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آز دی

آزادی

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:
pmm@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org
* آرشیو مجله برروی
سایت زیر برای همگان قابل
دسترسی است:
www.parsmassmedia.org
* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی
مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن
باقی بمانند.

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

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

عنوان مطالب

نویسنده

هنری
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پبام های
خوانندگان
نشریه آزادی درایران
دستتان دردنکند
بادرود برشما
برای تهیه چنین نشریه ای  .من پس
از اینکه آزادی را می خوانم آن را
توسط یکی از آشنایان که به ایران
رفت وآمد می کند میدهم واو آن
را به ایران می برد و درایران مجله
شما هرروز در خانه یکی از بستگان
می چرخد وهمه آن را می خوانند.و
لذت می برند .بازهم از زحمات شما
سپاسگزارم .
ش .ش .از هوستون تکزاس

سالی که نکوست
اولین شماره سال ششم که تاریخ
انتشارآن اول اسفندماه است را این
بار با کمی تأخیر اما قبل از پایان
ماه بهمن دریافت کردم  .با سپاس
اززحمات شما و با عرض شادباش
بمناسبت  6سال تداوم خدمت به
فرهنگ وادب ایران و همچنین با
شادباشهای نوروزی  .با دیدن تصویر
نخستین شماره آزادی خاطرات
شیرین لحظه دریافت نخستین
شماره آزادی درمن زنده شد .به
یادآوردم که بادیدن همان روی جلد
به همسرم گفتم  :سالی که نکوست
ازبهارش پیداست  .وامروز پس از
 5سال خوشحالم که تشخیص من
درمورد آزادی کام ً
ال درست بوده
است .دست همه دست اندرکاران
آزادی را از کالیفرنیا می فشارم
وبرایتان موفقیت های بیشتری را
آرزو می کنم .
هادی از کالیفرنیا
باسپاس از شما  .دلیل این که مجله
شماره  61کمی دیرتر به دست
شمارسید اوضاع بد جوی درایالت ما
بود که متأسفانه بسیاری از پروازها
برای یکی دوروز صورت نگرفت و به
همین دلیل دیرتر به دست شمارسید.
بعضی از خوانندگان ما در شرق
آمریکا نیز به دلیل برف ویخ بندان
پستچی ها از توزیع بسته های پستی
کمی تنبلی به خرج دادند .یکی از
دالیلی که ما چندروز قبل از آغاز
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توضیح و پوزش خواهی
درشماره قبل یکی دو مقاله  ،با اشتباهات فاحش چاپی در نمایش اعداد
وارقام به دست شما رسید و باعث شد که بعضی از خوانندگان با نکاتی
مواجه شوندکه هم گیج کننده بود و هم برای نشریه ای مثل «آزادی» شرم
آور .واما دلیل این اشتباه ویروسی بود که در نرم افزار مورد استفاده ما رخنه
کرده وخواسته بود کمی مارا بنوازد.که نواخت  .خودمان هم با مشاهده
هریک ازاین غلط ها کلی عرق ریختیم و شرمنده شدیم  .مجله تصحیح
شدهرامیتوانیدهماکنونازرویسایتمامطالعهبفرمائید.آدرسسایتدرصفحه
قبل ذکر شده است  .بازهم ازاین اشتباه پوزش می طلبیم.
درمورد مطلب آقای شریفی که مورد اعتراض و گله خوانندگان بهائی ما قرار
گرفته نیز موضوع را با آقای شریفی درمیان گذاشتیم  .ایشان هم مانند ما از این
پیش آمد بسیار ناراحت شدند و با ما همصدا از همه خوانندگانی که از خواندن
آن مقاله آزرده خاطر شده اند پوزش خواستند .اطمینان می دهیم که نه خط
مشی مجله و نه باور نویسنده آن مقاله درجهت آزردن خاطر شما خوانندگان
عزیز نیست .ومطمئن هستیم این وضع هرگز تکرار نخواهد شد.
نشریه آزادی
هرماه خورشیدی مجله را منتشر می
کنیم همین است و خوشحالیم که با
همه ی بدی هوا باز خوانندگان ما
دراول ماه اسفند مجله را دراختیار
داشتند.

اطالعات دست اول
با شادباشهای نوروزی به همه
نویسندگان خوب آزادی و شادباش
نوروزی ویژه خدمت آقای دکترپرویز
عدل مایلم تشکرات قلبی خودرا به
ایشان تقدیم کنم  .آقای دکتر عدل
کم می نویسند اما درهمین مطلب
کوتاه اطالعات دست اولی به ما می
دهند که بسیار از خواندن آن لذت
می بریم واستفاده می کنیم  .برای
ایشان سالمتی وطول عمر آرزو دارم .
با احترام  :علی  -ج .از غرب آمریکا
ای کاش شماره تلفن خودرا می
گذاشتید تا آقای دکتر عدل شخص ًا
ازشما تشکر می کردند .متأسفانه
در پیامگیر ما هم شماره نمایش داده
نشده وبه جای آن « نامعلوم » نوشته
شده است  .درهرحال مهر شمارا به
آگاهی ایشان رساندیم وایشان هم
از شما بسیار تشکر کردند .درضمن
به شما مژده می دهیم که ازهمین
شماره روز نوشت های آقای
دکتر عدل مربوط به رویدادهای

آزادی

پس از فتنه خمینی را برای شما
چاپ خواهیم کرد که همانطورکه
خودشماهم اشاره کرده اید اطالعات
دست اولی را به خوانندگان می
دهد .درضمن اگر دکتر عدل کم می
نویسند باید توجه داشته باشید که
ایشان هم اکنون دردهه نهم عمر
خود هستند که امیدواریم سالمت
کامل خودرابازیابند و سالهای سال
بتوانیم از نوشته های آگاهی دهنده
ایشان سودببریم  .درضمن کتاب
خاطرات ایشان جلد سوم (دوجلد
دیگر درسالهای قبل منتشر شده
است) به زودی منتشر خواهدشد.

دربارۀ نوروز
با تبریکات صمیمانه بمناسبت آغاز
سال نو ایرانی سئوالی دارم  .آیا
کتابی جامع دربارۀ نوروز نوشته شده
است که درآن مراسم نوروزی بطور
کامل تشریح شده باشد؟ اگر نام و
مشخصات آن را برای من بنویسید
ممنون می شوم .
دوستدارآزادی  -بهمن دلجو ،آمریکا
تا آنجا که ما می دانیم کتابی بنام
نوروز توسط بانوی فرهیخته خانم
دکتر مهوش امیرمکری نوشته شده
و حدود  11سال پیش توسط آقای
محمدعلی یزدی کتابفروشی دهخدا

در کالیفرنیا انتشاریافته است .
متأسفانه اکنون چندسالی است که
کتابفروشی دهخدا به علت عدم
حمایت ایرانیان از اقدامات ارزنده
این مؤسسه  ،تعطیل شده است اما
اگر با کلبه کتاب که شماره تلفن آن
درصفحه  49به چاپ رسیده است
تماس بگیرید حتم ًا این کتاب را
تهیه و برای شما پست خواهند کرد.
خانم امیر مکری برای تهیه این کتاب
زحمات زیادی را متحمل شده اندو
درهمین شماره هم ما رسم نوروزی
درزمان ساسانیان را برگرفته ازاین
کتاب به خوانندگان خود پیشکش
کرده ایم .

نویسندگان بزرگ جهان
در شماره های سال اول به معرفی
نویسندگان بزرگ جهان می
پرداختید که فوق العاده آگاهی
دهنده بود اما به یکباره این صفحه را
تعطیل کردید .آیا امکان دارد آن را
دوباره ادامه دهید؟
افروز از کالیفرنیا
البته همه چیز امکان دارد .فقط
صفحه کم داریم وبرای اضافه کردن
صفحات اضافی هم پول نداریم.
هرچقدرهم خواستیم األهم وفی
األهم کنیم و بعضی از صفحات را
تعطیل و به جای آنها مطالب جدید
تری بگذاریم موفق نشدیم  .باید
بیشتر از شما ها نظر خواهی کنیم .
شاید در سال جدید بتوانیم بعضی از
صفحات را تعطیل و صفحات جدیدی
را به جای آنها به شما تقدیم کنیم .

فیس بوک ها
الو آزادی ؟
 بله بفرمائید با سردبیر می خواستم صحبت کنم جانم بفرمائید حالتون خوبه ؟ نوروز و بهارمبارک همینطور برای شما می خواستم خواهش کنم از مطالبیکه برروی فیس بوک ها نوشته می
شود استفاده کنید بعضی وقت ها
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مطالب جالبی پیدا می شود که برای
مجله بسیار مناسب است .
 هرچقدر جالب باشه روی فیسبوک آمده  .چرا ما دوباره آن را
تکرار کنیم ؟ عالوه براین فیس بوک
وتوئیتر و دیگر دنیاهای مجازی هم
مطالب خودرا از همین نشریات
وروزنامه ها و یا کتابها اقتباس می
کنند.
 درست است اما چون همهدسترسی به اینترنت ندارند ممکن
است برای آنها جالب باشد.
 البته ممکن است چنین باشد اماآزادی سعی می کند مطالب جالب
و بکررا چاپ کند .بهمین دلیل هم از
چاپ مطالب تکراری دوری می کند
مگر این که مطلب خیلی چشمگیر
وجالب باشد و یا اثری از بزرگان
فرهنگ وادب کشورمان باشد
 البته تصمیم نهائی باشماست ولیفکر می کنم گاهی هم از فیس بوکها
استفاده کنید بد نباشد.
 خیلی ممنون که به فکر مجلهخودتان هستید.
 من از شما ممنونم .بازهم پیشاپیشنوروزتان مبارک
باتشکر فراوان  .نوروز شما هم
فرخنده باد.

بمناسبت ششمین سالگرد
مجله وزین آزادی

استاد محمدعلی دولتشاهی هنرمند
ارجمند لطف خاصی به مجله آزادی
دارند و عالوه بر تابلوهای زیبائی که
برای پشت و روی جلد مجله ارسال
می کنند گاهی نیز اشعار ی که
خود سروده اند برای تشویق ما می
فرستند که نمونه آن را با سپاس از
ایشان درزیر می خوانید:
گشته شش ساله «ادب گنجینه» ات
ات
زیبنده
آزادی
دفتر
سر دبیرش مرتضی پاریزی است
درکمال او صائب تبریزی است
او کتا ب گو هرین بنو شته است
همچو از اوج شرف بگذشته است
کرده «آزادی» چنان روشن دلم
شد بسی ُد ّر و گهرها حا صلم
ذوق تو  ،افکارتو ،آثارتو
جملگی دارد نشان از کارتو
بس مقا التت همه زیباو نا ب
هریکی دارد نشان از صد کتاب
محتو اشا ن گنجها ی پر گهر
هم زفرهنگ وادب زعلم وهنر
برتو ای اهل قلم صدآفرین
کافریدی همچو آثاری وزین
خیزو با گفتا ر گر م وباقلم
حمله کن برجا ن ا ربا ب ستم
قصه گو ا ز محنت زند انیا ن
از ستمکاری این اهریمنان
آنکه بیت المال را چاپیده است
همچو ا فعی روی زر خوا بیده است
آنکه از خون جوانان وطن
آبیاری کرده هردشت ودمن
گربگو یم آنچه برما میرود

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

برای تحقق دمکراسی نوشتن این
جمله بعید بود .به ویژه این که انسان
روشنفکرو روشن بین وخداشناسی
مانند حضرت عبدالبهاء را با خمینی
دریک ردیف قراردادن احساسات
بسیاری از خوانندگان بهائی شمارا
جریحه دار کرده است.
امیدوارم به نحو مطلوبی از این
هموطنانمان دلجوئی واستمالت به
عمل آورید.
بیژن از داالس تکزاس
درهمین صفحه بطور جداگانه از
خوانندگان عزیز خود پوزش خواهی
کرده ایم  .بازهم ازشما خواننده
عزیز و ایرانیان دیگر پوزش می
طلبیم.

مثنو ی هفتادمن کا غذ شود
تو رسالت داری ای صاحب سخن
کرده ای خدمت به فرهنگ وطن
قدراین یاران بدان تو «دولتا»
چونکه هستند این ادیبا ن کیمیا
زنده باد ایران وایران دوستان
جاودان این خلق پاک مهربان
استاد دولتشاهی عزیز اجازه
بدهید پاسخ شما ر ا با شعر بدهم :
دولتا! حق باد یار و یاورت
خامه ات پر شورتر از باورت
آزادی نویس
از سوی شورای
آفرین دارم براین شعر سلیس
َار نیکو بود
دفتر آزادی
حاصل کار «شما» و «او» بود
من اگر کاری دراینجا می کنم
پاکت ارسالی ات وا می کنم
نقش زیبائی ازآن بیرون کشم
زیار بی غشم
یا نوشتاری
بعد  ،طراحی کنم هرصفحه را
جادهم آنجا زُبیرو طلحه را
این که کاری نیست درخورد ثنا
این فقط عشق است ُشکر ًا َر َبنّا

تعجب !

ازآقایشریفیتوقعنداشتیم
در آخرین قسمت از مقاله پدیدۀ
خمینی وریشه یابی آن که درشمارۀ
گذشته به چاپ رسید جناب شریفی
حضرت باب را با خمینی مقایسه کرده
وهردورا فتنه گر خوانده اند.
از جناب شریفی با آنهمه مبارزاتشان

تعجب می کنم اوالً چگونه بدون آگهی
می توانید مجله را منتشر کنید ثانی ًا
این همه مطلب درنشریه چاپ می
شود و دوستان برای مشترک شدن
هجوم نمی آورند تا یک نشریه بی
نظیر را دراختیارداشته باشند.
مکارم  -غرب آمریکا
درهیچ موردی تعجب نکنید چون
دوستانی هستند که نشریه را به
دیگران معرفی می کنندو تعداد
مشترکین هم خوشبختانه هرماه
سیر صعودی دارد .بنابراین نه جای
نگرانی است ونه جای تعجب .
نوروزتان خجسته باد
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صفحه 5

سال 1394هجریشمسیمقارنباچهسالهائیازتاریخهایملل دیگراست؟

سال نو وگاه شماری
امسال طبق تقویم اویغوری سال گوسفند یا بُز یا قوی ئیل است

سال جدید که سال  1394هجری
شمسی است برابراست با سال -1436
 1437هجری قمری 2016-2015،
میالدی  3753 ،زرتشتی 6004 ،
مبداء خلقت ( به عقیدۀ پیشینیان ) ،
 2894بنای شهر کارتاژ ( که تا مدتی
درغرب مبداء تاریخ بود) 2791 ،از
آغاز المپیاد( که تا مدتی دریونان
مبداء تاریخ بود) 2768بنای شهررم
( که مدتی مبداء تاریخ رومی ها به
شمار می آمد) 2763،مبداء تاریخ
بابلی هاو 2573شاهنشاهی است .
امسال برطبق گاه شماری ایگوری یا
اویغوری سال گوسفند یا بُز یا قوی
ئیل است این گاه شماری دراصل به
چینی ها  ،هندی ها و تبتی ها نسبت
داده می شود
محمود کاشغری در کتاب دیوان لغات
الترک می نویسد[«:ترکان نام دوازده
گونه از جانوران را گرفته و به عنوان
نام برای دوازده سال برگزیدهاند.
سالهای عمر کودکان ،تاریخ نبردها و
قهرمانیها و دیگر چیزها را با گردش
سالهای دوازدهگانه میشمارند و به
یاد میسپارند و ریشه آن چنین است
که:یکی از خاقانان ترک اراده کرده
که تاریخ یکی از نبردهای سالها
پیش از خود را بداند و در تاریخ وقوع
آن اختالف افتاد .از این رو خاقان
در این کار با مردم مشورت کرده و
در کنگرهای گفت« :ما سالها را نیز
مانند برجهای دوازدهگانه و شمار
ماهها ،دوازده قرار دهیم و این چونان
یادگاری در میان ما باقی بماند ».مردم
نیز پذیرفتند پس آنگاه خاقان به شکار
بیرون آمد و فرمان داد حیوانات را به
طرف رودخانه «ایال سو» روان سازند.
چندی از حیوانات را شکار کردند
و گروهی نیز به داخل آب پریدند.
دوازده گونه از حیوانات از آب گذشت

صفحه6

و نام آنها را بر سالها نهادند نخستین
این حیوانات سیچقان (موش) بود که
نخستین سال است و پس از آن نام
یازده حیوان دیگر را بر میشمارد .او
میافزاید :ترکان گویند در هر یک از
این سالها حکمتی نهفته است که
بدان تفال میکنند و آن را فرخنده
و مبارک میشمارند .مثال وقتی سال
گاو وارد میشد ،نبردها و قهرمانیها
فزونی مییافت زیرا گاوها به هم
بسیار شاخ زنند و در ستیز باشند
در سال مرغ طعام فراوان شود اما در
میان مردم تشویش و نگرانی پدید
آید .سال تمساح (در تقویم اقتباسی
فارسی سال نهنگ) ،باران فروان رخ
دهد و غیره».
درایران تا زمان صفویان ماههای
هجری قمری متداول بود اما ازاین
زمان تقویم اویغوری نیز متداول شد
که تا اواخر دورۀ قاجاریه درایران
مورد استفاده قرار می گرفت  .البته
این تقویم با تقویم اویغوری  -چینی
تفاوتهائی داشته است .
اویغوری ها قبیله ای از ترکان
مونگولوئید (شبیه به مغولی از لحاظ
نژادشناسی)بودند که در مشرق
فرغانه (مشرق رود سیحون) به سر

آزادی

می بردندوبعداز این که قدرت بهم
رسانیدند روی فرغانه هم دست
انداختند.
منجمان اویغوری دوازده برج را
درآسمان می شناختند ونام دوازده
سال ترکی را با قیاس دوازده برج
وضع کردند.و عقیده
آسمانی
داشتندکه در هرسال  ،خلق وخوی
مردم ووقایعی که پیش می آید شبیه
به جانوری است که آن سال منسوب
به اوست .
ما ایرانیان از گاهشماری اویغوری دو
چیز را اقتباس کردیم  .اول تقسیمات
دوازده گانه سال ها :
سیچقان ئیل (سال موش)
اود ئیل (سال گاو)
بارس ئیل (سال پلنگ)
توشقان ئیل (خرگوش)
لوی ئیل (سال نهنگ)
ئیالن ئیل (سال مار)
یوند ئیل (سال اسب)
قوی ئیل (سال گوسفند یا بُز)
بیچین ئیل (سال میمون)
تخاقوی ئیل (سال مرغ یا خروس)
ایت ئیل (سال سگ)
تنغوز ئیل (سال خوک)
که این سالها را ابونصر فراهی در
نصاب الصبیان چنین به نظم درآورده
است:

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
زان چار چو بگذری نهنگ آید و مار
آنگاه به اسب و گوسفند است حساب
حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار
که درمصرع آخر «حمدونه» همان
میمون است .
دومین چیز که ما از منجمان اویغوری
اقتباس کردیم (سکز یولدوز) می
باشد .سکز یولدوز هشت ستاره
است که به یک روایت شباهت به
شتردارد وبه روایت دیگر شبیه به
زرافه یا شترگاوپلنگ است .
معلوم نیست که منجمان اویگوری
شتر گاو پلنگ را درکجا دیدند که
ستارگان سکز یولدوز را به آن تشبیه
کرده اند.چون زرافه جانوری است
آفریقائی ودردشت های ایغوری
واقع درآسیا زندگی نمی کرد ونمی
کند .این هشت ستاره که منجمان
اویغوری وجودشان را حتمی دانسته
اند درنقشه های آسمانی که ستارگان
معروف درآنها رسم وثبت شده وجود
ندارد .اما درتقویم های قدیم ما بود
وامروز هم شاید باشد .وبرطبق آن
کسی که می خواست کاری را شروع
کند خواه مسافرت باشد یا خریدن
چیزهای مهم نباید درآغاز کار  ،رو
به هشت ستاره (سکز یولدوز) قرار
بگیرد وگرنه دچار نحوست وعواقب
وخیم خواهد شد.وخالصه طبق
عقیدۀ منجمان اویغوری هنگامی که
می خواهند یک کار جدید راشروع
کنند نباید رو به آن هشت ستاره
قرار بگیرند.ضمن ًا به راحتی می شد
دانست که درهرروز از ماه هشت
ستاره (سکز یولدوز) در کجای آسمان
قرار گرفته اندواین ستارگان به
اصطالح منحوس در هرماه درآسمان
از مشرق به طرف جنوب شرقی و
آنگاه جنوب وسپس جنوب غربی
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وبعد مغرب وپس از آن شمال غربی
و شمال حرکت می کنندوما می دانیم
که درروز اول ماه سکز یولدوز طرف
مشرق است .ولذا درآن روز درقدیم
وقتی فی المثل دربامداد برای کاری
جدید از خانه خارج می شدند رو
به مشرق نمی کردند .واگر خانه
آنها طوری قرار گرفته بود که بعد از
گشودن در  ،بطور قهری روی به سوی
مشرق می شد شروع آن کاررا می
گذاشتند برای روزی که سکزیولدوز
درمشرق نباشد.
جای این هشت ستاره فرضی که
در هیچ نقشه آسمانی وجود ندارد
هرروز در تقویم های قدیمی بود
و آنهائی که عقیده به سکزیولدوز
داشتند می توانستند ازروی آن
تقویم ها طوری کارهای جدید
خودرا شروع کنند که درآغاز رو به
سکزیولدوز نداشته باشند.ولی ما
چون سکزیولدوز راازلحاظ علمی
دارای موجودیت نمی دانیم از ذکر
روزهای طلوع آن در چهار جهت
اصلی وفرعی آسمان صرف نظر می
کنیم اما مادران وپدران ما بخصوص
در دورۀ صفویه طوری عقیده به
نحوست این هشت ستاره داشتند که
شاه طهماسب دومین پادشاه صفوی
رو به سکز یولدوز حتی به حمام نمی
رفت وناخن نمی گرفت .
غیر از دو نظریه فوق منجمان ایغوری
چیزی به ایرانیان نداده اند و تعیین
زمان دقیق آغاز سال نوی شمسی
از کارهای منجمان ایرانی است .که
نمی توان درنبوغ علمی آنها تردید
کرد .یکی از آنها حسن ابن حضیب
دانشمند ایرانی است که درنیمه دوم
قرن دوم هجری زندگی را بدرود گفت
ونویسندۀ کتابی به اسم کار مهمتر
می باشد.وآن دانشمند سال شمسی
را به مدت  365روز وپنج ساعت
و 47دقیقه محاسبه کرد (امروز با
بودن وسائل تکنیکی مدت سال
شمسی  365شبانه روز و  5ساعت
و 48دقیقه و  46ثانیه تعبیین شده
است) .بنابراین محاسبه حسن بن
حضیب درمورد طول سال شمسی
نسبت به امروز فقط یک دقیقه و 46
ثانیه تفاوت داشته واگر درنظر بگیریم
که آن دانشمند از ساعت آفتابی یا
ساعت شنی استفاده می کرده می
فهمیم درنجوم تا چه پایه استعداد
داشته است .
منجم دیگر ایرانی که دارای
استعدادی مافوق عادی بود علی ابن
حسن علوی معروف به ابن اعلم است
که درقرن چهارم هجری میزیست و
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ابوریحان بیرونی
عضدالدوله دیلمی که به نجوم عالقه
داشت برای این که ابن اعلم بتواند با
تسهیالت بیشتر به تحقیقات نجومی
ادامه بدهد برای او دربغداد یک رصد
خانه ساخت .متأسفانه ابن اعلم زود
از جهان رفت ودرسال  375هجری
قمری دربازگشت ازسفرحج زندگی
را بدرود گفت واگرزنده می ماند
ممکمن بود که درنجوم به اکتشافات
چشمگیر نایل شود.بطوری که
درشرح حالش نوشته اند او حدس
زده بود که خورشید نبایستی دور
زمین بگرددواین زمین است که بدور
خورشید می چرخد .اما اجل مهلتش
نداد که بتواند آنچه را که حدس زده
بود به اثبات برساند.واین افتخار
عمی که ازبزرگترین مفاخر علمی
جهان گذشته بشمار می آید نصیب
دانشمند دیگر ایرانی یعنی ابوریحان
بیرونی شد.
ابوریحان بیرونی پانصدسال قبل از
گپرنیک لهستانی و ششصدسال پیش
از کپلز آلمانی  ،وهفتصد سال
قبل از گالیله ایتالیائی
گفت وثابت کرد که زمینبدور
خورشیدمیگردد

وسال شمسی از گردش زمین بدور
خورشید بوجود می آیدنه از گردش
خورشید به دورزمین  .ابوریحان
بیرونی قبل از گپلر آلمانی دریافت
که مسیر حرکت زمین بدور خورشید
بیضوی است نه مدور .ابوریحان
بیرونی جز چشمانش برای رصد کردن
ستارگان چیزی نداشت زیرا هنوز
دوربین نجومی اختراع نشده بود
ابوریحان سالهای آخر عمر توجهی
زیاد به گاه شماری درایران باستان
داشته وفضالی ما یک قسمت از
اسامی ماه ها وروزهای سال را
دردورۀ ساسانیان وهخامنشیان از
ابوریحان بیرونی فراگرفته اند.
دراینجا راه تبدیل سال های شمسی و
قمری و میالدی را به یک دیگر برای
استفاده عالقمندان ذکر می کنیم :
تبدیل هجری قمری به هجری
خورشیدی :سال قمری را در ۱۱
ضرب کرده ،حاصل را بر  ۳۶۵تقسیم
میکنند .سپس

آزادی

نتیجه را از همان سال قمری تفریق
میکنند.
تبدیل هجری قمری به گاهشماری
میالدی (گرگوری) :سال قمری را در
 ۳۲ضرب کرده و نتیجه را بر ۳۳
تقسیم میکنند .سپس عدد حاصل را
با  ۶۲۲جمع میکنند.
تبدیل هجری خورشیدی به هجری
قمری  :سال خورشیدی را در ۱۱
ضرب کرده بر  ۳۵۴تقسیم میکنند
و نتیجه را با همان سال خورشیدی
جمع میکنند.
تبدیل گاهشماری میالدی (گریگوری)
به هجری قمری  :سال میالدی را از
 ۶۲۲کم کرده و نتیجه را در ۳۳
ضرب میکنند .سپس حاصل را بر ۳۲
تقسیم میکنند.
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جمعی برپا می داشتند  .شاید

دکتر مهوش امیر ُمکری

مراسم نوروزی رد دوران ساسانیان

* صبح روز اول نوروز باید خوشقدم ترین وخوشروترین افراد خانواده از د ِر خانه
بیرون رود ودررا به روی خود ببندد وپس از آن د ِرخانه را بکوبد ودرجواب سئوال
اهل خانه که  «:ازکجا آمده ای وباخود چه آورده ای ونامت چیست ؟» پاسخ دهد
که  «:نامم خوشبختی است واز سرزمین خوشبختی آمده ام وتندرستی و کامیابی و
خوشبختی آورده ام
روایت های خیام وکسروی درشرح
چگونگی آغاز سال نو نزد پادشاه
دراصول کلی توافق کامل دارندواین
اصول کم وبیش بااندک تغییری هنوز
بخشی ازرسوم نوروزی مردم ایران
را تشمیل می دهد .این اصول ازاین
قرارند:
 دیدن روی زیبا وآدم خوشرو ،ازاولین کارهائی بوده که باید برای شله
انجام میگرفته است  .درنوروز نامه
خیام به شرفیابی موبد همراه غالمی
خوبروی اشاره شده وکسروی هم
شرفیابی شخصی خوشنام وخوشقدم
وخوشگو را متذکر شده است .
 تیروکمان از هدایائی است کهدرروایت خیام  ،موبد پس از خواندن
آفرین تقدیم شاه می کرد ه ودر
روایت کسروی درطی تشریفاتی
همراه خواندن سرود ونواختن ساز به
شاه داده می شده است .
 باز سفید درهردو روایت درآئیننوروزی نقشی دارد  .درروایت خیام
به شاه تقدیم می شده ودرروایت
کسروی روزی یکی ازآنهارا درایام
نوروز ازقفس پرواز می دادند.
 اشیائی که نشان تندرستی وثروتوفراوانی وگشایش است درمراسم
نوروزی جای خاص دارندودرروایت

صفحه8

آزادی

خیام ازطرف موبد به شاه ودرروایت
کسروی ازطرف شاه به شخص خوش
قدم داده میشده است .
 آرزوی تندرسنتی وکامیابیوخوشبختی برای شاه درهردو روایت
وجوددارد .درروایت خیام آفرین موبد
چنانکه گذشت  ،گفتاری است کامل
واستادانه که درآن امام آرزوها ودعاها
درضمن پندواندرزها ی حکیمانه
بیان شده است .درروایت کسروی
به صورت مکالمه ساده تری است
که بین شاه وشخص خوشقدم انجام
می گیردوهمراه دعاهای آن شخص
دربرابر عطایای شاه می باشد.
 میان دانه ها جو اهمیت خاصیداشته است  .چنانکه درروایت خیام
تنها سبزه ای که به شاه داده می
شده یک دسته جو نورسته بوده
ودرروایت کسروی « شاه بیشتر
روئیدن جورا تماشا میکرده وآن را به
فال نیک می گرفته است «.
ولی درروایت بیرونی سبز کردن
سبزه دربین مردم رواج داشته است
وبیرونی گذشته آن را به افسانه دفع
ابلیس لعین توسط جمشید نسبت
می دهد.
پس با توجه به اطالعاتی که از خیام
وکسروی دردست است وآنچه که

ازآداب ورسوم نوروزی درعصر
حاضر میان مردم رواج دارد می توان
گفت که آغاز نوروز واول سال درنزد
شاه هم همانند همه مردم باکارهائی
شروع می شده که به شگون آنها ،
برای آوردن تندرستی وخوشبختی تا
پایان سال باور داشتند.
بخش نخست این مراسم در پیش
شاه که بیشتر جنبه غیر رسمی
داشته ودرصبح اول نوروز پیش از
هرکاری صورت می گرفته است  .هنوز
هم یکی از مراسم نوروزی میان مردم
وخانواده ها ست  .چنانکه نخستین
آئین صبح روز اول نوروز این است
که خوشقدم ترین وخوشروترین
افراد خانواده از د ِر خانه بیرون می
رود ودررا به روی خود ببندد وپس
از آنت درخانه را بکوبد ودرجواب
سئوال اهل خانه که  «:ازکجا آمده ای
وباخود چه آورده ای ونامت چیست
؟» پاسخ دهد که  «:نامم خوشبختی
است واز سرزمین خوشبختی آمده ام
وتندرستی و کامیابی و خوشبختی
آورده ام »  .چنان که گذشت کسروی
بیشتر به شرح این قسمت پرداخته
است .
پس ازاین مراسم خصوصی  ،شاه
برای مراسم رسمی تری که باز همین

شماره -62سال ششم

منظور ازآن مستفاد می شود آماده
می شده است  .این مراسم راخیام
درنوروزنامه شرح داده که با آمدن
موبد وحضوربزرگان دولت صورت
می گرفته است وموبد باستایش و
نیایش پیشکش هائی که هرکدام
حامل معنای «پرشکون  ،خوش
یمن وفرخنده » راداشتند تقدیم
شاه میکرده وسپس آفرین نوروزی
رادر مجلس شاه می خوانده است
وپس از آن حاضران درخدمت شاه
شرابی رابا تشریفات خاصی صرف
می کردند ودرآخر هریک ازبزرگان
باترتیب خاصی نزد شاه می رفتند
وهدیه های نوروزی خودرا تقدیم می
داشتند .معادل این بخش از مراسم
درباری آن روزها رامی توان درحال
حاضر درهرخانواده ای با گرد آمدن
خویشان نزدیک  ،درخانه بزرگ
خانواده برسر سفره هفت سین ،
خواندن دعای نوروز درتحویل سال،
روبوسی ودست بوسی وباألخره
ادای دوستی واحترام به ترتیب
ازسوی کوچکتران به بزرگتران
ودادن وگرفتن عیدی دانست .
پس ازاین مرحله از مراسم نوروزی
درروز اول فروردین  ،مراسم نوروزی
عمومی تر میشده ،منتها بانظم
وترتیب خاصی برای پی بردن به
این بخش ازمراسم  ،اطالعات بیرونی
ازهمه جامع تر است  .او می نویسد:
« آئین ساسانیان درنوروز چنین بود
که پادشاه اعالم می کرد که  ،درپنج
روز اول نوروز هرروزی را برای
پذیرفتن طبقه ای ازمردم جلوس
خواهد کرد .این روزها به ترتیب
ازروز اول تا پنجم ( )1به عامه مردم .
( )2دهقانان وخانواده های آنان
 )3(.سپاهیان وبزرگان موبدان )4( .
درباریان ونزدیکان وخاصان )5( .
خانواده شاه وپیشکاران مخصوص
تعلق داشت  .شاه روز ششم را پس
از فراغت از کارهای مردم به خود
اختصاص می داد و با اهل انس و
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سزاوار خلوت خود می گذراند».
تااینجا مراسم نوروزی درپنج روز
اول نوروز رسمی ودرحضور شاه
وهرروز با شرکت گروهی از مردم
صورت می گرفته و بیشتر جنبه
رسیدگی مستقیم شاه به احواالت
ن
مردم راداشته است  .بهمی
دلیل هرروزی رابه یک یا دو گروه
همطراز اجتماعی اختصاص داده
بودند وبیرونی می گوید که « پادشاه
به روز نوروز مردم را اعالم می نمود
که برای ایشان جلوس کرده که به
ایشان نیکی کند ...چون روز ششم
ازفضای حقوق مردمان فارغ وآسوده
شده بود برای خود نوروز می گرفت
» درحال حاضر این مرحله را می
توان با دیدوبازدید مردم از خوبشان
ودوستان و آشنایان خود پس از
تحویل سال برابر دانست .
عالوه براین پنج روز اول  ،بیرونی
می نویسد که « چون جم درگذشت
پادشاهان تمام روزهای این ماه را
جسن گرفتندواین جشنها را شش
بخش نمودند .پنج روز نخست را
به پادشاهان اختصاص دادندوپنجه
دوم را به اشراف وپنجه سوم را به
خدم وکارکنان پادشاه وچهارم را
برای ندیمان ودرباریان وپنجم را
برای عموم مردم وششمین را برای
برزگران».
چنین بنظر می رسد که برنامه جشن
ها درماه فروردین چنان بوده که
درهر پنج روزی برای گروهی از مردم
برنامه ای بوده است واحتماالً خود
آن گروه ها هم دربرنامه ها شرکت
فعال داشته اندوتمام ماه فروردین
رابه جشن وشادی می پرداختندواز
رسیدگی به امور مردم توسط شاه
خبری نبوده است  .این وضعیت
بیشتر سبیه جشن هائی است که
جامعه دامدار و کشاورز ایرانی
پیش اززرتشت درپایان هرمرحله
کشاورزی ودامداری درسال  ،برای
نیایش وستایش خدایان بطور دسته

بهمین سبب است که بیرونی جشن
سراسر ماه فروزدین رابه یادبود مرگ
جمشید نسبت میدهد و می گوید که
« چون جمشید درگذشت
پادشاهان همه روزهای
این ماه را عید گرفتند».
جاحظ ویا کسروی هم در
«الحاسن و األضداد» آن را
به جم نسبت داده اند.
پس از هجوم تازی به ایران تا چند
قرن آثاری از مراسم نوروزی درمراکز
قدرت ونزد حاکمان وقت وجود ندارد
زیرا این حاکمان عالقه ای به سنت
های ایرانی نشان نمی دادند .با وجود
این  ،ایرانیان سعی درآشنا کردن
آنها با مراسم خود ازراه هدیه دادن
وشیرینی فرستادن بدربار خلفا باز
نمی ایستادند واز همان اوائل این کار
با فرستادن شیرینی نزد عمر  ،توسط
هرمز ان شروع شد وبه جائی رسید
که خلفای اموی هدایای نوروز
رابرای افزودن درآمد خود نه تنها
معمول داشتند بلکه به مردم تحمیل
می کردند . .چنانکه مبلغ آن هدایا
درزمان معاویه به پنج تا ده میلیون
درهم رسید.باوجودی که برای خلفای
راشدین واموی وتاحدی خلفای
عباسی آئین نوروزی درگرفتن
هدایا وپول از مردم خالصه می شد
 ،خود مردم بهر ترتیببی که ممکن
بود مراسم نوروزی رابرای خود حفظ
کردند واین واقعیت راازنوشته های
بیرونی وبن حوقل نصیبی می توان
دریافت .
از کتاب نوروز صفحه  249تا 252

آزادی
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دکترپرویزعدل

 12فوریه 1980
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درروزنامه های  12فوریه عکس هائی
ازمراسم سالگردانقالب ،یاسر عرفات
درکنار احمد خمینی وبنی صدر که
ایستاده اندوپاسداران وارتش ازبرابر
آنهارژه رفته اند .دیده می شودخاک
برسرما که یاسرعرفات بیاید ومانند
یک فاتح درتهران از نیروهای نظامی
رژه بگیرد.

 13فوریه 1980

تیتر درشت صفحه اول نیویورک
پست این است :
روز سرنوشت برای گروگان ها،
سازشی درشرف انجام است تا به 102
روز کابوس درایران پایان دهد.
ظاهرا ً توافقی صورت خواهد گرفت
که آمریکا حاضر شده نوعی بیانیه
دربارۀ جنایاتی که درایران مرتکب
شده منتشرکند .امشب ساعت 8
به وقت نیویورک کارتر کنفرانس
مطبوعاتی دارد باید منتظر بود
وشنید که چه می گوید!

