است و یا
اگر خواسته اند توهینی به مردی روا
دارند یا بدو دشنام دهند وتحقیرش
نمایند  ،زن صفت خوانده اند .این
توصیه نا روا را همه شنیده ایم:
زن خود را قـلم به دست نـده
دست خود را قلم کنی زان به
خواجه نصیرالدین طوسی در اخالق
ناصری تعلیم خواندن و نوشتن
را به دختران منع نموده و اهل
سیاست را هشذار میدهد که« :با
ضعفای عقول مانند زنان و کودکان
البته مشورت نباید کرد ».و به
مردان تأکید میکند « :از مخاطبه
عوام و کودکان و زنان و دیوانگان
و مستان تا توانند احتراز کنند».
در کلیله و دمنه آمده است« :زنان را با
غوامض اسرارمردان چه کار؟» سعدی
شیرین سخن شیراز گفته است :
« مشورت با زنان تباه است و سخاوت
با مفسدان گناه ».اکنون به ناله های
اندوهبار چند زن که گویای خواریها ،
خفتها و محرومیت میلیونها همجنسان
آنان است گوش هوش فرا دهیم.
در آخرین روزهای ماه ربیع الثانی
 ١٣٠١هجری قمری برابربا اسفند ١٢٦٢
شمسی دختری زیبا در خاندانی مرفه
و نیکنام چشم بروی جهان گشود
و عالمتاج نامیده شد .بانو عالمتاج
قائم مقامی متخلص به ژاله شاعر کم
نظیر قرن اخیر از اوضاع و احوال زن
زمان خود چنین گالیه آغاز میکند.
در چـاهسار حـرم
در چـاهسار حـرم با نـاله همنــفسم
تنگی گرفت نـفس از تـنگی قـفــسم
در تیره شام وجود افسرده شد شررم
در نیمه راه حیات درمانده شد فرسم
بــس سربلـند کسم اما به جـرم زنـی
در خانـدان بـشر گویی که هیـچکسم
در گورسان حرم با قــیرگون کفـنی
بر فاضالب وجود افشانده همچو خسم

آزادی

آنسویمحبسمنشهریوغلغلهیست
ویحکبهشهرموشهربیرونزدسترسم
دیـوارهای حرم بر فرقـدان زده
پوشیده راه نـظر بسته ره نفسم
آزاد پـرمگسا یر روی شهربـچم
مسکین منا که به دهرعاجزتر از مگسم
سرتا قدم شرفم اما چو کجروشان
هم بسته قفسم هم خسته عسسم
ای پرده دار حرم بردار پرده که من
نه سر سپرده نـفس نه بـنده هـوسم
بانگجرسرسدتدرگوشوغافلازآنک
من چـون زبانه زنـگ در سینـه جرسم
ور درخور قفس است فرسوده پیکر من
پس روزنی بگشای بر دامن قـفسم
گر فتنه هوسم این حبس و زجر بس است
ور غول راهزنم بند و شکنجه بسم
ای دست حق بدرآی و ز پای زن بگشای
آن بندهای گران کاین است ملتمسم

ژاله قائم مقامی
به سراغ زند دخت  ،دختر انقالبی
شیراز می رویم .او که نام اصلیش
فخرالملوک است دختر نصراهلل خان
زند از نوادگان صادق خان برادر
کریم خان زند است که در سال
 ١٢٩٠شمسی در شیراز متولد شد.
چیه؟
ندانم این کفن و پیچه و نقاب چیه
اگر که ما بشر استیم این عذاب چیه
به شاه تا جور ما بگوی باد صبا
بدون شرکت زن حسن انتخاب چیه
میان توده زن گر که نهضتی نشود

برای حال وطن شور و انقالب چیه
این جا
اینجا زنان ز جهل به زندان ذلت اند
گو خون قلب غمزده سرخاب رو کنند
مردان که ضعف زن به رخ او همی کشند
بهتر بود ز مردی خود گفتگو کنند
زور و زر است تکیه مردان بیخبر
تیرستم به سینه زن گر فرو کنند
زند دخت که مؤسس انجمن انقالب
نسوان شیراز و مدیر مجله دختران
ایران بوده است در مبارزات خود با
نامالیمات بیشماری روبرو شد که از
دو نامه زیرین بخوبی آشکار است.
مرحوم دکتر لطفعلی صورتگر در
پاسخ نامه گالیه آمیز و از اوضاع و
احوال آن روزگار بدو چنین مینویسد:
« دختر خانم عزیز مرقومه زیبای شما
را که نماینده یک روح پاک و عصمت
و طهارت اولین درجه بود به دقت
خواندم و بر آن مادری که چنین فرزند
برومند پرورده آفرینها گفتم ،دریغ
که وضعیت فعلی ایران به من اجازه
نمیدهد که حضورأ از شما ای دختر
پارس که خونتان مثل خون نیاکان
پاک و منزه از شوائب است تشکر
کنم» مدیر مجله حبل المتین به زند
دخت چنین مینویسد « :سرکار علیه
خانم زند دخت دام اقبالها  ،محترمأ
زحمت افزاست دو سه رقعیات آن
خانم عزیز را مالحظه نمود .از پیشآمد
هو و جنجال که نسبت به شما شده
هم ملول و هم خرسندم .ملولم از
جهالت ملت خود و خرسندم از اینکه
خانمی مثل شما را که الیق هر گونه
خدمت به وطن هستید همین پیش
آمد جسور و متهور خواهد سلخت و
تا این موضوع برای خانمی که خادم
وطن است پیش نیاید خدماتش ذی
اثر واقع نتواند شد .در خاتمه باز
شما را مخاطب کرده میگویم خانم
عزیزبواسطه هو و جنجال و برخی
سخنان از خدمات ملیه و وطنیه باز
نمانید که فرشته های رحمت متوجه
امثال شمایند .روزی بیاید که همین
ملت غافل شما را یاد و خدمتتان را
سپاسگزاری نماید» و در نامه دیگربه
زند دخت می نگارد  « :خانم عزیز با
اینکه شهامت یکی از صفات مقدسه
هر مرد و زن است مالحظه محیط
 ،مقتضیات زمان هم یکی از آثار
درایت و سیاست است  ،چون در
طبقه نسوان ایران جوهر گرانمایه
ای چون تو کمتر به وجود می آید،
میخواهم از هر گزند مصون مانی تا
سایر دوشیزگان را بهترین سرمشق
گردی ».پایان بخش دوم .ادامه دارد
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دکتر پرویز عدل

از دفتر خاطرات

تفق ُخدارا
ای ُم ّ

زمستان  1321برای ایرانی ها خصوص ًا
اهالی پایتخت بسیار طاقت فرسا
بود .کمی وگرانی خواربار همراه با
کمیابی وخرابی نان جان مردم را
به لبشان رسانیده بود .نان دولتی
سیلو که بیش از صدی چهل خاک
اره داشت ومردم به آن لقب «نان
آجر» داده بودند به آسانی پیدا نمی
شد  .اخبار رسیده از شهرستانها
از ناامنی درشهرها و غارت گری
درراه ها حکایت داشت  .مردم را از
سرنوشت وطن سخت نگران کرده
بود .چون مردم وجود قوای متفقین
را درایران باعث این گرفتاری ها می
دانستند بعض ًا درجراید مقاالت نسبت ًا
تندی علیه آنها چاپ می شد.روزنامه
ها دلی به دریا زده درلفافه مقاالت
ونوشته ها ی طنز و اشعار درد دل
مردم را منعکس می کردند .روزنامه
«نبرد» که به سردبیری اسماعیل
پوروالی و مدیریت خسرو اقبال
منتشر می شد اشعاری دراین زمینه
داشت  .یکی از این شعرها را اینجا
نقل می کنم  .از توضیحات پیرامون
آن غافل نشوید.

ای متفق خدارا

 منشور :اشاره به منشورآتالنتیکاست که به مردم دنیا وعده آزادی
می دهد .شاعر منشور وقول سران
ممالک بزرگ را افسانه وافسون
دانسته می گوید به دور ما خط بکش
و معذور دار مارا.
 دیشب زشهر شاهان خوش گفتموج کوتاه :
شهر شاهان «لندن» است که
ملکه هلند ،پادشاه دانمارک و شاه
یوگوسالوی و سران بیشتر ممالک
اروپائی مانند ژنرال دوگل ورئیس
جمهور چکسلواکی و لهستان به آن
پناه برده بودند .ومنظور از موج کوتاه
هم رادیوی بی بی سی لندن است که
هرشب اخبار جنگ را با آب وتاب
پخش می کرد.
بافقروتنگدستیشادیکنیدومستی:به مردم وملت های فقیر دل داری
داده توصیه می کند فقیر بمانند وبا
فقر خوش باشند( مزاحم ثروتمندان
«الفقر
نشوند .اسالم هم می گوید
ُ
فخری» فقر باعث فخر من است.
همسایگان این عهد:
منظور شوروی آن زمان و انگلیس
هستند.

عیدنوروز سال 1322بخاطراوضاع بدناشی از جنگ
جهانی ازطرف ایرانی ها ومطبوعات عید سیاه نامیده شد.
ای پیر بی مروت معذوردارمارا:
منظور وینستون چرچیل نخست وزیر
انگلستان است .
عیدنوروز سال  1322ازطرف ایرانی
ها ومطبوعات عید سیاه نامیده
شد.کمیابی خواربار  ،کمبود نفت
وقندوشکر وقماش و اخبار مربوط به
ناامنی در شهرستانها مردم را به تنگ
آورده بود.
روزنامه های پایتخت طی مقاالت
مؤثری مردم را به ترک مراسم جشن
نوروزی دعوت می کردند ..خیلی ها
هزینه شیرینی عیدرا به انجمن های
خیریه می پرداختندودرروزنامه ها
اعالن می کردند که از دیدوبازدید
عید خودداری خواهند کرد .دربانک
ملی ایران حسابی به شماره 2533
گشوده شد تا اشخاص هزینه ایام
عید خودرا به آن حساب بریزند تا
به مصرف کمک به فقرا برسد.هرروز
چند ستون درروزنامه ها آگهی هائی
از طرف اشخاص ومؤسسات مختلف
دیده می شد که طی آن ازشرکت
درمراسم عیدنوروز بمناسبت سختی
وضع داخلی کشور معذرت می
طلبیدند.
شهربانی وفرمانداری نظامی هم
آگهی کرده بودند که حکومت نظامی
درشب عید نیز برقراربوده وتمام
مهمانخانه هاورستوران ها باید
درساعت  9شب تعطیل کنند وشب
نشینی درمهمانخانه ها وزستوران
ها بمناسبت کمی خواربار ولزوم
جلوگیری ازاسراف درمصرف ارزاق

عمومی  ،اکیدا ً ممنوع است  .روزنامه
«خورشید ایران» طی سرمقاله ای نوشت :
«  ...جشن گرفتن وعید داشتن
وسفره گستردن وانجام تشریفات
آداب عید باوضع حاضر درآغاز این
سال برکافه ایرانیان حرام است.
ووطنخواهان راست ،که درآغاز
این سال درهنگام تحویل که به افق
تهران درسه ساعت ویازده دقیقه
وسی ثانیه بعدازظهرروز یکشنبه 30
اسفند خواهد بود  ،درکوچه  ،خیابان،
درخانه  ،درصحرا ،درهرکجا هستند
برای ابراز احساسات وطن خواهی
ونوع پروری وهمدردی با مبتالیان
وابراز انزجار ازاوضاع حاضر زمان
 ،مدت پنج دقیقه سکوت نمایند.
واما درباب صرف مخارج عید  ،عقیده
مابراین است که اشخاصی که تمکن
دارند  ،مخارج عید را شخص ًا به
مصرف فقرابرسانند»...
خلیلی مدیر روزنامه «اقدام» با
کمال شهامت طی مقاله پرشوری که
درروزنامه اش بچاپ رسانید نوشت :
« ...عید ما روزی خواهد بود که خطۀ
ایران از وجود بیگانگان هرکه وهرچه
باشند پاک وآزاد گردد!
نوروز ما ایرانیان پاک نژاد  ،روز نو
ایران خواهد بود که ما کشور خودرا
از تسلط اجانب  ،انگلیس وروس
و آمریکا ولهستان  ،آزاد و آسوده
ببینیم ».
پدرمنهم درکیهان از برگزاری نوروز
عذرخواهی کردامادرخانه ما سبزه
وسفره هفت سین برقرار بود.

ملت بمیرد از فقر ای متفق خدارا
ازآه ما به پرهیز کآتش زند بخارا
منشوروقول یاران افسانه است وافسون
باشد که باز بینیم دیدارآشنارا
دیشبزشهرشاهانخوشگفتموجکوتاه
درخواب خوش بمانید یا ایهاالسکارا
بافقروتنگدستی شادی کنیدومستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدارا
همسایگان این عهد رسم وفاندانند
یارب تو حفظ فرما این ملک بینوارا
حافظ به خود نپوشید این خرقه خیانت
ای پیر بی مروت معذوردارمارا

واما توضیحات :

 باشد که باز بینیم دیدارآشنارا.شاعر آرزو می کند اوضاع عوض شود
و به دیدارآشنایان برسد.
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آزادی

صفحه 23

حیاتی شکل گرفته که به آن سلول
می گویند.سلول که به فارسی یاخته
گفته می شود ساده ترین مجموعه
از ماده ای است که می تواند دارای
حیات باشد .دربین این موجودات
زنده از تک سلولی مانند آمیب تا
موجودات چندسلولی مانند گیاهان ،
حیوانات و انسان دیده می شوند.همه
فعالیت های یک موجود زنده اساس ًا
در سطح سلولی آن موجود صورت
می گیرد.

وپاسخ علمی
پُرسش
ُ
چروک پوست

وقتی به بیست سالگی می رسیم
توان پوست بدن ما از تولید کوالژن
که باعث شادابی و جوان نگهداشتن
پوست است کاهش می یابد.هرچقدر
پوست ماکوالژن بیشتری از دست
می دهد نازکتر می شودو خاصیت
االستیکی اش کمتر می شود.
واینجاست که چروک ها یکی پس
از دیگری برپوست ما ظاهر می شود.
برای جلوگیری از چروک پوست قرص
های حاوی کوالژن تجویز می شود

اثرات کم خوابی

اما این سرکه شفا بخش قندخون
را چگونه باید مصرف کرد.؟  4قاشق
چای خوری سرکه سیب را با یک
قاشق چایخوری شکر طبی و 8
قاشق چایخوری آب مخلوط کنید و
بیاشامید.

کم خوابی می تواند اثرات سوئی
دربدن ما برجای بگذارد .هرانسان
باید حداقل  6/8ساعت درشبانه روز
بخوابد .پژوهشگران به این نتیجه
رسیده اندکه وقتی خواب انسان کم
می شود مغز خیلی سریع منقبض
شده و کوچک می گردد.و منطقه ای
از مغز که برای حل مشکالت و حفظ
خاطرات مورد استفاده است آسیب
می بیند.درآزمایشی که برروی موشها
صورت گرفت این نتیجه به دست آمد

همیشه جوان

سرکۀ سیب
آیا میوه ها برای بیماری قند
ضرردارند؟ پژوهشگران می گویند
اگرچه بسیاری از میوه های شیرین
برای بیماری قند چندان مناسب
نیستند اما فرآورده های این میوه
ها گاهی بهترین داروی درمان دیابت
بشمار می روند .برای مثال سرکۀ
سیب اگر پس از غذا ویا قبل از رفتن
به بستر نوشیده شود به دلیل اسید
استیک موجود درآن که باعث تنظیم
قند خون می شود یکی از بهترین
داروهابرای مداوای دیابت است .

صفحه24

گیاه مولّد نفت

همه ما هرسال برسنمان افزوده
می شود اما الزام ًا هرکسی پیر و
ازکارافتاده نمی شود ..با ورزش ،
تغذیه مناسب وانتخاب روش های
زندگی سالم می توان سرعت عوامل
پیری را کاهش داد .رژیم غذائی
به تنهائی نمی تواند موادالزم برای
شاداب نگهداشتن شما را تأمین
کند .ورزش قادراست ماهیچه هارا که
نقش اصلی در جوان ماندن شما دارند
تقویت کند.

که موشهای کم خواب فقط درظرف
سه روز  25تا  30درصد اعصابی را
که برای تمرکز حواس الزم داشتند
از دست دادندو متأسفانه تحقیقات
بیشتر نشان داد که این موشها هرگز
موفق به ترمیم این اعصاب نشدند.
البته هنوز عاملی که باعث تأثیر
خواب کافی بر مغز ما می شود ،جزء
اسراراست .

به نام پرده درخشان tapetum
 lucidumکه درپشت شبکیه
قراردارد .همه نورهائی که نمی
توانند جذب شوند از پشت شبکیه
به این پرده درخشان برخوردکرده
و منعکس می شوند که درتاریکی به
رنگ سبز و یا طالئی است  .درگربه
های سیامی به رنگ قرمز است  .پرده
درخشان از  15الیه سلولهای تابشی
تشکیل می شودکه همه آنها باهم
همانند آینه عمل می کنند.

فرضیه سلولی

فرضیه سلولی چیست ؟ فرضیه
سلولی بازگو کننده این مفهوم است
که هر موجود زنده ای ازواحدهای

درخشش چشم گربه

آزادی

چرا چشم گربه ها درتاریکی می
درخشد؟ چشمان گربه مکانیزم ویژه ای
دارد که عبارت است از وجود پرده ای
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تعدادی از گیاهان تا کنون مورد
پژوهش قرار گرفته اند تا امکان
گرفتن نفت از آنها تعیین شود .بوته
هائی بنام  gopherمقدارزیادی
شیرابه شیر مانند تولید می کندکه
از جنس هیدرو کربن هستند .گیاه
دیگری با نام علمی pittosporum
 resiniferumگیاه بومی فلیپین
است میوۀ این گیاه که گردوی
نفتی نامیده می شود بزرگ و سرشار
ازماده ای است که می تواند بجای
نفت بکاررودومعموالً درفیلیپین
برای روشنائی از آن استفاده می
کنند .هم اکنون بررسی های زیادی
درحال انجام است تا بتوان از دانه
های روغنی به عنوان سوخت دیزل
استفاده کرد.

 P53چیست ؟

فرضیهی دیگری« مدلزمینهستهای»
را مطرح می کند که محتوی اورانیوم
وپلوتونیوم است و بوسیله ترکیبی از
نیکل  -سیلیکون احاطه شده است.
اورانیوم وپلوتونیوم همانند رآکتور
اتمی طبیعی کار می کندو تشعشعات
اتمی را بصورت حرارت ایجاد می
کند .این حرارت باعث می شود که
ذرات باردار حوزه مغناطیسی زمین
را بوجود بیاورند.هنوز دانشمندان
نتوانسته اند این فرضیه را رد کنند
و فرضیه دیگری جانشین آن کنند.
اما فرضیه اولی بیش از فرضیه دوم
طرفداردارد.

نرم ترین وسخت ترین

الماس سخت ترین ماده ای است که
درطبیعت یافت می شود اما همین
الماس وقتی بصورت گرافیت درمی
آید نرم ترین ماده است  .پس از
الماس نیترات برون سخت ترین
سنگ به حساب می آید.واحد وزنی
الماس قیراط است که معادل 200
میلی گرم است .معموالً یک قیراط
از الماس که بخوبی تراش داده شده
و بصورت کروی درآمده باشد حدود
 6/3میلیمتر قطر دارد .بزرگترین
معادن الماس در آفریقای جنوبی
قراردارد .

هسته زمین

در هسته زمین چه وجوددارد؟ از دهه
 1940زمین شناسان به این فرضیه
وباوررسیدند که درهستۀ زمین کره ای
از آهن و نیکل بصورت کریستال قرار
گرفته که بتدریج سرد شده و منبسط
می گردداین هسته داخلی بهنگام
سرد شدن انرژی عظیمی را به الیه
خارجی که الیه مایع نامیده می شود
منتقل می کند .این الیه متشکل از
آهن  ،نیکل و مواد سبک تر دیگر
نظیر گوگرد و اکسیژن است .

شماره  -60سال پنجم

سنگ الماس

درسال  1979این ژن کشف شد.
بعضی آن را فرشته نگهبان ژن ها می
نامند .وقتی  DNAیک سلول آسیب
می بیند این ژن بصورت یک ترمز
دستی عمل می کند و فعالیت سلول
مزبور را برای تکثیر که درنتیجه تولید
غده سرطانی می کند  ،متوقف می
سازد.این ژن  P53قادراست سلول
آسیب دیده را قبل از اینکه به تکثیر
بپردازد ترمیم کند.داشمندان پیش
بینی می کنند که احتماالً قادرخواهند
بود درآینده داروی ضد سرطان را از
همین ژن  P53بسازند.

زندگی درزیر خاک
آیا درزیر خاک هم زندگی وجوددارد؟
بسیاری از حیوانات که دردشتها
زندگی می کنند به محض آنکه صدای
نزدیک شدن پای انسانی رابشنوند
فرارکرده خودرا پنهان می کنند.
بعضی از این حیوانات درمیان علفها
خودرا پنهان می کنندو برخی نیز
بویژه درمناطق کویری به زیر زمین
می روند و درزیر خاک زیرزمین ها و
داالن هائی حفر می کنندو درحقیقت
شهری بوجود می آورند .ازجمله
مورچه ها  ،موریانه ها انواع کرم ها
سوسمارها موش ها و...و...
بسیاری از حشرات الروهای خودرا
درزیر زمین می گذراند تادرآنجا
دگرگونی حاصل کرده به حشره کاملی
تبدیل گردند حتی حلزون ها هم
درفصل خشکی به زیر زمین پناه می
برند .موشهای پوزه داروموش کورها
عالوه براینکه حفره های زیرزمینی
شان راه خروجی دارد چندین راه
فرعی هم برای مواقع اضطراری دارد.
مورچه ها وموریانه ها درساخت النه
های زیرزمینی خود آنچنان با اسلوب
مهندسی عمل می کنند که درهیچ

آزادی

طرح خانخه سازی انسانی نظیر آن را
نمی توان مشاهده کرد.

بزرگترین امواج

خیلی ها فکز می کنند سونامی
بلندترین موجی است که در
دریاها واقیانوس ها بوجود می آید.
درحالیکه امواجی بلند تراز سونامی
هم وجود دارد که درعمق دریاها
واقیانوسها بوجود می آید.این امواج
همیشه بصورت وارونه حرکت می
کنند دراین صورت به جای این که
بگوئیم بلندی موج  ،باید بگوئیم عمق
این موج ها چقدراست  .این امواج
«سولی تون» نام دارند  .ما اقیانوس
را پیکری متشکل از آبهای یکسان
می شناسیم  .اما این چنین نیست .
معموالً الیه کم عمقی که نزدیک به
سطح دریاست والیه روئی را تشکیل
می دهد آب گرم دارد ونمک آن
کمتراست .وطبقه سردتروپرنمک
تر درزیر قراردارد .بنابراین اقیانوس
می تواند ساختمان دو طبقه ای فرض
شود که مانند سرکه درروغن زیتون
که برای ساالد درشیشه می ریزیم
مرز مشترکی دارند .سولیتون ها که
شبیه به امواج نیمه هستند دراین مرز
با سرعتی معادل  8کیلومتر درساعت
حرکت می کنند موج همیشه از آبهای
گرم بطرف طبقه سرد زیرین می رود

صفحه 25

سبزیجات نه تنها غذا را خوش طعم
می کنند  ،بلکه شامل ویتامین های
مختلف ومواد معدنی بوده وموجب
تقویت دستگاه ایمنی بدن می
گردند .ودرنتیجه از خطر بیماری های
مختلف می کاهند .دراین نوشتار پنج
گیاه شفابخش را موردبحث قرار می
دهیم :

ریحان  ،جعفری  ،آویشن شیرازی واکلیل
کوهی خطر سرطانهارا کاهش می دهدوگشنیز
از خاصیت میکرب کشی قوی برخورداراست

ریحان Basil :
خاصیت اصلی آن مقابله با سرطان
هاست تحقیقات چدید نشان داد که
ریحان رشد غدد سرطانی را کاهش
می دهد.
این گیاه غذارا خوش طعم  ،اشتهارا
تحریک و به عمل گوارش کمک
می کند .موارداستفاده ازآن برطرف
نمودن حالت تهوع  ،ناراحتی های
روده ونفخ شکم می باشد .ریحان
بعالوه دارای اثر ضد میکربی
وادرارآوربوده وچای آن تورم مثانه
وکلیه را تسکین می دهد .ریحان
درتسکین هیجان ها مؤثربوده وبرای
بی خوابی نیز بکار می رود.
نتایج یک پژوهش که درمجله پژوهش
های علوم وتکنولوژی غذائی چاپ
شد نشان داد که ریحان تازه ماده
ای سرطان زا موسوم به اسید اوکادائیک
را خنثی نموده وفعالیت آن را  80درصد

کاهش می دهد.

