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ایرانیان  نزد  »هنر   : گفتیم  می  زمانی 
است وبس« و به روزگاری رسیدیم که 
آشناو بیگانه  این گفته را به تمسخر 
که  نکته  این  بیان  کم  کم  و  گرفتند 
و  باعث شرم  است   ایرانیان  نزد  هنر 
خجالت گوینده  می شد.اما هنوز می 
در  نمایشگاهی  گاهی  هراز  که  بینیم 
گوشه ای ازاین جهان پهناور تشکیل 
می شود که تعدادی از هنرمند ایرانی 
درآن به عرضۀ کارهای پرارزش خود 
می پردازند. روزی در شارجه ، روزی 
متحد  ملل  سازمان  مقر  در  دیگر 
کنستانتین  در  روزها  این  و  درژنو، 

الجزایر . 
  نهمین جشنواره خط الجزایر از اول 
در  شد  برگذار  ژوئن  هشتم  تا  ئن  ژو 
این جشنواره بیش از دویست هنرمند 
کشورجهان  وچهار  بیست  از  خطاط 
هاي  نمونه  وآخرین  داشتند  شرکت 
خوشنویسي خود را عرضه داشتند که 

خبر آن را درصفحه 50 می خوانید. 
آنچه دربرگزاری این جشنواره اهمیت 
با  هنرمند  دویست  گردهمائی  دارد 
سقف  یک  درزیر  مختلف  فرهنگهای 
است که به تبادل آموخته های خود می 
پردازند و از تجربیات یکدیگر یهره می 
برند. صاحبان گالری های مهم دراروپا 
و آسیا ، مجموعه داران از سراسر دنیا 
دراینگونه اجتماعات حاضر می شوند 
و با خرید کارهای هنرمندان هم باعث 
به  هم   و  شوند  می  هنرمند  تشویق 

رونق هنر کمک می کنند. 
امسال  الجزایر   خط  نمایشگاه  در 
می  چشم  به  هم  دیگری  ویژگی  یک 
ایران  داخل  از  هنرمند  چند  خورد. 
بودندو  کرده  شرکت  فستیوال  دراین 
پاریس هم  ایرانی ساکن  یک هنرمند 
درکنار آنها بود.  یک هنردوست ایرانی 
آقای غریبی صاحب گالری معتبری در 
سویس هم به دیدار این هنرمندان هم 

وطن شتافته بود. )عکس سمت چپ(
ورزشکاران   ، هنرمندان  همیشه 
 ، هموطن  های  آفرین  افتخار  و 
درهرکشوری که حضور پیدا می کنند، 
همچون آهن ربا ، هموطنان را به دور 
خود جمع می کنند.  گاهی این تجمع 

خود افتخار آفرین می شود . همانند 

از  یکی  که  الجزایر  فستیوال  همین 
عنوان  به  اثرش  و  برنده  ما  هموطنان 

بهترین شناخته می شود. 
صاحب گالری اُرینتال پاله سویس آقای 
درهمین  هم  قباًل  که  غریبی  شهریار 
نوشته  فعالیتهایش   دربارۀ  نشریه 
به شام دعوت  را  ایم  همه هنرمندان 
را   از هنرمندان  بعضی  آثار  و  می کند 
درگالری  آنهارا  تا  کند  می  خریداری 
خود به تماشای عده ای بیشتر بگذارد.
باعث   ها  تجمع  اینگونه   ، اما  زمانی 
ننگ جامعه ایرانی می شود. برای مثال 
بین  والیبال  مسابقات  ماه  درهمین 
آنجلس  لوس  در  وآمریکا  ایران  تیم 
برگزارشد. طبق معمول ایرانی ها به دور 
ورزشکاران خود جمع شدند وبه هلهله 
وشادی پرداختند . در مسابقه نخست 
با تشویق ایرانی ها تیم کشورمان بازی 
را برد اما دردومین بازی  باخت .نتیجه  
و  باشد  بهترازاین  توانست  می  که  ای 
اما  بیافریند.  غرور  ما  هموطنان  برای 

شرمساری از باخت تیم ایران نبود.

بعضی  لوحی  ساده  از  شرمساری   
دراین   که  بود  ایرانی  ازتماشاچیان 
سالن ورزشی جمع شده بودند. عده ای 
می خواستند با پرچم سه رنگ مزین 
ما  برای  هنوز  که  شیروخورشید  به 
مخالفین رژیم پرچم واقعی مملکتمان 
بشوند  ورزشگاه  وارد  میرود،  بشمار 
اما  از ورود آنها جلوگیری می شود و 
پرچم  با  توانید  آنها می گویند می  به 
شوید.و  سالن  وارد  اسالمی  جمهوری 
آنها که شوق دیدار ورزشکاران هموطن 
را داشتند قبول می کنند.  دختری که 
لباس پوشیدنش برخالف عرف وعادت  
حجاب  بدون   ، است   نشینان  والیت 
دردست  را  اسالمی  جمهوری  پرچم 
خبرنگاران  دوربین  درجلوی  و  گرفته 
بسیار  ای  وصحنه  شود.  می  ظاهر 
بوجود  را  بار  تأسف  و  کننده  مشمئز 
خود  های  دررسانه  که  آنها  آورد.  می 
فریاد می زنند که مردم ! با پرچم سه 
رنگ شیروخورشید نشان به ورزشگاه 
بروید خوب می دانند که امکان پذیر 
آن  سرانجام  که  دانند  می  و  نیست 
جمهوری  پرچم  گرفتن  دردست 
اسالمی خواهد بود. این رسانه ها هربار 
می گویند . اما ، ما چرا باید هربار گول 
بخوریم ؟ اگر بدون پرچم برویم و فقط 
تشویق  خودرا  موردعالقه  ورزشکار 
 365 درتمام  دارد؟  عیبی  چه  کنیم 
روز سال هرکس از ما دعوت می کند 
تا در تظاهراتی علیه جمهوری اسالمی 
شرکت کنیم به علت گرفتاری های روز 
همین  اما   . کنیم  می  عذرخواهی  مره 
که تیمی ورزشی در آمریکا حضور پیدا 
می کند وطن پرستیمان گل می کند 
و به هرقیمتی خودرا به ورزشگاه می 
رسانیم . تا پرچم جمهوری اسالمی را 

تکان دهیم . 