 18فوریه 1980
والدهایم تشکیل هیئتی را که
باید دربارۀ جنایات شاه تحقیق
کند به سرانجام رسانده واعضای
آن عبارتنداز :هری جی اواردین
یک وکیل عدلیه ازسری النکا که
درفعالیت های حقوق بشر بوده
است وبرادررئیس جمهوری سریالنکا
است  -.ادیب داوودی ازسوریه که از
مشاوران حافظ اسد است .
 لوئیس ادموند پتی تی یک قاضی ازمحکمه حقوق بشر فرانسه
 محمد بجاووی سفیر الجزایردرسازمان ملل
 آندرس اگوئیالر سفیر سابق ونزوئالدرواشنگتن.
تحقیق
کمیته دراروپا وتهران
می کند ولی زمان آزادی گروگانها
معلوم نیست  .ازاین طرف دکتر
رشتی  ،شعاع الدین شفا به دعوت
من از واشنگتن می آیند  .با آقای
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منصوریان که وکیل بنیاد پهلوی
بوده وحاال در ساکرامنتو است تلفنی
تماس گرفتم معلوم شد در دارالفنون
همکالس بودیم  .گفت صدهزاردالر
می گیرم می آیم  .قرارشد کامبیز
آتابای بااو صحبت کند .فرداعصر شفا
و دکتررشتی ومن با جکسون وکیل
شاه جلسه داریم تابدانیم تاکتیک او
که یک عده وکالی اروپائی نیز برای
این کار درنظر گرفته است چیست
وازایرانی ها چه اطالعاتی می خواهد؟

21فوریه 1980
درحالی که بنظر می رسد بین آمریکا
وبنی صدر سازش شده است وما
دراینجا خودرابرای مقابله با کمیته
تحقیقات آماده می کردیم ( یک
جلسه درخانه واالحضرت اشرف
با جکسون ترتیب دادیم و روز 20
فوریه دردفتر آرمائو جمع شدیم
تا ترتیب جمع آوری مدارک داده
شود).
امروز نیویورک پست با حروف
درشت درصفحه اول این تیتررا چاپ
کرده است :
توافق برسر گروگانها بهم خورد
بنا به اخباری که رسیده است خمینی
دریک سخنرانی از اشغال کنندگان
سفارت تحسین به عمل آورده است.
خمینی وبنی صدر هردو بازگرداندن
شاه را خواسته اند.واین امر کام ً
ال
برای آمریکا غیر قابل قبول است .
آمریکائی ها یقین داشتند گروگانها
به محض شروع بکار یا ضمن جریان
کار یا انتشار نتیجه تحقیقات کمیته
پنج نفری سازمان ملل متحد آزاد
خواهندشد.آنچه حاال درتهران می
گویند ظاهرا ً با آنچه که با والدهایم
قرارومدار گذاشته اند فرق می کند.

 26فوریه 1980
با وجودی که خمینی اعالم کرد که
آزاد کردن گروگانها دراختیار مجلس
خواهد بود (مجلسی که هنوز تشکیل
نیافته است وقراراست  14مارس
انتخابات باشد ).با اینهمه کمیته

آزادی

از دفتر خاطرات

تحقیق سازمان ملل به تهران رفت .
همه می گویند کارتر خودرابازیچه
دست خمینی قرارداده است .
درتهران معاون وزارت دفاع که یک
آخوند است به گوش فرمانده نیروی
دریایی ایران که بنظرم اسمش
علوی است سیلی زده است  .امروز
دراخباربود که این دریاساالر رابه اتهام
جاسوسی به نفع آمریکا گرفته اند.

 15مارس 1980
اآلن ساعت  15:15است  .جان شاهین
زنگ زد وگفت واالحضرت اشرف
از پاناماسیتی زنگ زده وگفته اند
که مقامات پاناما اجازه نمی دهند
دوبالکی کارشناس بزرگ آمریکا
که به پاناما پرواز کرده است عمل
جراحی روی شاه انجام دهد.ومی
گویند باید تیم پانامائی عمل بکند.
واگر اینطورباشد برادرم میمیرد.
ترتیبی بدهید با ترودو نخست وزیر
کانادا صحبت کنم .
جان گفت به ایشان جواب دادم ترودو
درمناطق شمالی کاناداست وبعالوه
ترودو گفته است اول عمل جراحی
رابکنید بعدا ً با واالحضرت مالقات
خواهم کرد .دربارۀ عمل جراحی
تلفن رابه دکتر هاشم وصل کردم و
او توصیه کرد باید سیاست به خرج
دادو بظاهر گفت که بلی ما اطبای
الیق پاناما را پیدا کرده ایم که عمل
خواهند کرد ولی پشت سر جراح
پانامائی متخصص آمریکائی بایستد
و دستور بدهد ودراین سیستم
یک دانشجوی پزشکی هم می تواند
بخوبی عمل کند.
واما درصحنه سیاست کمیته تحقیق
سازمان ملل با شکست از تهران
برگشت  .آنها درتهران بازیچه دست
آخوندها شدند .به بهشت زهرارفتند.
ازکاخ نیاوران دیدن کردند  .دست
وپا شکسته هارا جلو آنها آوردند که
اینها قربانیان ساواک هستند.
روز  6مارس جراید آمریکا درصفحات
اول تیترهای امیدوارکننده زده
بودند .نیویورک پست زیر تیتر قرمز
با حروف درشت درصفحه اول نوشت :

واالحضرت اشرف پهلوی

کورت والدهایم

رابرت آرمائو
میلیشاها گروگانهارا تحویل میدهند.
ظاهرا ً میلیشاها اعالمیه داده اند که
گروگانها را تحویل شورای انقالب
می دهند  .آنها ضمن ًا ازتلویزیون
ایران وقت خواستند و سروصداراه
انداخته اند وعده ای هم به طرفداری

شماره -62سال ششم

آنها جلوی سفارت جمع شدند.
اما درآمریکا درآن شب اول خوش
زیادبود وحتی تلویزیون
بینی
گفت دربیمارستان ارتش آمریکا
درفرانکفورت آماده پذیرائی از
گروگاها هستند.ضمن ًا دراین مدت
کمیته تحقیق سازمان ملل اص ً
ال
نتوانست گروگانها را ببیند وکار
طوری پیچید که این کمیته که
هدفش آزادی گروگانها بود فقط به
دیدن آنها راضی شده بود.
باألخره خمینی به طرفداری از اشغال
گران سفارت اعالمیه داد وکمیته
تحقیق تهران را ترک کرد .درمدتی
که کمیته درتهران بود آقای محمد
بجاووی الجزیره ای که مسئول کمیته
است درتهران نطق ها کرده ومنجمله
گفت  :مایلم بگویم که چگونه عمیق ًا
تحت تأثیر آنچه دراینجا دیده ایم
قرار گرفتیم  .مشاهدات ما حتی فراتر
از تصوری است که می توان داشت .
واژه مناسبی وجودندارد تا عذابی را
که متحمل شدیم بیان کند .همچنین
آگاهیم که این عذاب قطره ای است
ازاقیانوسی که مردم ایران تحمل می
کنند.
این حرفهارا نماینده الجزایر میزند
که درکشورخودش حقوق بشر
بازیچه است و این بابا درآنجا وزیر
دادگستری بوده درحالیکه بن بال را
سالها بدون محاکمه زندانی کردند.
ضمن ًا آیت اهلل درایران گفته مجلس
که تشکیل شود دربارۀ گروگانها
تصمیم می گیرد.
بعداز این که کمیته تحقیق سازمان
ملل دست خالی تهران را ترک کرد
باز درآمریکا روزنامه ها مقاالت تند
نوشته وخواستند دولت تصمیمات
شدید بگیرد .اما دراین زمینه حتی
دیپلمات های ایرانی که بنا بود از
آمریکا بروند نرفته اند .درتهران
وایران انتخابات مجلس شورای
اسالمی انجام یافته وظاهرا ً آمریکائی
ها روی بنی صدر وقطب زاده حساب
می کنند ومتوجه جنگ زرگری بین
آنها وآخوندها نیستند.

 20مارس 1980
تحویل سال ساعت  6:10صبح به
وقت اتاوا بود .پرچم سه رنگ
شیروخورشید راروی میز ناهار
خوری انداختیم و همگی دور میز
هفت سین نشستیم  .دیشب تلگراف
هائی به واالحضرت اشرف درنیویورک
و سیدحسین وجعفر اتحادیه درایران
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مخابره کردم .

 21مارس 1980

امروز پرویز رائین از نیویورک تلفن
زده که با من صحبت کند من خانه
نبودم  .به هما همسرم گفته است که
واالحضرت اشرف شاه را به حضرت
مسیح تشبیه کرده است واین خیلی
افتضاح است  .مگر آقای عدل این
مصاحبه را چک نکرده اند؟
عصر خبررا در سیتیزن خواندم وبه
نظر من خوب آمد .دربرابر حمالتی
که به شاه شده و سناتور کندی
رژیم شاه را بدترین رژیم تاریخ بشر
خوانده است باید به همین نحو پاسخ
اورا داد .بعالوه اگر چنین مطلب
بحث برانگیز نبود آسوشیتدپرس آن
را مخابره نمی کرد .شب به نیویورک
تلفن کردم و با واالحضرت حرف زدم.
متن خبررا برایشان خواندم گفت :
من گفته ام درحالیکه مسیح فقط
یک بار به صلیب کشیده شد برادرمن
را هرروز دارند به صلیب می کشند.
این مطلب طور دیگر چاپ شده ولی
همینطورش هم بد نیست .
آسوشیتدپرس مصاحبه با واالحضرت
اشرف را اینگونه مخابره کرده بود:
« واالحضرت اشرف خواهر شاه می
گوید شاه سابق ایران فقیرترین شاه
جهان است و اورا به عیسی مسیح
تشبیه می کند ..خواهر شاه می گوید:
منظورم این است که این مرد بسیار
خوب است  .این مرد خیلی صداقت
دارد ..او بقدری باوقاراست که هرگز
کسی را آزار نمی دهد .شاهدخت
اشرف پهلوی درمصاحبه ای گفت
این مرد زندگی خودرا وقف کشورش
کرده بود ...اگر مسیح دیگری وجود
داشته باشد بطور قطع او مسیح
دوم است  .واالحضرت اشرف همه
اتهاماتی که به او وبرادرش زده شده
است مبنی براینکه میلیاردها دالر
پول بطور غیرقانونی رشوه گرفته را
تکذیب کرد وگفت شاه فقیرترین
پادشاه جهان است .اوهمچنین گفت
ثروت خود او نیز درحد یک آمریکائی
معمولی است  -.البته آمریکائی
ثروتمند  .باربارا والترز خبرنگار ای
.بی.سی .در گفتگوئی از واالحضرت
اشرف پرسیدمنظورتان از آمریکائی
معمولی ثروتمند چیست واودرپاسخ
گفت  :ثروت من به صدها میلیون
نمیرسد بلکه حدود  5میلیون است
 .واو دریافت پول بصورت غیرقانونی
را تکذیب کرد.
خبردارشدیم که کانادا برای آوردن

شاه به این کشور مبلغ هنگفتی پول
می خواهد .که باید به حساب حزب
لیبرال واریز گردد .قراراست وزیر
کار کانادا برای مالقات با واالحضرت
اشرف روز  23مارس به نیویورک
بیاید اما واالحضرت می گویند باید
به مالقات شاه بروند و فرصت دیدن
اورا ندارند.

 23مارس 1980
صبح امروز رادیو ها خبردادند شاه با
یک هواپیمای چارتر شرکت برانیف
پانامارا ترک کرده است و درقاهره ،
سادات شخص ًا درفرودگاه از ایشان
استقبال کرده وازآنجا با هلیکوپتر به
به بیمارستان رفته اند.

بازگشت سادات از آمریکا است تا
بداند نتیجه مذاکرات او با کارتر چه
بوده است ؟

 17آوریل 1980
امروز کارتر ارسال غذا ودارو را نیز
به ایران ممنوع ساخت واز متفقین
آمریکا خواست درواردکردن فشار
به ایران شرکت کنند زیرا اگر
ایران گروگانهارا آزاد نکند آمریکا
به محاصرۀ بنادرایران ومین گزاری
آبهای ساحلی ایران ودیگر اقدامات
نظامی دست خواهدزد.
دنباله این خاطرات را درشماره آینده
بخوانید.

 24مارس 1980
تلویزیون ورودشاه را به قاهره
نشان داد هنگامی که مخبرین از
شاه سئوال کردند آیا دائم درمصر
میمانید ،سادات به جای شاه جواب
داد «بله»
رفتن شاه از پاناما فکر همه را راحت
کرده است باند خمینی مرتب
بامقامات پاناما درتماس بودند واگر
می خواستند سرکیسه را شل کنند
این پانامائی های گانگستر قطع ًا شاه
را به ایران تحویل می دادند.

پرزیدنت جیمی کارتر

 11آوریل 1980
این روزها ایرانی ها یکنوع حالت
خوش بینی دارند اخباری که خانواده
ها تلفنی به هم می گویند حاکی از این
است که مردم تهران منتظر بمباران
شهر (ازطرف عراق) هستندواوضاع
طوری است که بعضی ها امیدوارند
کلک امام ودارودسته اش همین
روزها کنده می شود .نیویورک تایمز
دیروز نوشته بود گروههای مسلح
ایرانی درعراق آماده اند حکومت
خمینی را سرنگون کنند .خمینی
گفته است بزودی زمامداران عراق
را نیز به زباله دان تاریخ می فرستد.
به پاریس زنگ زدم به سناتور رضائی.
ساعت  8به وقت پاریس بود گفت
یک ساعت است از قاهره بازگشته ام
حال ارباب بسیار خوب وروحیه
اش قوی است  .عده ای از دوستان
درعراق مشغول هستند وبزودی
رادیویی بانام «صدای امید» بکار
می افتد و تورج فرازمند آن را اداره
خواهد کرد .اومی گفت شاه منتظر

آزادی

کامبیز آتابای

احمدخمینی وعرفات
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پژوهشی از ک .هومان

قسمت هیجدهم

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
تنها یک دشمنی ژرف وعنادگونه ویا ناآگاهی ِصرف می تواندبا وجود همه ی این اسناد
ومدارک،رضاشاه را همچنان دست نشانده وازعوامل دولت بریتانیا قلمدادکند.

سرریدربوالرد درگزارش مورخ 7می
( 1941اردیبهشت ) 1320به وزارت
امورخارجه می نویسد«:شاه تقریبا
مورد نفرت همگان واز جمله مااست
تصورمیشود،اقدام
که حامیان او
ّ
وحتی سلسله
شاه
برای تغییر
ّ
ی اومردم پسند خواهدبود ...من
شخصایًکباردرسال  1939م برای
تقدیم استوار نامه به مالقات رضاشاه
رفتم،وبجز دومرتبه درهرسال که
بمناسبت مراسم تشریفاتی بااو
دیدارداشتم ،هرگز هیچ مالقات
دیگری بین ما صورت .نگرفت» ()38
سرریدربوالرد که از بی اعتنایی
رضاشاه به نماینده ی سیاسی
امپراتوری بریتانیاسخت برآشفته
وعصبی شده بود ،ازاوباقلمی
تنُدوتحقیرآمیزیادمیکند ،واو را
شاگردمهترمی خواند وایرانیان
رانیز مردمانی فاقد اخالق انسانی
قلمدادمی نماید،اما درعین حال
درهمان کتاب،ازپادشاه عربستان که
باکمک ودسیسه ی دولت متبوعش
به پادشاهی رسیده بود وباشیوه ی
دیکتاتوری وبرقراری سیستم قرون
وسطایی وخفقان وحکومت خانوادگی
برمردم عقب مانده ی(..!«)39
عربستان حکم می رانده است ،این
چنین یاد میکند«:تازه ازنزد سلطانی
برجسته آمده بودم او همچنین
ازمسعودمیرزا صارم الدوله فرزند
نفری
ظل السلطان ویکی از گروه سه
ِ
دریافت ُرشوه ازدولت انگلستان برای
انعقاد قرارداد  1919وقاتل مادرش،به
میکندومرتب ازاو
احترام زیادیاد
ّ
تمجید میکرد،صارم الدوله تازنده
بود یکی ازمدع ّوین ضیافت سالیانه ی
سفارت( انگلیس) بود40
حال مقایسه کنید دخالتها وامرونهی
های نمایندگان سیاسی ونظامی
بریتانیادردربارقاجار ورضاشاه را که
دراین سلسله نوشتار به مواردی از آنها
اشاره شده است،وآنگاه درنزد تاریخ
نگاران جاعل ،احمدشاه پادشاهی
میهن دوست ومخالف مداخالت

صفحه12

بیگانه قلمدادمیشودورضاشاه دست
نشانده وعامل دولت بریتانیا.
سلیمان بهبودی می نویسد
« یکی ازروزهاکه درخدمت
بو د م  ،سر ر ید ر بو ال ر د و ز یر مختا ر
انگلیس بنابر قرارقبلی وارد
محل کار اعلیحضرت شد وپس
ازگفتگوی مختصر و گذاشتن
یک برگ روی میز اعلیحضرت
گفت«:اصرارشمابرای دریافت سهم
ایران ازدرآمد نفت دراین زمان که
دولت من بامشکالت مالی شدید
دست به گریبان است[درحال جنگ
باآلمان نازی وایتالیا( .«)41وژاپن]
بسیارغیردوستانه بودودولت من این
موضوع راهرگزفراموش نخواهدکرد»
حسن تقی زاده درکتاب خاطراتش
زیرنامه توفان زندگی می نویسد:
بعدازعقدقرارداددجدید[قرارداد
 ]1933مالیاتش وغیره بیشترمی
شد ،تابجایی رسید که درجنگ
گذشته[جنگ جهانی دوم]نفت کم
می رفت،چون آلمانهابازیردریایی
ها کشتی هارامی زدند،کشتی نمی
رفت،کمتر[پول]می دادند،رضاشاه
خیلی عصبانی شد،گفت نمی شود،
بایدزیادبدهید،گفتند زیادکه حساب
دارد،گفت من حساب نمی دانم،به
ما چه که شماجنگ دارید،نفت ماکه
زیرزمین است ،نمی توانید ببریدبه
ماچه،آنوقت گفت چهارمیلیون پوندبه
شود،شدت جنگ
مابدهید،گفتند نمی
ّ

سیدحسن تقی زاده

آزادی

به جایی رسیدکه قشون آلمان آمده
بوداین طرف جزیره ی انگلیس
دردونکرک،به دونکرک رسیده
بودندواینها خیلی ُمضطرب بودند.
همانوقت رضاشاه ُمچ آنهارا
گرفت ،گفتند که می دهیم،سفیرشان
نوشت که می دهیم،ازقراری که
شنیدم خودسفیر پیاده پاشد رفت
به خیابان کاخ[ محل دربارپهلوی]
ودم دراین کاغذراداد،چون رضاشاه
درواقع آنهاراخفه کرده بود،آن دوسه
سال سه میلیون یاچهارمیلیون دادند،
وقتی رضاشاه ازمیان رفت وقشون
شان آمد به ایران،دیگرگفتند نمی
		
دهیم.
من آنجا سفیربودم،گفتم آخرحیاکنید،
حاالراه هارابُریدید،تجارت راقطع
کردید،پول راهم نمی دهید؟اق ً
ال این
را بدهید،من گفتم تاحاال که داده
ایدتاآخر جنگ بدهید،آنوقت دل
شان ازرضاشاه خون بود،فریزر[رییس
شرکت نفت ایران وانگلیس]
آمد وگفت فالنی شماهرچه می
گوییدمامی خواهیم ُمتابعت کنیم،
اما بدانیدکه ازدل ماچقدرخون رفته
وخون میرود،ما نمی دهیم ،مارا
کشتند وخفه کردند ،سبب اش این
بودتامادامی که روس داخل جنگ
نشده بود،هرچه می گفت[منظور
رضاشاه است]چاره نبود انگلیس
هم تسلیم میشد،آن روزیکه روس
داخل جنگ شد،تمام شدُ ،مخبرین
جرایدشان آن پیشتر تلگراف می
کردند چه میشد اگر ُمصالحه ای
بکنید باروسها که آن وقت دیگراینها
صدایشان درنمی آید،می دانستند که
مادامی که روس هست انگلیس نمی
تواند قشون وارد کند ،روس هم داخل
شد،آنوقت که باهم شدند وهردو به
ایران آمدند،دیگراعتنایی به ایران
نداشتند)42(».
مصطفی فاتح می نویسد...«:ازهمان
اوایل جنگ،دولت ایران به شرکت
تذ ّکردادکه کاهش استخراج که
موجب کسردرآمدآن خواهدبودباید

به یک وسیله ای جبران گردد،اولیای
دولت انگلستان ومدیران شرکت
خطر عدم رضایت ایران راخیلی
زود احساس کرده ودرصددچاره
جویی برآمدند،چندماه پس از آغاز
جنگ«لردکدمن» [رییس کل شرکت
نفت ایران وانگلیس]به تهران آمده
وبه دولت پیشنهاد کردکه برای
دوره ی جنگ وبدون رعایت کاهش
استخراج،مبلغ ُمع ّینی بطوردربست
به دولت ایران پرداخته شود،دولت
این پیشنهادرا قبول کردولی برای
تعیین مبلغ مدتی بین دولت وشرکت
نفت مذاکرات جریان داشت،تااینکه
باالخره به چهارمیلیون لیره درسال
حد اکثر
قطع گردید،این مبلغ از
ّ
درآمد دولت درسالهای قبل از جنگ
هم زیادتربودوشرکت درمقابل فشار
دولت تسلیم گردید)43(».
1921
آوریل
18
درتاریخ
(28فروردین )1300وزارت امورخارجه
انگلستان به نورمن نوشت:
«دولت ایران می خواهد مستشاران
مالی امریکایی را به کار ُگمارد،
مخصوص ًا مورگان شوستردعوت شده
است تاریاست یک بانک کشاورزی
رابه ُعهده بگیردکه پایه ی نوعی
بانک ملی درآینده بشود،ازاین
گذشته خیال دارند یک دوکارشناس
هم برای وزارت پست وتلگراف
استخدام کنندُ ،کزُزن دراین نامه
ُهشدارمیدهدکه این کارهاعواقب

بریتانیادارد،
وخیمی برای منافع
سرریدربوالرد
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ایجادبانک جدیدبه بانک شاهنشاهی
[صاحب امتیاز این بانک دولت
انگلستان بودکه درایران فعال ّیت می
کرد]لطمه می زند واستخدام اتباع
امریکایی دروزارت پست وتلگراف
برای مصالح انگلستان که مالک خط
تلگراف هندواروپااست بی ُمخاطره نی
ست()44
سیروس غنی درکتابش ازگزارش
سرپرسی لورین به ماکدونالد نخست
وزیر ووزیرامورخارجه ی وقت بریتانیا
یاد می کند ومی نویسد ...«:نقشه های
رضاخان برای قبایل جنوب آن چنان
لورین را نگران کرده بود که به تلخی
دست به شِ کوه گذاشت ،اودر گزارش
خودازجمله نوشت « گمان میرفت
باآمدن رضاخان برسرکار،بریتانیا
می تواند اکثر مسایل مع ّوقه را حل
ُ
کند،شهرت داشت که او مردی قاطع
و ُمنصف است...ازشکیبایی ما سوء
استفاده می کند،هرچه به او میدان
دهی بیشتر پیش می رود،بایدبه
اوگفت که نمی تواند همه چیز داشته
باشد،هیچ چیزرامانع کارخودنمی
داند مگر به صراحت به اوگفته شود...
ِ
ِ
طرف مقابل
ازقدرت
باتیزهوشی
خبردارد وپیوسته دست پیش رامی
گیردکه عقب نیفتد)45(».
لورین درهمان گزارش همچنین
ضد انگلیسی
ازاقدامات وسیاستهای ّ
رضاخان (نخست وزیر)به منظور
بازرگانی
ازف ّعال ّیت
جلوگیری
بریتانیا،نام می ب َ َرد،برای نمونه،اعطای
امتیاز نفت به شرکتی امریکایی
ودعوت ازیک شرکت امریکایی برای
احداث راه آهن وبی اعتنایی به دعاوی
شرکت انگلیسی«سندیکای خط
آهن ایرانPERSIAN RAILWAY
 )SYNDICATEازبابت بررسی
آنها درسال ، 1913خریدوسایل
تلگراف بی سیم ازروسیه وکامیون
ازآلمان ،گفتگو با فرانسه برای
ساختن ایستگاه های بی سیم،اخراج
پزشکان انگلیسی ازبیمارستانهای
دولتی ایران،ر ّد دعاوی اتباع
انگلیسی درمورد حقوق کشتی
رانی دردریاچه ی اروم ّیه،انتصاب
یک ایرانی به جای مدیرکل اداره
وفصل
ازحل
پُست،خودداری
دعاوی بانک شاهنشاهی،ابرازعدم
مسئول ّیت نسبت به انگلیسی هایی
که درجاده های ایران گرفتارراهزنان
شدند،طرح الغای حقوق برون
مر ز ی ( کا پیتو ال سیو ن )  ،صحبت
ازمالیات بستن به اتباع خارجی
که درایران کار می کنند،به رسم ّیت
نشناختن حکومت عراق ( کشور
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سیروس غنی
نوپایی که پس از جنگ جهانی نخست،
باشکست دولت عثمانی وتسلط
انگلستان برآن سرزمین تشکیل
شده بود) کوتاهی درجلوگیری
ضدانگلیسی مطبوعات
ازهوچیگری
ّ
وتعدیل عناوین تشریفاتی نمایندگان
خارجی هنگام خطاب آنها به زبان
فارسی،پرداخته است ...
آنچه که مایه ی دلتنگی لورین
ازالغای تعارفات وعناوین مرسوم
دربارقاجارشده بود ،همانا زبان
تص ُّن ُعی وپُرتک ُلفی بودکه درخطاب به
نمایندگان سیاسی دولتهای خارجی
مورداستفاده قرارمی گرفته است!
لورین درپایان گزارشش می افزاید
که...«:رضاخان ازسکوت وخویشتن
داری بریتانیا بهره برداری میکند...
منافع انگلیس را نادیده می گیرد...
مابایدمنافع خودرابرای او روشن
سازیم)46(»...
براساس گزارشهایی که لورین به
وزارت خارجه ی انگلستان ارسال
می کرده وپیام ها ودستورالعملهایی
که ازسوی آن وزارتخانه به وی ابالغ
میشده است،نشان میدهدکه لورین از
ابتدابا نخست وزیری رضاخان موافق
باتوجه وآگاهی از
نبوده است،چراکه
ّ
َمنِش ُ
وخلق ّیات رضاخان وکارهایی
که او برعلیه منافع دولت نامبرده
انجام داده بود،براین عقیده بود که
اگراوبه نخست وزیری برسد دیگر
کسی جلودارش نخواهد بود،وآینده
نشان داد که پیش بینی لورین بدور
ازواقع ّیت نبوده است.
سیروس غنی دراین باره چنین
می نویسد...«:لورین شخص ًا به
چند دلیل موافق نخست وزیری
رضاخان نبود،که دلیل ظاهری
آن تردیداودرموردصحیح بودن
ُگماشتن مردی نظامی دررأس دولت
بود،تردیدواقعی لورین اگرچه برزبان
نمی آورد ،این بود که رضاخان

وقتی رییس الوزراءشود،دیگرکسی
قادر نیست جلوی نقشه های اورا
برای مطیع ساختن قبایل جنوب
بگیرد)47(».
سپهبدامیر احمدی درکتاب خاطراتش
نوشته است...«:یک روز رییس بانک
شاهی همدان ...ازمن دعوت کرد
ومن بدون اینکه بدانم منظورش
چیست وبه تص ّوراینکه رؤسای
ادارات درشهرستانهاغالب ًا اینطور
مجالس تشکیل میدهند،به اتفاق
رییس ارکان حرب لشکر،سرهنگ
آق ا ِولی رفتم وهنگامیکه نشستم
تعجب کردم که مدعوین او فقط
ّ
دونفر انگلیسی بودند،میزبان آن
دونفررامع ّرفی کردوگفت یکی
سرپرسی لورین وزیرمختار انگلیس
مقیم تهران،دیگری مستر هاوارد
کاردارسفارت انگلیس است که
ازتهران به عزم گردش آمده
اند،هاواردفارسی را سلیس وبی
غلط تک ّلم میکرد،پس ازاندکی گفت
وشنود،سرپرسی لورین گفت شنیده
ام که قصد دارید به لرستان حمله
کنید ،گفتم بله ،گفت حمله به لرستان
بی نتیجه است وجزاینکه قشون تازه
کا ِرخودرا به هالکت برسانید کاری
نمی توانیدبکنید.
گفتم:من نظامی هستم وامرمافوق
خودرااجرا میکنم.
گفت:میدانم ولی خواستم که شما
مطلع باشید هیچ کس نتوانسته است
لرستان راامن کند،شایدمصلحت هم
نباشدکه وضع فعلی لرستان بیشتر
ازاین درهم ریخته شود.
گفتم:هیچ کاری نمیشود،جز آنکه
ریشه ی ناامنی را ازبیخ وبُن برکنیم.
گفت :محال است،قدری مطالعه
کنیدکه بعدها پشیمانی سودی
نداردوممکن است حمله ی شما به
لرستان موجب شودکه ایالت وعشایر
درسایر نقاط عصیان کنند.
گفتم:هرچه که بشودمن این فداکاری
راخواهم کرد.
موقع خداحافظی ،سرپرسی لورین
که ابتدای مالقات بامن گرم گرفته
بود،باسردی دست داد وازهم
جداشدیم)48(».
کالیو().cliveوزیرمختار بریتانیا که
جانشین لورین شده بود،درتاریخ
25فوریه 6(1927اسفند )1306به
چمبرلین وزیرامورخارجه ی وقت
انگلستان گزارش میدهدکه:
«...جنبش ُمهمی که من یقین دارم
ُ
ازشخص شاه سرچشمه می گیرد،برای
الغای کاپیتوالسیون،تقلیل امتیازات
خارجی وازبین بُردن آخرین مزایای

آزادی

سپهبدامیراحمدی
بیگانگان شروع شده است)49(».
گفتنی است که اشاره ی کالیو به
مزایای بیگانگان بی مورد بود،چرا
که دراین زمان ،بیگانه ای بجز دولت
انگلستان صاحب امتیازاتی درایران
نبود،ازاین رو نگرانی وزیرمختار
نامبرده ازدست دادن امتیازاتی بود
که دولت مزبور درزمان قاجارها
کسب کرده بود،وگرنه ازنظر او ودولت
انگلستان چه بهتر که هیچ کشوری
بجز بریتانیاصاحب امتیازاتی درایران
نمی بود.
سرپرسی لورین درگزارش 26
( 8اسفند)1303
فوریه 1924
به عنوان ماکدونالد نخست
وزیرووزیرامورخارجه ی انگلیس
نوشتُ ...«:مبارزه علیه شاه ادامه
داردواندیشه ی جمهوری به
مخالفتی برنمی خورد،آزمون اصلی
موقعی خواهدبود که نمایندگان
پس ازتصویب اعتبارنامه هاشان
ِ
متعارف وفاداری به قانون
سوگند
اساسی را ادا می کنند ،به نظر من
شاه یاازسلطنت برکنار ویا مجبوربه
استعفامیشود،قراراست روزاول مارس
رییس الوزراء را به بینم،لذاباید نظر
شمارابدانم،نظر خودمن این است
که ابقای سلطنت وقانون اساسی را
توصیه کنم وبگویم که تغییر ناگهانی
حکومت واتّخاذ شکلی که کشور برای
آن آمادگی نداردموجب ُمخاطرات
بی حساب درداخل وخارج مملکت
میشود وبیفزایم که شخص ّیت پادشاه
موضوعی است که من نمی توانم
درباره ی آن بحث کنم ویگانه داورآن
مردم ایران اند،موافقید؟
ماکدونالددرتاریخ29فوریه1924در
پاسخ می نویسد:اگر ایرانیهامایلند
نظام جمهوری بیاورنداین کام ً
المربوط
بقیه درصفحه 48
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ارائه واقعیت ها درراه هدف براندازی
سرتیپ ا .اقصی

درگذشته ها مردم دنیا همگی دریک حکومت پادشاهی زندگی آرامی داشتند وچون دررژیم پادشاهی سازمانی
به نام نگهدارندۀ ریشه اصلی ملیت فعال بود بعضی دولتها زیر نام استعمارگر تصمیم گرفتند درخت ملیت
هرکشوررا ازریشه خشک کنند تا بشود از منابع ثروت آن کشور سوء استفاده کرد.

دراین نوشته این بار به چندین
واقعیت اشاره می کنم که درفکر
شما عقیده ای برای رهائی فراهم می
سازد.
واقعیت اول این است که شماشاید
تعجب می کنید که من دارم یک
سلسله حرفهای جدیدی تقدیم
می کنم علت آن این است که من
فردی دل سوخته ای هستم ودرمیان
ملتی بزرگ شده ام که در 36سال
پیش داشت دریک رژیم پادشاهی
زندگی آرام ونسبت ًا مرفهی را می
گذراند ازتاریخی مثل سال 1341
رژیم پادشاهی تصمیم گرفت قوانین
ومقررات کهنه استعماری را تغییر
بدهد چون این تغییرات جدید به
نفع دولتهای استعمارگر نبود علیه
ما اقدام کردند تا مارا به این روز
انداختند..
واقعیت دوم و پیدایش استعمار:
درگذشته ها مردم دنیا همگی دریک
حکومت پادشاهی زندگی آرامی
داشتند وچون دررژیم پادشاهی
سازمانی به نام نگهدارندۀ ریشه
اصلی ملیت فعال بود بعضی دولتها
زیر نام استعمارگر تصمیم گرفتند
درخت ملیت هرکشوررا ازریشه
خشک کنند تا بشود از منابع
ثروت آن کشور سوء استفاده کرد.
بهمین علت برقراری رژیم جمهوری
راانتشار دادند .کلمۀ جمهوری یعنی
مردم عادی که صاحبان اصلی کشور
هستند .نمی دانتم چگونه است که
قصد دارند برای این صاحبان اصلی
یک کشور رئیس بتراشند .همین
اطالق کلمۀ رئیس جمهور یعنی سلب
اختیار از مردمان عادی که صاحب
اصلی کشورنددرحالی که حکومت
 ،یک نهاد استخدامی است است
ونوکر ملت است .وحقوق بگیر ملت
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و تازه برای همین کار هم بخواهند از
همین جمهور اجازه بگیرند که برایش
رئیسی بطوریکه نفهمد بتراشند .واز
همین جاست که تمامی حق وحقوق
جمهور به دست کس دیگری می
افتد واز اختیار خود جمهور خارج می
شود .درایران این نوکر استخدامی
صاحب کاررا کتک می زند  ،زندان
می فرستد  ،به جرثقیل می آویزدو...
واقعیت سوم این که برای انجام این
فریب که الزم است کاله بزرگی برسر
این ملت گذاشت .این کاله بزرگ
کالهدوزی بزرگی الزم داردکه آن
راهم استعمار پیش بینی کرده واین
کالهدوزی بزرگ ملی اسمش ستاد
انتخاباتی است که همگی درعمل آن
را می شناسیدکه با چه حیله های
داخلی وخارجی وصرف مخارجی که
معلوم نیست از کجا تأمین می شود
بتوانند فرد الزمی را ازصندوق بیرون
بیاورند وبرای مدت  4یا  6سال ملت از
طرف خودش یک وکیل بالعزل برای
تمامی مدت و با همه گونه اختیارات
انتخاب کنند.
درحالی که بهترین ستاد انتخاباتی
باید ازطرف ملت باشد  .برای این کار
بهترین ستاد انتخاباتی نمایندگان
سندیکاهای مختلف دریک جا
معه هستند که مسئولیت حفظ
حقوق افراد صنف خودرا دارند
ومی توانند مراقب باشند تا کسی
انتخاب بشود که بتواند منافع اصناف
مختلف جامعه راتأمین کندومخارج
این ستاد هم از بودجه دولت باشد.
نه اینکه پول آن را افراد متمولی که
دوستدار مقام وموقعیت و احترامات
هستند بپردازندویا بدترازهمه بعضی
از کشورها ی دیگر این مخارج را
بپردازند.تا بعدا ً انتظارات غیرقانونی
توقع داشته باشند.