جعفریParsley :
خاصیت اصلی آن تقویت دفاع بدن
درمقابل بیماریهاست  .مصرف آن
درطبخ غذا غالب ًا نادیده گرفته می
شود  .این گیاه سرشار از ویتامین
های  Aو  Cو به ترمیم زخم کمک می
کند .دریک بررسی علمی که درمجله
انجمن پزشکان آمریکا بچاپ رسید
نشان داده شد که جعفری احتماالً
خطر سرطان های پستان  ،روده
ومعده را کاهش می دهد.
ازدو هزارسال پیش جعفری بعنوان
یک گیاه داروئی شناخته شده است .
دارای خاصیت ادرارآوربوده وبه دفع
سموم از بدن کمک می کند .بعالوه
محرک اشتهاست وعمل گوارش را
تسهیل می کند .مصرف منظم آن
بگردش خون کمک می کند .بخاطر
داشتن پتاسیم کافی در کاهش فشار
خون نیز مؤثراست .
از خواص دیگر جعفری مقابله با بی
نظمی قاعدگی است  .بخاطر آنکه
حرارت ،ویتامین ها ومواد معدنی
جعفری را ازبین میبرد  ،بهتراست
پس از طبخ غذا آن رابه غذای گرم
اضافه کرد .یکی ازطرق استفاده از
جعفری اضافه کردن آن به ماست
همراه با نمک ،فلفل وکمی آب لیمو

آویشن شیرازیOrrgano :
خاصیت اصلی آن جلوگیری از
آسیب سلولی است  .مقدارترکیبات
ضد اکسیدان آن  30برابر بلوبری و20
برابر کرنبری است  .بنابرگزارش اداره
کشاورزی ایاالت متحده این دو میوه
سرشار از مواد ضداکسیدان هستند.
موادضداکسیدان ازآسیب سلولی
بعلت ریشه های آزاد جلوگیری می
کنند .ریشه های آزاد موجب سرطان
وبیماری قلب وعروق می گردند.
آویشن شیرازی گیاهی معطر
ودارای اثر ضد میکربی  ،ضدقارچی
وضدانگلهای روده است .

اکلیل کوهی Rose Mary :
خاصیت اصلی اکلیل کوهی محافظت
بدن درمقابل سرطان پستان است .
طبخ غذا ونان درحرارت بیش از 120
درجه فارنهایت موجب بوجودآمدن
ماده شیمیائی موسوم به اکریالمید
 Acrylamideمی گردد .این ماده
دربروز سرطان پستان دخالت دارد
دانشمندان دانشگاه فنی دانمارک
نشان دادند که اضافه کردن اکلیل کوهی
به غذا قبل از پختن آن میزان اکریالمید
را به میزان  60درصد کاهش می دهد.
این گیاه دردرمان فشار خون  ،بی
اشتهائی وسوء هاضمه نیز بکاررفته
است .

زآنجا
ا

دکتر همایون آرام  -نیویورک

گشنیزCilantro :
خاصیت عمده آن خنثی کردن
میکربهای غذا بخاطر ماده ضد
میکربی  Dodecenalموجود درآن
است گشنیز فعالیت میکرب سالمونال
را که عامل مسمومیت غذائی است
خنثی می کند.
برای خوش طعم کردن همبرگر می
توان گشنیز را به آن اضافه کرد.
گشنیز دردرمان بی اشتهائی ،ناراحتی
معده وسوء هاضمه نیز مؤثر است .
پزشکان هندی ازآن برای تسکین
سرفه وناراحتی مثانه استفاده می
کنند.

ازاینجا

چند گیاه شفابخش

می باشد.

ازهمــــــــــه جا

کاهش ارزش یورو درمقابل دالرآمریکا
ارزش یورو روز دوشنبه  ۱۵دی به
پایینترین میزان آن در  ۹سال گذشته
رسید .بنا به پیشبینیها ،پیامدهای
منفی نرخ تورم در منطقه یورو و عدم
ثبات سیاسی در یونان بانک مرکزی اروپا
را به اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی
و تسهیل کمی مجبور خواهد کرد.
به گزارش خبرگزرای رویترز ،به دنبال
کاهش دوباره ارزش سهام در بورس آتن

پروفسورپردیس ثابتی دانشمند جوان ایرانی وابوال

و همچنین سقوط بهای نفت ،بازارهای
سهام اروپایی زیر فشار قرار گرفتند.
ارزش سهام در بازار وال استریت
نیز کاهش یافته است ،به طوری که
شاخص داوجونز در بورس نیویورک
 ۳۱۴واحد کاهش نشان میدهد.
اما کاهش ارزش یورو به میزان
یک دالر و  ۱۹سنت پایینترین
سطح از مارس  ۲۰۰۶است.
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آزادی

و جمعآوری اطالعات در مورد ابوال
هستند،
به گفته پردیس ثابتی «ما فقط در
کنار هم خواهیم توانست این ویروس
را از پای درآوریم».

یانی برای اجرای کنسرت به ایران می آید
کنگره جدید آمریکا با اکثریت جمهوریخواهان
کنگره جدید آمریکا روز سهشنبه با
اکثریت جمهوریخواهان در مجلس
سنا و نمایندگان آغاز به کار کرد در
حالی که میچ مککانل بهطور رسمی
رهبر اکثریت در سنا را بر عهده گرفت
و جان بینر نیز همچنان در سمت
رییس مجلس نمایندگان باقی ماند.
جمهوریخواهان که برای اولین
بار در دوران ریاست جمهوری
باراک اوباما کنترل کامل دو مجلس

شماره  -60سال پنجم

پروفسورپردیس ثابتی یکی از
دانشمندان مطرح جهان است که
برای مبارزه با ابوال پیشقدم شده
است  .او سالها برای درمان وریشه
کنی ابوال در البراتور خود در دانشگاه
هاروارد مشغول تحقیق وبررسی
است و تاکنون بارها به آفریقا سفر
کرده وازنزدیک بیماران مبتال به
ویروس ابوال را دیدار و آزمایشاتی
نیز برای پیدا کردن راهی برای
درمان این بیماری انجام داده است
مجله تایم در سال  ۲۰۱۴میالدی،
«مبارزان با ابوال» را شخصیتهای
سال خود معرفی کرد.درمیان این
سشخصیت ها نام پروفسور پردیس
ثابتی نیز دیده می شود .دکتر ثابتی
و گروه او مدتهاست در حال تحقیق

شماره  -60سال پنجم

قانوگذاری را به دست دارند اکنون
بررسی لوایح معروف باراک اوباما
را در دستور کار قرار خواهند داد.
طرحهای عمده باراک اوباما عبارتند از
الیحه بهداشت عمومی آمریکا ،طرح
مهاجرت که از استرداد میلیونها
نفر به کشور مبدا جلوگيری خواهد
کرد ،آییننامهها در زمينه محیط
زیست و مقررات ناظر بر تجارت و
فعاليت شرکتهای بزرگ اقتصادی.

به گفته مدیر دفتر موسیقی وزارت
ارشاد« ،یانی» ،آهنگساز و نوازنده
معروف یونانی ،طی ماههای آینده به
ایران سفر خواهد کرد تا در تهران و
کیش به اجرای برنامه بپردازد.
این درحالی است که موسیقیدانان
ایرانی از برگزاری کنسرت در ایران
محرومند .استاد محمدرضا شجریان
مدتهاست مجوز برای برگزاری
کنسرتش درتهران وشهرستانها صادر
نمی شود .ویا مجید درخشانی هنگام
خروج ازایران برای اجرای کنسرت
در دوبی ممنوع الخروج می شود
وپاسپورت او ضبط می گردد.

آزادی

بدیهی است یانی درایران طرفداران
بسیاریداردوکنسرتهایشموفقخواهدبود.
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محمود نفیسی

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران

* سومین جلد ُرمان سیمین بنام «کوه سرگردان» در دستگاه
ممیزی رژیم سرگردان ونسخه دست نویس آن گمشده است
سیمین دانشور در هفتم اردیبهشت
 1300خورشیدی برابر با  28آوریل
 1921درشیراز چشم به جهان
گشود  .وی سومین فرزند دکتر
محمدعلی دانشور و قمرالسلطنه
حکمت «نقاش وهنرمند» است .
پدرش طبیبی سرشناس بود که از
احمد شاه لقب «احیاء السلطنه»
گرفته بود.مادرش خانم قمرالسلطنه
از خانواده حکمت وجد مادریش
فردی روحانی ومعروف به «جاجی
مجتهد» بود .مادر سیمین عالقه
فراوان به هنرداشتونقاشی را نزد
آقای صدرشایسته «ازشاگردان
استاد کمال الملک » فرا گرفته بود.
خانم قمرالسلطنه برای مدتی مدیر
هنرستان شیراز بود ومدتی هم به
عنوان دبیر نقاشی دردبیرستان
«مهرآئین» شیراز به کار تدریس
اشتغال داشت .
از دکتر محمدعلی دانشور وخانم
قمرالسلطنه سه پسر وسه دختر باقی
ماند که سیمین سومین آنهاست.
خواهر بزرگ سیمین درجوانی چشم
از جهان فروبست وتنها یادگار وی
دختر کوچکی بود به نام «لیلی» که
سالها باسیمین زندگی میکرد وچون
سیمین فرزندی نداشت اورا دختر
خوانده خود می دانست .سیمین
تحصیالت ابتدائی ومتوسطه ی خودرا
درشیراز دردبیرستان «مهرآئین» به
پایان رسانداو درسنین جوانی عالقه
وافری به سوارکاری داشت و بیشتر
اوقات آزاد خودرا به این ورزش
می گذراند .درتمام دوران تحصیل
شاگرداول بودوتحصیالت دبیرستانی
خودرا با معدل  19/25و عنوان
شاگرداولسراسرکشوربه پایان رساند.
او نخستین تجربه خودرا درمقاله
نویسی به هنگامی که درکالس
هشتم دبیرستان بود آزمودوآن را
تحت عنوان «زمستان بی شباهت به
زندگی ما نیست  ».درروزنامه محلی
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شیراز به چاپ رسانید.پس از پایان
تحصیالت متوسطه راهی تهران
گردید.ودرشبانه روزی آمریکائی
ثبت نام کرد .سپس به منظور تحصیل
دررشته ی زبان وادبیات فارسی وارد
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
شد .پس از درگذشت پدر به خاطر
نیاز مالی  ،منشی اداره ی تبلیغات
«رادیو تهران» گردید ومشغول
بکارشد .ومقاالت گوناگون اجتماعی
وخانوادگی « به ویژه درارتباط با
مسائل ومشکالت جوانان وزنان»
برای برنامه های رادیو نوشت وهم
زمان مقاالتی را نیز درروزنامه ی «
ایران» به چاپ رساند .سیمین درسال
 1328رساله ی دکتری خودرا باعنوان
«علم الجمال» وجمال درادبیات
فارسی تا قرن هفتم به انجام رساند
ودرجه دکترای زبان وادبیات فارسی
خودرا دریافت کرد درابتدا استاد
او خانم دکتر فاطمه سیاح بود که
قبل از پایان کاررساله دکتری
سیمین فوت کرد.وپس از ایشان
استاد بدیع الزمان فروزانفر استاد
راهنمای سیمین شدند .درارتباط
بااستادان خود سیمین می گوید«:
به جز خانم فاطمه سیاح واستاد
فروزانفر استادانی چون مرحوم
ملک الشعرای بهار  ،سعید نفیسی
 ،نصراهلل فلسفی و احمد بهمنیار
درتعلیم وتربیت من سهم به سزائی
داشتند ».سیمین درایام تحصیل
سبک های متفاوت ادبی ایران را
مانند « سبک سعدی  ،جامی تا سبک
وصاف » را به خوبی آموخت ومدتی
نیز از آنها پیروی کرد .اما سرانجام
به ساده نویسی روی آورد  .او درسال
 1327نخستین مجموعۀ داستان
خودرا بعنوان «آتش خاموش» و
ترجمه ی « مردوسالح» برناردشاو را
باعنوان « سرباز شکالتی» به چاپ
رساند .آشنائی سیمین وجالل آل
احمد دریک اتوبوس مسافری اتفاق

آزادی

افتاد  .جالل ودوستانش بااتوبوسی
که سیمین درآن بودعازم تهران
بودند  .درطول راه سیمین وجالل
باهم آشناشدند واین آشنائی به
دیدارهای مکرر و دلباختگی انجامید.
سرانجام دراردیبهشت  1329باهم
ازدواج کردند .دراین هنگام سیمین
درهنرستان موسیقی به کار اشتغال
داشت  .سیمین پس ازازدواج با
جالل بیشتر وقا خودرا صرف ترجمه
آثارادبی نمود .با ترجمه آثاری از
آنتوان چخوف «دشمنان » و« بنال
وطن» ازآلن پیتون « داغ ننگ» از
ناتانیل هاثورن وغیره  .درمعرفی
نویسندگان برجسته جهانی به
مخاطبان فارسی زبان نقش مؤثری
داشت  .سیمین دراین دوره عالوه
بر ترجمه ی آثارخارجی مجموعه
داستانهای کوتاه خودرا باعنوان
«شهری چون بهشت» انتشارداد.
سیمین درسال  1331خورشیدی
برابر با  1952میالدی با استفاده
از بورس «فولبرایت» راهی آمریکا
شدو برای مدت دو سال دردانشگاه
استنفورد دررشته ی زیبائی شناسی
به تحصیل پرداخت  .درهمین زمان
مدیریت مجله ی « نقش ونگار» را
بعهده گرفت وچند شماره ازآ« را
منتشر کرد .سرانجام در سال 1338
به استخدام دانشگاه تهران درآمدو
بعنوان دانشیار استاد علینقی وزیری
به تدریس شناخت هنروزیبائی و
تاریخ هنر مشغول شد .پس از حدود
بیست سال تدریس دردانشگاه
درسال  1358به علت
تهران
حستگی مفرط جسمی وروحی « که
مدتی اورا هم به بستر بیماری کشاند»
تقاضای باز نشستگی کرد که پس
از ماه ها مخالفت ازطرف گروه
باستانشناسی وتاریخ هنر پذیرفته
گردید .درسال  « 1348سو وشون»
منتشر گردید .این کتاب به چاپ
هفدهم رسیدوعنوان پرفروشترین

کتاب درزمینه ی نثرادبی را بخود
اختصاص داد .این کتاب به زبانهای
روسی  ،ترکی  ،ژاپنی  ،انگلیسی و
هلندی نیز ترجنه و بچاپ رسیده
است  .دردهه پنجاه مجموعه « به
کی سالم کنم ؟» ودرسال 1372
جلداول « رمان سیمین باعنوان «
جزیره سرگردانی » و جلد دوم به
نام « ساربان سرگردان» انتشار
یافتند اما جلد سوم باعنوان «کوه
سرگردان» باآنکه بیش از سه سال
از درگذشت سیمین می گذرد هنوز
سرنوشت آن معلوم نشده ونسخه
مفقود وهمچنان
دست نویس
رازآۀود باقی مانده است  .بسیاری
درنشریاتی
از مقاالت سیمین
چون مهرگان  ،نقش ونگار ،الفبا،
علم وزندگی و آرش بچاپ رسیده
است  .عالوه براین سیمین دانشور
سخنرانیهای متعددی نیز درمجامع
علمی و داخلی و بین المللی انجام
داده است  .متأسفانه سیمین دانشور
عصر پنجشنبه  18اسفند ماه 1390
پس از یک دوره بیماری درخانه اش
درتهران ازدنیا رفت .

نامه ای از سیمین بهبهانی
به سیمین دانشور
سیمین عزیز :نرا ندیده بودم .
سووشون راچنان که گذشت خوانده
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بودم و دیگرهارا می دانستم که استاد
دانشگاهی و شاگردان بسیار پرورده
ای وهمسر جالل آل احمد بوده ای
و بسیار محبوبی  .آرزوی دیدارت
با من بود .اما خود نیز چنان گرفتار
تنیده های خویش بودم که آرزو را
به سرکوب فراموشی می سپردم .
پس از انقالب درکانون نویسندگان
با منصوراوجی دیدار کردم که در
شیراز به سر می برد.و شیرازیست .
با تو مکاتبه ای داشت و پس از دیدار
 ،با من نیز درنامه هایش اغلب ازتو
سخن می گفت  .به او نوشتم که «:می
خواهم سیمین را ببینم .می بینی که
چگونه لقمه را از پشت سر به دهان
گذاشته ام  ».به هرحال  ،ازتهران
به شیراز و از شیراز به تهران میان
من وتو قراردیداری نهاده شد.
ازبابت این محبت دوستم اوجی ،
سپاسگزارم  .روز موعود رسید .باچند
شاخه گل و یکی دوتا از کتابهایم به
خانه ات آمدم  .خودت می گفتی :
نشانیم انتهای زمین «بن بست ارض»
است هنوز نام جالل روی درخانه بود
ویادش «جالل زندگیت» .درزدم و
گشودی  .خندان روی وسرشار از
مهر .یادم نیست که تورا بوسیدم
یانه  .قطع ًا باید این کاررا کرده باشم
 .پس از توخنده وخوش آمد دختری
شادوزیباروی دلم را پراز یگانگی
کرد .دختری خندان مثل خودن ،
دختر لیلی .گفتم چه دختر قشنگی
!» خندید وگفت « شمارا پیش از این
دیده ام  ».به مدرسه ما آمده ای
وبرایمان شعر خوانده ای ».مه آلوده
چیزی بخاطرم گذشت  .آنگاه برادرت
را دیدم  .سرلشگر دانشور .بسیار
متین ومؤدب هرقدررفتار تو بی
تکلف و ساده بود او مبادی آداب و
رسمی بود و بعدها دانستم چه اندازه
آگاه و درعین حال فروتن است .
چهارنفر بودیم  .نشستیم وازهردری
سخن گفتیم  .گفتی که توهم می
خواسته ای مرا ببینی ومن چقدر از
دیدار سرشار بودم ! تو راپیش ازآن
که تصور می کردم دوست داشتنی
یافته بودم  .برایت شعر خواندم .
برایت شعری هم نوشته بودم وآورده
بودم  .غزلی بود .روی پیش بخاری
گذاشتی  .باألی بخاری دیواری که
گویا باهیزم های سوزانش محفل
مارا گرمتر می کرد ومهندسی آن
یادگار جالل بود  .گمان می کردم
همه چیز نشانی از جالل دارد جز
تو که خودت بودی و نوشته هایت که
بی تأثیر از مصاحب دیرینه بودند.
ومن این استقالل را همیشه درتو می
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ستایم  .این نخستین دیدار مان بود.
اما ازآ« پس دیگر وانگذاشتمت  .دلم
قراری یافته بود .پرنده ای بی آشیان
را آشیانی بخشیده بودی  .دوستی ما
نعمتند ،بهشتند ،آرامشند .دوستی ما
دوستی اند .درروزگار« وصل خویش
را باز جسته بودم« .اصل» خویش
را آشنائی ها بی حد ومرزند .اما
دوستی ها محدود .بسیاری را می
شناسیم اما دل هایشان را نمی
شناسیم .چهره هاشان نزدیک است
 .اما دلهاشان دور .من دلت راشناخته
بودم  .آنقدربمن نزدیک بودی که
انگار خونم دررگهایت می دویدوانگار
عواطفت دردلم ضربان داشت  .انگار
درقرون گذشته  ،دراعصاردوردست ،
پاره ای استخوان دنده سموری بودم
که باآن گیسوانت را شانه کرده بودی
 .انگار کاسه صدفی بودم که ازآ« آب
نوشیده بودی  .انگار شاخ توخالی
قوچی بودم که درآ« دمیده وصدایم
کرده بودی  .وتو ...انجیر بُنی بودی که
درآرامش سایه اش بوداهای بی شمار
به آگاهی رسیده بودند .دیدارها مکرر
شد .منوچهر  -که اکنون فقط یادش
باماست تازنده بود دراین دیدارها
شرکت داشت  .می گفتی که چه
مرد مطبوعی است  . .دوسه روز پس
ازآنکه از دست دادمش  -گریه کنان
از تو پرسیدم  :مرگ جالل را چگونه
تحمل کردی ؟ گفتی  :انسان اسطوره
مقاومت است  .خود می داند چگونه
تحمل کند وتونیز تحمل خواهی کرد.
و لبخند همیشگی برلبانت بود .راست
می گفتی  ...تحمل کردم  .دخترت
لیلی تازمانی که همسر برگزید
همیشه دردیدارهای ما حضوری شاد
ی بخش داشت  .لیلی شعرهایش
را می خواند و می گفت  « :داستانی
نوشته ام ونمی دانم با قهرمان آن
که پسربچه بسیار خوبی است چه
کنم  .نمی خواهم سرنوشت تلخی
برایش بسازم  .زیرا دوستش دارم ».
می بینی که ما چگونه دراوهام خود
زندگی می کنیم ؟ آفریده های ما،
اگرچه خیالی  ،پاره ای از وجود ما
هستند .عزیزند .به سرنوشتشان
عالقمندیم  .این تمثیل ازآ« آفریننده
کل است که بی گمان مارا دوست
دارد .اگر لیاقت این دوستی را داشته
باشیم  .اکنون برادرت هوشنگ خان
«سرلشگر هوشنگ دانشور چندسالی
است که به ابدیت پیوسته همچنان
که همسرم منوچهر» و «پسرم علی
شرکت کنندگان همیشگی دیدارهای
ماهستند .زندگانی شان دراز باد !
خوش دارم هرچه می سرایم برایت

بخوانم همه «دشت ارژن» راقبل
از انتشار برایت خوانده بودم .گاه
می گوئیکه هرگز مادر نبوده ای .
می گویم که همیشه مادر بوده ای .
مادر هرکه می نویسد و می سراید.
می خواند ،می اندیشد .می خواند،
گیرم که از بطن جسمی تو نه از بطن
روحی تو .اما آری  ،توزادن را خوب
می شناسی  .تو باروری را تجربه
کرده ای  .دراندیشه ودر ذهن و حد
واالی تجربه همین است  .تو زری
را بهنگام باروری توصیف کرده ای
 .آنگونه که هرکه بارورشده باشد
می داند که این توصیف تا چه حد
به کمال نزدیک است  .شیشه های
عرق شاه تره رادرزیر زمین خنک به
یادبیار :زری بارداراست وشیفته وار
ازآن می نوشد .توزن را خوب می
شناسی  .فداکاری را دراو مجسم می
دانی  .استقامت را دراو به نهایت می
رسانی  .خواه زری باشد وخواه رقاصه
هندی  «.سیوش را و شیخ صنعان را
باز می آفرینی  .هریک را بگونه ای
نو و بازآفرینی ودیعه ای ایزدی است
 .می نویسی  .می ستایمت که خوب
می نویسی  .اما نه تنها نوشتن  :می
پذیری و می گوئی  ،عقده می گشائی،
دل می دهی  .راه می نمائی  .مادری
می کنی  .شیران بیشه از پستان
های اندیشه ات همیشه مستند.
قلمت نیستان هائی را می رویاند که
نی هایشان علم می شوند.
 22آذر 66
واینک شعری بنام «سووشون» که
سیمین بهبهانی برای سیمین دانشور
سروده وآن را به او تقدیم کرده است