پرچمی  که  نقاشی  نمایشگاههای  در 
واعتبار  حیثیت  از  مگر  ندارد  وجود 
بخدا  ترا  کند؟  می  کم  ما  هنرمندان 
خیر  از  هم  ورزشی  های  میدان  در 
پرچم بگذرید .  حرمت پرچم مزین به 
و  شرف  و  نگهدارید.  شیروخورشیدرا 
عزت خودرا به پرچمی که هیچ نشانی 

از هویت ما ایرانیان ندارد  نغروشید.
مشروعیت  برای   اسالمی  جمهوری 
به  خود  کش  آدم  نظام  به   بخشیدن 
اینگونه اقدامات شما نیاز دارد.  به او 

کمک نکنید.
ایران  از  که  وهنرمندانی  ورزشکاران 
می آیند سرشار از نبوغ و هنر هستند. 
به  تواند  نمی  اسالمی  هنررا جمهوری 
کسی تزریق کند. هرچه هست متعلق 
به فرد هنرمند است. وستایش از این 
مسئولین  با  ارتباطی  هیچ  هنرمندان 
برای  آنها  از  هریک  ندارد.   رژیم 
اعزام شدن به اینگونه فستیوال ها با 
وقتی  اما  مواجهند.   زیادی  تنگناهای 
روید  می  کارشان  استقبال  به  شما 
بیرون  آنها  تن  از  هارا  خستگی  تمام 
از  ما  هموطن  که  همانگونه  کنید.  می 
ودرعکس  رود  می  الجزایر  به  سویس 
زیر می بینید که درکنار آنها می ایستد 

و هنرشان را ارج می گذارد.
یک  باحضور  نمایشگاهی  که  هربار  ما 
شود  می  برگزار  کشوری  در  ایرانی 
میرسانیم  شما  آگاهی  به  را  آن  خبر 
تا همگان بدانند که »هنر نزد ایرانیان 
افتخار  از  استقبال  هنر  وبس«.   است 
کار   . بگیریم  یاد  باید  راهم  آفرینان  
مشکلی نیست . استعدادش را داریم. 

این هنرهم در فرهنگ ما ریشه دارد.
آرزوی  ایرانی  هنرمندان  همه  برای 
المللی  بین  های  صحنه  در  موفقیت 
داریم.                          مرتضی پاریزی 

مـندان ما   هنر

جهان پهنۀ  رد 
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پبام های 
 خوانندگان

حرف آخر
تفسیر  هومان  آقای  و  پاریزی  آقای 

کننده وظائف  قضائت و..و..و..
با مندرجات  ازاینکه   ، احترام  باعرض 
آقای  عکس  درج  ضمن   20 صفحه 
که  جعفری(   ( مخ  بی  شعبان 
مخ  بی  که  ...ما   « که  اند  اقرارفرموده 
 1332 درسال  کارمان   حاصل  بودیم 
نجات کشور از افتادن بدامن کمونیسم 
بود«؟! وبا انتشار این عکس  و نوشته 
بصورت روشن ومستند ، عقاید وافکار 
مشخص  نیز  شما  واجتماعی  سیاسی 
گردید. بنابراین نظر و پاسخ  اینجانب 
دراین صورت شما  و  گردید  تمام  نیز 
جمله  از  وهمفکران  دوستان  سایر  و 
مفسر و مورخ و تحلیلگر آقای هومان 
؟!! آن طرف خط ، و اینجانب  با هفتاد 
کشورم  حوادث  تمام  درمتن  سال  
باستناد مدارک و نوشته ها و مدارک 
موجود، این طرف خط هستم و دیگر 
پاسخ وجوابی  ندارم . فقط اگر فرصت 
دودمان  )فرازوفرود  کتاب  کردید 
را  آموزگار  جهانگیر  نوشته  پهلوی( 
مطالعه بفرمائید. جاوید ایران جاودانه. 
پایدار گفتار نیک ، پندار نیک ، کردار 
تاریخ  مرد  ببزرگ  بفرموده   و  نیک 

جاودانه ایران فردوسی طوسی  :
به یزدان که گر ما خرد داشتیم .

 کجا سرنوشتی چنین داشتیم .
من  ایمان  و  نظر  و  عقیده  است  این 
ومیلیونها هموطن که در کتابی نوشته 
شده تقدیم بدادگاه تاریخ ایران که به 
اقدام  فرزندانبه چاپ ونشر آن  موقع 

خواهند نمود. 
جاوید و پایدار ایران جاویدان - صادق

من   . صادق  جناب  عزیز  هموطن 
داریم  مشترکی  هدف  هردو  وشما 
است.    عزیزمان  ایران  سربلندی  که 
همه  به  ما  کنم  می  تکرار  بازهم 
می  احترام  مملکت   خدمتگزاران 
روش  است  ممکن  فقط  گذاریم 
ویا  من  آنهاخوشایند  خدمتگزاری 
شما نباشد وگرنه تا زمانی که فردی 
بوده  وطن  به  خدمتگزاری  هدفش 
است  مورد احترام وستایش ما هست 
به  باشد.  بایدمورد ستایش همگان  و 
عنوان  آخرین حرف  از شما خواهش 

چاپ  را  کتابتان  مایلید  اگر  میکنم 
کنید رسانه گروهی پارس  درخدمت 
شمارا  کتاب  میل  کمال  با  و  شماست 
.برای  کرد  خواهیم  چاپ  برایتان 
با  دراز  عزیزعمری  پیشکسوت   شما 

سالمتی وموفقیت خواهانم .

تشویق هنرمند
بادرودفراوان    تردید نیست که ارج 
شخصیتعای   ازسوی  وتشویق  نهادن 
جراید   واربابان  فرهنگی  برجسته 
نسبت به کارهای یک هنرمند  نه تنها 
همگان   توجه  که  موجب خواهد شد  
به سوی  آن معطوف گردد بلکه باعث 
خواهدشد تا در فرد هنرمند  سرور و 
او  و  آید  پدید  ای  تازه  انرژی  و  شوق 
را به ایجاد  آثار  شایسته تری راغب  
پژوهشگر  آن  وتوجه  لطف  از  سازدو 
سپاسگزارم.  نهایت  بی  ارجمند  
به  خدمت  درراه  شمارا  موفقیت 

فرهنگ وهنر ایران زمین آرزومندم.
باتشکر و توفیق روز افزون 

 علی دولتشاهی - کنتیکت آمریکا
وفادار  وخواننده  گرامی   هنرمند 
این  ما  کوشش  همه  آزادی.  نشریه 
ایرانی  وهنر  فرهنگ  هم  که  است 
را  آنگونه که درخور شأن آن است  
عزیز  هنرمندان  هم  و  کنیم  معرفی 
کنیم  معرفی  بیشتر  را  کشورمان 
جهان  سرتاسر  از  که  وخوشحالیم 
این  با  باارزشی  بسیار  هنرمندان 
نشریه درارتباط هستند و گاه وبیگاه 
می  ما  به  را  آثارشان  چاپ  افتخار 
دهند.  برای شما نیز آرزوی سالمتی 
امیدوارم  و  دارم  بیشتر  موفقیت  و 

بزودی دیدارتان میسر گردد .

تعجب!!
من   . نباشید  خسته  و  بسیار  درود  با 
واقعًا تعجب می کنم شما چگونه می 
این  به  ای  نشریه  آگهی  بدون  توانید 
دست  از  اگر   . کنید  منتشر  پُرباری 
تا  بفرمائید  است  ساخته  کاری  ماهم 
من  البته   . دهیم  انجام  میل  کمال  با 
نشریه شمارا از طریق تارنمای رسانه 
گروهی پارس مطالعه می کنم . وفکر 

برروی  آنها که نشریه شمارا  می کنم 
کمک  موظفند  نیز  خوانند  می  سایت 
حیات  به  بتواند  نشریه  این  تا  کنند 
پربار خود ادامه دهد.  اگر می توانیم 
با کردیت کارت  کمک کنیم بفرمائید 

چگونه ؟ 
نویسندگان  همه  به   . زیاد  تشکر  با 

عزیز نشریه سالم مرا برسانید.
ارادتمند فضل الهی از اروپا
مجله  فکر  به  که  شما  از  سپاس  با 
ملت  ما  کاش  ای  هستید.  خودتان 
آن  به  و  دانستیم  می  خودرا  وظیفه 
عمل می کردیم ومنتظر دستور کسی 
نمی نشستیم تا به ما بگوید چه بکنیم 
خوانندگان  همه  اگر   . نکنیم  چه  و 
وضع  کردند  می  فکر  شما  مثل  ما 
می  این  از  بهتر  بسیار  اآلن  مجله 
کردیت  طریق  از  متأسفانه   بود. 
کارت هنوز نمی توانیم از شما کمک 
دریافت داریم . هر خواننده ای می 
دوستان  به  نشریه  معرفی  با  تواند 
خود  برتعداد مشترکین ما بیفزاید و 

این بهترین کمک و یاری است .