آزادی

این است که
واقعیت چهارم
نوشتارهای من برای عده ای قبولش
آسان نیست چرا؟ برای اینکه یکی
دیگراز مشکالت جامعه ما گرفتاری
عادت کردن است وبقول معروف
ترک عادت هم مشکل است مثل
سیگار  ،هروئین  ،اما خیلی مفید
است  .بیائید سعی کنیم باتفکر ،
عاداتی را که استعمار درطول زمان
درافکار ما تزریق کرده است و
برای استعمار منافعی دربردارد ولی
برای ما ملت زیان آور است ترک
کنیم  .اکنون درمورد کشورخودمان
استعمارگران این قضیه دروغ سالح
اتمی رابهانه قرارداده اند تا مرتب به
مشاوره وگفتگو بپردازند وهربار قرار
مذاکره درتاریخ دیگری بگذارند
تازمان بگذرد وملت ایران درطول
زمان دوران عظمت وشکوهی که
تا 36سال پیش داشتیم رافراموش
کند وبااین وضع اسفبار فعلی کم
کم عادت کنیم ووقتی عادت کردیم
دیگر ترک آن قدری مشکل است و
به این ترتیب همه چیز به نفع استعمار
تمام می شود.
واقعیت پنجم اینکه تمامی ملت ایران
ازوضع فعلی ناراضی اند .حتی همانها
هستند .چرابرای
که مستخدم
اینکه درهرکارو شغل استخدامی
که هست خوب می داند ومی بیند
که این حکومت یک حکومت ملی
ومردمی نیست واین سازمان اداری
دائمی نیست  .سازمانی است که وضع
سیاسی دنیا آن را بوجودآورده است
وسیاست هم دائم درتغییر است
ووقتی ورق برگشت دیگر حقوقی
درکار نیست  .وشاید اگر یک
حکومت بدتری بیاید این مزدور
گذشته دستگیر ومحاکمه می شود
و بایستی تمامی حقوقی را هم که

گرفته است پس بدهد .بنابراین این
افراد استخدامی هم متزلزل هستند
برای معاش آینده شان چه برسد
به کل جمعیت که هیچگونه آزاری
ندارند و نان شب هم ندارند یارانه
راهم قطع کرده اند  .بنابراین مردم
دلشان می خواهد که این رژیم ساقط
شود.وهرقدرهم کوشش کرده اند
موفق نشده اند .گناهی هم ندارند .
بلد نیستند  .درگذشته وضعی نبوده
که الزم باشد بروند تمرین براندازی
کنند.
براندازی را که هدف کلی ملت ایران
است این بار از نظر علمی مورد
بحث قرار می دهیم .تاهم مردم
ایران بخصوص جوانها بشنوندوهم
استعمارگران بشنوند که اگر به آزادی
ملت ایران کمک نشود مردم نان
ندارند شکم گرسنه هم ایمان ندارد و
ادامۀ آن یک تراژدی جدید و بدتری
درمنطقه بوجود می آورد که غرب 36
سال پیش ازترس چاله کمونیستی
به چاه اسالم افراطی افتاد وحاال
بااین ترتیب باید منتظر چاه بسیار
عمیقی که خودش می َکنَد باشد
یعنی کشور های جهان سوم این بار
تبدیل بکشورهای کمونیستی نادان
وخطرناکتر بشوند .برای کل غرب
مسئله بصورت عمل و عکس العمل
درمی آیدکه همیشه عکس العمل ها
بسیار شدید وخطرناکندوحالت انتقام
از غرب پیدا می کند.
آنچه خواندید درجهت تهدید غرب
نیست بلکه واقعیتی است که روزی
آشکار می شودواز حاالهم دارد
دربعضی از همان کشورهای غربی
ازجمله انگلستان توسط مسلمانان
شکل می گیرد حاال به بینیم
دانشمندان چه نظری دارند.
دانشمندان علوم زیست شناسی،
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مردم شناسی  ،روان شناسی و
مدیریتحکومت را چگونه تفسیر می
کنند؟آنها معتقدند که مردم یک
کشور از حکومتشان درزمینه های
مختلف زندگی انتظاراتی دارند
بنابراین انتظارات مردم را درروی
یک دیاگرامی ترسیم می کنند
جدول آن را پر می کنند ومنحنی
نمایش تغییراتش رارسم می کنند
به این شکل که ضلع عمودی این
دیاگرام شاخص زبان است وضلع افقی
تغییرات سطح زندگی جامعه را نشان
می دهد .این تغییرات سطح زندگی
جامعه را به چهارسطح اسم گذاری
کرده اند:
سطح آرزوها -میدانیم که آرزوی
بشر حد ومرزی ندارد وتا بی نهایت
پیش می رود بهمین علت است که
بشر دائم برای برآوردن آرزوهایش
تالش می کند .یک روز بشر آرزو
داشت به کرۀ ماه برود این آرزو
باألخره عملی شد حاال دیگر بطرف
سیارات وستاره های خیلی دورتری
جهت گیری کرده است وتا حدی هم
موفق شده آرزوهای زندگی عادی هم
دارد دنبال می شود تاروز بروز بهتر
زندگی کنیم اینها جمع ًا آرزو بود که
گاهی ممکن است بشود یا نشود ولی
سطح زندگی عادی مردم با آرزو فرق
دارد.
سطح خواسته ها -این خواسته
ها ی افراد بشر درزمینه ی فراهم
بودن وآسایش زندگی مردم از
حکومت است که انتظاردارند ثبات
سیاسی  ،امنیت فردی واجتماعی
 ،شکوفایی اقتصادی آزادی بیان ،
آزادی مطبوعات وجود کار وکسب
ودرآمد ،وضع اقتصادی  ،وضع گردش
وتفریح ومسائلی ازاین دست که به
زندگی مربوط است وهرقدر کارکنان
حکومتی کارآمدترباشند زندگی مردم
بهتر می شود .مثل آمریکا وکشورهای
اروپائی.
سطح توقعات  -این سطحی است
که مردم یک کشور از حکومت
انتظاردارند که افراد بتوانند مایحتاج
زندگی خودشان را تأمین کنند.
درآمدشان برای مخارجشان کافی
باشد .سعدی می فرماید:
برآن ملتی زارباید گریست
که دخلش بود نوزده خرج بیست
حاال تازه حضرت سعدی برای یک
رقمکمبود این شعررا سروده درایران
که  19نیست بلکه منهای  19است
.وهمینطور از پارامترهائی که درسطح
خواسته ها اسم بردم حداقل آن
را افراد ملت داشته باشند ولی اگر
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بیشتراز سه توقع ازسطح خواسته
ها پائین ترباشد.این نشانه بی کفایتی
حکومت است که درنتیجه یک سطح
دیگری بنام سطح زیرتوقعات شکل
می گیرد.
سطح زیر توقعات  -که درواقع مرحلۀ
مرگ زندگی وعبوراز خط قرمز جامعه
است  .این مرحله شروع شورش مردم
علیه حکومت هست که مردم دیگر
اعتقاد خودشان را ازحکومت بریده
اند غرولند ها شروع می شود .مردم
درکوچه وبازار شعارهائی علیه دولت
سر می دهند ودرنتیجه کشمکش
مردم با مأمورین حکومت شروع
می شود ومردم کم کم بدون ترس
ووحشت به تظاهرات می پردازند.
ودرهمین حال است که درهرنقطه ای
از تظاهرات یک نفر خشمگین پیدا
می شود و با فریاد ودستور جمعیت
رادرهمان محل رهبری وهدایت
می کنند درلهستان همین کار کار
می شد ویک جوان  22ساله سکان
حرکت جمعیت رابدست گرفت چون
هیچکس از مادرش رهبر متولد نمی
شود رهبران معموالً درعمل وعملیات
ظهور می کنند  .این کار کم کم بگوش
دیگران میرسد ومردم را آماده قیام
سراسری می کند.که دیگر حکومت
نمی تواند جلوی آن را بگیرد.
بطورمثال درمسابقه فوتبال از بس
مردم تمام شهرها برای تشویق
فوتبالیست ها بیرون ریختند و به
جشن و رقص وپایکوبی پرداختند
رژیم ترسید . .ووقتی جمعیت به
مرحلۀ غیر قابل کنترل رسید کنترل
شهر بدست جوانانی که آزادشده اند
می افتد .تازه این راه شورش مردم
تنها بخاطر سطح پائین زندگی
بود وای به حال کشورما که غیر از
فقروگدایی  ،مردم گرفتاریهای زیادی
دارند.که درواقع تحمل آن برای انسان
غی ممکن است .وبهمین علت بود
که دوفرزند محمدرضاشاه تحمل
وضع ایران فعلی را نکردند بااین
که زندگی مرفه هم برایشان مقدور
بود تصمیم قطعی را درمورد شعار
چو ایران نباشد تن من مباد گرفتند
ودرس میهنی الزمی را به همساالن
خوددادند که فرق «تاپای جان
ایستادن» و «تاپای نان ایستادن» را
نشان دهند.
باآرزوی پیروزی نوربرتاریکی ها

مبارکبادوپندنوروز:دوشعرازدکترمحمودافشار
دکتر محمود افشار از طایفه افشار است که گویا درزمان صفویه به یزد کوچ
کرده اند .از  9-8سالگی شعر گفتن را آغاز کرده است  .در طول حیات
خود به وزارت و استادی دانشگاه رسید و به اکثر کشورهای جهان سفر کرد.
او تحصیلکرده لوزان سویس بود .ایرج افشار فرزند او ست  .درزیر دو شعر ازاورا
می آوریم که یکی به مناسبت نوروز و دیگری پندی است که ما باید از نوروز بگیریم :

مبارک بادنوروز

		
صبح بــرمن دودرگشود امروز:
		
مـــــادر دهــر بود آبستن
		
دختری خوبروی همچو بهـــار
		
همچو آن طلعت و چو این طالع
		
روزنو ،سال نو  ،مبــــارک باد

یک دراز روز و یک در از نوروز
بامدادان دوبچــــه زاد امروز
پسـری نیک بخت چون نوروز
طلعت و طالعت خوش وپیروز!
همــه سالت مبارک وهمه روز!

پـند نوروز

کهنه شد سال وماه و هفته وروز
باز یک سال رفت و شد « نوروز»
چه بســا روزها که شب گردید
ما بــه غفلت نشسته ایم هنوز
روزهـا کهنه گشت پیش از مـا
بعـدِ ما باز می شـــود نو  ،روز
عمر ِ ده روزه جای غفلت نیست !
ِ
بشنوازسعـــدی سخن آموز:
(عمر برف است وآفتــاب تموز
اندگی مانده ،خواجه غ ّره هنوز)

آزادی
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پیش در آمد :سردبیر گرامی آزادی
که من برای ایشان ارج و سرسپردگی
ویژه ای دارم  ،چند سال قبل به ما
گفتند که نوشتارهای نوروزی را کمی
رقیق تر بنویسیم  ،یکبار کوشش
کردیم و سال بعد کف کردیم که
مگر میشود درباره این امت که
هدفش نابودی نمادهای ایرانی است
ننوشت ؟ امیدوارم مرا ببخشند و با
یاد آوری دوباره به خوانندگان گرامی
که به حضرت عباس و پنج تن آل عبا
قسم که ما اسالم ستیز نیستیم بلکه
آن اسالم عزیز است که با ما آتش
پرستان و مستان و دیگراندیشان ،سر
ستیز دارد و قرنهاست که زور میگوید
و ول کن معامله نیست.
***
با درود و شادباش نوروزی به همه
ایرانیان در چهار گوشه دنیا و و با درود
به روان پاک رفتگان عاشق ایرانزمین
و با آرزوی پیروزی و بهروزی برای
همه آزادگان ایرانی غیر امتی .البته
ما تبعیض گرا نیستیم چون اصوأل
ملیت در اسالم وجود ندارد  ،همه
امت هستند نه ملت ،پس نتیجه
میگیرم که ما نژاد پرستیم  .فرقی
نمیکند امت در کجا بدنیا بیاید هنوز
سرش در ته هفتاد و دو چاه است و در
راستای حفظ بیضه اسالم  ،شعارش
«اهلل اکبر» است هم سر نماز و دعا و
هم موقعی که گلوله را به سر میزند یا
طناب دار را میکشد یا دست و پا قطع
میکند یا تجاوز میکند یا زور میگوید
و یا ضرب و شتم میکند  .دینی است
بسیار انترناسیونال و سوکسه فراوانی
فی ما بین عوام الناس عالم دارد .
بویژه در کشور گل و بلبل ایران که
هنوز بر ما پوشیده است چطور ممکن
است پرستیدن افرادی که با قتـل و
تجاوز و برده کشی به ما غالب شدند و
دار و ندار ما را به تاراج بردند و جامعه
ما را وارانه کردند؟ بعد تازه سنگ
مذهب خشک و خشونت بار آنان را
هم به سینه بزنند و هویت ملی خود را
از دست بدهند .هیچ فرقی هم
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دولت با تمرکز ويژه بر دو حوزه سياست خارجی و اقتصاد تاکنون نتواسته است به وعده
های خود در رابطه با مسائل سياست داخلی عمل کند و به نوعی اين حوزه از سوی برخی
ناظران،حوزه فراموش شده از سوی دولت معرفی می شود ( .صادق زیباکالم)
نمیکند از کدام شاخه های متمدن
دین مبین باشند.
البته روشنفکران شیعه ای و طرفداران
اسالم سکوالر! ادعایی به غیر از این
دارند و صمیمانه معتـقدند که اشکال
از مسلمانی ماست و نه اسالم  .یعنی
که زیر همه موارد خشونت و مرگ
در روایات و احادیث و کتاب آسمانی
را زده اند و بقول معروف درشت
هایش را سوا کرده اند و بقیه را به
حراج گذاشته اند .خوانندگان گرامی
التفات دارند که با هر کدامشان وارد
گفتگو بشوید  ،میگویند آن یکی غلط
میگوید و حق با من است و همزمان
هم اختالفات بین شاخه ای را رد
میکنند و گردن غرب و صهیونیست
می اندازند که بازخودش عذر بدتر
از گناه است چون با هارت و پورت
کردن و داد بیداد راه انداختن که ما
فالنیم و بهمانیم نتوانسته اند جلوی

آزادی

این شکاف را بگیرند .خدا شفایشان
بدهد .گفتار ما سر آندسته از بیماران
روانـی است که بنام دین و خدا و
پیغمبر باعث واپس ماندگی و بدبختی
ما شده اند بویژه آنانی که در سرزمین
ایران مشغول تاخت و تاز هستند.
مدت  ٣٦سال است که این سیاه بازی
آخوندی  -امتی  ،به همه گوشه های
جامعه آسیب های فراوان زده است
 .با این اوضاع اقتصادی و پارانویای
ویژه اسالمی که مملکت را به انزوای
جهانی کشیده و با هزاران رفتار نا
درست دیگر  ،طایفه آخوند و مال با
امتی دنباله رو و عربده کش موفق
به نابودی بسیاری از منابع طبیعی و
انسانی ایران شده اند .بیخود نیست
که کفار براحتی میتوانند سواری
بکشند چون میدانند با چه قماشی از
تهی مغزان سر و کار دارند .تازه ترین
پرده خیمه شب بازی رژیم آخوندی ،

صادق زیباکالم

انتخاب روضه خوان پلمب شدۀ دولت
بریتانیای کبیر یعنی آشیخ حسن
روحانی و نشستن سر میز مذاکرات
هسته ای و الس زدن با کفار است
چون هم قافیه تنگ آمده و هم کفگیر
به ته دیگ رسیده است  .از روزی که
آشیخ حسن باالی منبر رفت و دولت
تشکیل داد  ،هدفش عوض کردن
چهره درب و داغون و تصادفی رژیم
نعلین و آفتابه در میدان جهانی بود نه
گره گشایی از فجایع بار آمده ناشی
از دستاوردهای بی همتای انقالب
باشکوه .از طرفی دولت« تدبـیرالکی
و امید واهی» تظاهر میکند که طرفدار
اصالحات است و در پی حل مشکالت
مردم است و از طرف دیگر بقیه هیئت
عزاداران دیوانه با تند روی و افراط
گرایی چوب الی چرخ ترقیات آبدوغ
خیاری دولت میگذارد  .حسابی مردم
را گرفته اند و رنگشان کرده اند.
بهترین توصیف حالت آنان را میتوان
« ورشکستگان به تقصیر» نام گذاشت
کامل .جالب تر از همه اینست که امر
به خودشان مشتبه شده که علی آباد
به یک شهر متروپولیتن تبدیل شده
است ! غافل از اینکه هر کوششی در
روسفید نشان دادن رژیم آخوندی
بکنند همه بیهوده و پوچ است .به
نوشته ایرنا ،رئیس جمهور ایران در
بخشی از سخنان خود در بوشهر به
مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و
 ٥+١و تحریمها اشاره کرد و گفت:
« ...به همه آنهایی که در این تحریم
ظالمانه قدم گذاشته بودند و امروز نیز
در این مسیر ممکن است به فکر قدم
گذاشتن باشند ،اعالم میکنم دوران
تهدید و تحریم سپری شده است»...
خب یا حاج آقا با کفار و اسکتبار
ساخت و پاخت کرده و یا طبق معمول
همیشگی یک مشت امت عقب افتاده
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را گیر آورده است و خالی می بندد.
دوره کجا سپری شده است ؟ تا آخر
ماه مارس مهلت دارند که قال قضیه را
بکنند یعنی سه چهار روز بعد از نوروز
وگرنه تحریمها نه تنها برداشته بلکه
بیشتر هم خواهد شد .استاد ما هم
خوب میداند که زمان محدود است
چون در همان گردهم آیی ،دو سه خط
بعد فرمودند  ...»:اگر  ٥+١و مذاکره
کنندگان در برابر ایران ،راه منطقی
و سرعت عمل را در پیش نگیرند،
بدانند ضرر خواهند کرد »...یعنی که
به زبان آخوندی از کفار التماس کردند
که جان مادرتان «سرعت عمل»
بخرج بدهید چون اوضاع چراگاه
آخوندی بسیار قاراشمیش است و
بد جوری تو سر قیمت نفت خورده
یک جورایی مردم در حال انفجارند.
در همین راستا جناب محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
اذعان کرده است که « ...تحریمهای
سه سال اخیر ،صادرات نفت خام
ایران را  ۵۰درصد و درآمدهای نفتی
کشور را «صد میلیارد دالر» کاهش
داده است ،اگر کاهش قیمت نفت تا
سه سال آینده ادامه داشته باشد،
صد میلیارد دالر دیگر از درآمد نفتی
ایران کاهش خواهد یافت»...
در ادامه نمایش خیمه شب بازی
جامعه اسالمی ایران طبق گزارش
بنگاه خبری فرارو ،استاد صادق زیبا
کالم  ،که یکی از سرشناسان اسالمی
و استادان علوم سیاسی است در
مصاحبه ای چنین گفت...« :دولت
با تمرکز ويژه بر دو حوزه سياست
خارجی و اقتصاد تاکنون نتواسته
است به وعده های خود در رابطه با
مسائل سياست داخلی عمل کند و
به نوعی اين حوزه از سوی برخی
ناظران ،حوزه فراموش شده از سوی
دولت معرفی می شود »...خب بیگمان
استاد ما که یکی از روشنفکران دینی
میباشد دچار اختالل هواس آنی شده
است چون سابقه اینکار را دارد .چند
وقت پیش پیشنهاد کرده بود که
آقای علی مطهری ( فرزند مرحوم
شهید آیت اهلل مطهری تئوریسین
مهمالت انقالب اسالمی ) کاندیدای
جایزه نوبل شود و نامه ای هم به
این مضمون نوشت و برای مقامات
نوبل فرستاد البته عوض اینکه به
اسلو نروژ بفرستد به مقامات سوئدی
فرستاد! باری  ،استاد ما تازه متوجه
شده است که دولت آشیخ حسن در
مورد امورات داخلی کامأل پنچر است
و فراموشی اختیاری گرفته است.
ما هزار بار گفته ایم که خانه از پای
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بست ویران است درست مثل اینکه
از گرگ انتظار چوپانی داشته باشید.
این سیستم آخوندی  -امتی اسالمی،
مشکالت پایه ای دارد و صرفأ بخاطر
طرز فکر و آداب ضد بشری به هیـچ
وجه نمی تواند جریان ترقیخواه و
پیشتاز باشد و یا به آن تبدیل شود.
دروغ و پلیدی و خرابی از درونش
می تراود و کارش نابودی ارزش های
انسانی است .به گزارش ایرنا رییس
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دولت
بنفش گفت ...« :براساس آمار درسال
 ١٣٩٢میزان قاچاق کاال و ارز در ایران
بیست میلیارد دالر بوده که دو برابر
کل بوجه عمرانی کشور است »...خب
خوشی بدلتان  ،دوباره بگویید مرگ
برشاه شاید مردم را راضی کردید که
هنوز فساد زمان طاغوت پاکسازی
نشده است و هنوز تقصیر سیاستهای
اوست.
ایشان در ادمه گفتگو افزودند:
« ...در برخی ازمناطق کشور بنا بر یک
سود بادآورده ای که از طریق قاچاق
قابل وصول است گزارش هایی وجود
دارد که دانش آموزان دبیرستانی
درس وتحصیل را رها می کنند و به
موضوع سوخت و یا همان قاچاق روی
می آورند »...گویا هنوزعوامل طاغوت
و دشمنان اسالم با دسیسه و نیرنگ
مشغول خرابکاری و بدنام کردن نظام
مقدس میباشند! هنوز هیچ جوابی
در این موارد نداده اند که چرا اوضاع
انقدرخراب و گندیده است .چرا باید
کار را به جایی برسانند که به این
درجه پوسیدگی برسند .البد دشمنی
غرب و صهیونیست با هجوم فرهنگ
زشت و غیر اخالقی مانع پیشرفتهای
نظام نعلین و آفتابه شده است .هر
وقت که موقع سالگرد هرج و مرج
 ٥٧میرسد  ،بارها و بارها این پرسش
پیش می آید که آیا اهداف انقالب
باشکوه اسالمی بدست رسیده است
یا نه؟ به عقیده اینجانب هنوز کامأل
ملت به امت تبدیل نشده است  ،هنوز
مشکل حجاب حل نشده است  ،هنوز
غرب و صهیونیست توطئه میکند
چون دیگر نفوذی که در زمان رژیم
قبلی داشت و مملکت را استعمار
میکرد ،دیگر ندارد  ،هنوز مشکل
ماهوره و هجوم فرهنگی وجود دارد و
مهمتر از همه هنوز چهارشنبه سوری
و نوروز ادامه دارد .نوبت این دولت هم
میگذرد و مردم عمأل خواهند دید که
هیچ تغییر و تحولی در مورد بهسازی
و بهروزی زندگی مردم صوت نگرفته
است .نوروز میماند و این دوره سیاهی
و پلیدی هم میگذرد

تخم مرغ های رنگی برای سفره هفت سین شما
رنگ کردن وتزئین تخم مرغ دراکثر کشورها ی دنیا متداول است  .این رسم
قدیمی درخارج از سرزمینهای اروپائی آغازشدکه همه ساله بمناسبت عید
پاک تخم مرغ رنگ می کنند اما کام ً
ال مشخص نیست درایران ازچه زمانی
تخم مرغ رنگ کرده متداول گردیده است  .دربعضی از کشورهای اروپائی
باسوراخ کوچکی که برروی تخم مرغ ایجاد می کنندسفیده وزردی آن را
بیرون می آورند وبعد اقدام به رنگ کردن وتزئین نمودن آن می کنند .اما
درایران تخم مرغ را با محتویاتش رنگ می کنند  .زیباترین تزئین تخم
مرغ دنیا متعلق به جمهوری اوکراین است  .برای تزئین هرتخم مرغ به
سبک اوکراینی ها ساعتها وقت الزم است .ولی درعوض رنگها زیبا و بادوام
می شود.
وسایل موردلزوم
یک سوزن را محکم به قطعه چوبی ببندید یک شمع برای داغ کردن سوزن
حاضر کنید .یک قطعه موم و رنگهای دلخواه را دردسترس داشته باشید.
روش کار
 -1خطوط اولیه را که طرح شماست برروی پوست طبیعی تخم مرغ (بدون
رنگ) بکشید.برای رسم این خطوط ابتدا سرسوزن را درمقابل شمع بگیرید
تا سوزن داغ شود بعد آن را برروی موم بمالید.وقتی مقداری موم به سر
سوزن چسبید آن را درشیشه مرکب مشکی فروببرید دراین حالت موم
ومرکب باهم قاطی شده ورنگ ثابتی برروی تخم مرغ نقش می بنددوطرح
شمارا مشخص می سازد.
 -2پس از تهیه طرح  ،رنگهای دلخواه خودرا به همان روش رنگ مشکی که
ذکرشد استفاده کرده وطرح خودرا رنگ آمیزی کنید.
 -3اگر می خواهید زمینه طرح شما مث ً
ال زرد باشد پس از کشیدن طرح ،تخم
مرغ را دررنگ زرد فرو کنید همه جا به غیر از خطوط طرح زرد می شود..
 -4حال قسمتهائی را که مایلید رنگهای متنوعتری داشته باشند شروع به
رنگ آمیزی کنید.
 -5اگر درحین رنگ آمیزی از رنگی خوشتان نیامد وبخواهید آن را ازروی
تخم مرغ پاک کنید بالفاصله آن را روی آتش شمع بگیرید تمام آن رنگ
که با موم قاطی است دراثر حرارت ذوب شده و پاک می گردد.
 -6با دستمال قسمتهای ذوب شده را پاک کنیدو مجددا ً رنگ دلخواه خودرا
بکارببرید.
 -7اگر بخواهید رنگها براثر حرارت ازبین نروند با ورقه ای از سولیفون یا
نظایر آن روی تخم مرغ را بپوشانید تا هم جالی بهتری به خود بگیرد وهم
از حرارت محافظت شود.
 -8در انتخاب شکل ها آزادی کامل دارید ومی توانید مطابق ذوق وسلیقه
خود هرنوع شکل هندسی ویا تصاویر دیگر راروی تخم مرغ بکشید این
روش امتیازی دارد که تخم مرغ شمارا مانند چاپ ثابت و خوشرنگ
درمعرض دید دیگران قرار خواهد داد .نوروزتان پیروز

Teymour_shahabi@yahoo.com
Teymour shahabi @ facebook

آزادی

صفحه 17

ظيـف شن
قـب
ك
ف
ا
مع
ه رو ر ن رد ال جا ه
و

رحیم شریفی  -مدیر مجله سهند -پاریس

اميري فيروزكوهي سالها در تهران ،خيابان ژاله ،محفلي داشت كه اهل شعر و ادب در آنجا گرد هم مي آمدند. .
جواني خوش سيما و خوش صدا هم مجلس آرائي مي كرد .دوتاري ميزد و آوازي دلنشين مي خواند ،او را علي
آقا صدا مي كردند که بعدها نماینده خدا برروی زمین شد
يكي از دوستداران صاحبنظر با ارسال
نامه اي ضمن تعريف و تأييد مطالب
نشريه ابراز عقيده كرده بود كه اين
قبيل مطالب دين و ايمان مردم را
مورد حمله قرار داده و اعتقادات
آنان را سست مي كند و جامعه را به
سردرگمي مي كشاند .به اين فرزانه
بزرگوار مي توانيم گوشزد كنيم كه
آنچه در اینجا مورد بحث و نقد قرار
گرفته دين و ايمان كاذبي است كه بر
مبناي ترس و دروغ به عوام تلقين و
تحميل و به باورهاي ديني آنان تبديل
شده است .بعالوه با برقراري رژيم
جمهوري اسالمي و روشي كه در 36
سال گذشته توسط دست اندركاران
رژيم اتخاذ شده ديگر دين و ايماني
براي مردم باقي نمانده ،سستي
اعتقادات و عدم پاي بندي به دين
در ايران تا آنجا پيش رفته كه آقاي
بازرگان از معماران و طراحان تسلط
آخوند به كشورمان ضمن انتقاد از
آنچه كه خود يكي از عوامل آن بود
گفت در نتيجه سياست و روش دست
اندركاران ،مردم به دين بي اعتنا
شده اند و يدخلون في دين اهلل افواج ًا
به يخرجون تبديل شده است .عيب
كار در اين است كه روشنفكران
و مدعيان رهبري بجاي هدايت و

اآخوند مشکینی
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ارشاد مردم و آگاهي دادن به عوام،
خود دنباله رو عوام مي شوند كه
نمونه اش را در ماجراي اسارت بار و
ايران برباد ده خميني ديديم و چوبش
را هم هنوز داريم مي خوريم .اينها
با وجود آگاهي از روش آخوندها در
طول تاريخ و نقش پاره اي از آنها در
خيانت به آرمان هاي ملي و پيروي از
بيگانه ،دنبالهرو عوام و تحسينگوي
خميني شدند و نتيجه اينكه رژيم با
بهره گيري از ايمان و اعتقاد كاذب
مردم ،بند بر دست و پاي و ُمهر بر
دهان همگان زد و از هيچگونه جنايت
و فساد دريغ نورزيد و كار را بجايي
رسانيد كه علي خامنه اي را نماينده
خدا بر روي زمين معرفي كردند.
مصباح يزدي بارها و بارها در
خطبه هاي نماز جمعه او را نماينده
خدا در روي زمين (نه فقط ايران)
وزمانی در خطبه نماز جمعه
اعالم كرد
ً
در تهران ادعا نمود كه ولي فقيه را
خداوند تعيين مي كند و مخالفت
با او شرك است ،خدا خواسته كه
او ولي فقيه شود و سئوال مي كند
كه آيا درست است كه بگوييم اين
ديكتاتوري است؟
آيت اهلل مشكيني نيز در نماز جمعه
قم مدعي شد كه مقامات و سران
رژيم مانند پيامبران هستند و
اجراي اوامر آنان واجب شرعي است
و خامنه اي نيز نماينده خدا بر روي
زمين است و جالب تر از همه سخنان
آيت اهلل محي الدين شيرازي است كه
پا را فراتر نهاده و اعالم نموده است
كه شوراي نگهبان توسط رهبر به
سرچشمه وحي متصل است و انتقاد
از رهبر و شوراي نگهبان انتقاد از
خداوند است.
ميبينيم كه اين دغلكاران براي
حفظ و نگهداري قدرت بدست آمده
از طريق فريب مردم با مكر و ريا،
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خدا و پيغمبر را هم به بازي گرفته
و وسيله مقاصد خود ساخته اند و
حقيقت اينكه وقتي اين سخنان را
اول بار شنيدم دلم بحال خداوند
سوخت كه تا اين اندازه دچار كمبود
شخصيت كارآمد و بي كسي شده كه
علي خامنه اي را بر كرسي نمايندگي
خود نشانده است .گرچه از خدائي
كه آخوندها مي شناسند بيشتر از
اين هم نمي توان توقع داشت .روح
سعيدي سيرجاني آن آزاده جان
باخته شاد كه در سروده معروفش با
عنوان «خداناشناسم خداناشناس»
ماهيت خداي آخوندها را بخوبي
روشن ساخته است .اجازه بدهيد
كمي به حاشيه بروم و در باره نماينده
خدا مطلبي را براي ثبت در تاريخ
بازگو كنم.
نميدانم با نام اميري فيروزكوهي
آشنايي داريد يا نه؟ او سالها در
تهران ،خيابان ژاله ،محفلي داشت
كه اهل شعر و ادب در آنجا گرد
هم مي آمدند .در آنجا بساطي از
همه جور فراهم بود .مرحوم عبادي
گاهي سه تاري مي نواخت .جواني
خوش سيما و خوش صدا هم مجلس
آرائي مي كرد .دوتاري ميزد و آوازي
دلنشين مي خواند ،البته دمي هم به

امیری فیروزکوهی

خمره مي زد .گناهش به گردن آنها كه
مي گويند اهل دل شكستن هم نبود.
او را علي آقا صدا مي كردند .هنوز
چند نفري از آنها كه شاهد و ناظر
بوده اند زنده و در تهران و چند نفري
هم در خارج هستند و مي توانند گواه
صادقي باشند .علي آقا به سفارش
يكي از آقايان كه در آن محفل حضور
مي يافت به آقاي سيد جالل تهراني
استاندار و توليت آستان قدس رضوي
معرفي شد و ايشان دستور دادند براي
علي آقا يك مقرري برقرار و حجره اي
هم در مدرسه علميه روبراه شود .علي
آقا به تحصيل علوم ديني پرداخت ولي
نتوانست آنرا به پايان ببرد و به مرتبه
اجتهاد برسد .مطالب ديگري هم در
باره علي آقا گفته شده كه شوهر
خواهرش شيخ علي تهراني مدتها
از راديو بغداد آنها را عنوان مي كرد.
به گفته يكي از مقامات شهرباني
مشهد كه هم اكنون در پاريس بسر
ميبرد ،علي آقا به عضويت اداره
اطالعات مشهد هم درآمده بود .يكي
از دوستان كه پدرش از سرجنبانان
مشهد بود در پاريس برايم تعريف كرد
كه آقا سيد علي ماهي يكبار براي ميز
و مبل و پرده هاي اتاق پذيرايي روضه
مي خواند و  10ريال مي گرفت .مادرم
هر چه اصرار مي كرد كه  5ريال به او
اضافه بدهد پدرم قبول نمي كرد .البته
مادرم نمي دانست كه آقا سيد علي در
محفل شبانه پدر و ديگر سرجنبانان
مشهد نيز با نواختن دوتار و آواز انجام
وظيفه مي كرد كه بپاس آن خدمات
مورد لطف و عنايت خداوند قرار
گرفته و به نمايندگي او در روي زمين
برگزيده شده ،و رهبري مسلمانان
جهان به او واگذار شده است.
فريب مردم توسط آخوند تازگي
ندارد .از زماني كه آخوندبازي در
ايران براه افتاد و طبقه اي بنام
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روحاني به تحميق مردم پرداخت
و مورد توجه سياست استعماري
انگليس قرار گرفت حادثه كربال يكي
از وسائل سوء استفاده از احساسات
مردم بصورت دكان سه نبشي در
آمد كه سالهاست از طريق آن نان
ميخورند.
براي بزرگ جلوه دادن حادثه كربال
و مظلوم نماياندن امام حسين
به هر دروغ و جعل اخبار دست
ميزنند .روحش شاد در واليت ما
آخوندي بود بنام مال صالح كه هم
ذاكر امام حسين بود و هم مجلس
آراي شب نشيني هاي خصوصي و
هميشه از شمر به نيكي ياد مي كرد
و استداللش اين بود كه اگر شمر امام
حسين را نكشته بود چه كسي مخارج
يكسال زندگي من و خانواده ام را
تأمين مي كرد .هر يك از ماها بارها و
بارها بر سر منبر از آخوند شنيده ايم
كه سر بريده امام حسين در محضر
يزيد قرآن ميخواند و يزيد با چوب
خيزراني كه در دست داشت بر لبهاي
مبارك امام مي كوفت ،در صورتيكه
همه مي دانند كه سر بريده سخن
نمي گويد چون برخالف نظام خلقت
است .بعالوه آنچه توسط نويسندگان
و وقايع نگاران متعدد عرب نقل شده
ماجرا مربوط به داستان عشق يزيد
به ارينب زيباروي عرب بود كه به
همسري امام حسين در آمد .وقتي
سر بريده حسين را به حضور او بردند
يزيد با خيزران بر لبان او مي كوفت و
مي گفت اين لبها ،لبهاي معشوقه مرا
بوسيده است .ولي نه تنها آخوندها
اشاره اي به اين مطلب نمي كنند،
بلكه مدعيان روشنفكري و رهبري
جامعه نيز به عنوان اينكه اعتقادات
ديني مردم قابل احترام است از
افشاي آن خودداري مي كنند تا
جامعه در جهل مركب باقي بماند
و آخوند بتواند كماكان بر خر مراد
سوار باشد .جالب اينكه وقتي در
جنگ ايران و عراق هموطنان جوان
ما كشته مي شدند بعنوان اينكه اينها
شهيد شده اند به خانواده هايشان
اجازه عزاداري نمي دادند و مي گفتند
كه بايد شادي كنيد .وقتي قرار است
براي شهيد بجاي گريه شادماني كنند
چرا اين رويه را در باره سرور شهيدان
اجرا نمي كنند و  1400سال است
كه خلق اهلل را وادار مي كنند كه به
سر و كله و سينه خود بزنند و فرياد
واحسينا سر دهند؟! و باز هم هاديان
و مدعيان رهبري مردم مهر بر لب زده
خاموش مي نشينند .راه دور نرويم،
همه روشنفكران و طبقات انتلكتوئل
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روح سعيد ي سيرجا ني آن آزا ده جان باخته شاد كه در
سروده معروفش با عنوان «خداناشناسم خداناشناس»ماهيت
خداي آخوندها را بخوبي روشن ساخته است
جامعه در دوران زندگي عزيزاني را از
دست ميدهند و براي تدفين بر سر
مزارش ميروند و شاهد آن هستند
كه قبل از ريختن خاك بر روي
مرده آخوند باالي سرش مي نشيند
و مراسم تلقين را اجرا مي كند و از
خدا و پيغمبر و امامان مي گويد كه
وقتي نكير و منكر مي آيند بتواند
در پاسخ سئوال آندو جواب درست
بدهد! با مردم عامي حرفي ندارم
شايد آنها اين ياوه ها را پذيرفته
باشند ولي طبقه دكتر و مهندس
و استاد دانشگاه و نويسندگان و
روشنفكران جامعه هيچيك تا بحال
براي يكبار هم كه شده باشد به اين
آخوند نهگفته اند كه مردك ،جسم
بي جان قوه دراكه ندارد و بعالوه مگر
يك بار شنيدن مطالب آخوند آنهم به
عربي براي يادگيري كافيست و مرده
توانائي آنرا دارد كه آن شنيده ها را
بخاطر بسپارد؟ اعتراض نكردن بجاي
خود آيا يكبار با خودش انديشيده
است كه اين نكير و منكر كه دو نفر
بيشتر نيستند چگونه مي توانند بر
سر همه مرده هاي شيعه در سراسر
عالم بروند و وظيفه خود را انجام
دهند .امام محمد غزالي در تعريف
اين داستان مي نويسد اگر مرده
نتواند جواب بدهد خداوند قبر او را پر
از عقرب و مار مي كند .باز هم حربه
ترس .بي جهت نيست كه خداوند
در اولين آيه اي كه بر محمد نازل
مي كند ميگويد «برخيز و بترسان».
از اين نمونه سخن ها و داستانها
بسيار است .ياد مطلبي افتادم كه
بازگو كردنش خالي از لطف نيست .در
ايام نوجواني شايد كالس اول ابتدائي
بودم ،با مادرم به مسجد رفته بوديم
و اين را اضافه كنم كه پدرم در محل
نفوذ و جاذبه اي داشت و مورد قبول
عامه بود .زندگي مرفه و منزل بزرگي

داشتيم .ماه هاي محرم و رمضان
آخوندهائي كه از قم يا مشهد براي
روضه خواني مي آمدند در خانه ما
تخت و پوستشان را پهن مي كردند.
يكي از اين مهمانان ناخوانده آخوندي
بود جوان بنام شيخ علي اكبر.
خوشگل و خوش قد و قواره .لباس
تميز مي پوشيد ،سينه اش را هم
بيرون مي انداخت و در باالي منبر
مي نشست كه بتواند زن ها را ديد
بزند و بالعكس دخترها هم آقا را
بهتر به بينند و به آقا با نشان دادن
قسمتهاي حساس بدن حظ بصري
بدهند .آنروز آقا شيخ علي اكبر
صحبت از قيامت و روز محشر ميكرد
باز هم سخن از ترس و ترساندن بود.
ميگفت روز قيامت كليه مخلوقات از
بدو خلقت زنده ميشوند و در صحراي
محشر گرد مي آيند ،از شدت گرما
عرق مي كنند و از عرق هر نفر چهل
شتر سيراب مي شوند .وقتي به منزل
آمديم بر سر سفره شام مطلب را
در حضور آقا شيخ علي اكبر عنوان
كردم ،البته به عنوان گزارش .از اين
نظر كه مطلب برايم مهم جلوه كرده
بود .پدرم نگاهي از آن نگاه هاي
عاقل اندر سفيه به شيخ علي اكبر
كرد و پرسيد هر شتر چه مقدار آب
مي خورد .شيخ اظهار بي اطالعي
كرد .پدرم گفت هر شتر وقتي تشنه
مي شود  25ليتر آب ميخورد .با اين
حساب از بدن هر آدم هزار ليتر آب
بايد بيرون بيايد .چگونه مي شود
از بدن يك آدم  60يا  70كيلوئي
هزار ليتر آب دفع بشود .ثاني ًا اگر
چنين باشد بهشت و جهنم و عرش
و كرسي را آب فرا خواهد گرفت .اما
آشيخ علي اكبر از رو نرفت و پاسخ
داد كه اين مطالب را حجت االسالم
عالمه مجلسي نوشته است .پدرم كه
آدم مبادي آداب بود برآشفت و گفت