آزادی

سووشون
سووشون را دخترم ارمغانم کرد
پسین
آغاز کردش
 حکایت درد:الله زاران سرخ
آفتاب گردان زرد
زری می اندیشد
به خوانچه عقد
ونانی بزرگ
ازبرگ گل
 چند گرسنه راسیر خواهد کرد؟
شب
از میان می شکست.
یوسف راهنوز
گرگی ندریده بود.
سحر طالیه می بست
اسلحه آنجا که باید رسیده بود
نیم روز
چرخه زرین به سراشیب پسین
می پیوست
عمه سرکه هارا
درآستر کشیده بود
شامگاه
درخون سیاوش
می نشست
سیاه بی سوار
به ایوان دویده بود
منابع ومآخذ:
 -1دفتر هنر -ویژه سیمین دانشور
سال دوم شماره  4مهرماه 1374
 -2یاد بعضی نفرات  -سیمین
بهبهانی -نشرالبرز تهران 1378
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داستان اـهل سبا

دکتر اصالن غفاری  -داالس تکزاس

اشاره  :نوشته بسیار ارزشمندی به
دستم رسید که توسط استاد فرزانه
جناب دکتر اصالن غفاری مدتی پیش
به نام «داستان اهل سبا» به رشتۀ
تحریر درآمده است  ،که متأسفانه
فقط دریک نشریه محلی وسپس در
مجموعه مقاالت ایشان یر عنوان
«داستان اهل سبا» (نوشتارهای
گوناگون) چاپ شده وکمتر کسی با
آن آشنائی دارد .این نوشته که با نکته
سنجی دقیق وقلم شیوای این استاد
مسلم  -که آرزو دارم سالیان دراز در
خدمتشان باشیم و سایه شان برسر
اهل ذوق وادب و دوستان مستدام
باشد  -برداشتی است از مثنوی
موالنا جالل الدین محمد بلخی
(رومی) که دقیق ًا اوضاع واحوال ایران
پیش از انقالب و بعد آن را تداعی می
کند .بااجازۀ ایشان خالصه ای ازاین
نوشته رابرای آن جریدۀ وزین تقدیم
می کنم تا اگر صالح می دانند نسبت
به چاپ آن اقدام فرمایند .داستان از
آنجا آغاز می شود که:
اهل سبا مردمی بودند که درنازونعمت
غوطه می خوردند
داده حق اهل سبارا بس فراغ
صدهزاران قصرو ایوانها و باغ
دادشان چندان ضیاع و باغ و راغ
ازچپ وازراست ازبهر فراغ
بسکه می افتاد از پُ ّری ثمار
تنگ می شد معبد وره برگذار
مردگلخن ناب از پُ ّری زر
بسته بودی درمیان زرین کمر
سگ کلوچه کوفتی درزیرپا
تخمه بودی گرگ صحرا ازنوا
گربگویم شرح نعمت های قوم
که زیادت می شد آن یوم ًا فیوم
شکر آن نگذاردند آن بدرگان
دروفابودند کمترازسگان
مانمی خواهیم این ایوان وباغ
نی زنان خوب و نی امن وفراغ
هرچه بیشتر این اشعار موردرسیدگی
قرار گیرد  ،مالحظه می شود که آئینه
تمام نمای وضع مردم ایران پیش
از انقالب است  .مردم به نسبت
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هرطبقه چه مرفه وچه متوسط از
همه چیز انتقاد می کردند و آن همه
پیشرفت ورفاه وآزادی های فردی
رانادیده می گرفتند.
آن سبا بادصبا بودندوخام
کارشان کفران نعمت باکرام
وجای تعجب نیست که روشنفکران
اهل سبای امروزی مثل سبای قدیم
می گفتند:
شهرها نزدیک یکدیگر بداست
آن بیابان است خوش  ،کانجادد است
دورهم جمع شده بودند که
اقتصاددهاتی وروستائی درست
کنند وجلوی پیشرفت وتمرکز
شهرهای بزرگ را بگیرند .بدون
توجه به اینکه سبای امروزی یک
کشور خشک وکویری وبی آب است
وکشاورزی دردی را دوا نمی کند .باید
به دنبال صنعت وتکنولوژی بود همان
طور که بتدریج انجام می شد.خالصه
روشنفکران ما به جای دلسوزی
وانتقادهای سازنده وراهگشا  ،با گفتار
ونوشتار خود کارشکنی می کردند
وقصدشان تیشه به ریشه زدن بود
وتوده های ناآگاه رابا جمالت فریبنده
به عصیان وسرکشی راهنمائی می
کردند وتاآن جا پیش رفتند که

درباربلقیس ملکه سبا

آزادی

شاعربظاهر مردمی و«امید»وار سرود:
نادری پیدانمی گردد امید
کاشکی اسکندری پیداشود.
ومنتظر بودند اسکندربیاید ودودمان
ملک وملت رابرباددهد که همانگونه
شد.
درسبای باستان هم ازقول مولوی
می خوانیم که دربرابر ناشکری
وناسپاسی وکفران نعمت اهل سبا ،
خداوند سیزده پیامبررا مأمورنمودکه
نزدآنهارفته وبه راه راست هدایتشان
کند.
سیزده پیغمبرآنجاآمدند
گمرهان را جمله رهبرآمدند
که َهلِه نعمت فزون شد شگرگو
مرکب شکر ار ُ
بخسبد حر گو
شکر منعم واجب آید درخِ َرد
ورنه بگشاید در خشم ابد
واین همان است که دربارۀ ملت
ایران هم شد ولی چون دورۀ پیغمبر
و پیغمبر بازی تمام شده بود برای
ما امام فرستادند که ایشان عقیده
داشتند «اقتصادمال خر است»
ومردم اسالم می خواهند نه نان و
آب و خورد و خوراک و شغل ورفاه
وامنیت  ...وبرای به انجام رساندن
این عقاید ،خودشان راولی فقیه

عنوان کردند  ،زیرا مردم را مهجور
وصغیر می دانستند وبه قیم وولی نیاز
داشتند  .یک نفر فقیه و بقیه سفیه !
قوم گفتند شکر ما رابردقول
ماشدیم ازشکر وازنعمت ملول
ماچنان پژمرده گشتیم ازعطا
که نه طاعتمان خوش آید نه خطا
***
انبیا گفتند دردل علتی است
که ازآن از حق شناسی آفتی است
رفع علت کن چو علت خوشود
هرحدیث کهنه پیشت نو شود
ما طبیبانیم شاگردان حق
بحر قلزم دید مارا «فانفلق»*
آن طبیبان طبیعت دیگرند
که به دل ازراه نبضی بنگرند
آن طبیبان غذا اندوثمار
جان حیوانی بدیشان استوار
ماطبیبان فعالیم ومقال
پرتو نورجالل
ملهم ما ِ
این چنین قولی تورا نافع بود
وآن چنان فعلی زره قاطع بود
دستمزدی هم نخواهیم از کسی
دست مزد مارسد از مقدسی
به طوری که مالحظه می شود
پیامبران مطالبۀ دستمزدی هم نمی
کردند ،همان طور که امام  ،برخلق
مستضعف ونهجور منت گذاشته
وبدون دستمزد قیمومیت و والیت
سفیهان راقبول نموده ودرسایۀ
الطاف الهی سگ برایش انبار اسلحۀ
توطئه کنندگان را کشف می کند
وریگ بیابان هلیکوپتر های آمریکائی
رانابود می کند وامام زمان هم
سواربر اسب سفید جلو لشکر اسالم
 ،عراقیها راازدم شمشیر می گذراند
وگله گله جوانان کم سن وسال را جلو
تانکهای عراقی به بهشت می فرستد
.اما روشنفکران سبا از تحصیلکردگان
ایرانی پخته تر وداناتربودند وبه این
سادگی وچشم بسته  ،عکس بابا را
درماه ندیدند وحرفهای آنان راقبول
نکردندوپاسخ دادند:

* اشاره به شکافتن دریا به اشارۀ موسی
وعبوراسرائیلیان هنگام فرارازمصر
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قوم گفتند ای گروه مدعی
کوگواه علم طب ونافعی
چون شما وابسته خواب وخورید
همچوماباشید ودرده می چرید
چون شما دردام این آب وگلید
کی شما صیاد سیمرغ دلید؟
حب جاه و سروری داردبرآن
که شماردخویش از پیغمبران
مانخواهیم این چنین الف ودروغ
کردن اندرگوش وافتادن اه دوغ
کاش یک موی اهل سبا به تن
روشنفکران ایرانی بود.
انبیا گفتند کین زان علت است
مایۀ کوری حجاب رؤیت است
روزروشن هرکه او جوید چراغ
عین جستن کوریش دارد بالغ
درمیان روز گفتن روزکو
خویش رسواکردنست ای روزجو
چون طبیبان رانگهدارید دل
خودبه بینیدو شوید ازخودحجل
این طبیبان رابه جان بنده شوید
تابه مشک وعنبرآکنده شوید
همانطورکه ملت ایران دراین سالها به
مشک وعنبر آلوده شده اند  .برگردیم
به نقل داستان که نشان می دهد
شهامت وهوشیاری اهل سبا جالب
بوده  ،درحالی که زودباوری ملت
ایران دراین رهگذر یکی از مسائل
شگفت آوراست .
قوم گفتند این همه زرق است ومکر
کی خدا نایب کند اززیدوبکر؟
مغز خر خوردیم تاماچون شما
پشه را داریم همرازهما
***
انبیاگفتند آوه بندجان
سخت تر کردای سفیهان بندگان
چه رئیسی جست خواهیم ازشما
که ریاستمان فزون است ازسما
ای بسادولت که آیدگاه گاه
پیش بی دولت  ،بگردد اوزراه
ای بسا معشوق آید ناشناخت
پیش بدبختی نداند عشق باخت
عاشق خویشید وصنعت کردخویش
دم ماران راسرماراست کیش
نعمت آرد غفلت و شکر انتباه
صید نعمت کن به دام شکرشاه
***
قوم گفتند ای نصوحان بس بود
انچ گفتید اردراین ده کس بود
نقش ما این کرده آن تصویر گر
این نخواهدشد به گفتگو دگر
آسمان راداد دوران وصفا
آب وگل راتیره رویی ونما
قسمتی کرده است هریک رارهی
کی َکهی(کاهی)گرددبهجهدیچون ُکهی
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***

عرش بلقیس
انبیاگفتند کاری(که آری)آفرید
وصفهائی که نتان زان سرکشید
اودواهاساخت بهرائتالف
نیست این دردو دواهاازگزاف
بلکه اغلب رنجهاراچاره هست
چون به جد جوئی بیایدآنم به دست
ازگفتگوهای بعدی قوم وپیغمبران
چنین معلوم می شود که درپایان ،
قوم بیچاره درست مانند مردم ایران
فریب خورده وبدام افتادند وپس
از مدتی پشیمان ورنجور وخسته
ووامانده ازگرانی وبیکاری واعتیاد
وفشاروزورگوئی دولتیان وآزارواذیت
خانمها و عزای جگرگوشگان
ودیگربالیا به جان آمده پیش انبیا
آمده وگفتند:
قوم گفتند ای گروه این رنج ما
نیست زان رنچی که بپذیرد دوا
سالها گفتید زین افسون وپند
سخت تر می گشت زآن هرلحظه بند

شهرارم

آزادی

قوم دربرابر عرض پشیمانی ونومیدی
خود ،چنین پاسخ شنیدند:
انبیاگفتند نومیدی بد است
فضل ورحمت های باری بی حداست
بعدنومیدی بسی امیدهاست
ازپس ظلمت بسی خورشیدهاست
هیچ ماراباقبولی کارنیست
کارماتسلیم وفرمان کردنی ست
غیر حق جان نبی راراه نیست
باقبول ورد خلقش کار نیست
راههای صعب پایان برده ایم
ره به اهل خویش آسان کرده ایم
درست مثل حرفهائی استکه امام
وپیروان او تحویل مردم ستمدیدۀ
ایران می دهند .می گویند
شماراازوابستگی نجات دادیم  .اما
پاسخی که مردم سبا به پیامبران
داده اند درست زبان حال ملت گول
خوردۀ ایران است .
کاش ملت ما این شهامت راداشت که
این حرفها رابه امام و نایبش بزند.

قوم گفتند ارشما سعد خودید
نحس مائید وضدید ومرتدید
جان ما فارغ بُداز اندیشه ها
درغم افکندید مارا و عنا
ذوق جمعیت که بودو اتفاق
شدزقال زشتتان صدافتراق
طوطی نقل وشکر بودیم ما
مرغ مرگ اندیش گشتیم ازشما
هرکجا افسانه غم گستریست
هرکجا آوازۀ مستنکریست
هرکجااندرجهان فال بدیست
هرکجا مسخی نکالی مأخذیست
درمثال وقصه .فال شماست
درغم انگیزی شمارا مشتهاست
این هفت بیت یک کتاب معنی
دربردارد .درست زبان حال ملت
غمزده وستمدیدۀ ایران است .به
راستی اگرانقالب برای آخوندها
سعدومبارک بوده  ،برای ملت ایران
جز نحوست  ،بدبختی  ،بیچارگی
 ،آوارگی  ،زبونی  ،خرابی وویرانی
چیزی به ترمغان نیاورده است .
صدای شادی ونشاطی که از هرکوچه
وبرزن وخانه وکاشانه بلندبود  ،به
آهنگ نوحه وعزا وماتم ودردورنج
تبدیل کرده اند.
درپایان داستان به طوری که ازاشعار
موالنابرمی آید  ،پیامبران سیزده گانه
ازارشاد و هدایت قوم مأیوس شده
ودست از پادرازتر قوم رابه خیال
خودگذاشته وبازگشته اند.
انبیا گفتند باخاطر که چند
می دهیم این راوآن راوعظ وپند
چند کوبیم آهن سردزغی
دردمیدن درقفس هین تابه کی
نفس اول راند برنفس دوم
ماهی از سر گنده گردد نی زدم
قرع باب
نیست دستوری بدین جا ِ
جز امید اهلل اعلم بالصواب
باید اذعان کرد همانطورکه اهل سبا
هوشیارتر وعاقلتراز ملت ایران بودند
 ،پیغمبران زمان هم ازامام ونایب
برحقش مهربانتر ومالیمتربوده اند.
سخن کوتاه  ،این طبیعی است که
هرملتی ندانسته والینشعور به دنبال
هدف نامعلوم ومجهول راه بیفتد ،
برسراو همان خواهد آمد که برسر
ملت ایران آمده است .
***
مطلب باالرا آقای حسین داالسچی
ازکتاب داستان اهل سبا نوشته استاد
دکتر اصالن غفاری تلخیص وبرای ما
ارسال کرده اند که صمیمانه ازایشان
سپاسگزاریم وبرای استاد غفاری هم
سالمتی وطول عمر خواستاریم  .سال
آینده یکصدمین سال تولد استاد
غفاری را گرامی خواهیم داشت .
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فریدون مشیری

در مورد قالب هاي نيمايي ببينيد
نيما چه كرد  .نيما آمد گفت به جاي
تساوي مصرعها كه شصت هزار بيت
شاهنامه همه فعولن فعولن فعولن
فعول فعولن فعولن فعولن فعول باشد،
اگر ايجاب كند و فضاي شعر عوض
شود يعني همهاش حماسه رزم نباشد
ديگر الزم نيست فعولن فعولن فعولن
باشد  .نيما چند تا حرف داشت كه من
هنوز معتقدم بسياري از كساني كه
از نيما حرف ميزنند به اين حرفها
توجهي نداشتهاند ،يا نفهميدهاند يا
ساده گذشتهاند .فكر كردهاند نيما
گفته آقاجان شعر نو يعني اينجا كه
نشد كوتاهش كن  ،آنجا كه نشد
اين خط را درازش كن در حاليكه
در صحبتهايي كه ما با نيما داشتيم
خودش راجع به پايان بندي مصرعها
خيلي حرف داشت يعني ميگفت
اگر من ميگويم ”ميتراود مهتاب “ ”
ميدرخشد شب تاب “ اين دو مصرع
به اين دوحالت در زير هم قشنگ
است  .بعد ميآيم سر سطر و ميگويم :
” نيست يكدم شكند خواب به چشم
كس وليك
غم اين خفته چند
خواب در چشم ترم ميشكند “
اين قالب را نيما عرضه داشت و
اينجايي را هم كه شكسته  ،ركن
عروضي را شكسته يعني فعالتن
فعالت  .و ديگر به همين بسنده
كرده چون اگر اين را بخواهند ادامه
بدهند ميشود فعالتن فعالتن فعالتن
فعالت  .يا در جايي ميشود بازهم
بيشتر بشود ولي در فرهنگ شعري
ما از چهار بار بيشتر نگفتهاند .مثال“
چهار بار گفتهاند مستفعلن مستفعلن
مستفعلن مستفعلن  .ميشود شش
تا ديگر هم به آن اضافه كرد  ” .اي
ساربان آهسته ران  ،كارام جانم
ميرود “ و امثال اين زياد است .
نيما آمد گفت ركن عروضي را تا آنجا
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كه حرفمان بسنده است كافي است
حتي بعضي جاها را هم حضوري شاهد
ميآورد  .مثال“ در شاهنامه گفته شده
كه :
نشستند و گفتند و برخاستند
پي مصلحت مجلس آراستند
نيما ميگويد اگر مصرع دوم نباشد
هيچ لطمهاي به شعر نميخورد ” .پي
مصلحت مجلس آراستند“ همين .
شايد هم راست ميگفت ولي فردوسي
نميتوانست آنجا را لنگ بگذارد .
فردوسي ناچار بود اين را بگويد .
حاال برگرديم به صحبتي كه داريم .نيما
يك قالب تازه پيشنهاد كرد  .يك نگاه
تازه به دوروبرمان  .يك نگاه تازه به همه
چيز  ،به زندگي ” قوقولي قوقو خروس
ميخواند“ هيچ وقت همچين كالمي در
شعر قديم ما ميبينيد ؟ نه حافظ  ،نه
سعدي  ،نه فردوسي و اينگونه كلمات
در شعر قديم معدودند  .ولي نيما يك
حرفش اين بود كه نگاه ما به تمام حوادث
اتفاقات زندگي  ،رويدادها ميتواند
بيان تازهاي در شعر نو ايجاد كند .
شعري دارد به نام ” كار شب پا “ اين شعر
واقعا“ شنيدني است  .يك بابايي شب در
مزرعهبايدبيداربنشيندكهگرازيچيزي
نيايد و پشه دارد پدر اين را در ميآورد و
اين با چه وصفي ميگويد كه آقا
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پشه دارد مرا ميخورد ،چيزي است
كه هيچ وقت اين حالتها را  ،اين
احساسها رادر شعر نميگفتند و نيما
از نظر مضامين نيز اين كار را كرد  ،نيما
ميخواست اين نگاه را به ما ياد بدهد  .و
به عبارتي زندگي را در شعر آورد  .شهر
را مردمي كرد با تمام اجزايش  .نگاهي به
زندگي و بيان آن احساس  ،آن دريافت
در قالبي كه خودش پيشنهاد ميكرد
كوتاه و بلند  .ديگران آمدند چه كردند ؟
نيما جز وزن عروضي شعر فارسي
چيزي نميگفت و در كتاب هزار
صفحهايش كه آقاي طاهباز چاپ كرده
شما شعر پيدا نميكنيد كه بيرون از
اوزان عروضي باشد يعني همان وزني
است كه فردوسي و سعدي و حافظ
و ديگران هم گفتهاند منتها آن ها به
شكل خودشان گفتهاند و ايشان به
شكل آزاد گفته  .با شكستن عروضي
 ،احساس درست  ،زيبا  ،اين گونه بود
نيما  .بنابراين ميشود گفت قالب نيمايي
يعني قالبي كه مصرعهايش كوتاه و
بلند است يعني حساب شده است و
بدانيم كه اين كلمه كجا بايد تمام شود.
همچنين گفتم كلماتي هم كه
رسم نبوده در شعر قديم وارد شود
ميتوانند آزادانه وارد شعر بشوند
منتها البته هنر شاعر اين است كه اين

آزادی

كلمه شعر را سست نكند و به اصطالح
شعر لق نشود  ( .و در جايي اضافه
ميكند ) من به چند چيز پايبندم .
يكي وزن  .من شعر بدون وزن يا غير
موزون را شعر نميدانم  ،كه نثر بسيار
زيبايي ميدانم  .سر اين هم جنگ و
بحثي ندارم  .اين را بارها گفتم اين
سه سطر را  ،يك جواني سالها پيش
براي من فرستاد در مجله روشنفكر
چاپش كردم  .نميدانم شما اسمش
را شنيدهايد  ،علي اشعري ميگويد :
ستارهاي از دور
مرا به وسعت پرواز خويش ميخواند
ستاره پنجره را بسته نميداند
خودم در شعري به نام چكاوك گفتهام :
ميتوان كاسه آن تار شكست
ميتوان رشته اين چنگ گسست
ميتوان فرمان داد :
هان اي طبل گران زين پس خاموش بمان
به چكاوك اما
نتوان گفت مخوان
اين را من سعي كردم و باز از شما عذر
ميخواهم كه يكي از حرفهاي نيما را
نزدم و آن اين است كه نيما ميگفت
شعر را بايد به طبيعت زبان  ،به طبيعت
زبان صحبت نزديك كنيم  .از نيروي
موسيقي زياد كمك نگيريم يعني :
نسيم خلد ميوزد مگر ز جويبارها
كه بوي مشك ميدهد هواي مرغزارها
نيما ميگفت هرچه شعر به طبيعت كالم
گفتاري نزديك تر باشد شعر است .
و وقتي من ميگويم ” ميتوان كاسه
اين تار شكست “ اين وزن هم دارد .
همين با تمام كساني كه شعر بي وزن
ميگويند اين اختالف سليقه را دارم
كه راه زيادي نيست كه شما اين وزن
را بپذيريد  .احتمال دارد يك مقدار به
نظرتان سخت بيايد ،اين طور نيست .
از ساده شروع كنيد  ،هم لذت بخشتر
است و هم در ذهن همه ميماند و مردم
به خاطر وزنش آن را به ياد ميآورند .
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هب انتخاب م.ع.آشنا

اقلـیم حضور -شارهخ مسکوب

ایام جنگ که بازار نان سیلو داغ بود ونان گیر نمی آمد  ،هرروز غروب نان های سفید خوش
خوراک را به قنادی نورامید اصفهان تحویل می دادند و او بین لهستانی ها پخش می کرد