خبرهای هنری
با سالم   درچند  شماره اخیر خبرهای 
چاپ  نیز  را  ایران  به  مربوط  هنری 
می کنید که بسیار کار جالبی است . 
خواهش می کنم ادامه بدهید . ما باید 
از هنرمندان داخل کشور مان  حمایت 
کنیم .و این کار شما بسیار پسندیده و 

قابل ستایش است .
محمود   نورائی - شرق آمریکا
کار  این  خوانندگان  بعضی  اگرچه 
گویند  می  و  پسندند  نمی  مارا 
فرهنگ  دستگاه   به  دادن  اعتبار 
اما  شود  مب  محسوب  رژیم  وارشاد 
که  باوریم  براین  شما  مانند  هم  ما 
هنرمندان  از  حمایت  نوعی  کار  این 
آنها  اکثریت  که  است  کشور  داخل 
ندارند.  سازگاری  سر  رژیم  این  با 
از این گذشته ، آن سرزمین زادگاه 
ماست ، ایران ماست . ماباید از همه 

رویدادهای آن باخبر باشیم .
کشورمان   تآتر  یا  و  ایران  سینمای 
هیچ  است  داشته  پیشرفتی  هم  اگر 
نداشته و جمهوری  با رژیم  ارتباطی 

هنرمندان  از  حمایت  بجای  اسالمی 
هر  پیشرفت  دربرابر  محکمی  سد 

هنری درایران بوده است . 

ُرمانهای آقای الربُن
مدتی درمجله  رمانهای جالبی از آقای 
. ممکن  کردید  قاسم الربُن چاپ می 
است بازهم ادامه دهید؟ من از دوران 
کودکی نوشته های آقای الربُن را در 
به  بسیار  و  خواندم   می  هفته  کتاب 
نوشته های ایشان عالقمندم . از طریق 
مجله شما باخبر شدم که ایشان چند 
اند.  درگذشته  درتهران  پیش  سال 
بسیار متأسفم که نویسندگان بزرگی 
مانند آقای الربُن باید در سکوت و بی 
دارفانی  خبری  خیل عالقمندانشان  
خبر  هیچکس  و  بگویند  بدرود  را 
اگر   . است  تأسف  باعث  واقعًا  نشود. 
شماهم دراین باره چیزی نمی نوشتید 
ماهم از مرگ ایشان باخبر نمی شدیم. 
آقای الربُن را از نزدیک می شناختم. 
از  ای  گوشه  که  بود  بزرگی  نویسنده 
افسون قلمش را شما در »آزادی« به 
شناساندید.  خوانندگانتان  به  خوبی 
عالقمندان  از   یکی  عنوان  به  من 

ایشان از شما سپاسگزاری می کنم .
ارادتمند  نرگس از نیویورک

از ادای احترام شما به این نویسنده 
سپاسگزارم.   بسیار  کشورمان  پرارج 
یک  را  الربُن  آقای  همیشه  من 
ایشان    . ام  کرده  خطاب  فیلسوف 
اثری دارند که  درزمان حیاتشان نزد 
درصورت  تا  گذاشتند  امانت  به  من 
با  بزودی   . کنم  چاپ  را  آن  لزوم 
خانواده ایشان تماس می گیرم واگر 
آنها هم  موافق باشند چاپ این رمان 

را در آزادی شروع خواهیم کرد.
کردید  اشاره  شماهم  که  همانگونه 
آنطور  الربُن  آقای  قدر  متأسفانه  
دلیل  نشد.  دانسته  وشاید  باید  که 
بود  نویسنده  خود  افتادگی  هم  آن 
نام و شهرت عالقه ای نداشت  به  که 
و صرفًا برای آگاهی جوانان مملکت 
می نوشت . دراواخر شعرهای بسیار 
است  سروده  پرمحتوائی  و  مغز  پر 
چاپ  به  هم  درایران  خوشبختانه  که 

رسیده است .
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 تذکر

عرض  از  پس  عزیز     پاریزی  جناب 
سالمتی  آرزوی  ارادت  و  سالم 
که  بزرگی  راه  درادامه  وموفقیت 
ضمنًا   . دارم  اید  گرفته  درپیش 
راصمیمانه  گرامیتان  برادر  درگذشت 
تسلیت می گویم ویادشان گرامی باد.

درنشریه  مزاحمت   از  غرض  واما 
به  مربوط   64 شماره  آزادی  ارزنده 
که  برخوردم  مطالبی  به   94 خرداد 

الزم دیدم به ایجاز تذکر دهم .
اوالً ماتابحال نمی دانستیم که سلسله 
ومغولها  جنگیزخان  بوسیلۀ  صفویه 
مارا  علوی  آقای  که  شده  سرنگون 
شاه  از  ایشان  دومًا  فرمودند.  ارشاد 
اند:  کرده  تعریف  صفوی  اسمعیل 
دهها  که  آشامی  وخون  سفاک  ازآدم 
بین شیعه  ای  هزارنفررا کشت وکینه 
همه  هنوز  که  بوجودآورد  سنی  و 

مسلمانها درآتش آن می سوزند. 
سومًا متأسفانه روشنفکران وشاعران 
گذشته  دردوران  ما  وکوچک  بزرگ 
هوش  تمام   ، چپ  افکار  تحت  عمومًا 
وحواس وتالششان به دگرگونی رژیم 
وایجادانقالب وجاری شدن سیل خون 
واعدام وکشتاربود: شاعری می گفت 

» نادری پیدانمی گردد »امید« 
کاشکی اسکندری پیداشود.«
انقالب  آرزوی  هم  توللی  آقای  یا 
سیل  شدن  جاری  و  دار  وبرپاشدن 

خون می کرد:

برسرهرکوی وبازاری به پا گردیده داری
کوی وبرزن گشته ماالمال خون چون سرخ 

رودی
فرهیختگان  این  به  نمیدانم  واقعًا   
یا...؟بهرصورت  کنیم  افتخار  باید 
و  شد  نوردیده  درهم  چیز  همه 
واسکندرهم  چنگیزوتیمور  بدتراز 
آمدند. حیف که درقیدحیات نیستند 
تادلشان خنک شودوازمزایای انقالب 

بهره مند.
بیش ازاین مزاحم نمی شوم چون فکر 
می کنم صفحات ارزنده مجله را نیاید 
هست  هم  تکراری  که  مطالب  بااین 

اشغال نمایم. 
خدانگهدار. ح.د. شرق آمریکا

نویسنده  احتمااًل  باشماست   حق 
نوشته  مغولها   بجای  افغانهارا  عزیز 
را  اشتباه  این  همه  تقصیر  که  اند 
چون   . گیرم  می  گردن  به  بنده 
را  مطالب  که  است  من  وظیفه 
دارد  وجود  اشتباهی  واگر  بخوانم 
شما  ازهمه  من   . کنم  تصحیح  را  آن 
پوزش می خواهم .درمورد شاعران 
و  ایم  گفته  بارها  هم  وروشنفکران 
اجازه بدهید تکرار نکنیم . ممنون از 

توجه شما .