آزادی

همان مجلسي نوشته است كه روزي
پيغمبر با صحابه در بياباني ميرفتند،
به پيغمبر قضاي حاجت دست داد و
چون پناهگاهي نبود دو درخت كه به
فاصله دور از هم قرار داشتند آمدند
پهلوي هم قرار گرفتند و بعد از رفع
نياز پيغمبر بجاي خود بازگشتند.
آيا عقل تو قبول مي كند كه درخت
از جايش حركت كند مسافتي را طي
نمايد دوباره بجاي اولش برگردد؟
بعالوه چه لزومي به اين كار بود؟
پيغمبر مي توانست از صحابه مقداري
فاصله بگيرد و رفع نياز كند و اضافه
كرد كه خداوند به انسان عقل را
براي اين داده است كه شنيده ها
را با آن بسنجد و رد يا قبول نمايد.
از اين قبيل مطالب كه براي تحميق
مردم ساخته و پرداخته شده بسيار
است كه به بركت كامپيوتر در حوزه
علميه قم حدود  1.600.000حديث از
اين قبيل را جا داده اند .پس از مرگ
پيغمبر تا چهل سال بعد از هجرت،
قرآن و سنت پيغمبر سرمشق رفتار
مسلمانان بود و بعد از آن جعل
احاديث آغاز شد كه در اين راستا
قبل از مجلسي ابوهريره قهرمان جعل
احاديث بود .در اندك زماني بيش از
 300حديث روايت شد كه ابوحنيفه
فقط  17تاي آنها را معتبر يافت.
البته عده اي هستند كه در مقابل
اين مطالب ادعا مي كنند كه اسالم
حقيقتي جدا از اين حرفهاست و آنچه
را كه در قرآن آمده و رفتار پيغمبر را
مالك قرار ميدهند .بدبختانه گرفتاري
اصلي از همين جا آغاز مي شود زيرا
مطالبي كه در قرآن آمده پر از تضاد
و حتي در مواردي توهين به خداوند
است و انسان را دچار ترديد مي كند
و به تفكر واميدارد .نگارنده قبل از
آمدن خميني و تسلط رژيم آخوندي
نماز ميخواندم و روزه مي گرفتم
و در هر ماه رمضان يك دور قرآن
را به پايان مي بردم 35 .سال اين
كار را ادامه دادم ولي هر بار كه آنرا
تمام كردم ايمانم سست تر شد چون
صرف نظر از تضاد ،خدائي كه در
قرآن رحمن و رحيم معرفي شده در
قالب يك ديكتاتور خودرأي مبتال به
بيماري ساديسم درآمده كه از آزار
آفريدگان خود لذت ميبرد .انسان را
به گمراهي مي كشاند و بعد به عذاب
و آتش در جهنم تهديدش مي كند.
در آيه  51سوره توبه و آيه  14سوره
ابراهيم صراحت ًا مي گويد :خداوند هر
كس را اراده كند هدايت مي كند و هر
كس را نخواهد گمراه مي سازد.
ادامه دارد
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ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران
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* سیمین بهبهانی  :هدف شعرم مبارزه باستم بوده و هرجا که توانستم چهره
این ستم را نقش زدم ورسوا کردم  .آزادگی راشرط مقدم شاعری دانستم ویه
هیچ مقام وقدرت سرفرود نیاوردم
* با آن که سیمین وصیت کرده بود درامام زاده طاهر به خاک سپرده شود ولی
دژخیمان جمهوری اسالمی از این کار جلوگیری کردند

زانگه هک زبان ازپی گفتار گشودیم
سخ
گن
رب ج ردست ن انرده کاران

هس
کس
بودیمو ی پاسنمیدا شتهک تیم

اتدامنهعمرسرودیموسرودیم
ردخردتوانخرده انچیزفزودیم
باشدهکنباشیموبدا رند هک بودیم

چه خوب است که سرگذشت سیمین
را اززبان خوداو بشنویم :
هنوز ازمادرزاده نشده بودم که میان
پدرم  ،عباس خلیلی و مادرم فخری
ارغون جدائی افتاده بود .واین جدائی
به هنگام دوسالگی ام واندکی پس از
مرگ پدربزرگم رسمی شد
سه ساله بودم که مادرم همسری
دیگر برگزید .پدر نیز بی همسر
نماند .ذوق ادبی در من شاید میراثی
دوسویه از پدر ومادر باشد .پدرم
نویسنده ده ها جلد ُرمان وکتاب
تحقیقی وتاریخی بود .از نخستین
کسانی بود که نوشتن را به شیوه ُرمان
آغاز کرد .روزگارسیاه  ،اسرارشب ،

دیر سمعان از جمله رمانهای اوست .
تاریخ کوروش در  2جلد از تألیفات
تحقیقی او و پرتو اسالم دردوجلد
وتارخ کامل ابن اثیر در 14جلد از
ترجمه های اوست  .دوره های روزنامه
پرخواننده «اقدام» که به مدیریت
او قبل از سلطنت پهلوی و با فترت
بیست ساله بعد از شهریور 1320
منتشرشده است درکتابخانه های
ملی ومجلس ودیگر کتاب خانه های
معتبر باقی است و یاد سرمقاله های
تندوپرتحرک آن نیز درذهن بسیاری
از هم وطنان به پیری رسیده هنوز
زنده است  .مادرم به گمان من  ،زنی
بود نمونه شگفتیهای روزگار خویش

سیم
ینبهبهانی

سیمین درنوجوانی
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دردورانی که خواندن ونوشتن برای
زن گناه به شمار می رفت  ،از بسیاری
از دانش های روزگار بهره کافی گرفته
بود :ادبیات فارسی  -فقه واصول ،
زبان عربی  -هیئت وفلسفه ومنطق
وتاریخ وجغرافی را به خوبی ونزد
استادان وقت که معلمان دوبرادرش
نیز بودند آموخته بود .زبان فرانسه را
از کودکی ازیک بانوی سوئیسی که
با سمت معلم درخانه آنان می زیست
فراگرفته بود .البته مادرم این بخت
را داشت که درآغوش پدر ومادری
به اصطالح آن روزگار «منورالفکر»
ودرعین حال متمکن پرورده شود
که برای تربیت کودکان خویش
هیچ امکانی را وانمی گذاشتند .واین
موهبت نصیب هرکس نمی شد
مادرم می گفت هنگامی که پدرش
ازدنیا می رفت ازثروت خود چیزی
باقی نگذاشت  ،اما می گفت که به
فرزندانش سرمایه ای داده است
که هیچگاه از دست نخواهد رفت
ومنظورش دانشی بود که با تحمل
مخارج گزاف به فرزندان خود آموخته
بود .مادرم پس از مرگ پدر وجدائی
از همسر به تدریس زبان فرانسه در
دو مدرسه دخترانه موجود آن زمان
پرداخت «.دارالمعلمات» و « ناموس»
 .شعر می سرود و داستان می نوشت
واز موسیقی اطالع کافی داشت وتار
را خوب می نواخت  .ازآغاز جوانی با
چند بانوی روشنفکر دیگر «انجمن
نسوان وطنخواه» را بنیان نهادوسالها
بازنان همکار خود برای آموزش
وآگاهی زنان هم وطن خود کوشید.
من درمحیطی پرورش یافتم که هرگز
از شعر و شور وفعالیت خالی نمانده
بود .از دوازده سالگی چند بیتی

سرهم می کردم  .درچهارده سالگی
شعرهائی سرودم که درمدرسه
خواندم ومعلم مرا تشویق کرد .مادرم
نخستین غزل مرا برای روزنامه
«نوبهار» که به مدیریت ملک الشعرای
بهار و با همکاری دامادش یزدانبخش
قهرمان منتشر می شد فرستاد و
چاپ شد .مطلع غزل چنین بود:
ای توده گرسته و ناالن چه می کنی؟
ای ملت فقیر وپریشان چه می کنی؟
چهارده سال بیشتر نداشتم شعری
بود درخوریک جستجوگر نوجوان
ومستعد .دوران متوسطه راطی
چهارسال وهرسال دوکالس تقریب ًا
به سربردم وقبل از آنکه دیپلم کامل
دبیرستان رابگیرم وارد مدرسه
مامائی شدم  .اولیاء آموزشگاه می
دانستند که گهگاه چیزی می نویسم
یا شعری می سرایم  .تازه سال دوم
مدرسه را شروع کرده بودم که
گزارشی انتقادی وبی امضاء راجع
به اوضاع ناهنجار مدرسه دریکی
از روزنامه های آن زمان منتشر
شد که سخت رئیس آموزشگاه را
خشمگین کرد ونوشتن آن را به من
نسبت دادند .درحالی که هنوز هم
نمی دانم چه کسی آن را نوشته بود.
با چهار نفر دیگر از هم کالس هایم به
دفتر آموزشگاه احضارشدیم  .رئیس
«دکتر جهانشاه صالح» بی مقدمه مرا
مخاطب ساخت و ناسزائی نثار کرد.
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اما نتش را بااین نکته که حق ندارد
به دانشجو توهین کند پاسخ گفتم
که بی درنگ سیلی سختش به گوش
وصورتم نشست  .سیلی من نیز بی
درنگ درپاسخ به گوش او نشست .
تقریب ًا دست به گریبان شده بودیم
 .استادوشاگرد ومعاون آموزشگاه
ودیگر پزشکان میانجی شدند
ودوحریف راازهم جدا کردندوبه
افتضاح پایان دادند .تعدی را پاسخ
گفته بودم اما دست سنگین ومردانه
او کجا و دست نازک و دخترانه من
! طی چند دقیقه صورت واطراف
چشمم ورم کردوکبودشد .خانواده
ام شکایتی در دادگاه مطرح کردند.
چهاررفیق دیگرم به اندازه من
درگیر حادثه نشده بودند وبه سازش
تن دادندوبه آموزشگاه باز گشتند.
من  ،اما هرچه کردم نتوانستم خفت
را بپذیرم وگناه نا کرده رابه گردن
بگیرم وآزادگی رابا مزایای ادامه
تحصیل وهرچه از این قبیل معامله
کنم  .ترک تحصیل کردم وچهره
سرنوشتم دیگرگون شد .ازآن تاریخ
به بعد هدف شعرم مبارزه باستم بود.
هرجا که توانستم چهره این ستم
را نقش زدم ورسوا کردم  .آزادگی
راشرط مقدم شاعری دانستم ویه
هیچ مقام وقدرت سرفرود نیاوردم
 .پس از اخراج از مدرسه ترجیح
دادم که همسری نخستین خواستگار
بعداز ماجرارابپذیرم وبه این ترتیب
ظرف یکی دوماه به همسری آن
حسن بهبهانی درآمدم .
هفده ساله  ،شکست خورده  ،باستم
قوی تر از خودبرنیامده وتن به قضا
داده هنگام عقد متوجه شدم که
اشکم قطره قطره آرایشم را می
شویدوزیر گلویم می دودوپیراهن
سفیدم را تر می کند .این اشکها
رابعدها نیز نیمه شبهائی که همسرم
در خوابی ژرف فرورفته بود ومن بیدار
ودربستر نشسته بودم فرومی باریدم .
برای چه ؟ بطوردقیق نمی دانستم .
اما دلم از نگرانی واضطراب فشرده
می شد .تنم انگار که بوی کافور گرفته
بود وچشم اندازم پنداری که همه
تیرگی ها بود .از دوزخ به زمهریری
گریخته بودم که خاکسترم نمی کرد.
اما یخ بندان چاودانه رادرسرگردانی
امیدهایم می آزمود .از آینده هیچ
تصویری نداشتم اال سرزمینی سترون
و خفته درپوشش بی رحم برف ،
شاعرانه بی انصاف نباشم همسرم
مردی از خانواده ای محترم بود .
تحصیالت بط.ر نسبی کافی داشت .
دبیرزبان انگلیسی بود .اما هیچگونه
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سیمین درسالهای آخرعمر
توافق اخالقی نداشتیم  .نگرش مابه
زندگی از دوزاویه بطور کامل متفاوت
بود  .بااین همه از ادامه تحصیل بازم
نداشت  .مانع سرودنم نشد .درخانه
او امید به زندگی ومبارزه را یافتم
 .دیپلم کامل دبیرستان را گرفتم
 .درکنکور چند دانشکده شرکت
کردم به دانشکده حقوق راه یافتم .
درزندگی با او صاحب سه فرزندشدم
بیست سال درکنارش زیستم بی آنکه
یک روز یا یک ساعت دلم اززیستن
بااو خرسند باشد .توانستم بااو انس
بگیرم  .دربیماری ورنج یاریش کنم
 .اما دلم  ،این دژ آهنین همواره به
روی او بسته ماند .دوشریک نامراد
وناچاربودیم که باسازش بایکدیگر
توافق می کردیم  .سرانجام امکان
سازش به «عدم امکان سازش»
انجامید .آرام وخاموش از دادگاه
بیرون آمدیم وهرکدام از سوئی راهی
شدیم  .گذشته هرچه بود برای ما سه
فرزند به ارمغان آورده بود ...همسر
دیگری برگزیدم  .منوچهر کوشیار
امروز  8سال وچندروز است که این
دومین همسررا که بسیار دوستش می
داشتم از دست داده ام  .چهارده سال
درکنارش بودم به ناگاه «آن مرد،
مردهمراهم» با حمله قلبی ازپای
درافتاد ومرابه تنهائی .اگذاشت  .چه
می شود کرد تقدیر این بود .زمانی که
در دانشکده حقوق درس می خواندم
بااو آشناشدم  .سال ها بعد متوجه
شدم که این آشنائی ساده وبی تکلف
دیگر هرگز مرارها نخواهد کرد.
آیا هنوز هم رها نکرده است  .باهم
دوران دانشکده رابه پایان رساندیم .
من دبیر ادبیات بودم وهمچنان دبیر

باقی ماندم و او به مشاغل حقوقی
پرداخت  .مختصر کنم  .ایام خوش آن
بود که با دوست به سرشد .باقی همه
 ...تحصیالت رسمی من همین اتمام
دوره دانشکده حقوق  ،رشته قضائی
بوده است اما تمام عمر از مطالعه
تاریخ نبوده ام  .مطالعات حقوقی رانیز
رها نکرده ام وهنوز تا حدی می توانم
درامور حقوقی اظهار نظر کنم .
همسربزرگم علی بهترین یاورمن
درخواندن ودانستن است  .تقریب ًا
درجریان همه رویدادهای ادبی
معاصر قرارم می دهد .کتابهائی را
که حوصله فراهم کردنشان را ندارم
دردسترسم می گذارد .گاه که حوصله
خواندن بعضی راندارم برگزیده اهم
مطالبشان را برایم باز می گوید  .او
نخستین شنونده سروده های من
است  .همیشه به اظهارنظرهایش ارج
می گذارم وبیشتر اورابرحق می بینم
 .خوداو مترجم خوبی است  .تاکنون
شرح حال چخوف راترجمه کرده
است که زیر چاپ است بطور تقریب
بیشتر نقاط ایران سفر کرده ام  .هم
وطنان را درزی و هیئت خاصشان
باآداب ورسوم وخلقیاتشان دیده
ام  .نیز مسافرت های زیاد به خارج
ایران داشته ام  .اما چند جارا بیشتر
ندیده ام چهاربار به آمریکا سفر
کرده ام  .چهاربار به انگلیس یک
بار به فرانسه ویکباربه آلمان  .هربار
که ازایران خارج شده ام هرشب به
تاریخ بازگشت اندیشیده ام وروزها
را شماره کرده ام وبه هیچ دیار خاطر
نداده ام اال به ایران  .انگار که این
بیت از اعماق روحم جوشیده است :
شعروشوروسرودم اینجا بود

آزادی

تخت وتابوت وگورم اینجا هست
آرزو می کنم سرانجام جائی درامام
زاده طاهر نزدیک همسرم  ،نوه ام ،
آنجا که بعضی از هنرمندان خفته اند
خفتنگاه همیشگی ام باشد» .
متأسفانه بانو سیمین بهبهانی در 19
اگوست  2014برابر با  28امرداد 1393
دنیارا ترک گفت وبا آن که وصیت
کرده بود درامام زاده طاهر به خاک
سپرده شود ولی دژخیمان جمهوری
اسالمی از این کار جلوگیری کردند
و حتی نگذاشتند که جنازه اش از
خانه اش حمل شود بلکه چنازه از
تاالروحدت حمل شد ودربهشت
زهرا به خاک سپرده شدوکانون
نویسندگان جلسه یادبودی برای او
ترتیب داد.

دیدگاه سیمین دانشور
درباره سیمین بهبهانی
درشرح حال سیمین دانشور دیدگاه
سیمین بهبهانی رادرباره او آوردیم
خوب است درشرح حال سیمین
بهبهانی این قافله ساالر توانای
ادبیات معاصر فارسی ازدیدگاه
سیمین دانشور درباره او آگاه
وباخبرشویم :.
عزم سفر ماوراء بحار کرده بود
وباتلفن بدرود گفت  .گفتم به توان بی
نهایت توان  Nاُم  ...دوستت دارم
 .خندید .سیمین بهبهانی می تواند
درچنین روزگاری بخندد .درحالی که
می دانم دلش پرخون است  .اما خون
دل را قطره قطره به صورت کلمات
بقیه درصفحه 48

صفحه 21

کو ت�اه

وخواندنی

کوتاه و
خواندنی

کـوتاه

نوروز دربین زرتشتیان
زرتشتیان درهرکجای جهان نخستین
روز بهاررا نوروز می دانند و سه سینی
به نشانه اندیشه نیک  ،گفتار نیک
و کردار نیک برخوان هفت سین
می گذارند.تا موجب فراوانی درسال
نوشود.
دراین سینی ها  « ،سمنو» (مایه خمیر)
که نماد زایش و باروری گیاهان توسط
فروهرها« ،سنجد» که بو وشکوفه آن
سرچشمه عشق ودلدادگی است
«سماق» چاشنی زندگی « ،سیر»

و«سرکه » برای گندزدائی وپاکیزگی،
«آب» نماد خوردادامشاسپند،
«سیب سرخ» (میوه های دیگر)
نماد سپندارمزدامشاسپند« ،سکه»
نمادی از شهریور امشاسپند ،کتاب
اوستا نماد اهورامزدا« ،آفرینگان» یا
شمعدان نماد اردیبهشت امشاسپند،
«سیر و تخم مرغ» نماد وهمن
امشاسپندو «آینه ونان  ،پنیر ،سبزی
نقل وشیرینی وآجیل و جزآن »
برخوان می نهند که همگی نمادی از
داده های اهورائی است

زادروز اشوزرتشت

درروز ششم فروردین ماه درزمان
فرمانروائی لهراسب  ،اشوزرتشت

صفحه22

خاطره

وخواندنی

درخانه پدرش کنار رود «درجی »

که تشتر ایزد باران است  .به همین
دلیل دراین روز سفره های هفت سین
خودرا برمی چیدند و سبزه هائی را
که ُرسته بودند برداشته وباخود به
صحرا می بردند و آن را درآب روان
می انداختندو از اهورامزدا بارش باران
وسالی پراز فراوانی همراه با شادی و
نیک بختی آرزومی کردند.

رسم عیدی دادن

کارت تبریک
که به دریای چی چست ( دریاچه
ارومیه) می ریخت با چهره نورانی
از مادرش« دغدو» زاده شد .وچون
نام خاندان پدرش اسپنتمان بود اورا
زرتشت اسپنتمان نام نهادند
بنا به باور پیروان حضرت زرتشت در
روز خوردادوفروردین ماه درزمان شاه
گشتاسب کیانی ازجانب اهورامزدا به
پیامبری برگزیده شد.
برخی نیز می گویند اشو زرتشت
هرگز ادعای پبغمبری نکرده و آموزه
های او تنها روش های بهتر زیستن را
به انسانها نشان داده است .

سیزده نوروز

روز سیزدهم هرماه در ایران باستان
تیر یا تشتَر نام داشته است  .ایرانیان
پیش از ظهور زرتشت براین باوربودند

آزادی

کارت تبریک بمناسبت سال
نو عبارت از نوشته ای دوستانه
و صمیمانه است که برروی کاغذ

مرغوب با تصویری رنگین به چاپ
می رسد و برای مخاطب سالی خوب
را آرزو می کند.
درتاریخ آمده است که نخستین
ملتی که بمناسبت آغاز سال نو برای
یکدیگر کارت تبریک فرستادند
چینی ها بودند .همچنین مصریها نیز
شادباشهای خودرا بمناسبت سال نو
برروی تومارهای پاپیروس می نوشتند
و برای دوستان خود میفرستادند.
دراوایل قرن پانزدهم میالدی ارسال
تبریک سال نو دراروپا نیز متداول
شد.
امروز هم ارسال کارت تبریک که با
دست نوشته شده بر کارتهای چاپی
برتری دارد.

روی سکه
درتاریخ آمده است :
«رسم سکه عیدی دادن در زمان
هرمز دوم  -شاه ساسانی در سال
 304میالدی آغاز شد» و بر اساس
کتب تاریخی ایران باستان « :داریوش
دوم به مناسبت نوروز ،در سال 416
پیش از میالد سکه زرین ویژهای
ضرب کرد که یک طرف آن شکل
سربازی را در حال تیراندازی با
کمان نشان میدهد» که تصویرآن را
درباال می بینید .اما رفته رفته رسم
سکه دادن به عنوان عیدی به دلیل
اقتصادی منسوخ شد وجای آن را
بویژه در تاریخ معاصر هدایای دیگر
گرفت  .امروز کتاب  ،مجله  ،و حتی
پوشاک به عنوان عیدی به دیگران
داده می شود .رسم عیدی بیشتر از
سوی بزرگترها به کوچکترها متداول
بوده است .

پشت سکه
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یکی از همکاران «آزادی» به عنوان
عیدی  ،خاطره زیررا برای ما ارسال
داشته است :
«دوست بسيار با ذوقى داشتم كه
مدتها قبل مدير هتلى در كرمان بود
برايم تعريف ميكرد كه بعدازظهر
يك روز بهارى زن و شوهرى مراجعه
كردند كه تنها اتاقى كه اماده بود در
اختيارشان گذاشتم
ساعتى بعد كه در دفترم بساطى جور
كرده بودم و با يكى از دوستان ُدمى به
ُخم زده بوديم و براى تفنن از ترياك
هاى خوب كرمان هم به هوا دود
ميكرديم مشترى تازه وارد سراسيمه
داخل شد و با اعتراض گفت اين اتاق
مورد پسند خانمم نيست
اورا به داخل اتاق دعوت كردم و
برايش توضيح دادم كه امشب امكان
تغيير اتاق وجود ندارد و در ضمن از
او تقاضا كردم لحظه اى با ما بنشيند
و طبق مهمان نوازى كرمانى بقول
معروف ‹ بستى› به او تعارف كردم.
او هم پذيرفت و مشغول بود كه

هفت سین زیبارویان

هفت سین همیشه یکی از سوژه های
مورد عالقه شاعران بوده وهست .
بویژه در نوروز و بهار که روزگار عشق
و دلدادگی است طبع شاعران ایرانی
ُگل می کند وبه تشبیه عوامل تشکیل
دهندۀ سفره هفت سین با اندام وخط
و خال زیبارویان می پردازند .یکی
از شاعران که حتم ًا ازترس همسرش
ترجیح داده نامش را ذکر نکند
سروده است:
هفت سینی که به تحویل گذارند به خوان
گلرخانطرحیازآنطرفهترانگیخته اند
ساعد وسینه وسیما و سر و ساق و ُسرین
هفتسینیاستکهباسیمدرآمیخته اند

با اینهمه پیش از هجوم تازیان به
ایران نیاکان ما فرارسیدن نوروز را
با آتش افروزی درمکان های بلند
به آگاهی یکدیگر می رساندند.می
گویند یکی از دالیل آتش افروزی
درمکان های بلند آن بوده است که
معتقد بوده اند با این کار پلیدی های
موجود درجو زمین را ازبین می برده
اند .بنابراین کسانی که بدون آگاهی
از فرهنگ ایران باستان به چهارشنبه
سوری و برگزارکنندگان آن می
تازند باید بدامنند که هریک ازاین
سنتهای ما برمبنای نکات علمی بوده
است .اگرچه با دانش امروز هماهنگی
نداشته باشد.

حافظ و کفرگوئی
بنیادگرائی مربوط به بعضی از جوامع
اسالمی امروز نیست  .درزمان حافظ
هم این بنیادگراها میزیسته اند .حافظ
درغزلی می گوید:
گر مسلمانی ازاین است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز بودفردائی
بنیادگراها حافظ را به کفرگوئی متهم

چهارشنبه سوری

خانمش سرزده وارد شد و هنگامى كه
شوهرش را در حال ترياك كشيدن
ديد بناى داد و فرياد را گذاشت و به
ما با لحن بسيار بدى توهين كرد وبد
و بيراه گفت و شوهرش را با خود برد.
صبح ان روز در رستوران هنگام
صرف صبحانه  ،خانم را ديدم كه از
دور به من لبخند ميزند و براى سالم
و احوالپرسى سر تكان ميدهد  ،فى
البدهه اين شعر به مغزم گذشت و
گفتم :
دوش دادم به شوهرش ترياك
انچه در چنته داشت بارم كرد
نيمه شب از خواصش اگه شد
صبح شد مرحبا نثارم كرد
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خانم دکتر مهوش امیرمکری معتقد
است «:جشن چهارشنبه سوری
اززمان منصور خلیفه دوم عباسی
مربوط می شود به این معنی که مردم
ایران پس از هجوم تازیان به ایران
اجازۀ برپاکردن جشنهای خودرا
نداشتندومراسم ملی وفرهنگی
آنهاشدیدا ً منع می شد.اعراب حاکم
برای منع کلیه آداب ورسوم ایرانی
ُمهر بت پرستی روی آنهازده بودند».

کردند و و رأی به کشتن اودادند.
درهمین زمان موالنا زین الدین ابوبکر
تایبادی که عازم مکه بودازشیراز می
گذشت  .حافظ به دیداراو شتافت و
مصلحت اندیشی کرد .موالنا ابوبکر
تایبادی به او گفت  «:نقل کفر
کفرنیست لذا می توانی این بیت را
به نقل از شخص دیگری درشعرت
بیاوری » حافظ قبل از این بیت ،
بیت زیر را افزود و از خشم بنیادگراها
برست :
اینحدیثمچهخوشآمدکهسحرگهمیگفت
بردرمیکده ای با دف ونی ترسائی
گرمسلمانی ازاین است که حافظ دارد
وای اگرازپس امروزبودفردائی

آزادی

خیام و ماههای سال

خیام درعلم نجوم به قدری احاطه
داشت که می توان گفت اعجوبه
بوده و حساب تحویل سال وکسوف
وخسوف را طوری به دقت حساب
میکرد که تفاوتی با محاسبه منجمان
امروزی ندارد ..مدت زمانی که خیام
برای گردش خورشید به دورزمین
محاسبه کرده با محاسبه گردش زمبن
بدور خورشید درزمان حاضر فقط یک
چهارم ثانیه تفاوت دارد( .درزمان
خیام منجمان به تبعیت از ارسطوی
یونانی فکر می کردند خورشید به
دور زمین می گردد .اما محاسبه ای
که برای گردش خورشید به دورزمین
انجام میشده با مدت زمان حرکت
زمین به دور خورشید تفاوتی نمی
کند ).خیام سال خورشیدی را به
 12ماه قسمت کرد به این ترتیب
که شش ماه اول  ،هریک سی و یک
روز باشد و ماه های هفتم تا یازدهم
هریک سی روز وماه دوازدهم بیست
ونه روز وهرچهارسال یک بار ماه
دوازدهم راسی روز محاسبه کنندکه
بخاطر آن یک روز اضافی آن سال
را کبیسه می گویند ..چون این
کارخیام به دستور جالل الدین
ملکشاه سلجوقی صورت گرفت
آن را گاهشماری جاللی می گوئیم.

صفحه 23

سوم  -وقتی صحبت از لزوم حفظ
انرژی می کنند یکی از این چهار
منظوررا دارند:
الف  -درمصرف نفت وگاز طبیعی
باید صرفه جوئی کردوگرنه بزودی
ازبین می رود.

صفحه24

 -4وقتی هسته یک اتم به دو جزء
اثصلی که پروتون ونوترون است
وچند جزء دیگر تجزیه می شود نام
این عمل چیست ؟
الف  -ادغام
ب -تجزیه آلفا
ج -تفکیک
د -انرژی هسته ای وحرارتی
 -5مدت گردش ماه دراطراف
زمین چقدر طول می کشد؟
الف  -یک ساعت
ب -یک روز
ج -یک ماه
د -یک سال
 -6آیا می دانید کدام یک از
سیاراتی که نام می بریم هرگز نمی
توانندبا چشم غیر مسلح دیده شئند؟
الف  -عطارد
ب  -زهره
ج  -مریخ
د -نپتون
 -7وقتی می خواستند بمب اتمی
بسازند ریاست گروه دانشمندان

آزادی

 -10استفاده از کربن  14برای
تحقیق تاریخ وسیله ای است با آن
تاریخ یکی ازاین چهارچیز را تعیین
می کنند:
الف  -پیدا کردن قدمت اسنادی که

 -11کدامیک از تعاریف زیر به لیزر
مربوط می شود؟
الف  -منبعی از نور که می توان آن را
روی یک موضع کوچک متمرکز کرد.
ب  -ماشینی تخیلی که ژول ورن
فرانسوی دریکی از کتابهای خود
برای مسافرت انسان اززمین به ماه
نام برده است .
ج -یک روش جدید برای درمان
بعضی از عوارض دقیق چشم
د -وسیله ای برای اندازه گرفتن
فاصله زمین تاماه
 -12کدامیک از این چهارسئوال
صحیح است ؟
الف  -نور درخالء حرکت داردب -
نوربا سرعت نامحدود حرکت می
کند
ج -نور همواره بخط کام ً
ال مستقیم
حرکت می کند.
د -نور نمی تواند از اجسام سخت
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 -14سرعت حقیقی امواج صدا
درهوا درسطحی معادل سطح دریا
برابر است با:
الف  -ثانیه ای سی متر
ب  -ثانیه ای  300متر
ج  -ثانیه ای  3000متر
د -ثانیه ای  300هزار کیلومتر
 -15منظور از قوانین سه گانه نیوتن
کشف کدامیک از موارد زیر است ؟
الف  -قوانین مربوط به الکتریسیته
ب  -قوانین مربوط به فیزیک هسته ای
ج -قوانین مربوط به حرارت
د -قوانین مربوط به حرکت
 - 16آیا میدانید هولوگرام چیست ؟
الف  -وسیله ای سریع برای مخابرات
ب  -یک کلیشه شفاف که وقتی از
روی آن یک عکس را ظاهر می کنند
آن عکس برجسته بنظر می رسد
ج  -یک وسیله برای منفجر کردن اتم
د -یکی از وسایل نقلیه دنیای آینده
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 - 19دربین اجسامی که نام می
بریم بعضی از آنها ارتباطی با علم
نجوم ندارند .اینها کدام هستند؟
الف  -لکه های سفید و کوتوله های
قرمز
ب  -کوتوله های سفید وحفره های
سیاه
ج  -سوپر نوا(کهکشانهای فوق العاده )
و کواسر(شیئی نورانی کوچک یا شبه
ستاره )
د -ستارگان نوترونی و کهکشانها
 - 20دراینجا نام چهار کشف مهم را
می آوریم و از چهار دانشمند نیز یاد

گالیله
پاسخ ها را که درهمین صفحه به
صورت واژگون چاپ شده است
مالحظه فرمائید.

آزادی

پاسخ های علمی

بمناسبت نوروز دراین شماره پرسش
وپاسخ علمی را با شرکت خودشما
تهیه کرده ایم  .به این ترتیب که ما
پرسش هارا مطرح می کنیم وشما
پاسخ آنهارا می دهیدو درآخر پاسخ
های خودرا با پاسخ های ما مقایسه
خواهید کرد  .هم فال است وهم
تماشا.
 -1دریونان قدیم دانشمندی بود که
اسم او به یک نظریه اتمی مربوط
است نام او چیست ؟
الف  -ارشمیدس
ب  -فیثاغورث
ج -اوره گا
د -دموکریت
 -2درموقع خسوف (گرفتن ماه)
ازاین جهت ماه می گیردکه این
وضع پیش می آید:
الف  -زمین بین خورشیدوماه قرار
می گیرد
ب  -ماه بین زمین وخورشید می
گیرد
ج -خورشید بین ماه وزمین قرار می
گیرد
د -ماه درحال هالل یعنی اول ماه
است .

ب -دردستگاه حرارت مرکزی که
با خورشید گرم می شود بابید از
خورشید استفاده کرد وگرنه انرژی
خورشید ازبین می رود
ج -انرژی چیزی است که نه بوجود
می آید ونه ازبین میرود.
د -نیروگاههای مولدبرق اتمی
سوختی را که به مصرف می رسانند
مجددا ً مورد استفاده قرار می دهد.

را یک دانشمند فیزیکدان برعهده
گرفت نام او چه بود؟
الف  -آلبرت اینشتین
ب  -نیلس بوهر
ج -ادوارد تلر
د -انریکو فرمی
 -8نیروی جاذبه بین دوجسم کروی
شکل بطور معکوس مساوی است با
مجذور فاصله ای که بین مرکز آن
دو جسم قراردارد .یعنی هرقدر
فاصله بین مرکز دوکره زیادترباشد
نیروی جاذبه آنها کمتر می شود.
اینک اگر فاصله بین دو کره را سه
برابر کنیم بگوئید که نیروی جاذبه
بین آنها چیست ؟
الف  -سه برابر کمتر
ب 9 -برابر کمتر
ج -دوبرابر کمتر
د -سه برابر بیشتر
 -9کدامیک از دانشمندان نامبرده
زیر هیچ رابطه ای در پیشرفت علم
الکتریسته نداشته است؟
الف  -شارل کلمب فرانسوی
ب  -فرادی
ج  -فرانکلین
د -نیوتن

با کاغذ کاربن نوشته شده ولی کاربن
آن محو گردیده .
ب  -اشیائیکه عتیقه هستند ومی
خواهند تاریخ آن را بفهمند وبدانند
که آیا آنچه که اززیر خاک به دست
آمده حقیقی و یا تقلبی است و
چقدر از عمرش می گذرد.
ج  -تعیین قدمت یک بیماری سرطان
د -تعیین این که چه موقع بیماری
قند (دیابت) آغاز شده است .

الف  -زحل
ب  -زهره
ج -اسپوتنیک
د -مریخ
 - 18درعلم فیزیک (نیمه عمر)
اصطالحی برای کدام یک از این
چهارچیز است ؟
الف  -یک ملکول که نمی توان
تشخیص داد که آیا جانداراست یا
بی جان
ب  -امیدواری نیمه کاره به عمر
گروهی از افراد بشر
ج -مدت زمانی که درطی آن نیمی از
یک ذره رادیو اکتیو براثر پخش اشعه
وامواج ازبین می رود.
د -مقداری از اشعه انفجار اتم که
برای نیمی از از افرادی که درمعرض
آن اشعه قرار گرفته اند خطرناک
است .

 -20کشف اول مربوط به گالیله است
 .کشف دوم به اینشتین مربوط می
شود  .کشف سوم مدیون ارشمیدس
است و کشف چهارم به کوپر نیک
تعلق دارد.
حال به رسم مطبوعات خیالباف باید
بگوئیم اگر از بیست سئوال باال به 18
سئوال درست پاسخ داده اید دارای
استعداد علمی بسیار عالی هستید.
اگر به  16سئوال پاسخ درست داده اید
باید به خود امیدوارباشید و با مطالعه
بیشتر مجله آزادی حتم ًا به معلومات
علمی قابل قبول دست خواهید
یافت .اگر به کمتراز  13سئوال جواب
درست داده اید انتظارنداشته باشید
که برای سفر بی بازگشت به مریخ
شمارا انتخاب کنند .اما از همه این
نتیجه گیری که بگذریم باید بگوئیم
عیدتان مبارک و روزگارتان پراز
شادی و خوشی وسالمتی همراه باد.
***

پرسش وپاسخ علمی

 -1د -دموکریت صحیح است که
اعراب اورا ذیمقراطیس می نامند
ودراین پرسش نام سوم یعنی اوره
کا اسم یک دانشمند نیست بلکه
درزبان یونانی به معنای «یافتم»
است وارشمیدس درداخل حمام
بعدازیافتن قانون مربوط به کاهش
وزن اجسام درآب این کلمه رابرزبان
آورد.
 -2پاسخ الف صحیح است
 -3ج
 -4ج
 -5ج
 -6د
 -7د نخستین دانشمندی که
انریکوفرمی
رآکتوراتمی ساخت
ایتالیائی بود واولین کسی که
نشان داد که بوسیلۀ نوترون می
توان هسته اتم را شکافت همین
دانشمنداست که بهمین مناسبت
درسال  1938میلدی جایزه فیزیک
نوبل رادریافت کرد
 -8ب  :یعنی  9برابر کمتر می شود.
 -9د :نیوتون انگلیسی کوچکترین
دخالتی درعلم الکتریسته نداشته
است .
 -10ب
 -11ب
 -12ب
 -13د
-14ب
 -15د
 -16ب
 -17د :درضمن می گوئیم که سیاره
ای به اسم اسپوتنیک وجودندارد
و اسپوتنیک اولین قمر مصنوعی
شوروی (و دنیا) بود که به فضا پرتاب
شد.
 -18ج
 -19الف صحیح است  .درستاره
شناسی لکه های سفید وکوتوله های
قرمز نداریم بلکه کوتوله های سفید
و لکه های سیاه داریم  .کوتوله های
سفید به ستارگانی می گویند که
درآغاز خورشید بودند وبعد خاموش
شده اند وجای آنها درفضا درنظر
منجمان سفید می تناید و لکه های
سیاه ستارگانی هستند که درآنها
ماده طوری متراکم شده که یک
سانتی متر مکعب آن میلیون ها تن
وزن دارد زیرا فضای بین اجزای اتم
های آنها ازبین رفته واگرفضای بین
اتمهای کره زمین ماهم ازبین برود
حجم کره زمین ازیک توپ فوتبال
کمتر می شود.