بخشی از یک نامه

...جانم برایم نوشته ای که « تودرنامه
هایت کم کم چهره تازه ای رابه من
نمایاندی که من قب ً
ال ندیده بودمش ،
تین صورت جدید تو برای من ناشناس
است ».
عزیز من تنها رفقای خیلی نزدیکم
که از سالها پیش بامن بوده اند
میدانند که پشت سراین شاهرخی
وخستگی ناپذیر
که بی آرام
مسخرگی می کند و لیچار می گوید
یک شاهرخ دیگر پنهان شده است .
اگر بخواهم ژست های روان شناسی
بگیرم باید بگویم که شخصیت من
بکلی دوگانه است حتی آن وقت ها
که درمدرسه بودم  ،از سالهای آخر
بچگی  ،همین جور بودم  .حاال که به
عقب نگاه می کنم می بینم وقتی که
دراصفهان بودم سالهای دبیرستان ،
هم عضو تیم فوتبال اصفهان بودم
که از قوی ترین تیم های کشور بود
ومعموالً درمسابقات قهرمانی رقیب
تیم تهران بود  .هم قهرمان دوچرخه
سواری بودم  ،هم زورخانه کار بودم .
یادم هست ایام جنگ که بازار نان
سیلو داغ بود ونان گیر نمی آمد ،
هرروز غروب نان های سفید خوش
خوراک را به قنادی نورامید اصفهان
تحویل می دادند و او بین لهستانی
ها پخش می کرد .نان آنها را کنترات
کرده بود  .یک روز غروب سه چهار
تا بودیم که همان وقت با دوچرخه
از همانجا رد می شدیم  .چرخ هارا
کنار درخت گذاشتیم  .هجوم کردیم
به نان ها وبعداز کتک کاری مفصل
ده دوازده تا از نان نهارا بلند کردیم
وفرارکردیم وتمام ماجرا سه چهار
دقیقه توی تاریکی گذشت ولی
یارو فهمیده بود که این باید کار
بچه های مدرسه سعدی باشد .فردا
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ما با خیال راحت سرکالس نشسته
بودیم  ،یارو آمده بود دم مدرسه
وناظم هم به محض شنیدن مستقیم ًا
آمد سرکالس چهارم  .هرچهار پنج
تا را صداکرد ودقیق ودرست هم
حدس زد  .یارو همه را به استثنای
من شناخت وناظم هم هریکی
را یک هفته و ده روز بیرون کرد.
منظورم این است که درآن ایام همه
مرا یک آدم درس نخوان و شرور
و ورزشکار و الت بتمام معنی می
شناختند ودرست هم می شناختند.
ولی درهمان اوقات بیش از هروقت
دیگری درزندگیم کتابهای عرفا و
صوفی های خودمان را می خواندم .
بیشتر از هروقت دیگر تحت تأثیر
اسرارالتوحید وتذکره األولیا بودم
ودوستشان داشتم  ...دیگر این را
هیچ کس نمی دانست جز مادرم که
می دید شب ها زورکی خودرا بیدار
نگهمیدارم  ،درسهای مدرسه ام را
نمی خوانم و پولم را خرج کتابهائی
می کنم که نباید .
جانم ! امروز می خواهم کمی از خودم،
هرچند کارزیبائی نیست ولی مایلم
حاال که تو موضوع شاهرخ دیگری را

پیش کشیده ای تا آنجا که خودم را
درک می کنم بگویم چه چیزی است.
سالهای بعدهم همینطور بود .البته
درمدتی که فعالیت سیاسی می
کردم  ،خیلی کمتر .چون آن وقت
مجبوربودم بخاطر مصلحت یک
جریان کلی مواظب رفتار وحرفهایم
باشم .وحاال خیلی کمتر .بیشتر چون
چنین اجباری وجود ندارد  ،گمان می
کنم حاال هم وقتی بعضی ها می آیند
خانه ما ومی بینند که روی میز من
کتابی از هگل یا چیزی از ادبیات
یونان یا مثنوی است توی دلشان به
ریش من می خندندکه بی خوددارم
زور میزنم که خودم را آدم کنم .
اساس ًا زندگی باطنی من از سالهای
خیلی پیش زیادی جدی بوده است
وآنچه که درظاهر است خواه ناخواه
پادزهر باطن سخت گیر وخشن من
است  .یادم هست وقتی کالس ششم
ایتدائی بودم جمع خانواده بجز پدرم
میرفتند قم ومن یک روز تمام گریه
کردم وسماجت کردم وباآنها نرفتم .
کرایه ماشین مخارج سفرم رااز مادرم
خشکه گرفتم وکتاب بینوایان را22
ریال خریدم .پول توجیبی من آن

آزادی

وقت ها دهشاهی بود که دیگر به
پس انداز و کتاب خریدن نمی رسید.
بهرحال  ...عزیزم کنجکاوی روح من
سبب بوده است که همیشه درباطن
سخت وپرتالش باشم  .درآن سالهای
دبستان نات پنکرتون و جینگوز
رجائی را به محض انتشار جزوه
ای پنج شاهی از مؤسسه نشریات
بریانی که هنوز هم گویا هست می
خریدم وباترس ولرز می خواندم
وشب ها خواب ترسناک می
دیدم ولی نمی توانستم ازخواندن
خودداری کنم  .بعد  ،تازراه ترجمه
های شفا المارتین وشاتوبریان را
خواندم  .نغمه های شاعرانه وآن
ادبیات رمانتیک پرسوزوگداز ،
دست به دلم نگذار که خونین است
که امروز ازآن بیزارم ولی آنوقت ها
که پیش از آنکه بدانم عشق چیست
عاشق این «ادبیات عاشقانه» بودم
که همه اش عاشق بازی درمی آورد.
درعین حال همین وقت ها دلم می
خواست ازراه شاه پرستی وسوم
اسفند وپیش آهنگی از کار مملکت
سردربیاورم  .پدرم از حکومت
رضاشاهی بیزار بود ومن پنهان از
او اطالعات هفتگی وراهنمای زندگی
می خریدم وجمع می کردم  .اودشمن
این مطبوعات سیاسی وهنری بود ،
چون آدم مستبدی بود نمی توانست
به من حالی کند که چرا اینها بداست
فقط می گفت نباید بخوانی  .تمام شد
ورفت  .همین مرا بیشتر شایق می
کرد که بخوانم ...
به ادبیات کالسیک خودمان و
مخصوص ًا به عرفا [عالقمندبودم]
درآن موقع دیگر درسالهای متوسطه
بودم درهمان سالها خشکه مقدس،
جانماز آبکش شدم  .درعین حال
که الت وورزشکار بودم صوفی بودم
ودرحقیقت هیچکدامشان نبودم
بقیه درصفحه 48
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ردرپند ی روزغل

وژیه زمستان

نادرنادرپور

ربف

		
کوبیده برف زیر لگدهایش
درزیربرف  ،خاک تب آلود

بوی بنفشــه های بهــاران را
دردل نهفتــه حسرت باران را

درگوش کرده پنبۀ برف امشب
چشمان پاک جوی پراز آب است

شهری که جاو.دانه پراز حرف است
مژگان سبز کاج پرازبرف است

گاهـــی غبار برف فروریزد
برخشکسال سینــه من بارد

چون اشک من زشاخۀ مژگانها
این اشک گرم چون نم بارانها

من درکنار آینــه می گریم
ازپشت اشک  ،عکس تومی لرزد

چشم درشت آینه بیداراست
درقاب کهنه ای که به دیواراست

لبهای ســـرد آینه می بوسد
من در زالل آینـــه می بینم

خال سیـــاه زیر لبانت را
بغضی کـه بسته راه دهانت را

نور نگاه گرم تو می تابـــــد
میخواهمش زقاب برون آرم

ازچشم روشنی زدۀ تصــــویر
دیراست  ،ای امید گریزان ،دیر

دیگر دهان آینه بلعیده ست
اما دلم چو کودک بی مادر

نقش تـــــرا چو آب گوارائی
فریاد می کند کـــه تو اینجائی

گوئی صدای پای تو نزدیک است
		
آورده باد تازه نفس ازدور

پیموده سنگفرش خیـــابان را
بوی بنفشـــــه های بیابان را

فریدون مشیری

رددفترربف

دردفتر سفیدتو ،ای برف
می بایدم نوشت
شعری  ،به گرمی ُگ ِل آتش
به جای حرف
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باران

این ابر تیره باز چه می بارد
پنداری ازسواحل تاالب آمده ست
باقطره های سرکش باران
 که هرکدامپیغامی ازلطافت وپاکی
ورویشند.

باری ببار
ای ابر تیره باران زا
سیمای زشت شهرمن ،اینک
درپوشش غبار مه ودودمانده است
باری ببار

رسول حسین لی

زمستان

ردپنبه زارربف

پرویز خائفی

پهنای دستهای باز و سپید باد
برپلکان نقره ای کوه،
ناگه ردای برف
ازشانه های کاج برافکند
انگار ،راست قامت مردی سیاه پوش
درپنبه زار پهنۀ صحرا
دا ِر دراز هول ومترسک بود
فرامرزسدهی

همخوابگی طوالنی خاک
دربستر یائسه ترس
ارابه های خشمگین رعد
ازبستر شیری ابر گریخته اند
وبرپیشانی پرچین آسمان
ابر ،دربرزخ تردیدها ولرزهاست،
برف می بارد.
مظفرسعید

فروبارید برف

داهن ربف

دانه ی برفی اگربودم
تورا می دیدم
آزادی

فرهادعابدینی

ازپنجره اتاق پائین می آمدم
بعدازآن آب می شدم...
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ربف

قاسم الربُن

باران ببار

باران ببار
برخشکزار عطشناک پیکرم
نرست
دیری ست درکف دسام گلی ُ
پژمرده هرچه دراین خاک کِشته ام

باران ببار
یکقطرهآبنیستکهگلدرحریمباغ
پیراهنمنقشخودشستوشوکند
هرکوزهپایسفرهزهرریشهتشنهتر
هرریشهزیرخاکنگاهشبرآسمان
باران ببار
مارا هوای آب به سوی سراب برد
تاکی فریب نقش سترون  ،عنایتی
فسرد
ای ابر بارور که تب تشنگی ُ
هرغنچه راکه برسرشاخی نشسته است
خشکیده دررگ هربرگ خون سبز
باران بباروبالطف آب خویش،
بگذار خیمه زند هربهارگل
میان دودست من

زرتشت بهرام

شب سیاه

شبی از جمله شبهای زمستان
به فصلی کافتاب آمد به جدی
جهان ازیخ سراسر کوه سیمین
بلورین گشته جمله دشت وصحرا
گرفتـــــه ابرروی آسمان را
عروسان از چمن ها دورگشته
زیخ گشته زمین چون تخته عاج
ســــرکوهان سفید و پیر گشته
رسیده لشکر شــاه زمستان
زده خـرگاه دربستان شه دی
رسیده قاصــدی ازماه بهمن
زسرما سست گشته پیر هندو
نشسته من به کنجی درچنین شب

برکوهساران
بی آنکه افسرده شوم ،
این زمستان را
گفتم:
بهاری ست ازپی
سپیدی نشست برمویم
دلم گرفت ،
هربهارافزون تر می گردد
حیران مانده ام
که این چه برفی است؟
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آزادی

کهعالمگشتهبودآنگه َدمستان
که سرما را ن ُبد آنگاه حدی
توگفتیگشتگیتیجملهسنگین
شده سیمین همه ُکه هاو درها
گه پیـــری رسیده بوستان را
شگرفانش همـه رنجور گشته
خــزان گل را خزینـه کرده تاراج
هـــوای بوستان دلگیر گشته
همـه تاراج کرده باغ وبستان
هواسیم ودرافشان کرده بروی
زیخ کرده زمین چون کوه آهـن
بترسیده فرورفتـه بـه کندو
زسهـــم او گرفته جان من تب ...
صفحه 35

کیخسرو بهروزی

غم مخور

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

عب
ـی
ـهادی خرسندی  ،د زمان ما()2

به روزگار نخندیم اگر  ،چکار کنیم؟

بیا که خنده براحوال روزگار کنیم

* هادی مروج شادی  ،صلح وآزادی است.
* خرسندی شانس ونمک زندگی ماست،
قدرش رابدانید
* من شعر برای مردم عادی
بارغبت فوق العاده می گویم
آغازی دیگر

دربین ایرانیان مهاجرو تبعیدی شد
وموجب استقبال بی نظیر ایرانیان
از شب های شعر وبرنامه های صحنه
ای او ونمایش گونه های طنز آمیزش
درکنار «پرویز صیاد» گردید.
ازهادی خرسندی تاکنون مجموعه
ای از طنز بانام «انشاء های صادق
صداقت » درسال  1377درآمریکا
منتشر شده است .
گزیده ای از شعار اوهم زیر عنوان
«آیه های ایرانی » منتشر گردیده
است .

همتی باید

دربحبوحۀ انقالب  ،هادی سرودن
جدی
شعرهای طنز رابصورتی
آغاز کرد و با سرودن شعرهای
تاریخی «اسم شب» و«گفت ،گویا
گذشت».
بختیارازمرزبازرگان
وارد مرحله تازه ای از کار هنری
شد وشعرهایش دست به دست می
گشت.
باآغاز اختناق وسرکوب جمهوری
نوپای جمهوری اسالمی به لندن
بازگشت ودرسال  1358فعالیت
گسترده ای راباانتشار روزنامه طنز
«طاغوت» درلندن دنبال کرد.
این اولین نشریه طنز اپوزیسیون
درخارج ازایران بود که درآن به مبارزه
بااستبداد مذهبی پرداخت  .این
نشریه پس از چندی به «اصغرآقا»
تغییر نام داد وجیب خالی هادی پس
از بیست سال موجب توقف انتشار
آن گردید ( باعث خجالت ماخارج
نشینان)  .همزمان باانتشار اصغرآقا،
چاپ نوشته ها واشعار خرسندی
در « کیهان لندن»  « ،نیمروز» و
«روزگارنو» موجب تیراژ این نشریات

اهل کتاب ودوستداران طنزهای
خرسندی چشم براهند تا دالر داری،
اهل فرهنگ و ناشری همت کند
ومجموعه ای از آثاربی نظیر اورا چاپ
ومنتشر کند ونامی بلند وماندگار
برای خود  ،واثری جاودانه برای
فرهنگ ایران به یادگار بگذارد ..به
امید آنروز.
خوشبختانه هادی عزیز ما دست روی
دست نگذاشته واز پای نمی نشیند .
با پشتکار  ،شوق وذوق کم نظیری
شبانه روز کار می کند .روی اینتر نت،
در برنامه هائی رادیوئی وتلویزیونی
وروی صحنه درکشورهای مختلف به
مبارزه بی امانش برای رهائی ایران از
استبداد اسالمی ادامه می دهد.
طنزها و شعرهای خرسندی درحقیقت
وسیله ای برای ترویج شادی  ،صلح ،
انسانیت وآزادی ومبارزه با جهل است
 .شعر بلندی به مناسبت نوروز وسال
نو در  1377گفته است که نمونۀ زیبا
و گویائی دراین مورد است .
ابیاتی ازآن را بخوانید و آفرین
برهادی بگوئید.

هادی خرسندی شاعر وطنز نویس
نامدار درسال  1323خورشیدی  ،زاده
شده است (امیدوارم درست باشد.
این هم از عجایب روزگارماست که تا
هنرمندی و بزرگی زنده است اطالع
دقیق ومستندی از تولد و زندگی او
نداریم «.تا هستم ای رفیق ندانی که
کیستم» مگر این که خود بنویسد یا
بنویساند.).
خرسندی از جوانی به طنز نویسی
وروزنامه نگاری پرداخته است (
بازهم بطوردقیق ومستند معلوم
نیست درچه سنی ودرچه نشریه ای
نخستین نوشتۀ او بهچاپ رسیده
است  .).گویا طنز نویسی را جدی تر
درسال  1340با نشریه فکاهی توفیق
دنبال کرده است  .دردهه چهل
بایاران طنزنویسش نشریه فکاهی
کشکیات را انتشار داد وپس ازآن
چاپ نوشته هایش بانام های مستعار
هادی خان ،لب کلفت ،پارازیت چی،
سوعات چی  ،خ .تلفنچی دربعضی
نشریات  ،از جمله روزنامه اطالعات،
اطالعات بانوان  ،و کاریکاتور نام
او را به عنوان طنزپردازی موفق و
محبوب مطرح کرد .هادی خرسندی
دراواسط سال  1355ازایران به لندن
رفت وهمزمان باوقوع انقالب به تهران
برگشت وبه طنز نویسی در مطبوعات
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ادامه داد.

آزادی

« چلچله ازراه آمد ،مثل پیک خوش خبر
پس نباید بودغمگین وپریشان وپکر
هم نباید بایگانی کرد قر رادرکمر
خوشبرقصیموبخوانیمازسرشبتاسحر
پیروی از سنت آباءواجدادی کنیم
سالههفتاداست بایددفکرهفتادیکنیم
سال هفتاد است باید آدم هفتاد بود
گصاحب اندیشۀ انسانی وآزادبود
عاشق بوی گل و ِرنگ مبارکباد بود
دشمن جهل وفساد وفقرواستبداد بود
خوش بود گر همدلی درراه آزادی کنیم
سال هفتاد است باید فکر هفتادی کنیم
درزیر نمونه های دیگری از نوشته ها
و شعرهای هادی عزیز را می خوانید
 .بااین امید که خرسندی گرامی این
نوشته راببیند و با صداقت ومهری
که دراوسراغ داریم  ،نادرستی ها
 ،کاستی ها و اشتباه های آن را
دریادداشتی هرچند کوتاه گوشزد
کند:

که خمینی شده ست آقایش
می کند ازرژیم اوتمجید
بااراجیف روح فرسایش
یادم آمد که بود این آقا
گوشۀ هایدپارک  ،مأوایش
صبح تاشب دری وری می گفت
به رژیم وتمام اعضایش
درره بازگشت «شاهنشاه»
باهمه بود جنگ ودعوایش
گفتم  :این بود سلطننت طلبی؟»
باتمام فغان وغوغایش؟
گفت  :اموال بنده شدتوقیف
نزد«آقا» و طبق فتوایش
لیک در پس گرفتن اموال
«شه» نجنبید هیچ از جایش
پس خودم مخلص امام شدم
بوسه دادم زدور برپایش
بانماینده اش مالقاتی
دست دادونمودم ارضایش
«مرگ برشاه » یک دوتا گفتم
تا که لی لی نهم به الالیش
گفتم این بینوا طلب دارد
ازشماباغ و ملک وویالیش
ثروتم را اگر که پس بدهید
نوکرم برامام وآبایش
نامه ای اونوشت بهر امام
بنده البته کردم امضایش
رهبرانقالب اسالمی
تاکه آن نامه دید وانشایش
رفع توقیف کرد از مالم
جان به قربان قدوباالیش
بله من «سلطنت طلب» بودم
نکنم هیچوقت حاشایش
حال پنجاه درصدش حل شد
گرکه دقت کنی به معنایش
«سلطنت» با«طلب» دوتا لفظ است
بکن از همدگر مجزایش
بنده اکنون رسیده ام به «طلب»
«سلطنت » نیز گور بابایش
هرکسی همچو من قناعت کرد
به ز دیروز هست فردایش.
***

شیخ ما این اشتها راازکجاآورده ای؟
شال ونعلین وعبارا ازکجاآورده ای؟
اینهمه جنس عتیقه ازکجاآمد به دست؟
این دوتا تنگ طالراازکجاآورده ای؟
آنهمهارزیکهخارجکردیازکشورچه بود
دسته دسته پولها را ازکجا آورده ای؟
ازچه منبع شدفراهم پول این ده تا دکان
پول شش تا سینمارا ازکجاآورده ای؟
گفتهبودیمیکنیبادشمنانجنگوجدل
این بلوف آن ادعا راازکجاآورده ای؟
مردمان را میزنی بادشنه وچوب وچماق
این قشون و این قوارا ازکجاآورده ای؟
روضهمیخوانیوسوهانمیکشیبرروحخلق
المروت این صدارا ازکجاآورده ای
صبحوشبچونموریانهمملکترامیخوری
واقع ًا این اشتهارا ازکجاآورده ای؟

چلچلی
نظرخواهی
ازیک آمریکائی پرسیدند  :نظرت
درمورد کوپن گوشت چیه؟
فت  :گوپُن چیه ؟
از یک آفریقائی پرسیدند :نظرت
درموردکوپُن گوشت چیه؟ گفت
گوشت چیه؟
از یک ایرانی پرسیدند  :نظرت درباره
کوپُن گوشت چیه؟ گفت  :نظر چیه ؟

جوک فقیه عالیقدر
حضرت فقیه عالیقدر  ،به مغازه
عینک قروشی بازارقم رفت  .عینکی
را که تازه خریده بود  ،پیش فروشنده
انداخت و با دلخوری گفت  «:نخواستم
 ،بگیر پولشو بده» فروشنده باناراحتی
پرسید «:حضرت آیت اهلل  ،یعنی می
فرمائید اندازه چشمتان نیست؟»
ففقیه عالیقدر پاسخ داد «:نه جونم
این عینک اص ً
ال اندازه اش خرابه  .من
میزنم به جور می بینم  .زنم میزند یه
جور می بینه  .برادرم میزنه یه جور
می بیند .بابام میزنه اص ً
ال نمی بینه»

حکایت
یکی را درجمهوری اسالمی به جرمی
به محضرعدل آیت اهلل گربه نره بردند.
فقیه عالیقدر پس ازربع دقیقه بررسی
ما جرا فرمود :مجازاتش یک سال

سلطنت  -طلب

دیدم آقای سلطنت طلبی

شماره  -60سال پنجم

دادگاهِ ازکجاآورده ای؟

شماره  -60سال پنجم

حبس ابد است  .گفتند :قربان حبس
ابد که یک سال نمی شود .فرمود
دوسالش کنید.

فقیه عالیقدر وهفت سین
ازفقیه عالیقدر خواستند هفت سین
رابگوید :گفت  :سرکه  ،سماق ،سنجد،
سیب ،سمنو ،سبزی  ،سیزده بدر
گفتند :سیزده بدرکه جزو هفت سین
نیست
گفت پس مابی خودی گذاشته
بودیمش سرسفره هفت سین.
***
ازفقیه عالیقدر خواستند هفت سین
را بگوید.گفت  :سرکه  ،سماق ،
سنجد ،سیب ،سمنو ،سیر.
گفتند :این که شش تاشد.
گفت  :خود سفره حساب نیست ؟
***
ازفقیه عالیقدر خواستند هفت سین
رابگوید  :گفت  :سرکه  ،سرکه  ،سرکه
 ،سرکه  ،سرکه  ،سرکه  ،سرکه.
گفتند نمیشود هرهفت تایش سرکه
باشد.گفت  :سرکه  ،سرکه  ،سرکه ،
سرکه ،سرکه  ،سرکه  ،سمنو
***
ازفقیه عالیقدر خواستند هفت سین
را بگوید .گفت  :سرکه  ،سماق ،
سنجد ،سیب  ،سبزی ،سمنو ،ماهی.
گفتند ماهی که با سین شروع نمی
شود.
گفت  :ماسگ ماهی گذاشته بودیم.
***

آزادی

ای برکتاب عشق وشکنجه  ،مقدمه
گه نرم همچو پنبه وگه تیز  ،چون قمه
کاری که بادل ِمن بیچاره کرده ای
گرگی نکرده است بواهلل با رمه
صدبار باجفای خودت کشته ای مرا
یک بارهم نبرده امت من را به محکمه
خواهی مرا به بندکشی برده ام کنی
انگارتوخلیفه ای ومن دیالمه
لبهای جمع وجورتو چون قندحبه ای
چشمان مایه دارتو چون چای دیشلمه
ازدستپخت تو چه بگویم که روح من
مانده ست کنج مطبخ تو  ،توی قابلمه
دستِونوس بسته ای از پشت  ،دستخوش
بیدستشدزدستتو،مسکینمجسمه
زیبائی آنچنان که قسم میخورم بعشق
عاشق نبوده ام بهمه عمر اینهمه
من بی تو  ،بی رفیق تراز پیر بی عصا
من بی تو  ،بی نصیب تراز طفل بی ممه
می خواهمت بقدر تمامی کائنات
یعنی به لهجۀ خودمانی«یه عالمه»!
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دنباله نامنامه
انمول »----اندوکوگا Enmul
ان/انو Anu
درسومری ان  An؛ پدر خدایان ،
«خدای کائنات » درکیهان شناسی
سومری  ،پیش از هرچیز دریای
آغازین بودکه ازآن کوه کیهانی  ،ان
وزمین (کی) زاده شد .آن دوبه وسیله
انلیل ازهم جداشدند  .سپس «ان» به
سوی آسمان ها رفت وانلیل به زمین .
«ان» بعدا ً هرچه بیشتر به پس زمینه
عقب نشینی کرد .دراوروک معبد
مهمی به نام او بود.
انوجی Ennugi
خدای آبیاری و بازرس جویبارها.
انوما -الیش Enuma-Elish
حماسۀ سامی آفرینش که آفرینش
خدایان  ،درهم شکستن نیروهای
آشفتگی به وسیلۀ خدای مردوک
جوان  ،آفرینش انسان از خون
کینگو  Kinguقهرمان شکست
خورده آشفتگی راتوصیف می کند.
این عنوان از نخستین کلمات حماسه
به معنی «زمانی درباال» گرفته شده
است .
انونکی Anunnki
معموالً خدایان جهان زیرین  ،داوران
مرگ  ،فرزندان انو.
اوبارا -توتو Ubara-Tutu
شاهی در شوروپاک  ،پدر اوتناپیش
تیم  .تنها شاه کیش که نام او
درفهرست شاهان پیش از توفان آمده
است .غیراز اوتناپیش تیم .
اوتناپیش تیم Utnapishtim
دربابل قدیم اوتاناپیش تیم.
درسومری زیوسودرا Ziusudra؛
دراشعارسومری او پادشاهی خردمند
وکاهن شوروپاک بود .درمنابعاکدی
از او به عنوان شهروند خردمند
شوروپاک یادشده  .او فرزند اوبارا-
توتو بود ونام او غالب ًا به « او که
زندگی یافت» ترجمه شده است.
او دست پروردۀ ا ِئا /ا ِآ بودوبا تبانی
همین خدا  ،او با خانواده و «تخم همه
جانوران زنده » از توفان نجات یافت و
به وسیلۀ خدایان به دهانه رودخانه
ها برده شد تا جاودانه زندگی کند .
به او لقب « دوردست» داده شد .طبق
روایات سومری او در دیلمون جائی
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حماسۀ گیلگمش

 ،خدای خردمندی و برادر و شوهر
ایشتاربود .او باا ّره ای نشان داده شده
که احکام را با آن می ب ُ َرد.
شوروپاک Shurrupak
درحال حاضر تل فراه  .هیجده مایل
درشمال غربی اوروک  .یکی از
قدیمی ترین شهرهای بین النهرین .
یکی از پنج شهری که پیش از توفان
وجودداشته  .جایگاه قهرمان داستان
توفان .