صدها کتاب دریک صفحه
 الو مجله آزادی؟

- بفرمائید
؟  کار کنیم  ازدست شما جه  ما  آقا   -
این مجله را باید  چندین بار بخوانیم . 

مارا ازکار وزندگی باز داشته اید.
کاروزندگی  ولی  ممنون  خیلی   -

مهمتره .
- مگه میشه آدم غذا نخوره ؟ مطالب 

این مجله هم غذای روح ماست .
- سپاسگزارم 

بشیری  سیاوش  آقای  مطلب   این   -
هم بسیار جالب بود .من آن صفحه  را 
به تعداد زیاد کپی کردم و به دوستان 

دادم . بسیار جالب بود. 
آقای   به  باید  را  آفرین  این  بله   -
متأسفانه  که  بگوئید  بشیری  سیاوش 

ایشان هم درقید حیات نیستند.
ودست  شادباد.  روانشان   . حیف   -
مطالب  این  انتخاب  برای  شماهم 
آگاهی دهنده که صدها کتاب دریک 

صفحه است درد نکند.
اگر   . از توجه شما  - سپاس فراوان 
انشاهلل به لوس آنجلس آمدم شمارا 

زیارت خواهم کرد.
- قربان شما  خدا آقای منطقی را هم 
رحمت کند . ایشان از همدوره های ما 
دردانشکده افسری بودندو پراز نبوغ 

وخالقیت . 
- همینطوراست . طرح های زیادی 
که  داشت   » »آزادی  برای  هم 
نداد.  مهلتش  اجل  گرگ  متأسفانه  

بازهم از تلفن شما ممنونم .
- یاحق 

 مطالب سایت ها
بادرود 

بوک  فیس  از  که  نوشتید  بارهم  یک 
مطلبی چاپ  اینترنتی  های   و سایت 

اعتبار  بی  شماهم  دلیل  کنید   نمی 
اما   بود  مطالب عنوان شده  این  بودن 
روی  مجله شماهم  بگویم  خواهم  می 
سایت است آیا بی اعتبار است ؟ لطفًا 

درتصمیم خود  تجدید نظر بفرمائید.
بسیار سپاسگزارم .

ارادتمند مجذوب از اروپا
به  حرفتان  شما   توجه  از  تشکر  با   
دلم نشست . اجازه بدهید با دوستان 
دیگر هم مشورت کنیم و  بزودی در 
بدهیم  اختصاص  را  دوصفحه  نشریه 
بوک  فیس  یا  و  سایتها  مطالب  به 

خوانندگان خودمان . 
از سایتهای  را  بدیهی است مطالبی   
که   کرد  خواهیم  انتخاب  مختلف 
کشورمان  وفرهنگ  تاریخ  به  مربوط 
خواندن  قابل  که  مطالبی  یا  و  باشد 

باشد ووقت خواننده را  تلف نکند. 
شماهم اگر مطالبی دارید که مایلید 
هرسایتی  از  شود  چاپ  درمجله 
از  بردن  نام  ضمن  دارید  برمی  که 
با تصویر  سایت مورد استفاده همراه 
مربوطه عینًا  کپی کرده و  آن را به 
آدرس ئی میل ما ارسال بفرمائید تا 
بانام خودتان بعنوان فرستنده مطلب 
چاپ شود . بنابراین دو نام مورد نیاز 
است یکی نام منبع اصلی شما و دیگر 

نام خودشما بعنوان فرستنده .
وسپاسگزارم  ممنون  شما  از  بازهم 
که  باشید  نداشته  تردید  و 
ما  و  شماست  تصمیم   ، تصمیم 
تصمیم  درهرزمان   ایم  آماده 
دهیم  تغییر  شما  بخواست  خودرا 
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جرج  بینید  می  درباال  که  تصویری 
ملک  و  آمریکا  جمهور  رئیس  بوش 
درسال  را  عربستان  پادشاه  عبداهلل  
که  دهد  می  نشان  میالدی   2005
تکزاس   در  بوش  شخصی  ملک  در 
دست دردست هم  قدم می زنند. این 
آمریکا  دوستانه  رابطه  نماد   عکس 
.حدود  میرفت  بشمار  عربستان  و 
دست  در  دست  آمریکا   سال   چهل 
میانه  خاور  بحرانهای  از  عربستان 

عبور کرده است .
در 14 ماه می امسال نشست   دیگری 
آمریکااز  جمهور  رئیس  دعوت  با 
کشورهای  دیگر  و  سعودی  عربستان 
عضو شورای همکاری خلیج فارس  در 
کمپ دیوید برگزارشدتا پرزیدنت اوباما
این  با  رابطه  آمریکارا  مرحلۀ جدید  
اولین  برای  اما  کشورها  بررسی کند. 
نشست  دراین  که  شاهدیودیم  بار 
رهبران  گذاشتن  دردست  دست 
جای خودرا به مذاکراتی بسیار جدی 
این  از  استفاده  با  آمریکا  بود.  داده 
نگرانی  با  خواست  می  آئی  گردهم 
های کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس  درمورد ایران  آشنا شود
به  میخواست  اوباما  نشست  دراین 
هیچ  که  بگوید  عرب  کشورهای 
حفظ  برای  دفاعی  جدید  قرارداد 

امنیت آنها بسته نخواهد شد   
عربستان  بوضوح خشم خودرا ابراز

سلمان  ملک  است  گفته  و  داشته 
ژانویه  از  که  عربستان  جدید  پادشاه 
امسال  به قدرت رسیددراین نشست 
کردوبجای  پیدانخواهد  حضور 
دیوید  درکمپ  ولیعهدش  او 
حضورپیداکرد.وبطور کلی ، تنها سران 
درنشست حاضرشدندو  کویت  و  قطر 
بقیه کشورهای عضو شورای همکاری  
این  خودراروانه  بلندپایگان  از  بعضی 

نشست کردند. 
های  رسانه  در  نشست  این  نتیجه 
بازتابهای  عربی  کشورهای  و  آمریکا 

متفاوتی داشت . 
بازتاب  بر   رسانه های آمریکائی سعی 
نشست  این  مؤثر  برگزاری   دادن 
داشتندو رسانه های عربی باسردی  این 
قراردادند.  وتحلیل  تجزیه  مورد  خبررا 
حضور  عدم  تا  خواستند  ها  آمریکائی 
ملک عبداهلل را  بی اهمیت جلوه دهند و 
رسانه های عربی  آن را دلیل  سردشدن 
تلقی  وعربستان   آمریکا  گرم  رابطۀ 
توافقی  به  نسبت  عربها  اکنون  کردند. 
که بین ایران و آمریکا برسر فعالیتهای 
زیاد خوش  بیاید  عمل  به  ایران   اتمی 
بین نیستند و گرچه آقای اوباما به آنها 
اطمینان داده است که ایران برای آنها 
گویا  اما  شود  نمی  محسوب  خطری 
عربها  جمهوری اسالمی ایران را بهتراز 
آمریکا می شناسند.و همچنلن نگران از 

تهدیدهای ایران خواهند بود.