عبور کند.
 -13یک موشک به این دلیل در فضا
حرکت می کند که :
الف  -شکل موشک یعنی حجم آن
طوری است که هوا آن را نگاه میدارد
ب  -دارای پروانه ها (ملخ های)
بسیار نیرومند است که آن را به
حرکت در می آورد.
ج  -از هوائی که درآن حرکت می کند
سبک تر است
د -با گازی که از عقب موشک خارج
می شود برهوا فشار می آورد وجلو
می رود.

 -17سیاره قرمز کدام سیاره است ؟

می کنیم  .شماباید بگوئید هر کشف
مربوط به کدام دانشمند است :
الف  -کشف ماههای مشتری بوسیله
دوربین نجومی
ب  -معادله ماده وانرژی
ج  -قانون مربوط به این که هرجسمی
که درمایعی فرو رفت به اندازه وزن
مایع هم حجمش سبک تر احساس
می شود.
د -نظریه علمی مربوط به این که
خورشید مرکز دنیای خورشیدی می
باشد نه ماه
اسم چهاردانشمند به این شرح است :
اینشتین  -ارشمیدس  -گالیله -
گوپر نیک
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* اردشیرزاهدی اکثر رهبران جهان را بیش از هرسیاستمدار همعصر خود می شناخت و
نقش قاطعی در رویدادهای بزرگ زمان خودبازی کرد .
خاطراتی از ایران تحت رهبری شاهنشاه:

پیش از هموارشدن مسیر انقالب به دست چپگراها

* آقای زاهدی به بسیاری از دروغ های کیم روزولت درکتاب خود پاسخ گفته است.

خاطرات اردشیرزاهدی وزیر امور
خارجه ایران در دوران شاه نگاهی
دوباره به تاریخ ایران درقرن بیستم
دارد و نقش جامعه بین المللی در
ایران را باز می کاود...
گزارش های بعدی نظر آمباسادور
اردشیر زاهدی را تأیید می کند که
مسئول حذف دولت محمد مصدق
نخست وزیر در سال 1953خود
ایرانیان بودند ،نه سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) و یا MI6
انگلستان.
نحوۀ سقوط دولت مصدق طی چند
دهه فکر مردم را ،هم درسطح بین
المللی و هم در داخل ایران به خود
معطوف کردو باعث گردید تصور
ایرانیان را که درطول دهه های
متمادی ،قدرتهای خارجی را عامل
تغییر سرنوشت خود می دانستند
عوض کند .لذا این رویداد اهمیت
زیادی پیدا کرد.
درحقیقت  ،پدر اردشیر زاهدی
تیمسار فضل اهلل زاهدی  -که از
توانائی های پسرش سود می بُرد -
ضد کودتائی را علیه قدرت غیرقانونی
مصدق تدارک دید .دربسیاری از
جهات این افسانه ها که واشنگتن
و لندن می توانستند به آسانی
سرنوشت کشوری را که براثر جنگ
دوم جهانی تضعیف شده است عوض
کنند عاری از حقیقت است .
جلد اول خاطرات
کسانی که
اردشیر زاهدی را
آمباسادور
مطالعه کرده اند می دانند که او
شاید اکثر رهبران جهان را بیش
از هرسیاستمدار همعصر خود
می شناخت  .و نقش قاطعی در
رویدادهای بزرگ زمان خودبازی
کرد .
اردشیر زاهدی درجلد دوم خاطراتش
( که قراست به چهارجلد برسد)
بسیاری ازحوادث تاریخی را که در
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دوره ای  12ساله روی داده است با
جزئیات تشریح می کند .تنها عیبی
که در جلد اول وجلد دوم کتاب
زاهدی می توان ذکر کرد(اگر بشود
آن را عیب شمرد) فتوت ومردانگی
او درقبال این اشخاصی است که
می شناخت و با آنها مذاکره میکرد.
اما ازسوی دیگر همین عامل  ،کلید
موفقیت او به عنوان دیپلمات

است .
آمباسادور زاهدی در ذکر اشتباهات
اولیه اش  ،یا شور وشوق جوانیش،
هیچ پرده پوشی نمی کند بلکه
درهمه موارد شاهد تحمل و بردباری
او درقبال رفتاردیگران با شاه و
رفتارجامعه ایرانی درهمه سطوح
هستیم .
بدیهی است که چنین صمیمیت

هنری کیسینجر ،پادشاه ایران و اردشیرزاهدی درسال 1973

استراتژیک بود :او به بهترین های
اشخاص فکر می کرد واغلب به
بهترین صورت آنهارانشان می داد.
حتی رئیس جمهور آمریکا جیمی
کارتر علیرغم اینکه مسئول تضعیف
ایران وشاه درحوادث 1978-79بود
واقداماتش باعث شد که امروزه شاهد
شکاف عمیق بین قدرتهای غربی و
جوامع اسالمی باشیم درنوشته های
زاهدی بامهربانی مورد خطاب قرار
می گیرد.
به نظر می رسد جلد دوم خاطرات
آقای زاهدی دربسیاری از موارد از
جلد اول آن صمیمی تر و خواندنی تر

آزادی

وصداقت برای درک جامعه ایرانی
توسط جامعه بین المللی درزمان
فرمانروائی شاه ،آسان تر وقابل فهم
تر بود.و نتایج به دست آمده بسیار
متفاوت بودند.
حتی امروز ،تمایل بیگانگان برای
دیداراز ایران در شرایط ساده
وجوددارد ،و برای ایرانیان نیز تمایل
به دیدار ازجهان خارج به طور
مشابه دیده می شود .بنابراین جلد
دوم خاطرات زاهدی بافت واقعی به
تکامل جامعه ایرانی می دهد ودردرک
جدیداز ایران مذهبی امروز بسیار
اهمیت دارد.

خواندنی بودن جلد دوم از خاطرات
اردشیرزاهدی  ،مرهون این واقعیت
است که متن محاوره ای کتاب ،به
صورتی باور نکردنی به جزئیات می
پردازد که حاصل حافظه قوی ودقیق
زاهدی و زمان صرف شده برای بازیابی
اسناد آرشیوی اوست تا نوشته هایش
مستند باشند.
به نظر می رسد محاوره ای بودن
بیشتر متن کتاب به دلیل آن است که:
احمد احراربه یک معنا ،به عنوان یک
مصاحبه گر عمل می کند ،و هر فصل
باسئوالی که ازسوی او مطرح می شود
آغاز میگردد .اغلب ،سواالت پراکنده
ای هم در هر فصل کتاب پیش می آید.
کتاب  ،به جزئیات کودتای عراق
در  14ژوئیه  1958می پردازد که
امروزهم هنوز بخاطر عواقبی که
داشت ازاهمیت برخورداراست .
اما زاهدی به تشریح درسهائی که
پدرش از این رویداد گرفت و توصیه
سریع و عاقالنه ای را به شاه انجام
داد می پردازد.
به همین ترتیب اطالعات جدیدی از
سوء قصد علیه شاه در سال 1965
که به دست دانشجویان مائوئیست
صورت گرفت درکتاب گنجانده
شده است و خاطر نشان می کند که
چگونه جنبش بین المللی چپگراهای
باصطالح خلقی علیه دولت ایران
تجهیز شده بودند .
البته این سوء قصد ناموفق بود اما
جنبش چپگرایان درخارج از کشور
ازحمایت زیادی نه تنها از سوی چین
بلکه از ناحیه شوروی ها برخوردارشد
کتابهای مهم  ،افکاررا به روشهای
مهم برای همیشه تغییر می
دهندومهمترین این کتابها تعجب
برانگیز هم هستند.پیامهائی غیر
منتظره به خواننده می دهندو اورا
به گرفتن درس هائی وامی دارند که
از آمیختن آن با تجربیات خودش
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درزندگی واقعی مفاهیم جدید
و دیگرگونی را ایجاد کند .کتاب
خاطرات اردشیر زاهدی چنین کتابی
است وزمانی منتشر می شود که جهان
تشنه درک اهمیت ایران  -یعنی مرکز
توجه کتاب و سرزمبن نویسنده آن -
است  .بنابراین برای درک نکات
دقیق وظریف وبافت اجتماعی ایران
درزمانی که این کشور برای آینده
خاورمیانه و دربسیاری موارد توازن
استراتژیک بین شرق وغرب وضعیت
وخیمی دارد کتاب آقای زاهدی می
تواند اهمیت خودرا نشان دهد.
همچنین کتاب خاطرات زاهدی زمانی
منتشر می شود که خودایرانیان
نیاز به درک این واقعیت دارند که
دریابند شرایط داخلی و جهانی در
گذشته نه چندان دور آنها چگونه
بوده است .چون آنهارا ازدست یابی
به این آگاهی ها محروم کرده اند.
درطی بیش از سه دهه که از پائین
آمدن شاه از تخت طاووس می
گذرد ،پریشانی واغفال ملت ایران
ادامه دارد.خوشبختانه دوجلد کتاب
خاطرات اردشیر زاهدی که ازسال
 1966تا  1973وزیر امور خارجه ایران
بود اکنون به فارسی نیز در داخل
ایران نیز دست به دست می گرددو
توجه بسیاری را دربین مردم ایران
برانگیخته است .
زندگی و خصوصیات اخالقی اردشیر
زاهدی به افسانه تبدیل شده است.
او بجای اینکه بطور سنتی ماهیت
اگرچه
سیاسی داشته باشد ،
شخصیت شغلی او نیز برمحور
سیاست چرخیده است اما همیشه
مردعمل بوده است .درزندگی واقعی،
او سیاستمداری ناب ،بشمار میرود که
بابسیاری از رهبران بزرگ دردوره
پس از جنگ جهانی دوم ارتباط
داشته است  .بهمین دلیل ملت
ایران توانست رها از نفوذ قدرتهای
جهانی برای ساختن جامعه ای مدرن
ومتمدن بکوشدو جزئی از قدرتهای
بزرگ صنعتی واقتصادی جهان شود.
زاهدی شریکی مصمم و مشاوردلسوز
پادشاهی بود که برای نوسازی واحیای
نقش ایران زمین بعنوان یک قدرت
تاریخی شتاب داشت  .درنتیجه ،
شاه دست زاهدی را برای گفتگو با
رهبران جهان باز گذاشته بود واو با
استفاده ازاین مجوز با رؤسای جمهور
آمریکا از دوایت د .آیزنهاور تا جیمی
کارتر مالقات کرده و آنهارا بخوبی
می شناخت  .حتی با روسای جمهور
پس از کارتر نیز مالقاتهائی داشته
است .او با بسیاری از رهبران اروپائی
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هفته نامه تایم خبرحوادث سال  1953را به تفصیل منتشر می کرد
و شوروی سابق و رهبران ترکیه و
وخاورمیانه از جمله اسرائیل نیز
مالقات داشته است .
درطول جنگ دوم جهانی که نیروهای
انگلیسی مقیم ایران پدرش تیمسار
فضل اهلل زاهدی را ربودند زاهدی به
عنوان پسر نوجوانی به مالقات کسانی
رفت که بعدها درایران ومنطقه به
صورت نیروی برتر درآمدند .آنچه
برای خوانندگان خاطرات زاهدی خلع
سالح کننده  -وحتی نگران کننده -
است حقیقتی است که زاهدی با این
چند نفر بد صحبت کند .اما همانگونه
که گفتم او حتی جیمی کارتر رئیس
جمهورآمریکا ()1977-1981را که
با اعمال اشتباه خود ایران و دولت
پادشاهی را ازبین برد و به رادیکال
ها و مذهبی های ایران یاری دادتا
برکشور مسلط شوند نیز بسیار
محترمانه مورد خطاب قرار می دهد.
بااین همه سفیر کبیر اردشیرزاهدی،
برای بازیگرانی نظیر کارمند سازمان
جاسوسی انگلستان (وعضو بعدی
پارلمان انگلیس) فیتزروی مک لین
(بعدا ً سر فیتزروی) ،که درزمان جنگ
دوم جهانی پس ازربودن پدرش
تیمسار فضل اهلل زاهدی هفت تیرش
را به سر او نشانه رفته بود و برای

کرمیت (کیم) روزولت مأمور سیا که
ادعا می کرد مسئول ضدکودتا و
برانداختن نخست وزیر محمد مصدق
درتابستان  1953بوده [درکتابش]
واژه هایی خشن نیز بکاربرده است.
شاید مهمترین قسمت خاطرات
اردشیر زاهدی بازگوکردن ماجرای
تابستان  1953و عواملی که باعث
ایجادآن شدند  ،باشد که برای
نخستین بار بیان می شود.کتاب
خاطرات آقای زاهدی با جزئیاتی
قانع کننده وبا اسنادی که از آمریکا
و انگلستان و آرشیو شخصی اش
ارائه کرده است افسانه های  60ساله
ای را که دراطراف سقوط مصدق
وکوششهای او برای دراختیار گرفتن
قدرت کامل ساخته وپرداخته شده
است را دگرگون می سازد.
ارائه این اسناد توسط زاهدی
خواننده را به واقعیت کامال هیجان
برانگیزی رهنمون می شود که این
کیم روزولت نبود ؛ سیا نبود؛ و
سازمان مخفی بریتانیا نبود که باعث
سرنگونی مصدق شد .این حادثه ای
بود که به دلیل مجموعه ای از اقدامات
اطرافیان نخست وزیر و دراختیار
گرفتن قدرت کامل توسط او اتفاق
افتاد...سفیران آمریکا وانگلستان

گریگوری کاپلی نویسنده مقاله

آزادی

درتهران کام ً
ال از به حرکت درآمدن
قطارحادثه بی اطالع بودندCIA .
و MI6درحقیقت تالش میکردند تا
آب را گل آلود کرده و به اجرای نقش
بپردازنداما آنها نه قاطعیت داشتند
ونه با نیروهائی که سرانجام به تنهائی
دربرابر مصدق و گروه نظامی او
ایستادند هماهنگ بودند.
تردیدی نیست که ژنرال بازنشسته
فضل اهلل زاهدی  -که دردرگیریهای
مستقیم با دشمنان توانائی های
جسمی و روحی خودرا به اثبات
رسانده بود و زخمهائی بربدن داشت
وهنوز گلوله ها دربدنش بودند -دسته
های مختلفی از ایرانیان  ،ارتشیان و
رسانه ها را تجهیز کرد تا مصدق را
برکنار کند .اردشیر هنوز جوان بود
و پدرش را یاری می داد و دراین
مانورها شرکت می کرد و برای
احیای دولتی دمکراتیک درایران به
خطرهای بزرگی دست میزد.
به آسانی همه فراموش کرده بودند که
تا زمان روی کارآمدن مصدق ایران
مجلسی پرچنب وجوش متشکل از
شخصیت های گوناگون داشت -
خود مصدق با تمایل مجلس برسر
کارآمد -او مجلس را تعطیل کرد تا
برمبنای حکم خود حکومت کند .شاه
بعنوان پادشاه مشروطه نقش خودرا
برای پایان دادن به دوران مصدق نه از
طریق دخالت درمراحل سیاسی بلکه
با امضای فرمان عزل مصدق ایفا کرد
که دراین زمان  ،مصدق دربرابر فرمان
شاه مشروعیت خودرا ازدست دادو
بافرمانی دیگر تیمسار زاهدی را بجای
او منصوب کرد .اما مصدق از اجرای
فرمان امتناع کرد و کوشید تا برای به
کرسی نشاندن حکم خودبجنگد.
شاه مدت کوتاهی کشوررا ترک کرد
و ازطریق عراق به رم رفت تا به این
وسیله به گروههای سیاسی اجازه
دهد توانائی های خودرا نشان دهندو
ازسوی دیگر طناب کافی دراختیار
مصدق بگذارد تا با آن خودرا حلق
آویز کند .دراین مرحله  ،شکی
نبودکه عزل مصدق برای او رسوائی
بزرگی بهمراه داشت  ،به این دلیل که
او رهبر چپها بود -که با حزب توده،
کمونیستهای مورد حمایت شوروی
کار می کرد -واکنون همه متقاعد
می شدند که اوقدرت الزم برای ادامه
حکومت را نداشته است .
سرانجام شاه به خواست مردم برای
بازگشت به ایران دعوت شد .هیچ
ضدکودتایاکاری ازپیش طراحی شده
نبود که شاه بآن دست زده باشد .و
بقیه درصفحه 29
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نوروز در
راه است
وصدای
پایش را
می شنویم
دکتر طلعت بصاری
پس از رهایی از چنگال بی امان
مرگ به سبب جراحی و پیآمدهای
ناخوشایند آن از بیمارستان به خانه
دخترم منتقل شدم و زیر مراقبت او و
همسرش که هر دو پزشک هستند و
دو تن پزشک دیگر قرار گرفتم  .خانه
دخترم در کنار رودخانه ای بسیار پر
آب با بستری خیلی وسیع قرار دارد
که غروب بسیار قشنگ آفتاب هم
به عظمت و زیبایی آن می افزاید که
واقعأ دیدنی است و من معموأل صبحها
و عصرها از کنار پنجره به
تماشای این رود می نشینم
و در عین حال که « بر لب جوی
نشین و گذر عمر ببین »
را به خاطر می آورم می بینم
که بر لب رود نشسته ام و گذشت
سریع عمر را می بینم  .اما در این
فصل اندیشه دیگری هم به ذهنم
خطور میکند .به نوروز این « پیر
بدیدار جوان » که در راه است می
اندیشم .نوروزی که آغازش ناپیداست
و از آنجا که در دل و جان ملت ایران
جای گرفته مطمئنم که هیچ نیرویی
قادر به نابودی آن نیست و نبوده
و نخواهد بود  ،پس بنابراین تا ابد
پاینده خواهد بود.حجت االسالم امام
محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت
خود عید داشتن را به دلیل آنکه
از جشنهای « گبرکان» است حرام
شمرده از جمله در مورد سده که البته
شامل همه جشنهای دیگر هم میشود
میگوید  « :خرید و فروش چنگ و
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آزادی

فلسفه نوروز فلسفه بهروزی و بهزیستی است و چه
مهمتر از بهم پیوستن برای ساختن ایرانی آباد و آزاد.
به امید آنروز و امید را نباید از دست داد چون مرگ
امید مرگ زندگی است.
چغانه و صورتک حیوانات و سپرها
و شمشیرهای چوبین و بوق سفالین
در عیدها بخودی خود گناه نیست
اما از آنجا که جشن سده متعلق به
ایرانیان نامسلمان است حرام شمرده
میشود ».البته دیدیم که آنچه بجایی
نرسید فریاد او و امثال او بوده چون
نوروز همچنان با ابهت و روحانیتش
پابرجاست و خواهد بود.
نوروز و یاد آن ،انسان را به هیجان
می آورد و شادی وصف ناشدنی در
دل ایجاد میکند  .چگونه ممکن
است عمو نوروز این پیک شادی و
نشاط و بسیاری نشانه های دیگر که
آمدن نوروز را مژده میدهند فراموش
کرد ،نوروز خوانان شمالی و دخترکان
روستایی آن با بنفشه های خود رو
و زیبا در دست با آن معصومیت و
صفای شمالی که برای عرضه کردن به
مسافران در ایستگاه قطار می ایستند
از یاد بروند .آیا یاد تبریز مردخیز و
بطور کلی آذربایجان با بابک و بزرگان
علم و ادبش و نظامیش که گفت همه
عالم تن است و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل
چونـکه ایران دل زمین باشد
دل ز تـن به بود یقـیـن باشد
اصفهان نصف جهان ،بلوچستان و
سیستان رستم پرور با یعقوب لیثش،
لرستان و کردستان با مردم پاکدل و
ستبرش  ،خراسان بزرگ با ابومسلم و
مجموعه ای از شاعران و نامدارانش ،
فردوسی بزرگ که گفت « چو ایران
نباشد تن من مباد «  ،گیالن و گرگان
و مازندران که دویست سال در برابر
تازیان ایستادگی کردند،خوزستان و
کنار رود کارون و بلم سواری در آن و
مردم مهمان نوازش  ،کرمان و کاشان
با قالیهای زیبایش  ،یزد با مردم سخت
کوش و صبورش  ،قمصرو گالبش که
انگار از هزاران فرسنگ همچنان بوی
آن به مشام میرسد ،روستای ابیانه با
سنت و فرهنگ خاصش  ،نرگس شیراز
پر از رمز و رازش با دو کاخ دلشکسته
سر بفلک کشیده تخت جمشیدش ،
تهران غنوده در دامن دماوند به قول
استاد بهار « دیو سپید بای در بند»
 ،همدان با کوه الوندش شاهد هزارن
سال آنچه بر این اولین پایتخت ایران
گذشت  ،دریای خزر که امواجش سر

به ساحل میکوبند ودرس پایداری
میدهند ،خلیج همیشه فارس با آبهای
آرام نیلگونش و آنچه بر او گذشته و
میگذرد ،هزاران شهر و روستا و نقاط
دیدنی و عبرت انگیز دیگر  ،گلهای
الله و سبل و شب بو و بیدمشک و ....
که یاد همه آنها گرامی است فراموش
کردنی است ؟ با فرا رسیدن نوروز
کیست که به یاد همه آنها و سرانجام
خاک مشکبیز گهرریز ایران نباشد و
بر گذشته افسوس نخورد ؟ همه اینها
در آستانه نوروز در این فرسنگها دور
از یار و دیار که از خاطره میگذرد دی
عین شادی غمی هم در دل مینشاند.
همانطوریکه رودخانه کنار پنجره ام از
راه خلییج مکزیک به اقیانوس اطلس
می پیوندد  ،نوروز همیشه پاینده ما
نیز به اقیانوس فرهنگ غنی و پر بار و
بر ما پیوسته است .نوروز زمانی است
که انسان به رفتار و تصمیمهای خود
دز یکسال گذشته نظری میاندازد و
نباید تنها به دید وبازید و خوردن نقل
و شیرینی اکتفا کرد .فلسفه نوروز
فلسفه بهروزی و بهزیستی است و چه
مهمتر از بهم پیوستن برای ساختن
ایرانی آباد و آراد.به امید آنروز و امید
را نباید از دست داد چون مرگ آن
مرگ زندگی است.
امیدوارم هدیه نوروز خجسته و
فرخ پی به جهان بویژه به سرزمین
اهورایی ایران جاویدان  ،گلهای
آسایش و آرامش و امنیت و رهایی از
بند بیداد باشد.
بیایید هنگام روحانی تحویل سال از
خدای بزرگ بخواهیم به همه ما آن
توانایی را عطا نماید که دلها را به
یکدیگر نزدیکتر کنیم و گرد مالل و
کینه و دشمنی و هر گونه تعصب را از
صفحه قلب بزداییم
بهار بود به گلشن هزار دستان بود
بهار بود به گل شبنم درخشان بود
بهار بود و همه جای کوه و دشت و دمن
زالله و ز بنفشه هزار الوان بود
عجب مدار و شگفتی مکن که هدیه باغ
شکوفه بود و گل و الله بود و ریحان بود

گل و فستیوال های گل درفصل بهار

با فرارسیدن نوروز وفصل بهار کار گلفروش ها درایران رونق می گیرد و اغلب
افراد بنا به سنتی قدیمی باشاخه های گل برای دیدوبازدید نوروزی به خانه
دوستان می روند  .ایران ما ازسالیان دور به کشور ُگل وبلبل معروف بوده است
وگلهائی که با آب وهوای ایران سازگاری دارند دراکثر خانه های کشورمان
پرورش می یافته است .اما مدتهاست این رسم پسندیده به فراموشی سپرده
شده است .وبعلت آپارتمان نشینی باغچه های وسیعی که درخانه های بزرگ
قدیمی وجودداشت جای خودرا به گلخانه های کوچک که آنهم به ندرت گوشه
ای از آپارتمان رااشغال می کند داده است .
درکشوربلژیک واسپانیا وهلند هرچند یک بار فستیوال های گل براه می
اندازند وبا تزئین کوچه ها  ،خیابان ها ومیادین بزرگ شهر باانواع گل شوق
مردم رادرپرورش گل برمی انگیزند.گل هائی که برای فرش کردن وتزئین کف
خیابانها وکوچه ها مورد استفاده قرار می گیرند از نوع گلهای پُر پَروارزان
قیمت هستند .درمیان آنها گل هائی وجوددارند که نظیر آن رادربین گلهای
ایرانی نیز می توان دید .از معروف ترین گلهائی که برای این منظور به کار می
رود گلی است به نام «بگونیا» که درتابستان به عمل می آید ومرکز پرورش
آن شهر کوچکی است بنام لوکریستی که درنزدیکی گنت  Ghentدربلژیک
قراردارد.
مردم این شهر هرسال تم بخصوصی برای فستیوال خود انتخاب کرده
وبرمبنای آن به جمع کردن گلهای رنگارنگ «بگونیا» می پردازند.مث ً
ال یک
سال موضوع فستیوال «سیندرال» ست درنتیجه به تقلید از آنچه درداستان
سیندرال آمده است به ساختن قلعه ای اقدام می کنند که از نشانه های تغییر
ناپذیذ سیندرالست  .سال دیگر «سفیدبرفی» و سالهای بعد  ،دیگر شخصیت
های کارتونی به عنوان موضوع فستیوال انتخاب می شوند ..این فستیوال
دربلژیک به فستیوال بگونیا مشهوراست .
اما دراسپانیا فستیوال گل گستردگی بیشتری دارد ونیروهای مسلح اسپانیا
نیز دراین فستیوال شرکت کرده وسمبل نیروی خودرا درزمینه ی فرشی از
گل مشخص می سازند.
 0البته این گستردگی درسی  -چهل سال پیش بیشتر بود اما اینک وضع بد
اقتصادی تا حدی جلوی اینگونه فعالیتهارا نیز گرفته است .البته فستیوال گل
دراسپانیا چون جنبه مذهبی دارد هرسال کم وبیش برگزار می شودوهمراه
با فستیوال گل مردم به نواختن گیتار و رقص فالمینگو درخیابانها نیز می
پردازند.
اما درهلند هرسال چندبار فستیوال گل برگزار می شود ودولت هلند بابرگزاری
فستیوال های متعددگل درطول سال مردم را به گل عادت داده است .
مردم این کشورها گل را جزئی جدانشدنی از زندگی خود می دانند  .گل سنتی
است که ریشه در ملیت آنها دوانده است .ولی ما که ملیت خودرا ازالبالی
سنت ها می ُجستیم داریم سرمایه های ملی را ازدست می دهیم .

نوروز بر همه ایرانیان در سراسر
جهان فرخنده باد
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شماره  -62سال ششم

بقیه:خاطرات اردشیرزاهدی
درعین حال ضد کودتائی که با
حمایت قدرتهای خارجی برای
عزل مصدق باشد نیز درکارنبود.
درحقیقت بازگشت شاه ومشروعیت
یافتن او و دولت انتخابی اش نه تنها
مورد حمایت مردم بلکه موردتأیید
روحانی مهم شیعه درآن زمان که با
شاه همکاری داشت نیزقرارگرفت .
پس از  60سال ذکر این حوادث چه
معنی دارد؟
نسل هائی از تحلیلگران بین المللی
و شهروندان ایرانی با این افسانه
بزرگ شده اند که حوادث سال 1953
بازتاب اراده وخواست ملت ایران
نبوده و قدرت آمریکا و انگلیس آن
را بوجودآورده اند.این به آن معنی
است که بویژه درایاالت متحده
آمریکا بسیاری براین باوربودند که
شاه «نوکر» آنهاست و دست نشانده
واشنگتن بشمار میرود.بسیاری
درایران نیز چنین باوری داشتند.
نتیجه این باور  ،واکنش عمیق برخی
از مردم ایران نسبت به نیروهای
خارجی بود که در کارهای ایران
مداخله میکردند وبصورت نیروهای
مرموز بامقاصد شیطانی درآمده بودند.
نظریه «کاربرد زوروتهدید» توسط
ایاالت متحده آمریکادربین ملتهای
دیگر بویژه در خاورمیانه نیز رایج بود
ونتیجه این بود که ایاالت متحده
یک تهدیدکننده و یا یک منجی غیر
واقعی است ودرماجراهای جهانی داور
منصفی نیست .
به عبارت دیگراین تصور نادرست
رفتار سیاسی در ایران ،وبصورتی
گسترده تر در خاور میانه ،و در جامعه
بزرگ بین المللی را با انحرافاتی
همراه کرد.
صرفنظر از عوامل دیگر  ،،عمق
خاطرات اردشیر زاهدی و جزئیات آن
که با سند همراه است به مردم ایران
نشان می دهد که می توانند دوباره
معمار سرنوشت خود شوند .زاهدی
همچنین نشان میدهد که روحانیون
در طول تاریخ در یک نظر افراطی
سیاسی متحد نمی شوند؛ بر عکس،
آنها خود را نماینده ایجاد تعادل در
جمعیت ایران میدانند.
شاه نیز نشان داد که بزرگترین
ترس او«اتحادبین سرخ و سیاه»
بود  -اتحاد بین عناصر کمونیستی
(سرخ) ،از جمله حزب توده و دیگران،
و روحانیون اسالمگرای راست افراطی
(سیاه) -بااینهمه شاه نقش تاریخی

آزادی

روحانیون شیعه در جامعه ایران
راپذیرفت.
جلداول خاطرات اردشیرزاهدی جدا
از اینکه مجموعه ای از خاطرات
است یک گنجینه تاریخی است .
این جلد به تنهائی حاوی  200صفحه
سند ومدرک در تأیید نوشته های
اوست  .بسیاری ازاین اسناد ازمنابع
آمریکائی وانگلیسی است که زمانی
طبقه بندی شده بوده اند.و برای این
که آقای زاهدی اجازه انتشارآنهارا از
مقامات این دو کشور بگیرد متحمل
مخارجی سنگین شده است اکنون
این اسناد دراختیار عموم است که
بسیاری ازآنها برای نخستین بار
منتشر می شود .این اسناددررابطه با
کتاب کیم روزولت بنام ضدکودتا ست
که درسال  1979منتشر شد واکنون
می تواند با چشم انداز ایرانی حالت
تعادلی پیداکند..
ادامه دفاع برخی از ایرانیان
ازمحمد مصدق  -گروه فوق العاده
چپ و همچنین ملی گراهای مخالف
روحانیون  -و خودروحانیون به
منظوریادآوری نقش سازمان سیا در
ایران برای پیشبرد مقاصد خاص این
گروههاست .درجلد اول خاطرات
زاهدی می خوانیم که کیم روزولت
ادعا کرده که او با ژنرال زاهدی ،قبل
از سرنگونی مصدق مالقات کرده بود.
وآن دو به آلمانی صحبت می کردند
اما خاطرات اشاره می کند که ژنرال
زاهدی به آلمانی صحبت نمی کرد
و با کرمیت روزولت تا پس از پایان
دوره مصدق هیچ دیداری نداشته
است  .نفوذ سطحی و دیپلماتیک
و اطالعاتی ایاالت متحده حتی به
عنوان روابط ایران و آمریکادردولت
ریچارد نیکسون ،رئیس جمهور
آمریکا نیز به گرمی ادامه داشت .
حتی دردهه ،1970زمانی که نگارنده
در ایران بودم ،هیچ فارسی زبان در
سفارت آمریکا در تهران  ،دروزارت
امور خارجه آمریکا و دربین عوامل
CIAدرآنجا وجودنداشت
آنچه پروژه تاریخی آمباسادور
زاهدی دراختیار ما می گذارد -و آنچه
در جلد اول کتاب خاطرات او نشان
داده شده است  -عمق وچشم انداز
امور ایران درزمان جنگ جهانی دوم
و بعد ازآن است که در حال حاضر به
راحتی در دسترس است و می تواند
کمک کند تا دیدگاه های عمومی و
سیاست محتاطانه و معنی دار تر و
واقع بینانه تری تدوین گردد.
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زآنجا
ا

ازاینجا

ازهمــــــــــه جا

کمک آلمان برای ترمیم آثار باستانی سوریه و عراق

یاشارکمال نویسنده ترک درگذشت

رادیوفردا:اشار کمال ،نویسنده سرشناس ترکیه روز شنبه در سن  ۹۲سالگی
در استانبول درگذشت .کتابهای او به  ۴۰زبان مخلتف از جمله فارسی ترجمه
شده است.
او که اواخر دیماه به علت مشکالت تنفسی تحت مراقبت بود ،عصر شنبه
در بخش مراقبتهای ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول چشم از دنیا
فروبست.
آقای کمال که در سال  ۱۹۲۳در روستایی کردنشین در استان عثمانیه ترکیه
در کناره شرق دریای مدیترانه به دنیا آمده بود ،از مهمترین نویسندگان ادبیات
معاصر ترکیه به شمار میرفت.
یاشار کمال در کودکی طی تصادفی چشم راستش را از دست داد و در پنج
سالگی هم شاهد قتل پدرش توسط برادرخواندهاش بود .این حادثه چنان
تاثیری در روح و روان او گذاشت که دچار لکنت زبان شد و هفت سال به طول
انجامید تا بهبودی بیابد.
یاشار کمال در  ۹سالگی به مدرسه رفت و شغلهای متفاوتی چون چوپانی،
کفاشی ،عریضهنویسی ،کارگری کارخانه و رانندگی تراکتور را تجربه کرد.
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آزادی

مخالفپوتینکشتهشدوپوتیندربارهقتلاوتحقیقمیکند

سالنامۀ پهلوی ویژه سال  1394در هیوستن منتشرشد
شراره شیروانی مشاورامالک در
هیوستن تکزاس هرسال تقویم سال
شمسی را چندهفته پیش از نوروز
منتشر می کند و آن را به رایگان
دراختیار عالقمندان ایران و آداب
ورسوم ایرانی قرار می دهد .این
تقویم بانام سالنامۀ پهلوی امسال
هم با چاپی نفیس و عکس هائی از
خاندان سلطنتی ایران چاپ و هم
اکنون در دست عالقمندان قراردارد.

صدای آلمان :بوریس نمتسوف ،از منتقدان اصلی سیاستهای پوتین ،در آخرین
ساعات شامگاه روز جمعه ( ۸اسفند  ۲۷ /فوریه) به ضرب  ۴گلوله از پشت مورد
سوءقصد قرار گرفت و در دم جان سپرد .ویدئویی از تلویزیون  TWZروسیه
پخش شده که زمان ،محل و وضعیت جنایت را به طور دقیق نشان میدهد .در
این ویدئو آمده است« :یک خودروی برفروب از جلوی این دو میگذرند .راس
ساعت یازدهوسیویک دقیقه شب کامیونی جلوی این دو قرار میگیرد و آنها
را محو میکند .سپس بهناگهان مردی دیده میشود که به سرعت خود را به
خودرویی میرساند ،سوار آن میشود و محل را ترک میکند».
یک نفر که به نظر میرسد زن همراه بوریس نمتسوف بوده ،به سوی خودروی
برفروب میرود و چند دقیقهای با راننده صحبت میکند .بر روی پل چندین
نفر در حال گذر هستند ،انگار هیچ اتفاقی روی نداده است .راس ساعت یازده
وسیوپنج دقیقه شب اولین خودرو در محل حادثه متوقف میشود .ده دقیقه
پس از آن نیز پلیس به محل حادثه میرسد.
والدیمیر مارکین ،سخنگوی امور بررسی این حادثه نظر یک فرستنده
تلویزیونی روسیه را رد کرد که در آن اعالم شده بود خودرویی که از آن به
نمتسوف سوءقصد شده توقیف شده است.