ترجمه  :صوتی کرمانی
قسمت هفتم

که خورشید سر می زند  ،می زید.
اور Ur
پایتخت
شهری دربین انهرین
سومریان  ،موطن ابراهیم  .بندری
درساحل فرات نزدیک خلیج فارس
اورشانابی Urshanabi
دربابلیقدبم سورسونابا Sursunaba
قایقران اوتناپیش تیم  ،او هرروز
از آبهای مرگ بین باغ خورشید و
بهشتی که اوتناپیش تیم جاودانه
می زیست  ،سفر می کزد .با پذیرش
گذراندن گیلگمش به ذیلمون از
این حق محروم شد وگیلگمش را به
اوروک بازگرداند.
اوروک Uruk
درکتاب مقدس ا ِ ُرک  . Erukدرحال
حاضرورقا  Warkaدرجنوب بابل
بین فرا (شوروپاک) و اور .حفاریهای
باستانشناسی نشان داده است که از
شهرهای مهم با معابد بزرگی برای
انوو ایشتار بوده  .از لحاظ سنتی
دشمن کیش و بعداز توفان مقر
سلسلۀ شاهان که گیبگمش پنجمین
ومشهورترین آنان بود.
ایا Aya
پگاه  ،سپیده دم  ،فجر  ،عروش
شمش  ،خدای خورشید.
آیجی جی Igigi
نام مشترک خدایان آسمان
ایرکاال Irkalla
نام دیگری برای ارشکیکال .اهلل جهان
آخرت
ایشتارIshtar
درسومری اینانا Inannaالهه عشقو
باروری ونیز الهه جنگ .اورا شهبانوی
آسمان می خواندند .او دختر انو بود
ونگهبان شهر اوروک که معبدی به
نامش ساخته بودند.
ایشوالنا Ishullana

آزادی

باغبان انو .زمانی ایشتار به عشق او
مایل شد واورد کرد  .ایشتار اورا به
موش کور یا قورباغه تبدیل کرد.

شولپائه Shulpae
خدای ناظر برجشنها واعیاد.

بابل Babylon
به معنی «دروازه خدا» [ باب اهلل] ،
پایتخت بابلی ها  ،درکنار رود فرات .
اقامتگاه شاهان درهزارۀ دوم پیش از
میالد ببعد.
برسوس Berossos
کاهن مردوک دربابل  .او بابل نامه را
درحدود  281پیش از میالد به زبان
یونانی برای نقل سنتهای فرهنگی
بین النهرین برای آنتیوح /آنتیوخوس
اول فرمانروای سلوکی (261 -281
ق.م ).نوشت  .بخشهائی ازاثر او در
نوشته های نویسندگان بعدی یونانی
به صورت نقل قول بجا مانده.
بلیت  -شری Belit- Sheri
کاتب و ثبات خدایان جهان زیرین
پوزور-اموری Puzur-Amurri
ُسکاندار ائتناپیش تیم درزمان توفان
تموز Tammuz
درسومری دوموزی  ،خدای متعال
 ،خدای درحال احتضار رستنی ها،
محکوم شده بوسیلۀ ایشتار و موضوع
سوگواریها .دراشعار اکدی ایشتار
برای یافتن تموز شوهرش به جهان
زیرین رفت  .اما دراشعار سومری خود
اینانا(ایشتار) اورا به خاطر غرورش به
جهان زیرین فرستاد.
دوموزی Dummuzi
فرم سومری تموز  :خدای رستنی
و باروری وهمچنین خدای زیرین .
اورا چوپان وحاکم آغل گوسفندان
نیز خطاب می کردند .به عنوان یار
همیشگی نین جی زیدا بر دروازۀ
آسمان می ایستد .درسومری او شوهر
الهه اینانا (قرینۀ ایشتار) است  .طبق
فهرست شاهان سومری گیلگمش از
تبار دوموزی شبان است .

ساموقان Samuqan
خدای گ ّله
سیدوری Siduri
شراب وآبجو ساز آسمانی  ،ساقیه  .او
درساحل دریا(شاید مدیترانه)درباغ
خورشید می زید .درزبان اهورائی به
معنی «زن جوان» است شاید شکل
دیگری از ایشتار باشد.
سی لی لی Silili
مادراسب نر /نریان .مادیان آسمانی.
سین Sin
درسومری نانا (ماه)  .الوهیت سماوی
اصلی سومریان .پدر اُتو  -شمش
(خورشید) وایشتار .انلیل و نین لیل
پدرو مادرش بودند .معبد اصلی اش
در اور بود.
شمش Shamash
درسومری اُتو ؛ خورشید  .برای
سومریان در درچۀ نخست او داور و
قانونگزار با سهم هائی درباروری بود.
برای سامی ها او جنگاوری پیروز مند
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مامتوم Mammetum
الهه مسئول تقدیروسرنوشت.
ندو Nedu
درسومری نتی نگهبان اصلی جهان
زیرین.
نرگال Nergal
خدای جهان زیرین  .گاهی شوهر
ارشکیگال .موضوع یک شعر اکدی
که گذراو را از آسمان به زیر زمین
توصیف می کند .خدای طاعون.

شوالت Shullat
پیام آورآسمانی توفان وهوای بد

نمتار Namtar
سرنوشت  ،تقدیر از جنبۀ اهریمنی
؛ تصویرشده به صورت دیو جهان
زیرین  ،همچنین قاصد ومشاور اصلی
ارشکیگال  ،آورندۀ بیماری وطاعون.

کی Ki
زمین

نیسابا Nisaba
خدای غالت

گاو آسمان Bull of Heaven
مظهر خشکسالی که بوسیلۀ انو برای
ایشتار خلق شد.

نیسیر Nisir
شاید به معنی «کوه رستگاری» ؛
گاهی دردامنۀ «پیرعمان گودرون»
جنوبزاب اسفل ،یا درکتاب مقدس
آرارات شمال دریاچۀ وان.

کوالب Kullab
بخشی از اوروک
دیلمون Dilmun
بهشت سومریان  .شاید درخلیج
فارس .گاهی «به جائی که خورشید
سر می زند» و سرزمین زندگی
توصیف شده ؛ محل وقوع اسطوره
آفرینش سومری؛ جائی که ریوسودرا
قهرمان توفان سومری به مقام خدائی
رسید وتوسط خدایان به آنجا برده
شد تا برای همیشه زندگی کند.

مرگ یا جهان زیرین.

گودآ Gudea
فرمانزوای الگاش ( 2199-2180ق.م).
نویسندۀ کتیبۀ بلندی به زبان
سومری.
گیلگمش Gilgamesh
قهرمان حماسۀ حاضر .فرزند الهه
نینسون وکاهنی از کوالب  .پنجمین
شاه اوروک بعدازتوفان .مشهوربه
ساختمان سازی و داور مرگ .تعدادی
ازافسانه ها بنام او جمع آوری شده
است .
لوگول َبندا Lugulbanda
سومین شاه اوروک بعداز توفان.
خداوچوپان .قهرمان پاره ای از اشعار
سومری .حامی گیلگمش.
ماجی لوم Magilum
فاقد معنی قطعی .شاید قایق مرگ.
ماشو Mashu
درزبان اکدی به معنی دوقلو .کوهی
با دوقله ؛ ازیکی خورشید غروب می
کندو بامدادان از دیگری بر می گردد.
ماگان Nagan
سرزمینی درغرب بین النهرین .گاهی
مصر یا عربستان .گاهی سرزمین
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نین جی زیدا Ningizzida
همچنین «جی زیدا» خدای باروری .
اورا حاکم درخت زندگی خطاب می
کنند .گاهی ماری است با سر انسان.
اما بعدا ً خدای درمان وجادوگری شد.
همراه با تموز بردروازۀ بهشت می
ایستد.
نین دوکوگا Nindugga
با « اندوکوگا » خدایان جهان زیرین.
نین سون Ninsun
مادر گیلگمش  ،الهه ای فرعی که
جایگاهش دراوروک بود .اوهمسر
لوگرلبندا و به هوشمندی نامبرداربود.
نین کی Ninki
مادر انلیل شاید فرم دیگری از نین
هورساک
نین گال Ningal
همسر خدای ماه ومادرخورشید
نین لیل Ninlil
الهۀ آسمان  ،زمین وهوا ودرجنبه
ای دیگر الهۀ جهان زیرین .همسر
انلیلومادرماه .عبادت شده با انلیل
درنیمپور

نینورتا Ninurta
فرم متأخر نین جیرسو .خدای جنگ ،
طالیه دار ،باد جنوب ؛ خدای چاههای
آب و آبیاری .طبق یکی از اشعار ،
یکبار آبهای تلخ جهان زیرین را سد
کردوبرغولها چیره شد.
نین هورساک Ninhursag
درسومری الهۀ مادر .یکی از
چهارخئای اصلی با «ان» « ،انلیل»
و«انکی» گاهی همسر انکی .او
آفریننده همه رستنی هاست  .نامش
«مادر» معنی می دهد .اورا نینتو
«بانوی زایش» نیز می نامند.
هانیش Hanish
منادی  /پیام آور آسمانی توفان
وهوای بد.
هفت خردمند Seven Sage
مردان خردمندی که تمدن رابه هفت
شهرقدیم بین النهرین آوردند.
هومبابا Humbaba
نیز هواواوا  Huwawaنگهبان جنگل
سدر که با گیلگمش جنگید و بوسیلۀ
او و انتکیدو کسشته شد .جنگل سدر.
شاید درآناتولی  ،عیالم یا سوریه .
پایان نامنامه

حماسه گیلگمش
سرآغاز

گیلگمش دراوروک
می خواهم کردار گیلگمش رابه
جهانیان آشکارکنم  .اومردی بود که
همه چیز برایش شناخته شده بود.؛ او
شاهی بود که کشورهای جهان را می
شناخت  .او هوشمند بود .به آئین های
رمزی پی برده بود.ورمز چیزهارا می
شناخت  .سرگذشت روزهای پیش
از توفان رابرای ما به ارمغان آورد.
به سفرهای دورودراز رفت  .فرسوده
وخسته ازاین همه سخت کوشی ،
دربازگشت به استراحت پرداخت
وهمۀ سرگذشت رابرسنگ نقش کرد.
درآن هنگام که خدایان گیلگمش را
آفریدند  ،به او اندامی بی نقص دادند .
شمش  ،خورشید شکوهمند  ،زیبائی
اورا کامل کردند؛ او همچون یک گاو
نر وحشی ترس آوربود .او از همگان
پیشی گرفته بود .خدایان دوسوم اورا
خدا و یک سوم اورا بشر آفریدند.
دراوروک دیوارها وباروهای عظیمی
ساخت  .معبد ا ِآنای مقدس رابرای
آنو خدای کائنات و ایشتار ،الهۀ

آزادی

عشق برپا کرد .هنوز می توان به
آن نگریست  .بیرون دیوارها جائی
که قرنیزها ردیف شده اند[ ،ورقه
های] مس می درخشند .درون دیوار
همانند ی ندارد .آستانه را لمس
کن  .این قدیمی است به معبد ا ِآنا
نزدیک مشو .جایگاه ایشتار  ،الهۀ
عشق وجنگ  .هیچ شاهی پس ازاو
 ،هیچ مردزنده ای بااوبرابر نیست.
ازباروی اوروک باالبرو .درطول آن
گام بردار .به شالودۀ سکو بنگر و
بنا راارزیابی کن  .آیا این ازآجر پخته
وخوب نیست ؟ شالودۀ آن را «هفت
خردمند» ریخته اند.

آمدن انکیدو
گیلگمش درجهان به گردش پرداخت
 .اما هیچ کس دربرابر جنگ افزار
او تاب پایداری نتوانست تا اینکه به
اوروک رسید .مردم درخانه هایشان
زیر لب زمزمه می کردند که گیلگمش
زنگ رابرای شادی خودش به صدا
درمی آورد .خودپسندی اش شب
وروز ندارد .هیچ پسری نزد پدرش
نمانده  .زیرا گیلگمش حتی کودکان
رابرداشته  .بدین ترتیب شاه می
بایستی شبان مردمش باشد .شهوت
او هیچ باکره ای برای عشاقشان بجا
نگذاشته ؛ حتی دختران سلحشورانو
همسران اشراف را .زیرا او شبانی
هوشمند  ،ملیح و ثابت قدم برای
شهرش بود.
خدایان شکوه های آنان را شنیدند .
خدایان آسمان به خدای اوروک  ،به
انو  ،خدای اوروک فریادزدند «:الهه
ای اورا آفرید  ،نیرومند همچون
گاووحشی .کسی را یارای جنگ
افزارش نیست  .هیچ پسری برای
پدرش بجا نمانده  ،زیرا گیلگمش همه
آنان را گرفته است  .این چگونه شاهی
است ؟ شبان مردمانش؟ شهوت او
هیچ باکره ای برای عاشقانشان بجا
نگذاشته؛ حتی همسران سرداران
واشراف را.
هنگامی که انو شکوۀ آنان را شنید
به آرو رو الهه آفرینش نهیب زد «:
ای آرورو  ،تو اوراآفریدی ؛ اکنون
همتای اورا بیافرین  .بگذار او با
برابر باشد .همسنگ
گیلگمش
خودش  .دل توفانی برای دل توفانی .
بگذار با یکدیگر گالویز شوندواوروک
رادرآسایش بگذارند».
بنابراین الهه تمثالی در ذهن خویش
تصور کرد وآن از سرنوشت انو
خدای افالک بود.دستانش رادرآب
فروبردواندکی گل برداشت .ودربیابان
افشاندوانکیدوی شریف خلق شد.
ادامه دارد
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نوشته اى از  :ج ج ميان آبى

 يك شاخه ُگل ُرز

کارگاه داستان نویسی فرهنگسرای داالس
پیشکش می کند

با صداى تلفن از جايش پريد  .روى كاناپه لم داده
بود و تو فكر فرو رفته بود .او را گهگاهى زير چشمى
نگاه مى كردم .چشمان كم فروغش به بيرون دوخته
شده بود و نگاهش روى گلهاىرز حاشيه ى ديوار ،
ثابت مانده بود .هميشه ،كار مورد عالقه اش اين بود
كه مى رفت و گلها رانوازش مى داد و با آنها صحبت
مى كرد .گلهاى رز به حياط خانه اش صفايي داده
بودند.
بعضى وقتها مى رفت و چند شاخه را قيچى مى كرد
و در گلدان جاى مى داد و از بوى خوش و زيبايي
آنها لذت مى برد .پیش خودش می گفت ،هر چند
كه گياهان مثل انسانها احساس ندارند،ولى دوست
دارم با آنها صحبت كنم و نازشان بدهم.تا با اين كار
قدردان لطافت و زيبايي آنها باشم .
دست الغر و نحيف خود را روى كاناپه فشار داد
تا بتواند ،قامت خسته ى خود را راست كرده و
بنشيند .تلفن را بر داشت  .پسرش بود .زنگ زده
بود تا جوياى احوالش باشد .هنوز چندكلمه اى
صحبت نكرده بودند كه اشكهايش سرازير شدند.
به آشپزخانه رفتم تاچشمهايم را كه اشك آلود شده
بودند نبيند  .دوماهى مى شد كه گرفتار زونا شده
بود .شبها تا صبح ناله مى كرد ومن هم تاصبح در
كنارش بيدارمى ماندم تا شريك دردهايش باشم .
بیشتر ازچهل سال مى شد كه من و او فراز و
نشيبهاى زيادى را با هم طى كرده بوديم  ،و بهم
خو گرفته و عادت كرده بوديم  .از وقتي كه مريض
شده بود ،هنوز نتوانسته بود فرزندان و نوه هايش را
ببيند ،بدستور دكتر تا رفع زونا از ديدار آنها محروم
شده بود .ما در يك قرنطينه ى ناخواسته گرفتار
شده بوديم .
سرش راازفرط ناتوانى به كاناپه تكيه داد،ناى
صحبت كردن نداشت ،صدايش انگار از ته چاه
شنيده مى شد  .وقتى از پسرش خداحافظى كرد،
صورتش را با دستهایش پوشاند و هاى هاى گريه
را سر داد  .رفتم دست نوازش بر را سرش كشيدم
و دلدارى اش دادم تا كم كم آرام شد .دوباره روى
كاناپه دراز كشيد و در خود غرق شد.
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***
مهمان داشتيم ،خواهرم با همسرش از ايران آمده
بودند و ما با خوشحالى مشغول پذيرايي از آنها
بوديم .خاتون از روز قبل چندين بار گفته بود كه
كليه اش درد ميكند،
هنوز درد زمين گيرش نكرده بود و توان كار كردن
راداشت .آن روز بخاطر پذيرايي ازمهمانها ،تمام روز
در تالش بود و فرصت استراحت پيدا نكرد .شالى
به كمر بسته بود تاشايد از شدت درد كاسته شود.
غروب آن روز ازخواهرم عذرخواهى كردم و آنها را
بخانه ى برادرم رسانيدم .
شب كه شد  ،ناله اش بلند شد  .درد چنان بى
طاقتش كرده بود كه بخود مى پيچيد و گريه ميكرد.
قرص مسكن به او دادم و ناحيه درد را ماساژ دادم تا
بلكه درد را كمتر بكنم.
اما هيچ افاقه اى نكرد .خاتون تا صبح درد كشيد
و منهم تا صبح در كنارش نشستم و با او همدردى
كردم.
***
فردا صبح در اسرع وقت او را براى مداوا به مطب
دكترش بردم  ،آزمايش هاى الزم انجام شد و نتيجه ى
آن نشان داد كه او گرفتار زونا شده است .از من
نيز خون گرفته شد وخواستند تا احتياط هاى الزم
بكنم تامنهم مبتال به زونا نشوم  .از نتيجه عكسها،
معلوم شدكه در كليه هاى او لكه هايي ديده مى
شود كه هر چه زودتر بايستى رسيدگى شود.
روز بعد او را به كلنيك مربوطه بردم  .متاسفانه از
نتيجه آزمايشهامعلوم گرديد كه او به دام سرطان
كليه افتاده است.
وقتى از آنجا بسوى خانه راه افتاديم ،سكوت
دردناكى بين ما حكم فرما شده بود .حاال اونه فقط
می بایستی با مريضى زونا مبارزه بكند  ،بلكه باید با
سرطان كليه نيز دست وپنجه نرم كند.
هنوز به خانه نرسيده بوديم كه او رويش را بطرف من
كرد و به آرامى گفت :سكو ت معنى دارى كرده اى !
بطرفم كج شد و سرش را روى شانه ام گذاشت.
برگشتم و زاللى اشكهايش را كه در كاسه ى