در  آمریگا  متحده  ایاالت  متحدان  
خا،ر میانه کم یا بیش با سیاست تنش 

زدایی این کشور با ایران مخالفند.
این  همه  دررآس  اسراییل  البته  و 
گشورها قرارداردوپس ازآن عربستان 
را  اسراییل  کم  ای  بافاصله  سعودی 
های  عقربه  وقتی  کند.اما  می  دنبال 
همه  برسد   جون  اُم  سی  به  زمان 
نها  میرسدوآ  پایان  به  ابهامات  این 
های  توافق  پذیرفتن  به  مجبور  را 
از مقامات  محوری  خواهد کرد. یکی 
ارشد دولتی در خلیج فارس می گوید 
باشیم  نتانیاهو  پیرو  نداریم  بنا  ما   «
توافق  با  مقابله  در  خودرا  وقت  .ما 
بلکه   کنیم   نمی  تلف  وآمریکا  ایران 
امضای  از   پس  دوران  برای   خودرا 
چنین  در  کنیم«  می  آماده  قرارداد 
تصمیم  تواند  می  اسراییل   ، دورانی  
ایران  اتمی  تآسیسات  به  که  بگیرد 
نه و عربستان سعودی  یا  حمله بکند 
بگیرد که بمب  تواند  تصمیم  نیز می 
اتمی خودرا بدست بیاورد یا خیر. اما 
تصمیم  این  که   کشورآگاهند  هردو 
چه هزینه ای به آنها تحمیل می کندو 
هرکار  از  قبل  بخواهند  است  ممکن 
دیگری گزیده متفاوتی را بکار گیرند،

اختیار  عربستان و اسراییل مدلی در 
پیروی  آن  از  توانند  می  که  دارند  

کنند. 
رییس  انورالسادات  پیش   دهه  چهار 
جمهور مصر با ماجرای مشابهی روبرو 
جسورانه     اقدامی  با  دوبار  او  شد. 
آمریکا  بین  اتمی  زدایی  تنش  جلوی 
  19۷3 درسال   . گرفت  را  شوروی  و 
مسکو   از  کنارکشیدن  با  سادات  
میانه  خاور  ای  منطقه  درگیرجنگ 
جهانی  قیمت  افزایش  باعث  که  شد. 
نفت شدو آمریکارا درآماده باش اتمی  

قرار داد.
با  دیگر  بار  سادات    19۷۷ درسال 
  , آمریکا  سردکننده   دل  اقدامات 
شوروی وآمریکارادورزدو قراردادصلح

به جنگهای  امضاکردو  را  اسراییل  با   
منطقه ای  اعراب واسراییل پایان داد.

در هر دو مورد  این تنش زدایی نبود 
درشکل  که  بود  سادات  واکنش  بلکه 
اقدام  دو  این  بود.  مؤثر  منطقه  دادن 
راپیش  درست  تواندراه  می  سادات 

پای متحدین امروز آمریکا قرار دهد.

نخستین بد عهدی 

به   19۷0 درسپتامبر  سادات  وقتی 
حمایت  رسید،مصرتحت  قدرت 
شوروی بود. برای اینکه مصرباردیگربا 
 196۷ سال  کننده   ویران  شکست 
هزار   ها  ده  شوروی  نشود   روبرو 
کرد. روانه  مصر  به  نظامی  مشاور 

ی  هواپیما  ضد  آتشبارموشکهای 
شوروی و جتهای جنگنده   این کشور 
 . پرداختند  مصر  آسمان  از   دفاع  به 
حتی چندباردرجنگ خطرناک هوایی 
با هواپیماهای اسراییلی درگیر شدند.   
و  مصر   19۷1 مه  ماه  تا  درهرحال 
اتحاد جماهیرشوروی نخستین پیمان  
ازگردن  پس  سال    15 خودرا  رسمی 
وزنجیر  غل  به  قاهره  اولیه  نهادن 

کرملین  امضا کردند
بود.  اغواکننده  پیمان  این  هدفهای 
اتحادجماهیر  و  مصر  منافع  چون 
عکس  جهت  در  تقریبا  شوروی 
در  نومیدانه   مسکو  بودند.  یکدیگر 
صدد بازسازی حیثیت وآبروی خویش 
بود که عمیقا خسارت دیده بوداما این 
دلواپسی شوروی مصررا برای  ورود به 
جنگی که بُردی نداشت جسورتر کرد.
شوروی می خواست قبل ازاینکه مصر 
تهاجم دیگری به اسراییل انجام دهد 
پیشدستی کندلذا از دادن سالحهای 
بر  پیروزی  مصربرای  که  پیشرفته 
کرد. خودداری  نیازداشت   اسراییل 

مصر ، تحت این محدودیت ها سخت 
عصبانی شده بود.

چیزرا  همه  شوروی   ، آمریکا  سازش 
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نیکسون   19۷2 مه  ماه  کرد.در  عوض 
مسکو  در  که  نشستی  در  وبرژنف 
ابر  دو  کردند.  شرکت  بود  برپاشده 
بیانیه مشترکی  صادر کردند  قدرت  
می  متعهد  را  شوروی  تنها   نه  که 
خاورمیانه  در  صلح  برقراری  تابا  کرد 
هم  نکته  این  به  بلکه   کند.  حمایت 
چنین  به  :»رسیدن  که  داشت  توجه 
توافقی می باید چشم اندازهای طبیعی

ِ َمد  را  خاورمیانه  در  شرایط  شدن 

 ، داد   می  اجازه  باید  قراردهد،  نظر 
برای  دیگری  گامهای  بخصوص، 
در  نظامی  برخوردهای  بردن  ازبین 
باید  مسکو  شود.«  برداشته  منطقه 
اعراب  بین   اینکه شعله جنگ  بجای 
جنگ  آتش  بر  برافروزد  را  واسراییل 
آب بریزد،واز تحویل دادن  سالحهایی 
که می تواند باعث تغییر شرایط صلح 

آمیز شود به مصر خودداری کند.
یک  زدایی   تنش  این  قاهره  ازنظر 
عهد شکنی به حساب می آمد.  پس 
ازسالها  ضربه خوردن مصر و سیاست 
 ُ اسراییل  با  کشور  این  نظامی  مقابله 
در  را  مخالفی  مسیر  شوروی   اکنون 
که  خواست  می  ،ازمصر  گرفته  پیش 
بهمان  را  منطقه  بر  حاکم  وضعیت 
جنگ  وضعیت»نه  نگهدارد.  صورت  
اما   ، آل  ایده  برای مسکو  نه صلح«   ،
زیرا  بود  تحمل  غیرقابل  مصر  برای 
سوئز  کانال  در  اسراییل  نیروهای 
چند  سادات  بودند.  کرده  خوش  جا 
انتخاب داشت  اما   همچنان به ارسال 
پیامهای تایید آمیز به  همتای شوروی 
می  چگونه  ببیند  دادتا   ادامه  خود 
رها  کرملین  یوغ  زیر  از  خودرا  تواند 