شما هم اگر مایل به داشتن این تقویم
زیبا هستید می توانید از طریق سایت
زیر آن را سفارش دهید تا به آدرس
شما ارسال شود.
http://thepahlavidynasty.com
سالنامۀ  2574شاهنشاهی را خانم
شراره شیروانی منتشر کرده و شهاب
هاشمی کار طراحی وگرافیک آن را
برعهده داشته است  .روی جلد این
تقویم را درزیر می بینید

موزۀ گرافیک ایران هم افتتاح شد

خامنه ای درآستانه مرگ قراردارد
صدای آلمان :در پی تخریب آثار باستانی و تندیسهای قدیمی در موزههای
عراق و سوریه از سوی گروه تروریستی داعش ،نهاد خیریه «گنجین ه فرهنگ
پروسی» در برلین آمادگی خود را برای ترمیم و بازسازی این آثار اعالم کرد.
هرمان پارتسینگر ،رییس «گنجین ه فرهنگ پروسی» این کشور با اشاره به
این که موزههای برلین تجرب ه ترمیم آثار ویرانشده در مناطق جنگی را دارند،
گفت که کمک این نهاد در چارچوب آموزش روشهای ترمیم به کادر بازسازی
این موزها است .او گفت« :ما در برابر همکاران خود در سوریه و عراق احساس
مسئولیت میکنیم».
هرمان پارتسینگر که خود باستانشناس است ،در این رابطه همچنین پیشنهاد
کرد که صندوقی بینالمللی برای تامین هزینههای ترمیم این آثار ایجاد شود.
او با اشاره به این که سوریه و عراق اکنون به همبستگی جامع ه جهانی نیاز
دارند ،گفت« :یکی از وظایف ما تهی ه فهرستی از آثار و بناهای تخریب شده
است ».او افزود« :ما باید همچنین تندیسها و مکانهایی را که احتماال در آینده
مورد تعرض اسالمگرایان قرار میگیرند ،مشخص کنیم تا بتوانیم جلوی چنین
تجاوزاتی را بگیریم».
ن را نشان میدهد که با چکش و پتک و مته،
ویدئوئی ،افراطگرایان مسلما 
در حال ویران کردن تندیسهایی با قدمتی  ۳هزار ساله هستند .یکی از این
مجسمهها از دور ه آشوریها بهجا مانده است که در موزه نینوای شهر موصل
نگاهداری میشد.
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آقای خامنه ای ،رهبر انقالب و نظام
اسالمی ،در آستانه مرگ است .بنا
نزدیکان
به گزارشهایی که پیشتر از
ِ
ولی فقیه به بیرون درز کرده و اخیرا ً
ِ
فرانسوی لوفیگارو نیز
معروف
روزنامه
ِ
( ٩اسفند  ١٣٩٣خورشیدی) ،به نقل
اطالعاتی غربی»آنها
از«چند منبع
ِ
سرطان
بیماری
است،
را تأیید کرده
ِ
ِ
رهبر نظام اسالمی در ایران وارد
مرحله  ٤از دیدگاه پزشکی شده است.
ِ
ِ
پرستات وی
سرطان
عبارت دیگر
به
ِ
به دیگر نقاط بدن او نیز سرایت کرده
و متخصصین امر ،با توجه به سن ٧٦
انقالب
زندگی رهب ِر
ساله او ،امید به
ِ
ِ
اسالمی را به حداکثر دو سال تخمین
زده اند.
اتحادبرای دمکراسی درایران طی
بیانیه ای این موضوع را به آگاهی
ملت ایران رسانیده است و درپایان
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این بیانیه یادآورشده است :
مردم بزرگ ایران،
ناخدای
فنای
بیآیید تا نگذاریم که
ِ
ِ
خرابی ایران و فرهنگ این
استبداد،
ِ
آزادگان ایرانی را به
نابودی
و
سرزمین
ِ
همراه داشته باشد.
دوشنبه ١١ ،اسفندماه  ١٣٩٣خورشیدی

یش از  ۱۵سال تالش ،باالخره گرافیستهای ایران را صاحبخانه کرد .به همت
انجمن طراحان گرافیک ایران و شهرداری و زیباسازی شهر تهران خانه قاجاری
ارباب هرمز ،به موزه گرافیک تبدیل شد و برای نخستین بار ،نسل جوان
گرافیست ایران شاهد نمایش ارزندهترین آثار گرافیستهای گذشته ایران
هستند .خانه ارباب هرمز ،یکی از خانههای معروف و زیبا در منطقه تهرانپارس،
شرق تهران ،است .بنا بر مستندات تاریخی ،عمارت مجیدآباد یا ارباب هرمز،
بنایی متعلق به اواخر دوره قاجاریه بود در قریهای به همین نام .زمینهای این
منطقه و باغی که خانه در آن واقع شده ابتدا در تصرف عینالدوله صدراعظم
قاجار بود .اما نخستین مالک این اراضی و عمارت که به روشنی در اسناد تاریخی
از وی نامبرده شده ،مرحوم حاج محمدخان ابری معروف به حاجبالدوله است.
پس از وی این اراضی به فرزندش محمدحسینخان مشیرخلوت میرسد و پس
از او و در زمان مظفرالدین شاه ،در تصرف میرزا نصراهلل ناصرالسلطنه قرار
میگیرد .هرمز آرش معروف به ارباب هرمز یکی از زرتشتیان زاده شده در
محله خیرآباد یزد بود و زمانی که از هندوستان به ایران بازگشت در سال ۱۳۲۷
خورشیدی تهرانپارس فعلی را از بیوه ابوالقاسم خان بختیار ،بیبی عظیمه
خانم بختیار ،سه دانگ به نام خود و سه دانگ به نام همسرش ،پری آگاهی
آرش ،خریداری کرد.ودرآنجاخانه ای ساخت که به خانه ارباب هرمز معروف شد.

آزادی
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ی رد یان تا ها

دکترهمایون آرام

خواص شگفت انگیز گشنیز
* گشنیز بــرای رهــــائی
از سوء هاضــمه و ناراحتی
معده  ،تسکین درد مفاصل
وعضالت  ،نرم کردن پوست بدن  ،و ازبین بردن میکروبها
و قارچ های موجود درگوشت مورد مصرف ما  ،تأثیر زیادی
دارد

بنا به گزارش مجله شیمی کشاورزی،
مواد فعال موجود درگشنیز دارای
اثرات ضد میکروبی وقارچی بوده
ومیکربهای سالمونال و ایکوالی را که
عامل بروز مسمومیت غذائی هستند
ازبین می برد.

روش میکرب زدائی
از گوشت
گشنیز (  Cilantroیا ) Corianter

گیاهی است با گلهای سفید وبرگهای
سبز کم رنگ  ،ودرکشورهای شرق
ومرکز اروپا ،کشورهای مدیترانه ای
 ،آسیای شرقی وآمریکای شمالی
وجنوبی می روید.
این گیاه خوشبو عالوه بر خوش طعم
کردن غذا دارای مزایای تندرستی
بسیار وخواص عالی بوده ومنبع
سرشار مواد ضد اکسیدان می باشد.
این مواد سلولهای بدن را از آسیب
مولکولهای ریشه های آزاد محافظت
می کنند.
کارشناسان طب سنتی درچین از
گشنیز دردرمان بی اشتهائی و
بواسیر  ،وپزشکان طب سنتی
درهند ازآ« برای درمان ناراحتی
های مختلف مانند سرفه  ،خون دماغ
 ،استفراغ  ،بواسیر وناراحتی مثانه (
دردادراری) استفاده می کنند.
حساسیت به این گیاه سودمند نادر
است .
خواص منحصر به فرد گشنیز
عبارتنداز:

رهائی از سوء هاضمه
و ناراحتی معده
ازفوائد این سبزی کمک به هضم عذا

صفحه32

 ،تسکین ناراحتی معده پیشگیری از
تهوع وافزایش اشتهاست  .گشنیز
ضداسپاسم دستگاه گوارش بوده و
شیره معده راافزایش می دهد .عالوه
بر آن دارای اثر مدر می باشد.

می توان دو عدد سیر خردشده
را ویک دسته کوچک گشنیز تازه

را ویک دسته کوچک گشنیز تازه
بایک قاشق مرباخوری نمک دریا و
یک قاشق مرباخوری فلفل سفید
ویک دسته کوچک گشنیز تازه
خردشده (باساقه ی آن) دردستگاه
مخصوص مخلوط کرده وگوشت گاو
یا مرغ را به مدت یک یا دوساعت
درآن خواباند و سپس طبخ کرد.
برای خوش طعم کردن همبرگر
می توان به آن گشنیز اضافه کرد.
همچنین می توان گشنیز را خردکرده
وروی ساالد ریخت .

تسکین درد مفاصلوعضالت
برای تسکین درد می توان دوقاشق
غذاخوری گشنیز تازه ُخرد شده
رابایک چهارم قاشق غذاخوری ژل
درخت صبر
( )Aloe Veraمخلوط کرده وبه طور
موضعی به نقاط حساس ودردناک
مالید.

نرمکردنپوست
ترکیبات موجود درگشنیز در
تسکین خشکی وتورم پوست مؤثر
می باشند.
می توان نصف آوکادو رابامقدار
کمی آب لیمو ودو قاشق غذاخوری
گشنیز تازه و یک چهارم فنجان
روغن آوکادو دردستگاه مخلوط کنی
غذا مخلوط کرده  ،و به پوست مالید
وپس از بیست دقیقه شستشو کرد.

اثرضدمیکربیوقارچی

آزادی
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شعر« به آیندگان » یا دقیق تر « به
کسانی که پس از ما به دنیا می آیند»
از شعرهای بلند ومعروف «برشت»
( )1956 -1898شاعر ونویسنده
بزرگ آلمانی است .
«برشت» این شعررا که تا حدی
جنبه اتو بیوگرافیک دارد را درسال
 1939زمانی که دردانمارک درتبعید
بسر می برد سرود وآن را «وصیت
نامه شاعرانه» خواند واینک شعر:

ازآشوب زمانه دوری گرفتن
واین عمر کوتاه را
بی وحشت سپری کردن
بدی را با نیکی پاسخ دادن
آرزوها را یکایک به نسیان سپردن
این است خردمندی
اما ای کارها برنمی آید ازمن
راستی که در دورۀ تیره وتاری
زندگی می کنیم .

1

2

راستی که دردوره تیره وتاری زندگی
می کنم  .امروز فقط حرفهای احمقانه
بی خطرند .گره برابرو نداشتن  ،ازبی
احساسی خبر می دهد وآن که می
خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده
است .
این چه زمانه ای است که ،
حرف زدن از درختان عین جنایت است .
وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته
باشیم!
کسی که آرام به راه خود می رود ،
گناهکاراست .
زیرا دوستانی که درتنگناهستند،
دگر به او دسترسی ندارند.
این درست است که من هنوز رزق
وروزی دارم
اما باور کنید که این ازروی تعارف است
هیچ قرار نیست از کاری که می کنم
نان وآبی برسد
اگر بخت واقبال پُشت کند
کارم ساخته است .
به من می گویند بخوروبنوش
واز آنچه داری شادباش .
اما چطور می توان خوردونوشید ...
وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه ای
بیرون کشیده ام .
به جام آبم
تشنه ای مستحق تر است
اما بازهم می خورم ومی نوشم .
من هم دلم می خواهد که خردمند باشم .
درکتاب های قدیمی آدم خردمندرا
چنین تعریف کرده اند:

زمانی که گرسنگی بیداد میکرد
درزمان شورش به میان مردم آمدم
به همراهشان فریادزدم
عمری که مراداده شده بود
برزمین چنین گذشت
دردوران آشوب به شهرهاآمدم
خوراکم را میان معرکه خوردم
خوابم را کنارقاتل ها خفتم
عشق را جدی نگرفته ام
وبه طبیعت دل ندادم
عمری که مرا
داده شده بود
برزمین چنین
گذشت .
درروزگار من
همه ی راه ها به مرداب ختم
می شدند.
زبانم مرا
به جال دان لو می داد
زورم زیاد نبود
اماا مید داشتم که برای زمام داران
دردسر فراهم کنم .
عمری که مرا داده شده بود
چنین گذشت .
توش وتوان ما زیاد نبود
مقصد دردور دست بود.
از دور دیده می شد اما من
آن را دردسترس نمی دیدم،
عمری که مراداده شده بود
چنین گذشت
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3

هب آیـندگان

که مارا بلعیده است ؟
وقتی از ضعف های ما حرف می زنید
یادتان باشد
اززمانۀ سخت ما هم چیزی نگوئید
آهای آیندگان !
شما که که از دل توفان

آزادی

هب انتخاب م.ع.آشنا

بیرون می جهید
بیادآرید که ما بیشتراز کفشهایمان
کشور عوض کردیم
ونومیدانه میدان های جنگ طبقاتیرا
پشت سر گذاشتیم .
آنجا که ستم بود واعتراضی نبود
این را خوب می دانیم :
حتی نفرت ازحقارت نیز
آدم راسنگدل می کند.
حتی خشم برنابری هم
صدارا خشن می کند.
آخ که ما خواستیم زمین را برای
مهربانی مهیا کنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم
اما شما وقتی به روزی
رسیــدید که انسان
یاورانســـــان بود
درباره ی ما با رأفت
داوری کنید
***

برگردان  :علی امینی نجفی.
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هارا می برد ومنظومه ای نسرود که

کیخسروبهروزی

غم مخور

حافظ

سید اشرف الدین حسینی ( نسیم شمال)

* خوش خبرباش ای نسیم شمال
* َاجر او درآزادی ایران کمتراز ستارخان پهلوان بزرگ نبود.
* آزادگی و آزاداندیشی این مرد عجیب بود
* سحری درسخن او بود که من درسخن هیچکس ندیدم « استادسعید نفیسی»

عشق وناکامی

که به ما می رسد زمان وصال «سیداشرف الدین حسینی»

این بار از طنز پردازی می نویسم
که شاید خواندن طنزهایش نه
تنها خنده ای برلبانتان نیاورد ،
بلکه نیش به قلب واحساساتتان
بزند .طنزهائی گزنده  ،بسیار تلخ
ودلخراش  .میارزهی که قلم وطبع
روانش را درراه آزادی ایران ومبارزه
با مستبدان بکار برد وجان شریفش
رادراین راه از دست داد .اما نامی
گرامی ازاو درذهن وقلب آزادی
خواهان ودرتاریخ مبارزات سیاسی
بیادگار ماند.

زندگی پر بار
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چیز چه بکنند؟

خلق وخو وزندگی محقرانه

انتشار روزنامه نسیم شمال
اشرف الدین حسینی نخستین
شماره روزنامه نسیم شمال رادردوم
شعبان  1325هجری قمری در
مطبعه کلیمیان که یکی از کوچک
ترین چاپخانه های آن روز تهران
بود درچهار صفحه کوچک به قطع
کاغذهای یک ورقی امروزی چاپ
ومنتشر کرد .وانتشارآن نزدیک به
بیست وهفت سال هرهفته ادامه
پیداکرد.
نوشته اند هنگامی که روزنامه فروشان
دوره گرد فریاد سرمی دادند و انتشار
روزنامه نسیم شمال را خبرمی دادند.
مردم هجوم می آوردند؛ زن ومرد ،
پیروجوان  ،کودک وبرنا این روزنامه

آزادی

رادست به دست می گرداندند.
درقهوه خانه ها  ،درسرگذرها ،
درجاهائی که مردم گردمی آمدند،
باسوادها برای بی سوادها می
خواندند ومردم دورهم حلقه می زدند
وگوش می دادند  .این روزنامه بقدری
مشهور بود ونام آن بقدری برسرزبانها
بود که سیداشرف الدین

قزوینی مدیرآن را مردذم به نام
نسیم شمال می شناختندوهمه اورا
آقای «نسیم شمال» صدامیکردند.
هفته ای نبود که این روزنامه ولوله
ای درتهران براه نیندازد .دولت ها
از دست او به ستوه آمدند .اما نمی
دانستند بااین سید ُج ُلن ُبر آسمان ُجل
وارستۀ بی اعتنا به همه کس وهمه
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سعید نفیسی درمقدمه ای که
بردیوان نسیم شمال » نوشته است
 ،ضمن آن ازرفتار  ،کرداروشخصیت
او می نویسد :ساده تر وبی ادعا تر
وکم آزارتر وصاحبدل تر وپاکدامن
تراز اومن کسی ندیده ام  .مردی
بود به تمام معنی مرد ،مؤدب ،
فروتن  ،افتاده ،مهربان  ،خوش روی
وخوشخوی؛ دوست باز  ،صمیمی ،
کریم  ،بخشنده  ،نیکوکار  ،بی اعتنا
به مال دنیا وبه صاحبان جاه وجالل
؛ گدای راه نشین رابرمالدار کاخ
نشین همیشه ترجیح می داد .آن چه
کردوگفت برای همین مردم خرده پای
بی کس بود.
باآن که بضاعت اوبسیارکم بود
همیشه در دوجیب بلند گشادی که
دردوسوی قبای خودداشت مقدار
زیادی پول سیاه آماده بود .به
هرگونه ای راه نشینی که می رسید
دست درجیب می کرد و نشمرده
هرچه به دستش می آمد درمشت او
می ریخت.
سیداشرف الدین درضلع شرقی
مدرسۀ صدر درجلو خان مسجد
شاه حجره ای تنگ و تاریک داشت .
زمستان ها کرسی کوچک یک نفری
پاکیزه ای می گذاشت  .بیشتر روزها
خوراک او طاس کباب یا آبگوشت
بود .درشعرخودهمه جا نام خوراکی
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کلمه فسنجان درآن نباشد:
« ازمن ودوران من یادآرید
ازدل بریان من یادآرید
هرکجا مرغ و فسنجان می خورید
همچو پندارید بامن می خورید
***
نه قیمه خواهم ونه شامی ونه قرمه چلو
فقط بس است یکی جوجه با فسنجانم
***
اگرمنمالودولتداشتمهرشبدراینتهران
فقیرانرادراینفصلزمستانکردمیمهمان
بهرویسفرهمیچیدمبساطنعمتالوان
پلویکسوچلویکسوخورشازیکطرفجوشان
بهخاصوعاممیدادمفسنجانومسمارا
***
یکی گوید بخر طوق برنجن
یکی گوید بده کبک و فسنجن
یکی گوید چوشدمرغ وفسنجن
زیک زن بیشتر بردن خالف است
***.
حال از لطف خدا نان می خورم
باپلو ته دیگ بریان می خورم
بغلوا راسهل وآسان می خورم
بازنم هرشب فسنجان می خورم
لذت دنیا زن ودندان بود
بی زن ودندان جهان زندان بود.
استادسعید نفیسی نوشته است  «:من
کودک یازده ساله بودم که اشعار اورا
به ذهن می سپردم  .درآ« گیرودار
وگیراگیر اختالف مشروطه خواهان
ومستبدان به میدان آمد .اشعار
معروفی درنکوهش زشت کاریهای
محمدعلی شاه و امیر بهادر واعوان
وانصار ایشان گفته بودکه دهان به
دهان می گشت  .دراین حوادث

سیداشرف الدین حسینی برای
سعید نفیسی حکایت کرده است که
درجوانی درقزوین دلدادۀ دختری از
خاندان خودشده وپدرومادر دختر از
پیوند بااین سید بی اعتنا به همه چیز
خودداری کرده اند .ازآن روز ناکامی
عشق را دردل درزیر خاکستری که
که گاهی گرم می شد پنهان کرده
بود .به همین جهت در سراسرزندگی
مجرد زیست .

پایان دردناک
سید اشرف الدین حسینی ( نسیم
شمال) سرانجام گرفتار همان
عواقبی شد که نتیجۀ طبیعی ومسلم
اینگونه مردان بزرگ است  .سعید
نفیسی درمقدمۀ کتاب «دیوان
نسیم شمال» نوشته است  « :اورا
به تیمارستان شهر نوبردند که درآ«
زمان دارالمجانین می گفتند .اتاقی
درعقب تیمارستان باو اختصاص
دادند  .بارها درآنجا به دیدن
ودلجوئی و پرسش و پرستاری او
رفتم  .من نفهمیدم چه نشانۀ جنون
دراین مردبزرگ بود! ؟ همان بود
که همیشه بود مقصودازاین کار چه
بود؟ این یکی از بزرگترین معماهای
حوادث این دوران زندگی ماست  .از
چگونگی مرگ او کسی مطلع نشد.
خبر مرگ اوراهم به کسی ندادند».
«حسین مجرد ( مدیرروزنامه
شهرفرنگ  ،می نویسد .. :به تیمارستان
رفتم  .زمستان  1312وپیکر نسیم
شمال  ،شاعر مشهورومحبوب مردم
را تحویل گرفتم وبی آنکه کسی
بفهمد درمسگرآباد دفن کردم! »
نسیم شمال درسال  1312خورشیدی
درتهران درگذشت .
ادامه دارد.

آزادی

نسیم شمال

دستخط نسیم شمال

سید اشرف الدین حسینی ( نسیم
شمال) درسال  1246خورشیدی
درضهرقزوین زاده شد .کودکی
خردسال بود که یتیم گردید «:من
شدم شش ماهه درقزوین یتیم
 »...وداروندارش غصب و او بافقر
وتنگدستی بزرگ شد:
دریتیمی خانه ام را شیخ برد
ملک ومالم رازروی غصب برد
زاهدان بس خانه هارا خورده اند
هستی بیچاره هارابرده اند
من شدم دیوانه از غوغای فقر
دربدرگشتم زاستیالی فقر
درجوانی باهزاران ابتال
رفتم از قزوین به سوی کربال
مدتی درکربال ودرنجف
معتکف بودم به صد وجدوشعف

طرح چهره نسیم شمال اثر کیخسروبهروزی

برسرم زد باز شور ملک جم
آمدم از کربال سوی عجم
بازازقزوین به چشم اشکبار
جانب تبریز گشتم رهسپار
اندرآن ایام بی رنج ومالل
رفته بود ازعمرمن بیست ودوسال»
بخشی از تحصیالت خود رادرتبریز
دنبال کرد وبعدبه گیالن رفت
ودررشت اقامت گزید.
سیداشرف الدین حسینی اولین
شعرهایش رادرهمان رشت سرود
وتصمیم گرفت روزنامه ادبی  -فکاهی
نسیم شمال راانتشار دهد.

هیچکس مؤثر ترازاونبود .یقین
داشته باشید که َاجر او درآزادی
ایران کمتر از اجر ستارخان پهلوان
بزرگ نبود .حتی این مرد شریف
بزرگوار درقزوین تفنگ برداشته
وبامجاهدان دستۀ محمد ولی خان
تنکابنی سپهدار اعظم وسپهساالر
اعظم جنگ کرده ودرفتح تهران
جانبازی کرده بود .ضربت هائی که
او وقلم او وبی باکی وآزادمنشی
وبی اعتنائی و سرسختی اوبه پیکر
استبداد زد ،هیچکس نزد.
من هروقت که عکس و شرح حال
سران مشروطه را این سوی وآ«
سوی می بینیم ونامی ازاونمی شنوم
واثری ازاو نمی بینم رنج می برم .
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ن
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ی
ردرپند ی روزغل
علی اکبر سعیدی سیرجانی

محمد باقری

یک جهان چرا؟
دشمن شکست اگر دل من ،دوستان چرا؟
یاران به کینه ام شـــده همداستان چرا؟
ازدشمنان امیــــــد امان نیستم  ،ولی
درقصـــد جان نشسته مرا دوستان چرا؟
گیرم به زخم دل ننهــــــادند مرهمی
آزار جان خسته به زخـــــم زبان چرا؟
درنیـم راه زندگیـم همرهـــــان زدند
چون دزد درکمین شده بر کاروان چرا؟
من  ،کاستین فشـــانده ام ازآرزو  ،هنوز
نومیدیم رهــــــا نکنـــد آستان چرا؟
گر پیرم ای زمانــه چـــرا دیر مانیم ؟
وردانیــــم چوان کنیـــــم ناتوان چرا؟
زآوارگی ببین ! به خــــدائی رسیده ام
گرنیستم خــدا  ،شده ام «المکان» چرا؟
جمعی قرین عیش ومن افســــردۀ مالل
ای کردگار دادگر ! این ازچه ؟ آن چرا؟
درکارت ای خدا ی جهان ! گردهی امان
دارم  -من بریده زبان  -یک جهان چرا؟
برماکـــــه خستگان بخاک اوفتاده ایم
دیگر کشیده تیغ جفــــــا آسمان چرا؟
مینای می  -که شد سپرغم  -نمی دهـد
مارا زسنگبار حوادث امان چــــــــرا؟
گردد اگر بــه کام دلی هـردمی سپهر
بــرکام مـا نگشته زمانی زمان چــرا؟
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آزادی

مهدی ذکائی (نوشا)

مژده ی بهار

هان ! مژده که یارخواهـدآمد
نه  ،قافله ی بهـــــــارخرم
ازسینه ی این غُبــار تیـــره
درباغ دوباره یاس ونســـرین
این شاخه ی خشک بی بروبار
برکهنه ســـــرانگار ببندید
براین دل بی قـــــرارو نارام
مجنون صفتان بـه پای خیزند
دلشادی و ســرخوشی شمارا
انــدوه دگـــر بجـا نمانـــد
جان گرنه به مقدمش فشانیم
جهانگیر صداقت فر

همـــراه بهارخواهدآمد
باموکب یارخواهــدآمد
آن یکه سوار خواهدآمد
بابانگ هزار خواهـدآمد
بینی که به بار خواهدآمد
کان تازه نگار خواهدآمد
آرام وقــــرارخواهدآمد
آن سلسله دارخواهدآمد
بیرون زشمارخواهد آمد
کاندوه گسار خواهدآمد
آخر به چه کار خواهدآمد

ت
ل
ج
ل
ا
یعد ت

کسی برسرسفره ی ما
قطعه ی نان را تساوی قسمت نکرد
ماخود به سهم خوردیم و
همگان
شاکر زگرد سفره خاستیم
***
فقر بودآیا؟
 درحیرتم هنوز-بافطرت عدالتی متجلی درنظام قناعت
که ازآغازین نیاز-
باما
لقمه را به معیار انصاف
سنجیدن آموخت

جشن جواهن

فریدون مشیری

واپسین لحظه ی سال
رقص رقصان
تب ناک
چون گلی برسر یک شاخه ی خشک
پابه پا می گردید
تا نیفتد برخاک
***
درهمین لحظه ی شاد
دست گلچین زمان
آخرین برگ بجامانده ی تقویم مرا
دادبه باد
***
آنک :
ازساقه ی سال
برگ سبز دگری می روید
سال نو
فرخ باد.

خوش آمد بهار
گل از شاخه تابید خوشیدوار
چوآغوش نوروز پیروز بخت
گشوده رخ .بازوان درخت
گل افشانی ارغوان
نوید امید است درباغ جان
که هرگز نماند به جای ،
زمستان اهریمنی .
بهاران فرا می رسد
پرستیدنی .
سراسر همه مژده ی ایمنی .

شیراز  -تحویل سال 1347

بـهار

خوش آمد بهار

درین صبح فرخنده ی تابناک
که از زندگی دم زند جان خاک
بیا با دل وجان پاک
همه لحظه هارا به شادی سپار
نوائی هم آهنگ یاران برآر
خوش آمدبهار!...

محمود مشرف تهرانی (م.آزاد)

برخیزوبهاری کن  ،ای چشمه ی سرشار
تاباز بهــــارآید سرشـــــــارترازپار
اززمزمه ات همهمــــــه ی سبز تراود
وزهمهمه ات بانگ گل سرخ به گلزار
جاری شود آن نقره ی خاموش فراموش
ازقله ی فـــــریاد  ،درآیینه ی یخ زار
ای نیلی دیوانـه که از بانگ تو بشکافت
روئینه ی دژ ســــهم زمستان دل آزار
یک چشمه ی آوازکه می روید ازسنگ
صد شط  ،گل پرواز درآییـــنه پدیدار
شورنده شـراری که درآفاق سکون بود
صـــدخرمن فریاد برافروخت به یکبار

تیبوران  -آوریل 2009
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آزادی
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چند روزى بود كه گهگاهى سرمان
گيج ميرفت .صبح كه آنرا از متكا
بلند ميكرديم اطاق عين فرفره
دور سرمان مى چرخيد .چشمانمان
هم سياهى ميرفت .با ترس ولرز به
دستشويى مى رفتيم ،ميترسيديم كه
آنجا بيفتيم و آبرويمان برود .گفتيم
اگرچنين اتفاقى بيفتد ،خواهند گفت،
خدا آخر و عاقبت فالنى را بخير كند،
توى دستشويى افتاد و مرد .بعضيها
هم خواهند گفت  كه آنقدر گناه كرده
است كه كالهش پس معركه است.
يارو حتما جهنمى خواهد بود .اهالى
خانه نگران بودند .يكى مى گفت،
احتماال از گوش شماست .بهتر است
كه پيش دكتر گوش و حلق وبینى
برويد .ديگرى مى گفت ،فكر ميكنم،
چربى خون شما باالست .آخرينشان
هم نه گذاشت و نه برداشت و گفت:
 باباجون هيچ ات نيست ،همه اشتقصير شناسنامه ى شماست.
باين آخرى گفتيم:
 اى ول دارى  ،تو يكى راست ميگى.همينه ،خود خودشه .وگرنه ماكه
چيزيمان نيست .باالخره پيرى هم
كمى ادا و اصولش را به آدم نشان
ميدهد.
خانم مربوطه گفت ،با همه اين حرف
ها بهتره كه وقت بگيرى و سرى
به دكتربزنى .خداى ناكرده ،اتفاقى
برايت نيفتد .گفتيم:
 خانم جان  ،از قديم و نديم گفته اند،بادنجان بم آفت ندارد.
خانم مربوطه گفت:
 باز هم كه قپى آمدى اكبرى.بادنجان هر كجا كه باشى ،وقتى
آفت ميخوادبياد ،خودش راهشو پيدا
ميكنه .گفتيم :
 خانم جان ،خودت مى ديدى كهباغچه خانه را از مش قربون هم بهتر
بيل ميزديم.
خانم مربوطه گفت:
 مى زدى  .حاال چى ،االن كه يكىدوساليست ،كنگر خوردى و لنگر
انداخته اى .كارت شده اينكه شب و
روز نشسته اى و داستان ام كلثوم
براى خودت مينويسى.
گفتيم ،اى بخشكى شانس .خيلى
ممنون از اين همه تشويق .اگر تو را
نداشتيم چكار مى كرديم  .بعد ادامه
دادیم:
خانم جان خودمانيم ،خوب زدى بما.
دست شما درد نكند.
خانم جان ديد ،تند رفته ،ترمز را
كشيد و گفت:
 حاال ناراحت نشو اكبرى ،بابا شوخىكردم  .پا شو تا دير نشده ،تلفن
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کارگاه داستان نویسی فرهنگسرای داالس پیشکش می کند

مطب خانم دكتر
نوشته ای از  :ج.ج .میان آبی

كن و وقت بگير ،برو دكتر و ما رو از
نگرانى بيرون بيار  .ببين ،اكبرى
تورو بخدا يك كمى مواظب
سالمتى خودت باش .چند
هزار بار بتو گفتم كه كمتر
اين كله پاچه ى المصب رو
بريز تو اون خندق بال  .بارها
گفتم ،اينقدر اين غذاهاى چرب
و چيله رو نخور .آخه يه كمى
هم به جون خودت رحم كن .
نصيحت خانم مربوطه را
گوش كرديم و وقت گرفتيم.
فردا شد و كفش و كاله
كرديم و رفتيم به مطب
دكتر .نشستيم و تمام
داستان را براى خانم دكتر
تعريف كرديم.
پس از كلى سوأل و جواب،
باالخره دستور داد از ما
خون و ادرار گرفتند .آنهم
چه خونى .سوزن را كرده بودند
توى دستمان ،همينطور خون ما
را عين دراكوال مى مكيدند ،نه
،يك لوله ى شيشه اى ،نه دوتا،
نه سه تا بلكه چهارتا ازآن لوله
ها را پر كرد و يك آب نبات
دستمان داد و گفت:
 بسالمت.قرارمان براى نتيجه آزمايش به
هفته بعد افتاد .سرتان را درد نياريم
هفته بعد شد و ما به مطب خانم دكتر
رفتيم .طبق معمول بعد از مدتى
انتظار ،خانم دكتر با ورقه اعمال ما
وارد اطاق شدند .سرى تكان داد و
گفت:
متاسفانه وضع چندان خوبى نداريد.
خيلى زود تر از اينها مى بايستى
بفكرسالمتى خودتون
بوديد .خالصه كاغذ
نتيجه را
بدست گرفتندو
شروع كردند
به اينكه،
كلسترول شما
خيلى باالست.
قندتون باالى
میانگین است .فشار شما هم كه باال
و كلسترول خوب شما هم متاسفانه
خیلی پایین است .به شوخى گفتيم:

آزادی

خدا را شكر كه اين يكى پايين است.
دكتر با تعجب نگاهى همانند
نگاه عاقل اندر سفيه بما
انداخت و گفت :
 اتفاقا ،اين يكى بايدباال نشان داده مى
شد .گفتيم :
 خانم دكتر ،خواستيم درمورد اين يكى مزاحى كرده
ختم كالم  ،نتيجه
باشيم.
آزمايش خون ما رضايت بخش
نبود .بعد از كلى نصيحت و
راهنمايي ،نسخه اى دادند و
گفتند يك ماه ديگر
بياييد تا ببينم اوضاع
و احوال شما در چه
وضعى خواهد بود.
ضمنا گفتند ،بايد هر
روز پياده روى داشته
باشيد .گوشت قرمز
نخوريد .ميوه جاتى كه
قند آنها زياد است كمتر
بخوريد .سعى كنيد
شيرينى جات خيلى كم
بخوريد ،يا اصال نخوريد.
از خوردن غذا هاى
چربى دارپرهيز
كنيد .از خوردن
انواع و اقسام
مشروبات الكلى خود
دارى كنيد.حتماسيگار
نكشيد.
سعى كنيدبجاىگوشت
قرمز ،مرغ و ماهى و
حبوبات بخوريد .در
خوردن سبزيجات آب
پز كوتاهى نكنيد .از
مصرف روغن تا مى توانيد
پرهيز كنيد .رو كردم به خانم
دكتر و بشوخى باو گفتيم:
 خانم دكتر ميدونى چى ؟خانم دكتر گفت:
 چى  .گفتيم: حقيقتش را بخواهيد،با اين حرف هايي كه
شما تحويل
ما داديد  .خيالمان را راحت كرديد .
خب ،يك دفعه بگوييد ،برويم سرمان
را بگذاريم زمين و كپه الال كنيم

وبميريم .خانم دكتر خنديد و گفت:
 نه جانم ،خدا نكند كه بميريد .امااگر با اين شرايطى كه داريد ،بفكر
سالمتى خود نباشيد .احتمال سكته
كردن شما زياد است .آنوقت چيكار
مى خواهيد بكنيد.
وقتى فلج و عليل و ذليل شدى و
ديگر نتوانستى راه بروى و تو را روى
چهار چرخ گذاشتند و اين طرف و
آن طرف بردند .اين يعنى اينكه بقيه
عمرت را ذليل شده اى .گفتيم:
 خانم دكتر ،خدا نكند .شما كه بنددلمان را بريديد .ما را با اين حرف ها
بيشتر بطرف سكته هل ميدهيد .خدا
آنروز را نيارد كه ما محتاج اين و آن
يا سر بار كسى باشيم .گفتيم ،ترجيح
ميدهيم بميريم تا اينطور پيش
ديگران خوار و ذليل نباشيم.
خودمونيم ،حسابى ترسيديم  .توى
مغزمان فلجى را جلوى چشمانمان
مجسم كرديم .تو دلمان گفتيم:
 بابا راستى راستى اين دكترها همخوب بلدند زهره آدم را بتركانند.
خالصه خانم دكتر ،آنقدر بافت و بافت
و بافت تا ما را زهره ترک کرد.
خالصه ،آقا ما با لب و لوچه اى
آويزان از مطب بيرون آمديم و با
حالى گرفته و دمغ به طرف خانه براه
افتاديم .ميدانيم چه فكر ميكنيد.
حاال الزم نيست كه بپرسيد ،چرا
رفتيم پيش خانم دكتر و نرفتيم پيش
آقاى دكتر ،كه البته اين هم خودش
داستان مفصلى دارد كه يك روزى
برايتان تعريف خواهم كرد .فقط اين
را تا اينجا داشته باشيد ،كه فقط
اتفاقى اين مسأله پيش آمدوقتى
رسيديم به خانه ،خانم مربوطه گفت:
هان ،اكبرى خير باشد ،شيرى يا
روباه؟ چه خبر از خانم دكتر؟ گفتيم :
 خانم جان ،خانم دكتر كه حالخودش خيلى خوب بود ، .حال
خودمان خراب است.
داريم ميميريم.
خانم مربوطه گفت:
 آخى بازهم كه تو دارى از گشنگىميميرى  ،االن نهار حاضر مى شه.
نمير تا سفره رو پهن كنم .گفتيم:
 نه خانم جان ،اين دفعه ديگر فرقميكند .خانم دكترگفت ،فاتحه ات
خونده ست چندان اوضاع و احوال
خوبى نداريد  .خانم مربوطه دلواپس
شد و پرسيد:
 چى شده اكبرى؟ ما را نتر سون  .آيانتيجه خون تون خيلى بد بود؟ گفتيم:
چه جور هم ،چيزى نمانده بود كه
پرستار را صدا كند و بگويد ،برويد دو
متر پارچه چلوار سفيد بخريد و
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بياوريد ،كه اين آقا دارد همين جا
ميميرد .خانم مربوطه زد زير خنده
و گفت:
 بابا اكبرى ،مارا سكته نده .اين قدرهم از اين شاخه به آن شاخه نپر،
راست و حسينى بگو دكتر چى گفت.
نشستيم روى صندلى و عين خانم
دكتر گفتيم:
 كلسترولم باالست .قندم باالست.فشار خونم هم باالست .خانم مربوطه
حرفما را قطع كرد و گفت:
 خدا را شكر كه دكترت خانم بود،وگرنه...حرف او را قطع كرديم و
گفتيم :
 از امروز بايد روزى يك ساعت پيادهروى داشته باشيم .خانم مربوطه يك
چاى داغ با ظرف پر از خرما را گذاشت
جلويمان .گفتيم:
 خانم دكتر ما را از خرما خوردن هممنع كرده است .بهش گفتيم كه خانم
دكتر قند ما كه تو ورقه ى آزمايش ٨٩
را نشان ميدهد .ميگويد:
بله شما درست ميگيد ،اما وقتى
«اورج» خون شما كه همان ( )a1c
است باالى(  ) ٦است .اين عالمت
خوبى نيست .براى همين ،از اين ببعد
بايد سعى كنيد مصرف انواع و اقسام
شيرينى جات و حتى خرما را به حد
اقل برسانيد .گفتيم:
 خانم دكتر اين يكى راديگر از مانگيريد .با خرما ديگر شوخى نداريم.
ما بدون خرما ،ده شاهى هم نمى
ارزيم  .خنده اش گرفت و گفت:
 پس بايد روزى دو بار و هر باريك ساعت پياده روى داشته باشيد.
نگاهى به خرما انداختيم بعد نگاهى
هم به خانم مربوطه كرديم و گفتيم،
ميدونى چى ،خانم جان؟
خانم جان گفت :
 هان ،چىه؟ گفتيم: -ميدونى چكار كنى ؟ گفت:
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 نه ،نميدونم .گفتيم: اصال بهتره آن شيشه ى ارده را ازتوى كمد برايم بياوريد تا ما امروز
براى آخرين بار با خوردن نيم كيلو
از اين خرماى ناب ،حسابى شكمى
از عزا در بياوريم .به جان شما نه،
بجان خودم نيم كيلو شايد هم بيشتر
را زديم به بدن و چايي را هم پشت
سرش نوش جان كرديم  .شديم توپ
توپ ،گفتيم :
 اين شد زندگى .بعد به خانم مربوطهگفتيم:
 تا شما سفره را بيندازيد ،ما همبرويم يك دست و صورتى بشویيم و
برگرديم.
***
فردا صبح پا شديم و سه عدد تخم
مرغ را نيمرو كرديم و نوش جان
کردیم و بعد هم يك چايي شيرين
تازه دم را رفتيم باال و راه افتاديم
بطرف داروخانه و بعدش هم رفتيم
و ُمشتى سبزيجات و خرت و پرت
خريديم و برگشتيم به خانه ،گفتيم:
 خانم جان از امروز ،براى دو روزسبزيجات آب پز شده و دو روز هم
سوپ عدس و بقيه روز ها را هم
باالخره يك خاكى بر سرمان خواهيم
ريخت  .از آن روز شروع كرديم به
دارو خوردن و يك ماه تمام ،آنقدر
سبزيجات و انواع سوپ هاى بدون
گوشت را خورديم و راه رفتيم تا
شديم شكل مقوا .
قيافه مان عين مريض احوال ها شده
بود .هر كه ما را ميديد ،ميگفت:
 چى شده اكبرى مريض هستى.جواب ميداديم ،نه جانم ،توى رژيم
هستيم.
يكى از دوستان هم مزه انداخت و
گفت:
 اگر توى رژيم هستى ،پس اينجا چهكار ميكنى .گفتيم:
 دوست عزيز خوب زدى بما ،يكىطلبت .منظور ما اين بود كه توى رژيم
غذايي هستيم .يك ماه گذشت و روز
مالقات ما با خانم دكتر فرا رسيد .دو
باره آزمايش خون داديم و نتيجه آن
شد كه خانم دكتر گفت:
 كلسترول شما ،اى بدك نيست.هنوز بايد روى آن كار كنيد .فشار
خون شما هم خوب است .سعى
كنيد بهمين وضع آنرا نگهداريد.
اما كلسترول خوب شما هنوز پايين
است .قندتون رو هنوز بايد كنترول
كنيد  .گفتيم:
 خانم دكتر ما را كه از خرما خوردنمحروم كرده ايد .ميوه جات هم كه
پر از مواد قنديست و نبايد بخوريم.