آزادی

چشمانش جمع شده بود ،ديدم .لحظه ى غم انگيزى
براىمن بود .بهر نحوى بود ،خويشتن دارى كردم تا
به خانه رسيديم.
دوست نداشتم تا دوباره باطاق خوابش پناه ببرد.
روى كاناپه رختخوابى برايش پهن كردم تا بيشتر در
دسترسش باشم  .آرامش ظاهرى او بهم خورده بود،
آشفتگى در چشمانش غوغا ميكرد .با تنى خسته
ازبيخوابى شب قبل بروى كاناپه افتاد ولحظه اى بعد
خواب آرامىاورا فرا گرفت.
رفتم توى حياط و در خلوت خود گريستم .بغضى
را كه در دلم پنهان كرده بودم و داشت نفسم را
مى گرفت رها كردم .اشكهايم برگونه هاى پير و
شكسته ام سرازير شدند ،احتياج داشتم تا با كسى
حرف بزنم  .از اينكه احساس مى كردم امكان دارد
نيمى اززندگيم را ازدست بدهم  ،قلبم بدرد مى آمد.
تنها كسى كه مى توانست تسلى دلم باشد پسرمان
بود.
باو زنگ زدم و موضوع رابا او در ميان گذاشتم .
نگران شد  .با همه درد و غمى كه درگفتارش نمايان
بود ،مرا دلدارى داد و گفت :تا يك ساعت ديگر آنجا
خواهم بود.
***
روز سپرى شده بود و باز هم شب  ،دوباره اين افعى
زونا بسراغش آمده بود.
قرص هايكى دو ساعتى بيشتر تأثير نداشتند
و دوباره تا صبح نالید و منهم تا صبح در كنارش
بيدار مى ماندم .اين روال دوماه و نيم ادامه داشت.
دردهاى طاقت فرسا  ،بيخوابى و بى اشتهايي،
همه دست دردست هم داده وازاو انسانى بى رمق
وشكسته حال ساخته بود .دكترش گفته بود  ،تا زونا
رفع نشود ،جراحى كليه اش انجام نخواهد شد ،حاال
او نه فقط بايستى درد هاى زونا را تحمل بكند ،بلكه
با احساسى پر درد نظاره گر آينده نامعلوم خودنيز
باشد .او مى دانست كه عمل جراحى در سنين باال
ريسك بزرگى خواهد بود و امكان دارد در اين قمار،
زندگى خود رااز دست بدهد .اين موضوع دقيقا
بارمسوليت مرا دو چندان كرده بود.
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هم ميبايست تا آنجايي كه مقدوراست ،به او دلدارى
بدهم و بارقه ى اميد را در دلش زنده نگهدارم و هم
ازدلواپسى های خود بکاهم .بخصوص اينكه بخاطر
زونا نمى توانستيم هيچ ديدارى را با ديگران داشته
باشيم كه اين خود دردناكتر از دردها براى او بود.
باالخره ،بعد از مدتها درد كشيدن  ،زونا رهايش
كرده بود و حاال موقع آن رسيده بود كه بفكرعمل
جراحى كليه اش باشيم  .روز موعود فرا رسيده
بود .شب سختى راگذرانديم .دخترمان هم بجمع ما
اضافه شده بود .هيچ كدام از ما نتوانستيم شب را
بدون دلهره و اضطراب بصبح برسانيم .وقتى او را
براى رفتن به اطاق عمل آماده مى كردند  ،بار ديگر
چشمهايش پر از اشك شد و گفت :ديشب براى
چند لحظه اى خوابم برد و در آن چند لحظه خواب
هاى آشفته اى ديدم ،
من آماده سرنوشتم ،آنچه تقديراست همان خواهد
شد و از همه ما خدا حافظى كرد.
باو گفتم:
من اطمينان دارم كه تو بسالمت بخانه بر ميگردى .
اورا بوسيدم و گفتم ،اين رابدان كه من بايك شاخه ى
گل رز در انتظار بازگشت تو هستم وبعد او را به
اطاق عمل بردند.
وسط هاى عمل بود كه پرستار به اطاق انتظار آمد
و گفت گوشى رابر داريد و با دكتر صحبت بكنيد .
زانوانم سست شدند و شروع بلرزيدن كردند .روى
مبل افتادم  ،احساس خفگى ميكردم
دخترم فورا بطرى اب را بدستم داد  ،دويد و گوشى
را برداشت خبر ها خوش بود ،عمل با موقيت انجام
شده بود .دكترش گفته بود ميخواستم زود تر مژده
سالمتى او را بشما برسانم .
***
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دو ساعت بعد ،وقتى بيهوشى از سرش پريده بود،
چشمهايش را باز كرد ،و وقتى مارا دراطراف تخت
خود ديد ،تبسمى كرد .ديدم كه اميد وزندگى در
رخسارش فرياد ميزند.
خاتون خانم بزندگى باز گشته بود و به آفتاب سالمى
دوباره داده بود و شاخه ی رز در انتظارش بود.
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
دنباله سبک ُرمانتیک
از لحاظ بغوی « رمانتیک » به معنی
هرچیزی است که با عشق واحساس
سروکار داشته باشد وریشه آن از لغت
فرانسوی دورۀ قرون وسطی یعنی
رومن Romanگرفته شده است که
به معنی دارابودن احساس شاعرانه
می باشد .امروز در زبان فرانسه و
آلمانی لغت  Romanبه معنی « به
تصویر درآوردن احساس» می باشد.
درحدود سالهای  1800نویسندگان
و نقاشان سراسر اروپا درتصاویر و
نوشته های خود دیگر زندگی روزمره
مردم را به نمایش نمی گذاشتندبلکه
تصویر ذهنی و خیالی اززندگی
رؤیائی مردم رابه تصویر می آورند
 .اوایل سالهای  1800بود که منتقد
مشهور آلمانی بنام  Sehlegelبرای
اولین بار لغت رمانتیک رابرای سبک
نویسندگی قرن  19بکاربرد .اولین
هدف رمانتیسم نشان دادن احساس
درکارهای هنری است  .بنابراین به
نمایش گذاشتن شادی وغم انسان
از پایه های اصلی این سبک است .
براساس این احتیاج  -آثار شکسپیر
و امثال او جوابگوی مشتاقان این
سبک گردید و زنهای قهرمان در
داستانها مثل «ژولیت» و «دزدمونا»
و«اوفلیا» که سرنوشتشان با حوادث
الخی همراه بود توجه مردم عادی
نقاشان وآهنگسازان
وهمچنین
قرارگرفتند  .یکی دیگر از اثراتی
که دورۀ رمانتیک برروی آهنگسازان
گذاشت باعث گردید آثاری خلق
گردد که تا آن زمان سابقه نداشت
برای مثال سنفونی سوم بتهوون که
بنام «امپراتور» نامگذاری شده بود
وآن هم بخاطر رشادتی که ناپلئون از
خود نشان داده بود تغییر نام پیدا کرد
وعلت آنهم تغییر روش ناپلئون بود که
خودرا شاه خواند  .مثال دیگر نوشته
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های لردبایرون بود که دراستقالل
یونان سهم به سزائی داشت  .سبک
رمانتیک بیانگر احساس شخصی
نیز می باشد برای مثال سنفونی
فانتستیک اثر «هکتور مرلیوز » و
سنفونی «پاتتیک» اثر چایکوفسکی
وسنفونی پنجم «گوستاو مالر»
بیانگر داستان زندگی خود آهنگساز
ان می باشد .یکی دیگر از خصوصیات
زندگی آهنگسازان دورۀ رمانتیک
این بود که تقریب ًا هیچکدامشان از
پشتوانه مالی غنی برخوردار نبودند
وهرکدام بایستی برای امرار معاش
دست به تبلیغ آثار خودبزنند ومانند
آهنگسازان دورۀ قبل که از پشتیبانی
کلیسا یا اشراف زادگان سود می
جستند آنها فاقد آن درآمد بودند.
برای مثال شوبرت مجبور بود که برای
اجرای آثارش شخص ًا اقدام به فروش
بلیط نماید .وحتی وضع مالی وی
اجازه نداد که سنفونی هشتم خودرا
به اتمام برساندواین سنفونی که
بنام « سنفونی ناتمام» معروف است
سالها پس از مرگ او به چاپ رسید.
ازمیان آهنگسازان دورۀ رمانتیک
فقط تعداد انگشت شماری بودند
که بعلت نبوغ خارق العاده شان
ازوضع مالی بهتری برخورداربودند
ازمیان آنها بایستی از «پاگانینی»،
«روسینی» و « وردی» و «لیست»
نام برد ..بطور کلی سبک رمانتیک
دارای سه خصوصیت است که آن را
ازسبک کالسیک متمایز می سازد.
آنها عبارتند از:
 -1نوع ملودی  :آهنگهای دورۀ
رمانتیک را می توان زمزمه کرد
وخوامند بدون اینکه این آثاربرای
خواننده نوشته شده باشد .مث ً
ال
وقتی به سونات «مهتاب» که از
لحاظ شماره بندی چهاردهمین
سونات بتهوون است (از 32سونات)
گوش بدهیم یا یکی از «نکتورن
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» های شوپن را بشنویم درذهن
خود مایلیم که آنهارا زمزمه کنیم
درصورتیکه آهنگهای دورۀ باروک یا
دورۀ کالسیک فاقد این خصوصیت
هستند .یکی دیگر از ویژگیهای
سبک رمانتیک کوتاه بودن جمالت
وواضح بودن آنهاست .که انسان را به
یادگرفتن و زمزمه کردن آن وامی دارد.
 -2ترکیب وشکل گام  :یا
 - Chromaticismآهنگسازان
دورۀ رمانتیک نه تنها از  7نت اصلی

مجیدزندیه
(نتهای سفید پیانو) برای نشان دادن
بیان واحساس استفاده می کردند
بلکه با درآمیختن  5نت کروماتیک
( نت های سیاه پیانو) و  7نت اصلی
وسعت بیشتری به قدرت خالقه
خود می دادند .وحاصل آن سنفونی
هائی است که جاودانه مانده است .
باکمی دقت درشنیدن آثار دورۀ
رمانتیک متوجه می شویم که مث ً
ال
دریک سنفونی یا موومان های یک
سونات  -از گامهای ماژور ومینور ،
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شوبرت مجبور بود که برای اجرای آثارش شخص ًا اقدام به فروش بلیط نماید .وحتی وضع مالی وی اجازه
نداد که سنفونی هشتم خودرا به اتمام برساندواین سنفونی که بنام « سنفونی ناتمام» معروف است سالها پس
از مرگ او به چاپ رسید.
هردو استفاده گردیده واین حالت
متضاد که همان حاالت مختلف
احساسات بشری درزندگی است -
زیبائی و جالی خاصی به آثار دورۀ
رمانتیک می بخشند . .شوپن یکی از
آهنگسازان دورۀ رمانتیک است که
درآثارش فرم «کروماتیک » بیشتر
نمایان است وهمین ویژگی است
که آثاروی را جزء برجسته ترین
آثاردورۀ رمانتیک به حساب می
آورد .آثارشوپن تقریب ًا همگی برای
پیانوست به استثنای یکی دوتای آنها
 ازبزرگترین آهنگسازان دورانپایانی رمانتیک بایستی از ریچارد
واگنر نام برد .وی اثری دارد بنام
«تریستان وایزولدا» که درسال
 1859ساخته شد .نوساناتی که
دراین اثرزیبا بگوش میرسد ترکیبی
است از زیباترین ملودی های ی که
از هارمونیهای کروماتیک تشکیل
گردیده اند  .آهنگسازان بعدازواگنر
نت های کروماتیک
آنقدر از
درکارهایشان سود جستند که از
اهمیت نت های «تنال» کاسته شد
ودراواخر قرن  19واوائل قرن بیستم
آهنگسازانی پا به عرصۀ موسیقی
نهادند که خودرا ازقید «مینور» و
«ماژور» رها ساختند.
 -3پیدایش سازهای جدید :درطول
قرن نوزدهم ارکستر های سنفونیک
نه تنها گسترش پیدا کردند بلکه
سازهای جدیدی به مجموعۀ سازها
اضافه گردید
زمانی که هایدن درلندن می زیست
( دورۀ کالسیک) ارکستر اورا
مجموعه ای از  50نوازنده تشکیل
می داد ولی درسال  1828یعنی
یکسال پس از مرگ بتهوون یکی
از ارکسترهای سنفونیک پاریس
متشکل از  85نوازنده بودودرسال
 1838ارکستری که Requiem
اثر «برلیوز» را اجرا کرد متشکل
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از  140نوازنده بود .گذشته از
گسترش اعضاء تشکیل دهنده
سازهای
ارکسترهای سنفونیک
جدید ی به مجموعه سازها اضافه
گردیدند  -مث ً
ال «کالرینت» اولین
بار درکارهای اولیه بتهوون مورد
استفاده قرارگرفت  .یعنی مدتها قبل
ازسال  ( 1791سال مرگ موتزارت)
که موتزارت کنسرتو کالرینت را
بپایان رساند ..بتهوون ازاین ساز
درکارهایش استفاده می کرد .دیگر
از سازهای جدید «ترومبون» بود
که درسال  1808درسنفونی پنجم
بتهوون مورد استفاده قرارگرفت ..
همچنین هارپ و «انگلیش هورن»
برای اولین بار درسنفونی فنتستیک
( *1830هکتور برلیوز مورد استفاده
قرارگرفت  .وبعداز او «واگنر» نیز
ازسازهای مسی زیادی برای تقویت
ارکسترهایش سود می جست .
دیگر از آهنگسازان که از سازهای
جدید درکارهایشان استفاده کردند
بایستی از «ژرژ بیزه» نام برد .او خالق
اپرای «کارمن» است  .وی درسال
 1872قطعه ای نوشت که مختص

EnglishHorn

ساز ساکسیفون است  .مخترع
ساکسیفون «آدولف ساکس» است که
درهمان سالها دست به اختراع این
ساز خوش صدا زد .دیگر از سازهائی
که درارکسترها نمایان گردیدند
ترکیب سازهای ضربه ای یا پرکاشن
بود که در دورۀ رمانتیک بکار گرفته
شدند .گذشته از سازهای جدیدی
که وارد ارکستر ها گردیدند سازهای
ساخته شدۀ قبلی نیز دست خوش
تغییرات اساسی گردید .بدین صورت
که چکش های آن که قب ً
ال باروکشی
اسفنجی مجهز بود وآثار موتزارت
و هایدن با آنها اجرا می شد ،.با
ماهوت فشرده تجهیز گردید .وبااین
کار صدای تولید شده ازسیم ها از
تونالیته بیشتری برخوردارگردید
 .بنابراین سازندگان پیانو اقدام به
ساختن پیانوهای بزرگتری نمودند
که بتوانند سیمهای زیادتر ودرازتری
را درجعبه های پیانو جاسازی نمایند.
همچنین دراین قرن به پیانوهای
موجود پدالی اضافه گردید که با
فشردن آن حاالت زیبائی به صدای
تولید شده از سیم ها می داد  .این
تغییرات باعث شد که پیانو گذشته
از ارکسترها بداخل منازل اشراف
و شاهزادگان اروپائی راه پیدا کند
 .همچنین این تغییرات باعث گردید
که پیانو قادرباشد خود بخود بعنوان
یک ارکستر کامل مورد استفاده
قرارگیرد بدین لحاظ آهنگسازان
مثل «شوبرت» دست به خلق آثاری
زدند که فقط برای پیانو وخواننده
ساخته شده بود واز سازهای دیگر
دراین آثار خبری نیست  .اجرای
این آثار تا این زمان درسالن های
مختلف دنیا شنوندگان بی شماری
بخود جذب کرده است ...
ادامه دارد.
***
یکی از خوانندگان گرامی مجله
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هارپ
آزادی که دستی هم درهمین مجله
به قلم دارد از نگارنده این مقاالت
خواسته بودند که مطالبل را سهل تر
بنویسیم که بیشتر قابل فهم باشد
وهمچنین خواسته بودند مقایسه
ای بین موسیقی خودمان وموسیقی
کالسیک را برای ایشان شرح دهم.
باتشکر از این دوست گرامی باطالع
میرسانم که سعی کرده ام مطالب
را به ساده ترین طریق شرح دهم
که در خاطر خوانندگان بماند ولی
گاهی اوقات اصطالحات ولغاتی
درفرهنگ موسیقی غربی وجود دارد
که معادل آن درفارسی نیست ونمی
توان آن را ترجمه کرد .بااین وجود
چنانچه این خواننده به مطالب قبلی
این سلسله مقاالت رجوع نمایند
متوجه می شوند که اصطالحات
هردوره را بوضوح شرح داده ام
بقیه درصفحه 48
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راباوزن و آهنگ دلخواه تطبیق می
دادند.

کیخس

دردوران قاجار
رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان(

قسمت دوم

)

علی اکبر شیدا ،پیشگام در تصنیف سازی
* شیدا زمانی به تصنیف سازی پرداخت که شاعران معروف ساختن تصنیف را دون شأن
خود می دانستند.
* علی اکبر شیدا تصنیف هایش را بیشتر خود می خواند چون خوانندگان معروف  ،تصنیف
خوانی را کاری سبک می دانستند.
پیشینه تصنیف سازی
تصنیف سازی درهردوره ای رواج
داشته است  .اما ازآنجا که به ثبت
و ضبط آن توجهی نداشتند  ،بیشتر
این تصنیف ها پس از مدتی ازبین
می رفت ؛ حتی نویسندگان تذکره
نیز تصنیف را به سبب آن که وزن
عروضی معمول را نداشت  ،شعر
به حساب نمی آوردند.؛ ازاین رو
درکتابهای خود نامی از گویندگان
تصنیف نمی بردند .و تصنیف را
ثبت نمی کردند .شاعران معروف هم
ساختن تصنیف را دون شأن خود می
دانستند واگر از روی تفنن تصنیفی
می سرودند بیشتر نام خودرا مخفی
می کردند.
تااواخر دورۀ قاجارهم کم وبیش این
عقیده پابرجا بود که تصنیف ساز را
شاعر نمی دانستند .چنانکه ایرج
میرزا به عارف می گوید« :توشاعر
نیستی  ،تصنیف سازی» .همین
عقیده را آواز خوانان معروف نسبت
به خواندن تصنیف داشتندوتصنیف
خوانی راکاری سبک می دانستند.
ادواردبراون می نویسد « :ایرانی ها
نه فقط اشعار حافظ  ،سعدی وخاقانی
راباسه تار و زیر سایۀ درخت ها می
خواندند ،بلکه هنگامی که درباغ
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ها به تفریح مشغولند ،اشعار دیگری
راهم می خواندند .غیراز اشعار بزرگ
وبلندوفصیح ومحکم  ،ایرانی ها
اشعاری سبک دارند .که وزن آن غیر
از اوزان شعر معمولی است که در کتابها
دیده می شود.

تحقیق کرده ام
سرایندگان آنها معلوم نیست وکسانیکه
تصنیف می سرایند ترجیح می دهند
گمنامباشند».

آهنگسازان بوده است  .گاهی چند بیت
وگاه یک بیت یا یک مصرع را انتخاب
کرده اند و بقیه تصنیف را خود ساخته
اند .یا به ضرورت جمله یا کلمه ای
راوسط یا آخر مصراع اضافه کرده اند؛

پیش از دوران قاجار  ،شعرهای شاعران
معروف گذشته برای ساختن تصنیف
 ،یا آهنگ های ضربی مورد توجه

یا با تند وکند خواندن و کشش و تکرار
کلمه یاقسمتی از مصراع یاباافزودن
وزیر و زبر به بعضی از کلمه ها  ،شعر

پیش ازقاجار

دردوران قاجاریه به سبب رونق موسیقی
دردربار و خارج از دربار دامنۀ ساختن
تصنیف وسعت گرفت و اشخاصی از
طبقات مختلف بااطالع از موسیقی با
داشتن ذوق شعری  ،یا هردو  ،تصنیف
وآهنگ می ساختند ،که ازآنجمله بودند
صدراعظم محمد شاه ودیگررجال
درباری  .سلطان خانم رقاصۀ جهان
خانم مهد علیا مادر ناصرالدین شاه
که دست پروردۀ آقاعلی اکبر بود و
به همسری علی قلی میرزای اعتضاد
السلطنه پیشکار مهد علیا درآمد.
جهانگیر مراد ملقب به حسام السلطنه
نوۀ مراد میرزای حسام السلطنه  .که
از جمله تصنیف های او تصنیفی است
درماهور که با این بیت شروع می شود:
عشق تو جانا زد بردل من
بربادغم داد آخر آب وگِ ِل من
بگفتۀ عبداهلل دوامی شعر این تصنیف
از ادیب قمی است که به او حکیم قمی
هم می گفتند.
تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه
هم تصنیفی دارد دربیات اصفهان که
اینگونه آغاز می شود:
نادیده رخت نادیده رخت
ازغم هجرت شده خون دل
تصنیف های این دوره به دو صورت
ساخته می شد ،یا شعروآهنگ ازیک نفر
بود که درحقیقت به این نوع کار تصنیف
می گویند یااین که موسیقی دانی
آهنگ می ساخت وشاعری شعرآن
را می سرود .ابوالقاسم عارف قزوینی
گفته است  :وقتی آهنگ تصنیف را
موسیقی دان وشعرش را شاعر بسازد
مثل بچه حرامزاده می شودوخوب
ازکاردرنمی آید.

بنیانگذار

این اشعار همان تصنیف است که
درجاده ها و باغ ها وگاهی با آهنگ
سه تار می خوانند .وتاآنجا که من

آزادی
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علی اکبر شیدا مبتکر و بنیان گذار
تصنیف نوین ایران است  .او استاد و
راهنمای تمام کسانی است که پس از
او دراین رشته گام نهادند .این نیز باید
اشاره شود که به دلیل اینکه عارف خود
کتابی درشرح زندگیش نوشته و به جمع
آوری اشعارو تصنیف هایش پرداخته
است ودیگران هم پس از او دربارۀ
تصنیف های او بسیار گفته ونوشته اند
 البته بجا -نام عارف به عنوان تصنیفساز بیشتربرسرزبانهاست .اما اگر
بزرگی وهنرمندی چون شیدا  ،کتاب و
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شرح حالی از خود به جای نگذاشت
و دیگران هم درمعرفی وماندگاری
آثارارزندۀ او کوتاهی کرده اند ،حقیقت
نباید پنهان بماندونام وآثار او از یادها
و کتابها برود .او علی اکبر شیدا  ،بیات
شیرازی  ،متخلص به شیدا و ملقب به
مسرورعلیشاه ازاهالی طالقان  ،مردی
شاعر  ،خوشنویس و موسیقی دان بود
ودرساختن تصنیف مهارت داشت  .او
درویشی بود که شهرودیار خودرا رها
کرد و به دنبال رهروی خویش وکسب
فیض بیشتر از مرشدان خود به تهران
رفت .وسپس به شیراز سفر کرد و
دردستگاه فتحعلی خان صاحبدیوان،
حاکم فارس قرارگرفت  .پس از عزل
صاحبدیوان بااو به تهران رفت وازاین
زمان ساکن تهران شد .شیدا درتهران
مورد توجه بعضی از رجال عصر خود
قرارگرفت  .ازجمله:علی اصغرخان
اتابک  ،شعاع السلطنه ،حاجب الدوله
وچندتن دیگر که از کمک های آنان
برخوردارمی شد .شیدا دربعضی از
اشعارش ازآنان نام برده است  .همچنین
به خدمت صفی علیشاه رسید و دست
ارادت به او داد و ازطرف صفی علیشاه
به مسرورعلیشاه ملقب گردید.

وچون به مرادخود ارادت بسیار داشت
درمدح او شعرهای بسیار سرود .از
جمله قطعه ای به مطلع:
ای ن َفس قدس تو احیای من
چون توئی امروز مسیحای من
شیداباخلوص نیت درکنار بزرگانی چون
صفی علیشاه ،ظهیرالدولهوصفاعلیشاه
درتهران فقیری خاکسار می گردد .اما
هنرمندی چون او مورد توجه هنر
دوستان وهنرمندان قرارمی گیرد واورا
ازگوشۀ درویشی اش بیرون می کشند
و صدر محافلش می نشانند .رفته رفته
تشویق و ترغیب بزرگان اورابرآن می
دارد که گروه کوچکی مشتمل بر یکی
دو نوازنده و یک خواننده تشکیل دهد.
خواننده این گروه دختر بچه ای نمکین
می گردد که مرضیه نام دارد.
شیدا که مدتی بهتعلیم وآموزش
مرضیه می پردازد وشب وروزش را بااو
می گذراند .رفته رفته شعله های عشق
مرضیه دردلش زبانه می کشدوکار
عشق شیدابه دختربچه ای یهودی
زاده چنان باال می گیرد که سرنوشت
و زندگی اورا دگرگون می شازد .این
عشق  ،جان شیدارا به غلیان می آورد
واوراشکوفا می کند.