کند. 
ناگهان  در جوالی همان سال سادات 
هزار   15 تشریفاتی  هیچ  بدون 
اخراج  مصر  از  را  شوروی  مشاورین  
برانگیخت  مسکورا  خشم  کردکه 
وارد  کرملین  به  بالقوه  های  وآسیب 
نظامی  حمایت  سرانجام  ولی  کرد 
دریایی  آورد.نیروی  بدنبال  مصررا 
مصری  پایگاههای  از  هنوز  شوروی 
دلیل  بهمین  کرد.  می  استفاده 
سال  ماه   6 نخستین  در  توانست 
19۷3 بیش ازمجموع دوسال گذشته 
کند.   حمل  مصر  به  نظامی  تسلیحات 
با فرارسیدن اکتبر سادات جنگ یوم 
غیر  صدمات  و  کرد  آغاز  را  کیپور 
ساخت  وارد  براسراییل  ای  منتظره 
که  این  جز  نداشت  ای  چاره  .مسکو 

در پیامی عمومی اعالم کند که کنترل 
خودرا برروی شرایط موجود از دست 
داده است .درروزهای جنگ، شوروی 
دریایی  و  هوایی  پشتیبانی  عملیات 
خود را از مصر به عمل آورد. سربازان 
شوروی اجازه یافتند در خاک مصر به 

کنترل سالح ها بپردازند.
محدودش  ماهیت  علیرغم    ، جنگ 
وابرقدرت  کشاند  بحران  به  را  منطقه 
هارا  به مرز جنگ هسته ای سوق داد. 
هردو  بر  که  سنگینی  تلفات  باوجود 
اسراییل   کابینه  شد،  تحمیل  جبهه  
از سالح هسته ای اش   استفاده  برای 
تحریم  را  نفت  اوپک  شد.  شور  وارد 
آن  قیمت  مداوم  افزایش  با  و  کرد 
حدود 16 ماه اقتصاد آمریکارا به رکود 

کشاند.
پس  ترشد:  وخیم  هم  این  از  وضع 
شوک  از  ها  اسراییلی  اینکه  از 
تا  شدند  آماده  و  آمدند  بیرون  اولیه 
 ، بگیرند  پس  باز  را  مصر  متصرفات 
مسکو یک طرفه   آمریکارابه اقدامات 
درنگ  بی  ،آمریکا  کرد  تهدید  نظامی 
قرار  سه  شماره  دفاعی  وضعیت  در 
گرفت و نیروهای هسته ای خودرا در 

وضعیت آماده باش جهانی  درآورد.
باوجود شکست هردو طرف در جنگ  
بلند  های  شعله  بروز  و  کیپور  یوم 
موفقیت  با  ، سادات  منطقه  در  جنگ 
)برای  زدایی  تنش  تر  ازعواقب وخیم 
پیروزی  از  کرد.او  جلوگیری  او( 
روابط  شکوفایی  در  که  محدودی 
به دست  آمریکا   با  استراتژیک خود 
آورده بود راضی بود. بالفاصله پس از 
روابط  متحده   ایاالت  و  مصر   ، جنگ 
به    196۷ درسال  که  خودرا  سیاسی 
دادند.  توسعه  بود   گراییده  تیرگی 
دایم  حضور  برای  مصری  نیروهای 
تضمین  کانال   شرقی  درکرانه  خود 
گرفتندو نیروهای اسراییلی را از آنجا 

بیرون کردند و ایاالت متحده شروع 
به ارسال کمک های  اقتصادی مهم  به

مسکو  زدایی  تنش  کرد..قمار  مصر   
اتحاد  تنها  داد.نه  معکوس  نتیجه 
مقابله  ترین  حاد  به  شوروی  جماهیر 
ابرقدرتی در خاورمیانه باز گشت بلکه 
داد. دست  از  مصررا  مرحله  این  در 
خاورمیانه  در  خودرا  قبلی  وموقعیت 

هرگز باز نیافت .

دومین بدعهدی

ژانویه  در  کارتر  جیمی  کابینه  وقتی 
19۷۷ برروی کارآمد ، مصر با آمریکا 
سادات   . داشت  تنگاتنگی  پیوند 
مصر  وبه  گسیخت  شوروی  از  رسما 
گفته شد میزان کمک هایی که سال 
قبل  از آمریکا دریافت کرده  دوبرابر 
 6 فورد  جرالد  کابینه  خواهدشد.   
به   130 سی  باربری   فروندهواپیمای 
نظامی  تحریم  به  بودو  فروخته  مصر 
مصر پایان داده بود. بااین حال کارتر 
را  سادات  که  زدایی  تنش  سیاست 
داد.رییس  ادامه  بود  برآشفته  سخت 
جمهور مصر  در بازدیدی که درآوریل 
کارتررا   داشت  واشنگتن  از  همانسال 
رهبری » دورنگر و باهوش  « خواند.   
شش ماه بعد سادات با تاسف متوجه 
حدی  چه  در  کارتر  باهوشی  که  شد 

است .
سیاست کنارگذاشتن  با  کارتر 
پیش  جمهور  رییس  وآمد«  رفت   «
نزدیکی  به  شروع  بالفاصله   ازخود  
همه  خواست  کرد،می  فراگیر  های 
را  مصرواسراییل  بین  مشکالت 
که  مشترکی  دربیانیه  کند.  برطرف 
اول  در  دوابرقدرت   کنفرانس  از  پس 
نکته  این  بر  صادرشد   19۷۷ اکتبر 
راه  تنها  بودکه:»  شده  پافشاری 
حل  به  رسیدن  برای  درست  و  مؤثر 
اتحاد  در  میانه  خاور  مشکالت   همه 
شده  بینی  پیش  همچنین  آنهاست.« 
شوروی   نیروهای  احتماال  که  بود 

کردن  امن  بایدازطریق  آمریکا   یا 
پاسدار  مرزهای کشورهای خاورمیانه 

صلح در منطقه باشند.
سکته  سادات   برای  تصمیم  این 
آوربود.او باهزینه گزافی کشورش رااز 
بودوحاال  کرده  دور  با شوروی  معامله 
نه  آمریکا  جمهور»باهوش«  رییس 
باردیگر  تا  بود  شده  ای  تنهاقابله 
بلکه  بیندازد  دامن شوروی  به  مصررا 
درهارا برای بازگشت نیروهای نظامی 
بود.  کرده  باز   مصر  به خاک  شوروی 
ژنو  کنفرانس  که  داشت  باور  سادات 
مانند  را  عرب  رادیکال  کشورهای 
نشاندگان  دست  از  که   - سوریه 
منافع  بلعیدن  به  هستند-  شوروی 