وقتى هم كه ميخوريم كلى پياده روى
ميكنيم تا از پا مى افتيم .ديگر چه
كارى بايد بكنيم ؟ هیکلمان مان شده
عينهو اسكلت مرده ها.
با لبخندى گفت:
 شوخ طبع هم كه هستى .گفتيم: نه واهلل خانم دكتر ،خودتان ببينيد،حسابى الغر و مردنى شديم .كاغذ را
ورق زد و گفت:
 كلسيم خون شما هم زياد شدهاست .احتماال تيروييد شما هم خوب
كار نميكند.
دفعه بعد آزمايش تيروييد را هم انجام
خواهيم داد .همين طور كه به ورقه
آزمايش نگاه ميكرد .گفت:

آزادی

 اما يكى از نتيجه هاى خون شماخيلى خوب نشان داده ميشود.
گفتيم:
 خدا را شكر كه باالخره يك چيزخوبى تو خون ما پيدا شد .چى هست
خانم دكتر؟
خانم دكتر گفت:
  p s aخون شما خيلى پايين استو اين براى سالمتى شما بسيار عالى
است .آقا ما كلى خجالت كشيديم و
رنگ و وارنگ شديم  .اما تو دلمان
گفتيم،
بنازيم به اين  . psaحد اقل اين را
ميدانيم كه كار كار خرما ها بوده است.
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سفر جنگل

انلیل کوهستان «پدر خدایان»
سرنوشت گیلگمش را مقدرکرده
بود .بدینسان گیلگمش خواب دید
و انکیدو گفت  « :تعبیر خواب تواین
است  .پدر خدایان به تو پادشاهی
داده است  .سرنوشت تو همین است
 .جاودانگی درسرنوشت تو نیست
 .ازاین بابت غمزده  ،اندوهگین
وپریشان مباش  .او نیروی به بند
کشیدن وآزادکردن وغم وشادی
بشری به تو داده است  .به تو برتری
بی همانندی برمردم بخشیده است.
پیروزی درجنگ که هیچ فراری
نتواند از دست تو بگریزد ازاین
قدرت سوء استفاده مکن  .عادالنه
با خادمان کاخ رفتار کن  .درحضور
شمش منصف باش ».
دیدگان انکیدو از اشک پر ودلش
غمناک بود وبه تلخی آه می کشید.
گیلگمش چشمان اورادیدوگفت
 «:دوست من چرا این چنین به
تلخی آه می کشیس ؟ انکیدو دهان
گشودوگفت  « :من ناتوانم  .بازوان من
نیروی خودرا از دست داده اند  .فریاد
افسوس وغم درگلویم شکسته  .من
از بی کاری  .بطالت دررنجم  ».این
چنین شد که افکار سرور گیلگمش
از کشورزندگی به سرزمین درختان
سدر برگردانده شد .وبه خدمتگزارش
انکیدو گفت  « :من هنوز نامم را آن
چنان که درسرنوشتم مقدر شده ،
برآجرها نقش نکرده ام  .بنابراین به
سرمینی می روم که درختان سدر
افتاده اند .من نام خودرا درجائی که
نام مردان بزرگ نوشته شده  ،قرار
خواهم داد ،جائی که هنوز نام هیچ
کس نوشته نشده و بنای یادبودی
برای خدایان برپا خواهم کرد ..مابه
سوی اهریمنی که درآن سرزمین
است به جنگل می رویم واهریمن
رانابود خواهیم کرد .درآن جنگل
هومبا باغول درنده خو  ،که نامش
هوجنس است زندگی می کند » .باز
انکیدو به تلخی آهی کشید وگفت :
« آ« زمان که من با جانوران وحشی
دربیابان پرسه می زدم  ،از جنگل
سردرآوردم  .درازای آن از هر سو
ده هزار لیگ ( برابر با  4/8کیلومتر)
است  .انلیل هومبابا رامأمور به
نگهبانی آن کرده وبه هفت الیه
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حماسۀ گیلگمش
ترجمه  :صوتی کرمانی
قسمت نهم

وحشت مجهز شده  .هومبابا برای
هرجنبنده ای هولناک وآزاردهنده
است  .غرش او مانند هجوم توفان
است .ونفسش همچون آـش  .آرواره
هایش مرگ آوراست  .اوآنچنان
ازدرختان سدر بخوبی نگهبانی می
کند که اگر ماده گوساله ای وحشی ،
حتی درفاصله ای شصت لیگی  ،به
جنگل درآید ،او حس می کند .کدام
مردی رغبت می کند به کشوراو وارد
شودودرژرفای آن کاوش کند؟ به تو
می گویم  ،آ« کس که به او نزدیک
شود  ،توانش ازدست می رود .مبارزه
با اوبرای هرکس پیکاری نابرابر است
 .گیلگمش  ،او جنگ آوری بزرگ ودژ
کوب است  .نگهبان جنگل هرگز نمی
خوابد» .
گیلگمش پاسخ داد « :کجاست مردی
که به آسمان صعود کند؟ تنها خدایان
با شمش شکوهمند جاودانه زنده اند.
اما روزهای ماآأمیان معدود است .
زندگی ما همچون باد گذراست  .چه
شد که به همین زودی وحشت زده
شدی؟ من پیشاپیش می روم  ،گرچه
سرورتوام  ،تا شاید تو بتوانی جان
سالم بدر ببری  .به پیش ! هیچ مایۀ
هراسی نیست  .اگر شکست بخورم
 .برای همیشه نامی از خود بجای
خواهم گذاشت  .مردان دربارۀ من

انلیل

آزادی

خواهند گفت وبه یاد می آورند».
انکیدو دیگر بار به گیلگمش گفت :
« سرورمن  ،اگر می خواهی به آن
کشورواردشوی  ،نخست نزد شمش
قهرمان برو و به خدای خورشیدبگو؛
زیرا آن سرزمین ازآن اوست .
کشوری که درآن درختان سدر
بریده شده اند ،به شمش تعلق دارد».
گیلگمش بزغاله ای سفید وبدون خال
و یکی دیگر قهوه ای برداشت وروی
سینه نگهداشت وبه سوی خورشید
گرفت  .عصای سیمین سلطنتی را نیز
دردست داشت و به شمش شکوهمند
گفت  « :من به آن کشور می روم  ،ای
شمش  ،من می روم  .دستان من البه
می کنند .بگذار روان من درآرامش
باشد ومرابه بارانداز اوروک برگردان
 .من حمایت ترا درخواست می کنم .
بپذیر و بگذار به فال نیک بگیریم
 .شمش شکوهمند گفت  :گیلگمش
تو نیرومندی  .پس کشور زندگی ات
[اوروک] چه می شود؟
« ای شمش  ،بشنو .بشنو .شمش
بگذار آوای من شنیده شود .دراین
شهر مرد از دل افسردگی می میرد.
مردقلبش از نومیدی افسرده می شود.
من از فراز دیوار نگریستم .بدنهائی
دیدم که دررودخانه شناوراست..
این سرنوشت من هم خواهدبود.

به راستی من می دانم بلندترین مرد
نمی تواند به آسمان برسد .بزرگترین
آنان زمین را نمی تواند دربرگیرد.
بنابراین من به آن کشوردرمی آیم .
چون نامم را هنوز بر آجر  -آ« چنان
که مقدر شده  -نقش نکرده ام .
من به کشوری می روم که درختان
سدر درآن بریده شده اند .من نامم
را جائی قرارخواهم داد که نام مردان
بزرگ نوشته شده و جائی که نام
هیچ مرد بزرگی نوشته نشده  ،بنای
یادبودی برای خدایان برپا خواهم
کرد ».اشک بررخسارش جاری بود
وگفت  « :افسوس که برای گرفتن
سرزمین هومبابا راه درازی درپیش
است  .ای شمش اگر قرار نیست این
کار مخاطره آمیز به نتیجه نرسد ،
چرا مرا برمی انگیزی تا با آرزوی بی
حد به انجام برسانم ؟ چگونه بدون
یاری تو می توانم پیروز شوم ؟ اگر
درآ« کشور بمیرم  ،بی بغض وکینه
خواهم مرد ،اما اگر برگردم هدیه های
ارزشمند به شمش پیشکش خواهم
کرد واورا پرستش می کنم ».
آنگاه شمش ایثار اشکهایش را
پذیرفت واز سر دلسوزی  ،ترحم
خودرا به او نمایان کرد .او پشتیبانان
نیرومندی برای گیلگمش برگزید :
پسران یک مادر رادرغار کوهستان
جای داد  .بادهای بزرگ را برگزید: .
بادشمال  ،گردباد ،بادسنگی ویخی
 ،توفان و بادسوزنده همانند افعی
ها  ،اژدهاها  ،آتش سوزنده مانند
ماری که قلب را منجمد می کند ،
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سیل ویرانگر و چنگال آذرخش را
نیز مأمور کرد  .گیلگمش از چنین
حامیانی دلشادشد.
گیلگمش به کارگاه آهنگری رفت
وگفت  «:من اسلحه سازان را فرمان
می دهم  .آنان سالحهای مارا ریخته
گری می کنند وما آ«ان را نظاره
می کنیم  .سپس اسلحه سازان
و صنعتگران گردشدند وبه بیشه
زارهای بیابان رفتند ودرختان بید
وشمشاد را بریدند  .آنان تبرزین
هائی به وزن ن ُه پوند برای آنان
ریختند .شمشیرهای بزرگی هرکدام
با تیغه هایی به وزن شش پوند
ریختندقبه وقبضه آنها سی پوند بود.
آنان برای گیلگمش تبرزینی شایسته
پهلوانان وکمان انشان ساختند.
بدین سان گیلگمش وانکیدو مسلح
شدند ووزن سالحهای آنان سی پوند
بود.
مردم ومشاوران دررهگذرها و بازار
اوروک گردآمدند  .آنان ازدروازۀ
هفت قفل آمده بودند .گیلگمش
دربازار برای آنان سخن گفت  «:من،
گیلگمش برای دیدن آن موجود
که چیزها دربارۀ او گفته اند وشایعۀ
نامش جهان را انباشته است  ،.می
روم  .من درجنگل درختان سدر
براو پیروز خواهم شد وقدرت فرزند
اوروک را به نکمایش خواهم گذاشت
وهمۀ مردم جهان از آن باخبرخواهند
شد  .من متعهد به این کار خطیر
هستم  .از کوه باال می روم ودرختان
سدررا خواهم برید و نامی جاودان
پس از خود بجا خواهم گذاشت
 ».مشاوران اوروک ومردم دربازار
بزرگ درپاسخ گفتند « :ای گیلگمش
توجوانی  ،تو شجاع وبلندپروازی .
تو نمی دانی که این کار خطیری که
نقشه اش را کشیدی چه معنائی دارد.
ماشنیده ایم که هومبابا مانند انسان
 ،میرا نیست  .سالح او آنچنان است
که هیچ کس نمی تواند دربرابرش
مقاومت کند .درازای جنگل از هرسو
دههزار لیگ است  .چه کسی اشتیاق
کاوش ژرفای آن را دارد؟ هومبابا
وقتی که نعره می کشد مانند شدت
توفان است  ،.نفسش همچون آتش
وآرواره هایش به تنهائی مرگ آور
است .گیلگمش چرا آرزوی چنین
کاری داری؟ این نیروی نابرابر است
برای کسی که با هومبابا  ،آن دژکوب
می جنگد.
پس از این که گیلگمش این سخنان
راازمشاورانش شنید  ،نگاهی به
دوستش کردوخندید «:چگونه می
توانم به آنان پاسخ گویم ؟ آیا باید
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به آنان بگویم که من از هومبابا می
ترسم وبقیۀ روزهای زندگیم را
درخانه به تن آسائی خواهم پرداخت؟
دوست من  ،بیا به اگالماه کاخ
بزرگ برویم دربرابر ملکه نینسون.
اودارندۀ دانشی ژرف وهوشمند
است  .او به راهی که ماباید برویم ،
راهنمائی خواهد کرد » .آنان دست
یکدیگرراگرفتند و به اگالماه نزد ملکۀ
بزرگ نینسون رفتند  .گیلگمش پیش
رفت و به کاخ درآمد و به نبنسون
گفت  «:آیا به من گوش می دهی ؟ من
سفری دراز درپیش دارم  .سفری به
سرزمین هومبابا .من باید به راهی
ناشناخته سفر کنم ودرنبردی غریب
وناآشنابجنگم  .ازروزی که می روم تا
باز می گردم  ،تا آن زمان که به جنگل
سدر می رسم واهریمنی که شمش
ازآن نفرت دارد  ،نابود کنم  .برای
من به شمش دعا کن».
نینسون به رواقش رفت  .لباسی
که به اندامش می آمد ،پوشید .به
جواهری خدراآراست که پستانهایش
را زیبا کند .تاجی برسر نهاد .
دامنش به زمین کشیده می شد.
آنگاه به محراب خورشید برفراز
پشت بام کاخ رفت .بخور برآتش
گذاشت  .همچنانکه دود باال می رفت
دستانش را بلند کرد «: .ای شمش ،
چرا این دل بی قرار را به پسر من
گیلگمش دادی ؟ چرا چنین کردی
؟ چرا اورا برانگیختی که اکنون عزم
سفری دور ودراز  ،به سرزمین هومبابا
کند ،به سفری درراههای ناشناخته،
ودرنبردی غریب بجنگد؟ ازاین رو
از روزی که می رود تا برمی گردد ،
تازمانی که به جنگل سدر می رسد
وهومبابا را می کشدوچیزهای

لوگولبندا

هومبابا
اهریمنی را که شمش ازآنها بیزار
است  ،نابود می کند ،اورا فراموش
نکن .بگذار سپیده دم َایا عروس
محبوب توهمیشه به تو گوشزد کند.
زمانی که روز سرآمد ،اورا به نگهبان
شب بسپار که از گزند دور نگهدارد».
آنگاه نینسون مادرگیلگمش بخوررا
خاموش کرد و انکیدو رابااین تمنا
فراخواند «:ای انکیدوی نیرومند ،
توفرزندی از بطن من نیستی  ،اما
من ترا فرزند خوانده خود می خوانم.
تو فرزند دیگر من هستی  .مانند
کودکان سرراهی که به معبد می
آورند .به گیلگمش مانند کودکان
سرراهی معبد وراهبه هایی که اورا
پرورش داده اند  ،خدمت کن  .من
این رادرحضور زنانم  ،دوستداران
سوگند خورده وروحانیان اعالم می
کنم  ».سپس طلسمی برای پیمان
به گردن او بست وگفت  «:من پسرم
رابه تو می سپارم  .اورا سالم نزد من
برگردان ».آنگاه سالحها رابرایشان
آوردند .دردستان آنان شمشیرها
باغالف زرین  ،کمان وترکش نهادند.
گیلگمش تبرزین برداشت  ،ترکش
وکمان انشان به دوش انداخت .
شمشیر به کمر بست  .بدین رو
آنان مسلح آماده سفرشدند .آنگاه
همۀ مردم آمدندوازدحام کردند
وگفتند «:کی به شهر برمی گردید؟ »
مشاوران گیلگمش را دعا کردند .وبه
او هشداردادند:
« زیادبه نیروی خودت اعتماد مکن،
هشیار باش  .ضربه هایت را مهیا
کن  .کسی که پیشاپیش می رود.
از دوستش دفاع می کند .راهنمای
خوب که راه رامی شناسد ،دوستش
راپاسداری می کند .بگذارانکیدو

آزادی

راه را نشان دهد .اوراه جنگل را می
داند .او هومبابا رادیده است  .وتجربۀ
جنگ دارد .بگذار اونخست از گردنه
ها بگذرد  .بگذار اومراقب باشد .
بگذار انکیدو از دوستش محافظت
کند و پاسدار همراهش باشد واورا
از خطرهای راهها سالم بگذراند .ای
انکیدو ما مشاوران اوروک  ،شاه
خود را به تو می سپاریم ؛ او راسالم
نزد ما بازگردان  ».باز خطاب به
گیلگمش گفتند «:باشد که شمش
آرزوی دل ترا برآورده کند .امید
آنکه او بگذارد تو به چشم خویشتن
آنچه برزبان راندی  ،کاررا انجام شده
ببینی  .باشد که اوراه رادرجائی که
سدشده برای گام زدن توبگشاید.
باشد که اوراه کوهستانها رابرای توباز
کند .امیدآنکه شبانگاه ازحمایت شب
برخوردارباشی ولوگولبندا  -خدای
نگهبان تو  -درکنار توبرای پیروزی
باشد .امیدآن که درجنگ پیروز
شوی .مانند آنکه با کودکی دست
وپنجه نرم کرده باشی  .به جائی که
سفر می کنی دررودخانۀ هومبابا
پاهایت را بشوی  .شامگاه چاهی حفر
کن وهمواره درمشک آب خود آب
ناب داشته باش  .آب سرد نثار شمش
کن ولوگولبندا را نیز از یاد مبر».
سپس انکیدو دهان گشود  « :به پیش!
هیچ جای ترسی نیست  .به دنبال من
بیا  ،زیرا من می دانم هومبابا کجا
زندگی می کند و راههائی که ازآن
می گذرد را میدانم  .بگذار مشاوران
برگردند .دیگر سببی برای ترس
نیست  ».هنگامی که مشاوران این
را شنیدند  ،پهلوان راراهی کردند:.
« گیلگمش برو ،باشد خدای نگهبان
دراین راه ترا حمایت کند.وسالم به
بارانداز اوروک باز گرداند».
آنان پس از طی بیست لیگ برسرعت
خودافزودند وپس از سی لیگ شب
فرارسیدوآنان از رفتن باز ایستادند.
دریک روز پنجاه لیگ راه پیمودند.
آنان درسه روز به اندازۀ یک سفر
یک ماه ودوهفته ای راه رفتند .از
هفت کوه گذشتند تا به دروازۀ جنگل
رسیدند .آنگاه انکیدو گیلگمش را
آواز داد «:به جنگل وارد مشو  .من
هنگامی که دروازه را گشودم نیرو از
دستانم رفت  « .گیلگمش به او پاسخ
داد « :چونان یک ترسو سخن مگو.
آیا ما این همه خطر راازسرگذراندیم
وبه این راه دورآمدیم که دست
آخر برگردیم ؟ توکه درجنگ ونبرد
آزموده شده ای اکنون آنرابه من
واگذارکن وازمرگ درهراس مباش
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محمدعلی امیر جاهد
تصنیف سازی ملی و آزادی خواه

* تصانیف آقای جاهد وطنی وعشقی است وشوروعشق وجوانی از آهنگها هویداست ( »...استادابوالحسن صبا)
* محمدعلی امیر جاهد نخستین تصنیف سازی است که با موسیقی علمی وخط موسیقی آشنابود.
* « تصانیف امیر جاهد تمام ًا بکر و شیوۀ بخصوص وجذابی که منحصر به خودایشان است دارد ( »...صبا)
علی اکبرشیدا نخستین تصنیف ساز
است با مضامین عاشقانه  .ابوالقاسم
عارف قزوینی نخستین تصنیف ساز
است که مضامین اجتماعی  ،میهنی
وسیاسی را وارد تصنیف کرد.
محمدعلی امیر جاهد نخستین
تصنیف سازی است که با موسیقی
علمی وخط موسیقی آشنا بود واز
همین روست که بیش از یکصد
تصنیف همراه با نت آهنگهای آن
ازاوبرجای مانده است .
محمدعلی امیر جاهد درسال 1275
درتهران زاده شد.
خورشیدی
دردوران تحصیل درمدرسۀ علمیه
 ،دانشسرای عالی ودارالفنون ضمن
دانش اندوزی ازروی عشق وعالقه
فراوانی که به موسیقی داشت  ،بدون
داشتن استاد  ،موسیقی را دنبال
کرد .ودورادور از تجربیات استادانی
مانند درویش خان استفاده برد .ساز
اختصاصی ومورد عالقۀ او تار بود که
خوش می نواخت  .ازاین رو با استاد
علی اکبرخان شهنازی آشناشد
و این آشنائی به دوستی عمیق
وصمیمانه ای تبدیل گردید.ونتایج
آن تعداد آهنگهائی است که ساخته

و پرداختۀ مشترک این دوهنرمند
است .

مبارزاتسیاسیواجتماعی
محمدعلی امیر جاهد فعالیت های
سیاسی واجتماعی خودرا اززمانی
که دانش آموز دارالفنون بود با کار
خبرنگاری ونوشتن مقاالت آزادی
خواهانه درروزنامه های رسمی وسایر
نشریات آغاز کرد .درجنگ جهانی
اول با نوشتن مقاالتی علیه سیاست
متجاوزین وتظلم آنان درضهرهای
ایران  ،نام او به عنوان مجاهدی
آزادی خواه ومترقی برسرزبان ها
افتاد .این شهرت ومعروفیت او احمد
شاه رابرآن داشت که طبق حکمی
رسمی که هنوز موجود است  ،اورا به
«امیرمجاهد» ملقب کند.
انتقادی
مقاالت ونوشته های
 سیاسی کوبندۀ امیر جاهددرمطبوعات وتصنیف های ملی
ومیهنی او که شوروغوغائی درایران
برپا کرده بود باعث شد که چندین
مرتبه توسط قزاق ها ی روسیه
تزاری بازداشت واسیر گردید .

زمانی که ظلم  ،جور وغارت سربازان
روسی درشهرهای شمال ایران به
اوج میرسد  ،امیر جاهد تصنیفی می
سازدکه شوری بپا می کند ودهان به
دهان می گردد:
« زصفای دشمنان  ،سروتن من  ،شده
قطعه قطعه  ،همچو وطن من  ،ببین
چه جاهد  ،تن واحد ،شده ایران ما»...
این تصنیف باعث می شود که
کنسول روس دستوربازداشت امیر
جاهد را صادر می کند .اورا گرفته به
کنسولگری می برند.وحکم قتلش را
برایش می خوانند:
« هم اکنون چوبه دار درمقابل
قنسولخانه برپاشده وتا چند لحظه
دیگر درباالی آن مشغول رقص
خواهی شدوبه شکرانه مرگ توهمه
دست خواهند زد».
این زمان مصادف است با اکتبر
 1917که انقالب روسیه اتفاق می
افتد وسربازان انقالبی روسی وارد
کنسولگری می شوند تا نشان عقاب
روسیۀ تزاری وسایر عالئم راازآنجا
پاک کنند .درنتیجه امیر جاهد از
مرگ حتمی نجات می یابد .اما او از
پای نمی نشیند  .سوگند یاد می کند
که تا جان دربدن دارد با دشمنان

ایران مبارزه کرده ودرراه آزادی ،
استقالل وسرفرازی ایران تالش کند.

زندگی هنری وادبی
زندگی هنری وادبی امیر جاهد
اززندگی سیاسی واجتماعی او جدا
نیست .
استاد امیر جاهد عالوه بر نوازندگی
جوهری
 ،درشعر وآهنگسازی
خالقه داشت واز تلفیق این دوآثار
ارزشمندی بیادگار گذاشت  .این آثار
درزمان خود با صدای نامدارانی چون
قمر  ،روح انگیز وپروانه شهرت
فراوان کسب کرد.
ومحبوبیت
وجاودانه گردید .استاد ابوالحسن صبا
درمورد تصنیف های امیر جاهد
نوشته است  « :تصانیف امیر جاهد
تمام ًا بکر وشیوه بخصوص وجذابی
که منحصر به خود ایشان است دارد
وحتی یک فراز از دیگران عاریت
نگرفته است  .چنانچه هریک درموقع
خود بواسطه بکر بودن غوغائی بپا
می کرد»...
استاد ابوالحسن صبا بکرات تصنیف
های امیر جاهد را ستوده است .

درجای دیگر نوشته است :
« البته تمام تصنیف های ایشان
مرغوب وخوشایند وعلمی است  ،اما
درچند تصنیف که دردستگاه بزرگ
شور واقع شده مخصوص ًا شیوه ای
اتخاذ کرده وعبور ووصل گوشه
ای به گوشه دیگررا طوری داده که
عالوه براین که زننده نیست مطبوع
وخوشایند است  ....اصو ً
ال تصنیف
ساز بایستی شاعر وموسیقی دان
باشد.وهرگاه غیر ازاین باشد ،یعنی
سازندۀ آهنگ کسی وشاعر دیگری
باشد ،طبع ًا دوذوق مختلف کم اتفاق
می افتد اثرشان خوب ازآب درآید
واگر به سابق نظر افکنیم به جز
شیداوعارف که هم شاعروهم سازنده
بودند ،تصانیفی که سازندۀ آهنگ
وگویندۀ اشعار دونفر هستند کمتر
خوب شده است  .مگر این که شاعری
که موسیقی دان هم باشد  ،آهنگی
راازدیگران خوشش آمده وبرای
آن به الخواه خویش شعری بسازد،
چنانکه آقای امیر جاهد دریکی
دوجا برای آهنگ دیگران که طرف
توجهش بوده شعر سروده است .
تصانیف آقای جاهد وطنی وعشقی
است وشوروعشق وجوانی از آهنگ
ها هویداست »...

انجمن موسیقی ملی
درسال  1305خورشیدی انجمن
موسیقی ملی به ریاست دکتر
تشکیل گردید که
برکشلی
نایب رئیسان این انجمن استاد
ادواردژوزف و استاد امیر جاهد
واساتید
بودند.وکلیه بزرگان
موسیقی ایران درآن عضویت
داشتند .من (کیخسروبهروزی) که
افتخار شاگردی وهم صحبتی زنده
یاد ادوارد ژوزف راداشتم  ،روزی
درمورد امیر جاهد ازایشان پرسش
کردم  .ایشان ضمن تأیید واالئی ،
هنر وشخصیت امیر جاهد گفتند:
«من سالها با ایشان دوست وهمکار
بودم  .شما می دانید که دکتر محمد
معین داماد استاد امیر جاهد بود.
آخرین مرتبه ای که با امیر جاهد
روبروشدم برایم شرح داد که چگونه
در سفرفرهنگی آنکارا که استاد معین
همراه چند نفر از اساتید بود بیمارشد
وبعد به حالت کما فرورفت »...

آثار محمد علی امیر جاهد
صفحه42

آزادی

از امیر جاهد بیش از یکصد تصنیف
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طرح چهره امیر جاهد ازعلی خسروی
بجای مانده که در کتاب « دیوان
امیر جاهد» همراه با نت آهنگها
چاپ ومنتشرشده است  .جلد اول
این کتاب درمهرماه  1333وجلد
دوم آن درمردادماه  1349درتهران
منتشر شده است  .نمونه هائی ازآثار
امیر جاهد درزیر می آید:
 -1نرگس مست ؛ دردستگاه شور:
« تامن آن نرگس مست تو دیدم
دین ودل دادم ومهرت خریدم»
 -2ای نوع بشر؛ دراصفهان  «.این
آهنگ از استادعلی اکبر شهنازی
و شعرآن ازامیر جاهد است که
چند سال قبل توسط فرامرز پایور
بازسازی شد وخانم پری زنگنه آن را
خوانده است :».
« ای نوع بشر  ،تا کی به ابناء بشر ،
سودی ندهی  ،ای نخل بی بارو بر»...
 -3امان از این دل ؛ درسه گاه .
دراین تصنیف با تنظیم فرامرزپایور

وآواز سروش ایزدی بازخوانی شده
است ».
« امان از این دل که داد
فغان ازاین دل که داد
به دست شیرین  ،عنان فرهاد
بدست شیرین  ،عنان فرهاد»
 -4به گردش فروردین؛ درمایه
ماهور ( بیاد درویش خان) باآواز
قمرالملوک وزیری  .این تصنیف با
تنظیم فرامرز پایور وآواز سروش
ایزدی نیز بازسازی شده است :
« به گردش فروردین بیابه گلزارببین
چه می کند بوی گل صفای دبجوی
گل »...
 -5هزاردستان به چمن ؛ درچهارگاه .
باتنظیم گروه سماعی وآواز محمدرضا
شجریان بازسازی شده است ».
« هزاردستان به چمن  ،دوباره آمد به
سخن ،که ای خسته از رنج دی»...
 -6درملک ایران  -دشتی

آزادی

 -7کشور دل  -ماهور
 -8جانان من  -شور
 -9دربهار امید -افشاری
 -10امان زهجر رخ یار  -ابوعطا
 -11بهاراست وهنگام گشت  -بیات
ترک

پایان راه
امیر جاهد درسال  1299به استخدام
مجلس شورای ملی درآمد وپس
از بدست آوردن پست ها ومقام
هائی درسال  1330باز نشسته
گردیدودرشانزدهم اردیبهشت 1356
درگذشت  .یادش گرامی باد

صفحه 43

آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
ادامه دورۀ رمانتیک
فرانتس پیتر شوبرت
()1797-1828

از میان آهنگسازان آلمانی األصل
که شهروین را مرکز فعالیت های
هنری خود قراردادند تنها کسی که
شهروندواقعی وین بود فرانتس
شوبرت بود.

امرار معاش می کرد .شوبرت بااین
که فقط  31سال دراین جهان زیست
ولی شهرتش درضهروین به حدی
رسید که گروهی خودرا طرفداران
وی نامیده ودست به تشکیل انجمنی
زدند که نام آنرا « مجمع طرفداران
شوبرت» یا  Schubertiansنهادند.
شوبرت برای امرارمعاش عالوه بر
تدریس که کار اصلیش بوددرکلوپ
هاس شبانه نیز به نوازندگی پیانو می
پرداخت وبا آهنگهای والس وسایر

فرانتس شوبرت

وی درحومۀ شهر وین به دنیا آمد.
پدرش معلم مدرسه بود ونبوغ
موسیقی را درسن خردسالی
درفرزندش دید ومایل بود که فرانتس
نیز مانند وی به شغل آموزگاری
بپردازد وهمینطورهم شد .بدین
صورت که فرانتس شوبرت در 9سال
آخرزندگیش به کارتدریس موسیقی
وبافروش نسخه های
پرداخت
آهنگهایش به یک شرکت انتشاراتی

صفحه44

آهنگهای رقص که ساخته خودش
بود مردم را سرگرم می کرد .ازلحاظ
روحی شوبرت انسان معتدلی بود
واز تظاهر می گریخت درعین حال از
طرفداران سرسخت بتهوون بود ولی
هیچوقت جز یک بار جرأت نکرد که
خودرا به بتهوون معرفی کند .وقتی
درسال  1827بتهوون عالم موسیقی
راترک کرد وبه جهان ابدی پیوست

آزادی

تمام شهر وین تعطیل شدوتقریب ًا
همه کس در مراسم سوگواری
وتدفین وی شرکت کردند .شوبرت
یکی از کسانی بود که جنازۀ بتهوون
را برروی شانه حمل می کردولی دست
سرنوشت برای شوبرت طور دیگری
رقم زد ه بود وآن این که یکسال پس
از مرگ بتهوون  -شوبرت نیز به
ابدیت پیوست ودرمراسم سوگواری
وتدفین وی جز تعداد محدودی از
دوستانش کس دیگری حضورنداشت
 .با وجود این که شوبرت فقط 31
سال زندگی کرد بااین وجود از
بعضی از همزمانانش که بزرگان
دوران رمانتیک بودند بیشتر عمر
کرد برای مثال شلی Shelleyفقط 30
سال زیست .و کیتز Keatsدرسن 26
سالگی جهان را بدرود گفت .
بنا به عقیدۀ دست اندرکاران موسیقی
و منتقدان هنری  ،شوبرت ازیک نبوغ
استثنائی برخورداربودو می توانست
زیبا ترین ملودی ها رابرای پیانو
وخواننده خلق کندوگاهی سرعت
آهنگسازیش باعث تعجب همگان
می گشت .زیبائی آهنگهای شوبرت
خاطره موتزارت رابرای شنوندگان
زنده می کرد.
وقتی شوبرت سالهای نوجوانی را می
گذراند  ،دست به خلق آثاری زد که
باعث تعجب شنوندگان وآهنگسازان
همزمانش گردید ودرهمان سنین
نوجوانی خودرا درزمینۀ موسیقی
تثبیت کرد .سرعت آهنگسازی وی
بحدی بود که دریک روز  6آهنگ
ساخت که برای پیانو وخواننده
ساخته شده بودند .درطول سال 1815
یعنی درسن  18سالگی وی توانست
 150قطعه برای پیانو وخواننده
بنویسد .ازلحاظ شباهت آهنگسازی
پیرو سبک هایدن وموتزارت بودولی
از لحاظ ترکیب هارمونی آهنگهایش
از دینامیزم پیشرفته تری برخوردار
است  .بااین که بتهوون پایه گذار
سبک رمانتیک وآغازگر آن است

مجیدزندیه
ولی شوبرت را تثبیت کننده سبک
رمانتیک میدانند وبرای مثال کوارتت
زهی شماره  161وی را نمونه کامل
سبک رمانتیک می دانند.
معروفیت شوبرت بیشتر بخاطر
نوشتن آهنگهای کوتاه برای پیانو
وخواننده است  .مجموع این آثار بالغ
بر  600قطعه است  .بعضی ازاین آثار
درزمانی که وی فقط  18ساله بود
نوشته شده است  .بیشتر این قطعات
آوازی با اشعار معروف آلمانی «گوته»
خوانده می شود .از معروف ترین آثار
کوتاه شوبرت باید ازقطعه « سرناد»
وقطعه « ترات» نام برد.
شوبرت درطول زندگی  31ساله اش
 9سنفونی نوشت که یکی از آنها
سنفونی شماره  8ناتمام ماند .ازمیان
این سنفونی ها سنفونی هشتم
(ناتمام) وسنفونی نهم شباهت زیادی
به کارهای بتهوون دارد.
شوبرت سنفونی نهم را درسال 1825
نوشت وسنفونی هشتم رادرسال
 1822درست یک سال قبل از اینکه
بتهوون سنفونی نهم را ( ُکرال) را
خلق کندنوشت ولی آن را ناتمام
گذاشت  .چندین دهه بعداز مرگش
درمیان آثار بجامانده ازاو سنفونی
هشتم نیز پیداشد ولی فقط دارای
دو موومان ویک قسمت کوتاه بود.
تاریخ نویسان معتقدند دلیل ناتمام
گذاشتن سنفونی آن است که شوبرت
فکر نمی کرد بتواند بقیه سنفونی را
به زیبائی قسمتهای قبلی بنویسدو
بهمین دلیل آن را ناتمام گذاشت تا
درموقع مناسب آن را به اتمام برساند.
شوبرت معتقد بود که کامل ترین
سازی که بتواند احساس رومانتیک
انسان را نشان دهد دردرجه اول
صدای انسان و پس از آن پیانو است
ومعتقدبود که این حالت رومانتیک
وقتی به حد اعال میرسد که جمالت
وکلمات شاعرانه پرمحتوا چاشنی
صدای خواننده گردد .از میان شاعران
آلمانی که شوبرت از اشعارشان سود
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آثاری که شوپن برای پیانو نوشت ،پیانورا بصورت سمبل زیبائی درآوردورنگ آمیزی آهنگ های او
برروی پیانوتاقبل از او بی سابقه بود.
جسته است بایستی از «گوته » « ،
شیللر»  « ،هاین» نام بردولی وی
گاه گاهی از اشعار شکسپیر و والتر
اسکات (درآوه ماریا) نیز بهره برده
است .