آزادی

به او چنان شوروحالی می بخشد که
خرقه وسجاده وپوستین درویشی را
رها می کند وخودرا درآتش این عشق
می افکند .اما عشق پیرمردی مسلمان
وزشت روی که نقصی هم دریکی از
چشمانش دارد بردختر بچه ای خوب
روی و یهودی مجاز نیست  .عشقی
نیست که بتوان آن را از پرده برون
انداخت  .این اشتیاق ومهر  ،عشقی
ناشایسته است  .دختر جوان که زیبا ،
چاالک ومحبوب ومعبود جوانان است
همدم وهمرازی چون خود می خواهد
 ،نه درویشی پیروخمیده وازدنیابریده.
مرضیه دختری کوتاه قد و زیبا معروف
به مرضیه خالدار بود که شیدای پیررا
رها کرد و به همسری شخص معروفی
درآمد.
حسن مشحون مؤلف کتاب سه
جلدی تاریخ موسیقی ایران درجلد
دوم این کتاب  ،درصفحه  464می
نویسد :شیخ طاهر ضیاء رثایی  ،یکی
از اساتید ممتاز خوانندگی که بسیاری
از تصنیف های رایج دوره قاجاریه رابه
خاطر داشت برای نگارنده نقل کردکه
 « :شبی باشیدادرمنزل حاجب الدوله
دولو دعوت داشتیم  .مجلس بزم رادربام
خانه مهیا کرده بودند .مرضیه خوانندۀ
زیباهم که اززیارت کربال بازگشته بود
دعوت داشت  .شیدا که عاشق مرضیه
بود ومعشوق توجهی به او نمی کرد
تصنیفی به نام او ساخته ودرآن مجلس
شروع به خواندن کرد .مرضیه چنان
ناراحت شد که می خواست خودرا
ازبام بیندازد  .دوستان مانع شدند وآن
دورا صلح دادندومعشوقه رابه دلجوئی
ازعاشق نصیحت کردند .بعضی از
اشعارآن تصنیف این است :
میدونی یانه بگمت
مرضیهکربالرفته
پیش عربارفته
قبلۀ دعارفته
کربالئی مرضی زیارتت قبول
خوشگلی داشتی توهم مثل بتول
مرضی دیگه پیرشد
از ...سیرشد سیرشد
یازن شیدا بشو جانم
یاچومن تورسوا بشو»
این اختالف  ،این دردنهان  ،این دست
نیافتن  ،این آرزوی کامیابی موجب
می شود که شیدا  ،شوروشوق عشق
ودردجانکاهش رادرکالم .موسیقی
بریزدوکاروکارستان خودرا که تصنیف
باشد بنیادنهد.ودری دیگر برموسیقی
ایران بگشاید.
شیدا می سراید ومی سازد وروزبه روز
شوروجوانی مرضیه به تصنیف های
اوشورو نشاط جوانی می بخشد.
بقیه درصفحه 50
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Exodus: Gods and Kings
مرور فیلم

اکسدوس  :خدایان وسالطین
ُ

 1300سال پیش اززایش مسیح قوم
یهود به رهبری موسی از مصر خارج
شدند و خودرا ازستم فرعون ها
رهاساختند .این داستان درکتاب
مذهبی اکسدوس آمده است  .پیش
از این هم فیلم ده فرمان را با بازی
چارلتون هستون دیده بودیم .درسال
 1956فیلم ده فرمان با شرکت
چارلتون هستون وبه کارگردانی
سیسیل ب .دومیل بزرگ ساخته
شد وبعدها درایران نمایش داده شد
همه جا صحبت از کناررفتن آب دریا
برای فرار قوم یهود از تعقیب سربازان
رامسس بود .درآن زمان هنوز
کامپیوتر درسینما اهمیت امروز را
نداشت  .اما با اینهمه شکافته شدن
دریا آن چنان با مهارت واستادی
ودرکمال وضوح صورت گرفت که
کتابخانه کنگره آمریکا فیلم ده فرمان
را به عنوان فیلمی تاریخی  ،فرهنگی
و هنری جزء ده فیلم جاودان تاریخ
سینما قرارداد .داستان ده فرمان
و اکسدوس هردو از منبع مذهبی
یهودیان گرفته شده است  .اما همگان
براین قولند که ده فرمان پای بندی
بیشتری به اصل داستان داشت و
اکسدوس با کمی تحریف بویژه بزرگ
نمائی در رفتار موسی ساخته شده
است  .بعضی منتقدین فیلم براین
عقیده اند که موسی دراین فیلم
سردسته گنگی است که تشنه خون
است وشباهتی به موسای اصلی که در
کتب مذهبی یهودیان آمده است ندارد
.

کریستیان بیل
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درمورد انتخاب شخصیت های فیلم
نیز فیلمنامه طوری تنظیم شده
است که نقش این شخصیت هارا
کم رنگ می کند .کارگردان فیلم
 Ridley Scottاست که خود یکی
از تهیه کنندگان فیلم نیز بشمار می
رود.و تهیه کنندگان دیگر آن پیتر
چمین و جنوتاپینگ  ،مایکل شیفر
ومارک هوفام هستند .نقش موسی
برعهده کریستیان بیل است و جوئل
ادگارتون نیز نقش فرعون رامسس
دوم راایفا می کند .نقش ملکه مصر
یا همسر رامسس برعهده هنرپیشه
ایرانی خانم گلشیفته فراهانی است.
درحالیکه درداستان اصلی نقش ملکه
«نفرتاری » بسیار مهم است اما در
این فیلم جز چند صحنه کوتاه که
گلشیفته را درنقش ملکه نفرتاری
می بینیم اثری ازاونیست  .بجای نام
اکسدوس (خروج) باید نام این فیلم
را «موسی» می گذاشتند .چون تنها
بر شخصیت موسی دراین فیلم تأکید
شده است  .فیلمنامه را چهارنفر
نوشته اند :آدام کوپر  ،بیل کالژ،
جفری کین و استیون زایلیان.
اگرچه شکافتن دریا با کامپیوترهای
پیشرفته ای که این زمان دراختیار
شرکتهای فیلمسازی است بسیار
مبهم و کم اهمیت است اما جلوه
های تصویری دیگری درفیلم دیده
می شود که در «ده فرمان» نظیر آن
را ندیدیم  .برای مثال صحنه ای که
به امر خد ا ملخ و قورباغه به قصر
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غزاله یزدی

گلشیفته فراهانی
رامسس حمله می کنند بیش از 1500
جلوه تصویری بکار گرفته می شود.
محل فیلمبرداری در پچینا  ،اندولس
دراسپانیا است  .بعضی از صحنه ها نیز
در استودیو ی پاین وود درانگلستان
به مدت  74روز فیلمبرداری شده
است  .فیلم اصلی حدود چهارساعت
بود اما کارگردان مجبورشد آن را به
حدود 150دقیقه کوتاه کند .وهمین
باعث شد که صحنه هائی که هنرپیشه
های مهمی چون بن کینگزلی و حتی
جوئل ادگارتون (رامسس دوم) درآن
بازی داشتند حذف شدو بدیهی است
صحنه های بیشتری از بازی گلشیفته
نیز حذف گردید.
هزینه ساخت این فیلم حدود 140
میلیون دالر بوده است  .در ده روز
نخستین نمایش  ،حدود یکصد
میلیون  130هزار دالر درآمریکا و
دیگر نقاط جهان فروش داشت.

اسکات فیلم اکسدوس را به صورت
سه بُعدی ساخته است گویا ازقبل می
دانسته است که برای جذب تماشاگر
باید چیزی به فیلم اضافه کند که ده
فرمان فاقد آن بوده است .
داستانی که ب.دومیل درده فرمان
ازآن سودجسته بود از دوران پیش از
تولد موسی تا زمانی که از آب گرفته
می شود و در کاخ فرعون سکونت
می گزیند حکایت دارد و نحوۀ رشد
موسی را در دستگاه فرعون نشان
می دهد .اما رایدلی اسکات داستان
را ازنیمه بازگو می کند  .از زمانی
که موسی رشد کرده است و شاهد
آخرین روزهای فرعون «ست» است
همین موضوع برای غیر یهودیان که
از داستان بی خبرند فیلم را بصورتی
مبهم درآورده است .
خداوند نیز در « اکسدوس :خدایان
وسالطین» به صورت کودکی شرور
ظاهر می شود و به موسی می فهماند
که باید قوم خودرا ازبندگی درمصر
نجات دهد وآنان را به سرزمین امن
تری ببرد .در ده فرمان  ،فرامینی
که به موسی الهام می شود بصورت
شگرفی بر سنگ کوه نقش می بندد.
اما درقرن بیست ویکم و پیشرفت
کامپیوتر تا حد معجزه  ،موسی را
نشان می دهد که با شیوه سنگتراشان
فرامین ده گانه را برسنگ حک می
کند .اگر فیلم ده فرمان ساخته نشده
بود این فیلم می توانست حرفی برای
گفتن داشته باشد .اما پس از ده
فرمان سیسیل ب .دومیل کبیر هرگز
نباید کارگردانی مرتکب اشتباهی
همانند اسکات شود.
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فرضیه همه چیز
فرضیه همه چیز داستان زندگی
استفان هاوکینگ دانشمند فیزیک
تئوری و کیهان شناس انگلیسی
است که در هشتم ژانویه 1942
متولد شد واکنون درسن  72سالگی
درانگلستان به زندگی نه چندان
آسان  ،اما پراز افتخارات علمی ،ادامه
می دهد .استفان درسن  21سالگی به
بیماری amyotrophic lateral
 )sclerosis (ALSدچارمیشودو
پزشکان به او می گویند حداکثر
دوسال زنده خواهد ماند .با اینهمه
درجه دکترای خودرا دریافت می
دارد و با همسرش که دوست خواهر
اوست صاحب سه فرزند می شود.
استفان قبل از ازدواج به همسرش
می گوید که او بیمار است و شاید
نتواند اورا خوشبخت کند اما «جین»
خواستار ازدواج بااو می شود .استفان
بعدها می گوید همین ازدواج باعث
شد تا او امیدی برای زیستن داشته
باشد .در بحبوحه بیماری استفان به
تحقیقات علمی خود ادامه می دهد و
درحالیکه قدرت تکلم خودرا نیز براثر
بیماری از دست می دهد وبکمک
دستگاهی شبیه به کامپیوتر خواسته
های خودرا تایپ می کند و دستگاه
جمالت تایپ شده را به صدا تبدیل
می کند .درنتیجه دکترهاوکینگ
می تواند درسمینارهای علمی
شرکت کند و پاسخ هواداران خودرا
به راحتی بدهد .او با کمک صندلی
چرخ دار به این طرف و آن طرف می
رود .با این همه امید خودرا نسبت
به زندگی از دست نمی دهد .ازسوی
دیگر همسرش جین Jane Wilde
که باید دانشگاه را به پایان برساند
قادرنیست هم به شوهر خود برسد
و هم کودکانش را تروخشک کند.
هاوکینگ اورا تشویق می کند که
درگروه کر کلیسا ثبت نام کند تا به
این طریق سرگرمی برای خود داشته
باشد  .جین نسبت به رهبر گروه کر
کششی درخود می بیند .اورابعنوان
معلم موسیقی فرزندش به خانه می
آورد  .معلم موسیقی سعی می کند
برای هاوکینگ هم مددکار و کمک
باشد .روزی هاوکینگ به همسرش
می گوید که می داند بین او معلم
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theory of
everything

موسیقی عالقه ای وجوددارد واگر
جین بخواهد از او جدا شود مانعی
درکار نیست ومی تواند برود وبا
معلم موسیقی ازدواج کند .اما جین
همچنان به شوهرش وفادار میماند.
هاوکینگ که زن جوانی رابرای کارهای
روزانه اش استخدام کرده است بهانه
قرارداده و به همسرش میگوید
مایل است با این زن به آمریکا برود.
قب ً
ال اوو همسرش چندبارباهم برای
کارهای علمی به آمریکا مسافرت
کرده بودند واین بار استفان مخصوص ًا
برای اینکه همسرش را به جدائی
تشویق کند این بهانه را می آورد.
سرانجام جین از استفان جدا می شود
و با معلم موسیقی ازدواج می کند.
واستفان نیزبعدها با زن جوانی که
اورا در کارهایش کمک می کند برای
دومین بار ازدواج می کند .استفان
علیرغم زندگی پر رنج وعذابی که
دارد به دنبال معادله ساده ای است
که بتواند هرچیزی را درعالم هستی
توصیف کند.
این داستان نظر Anthony
 McCartenرا جلب کرد و فیلمنامه
ای نوشت که جیمز مارش James
 Marshآن را کارگردانی کرد .نقش
استفان هاوکینگ را هنرمند انگلیسی
ادی ردماین Eddie Redmayne
برعهده دارد که با تسلط بسیار
ازعهده آن برمی آید .ادی قب ً
ال نیز
درفیلمهای زیادی بازی کرده است.
درسال آینده نیز فیلمی ازاو خواهیم
دید با نام صعود ژوپیتر .او همچنین
در تلویزیون نیز درسریال های
مختلفی نقش هائی برعهده داشته

است که مهمترین آنها عبارتند
از Animal Ark :سال ، 1998
 Doctorsدرسال  2003الیزابت اول
 ،2005ستونهای زمین  2010آوای
پرندگان .2012
ادی امسال با همسرش حنا ازدواج
کرده است .
نقش همسر هاوکینگ را نیز
 Felicity Jonesبازی می کند که
اوهم انگلیسی است  .فلیسیتی هم
در سریال تلویزیونی دکتر هو که از
بی بی سی فارسی برای مخاطبین
ایرانی پخش می شود دربین ایرانی ها
چهره ای شناخته شده است .
نقش معلم موسیقی وشوهر دوم
«جین» را نیز چارلی کاکس برعهده
دارد.
نقش همسر دوم هاوکینگ راهم
 Maxine Peakeایفا می کند.
مدت زمان این فیلم  123دقیقه است
و در طبقه بندی فیلمهای کم هزینه
جای دارد .هزینه ای که برای ساخت
این فیلم صرف شده است حدود 15

آزادی

استفان هاوکینگ واقعی

میلیون دالر بوده است که درهفته
اول نمایش بیش از  22میلیون دالر
فروش داشته است .

چارلی کاکس
صفحه 47

بقیه  :درمیان کتابها
درهمان بحبوحه خر مقدسی نمی
توانستم ازخواندن کتابهای کسروی
خودداری کنم  .اومذهب مرا نفله
کرد .بی آنکه بتواند مذهب خودش
را به من بقبوالند به ناچار ماشروع
کردیم و به رهبرومردم ختم شد.
دیگر بعدش را میدانی که توده ای
شدم ولی درهمان وقت یعنی دوسال
تمام از 1324تا اسفند  1333که به
زندان رفتم درباطن من کشمکش
عجیبی بین ادبیات وسیاست بود.
هردورا می خواستم وچون نمی
توانستم به تمام ،به هیچیک
بپردازم همیشه ناراضی ودلواپس
بودم .امروزهم که دیگر توده ای
نیستم واقع ًا نمیدانم چه هستم؟
ازکتاب اقلیم حضور صفحه  391ببعد.
شاهرخ مسکوب
صفحه48

آزادی

وامانقشچپها
همزمان با توطئه آخوندها براي
دستيابي به حكومت و قدرت و ثروت
متأسفانه چپها نيز با وجود داشتن
 180درجه اختالف فكري براي نابودي
وطنمان با آخوندها همراه و هم صدا
شدند .آنها نه تنها به مذهب اعتقاد
نداشتند بلكه دين را ترياك جامعه
ميدانستند و مثل آخوندها وطن
نميشناختند و در هواي استقرار
رژيم كمونيستي در كشور بودند و
نيز دچار اين توهم شده بودند كه
آخوند توانائي ادارة مملكت و حكومت
را ندارد و آنها هستند كه حكومت را
بدست خواهند گرفت با همين نيت
آنها براي برهم زدن نظم جامعه به يك
رشته ترورها دست زدند كه از بهمن
 1343تا اواخر سال  1357ادامه يافت
ت داخلي
و عدهاي از رجال و شخصي 
و خارجي را هدف گرفتند .بدنبال
ترورهاي قبلي كه توسط فدائيان
اسالم صورت گرفت مانند قتل
رزمآرا ،هژير و حسنعلي منصور ،ترور
سرلشگر فرسيو رئيس دادرسي ارتش
در قلهك ،ترور سرتيب طاهري رئيس
كل زندانهاي شهرباني در  22مرداد
 ،51ترور سروان نوروزي سرپرست
گارد دانشگاه صنعتي آريامهر در 12
اسفند  ،53ترور سرهنگ فرداد رئيس
كالنتري قلهك در گشت شبانه در 26
شهريور  57و كشتن  7نفر از ژنرالهاي
آمريكائي.
درگيريهاي خياباني نيز نتيجه
وحدت آخوند و گروههاي چپ بود كه
از سوم خرداد  1350آغاز و تا مرداد
 1356ادامه يافت و منجر به كشته
شدن  135نفر گرديد كه اين اقدامات
هيچگونه ارتباطي با مردم و خواست
آنها نداشت چون مردم نه قصد انقالب
داشتند و نه اص ً
ال به آن فكر ميكردند
در واقع اين حركت يك فتنه مذهبي
براي رسيدن به حكومت و قدرت و
ثروت بود كه چپها هم با شنيدن بوي
كباب تبديل به ابزار كار آن شدند و
در فرصت مناسب مزدشان را گرفتند
ادامه دارد

راقبول نمود،باسه نفرازمأمورین
انگلیس درآن ایالت کارکردم [...که
ازجمله ازتماس خود با کلنل فریزر
رییس پلیس جنوب می نویسدومی
افزایدکه پلیس جنوب قشونی بود به
عده ی ششهزار نفرکه دولت انگلیس
ّ
درجنگ جهانی درجنوب ایران
تشکیل داده بودکه نصف درفارس
ونصف درکرمان اقامت داشتند].
ودرجای دیگرکتابش آورده است:
نظر به اینکه علت موجده ی دولت
پیرنیا این بود که بعدازوثوق الدوله
موردتوجه
دولتی روی کاربیاید که
ّ
ی مردم باشد وتبلیغات کمونیستی
ُمبقیه
زیادتأثیرنکند،ولی علت
نداشت،چه سیاست خارجی خواهان
آن چنان کسانی هستندکه نگران
وطن پرستی آنان نباشدوبااشخاصی
کارکنند که خودراتابع صرف آنها
بدانند)27(».
ضمن تأییداین بخش از مطالبی که
ازکتاب مصدق نقل شده است،بدون
آنکه قصدوغرض براین بوده باشد که
پذیرفتن مقام والیگری فارس ازسوی
ایشان ،و تماس او با مأمورین نظامی
دولت انگلیس مستقر درآن ایالت را(که
در بگیرو به بند وحتی اعدام هموندان
ایرانی اش بدون کسب نظر ازدولت
مرکزی وموافقت آن ،خودسرانه
رقتار می کردند)آنچنانکه خود به
آن اشاره کرده است ،بهانه ودستاویز
قرارداده ،نامبرده به وابستگی به
دولت بریتانیا ُمتّهم شود ،آیا ازنظر
ایشان درمقام یک ایرانی میهن
دوست که درد وطن داشته وازدخالت
بیگانگان درامور داخلی کشورش
یقینأ ناراضی بوده است،پذیرفتن
آن مقام زیر ُسلطه ونفوذغیر قابل
انکار نیروی نظامی انگلستان درآن
ّ
خطه ازخاک ایران،کاری درست بوده
است؟حال آنکه می توانسته است به
عنوان اعتراض به مداخالت بیگانه
به آسانی ازاحراز آن مقام چشم
بپوشد،همانگونه که با رویدادکودتا
ازوالیگری کناره گرفت،که اگر کودتا
روی نداده بود،دانسته نیست تاچه
زمانی به والیگری درفارس ،با مأموران
انگلیس همکاری داشته است،
ادامه دارد
پانویس ها
 -19برآمدن رضاشاه صفحه288
 -20همان صفحه288
 -21همان صفحه 301
 -22همان  ،صفحات 241- 242
 - 23خاطرات سرریدربوالرد صفحه 27
 -24برآمدن رضاخان و242 ...
 -25شرح زندگانی من جلد3
صفحات 524- 525- 526
50 - 26سال نفت ایران 515
 27خاطرات وتألمات 125-123
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جدول کلمات متقاطع

افقی -1:ازایاالت جنوبی آمریکا-
مکانیسین انگلیسی که اول سلمانی
بودو بعد ماشین نخ ریسی مکانیکی
را تکمیل کرد -2ثابت وپابرجانیست-
ازانواع مختلف شنا -3مادرعرب
کیقبادو
پسر
نامن َ َفسبرادرکیکاوس -او-عطرنیست ولی
معطراست  -4ازانواع هواپیما-گاهی
درعقرب است  -قسمتی از پایه های
بدن -نوعی لوله در کولروسردکننده
جربزهها -5شهری دراستان فارس ُ
و ُعرضه  -واحداندازه گیری مایعات-6
نیمی از همشیرۀ مادرتو -پایتختی
دراروپا-جواب مثبت -او -سئوال بی
ادبانه -7سکونت گزیده -بزرگترین
درهندوستان
آن
ومجهزترین
وروسیه است که به نقاط جهان برای
نمایش سفر می کنند -8همصدائی
باآوازه خوان -ازشهرهای آمریکا-
ازنژادهای بنام جهانکه دراطراف
زاگرس میزیستند.خدای بزرگ
 -9پنبه -فیلسوف نامی آلمان که
کتابی بنام زرتشت دارد -10-بجز
و بدون -درانتهای سالن -پایتخت
سویس  -پرحرفی -باضافه  -11نوعی
سرود مذهبی  -گازی است بی رنگ
وبی بوکه یک صدم جوزمین را
تشکیل می دهد -.کسانی که اسالم
نیاوردند -12به غیبراز -آخرین لباس
مسلمان -ریزودرشت راازهم جدا می
کند-جدید انگلیسی  -13-حرف
نفی  -نیمی از هسته -خطی در مثلث
جفت آن را به سربازان آلمان نازیمی گفتند.عقب به انگلیسی -14
کاسف رادیوم  -پایتخت اروپائی 15-
 درارسال آن بفضا بین دو ابرقدرتاخنالف بوجود آمد.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

بقیه  :موسیقی کالسیک
ولی از آنجائی که بنظر میرسد ایشان
تشنۀ اطالعات دراین زمینه باشند
نام چندین کتاب مرجع رابرای
ایشان می نویسم که با مراجعه به آنها
کمکی به فهم مطالب شده باشد آنها
عبارتند از -1:تفسیر موسیقی نوشته
سعدی حسنی  -2گام شناسی نوشته
علی تجویدی  -3فرهنگ تفسیری
موسیقی نوشته بهروز وجدانی
وگامهای گمشده نوشته مرتضی
حنانه و از مراجع خارجی کتاب
 Adventures in good Music:را
به ایشان پیشنهاد می کنم  .همچنین
مطالعه کتاب موزیک  Musicنوشته
 Renneth Levyکتاب جامعی
درزمینۀ موسیقی تجربی است .
درمورد مقایسه موسیقی ایرانی
با موسیقی غربی باطالع ایشان
میرسانم که به عقیده این حقیر
بجز تشابه مختصری که در بعضی
گامهای موسیقی ما مثل «اصفهان»
 ،شوشتری  ،ماهور و چهارگاه با
موسیقی غربی مشاهده می شود
دیگر هیچ وجه تشابهی بین این
دو موسیقی نیست زیرا زیر بنای
فرهنگی آنها بایکدیگر متفاوت
بوده وارکان اصلی که استخوان
بندی موسیقی غرب راتشکیل می
دهد کام ً
ال با موسیقی ما متفاوت
می باشد این نه دلیل برتری موسیقی
آنها ونه دلیل ضعف موسیقی ماست.
هرکدامشان زیبائی خودشان را
دارندولی بطور کلی موسیقی غربی یا
کالسیک بخاطر استهوان بندی علمی
و تکنیکی که دارد موسیقی جهانی
است .

بقیه  :خمینی
مذهبيون براي ايجاد ناآراميها
از مهرماه  49دست به ايجاد
آتشسوزيها زدند و تا بهمن 57
جمع ًا  24فقره آتشسوزي راه
انداختند كه شامل سينماها ،انبارهاي
بزرگ كاال ،كارخانههاي پنبه پاك
كني ،انبار گمركات و پستخانه تهران
بود كه اسامي آنها با ذكر روز حادثه
در كتاب «روزشمار تاريخ ايران» آمده
است در سال  57دامنة آتشسوزيها
گستردهتر شد و سينماها و بانكها و
مشروبفروشيها رسيد كه بزرگترين
آنها آتشسوزي تبريز بود كه در
روزهاي  29و  30بهمن  56روي داد و
 73شعبه بانك  8سينما و چهل هتل
در آتشسوزي سوختند و ديگري
در  28مرداد  1357در سينمائي در
آبادان رخ داد .عاملين آتشسوزي
درهاي خروجي را بستند و با ريختن
مواد آتشزا  377نفر زن و مرد و
كودك را طعمه حريق ساختند كه
توسط روحانيون براي ايجاد وحشت
و متهم كردن رژيم شاه برنامهريزي
شده بود .مهمتر از همه تظاهرات
گسترده در سراسر كشور بود كه
گردانندگان آنها آخوندها و طلبهها
بودند .جالب اينكه در تظاهرات
همه چيز را تحت كنترول داشتند و
شعارها منحصر به شعارهاي مذهبي
بود در تظاهرات روز تاسوعا در تهران
روحانيون حتي حاضر نبودند يگانه
عكسي از مصدق را تحمل كنند و
چندين بار براي برداشتن آن هجوم
آوردند و باالخره آن عكس به ميدان
شهياد نرسيد .حتي عكسهائي را كه
حزب ايران روي پرچم با قطع بزرگ
نيم ورقي چاپ و براي توزيع به
ميدان شهياد آورده بود پاره كردند و
مأمور توزيع را كتك زدند .در خارج
نيز انجمنهاي اسالمي در اروپا به
بهانههاي مختلف به تظاهرات و صدور
اعالميه ميپرداختند و به آنچه كه
هرگز فكر نميكردند ايران و ملت
ايران بود .آنها فقط به امت اسالم و
گسترش اسالم فكر ميكردند .عالوه
بر سازمان گستردة مذهبي گروههائي
مانند ملي مذهبيها و دار و دستة
بازرگان بنام نهضت آزادي تالش
ميكردند جوانان را اعم از پسر و دختر
توشوي مغزي
در مدارس مذهبي شس 
بدهند و به سربازان امام زمان تبديل
نمايند كه اين قبيل جوانان با داشتن
مدارك مهندسي و دكترا تبديل به
تروريستهائي ميشدند كه مدتها
وقت خود را صرف آموزش خلباني

ميكردند تا بوسيله آن هزاران انسان
را به كام مرگ بفرستند و بهشت
موعود را با خون انسانها بدست آورند
تا در آنجا از حوريهاي باكره بهرهمند
شوند و از دست امام علي ساقي كوثر
شراب بنوشند البته بشرط اينكه
شيعة مرتضي علي باشند.