مصر تشویق خواهدکرد.
تصمیم  سادات   19۷۷ نوامبر  درنهم 
پارلمان  در  سخنرانی  یک  در  گرفت 
مصر مردم را از آنچه بر مصر می گذرد 
دهنده  تکان  بیانی  در  او  کند.  آگاه 
مجلس  به  رفتن  برای  خودرا  تمایل 
اسراییل  اعالم کرد- که آن را »آخر 
اسراییل  با  مستقیما  تا  نامید-  دنیا« 
اولین  او  دوهفته  از  کند.وپس  صلح 
بازدید  از اسراییل  رهبر عرب بود که 
مذاکرات  ماه    1۸ از  کرد.وپس  می 
سخت، پیمان صلح بین مصرواسراییل 

بسته شد.
***

مصر   بر  حکومتش  درطول  سادات 
زیان  اثر  تا  خواست  بپا  مردانه  دوبار 
علیه  را  ابرقدرتها  اقدامات   آور 
اقدام  دو  دهد...  کشورشکاهش 
سرمشقی  تواند  می  اکنون  سادات 
عرب  کشورهای  امروز  مشکل  برای 
ایران و واکنش های  اقدامات  درقبال 
استراتژی  مثال  برای  باشد.  آمریکا 
سال 19۷3 سادات که منجر به کاهش 
در  را  عربستان  تواند  می  شد  تشنج 
را  واسرائیل  خود  نیابتی  جنگهای 
اتمی  سالح  از  استفاده  به  درتهدید 
را  ایران  اتمی  معامله  اثرات   بدترین 
درعین  دهد.اما  ویاکاهش  کند  خنثی 
حال می تواند مشکل منطقه را نیزحل 
واکنش  از  ناراضی  کند.آمریکای 
قرارداداتمی  دربرابر  هم  اعراب 
باایران انتخاب  بسیار محدودی دارد 
تادربرابر متحدینشُ  با دادن کمکهای  

تسلیحاتی بیشتر  حمایت کند.
یمن  در  اخیراٌ   سعودی  عربستان 
مورد  که  هارا  حوثی  علیه  جنگ 
و  کرده  آغاز  هستند  ایران  حمایت 
شورشی  های  گروه  کردن  دلگرم  به 
سوریه  در  بشاراالسد  رژیم  علیه  که 
همراه   . است  جنگندپرداخته  می 
یمن  در  جنگ  هردو  از  القاعده  با 

وسوریه بهره برداری می کند. این 
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بطور  و  شده  سویه  سه  جنگ  دو 
بازی  به  را  بازیکنان منطقه  قطع همه 
این  برای  هم  پایانی   . است  گرفته 
رویارویی  شود.  نمی  دیده  جنگ  دو 
هواپیماهای  و  وآمریکا   ایران  ناوهای 
تبدیل  رقابتی  به  ایران  و  عربستان 
شده است که به آسانی می تواند  به 

زورآزمایی بیانجامد.
می  جدیدش  کابینه  با  هم  اسراییل 
بین  اتمی  قرارداد  به  نسبت  تواند 
ایران و آمریکا و 5 کشور دیگربا فلج 
کردن حزب اهلل و رژیم  اسد در امتداد 
نشان  واکنش  اش  شمالی  مرزهای  
با  دهد. این کشور برای مدت 6 سال 
آگاهی از این که یک شعله می تواند 
تالش های پیچیده را که با ائتالف بین 
می  صورت  آمریکا  رهبری  به  المللی 
گیرد برنامه هسته ای ایران را متوقف 
کند, هیچ اقدامی انجام نداد.با اینهمه 
زمان  دست یابی به توافق  بین ایران 
شود.  می  نزدیک  سرعت  به  وآمریکا 
جنگ  که  شود  داده  ترجیح  شاید 
نیابتی ایران هرچه زودتر پایان گیرد. 
در  عربستان  جنگ  همانند   درست 
حزب   - اسراییل  جنگ  عواقب  یمن. 
با  باشدو  گسترده  تواند  می  نیز  اهلل 
اینهمه ممکن است باعث توقف  دست 
یابی ایران به بمب اتمی هم نشود. این 
تواند سرعت  تنش زدایی  جنگ می 
اما   را کاهش دهد  ایران  آمریکاو  بین 
نمی تواند تالش آمریکا و ایران را  در 

تنش زدایی به تعطیل بکشاند. 
اگرچه اقدامات مخالفین توافق ایران 

صورت  محرمانه  بصورتی  وآمریکا 
میلی  بی  با  اوباما  باراک  دولت  گیرد 
متحدین  این  از  خود  حمایت  به 

خاورمیانه ای اش ادامه می دهد.
از  خود  نظامی  حمایت  به  اوباما 
ادامه  عربستان  رهبری  تحت  ائتالف 
عربستان  به  حال  خواهدداددرعین 
یمن  اشغال  از  تا  آورد  می  فشار 
برای  خودرا  آمریکا  کند.  خودداری 
فروش موشکهای دفاعی وهواپیماهای 
کننده   متالشی  های  بمب  و  جنگنده 
خلیج  عرب  کشورهای  به  بیشتر 
درعوض  تا  کند.  می  آماده  فارس  
برای  کشورهارا  این  رضایت  بتواند 
تواق آمریکا با ایران بدست آورد. در 
زمانی معین نیز  پیشنهادات مشابهی 

را به اسرائیل خواهد داد.
درسال  سادات  رویکرد  از   پیروی   
بخش  ثمر  بسیار  تواند  می   ،  19۷۷
اورشلیم   به  باشد.مسافرت سادات  تر 
گمراه  رویکرد  بخاطر  را   کارتر  دولت 
کننده اش بلرزه انداخت .  ایجادرابطه 
حسنه بین اسرائیل و عربستان  ممکن 
است تنها اقدامی باشد که هم می تواند 

به کاهش بحران بیانجامد وهم احتماالً 
سرانجام  به   وآمریکارا   ایران  توافق 
مناخیم  و  سادات  بکشاند.  نامطلوبی 
اسرائیل   وقت  وزیر  نخست  بگین  
کردند:   عبور  قرمز  خطوط  از  هردو 
درمنطقه  را  اسرائیل  حضور  سادات 
خودمختاری  اصل  بگین  و  پذیرفت 
غزه  و  غربی  کرانه  در  را  فلسطین 
این  پژواک  .و  شناخت  رسمیت  به 
یعنی   دیوید  کمپ  توافق  نخستین 
»چهارچوب صلح درخاورمیانه« - می 

ریاض  که  باشد  چیزی  تنها  تواند 
محدوده  تا  دارند  نیاز  واورشلیم 
استراتژیک  های  همکاری  از  وسیعی 
که  همانگونه  کنند.  پذیر  امکان  را 
بود:»با  گفته  زمانی  عربستان  ولیعهد 
یهودیان  ثروت  و  ما  فکر  نیروی 
 ». بیافرینیم  شگفتی  توانیم  می 
به  وآمریکا  ایران  بین  زدایی  تنش 
خاورمیانه  آینده  تواند  نمی  تنهائی 
متحدین  عمل  نحوۀ  بزندبلکه  رقم  را 
تأثیر  تواند  می  درخاورمیانه  آمریکا 

خودرا برجای بگذارد.آیا این متحدین 
آمریکا می خواهند با پیروی از اقدام 
را حتی  منطقه  سادات درسال 19۷3 
می  یا  کنند؟  آرام  نا  امروز  از  بیش 
خواهند از روش سادات درسال 19۷۷  
که  را  دوامی  با  صلح  و  کنند  پیروی 
برقرارسازند؟  دربردارد  زیادی  منافع 
آمریکا  مذاکرات  توپ  درهرصورت  
وایران به حرکت درآمده است و بدون 
این که آمریکا بتواند آن را کنترل کند 

درحال چرخش است .