فردریک شوپن

()1810-1849
این آهنگساز زیباترین قطعات
رابرای پیانو نوشت وتمام ریزه
کاریهائی که سبک رمانتیک را از
دوران قبلی متمایز می کرد برروی
پیانو نشان داد .درحقیقت می توان
گفت که زیبائی موسیقی رمانتیک
با خلق آثار او برای پیانو به اوج
شکوفائی خودرسید.شوپن را یک
درکارهای پیانو
مینیاتوریست
می دانندزیرا با قطعات وملودی
هائی که هرکدام اززیبائی خاص
برخوردارهستندوهرکدام درگامهای
مختلف بوده که اغلب آنها بصورت
دروس آموزشی و بنام «اتود»
معروفند .باوجوداین هرکدام از آنها
گذشته از جنبۀ آموزشی ودرسی
خودبخود یک قطعۀ زیبای موسیقی
بشمار می روند.
مادرشوپن اهل لهستان و پدرش
فرانسوی األصل بود .بدین لحاظ
وی از دایرۀ آهنگسازان دوران
رمانتیک که اعلب آنها آلمانی
األصل یا اهل اتریش بودند خارج
بود.وی از کودکی درمدرسه ای که
تحت مدیریت پدرش ومخصوص
درشهرورشو
کودکان استثنائی
بود پرورش یافت  .ازلحاظ مادی
شوپن درخانواده مرفهی می زیست
ودرطول زندگی کوتاه  39ساله اش با
مضیقۀ مالی روبرو نبود .ازهمان زمان
نوجوانی آوازه شهرت او درلهستان
پیچیدوصحبت از نبوغ این کودک
خردسال نقل مجالس هنری گردیده
بود .بدین لحاظ ازهمان سالهای
نوجوانی به چندین کشور اروپائی
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سفر کرد و به اجرای برنامه پرداخت
تا این که درسال  1831یعنی درسن
 21سالگی مقیم پاریس گردید.
وبزودی به عضویت انجمن هنرمندان
وادیبان پذیرفته شد .اعضاء این
انجمن رابزرگان ادب وهنر تشکیل
می دادند که از آن میان بایستی
ازشاعربزرگ فرانسوی موسه ونقاش
Ferdinand Victor
معروف
 Eugène Delacroixو آهنگسازی
که خود پیانیست برجسته ای بود
یعنی «لیست» نام برد.
شوپن هرگز ازدواج نکرد ولی از سال
 1838تا  1847رابطۀ عاشقانه و
عاطفی عمیقی با نویسنده ای بنام
 Aurore Dudevantداشت  .این
نویسنده که از طرفداران حق تساوی
زنان بود وداستانهای عاشقانه می
نوشت بانام ادبی جرج ساند معروف
بود .شوپن از سال  1847دوستی اش
را با جرج ساند خاتمه داد ودرسال بعد
براثر بیماری سل به ابدیت پیوست .
او فقط  39سال دراین جهان زیست .
برخالف بتهوون وشوبرت که دست به
خلق آثار بلند وکوتاه میزدند  ،شوپن
خالقیتش را درساختن قطعات کوتاه
نشان داد .ازقطعات بزرگ او بایستی
از دو کنسرتو پیانو و چهارسونات نام
بردوبقیه آثاراو قطعات کوتاه ملودیک
وآموزشی هستند که بنام اتود ،
پرلود و والس  ،مازورکا  ،پلونز  ،وباالد
می باشند.
آثاری که شوپن برای پیانو نوشت،
پیانورا بصورت سمبل زیبائی
درآوردورنگ آمیزی آهنگ های او
برروی پیانوتاقبل از او بی سابقه بود.
دربیشتر آثاراو ته رنگی از موسیقی
لهستان وجوددارد .شوپن را به عنوان
«شاعر پیانو» نام برده اند.ومی گویند
درملودی های او اشعار زیبائی از شلی
بگوش میرسد .رابرت شومان درسال
 1839دربارۀ شوپن اظهارداشت «:
شوپن افتخارآمیز ترین موسیقیدانی
است که زیبائی نهفته درپیانورا

بصورتشعرتابهامروز بیانداشتهاست ».
شوپن دارای  24پرلود است  .این
مجموعه که هرکدام دریک گام
ومجموع ًا  24گام موسیقی رادربر
می گیرد بین سالهای  1838و 1839
موقعی که وی درجزیره «مایورکا» با
جرج ساند می گذراند ساخته شد.
بعضی ازاین پرلودها فقط چندثانیه
وبعضی از آنها یکی دودقیقه بیشتر
به طول نمی انجامد .ازاین رو شوپن را

فردریک شوپن

سازندۀ آثار مینیاتوری نیز می نامند .
برای مثال پرلود شماره یک فقط نیم
دقیقه بطول می انجامد.
یکی دیگر از مجموعه آثار شوپن بنام
« مازورکا» نامیده می شود .شوپن
دارای  56مازورکاست  .موسیقی
مازورکا موسیقی رقص لهستانی است
 .درزمان زندگی شوپن  ،لهستان
تحت تسلط روسیه تزاری بود واز
آنجائی که شوپن یک وطن پرست
یا ناسیونالیست دو آتشه بود مخالفت
خودرا با حکومت درآثارش منعکس

آزادی

می کرد .از آثار ناسیونالیستی وی
بایستی از مجموعه قطعاتی که بنام
«پولونزمعروف هستند نام برد .بیشتر
آثار شوپن یا بصورت پولونز ویا
مازورکا می باشند.
رابرت شومان آنقدر تحت تأثیر
موسیقی ناسیونالیستی شوپن قرار
گرفت که گفت  «:اگر سزار قدرتمند
شوروی می دانست موسیقی شوپن
چه انقالبی دردل مردم لهستان بوجود
می آوردموسیقی اورا قدغن میکرد».

دیگر از مجموعه آثارشوپن
 nocturnesنکتورن نلمیده می
شودکه تعداد آنها  20قطعه است.
«نکتورن» موسیقی شب است وبا
ملودی های زیبائی که در خود دارد
اوج رمانتیک را نشان می دهد.
نکتورن های شوپن را از لحاظ
زیبائی ملودیک با آثار آهنگسازان
ایتالیائی مثل «بلینی» و «دونه زتی»
Domenico Gaetano Maria
 Donizettiمقایسه می کنند...
ادامه دارد
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پنجاه سایه
آقای ِگ ِری
از :پرویز
با آغاز نمایش فیلم پنجاه سایه آقای
گ ِری باشرکت جی می دورنان و داکوتا
جانسون دراولین تعطیالت آخرهفته
که مصادف با روز عشاق بود این فیلم
توانست بیش از  81میلیون دالر به
گیشه سینماهای آمریکا سرازیر کند
و درصدر جدول پرفروش ترین فیلم
در آمریکا قرار گیرد.فروش جهانی
این فیلم در دوروز نخست در58
کشورجهان به حدود  158میلیون
دالر رسید.
این فیلم برمبنای کتابی سه گانه
نوشته اریکا لئونارد جیمز ساخته
شده است  .این کتاب درسال 2012
منتشر شد  .نویسنده آن بریتانیائی
است و موضوع داستان پیرامون رابطه
عشقی و روابط جنسی بین دختر
دانشجوئی بنام آناستازیا استیل
(آنا) و میلیاردری به نام کریستین
گری دور می زند.آن گونه که درکتاب
آمده است تصور می رود صحنه های
فیلم نیز باید سرشار از صخنه های
سکسی باشد و فیلم درژانر فیلمهای
پورنوگرافیک معرفی شود .اما در
نخستین روزهای نمایش این فیلم
 68درصد بینندگان این فیلم که
زن بودند متوجه شدند فیلم برخالف
کتاب چندان هم پورنوگرافیک
نیست  .در آمریکا این فیلم برای
افراد کمتراز  17سال ودربریتانیا

برای اشخاص زیر  18سال ممنوع
شده است اما در فرانسه که معموالً
سن افراد برای فیلمهای اروتیک از
کشورهای دیگر کمتر است این فیلم
رابرای افراد زیر  12سال ممنوع کرده
اند .یکی از منتقدین نوشته است اگر
برای دیدن فیلم پورنو به سینما می
روید بهتراست نروید چون این فیلم
توقعات شمارا برآورده نمی کند.
فیلم بمناسبت روز عشاق به نمایش
درآمد اگرچه قب ً
ال در فستیوال فیلم
برلین به نمایش درآمده بود .بسیاری
از منتقدین براین باورند که این فیلم
برخالف کتاب خانم اریکا لئونارد
جیمز نه تنها تم عاشقانه ندارد بلکه
فیلمی است ضد عشق .
داستان از اینجا آغاز می شود که
آناستازیا (آنا) دانشجوئی  21ساله
است که دردانشگاه ایالتی واشنگتن
با دوست صمیمی اش کاترین (کیت)
کاوانا که برای روزنامه دانشجوئی
مطلب می نویسد همکالس است .
کیت بیمار می شود و از دوستش
آنا می خواهد که به جای او با یک
بازرگان موفق سیاتل بنام کریستیان
ِگ ِری  27ساله مصاحبه کند.
آنا درهمان دیدار نخست شیفته
کریستیان می شود .اما اورا جوانی
دردسر ساز می بیند لذا برای این که
اورا بهتر بشناسد سعی می کند درطول

خانم سم تیلور جانسون وهمسرش

داکوتا جانسون
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آزادی

مصاحبه ازاو سئواالتی دررابطه با
زندگی شخصی اش بپرسد .وقتی
دفتر کار آقای ِگ ِر ی را ترک می کند
این احساس را دارد که مرتکب کار
بدی شده است ونباید ازاو سئواالت
خصوصی می کرد .با این حال خودرا
تسلی می دهد که آن دو دیگر هرگز
همدیگررا نخواهند دیدوجائی برای
نگرانی وجود ندارد.
اما با تعجب یک روز آنا درفروشگاه
کلیتون Claytonیکی از بزرگترین
فروشگاه های منطقه پورتلند که
ابزار فروشی است واو برای کمک
هزینه تحصیلی اش درآنجا کار
می کند با کریستیان گری روبرو
می شود ومی بیند که آقای گری
وسایلی مانند کابل ،نوارچشم بند و
طناب ،خریداری کرده است  .آنا به
کریستیان می گوید که کیت عالقه
دارد عکس هائی از اوهمراه با متن
گفتگویش به چاپ برساند .کریستیان
شماره تلفن خودرا به آنا می دهد اما
همان روز کیت به آنا اصرار می کند
که خوداو به کریستیان تلفن کند و
قرار جلسه عکسبرداری را بگذارد.
روز بعد خوزه (عکاس ) ،کیت  ،وآنا
برای گرفتن عکس به هتل هیتمن
Heathman
کریستیان
که
درآنجابود می روند و آقای گری از آنا
دعوت می کند برای نوشیدن قهوه با
او بیرون بیاید .هنگام نوشیدن قهوه
کریستیان از آنا می پرسد که آیا

دوست پسری داردو با خوزه رابطه
دارد؟ آنا جواب می دهد دوست
پسری ندارد .آنا متوجه می شود که
کریستیان هم مجرد است وازاینجا
رابطه بین آنا و کریستیان برقرار می
شود و فیلم ادامه پیدا می کند.
منتقدین درباره این فیلم نظرات
منفی داشته اند .سلمان رشدی که
مدتی است به لقب »سِ ر» هم ملقب
شده است می نویسد «:تاکنون
هیچ کتاب منتشر شده ای به این
بدی نخوانده ام .این کتاب به جای
توایالیت  ،Twilightجنگ وصلح را
تجسم می بخشد».
مورین داود در روزنامه نیویورک
تایمز نوشت  «:درست مثل این است
که خواهران برونته عاری از استعداد
آن را نوشته باشند» .
بااین حال کتاب خانم اریکا لئونارد
جیمز به بیش از پنجاه زبان ترجمه و
بیش از یکصد میلیون نسخه ازآن به
فروش رفت
کارگردان فیلم خانم Sam Taylor-
 Johnsonاست  .نقش کریستیان
گری را  Jamie Dornanو نقش
آناستازیا استیل را Dakota Mayi
 Johnsonبرعهده دارد .داکوتا
متولد آستین تکزاس است و 25سال
دارد .او دختر هنرپیشه معروف دان
جانسون و مالنی گریفیت است .
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همانگونه که در شماره پیش هم
دربارۀ نامزدهای جوایز اسکار
نوشتیم درروز یکشنبه  22فوریه
 2015هشتادوهفتمین مراسم اهدای
جوایز اسکار در لوس آنجلس آمریکا
برگزارشد و دربسیاری از کشورهای
جهان این مراسم را مستقیم ًا از
تلویزیون تماشا کردند .زمان پخش
این مراسم دربعضی کشورها نظیر
ایران ازساعت  5/5بامداد آغاز شد
اما تا حدود  9بامداد ادامه داشت و
عاشقان سینما که ازطریق ساتالیت
و برخی نیز از طریق اینترنت تماشا
کردند دیر به محل کار خود رسیدند.
معموال شب اسکار برای بسیاری
که بازنده هستند ناگوار و برای
تعدادکمی که برنده می شوند شبی
پرشور و فراموش نشدنی است  .اما
بسیاری براین باورند که اسکار بازنده
ندارد زیرا نامزدهای اسکار نیز ازاین
عنوان نوعی اعتبار کسب می کنند.
مریل استریپ تا کنون بیش از 18
بار نامزد دریافت اسکارشده است و
تنها سه بار تندیس اسکاررا تصاحب
کرده است  .و به هرحال از این  18بار
نامزدشدن هم به اندازه سه بار برنده
شدنش اعتبار کسب کرده است .
فیلم ایدا محصول لهستان برنده
بهترین فیلم خارجی شد که باید
گفت دراین مورد واقع ًا حق به حق
داررسید .این فیلم را می توانید
برروی اینترنت پیدا کرده و تماشا
کنید Ida .فیلمی بسیار جالب و
دیدنی است .
رویهمرفته مراسم اسکار امسال
بسیار خسته کننده بود .وارتنوع سال
های قبل بویژه سال یش برخوردار
نبود .اما داوری تا حد زیادی قابل
قبول و عادالنه بود .اسکار بهترین
بازیگر مرد به ادی ردماین ازفیلم

مراسم اعطای جوائز اسکار امسال
غزاله یزدی

فیلمهای پرنده باز و هتل بزرگ بوداپست بیشترین جوایز اسکاررابردند
فرضیه همه چیز تعلق گرفت که این
جایزه هم بسیار عادالنه بود .بسیاری
فکر می کردند چون ادی هنوز جوان
است وفرصت زیادی برای دریافت
اسکار دارد احتماالً بختی برای برد
ندارد.و بر روال همیشگی آگادمی ،
ممکن است مایکل کیتون که سالها
فراموش شده و اینک با فیلم پرنده باز
به سینما بازگشته به عنوان بهترین
بازیگر مرد انتخاب خواهدشد .اما با
برنده شدن ادی ردماین مشخص شد
که آکادمی با کسی شوخی ندارد.
جولیان مور هم سرانجام مجسمه
اسکاررا به خانه برد .او تاکنون
چهاربار نامزد دریافت اسکارشده بود
اما هربار جای خودرا به رقبا داده بود.
رقبای دیگر جولیان دررشته بهترین
هنرپیشه نقش اول زن نیز حرفی

برای گفتن نداشتند  .بسیاری از
نامزد نشدن فیلم سلما که به برهه ای
از فعالیت مارتین لوتر کینگ پرداخته
است گله داشتند و درآغاز برنامه نیز
مجری با طنزی گزنده به این موضوع
اشاره کرد  .این فیلم تنها به دریافت
اسکار برای ترانه گلوری که دراین
فیلم اجراشده بود نائل شد.
الجاندرو جی  .ایناریتو کارگردان
فیلم پرنده باز موفق ترین برنده
اسکار امسال بود .چرا که فیلم او
نیز بعنوان بهترین فیلم سال به
اسکاردست یافت .واسکار بهترین
فیلمنامه تألیفی (اریژینال)نیز به فیلم
«بردمن» رسید
جی کی سیمونز برای بازی در فیلم
«تازیانه»بهترین هنرپیشه نقش
مکمل مرد شدومجسمه اسکاررا به

خانه برد.
اسکار بهترین هنرپیشه نقش مکمل
زن به پاتریشیا ارکت رسید .ودراینجا
بود که جنبه سیاسی اسکار امسال
آغازشد .پاتریشیا ارکت در نطق
تشکرش بر تالش و مبارزه برای تساوی
حقوق زن و مرد به خصوص در آمریکا
تأکید کرد .سخنان وی با استقبال
بسیاری ازحاضران روبروشد و مریل
استریپ با فریاد سخنان اورا تأیید
کرد.
فیلم هتل بزرگ بوداپست نیز پا به
پای پرنده باز به چند اسکار دست
یافت ازجمله  :اسکار بهترین طراحی
صحنه و دکور  ،بهترین موزیک متن ،
بهترین طراحی لباس  ،بهترین آرایش
مو وگریم نصیب فیلم «هتل بزرگ
بوداپست» شد
اُسکار بهترین مستند بلند سال به
«شهروند شماره  »۴رسید .این فیلم
به افشاگریهای ادوارد اسنودن،
کارمند پیشین آژانس امنیت ملی
آمریکا ،میپردازد.
امسال فیلمی ازایران موفق به
دریافت نامزدی بهترین فیلم خارجی
نشده بود اما فیلم مستند کوتاهی
با نام پروانه از یک کارگردان ایرانی
بنام تلخون حمزوی وازسوی کشور
سویس نامزد شده بود که متأسفانه
موفقیتی به دست نیاورد.
***
درسمت راست  ،صحنه افتتاحیه
مراسم اسکار امسال را می بینید.
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بقیه :

به خودشان است وشمانباید دراین امر
دخالت نمایید یاتوصیه ای به نخست
وزیر ،له یاعلیه برنامه بکنید)50( ».
درکمیسیون حل اختالف بین نمایندگان
ایران وانگلیس که باحضوررضاخان
نخست وزیر ولورین در27بهمن
1302تشکیل شده بود،رضاخان ُمنکر
خریداسلحه و ُمه ّمات ازدولت انگلستان
شدوافزود،اصوالً چنین معامله ای صورت
نگرفته است وقض ّیه صرف ًا تحویل رایگان
مقداری تفنگ کهنه بوده است.
لورین میگویدکه درطول سال گذشته
مرتّب از نمایندگان ایران دعوت کرده
تااسناد ومدارک این فروشهارابررسی
کنند،ولی هیچکس وقعی نگذاشته
است...اینک اودرمقام نخست وزیری
باید بتواند همه ی امورمربوط به انگلیس
وایران رابررسی کند.
رضاخان پاسخ میدهدکه:
اوخواستاراین مقام نبودودلش می
خواست وزیرجنگ بماند،اکنون
بامشکالتی که پیشینیان او به
وجودآورده اندنیزبردوش اواست.
رضاخان سپس دامنه ی بحث رابه
روابط کلی ایران وبریتانیا کشاند
وازلورین پرسیدکه آیا تغییر اخیر
حکومت انگلستان،تغییری درسیاست
آن کشور نسبت به ایران به وجود
آورده است،آیاسیاست انگلیس همان
خواهدبود وموضوع بدهکاری ایران
راهمچنان به طرزی سرد ورسمی پیش
می نهد ومی کوشدچک وچانه بزند،یا
اینکه بریتانیا حاضر است بنشیند واین
مطالب رابه طرزی دوستانه مطرح سازد
.گوش دهد که ایرانیان هم چه میگویند؟
رضاخان تأکید ورزیدکه ایران درخالل
سه سال گذشته تغییر کرده است...
اوتوانست به لورین بفهماند که ایران
راباید درهمه ی معامالت آتی مساوی
طرازخودبشمارد،ودردیداری
وهم
بالورین در 10اسفند 1302پس ازآنکه
بریتانیا درخواست رضاخان را پذیرفت
ونیروهای خودرا ازبنادر خلیج فارس
بیرون بُرد،رضاخان از همکاری لورین
سپاسگزاری کرد وافزود :ایران می
خواهد استقالل کامل او به رسم ّیت
شناخته شود)51(».
آن هنگام که رضاخان هنوز به
نخست وزیری منصوب نشده
طی گزارش17می
بود ،لورین
ّ
27(1923اردیبهشت )1302به کرزن می
نویسد...«:ماحال رودرروی وزیرجنگ
قرارگرفته ایم،اگر مارا مجبور به
مخالفت کند،بی تردید آخر سر به
زورپول اوراشکست میدهیم واحتماالً
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آزادی

تعالی می دهد.. .واالیش  ...وشعریت
غزل ها وغزل واره هایش درهمین
واالیش است  .پاالیش راهم می داند
واینک که دراوج تکامل هنر خویش
است دردودیوان اخیرش  ،خطی
زسرعت وازآتش ودشت ارژن  ،هیچ
غزل یا غزل واره ای دراین دوکتاب نمی
توان یافت که از انسجام ویکپارچگی
بی بهره باشد .سیمین با تلط برپسوند
حساب شده کلمات  ،ساختار هر
مصرع یا بیتی راطوری تدوین می کند
که به تحرک مصرع وبیت بعدی می
انجامدواوج غزل یا غزل واره رابه پایان
اثر وامی گذارد.که ضربت آخری رافرود
آوردوانگیختگی او که به هوشیاری
انجامیده انگیختگی وهوشیاری رابه
توهم ارزانی می داردوتومتوجه می
شوی که عصاره دردهای زمانه را واگو
کرده است  .نه شعار داده  .نه به دام
ایدئولوژی های ابتدائی افتاده  ،که
هر چه بدوی تر  ،عوام پسندتر .اگر
غزل سرائی درشعرفارسی رابارودگی
آغاز کنیم ابیات غزلهای رودکی
هم دربیشتر موارد از چنین تداومی
برخورداراست اما حتی حافظ به جز
چند استثناء هویت غزلش مستقل
است  .ضمن آنکه هربیتی شاه بیتی
است  .تداوم تنها ویژگی شعرهای
اخیر سیمین نیست  .نوآوری او دروزن
شعرفارسی وسعتی که به اوزان شعر
فارسی داده  ،قطع رابطه با وزنهای
قدیمی یا به عبارت دیگر«آشنائی
زدائی » وعدم به کار گیری وزنهای
مطبوع و مألوف ومحیطی که با اوزان
نا آشنا بوجود می آورد  ،از تازگی
وبدعت بی مانندی سرشار است
.واورا شاعری صاحب سبک معرفی
می کند .درهمان روز بدرود وبا همان
تلفن به سیمین بهبهانی گفتم مرثیه
ات دربارۀ اخوان بی نظیر بود ودرعین
حالی که گورستانی نبود از اصطالح ها
و تعابیر قدیمی درآ« اثری نبود .
تصاویر وخاطره ها مدرن وبیان آنها
دانشت راهم چون
شاعرانه بود.
کابوسی برشعریت شعرت هوار نکرده
بودی  .صنعت بسیار درعبارت نکرده
بودی  ،هرچند آن همه دوست را
درزی یک قالب سنتی آورده بودی .
باز خندید وگفت  :از درونم جوشیده
بود .گفتم لطف ًا بگذار درونت چند ُقل
دیگر بزند ونظایرآن رابه سرای  .تنها
امیدوارم برای از دست دادنها نباشد
برای دست آوردها باشد .بیشتر اشعار
اخیر سیمین همین دست آوردهائی
را که دربال گفتم منتهی درزی اوزان
نو دارند .سیمین بهبهانی با عاشقانه ها
شروع کرد اما هیچگاه وقار و طمأنینه
خودرا از دست نداد  .دیوانهای متعدد
ایام نوجوانی وجوانیش را می توان
ورق زدوخواند وبه هر جهت عشق سهم

بقیه  :حماسۀ گیلگمش
درکنار من باش  .توان دستانت را
باز خواهی یافت .ولرزش ازآ«ها دور
خواهدشد .آیا دوست من ترجیح می
دهد پشت دربماند؟ نه  ،ما باهم به
قلب جنگل می رویم  .بگذار جسارتت
درجنگ شکوفاشود .مرگ را فراموش
کن ودرپی من بیا .مرد درعمل ثابت
قدم می شود .نه کسی که بی احتیاط
است  .هنگامی که دوکس باهم می
روند  ،هرکدام ازخودوهمراهش
محافظت می کندواگر شکست
بخورند ،نامی جاویدان ازخود بجا
ادامه دارد.
خواهند گذاشت ».
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رضاشاه

ایران راهم دراین جریان درهم می
شکنیم،رضاخان مخالف ناجوری
خواهدبود[درحالیکه]می تواند دوست
سودمندی باشد،وی بیش ازآن میهن
پرست است که آلت دست وفرمانبردار
ماباشد،همانطورکه فرمودید سعی
خواهم کرد گفتگوی ُرک وبی پرده ای
بااوبکنم)52(».
آیا پذیرفتنی است با این چنین
برخوردها وایستادگی های رضاخان
دربرابردولتی قدرتمندکه زمانی نه
چندان دور دربرابرپرسش عاجزانه ی
نخست وزیر وقت(وثوق الدوله) اورا حق
نشناس وپرسش او را فضولی درامور
بریتانیا دانسته وبه تحقیر ازاویاد کرده
بود،دولت مزبورراهمچنان درپی رساندن
رضاخان به سریرپادشاهی بدانیم!؟
تنها یک دشمنی ژرف وعنادگونه ویا
ناآگاهی صِ رف می تواندبا وجود همه ی
این اسناد ومدارک،رضاشاه را همچنان
دست نشانده وازعوامل دولت بریتانیا
قلمدادکند.
درغائله ی جمهوری خواهی که درنیمه
سال  1302به اوج خودرسیده واعتراض
روحانیان ومخالفان برقراری رژیم
جمهوری رابرانگیخته بود،وسبب شده
بودعده ی زیادی دربرابرمجلس شورای
ّ
ملی گردآمده برعلیه جمهوری شعارهای
تُندی سر دهند ،وحضوررضاخان برای
خواباندن آن بلوا وناآرامی هاُ ،منجر
به برخوردهای تندرضاخان با برخی
ازنمایندگان مجلس واعتراض مؤتمن
الملک رییس مجلس شده بود،رضا خان
تصمیم به کناره گیری وخروج ازایران
می گیرد،که باپا درمیانی واستمالت عده
ای ازنمایندگان ورجال کشور،غائله ختم
میشود ورضاخان بارأی اکثریت مجلس
درمقام نخست وزیری ابقامیشود.
سلیمان بهبودی که ازنزدیک شاهد
ماجرابود،دراین باره چنین می
نویسد...«:دراین ایام روز بروزدامنه
ی تحریکات افرادودستجات باالمی
گرفت وهرروزدسته وعده ای به نام
وبهانه های مختلف جنجال به راه می
انداختندواکثر آنها هم ازطرف دربار
حمایت میشدند ،باالخره درنتیجه ی
این اغتشاشات وبااشکاالتی که شاه
دراروپا وولیعهد درتهران به کمک
وکالی اقل ّیت فراهم آوردند،حضرت
اشرف مجبور به استعفاشدند،وبالفاصله
شاه آقای مستوفی الممالک را به رییس
الوزرایی انتخاب وتلگرافی به مجلس
ّ
اطالع داد،ولی سروصدای مردم ازتهران
ووالیات بلندشد...عده ای ازنمایندگان
مجلس به منزل آمده مانع حرکت
حضرت اشرف شدند،فرماندهان
قشون تهدیدبه کودتا وعدم اطاعت
ازمرکز کردندواوضاع مملکت بک ّلی
ُمتشنّج شد.

بقیه  :سیمین بهبهانی

ما از ابدیت است یا سهمی است که ما به
ابدیت می پردازیم  .وخداوعشق وامید
هم هست  .اولین باری که به دیدارم
آمد باخود گفتم که نمی دانستم رشید
است مثل شعرش چند شعر سرشار از
رشادتم را سرکالس ها خوانده بودم
ونفس دختران و پسران را بندآورده بود .
به چشم های سیاه سیمین چشم دوختم
وبرق هوشیاری رادرآنها خواندم واینک
حتی درمیانسالی چشمهایش درخشش
خودرا دارندکه آرزو می کنم همواره
همچنان بینا ودرخشان بمانند همیدون
باد .سیمین مادرسه فرزند است که بی
پدربزرگ کرده است  .وهرکدام اینک
جوانانی برومندند ودخترش امید که به
نام دوست  ،مهدی اخوان ثالت م.امید
نامگذاری شده استاد دانشگاه است .
اما مردهمراهش همسردوم  ،منوچهر
کوشیار قدرسیمین را می شناخت .ومی
دانست با کی طرف است  .بافرزندان
سیمین به مهر تا می کرد .وهروقت
به دیدارم می آمد کنارم می نشست و
وبه سیمین یادآوری می کرد که فالن
شعرش را بخاطر من بخواند .می دانست
که کدامهارا بیشتر می پسندم  .سیمین
دفتر شعرش را می گشود ومی خواند
غافل از آ«که من آن شعرهارا ازبربودم
 .ودوباره میسازمت وطن و « خاکی که
بخش اوکردند» تا آنجا که «مارافریب
ماری داد» واین اسطوره مار ومرد که
خودم نوشته بودم وکولی واره ها که
برادرم کولی واره چهارده راترجیح می
داد ودرتعزیت او سیمین بیادش برای
آنها که به تسالیم آمده بودند خواند
ومن که قرص اعصاب می خوردم تا
جلوی کسی نگریم از گریستن خودداری
نتوانستم  .زبان شاعرانه سیمین بهبهانی
این چنین است وباموسیقی ورؤیا
واسطوره وواقعیت وحقیقت وتصویر
وگاه با بینش فوق حس وعقل پیوندی
همگون دارد .عمرش به بلندی آفتاب
چاه ذهنش همواره پرآب ورسن دستش
محکم بادتا ازآ« ژرفا آبهای روان بیرون
بکشد وتشنگان را سیراب کند  .ایدون
باد 15 .بهمن ( .1369برای تهیه این مقاله
از نشریه نیمه دیگر شماره  1پائیز 72
سودجسته ام .

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

س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی :زنادقه  -پامچال  -2ا -مینی  -رنده  -خ  -3را -لیمو-روان -
سا -4نفی  -ساالزار -سیل  -5سغدی  -قرمه  -بیلد -6تاگار -وای
 چاروا -7رن  -دود -ک  -جمل  -اس  -8ا -آگاتا -فارسی  -ل -9تل  -انس -مات  -سا -10رتاری  -شرم  -نیستم  -11فیلی -
سیادت  -کلمب  -12راک  -باوتراب  -مگر  -13-رن  -بیوه  -کبیر
 -رل -14د-قالب  -ونوس  -ی  -15پولیشی  -کتایون .

کلبه کتاب

ن
پخ نش
مرکز ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ جلس

بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت دوستداران کتاب
وفرهنگیان هستم بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

Tel:(310)446-6151

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd. Los Angeles,CA 90024

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

www.parsmassmedia.org

شماره  -62سال ششم

آزادی
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فیلم زندگی ادوارد اسنودن ساخته می شود

لئوناردنیموی بازیگر نقش آقای اسپارک درگذشت
صدای آلمان :لئونارد سیمون نیموی ،بازیگر آمریکایی که در سریال علمی
تخیلی «پیشتازان فضا»نقش آقای اسپاک را بازی میکرد ،در سن  ۸۳سالگی
درگذشت .دلیل مرگش انسداد ریوی اعالم شده است.

نیکالس کیج
مووی نیوز گزارش می دهد که
نیکالس کیج برای بازی در فیلم
زندگی ادوارد اسنودن ،مقاطعهکار
اسبق اداره امنیت ملی آمریکا ،به
مونیخ سفر کرده است.
«الیور استون» ،کارگردانی این فیلم
را به عهده دارد و پس از ساخت
فیلم «مرکز تجارت جهانی» درسال
2006این اولین همکاری «استون» و
«کیج» محسوب میشود.
فیلمبرداری این فیلم چند روزی

است که در مونیخ آغاز شده و «کیج»
قرار است در آن نقش یکی از مقامات
سرویس جاسوسی آمریکا را بازی
کند.
«جوزف گوردون لویت»  ۳۳ساله نیز
در این فیلم نقش «ادوارد اسنودن»
را بازی خواهد کرد ،عالوه بر او و
کیج ،بازیگران دیگری چون «شایلن
وودلی»« ،ملیسا لئو»« ،تیموتی
اولیفانت» و «تام ویلکینسون» ایفای
نقش میکنند.

اسکار وطول عمرو جولیان مور

اعتراض به جنگ
و خشونت در
نمایشگاه آثار
هنرمند ایرانی
در برلین

نمایشگاهی از آثار رها راستیفرد در
گالری وایت کانسپت برلین برگزار شد.
رها راستیفرد ،هنرمند ایرانی ساکن
استکهلم است .در مجموعه عکس «اگر
تا این حد تاریک نبود»هنرمند به جنگ،
خشونت ،زندان و کنترل اعتراض کرده
است .دراینجا نم.ونه ای از هنراورا می
بینید:

شخصیت های دیزنی تحریف می شوند

متیو مککاناهی نام برنده اسکار بهترین هنرپیشه زن نقش اصلی را از
پاکت بیرون آورد و اسکار رسید به جولین مور برای «هنوز آلیس» .او
باالخره صاحب اسکار شد .جولین مور گفت ،در یک مقاله خوانده که
بردن جایزه اسکار به اندازه پنج سال به طول عمر انسان اضافه میکند.
او برای همین از آکادمی به طور ویژه تشکر میکند ،چراکه به گفته
خودش شوهرش از او جوانتر است.
الزم به یادآوری است که مراسم اسکارامسال یکی از بی رونق ترین
مراسم بود که درآن از نامزدهای سیاه پوست و زنان ( غیراز بهترین
هنریپشه زن درنقش اول و دوم) خبری نبود.

گلشیفته فراهانی درفیلم دزدان دریائی

عدم پرداخت دستمزد هنرپیشه ها درسینمای ایران
عدم پرداخت دستمزد تاکنون در
کارگاه های تولیدی ایران به صورت
امری عادی درآمده بود و بعضی
از کارخانجات تولیدی که درزمان
گذشته بسیار سودآوربودند اکنون
حتی پول الزم برای پرداخت دستمزد
کارگران خودرا ندارند .اینک این
وضع گریبان سینمای ایران را گرفته
است  .اخیرا ً یکی از هنرمندان بنام

رحیم نوروزی

صفحه50

«رحیم نوروزی» بازیگر سینما و
تئاتر و تلویزیون در عدم پرداخت
دستمزدش در سریال«زاویه هفتم»
ضمن گفتگو با یکی از نشریات
سینمائی زبان به اعتراض گشوده
است .امیر حسین شریفی تهیه کننده
این سریال قول داد تا ده روز آینده
با وی و سایر عوامل تسویه حساب
خواهد کرد

شریفی

آزادی

پنجاهمین سال خلق فیلم اشکها ولبخندها
هالیوودریپورتر طی گزارش مفصلی از رویکرد چند سال اخیر کمپانی والت
دیزنی و به ویژه درموردشخصیت های آلیس در سرزمین عجایب ،هانسل و
گرتل ،سفیدبرفی و شکارچی و  ...انتقادکرده و یادآورشده است که این نوع
فیلمسازی مضر و به ویزه برای کودکان و نوجوانان بدآموزاست .
در این گزارش سوالی مطرح شده مبنی بر این که چرا فیلم های جدید این
کمپانی هیچ رنگ و بویی از میراث چندین ساله آن ندارد و ریکی استراوس؛
مدیر بازاریابی دیزنی پاسخ داده است که «این یک رویکرد جدید است».
سینماپرس که این گزارش رابازتاب داده درادامه می نویسد:به نظر می رسد
دیزنی پس از ورشکستگی دهه  ۹۰این رویکرد را در پیش گرفته و همه چیز را
فدای فروش کرده است.
 ۱۳مارس امسال دیزنی فیلمی دیگر را اکران خواهد کرد که سیندرال نام دارد
اما بنا بر اخبار منتشره سیندرالی داخل فیلم نیز چون سفید برفی قبلی این
کمپانی تحریف شده و بیشتر یک هیوال در قالب این شخصیت است.
مشخص نیست دیزنی چه منظوری از تحریف کاراکترهای محبوبی چون
سیندرال دارد که کسب و کار را فدای آن می کند.
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فیلم آوای موسیقی که درایران بانام
اشکها ولبخندها به نمایش درآمد
پنجاه ساله شد .درمراسم اسکار
امسال خانم لیدی گاگا خواننده
آمریکائی بعضی از آهنگهای این
فیلم را بازخوانی کرد که بسیاری
آن را اوج هیجان مراسم اسکار

صفحه51

دانستند .و پس ازآن خانم جولی
اندروز خواننده اصلی و ستاره این
فیلم روی صحنه آمد و تعجب همگان
را برانگیخت  .جولی اندروز نسبت به گلشیفته فراهانی در قسمت جدید سری فیلمهای «دزدان دریایی
دیگر هنرپیشگان این فیلم که هنوز کارائیب» با عنوان «مردان مرده قصه نمیگویند» بازی خواهد کرد.
درقید حیات هستند کمتر قیافه اش تولید این فیلم مدتی است که در استرالیا آغاز شده است.
جای پای گذر زمان را نشان می دهد.

جنیفرالرنس درفیلم اسپیلبرگ بازی میکند

آزادی

جنیفر در این فیلم که بر اساس
خاطرات لینزی آداریو ساخته
عکاس
این
نقش
میشود،
آمریکایی را بازی خواهد کرد.
آداریو ،برنده جایزه پولیتزر ،با عکاسی
از قربانیان جنگ و درگیریهایی
در کشورهای افغانستان ،کنگو،
لیبی،دارفوروعراق شناخته میشود.
کتاب خاطرات آداریو با عنوان «این
کاری است که میکنم؛ زندگی
یک عکاس از عشق و جنگ» ماه

گذشته منتشر شد و بالفاصله مورد
توجه کمپانی های فیلمسازی قرار
گرفت.

شماره -62سال ششم

دختر بهار اثر استاد محمدعلی دولتشاهی

صفحه52

آزادی
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