بقیه  :رضاشاه

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

عمودی  -1 :اعصاب را تسکین
می دهد-ضارب علی درمسجد
کوفه  -2 -گلی خوشبو-
ورزشی از هندبرای تسکین اعصاب -
 -3درانگلستان «آری» است -
گاری شکسته -نام کارخانه معظم
داروسازی درآلمان -ازسرداران یزید-
ازحروف اضافه  -4-از اسامی غربی-
مکتضف ومخترع آن ادیسون بود -.
دام ولی نه برای جیمز باند -خانم ها
دعا می کنند بسرشان نیاید -5یکی
از دوعشاق جاودانی ادبیات ایران -
نوعی هواپیما  -طاقی است معروف
درمدائن  -نوع مذکر آن  -شراب -
در جنگها ازآن استفاده می کنندو از زیر
زمین بهوا میرود -یکی از حروف
التین  -زمین ترکی  -7طایفه ای که
نام ایران ازآن گرفته شده  -تفنگی
معروف وقدیمی  -8نمی شنود-
نیکویان رادرآنجاباید جست  -پایان
زندگی  -از نوشیدنی ها بزبان فرنگی
 -9غ ربی نیست  -شاهکار اختراعات
جدید برای صبط صوت و تصویر -10
گفتن آنطوری که بعضی هارا شاید
برنجاند -گوشت ترکی  -بازدیدبزرگان
از گروهی  -نوعی عبای بی سر -مرغابی
عربی  -11درسوئد خرج کنند -پدیده
ای درالکترونیک  -حرارت خارجی
 -12درانتخابات مؤثراست  -واحدپول
یکی از کشورها -سیاه وکثیف  -برای
بستن بند اغلب درکفش فرومیرود-13
حرفی برسر حروف عربی  -حرام
است حرام  -کورآن بازشدنی نیست
 حرفه  -ازگوجه فرنگی وانار میگیرند -14قسمتی ازاتم  -خداحافظ
خارجی -15همکارنزدیک ناپلئون -آب
مرواریدچشم را چنین می کند.

س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی -1:نمکزار-آسپرین-ط -2اس -برس  -ژنی -کیان -3نیمایوشیج-
جالیز -4گلین -امر-د-نبش-1 -5مزایا-این -کام -6پل  -دری-
مسواک =-نا -7اهم  -ک -شیرژیان -د -8رواق  -لوزان  -فردا-9ب-
تارومار-س -سیم-10ام-بستان-اوخ-دب  -11تره  -ترن -گلگشت
و -12دمر -ک  -اوا -کرمو 13-امسیه -ادیس آبابا -14شکاک -ترس  -کنا -یر  -15ک  -نامه ها -ایرانی
شماره  -60سال پنجم

طرح از زنده یادجهانگیرپارساخو -حل

در شماره آینده

بقیه  :خدمت یا خیانت؟
از نخست وزیرمی خواهدازهمان روز(8شهریور) درتهران حکومت نظامی
برقرارکند.
دراینجا بی مناسبت نخواهدبود تادانسته باشیم آنچه که پرسنل هوایی در
پایگاه قلعه مرغی را به طغیان ونافرمانی واداشته بودچیزی بجزعِرق ملی
ومیهن دوستی نبود،آنها می خواستند با هواپیماهای شوروی در آسمان
تهران به مقابله برخیزند،اما چون دولت ایران اعالم ترک مخاصمه کرده
بود به آنان اجازۀ پروازداده نمی شد،اگرچه یکی دوتن ازشورشیان پس از
بازداشت فرماند ِه پایگاه به پرواز درآمدند اماتوفیقی حاصل نمی کنند وغایلۀ
پایگاه بالفاصله فروخوابانده می شود،که اگرخلبانان ایرانی موفق به سقوط
هواپیمای روسی ویا حتا تیراندازی به سوی آنها می شدند،فاجعه ای که به بار
می آمدبسیار سنگین ومصیبت بار بود.
نصراهلل انتظام سپس درباره ی رویداد نهم شهریور درکاخ سعدآباداین چنین
می نویسد«:یکشنبه نهم شهریورصبح دیرتراز معمول وحدودساعت ده به
سعدآبادرفتم،درشهرطیارات روس درهوادیده می شد که اوراقی پراکنده می
کنند،چندبمبی هم دراطراف ُمرده شور خانه وکارخانه های آجرپزی انداخته
بودند که گویا به قتل سه نفر ُمنجرشده بود،این حرکات مردم رابی اندازه
نگران ساخت ویقین کردندشهربمباران خواهدشد،بسیاری ازادارات دست
ازکار کشیده متفرق شدند،مقارن ظهرچند هواپیما درباالی سعدآبادپیداشد
که درارتفاع خیلی کم پروازمی کردند ،اغلب مستخدمین دست وپای خودرا
گم کردند ونظامیان زیردرختهاپنهان گردیدند،ولی اتفاقی ُرخ ندادوهمین که
طیارات اوراقی ریختندمتفرق شدند ...بعدازظهر که به دربارآمدم،سرهنگ
ارفع رادیدم،معلوم بود منتظرخبری است،افسران ارشدسرلشکراحمدنخجوان
سرلشکرمرتضی یزدان پناه،سپهبد امیراحمدی،سرلشکربوذرجمهری
،
،سرلشکرضرغامی،سرتیپ علی ریاضی یکی بعدازدیگری می رسیدند وبی
تأمل به حضورشاه می رفتند،ازوجنات آنهاآثارنگرانی هویداومعلوم بودبرای
امر ُمهمی احضار شده اند...آنطورکه ازمذاکرۀ رزم آراباسرهنگ ارفع استنباط
کردم،کمیسیونی که دروزارت جنگ مأمور رسیدگی به وضع مشمولین شده
بود،گزارش داده بود که چون دروضع حاضر نگاهداشتن تمام مشمولین صالح
نیست بهتر است عده ای ازآنها خلع سالح ومرخص شوندواگربعدها حاجتی
پیداشد دسته ای به صورت داوطلب استخدام گردند،گویا گزارش به نظر
وتصویب ولیعهد هم رسیده وطبق آن عمل شده بود،حال به چه علت مراتب
ادامه دارد
به عرض اعلیحضرت نرسیده نمی دانم

آزادی

صفحه 49

بقیه  :ترانه وترانه سرائی
تصنیفی درشور برای مرضیه می سازد
بدو بدو ای بت رعنا
بدو بدو
به قلب شیدا بده تسال
دلم رابردی مرضیه
غمم نخوردی مرضیه:
زمهوشان ملک ری دل من ازتوراضیه
مرضیه قشنگه چه شوخ وشنگه
مست وملنگه دستهاش قشنگه ...
و تصنیفی دردستگاه ماهور ( سه
ضربی):
به شب وصلت بتا دیوانه شدم
به شمع رویت جاناپروانه شدم
جانا پروانه شدم
به ماه روی تو من جانا حیران وماتم
زهجر روی توشد جانا صبروثباتم .
تصنیفی درابوعطا( سه ضربی سنگین)
جانا دلم تورا می خواد
ترامیخواد ای یارجانی
من عاشقم برروی تو
برموی تو  ،خودت می دانی
تصنیف درمایۀ دشتی:
تاغم رخت مونس جانم باشد
می کشم جورتو تاتاب وتوانم باشد
یکشببیامنزلمن،روشننمامحفلمن
حل کن دوصدمشکل من
حل کن دوصد مشکل من
تصنیف ماهور (درعراق):
زدست محبوب خدا چه ها کشیدم
به جز جفایش خداوفا ندیدم
وفاندیدم
حبیب من بجز جفا
تصنیف دررهاب ( که تاکنون تصنیفی به
این خوبی دررهاب ساخته نشده است ):
جانم جانم جانم جانم
من قدر حسن روی تودانم
بیابیا بانازای دلبر
سیمین بر طنازی ای دلبر
درافشاری:
دوش دوش دوش
دوش که آن مه لقا باوفا خوش ادا
باصفا
ازدرم آمد و بنشست
برده دین ودلم ازدست
آتش اندردلم برزد جانم برزد
جانم برزد زان رخ همچو آذرزد
خدا برزد خدابرزد
سوخت همه خرمنم یک سره جان وتنم
کشته عشقت منم اس صنم بدمکن...
تصنیف درچهارگاه:
اال ای ساقی مهوش دمادم
ازآن بادۀ بیغش دمادم
بده برمن ویارم زره مهر پیاپی پیاپی
رقیب مفسدم خبرنسازی خبرنسازی
این تصنیف ها راکه مرضیه می خواند
وسرشاراز شادابی وطراوت جوانی

صفحه50

است موجب خنده  ،طعنه وتمسخر
دوستان ویاران شیدا می شود .شیدا
اگرچه زخم زبان ها رابه چیزی نمی
گیرد اما ازغزلیات این دوران او
برمی آید که این نیش ها قلبش را
خونین تر می کند:
ای خردمند مزن طعنه توشیدائی مارا
الابالیگری ورندی ورسوائی مارا
سر غم عشق وصفای رخ جانان
خواهی از ّ
بنگر از چشم محبت بت موسائی مارا
گر گدائیم گدای درشاهنشه عشقیم
به حقارت منگر بی سروبی پایی مارا
اگرچه از طعنه ی دوست ودشمن غمین
است اما شعله های عشق کارسازتر
ازآن است که دم فروبندد .اوهمچنان
می سازد ومی سازد،تصنیف های
بسیاری می سازد که بدبختانه تعداد
کمی ازآن ها باقی مانده است:
عقرب زلف کجت باقمرقرینه
تاقمردرعقربه کارما چنینه
کیه کیه درمیزنه من دلم می شنگه
دروبالنگرمیزنه من دلم می شنگه
نرگسمستی برویت همچو ماه
چشمبدت دور
ابروپیوستی،دوچشمانتسیاهرشکحور
آفت جانی خبردارت کنم
باشه تاروزی گرفتارت کنم
بلبل زارخسته دل بکسی نبسته
مرغ قفس شکسته ازکمندخلق جسته
***
امشب به برمن است آن مایۀ ناز
یارب توکلید صبح درچاه انداز
امشب شب مهتابه حبیبم را میخوام
حبیبم اگر خوابه طبیبم را میخوام
کنید
وبیدارش
خوابست
مست است وهشیارش کنید
گوئی فالنی اومده آن یارجانی آمده
آمده حال تو ،احوال تو،
سیه خال تو  ،بپرسدبرود...
***
شیداگذشته ازتصنیف  ،شعروغزل
بسیار ساخته است.
بعضی از غزلهای شیدا وزنی ضربی و
آهنگین دارد .مانند غزلی که با مطلع
زیر آغاز می شود:
تاغم عشق رخت مونس جانم باشد
می کشم جور تو تا تاب وتوانم باشد
شیدا این هنرمند عاشق ووارسته
باذوق سرشاری که داشت درساختن
تصنیف تحولی پدیدآورد  .تصنیف
هایش استادانه  ،جذاب  ،ساده ومطابق
با موازین موسیقی ودارای وزن و
آهنگین ودلنشین است .علی اکبرشیدا
سرانجام درخانقاه صفی علیشاه معتکف
شد ودرحدود سال  1327هجری قمری
همانجا درگذشت ودر ابن بابویه به خاک
سپرده شد.

آزادی

«بچگی» و سه جایزه از انجمن منتقدان

مرتضی احمدی
درگذشت
مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت
یکشنبه  ۳۰آذر  - ۱۳۹۳به دلیل مشکل
ریوی در منزلش درگذشت .زندهیاد
احمدی در سال  ۱۳۰۳در جنوب تهران
به دنیا آمد .برای تحصیل ابتدا به مکتب
و سپس به دبستان منوچهری در میدان
گمرک رفت و بعد از آن به دبیرستان
شرف و دبیرستان روشن رفت.
در شانزد ه سالگی ورزش باستانی
و فوتبال را شروع کرد و به همراه
تیم فوتبال دبیرستانش در مسابقات
آموزشگاههای تهران رتبههایی به دست
آورد .بعدها در تیم فوتبال راهآهن تهران
و پس از آن در باشگاه راهآهن بازیکن و
مربی (تا سال  )۱۳۲۵شد.
پس از چند تالش آماتوری در تئاتر
در  ۱۳۲۱با کمک عدهای از دوستانش
«تماشاخانه ماه» را روبهروی باغ فردوس
دایر کرد اما پس از چند هفته مجبور
به ترک آنجا شد .در اوایل پاییز ۱۳۲۲
در تئاتر فرهنگ برای اولین بار پیش
پردهخوانی کرد و در نتیجه آن بازیگر
تئاتر هم شد .مدتی بعد پدرش از
فعالیت او در تئاتر مطلع شد و او را از
خانه بیرون کرد .مرتضی احمدی پس از
مدتی همزمان با هنرپیشگی در راهآهن
تهران بهعنوان تعمیرکار استخدام شد.
مرتضی احمدی برای اولین بار به سبک
بیات تهران در پیش پردهها آواز خواند.
احمدی در سال  ۱۳۲۳به رادیو تهران
(چندی بعد در رادیو ایران و بعد از آن
در رادیو و تلویزیون ایران) به کار کردن
پرداخت تا برنامههای کمدی اجرا کند.
در دورههای مختلفی در رادیو کار کرد و
از جمله تیپی به نام «بابا جاهل گریان»
اجرا کرد و به سبکهای مختلف ترانه
و آواز خواند .در فروردین  ۱۳۵۳نقش
اول سریال پربیننده «هردمبیل»،
نوشته پرویز خطیبی را بازی کرد .در
ی از مردم در سال ۱۳۵۶
نظرخواه 
بهعنوان محبوبترین هنرپیشه رادیو
انتخاب شد.

جنجال برسرفیلم مصاحبۀ شرکت سونی

دوشنبه 5ژانویه  : 2015قدیمی ترین انجمن منتقدان امریکا با عنوان
نیویورک برگزیدگان سال  ۲۰۱۴خود را اعالم کرد که در آن فیلم بچگی با سه
جایزه در راس قرار داشت.
هالیوودریپورتر از مراسم اهدای جوایز انجمن منتقدان نیویورک در حالی خبر
داد که فیلم بچگی سه جایزه از  ۱۳جایزه این انجمن را از آن خود کرد.
جیلنهال کوتیالرد با جایزه بهترین بازیگر زن ،واالس شاون به عنوان بهترین
بازیگر کمدی ،داریوش خنجی با عنون بهترین فیلمبردار و تیموتی اسپال
برای بهترین بازیگری مرد برخی از برندگان دیگر این جایزه هستند.
انجمن منتقدان نیویورک با سابقه  ۷۹ساله خود قدیمی ترین گروه نقد امریکا
به شمار می رود.
فیلم بچگی تاکنون جوایز زیادی را در جشنواره های مختلف و از جمله گلدن
گلوب دریافت کرده و نامزد اسکار امسال است.

اخبارکوتاه

وی در  ۱۳۲۶گوینده فیلمهای خارجی
شد و از اعضای اولیه انجمن گویندگان
و سرپرستان گفتار فیلم (تأسیس در
 )۱۳۴۲بود.
پس از وقایع سال  ۱۳۳۲احمدی
بازیگری را کنار گذاشت و به مدت هفت
سال به اهواز رفت اما پس از بازگشت به
تهران از نو کار بازیگری را در سریالی
تلویزیونی به نام «تکمضراب» از سر
گرفت .از سریالهای تلویزیونی دیگری
که بازی کرده است میتوان از «سلطان
صاحبقران»« ،هفت شهر عشق»
(« ،)۱۳۵۶آئینه و زیر بازارچه (،۱۳۷۷
رضا ژیان)» نام برد.
در فروردین  ۱۳۴۹نیز احمدی به دعوت
علی حاتمی ترانه عنوانبندی فیلم
«حسن کچل» را ،ضربیخوانی کرد (که
به نام روحوضی نیز شناخته میشود).
در همین سبک در  ۱۳۲۸پنج صفحه
موسیقی برای یک شرکت انگلیسی
ضبط کرد .مرتضی احمدی بیش از
چهارصد ترانه ضربی و صد و پنجاه
ترانه فکاهی خوانده است ،این ترانه هااز
نوشتههای نصیریفر ،نویسنده کتابی
است به نام مردان موسیقی سنتی و
نوین ایرانکه بیشتر کارهای موزیکال
مرتضی احمدی از آن کتاب گرفته شده
است.
از ماندگارترین آثار احمدی میتوان
به کار صدایی (نوعی دوبله) وی در
مجموعه «پینوکیو» اشاره کرد که در آن
در نقش «روباه مکار» صداپیشگی کرده
است.
ت و شلوار
«آرایشگاه زیبا»« ،ک 
یومن» و ...از کارهای
خواستگاری» « ،دان 
تلویزیونی مرتضی احمدی است .وی در
انیمیشن «شکرستان» هم صداپیشگی
کرده است.
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* فیلم سینمایی «شیفت شب» چهارمین فیلم نیکی کریمی به عنوان
کارگردان بعد از فیلمهای «یک شب»« ،چند روز بعد» و «سوت پایان» با
مدیریت فیلمبرداری علیرضا برازنده این روزها در تهران در حال فیلمبرداری
است و پیش بینی میشود تا اواسط آبان ماه به پایان برسد.
* حسن نجفی نویسنده ،تهیه کننده و کارگردان «شرفناز» گفت« :شرفناز»
در مرحله میکس نهایی و اصالح رنگ قرار دارد و کار موسیقی فیلم بر عهده
حسین علیزاده است.

فیلم مصاحبه ساخته شرکت سونی باشرکت «جیمز فرانکو» و« ست روگن
»  James Franco & Seth Rogenتوسط هکرها با تهدید روبروشد.
اف .بی .آی .اعالم کرد که هکرها از عوامل کره شمالی هستند .کره شمالی
هرگونه ارتباط با این ماجرارا تکذیب کرد .شرکت سونی دربرابر تهدید هکرها
برنامه نمایش فیلم را که قراربود از کریسمس برپرده سینماها صورت گیرد لغو
کرد .پرزیدنت اوباما در آخرین سخنرانی سال  2014خود اقدام سونی را مورد
انتقاد قراردادو گفت مانمی توانیم اجازه دهیم یک دیکتاتور درگوشه ای از
جهان  ،سانسور را برما تحمیل کند .سونی سرانجام تصمیم گرفت این فیلم را
در سینماهای محدود به نمایش بگذارد و پس ازآن تصمیم گرفت این فیلم را
برروی یو تیوب منتشر کندکه با پرداخت  6دالر قابل دیدن است .قب ً
ال شرکت
اپل پیشنهاد شرکت سونی را برای نمایش این فیلم برروی آیتون رد کرده بود.
آگاهان براین باورند که این فیلم بسیار فیلم بی ارزشی است وچون سونی می
دانسته فیلم با شکست تجاری مواجه خواهد شد این سناریو را به مرحله اجرا
گذاشته است تا بازاری برای آن دست وپا کند.
موضوع فیلم کمدی  -تخیلی است که طی آن دومأمور سیا اقدام به ترور رئیس
جمهوری کره شمالی میکنند .

ازبیل کازبی همچنان شکایت می شود
بیل کازبی که یکی از چهره های محبوب تلویزیونی دهه  90وحتی قبل از آن
است .و درزمان اوج شهرتش به عنوان نمونه مرد خانواده دوست آمریکائی
معرفی می شد این روزها با شکایت های پی درپی زنانی مواجه می شود که
ادعا می کنند در دودهه پیش مورد تجاوز آقای کازبی قرار گرفته اند . .هیچیک
ازاین زنها نمی گویند چرا تا کنون ساکت بوده اند  .بعید نیست درروزهای
آینده نیز برتعداد این شاکیان افزوده شود .آخرین مورد دو زن از ساکنین
غرب ماساچوست  ،شهر اسپرینگ فیلد بوده اند که می گویند آقای کازبی دو
دهه قبل به آنها مواد مخدر داده وسپس به آنها تجاوز کرده است  .بسیاری از
طرفداران آقای کازبی اینگونه ادعاهارا باورندارند و خودآقای کازبی نیز توضیح
دربارۀ این ادعاها نداده است  .فع ًال پرونده ها باز و درحال بررسیآزا
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* با پایان یافتن تدوین فیلم «شاهزاده و گدا» توسط
مهدیه بهادر ،اینک صداگذاری فیلم آغاز شده است.
این فیلم به تهیهکنندگی علی بهـــادر و کارگردانی
رسول محمدی مراحل تولید و تدوین خود را طی کرده
و توسط مهدی صادقی صداگذاری میشود .همچنین
به طور همزمان ،ساخت موسیقی آن توسط علیرضا زارع در حال انجام است.
* مجید درخشانی که ارکستر ماه را پایه گذاری کرده
و دختر زیبا و خوش صدائی بنام مهدیه محمـدخانی
را به ایرانی ها معــرفی کرده وبرای اولین بار پس از
 35سال صدای زن را درفضای ایران پخش کرد اخیرا
ً برای اجرای کنسرت عازم دوبی بود که درفــرودگاه
پاسپورت اورا اخذ و ازخروج او جلوگیری کردند.
قراراست بزودی دادگاه او تشکیل شود.
* ملکه رنجبر در گفتگوئی از مدیران خانه تئاتر انتقاد کرد که بعد از بیماریاش
حتی حال او را نپرسیدهاند و از خاطره زنده یاد پروین
سلیمانی و مهری ودادیان گفت که قبل از فوتشان چگونه
زندگی میکردهاند.
بغض ،دلتنگی ،بغض؛ این همه سهم بانوی پیشکسوت
بازیگری است که عمر خود را در تئاتر ،رادیو ،سینما
و تلویزیون گذاشته است .خانم رنجبر می گوید:
نمی خواهم غریبانه بمیرم  .او دختر عباداهلل رنجبر از اولین
پایهگذاران تئاتر است .کسی که تئاتر را در رشت پایه گذاری کرد و به علت
مضمون سیاسی این نمایشها به همدان تبعید شد و دوباره در آنجا نیز اولین
موسس گروههای تئاتری شد.
* به گزارش سینماپرس ،جلیل اصغری که پیش از این خبر از آغاز تولید و
فیلم برداری سریال «آیاتای» در فروردین ماه سال آینده را داده بود ،درباره
بازیگران جدیدی که به این سریال پیوسته اند ،گفت« :با سفری که به ترکیه
داشتم با سه بازیگر مورد نظرمان آقایان ولکان کسکین و فرات تانیش به
بستیم  -60سال پنجم
همراه خانم زالل دره جهت حضور در سریال قراردادشماره

La Grenade Pourpre, 60x80 cm.
Akzhana Abdalieva اثر هنرمند قزاقستان. از مجموعه گالری قصر شرقی درمونتروی سویس
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