ادامه مذاکرات هسته ای دردیدار ظریف و جان کری درژنو
هیئت  مه   ماه  روزهای  درآخرین 
جمهوری  ای  هسته  کننده  مذاکره 
کشورهای  نمایندگان  با  اسالمی 
گفتگوهای  به  و  دیدار  درژنو    5+1
گیری  بکار  نحوه  پیرامون  خود 
تحریم  برداشتن   و  سانتریفیوژها 
جمهوری  پرداختند..  مذاکره  به  ها 
مرجع  باالترین  زبان  از  اسالمی 
تصمیم گیرنده خود تکرار کرده است 
برداشته  بیکباره  باید  ها  تحریم  که 
شود. اما کشورهای شرکت کننده در 
این گفتگوها براین باورند که تحریم 
و  شود  برداشته  تدریج  به  باید   ها 
باشد.  برگشت  قابل  دیگر  سوی  از 
تصویب  به  را  قانونی  آمریکا  کنگره 
جمهور  رئیس  امضای  به  و  رسانده 
از  پس  که  است  رسیده  نیز  اوباما 
امضای قرارداد کنگره آمریکا یک ماه 
باید این قراردادرا مورد  بررسی قرار 
دهد واگر قرارداد خوب وقابل قبولی 
هارا  تحریم  نقض  کنگره  آنگاه  باشد 

بنابراین  رساند.  خواهد  تصویب  به 
هیچ  به  اسالمی   جمهوری  خواست 

روی امکان پذیر نیست .
آمریکا  بین  بیشتر  مذاکرات  
شود   می  برگزار  اسالمی   وجمهوری 
گیر  سخت  از  یکی  فرانسه  ودولت 
ترین اعضای تیم مذاکره کننده است  

وهمواره نسبت به خواستهای ایران 

اینکه  جمله  از  کند.  می  مقاومت   
کرده  درخواست  اسالمی  جمهوری 
پایگاههای  از  بازدید  برای  تا  بود 
نظامی باید مهلتی را برای ایران درنظر 
بگیرند  فرانسه می گوید این خواست  
شک برانگیز است و پذیرفتنی نیست. 
درمقابل  سئوالی  عالمت  آمریکاهم 

این خواست ایران گذاشته است .
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          دکترطلعت بصاری )قبله(

بخش سوم     نوروز ماندنی است
ساسانیان  زمان  در  ایران  کتاب  در 
زرتشتیان  سال   : است  شده  نوشته 
نام  را  یک  هر  که  دارد  ماه  دوازده 
و  اند  نهاده  بزرگ  خدایان  از  یکی 
 -1 است:  قرار  این  از  آنان  ترتیب 
فروردین ) فروشی ها( 2- اردوهشت 
) اشاوهیشتا( 3- خورداذ )هوروتات( 
امرداد   -5 )تیشتریا(  تیر    -4
خشاتراویرا(  شهریور)   -6 )امرتات( 
)اناهیتا(  آبهان   -۸ )میترا(  مهر   -۷
9- آذر )آتر( 10- دذو )اهرمزد خالق ( 
11- وهمن )وهومنه( 12- اسپندارمذ 
روز  را سی  ماه  هر  آرمیتی(.  )اسپنتا 
است که نام آنها نیز مأخوذ از اسامی 
ایزدان است. هفت روز اول ماه بترتیب 
امشاسپندان  شش  و  اورمزد  نام  به 
پنج  آخر  ماه  از  بعد  میشود.  نامیده 
بر  مستسرقه(  خمسه   ( اندرگاه  روز 
هر  و  میکردند  اضافه  سال  روز   360
از  یکی  نام  رابه  روز  پنج  این  از  یک 
گاتاهای پنج گانه می خواندند. اعیاد 
و فصول سال را گاهنبار می گفته )در 

مقاله ماه پیشین گفته شد(.
ایام  آن  در  گوید:  بیرونی  ابوریحان 
خوراک  اموات)دخمه(  برج  روی  بر 
منازل مشروباتی  بام  بر  و  نهادند  می 
که  مردگان  فَرَوشی  تا  میگذاشتند 
میان  در  نامرئی  بطور  موقع  این  در 
میافتند  حضور  خود  خانواده  اعضای 
را  مقداری  نیز  و  کنند  تناول  آن  از 
آنان  زعم  به  که  زبرا  میکردند  دود 
برای  است.  مردگان  مطبوع  آن  بوی 
با سال نجومی در  تطبیق سال دینی 
بر سال  یکماه  بیست سال  و  هر صد 
میافزودند و در چنین سالی پنج روز 
قرار  اضافی  ماه  آخر  در  را  اندرگاه 
رخ  که  مختلفه  علل  به  اما  میدادند 
میداد گاهی بعد از طی 240 سال دو 
چنانکه  میکردند  الحاق  اضافی  ماه 
-420  ( اول  یزگرد  زمان سلطنت  در 
399 میالدی( بعد از ماه آبهان دو ماه 
زاید را داخل کردند و از آن زمان هر 
ماه  بین  را  اضافی  پنج روز  پنج ساله 
در  اما  آذر می گذاشتند  ماه  و  آبهان 
یک  مجددأ  میبایستی  که  بعد  دوره 
و  کردند  غفلت  بیفزایند  سال  بر  ماه 
سال ناقص ماند ظاهرأ در عهد قدیم 
ماه  مهر  از  سال  ساسانیان  از  پیش 
آغاز میشده و عید مردگان که جشن 
سال  اول  اوقات  آن  در  است  پاییزی 
از عالیمی  اما  است.  میرفته  به شمار 
زد  حدس  استذمیتوان  تقویم  در  که 
که در روزگار بعد وقتی که آغاز سال 
دادند  قرار  بهار  فصل  ابتدای  در  را 
شروع  )اهرمزد(  دذو  ماه  با  یکسال 
تحقیقات  بموجب  بعالوه  است  شده 
است  شده  ثابت  نولدکه  و  گوتشمید 

که در زمان ساسانیان دو نوع تقویم 

موجود بوده یکی روحانی که بوسیله 
آن می خواستند همواره آغاز سال را 
در حدود اعتدال ربیعی قرار دهند و 
اصافی  ایام  که  کشوری  تقویم  دیگر 
مگر  اند  کرده  نمی  آن  داخل  در  را 
وقتیکه خمسه مستسرقه بمقدار یک 
ماه تغییر محل داده باشد . جز در این 
مورد چیزی بر ایام سال نمی افزودند. 
از این سبب اول سال ممکن نبود دو 
الر به یک روز بیفتد مگر بعد از 440 
ساسانی  پادشاهان  جلوس  روز  سال. 
مقرر  نوع سال شماری  این  موافق  را 

میکردند. 
در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی چنین 
اصحاب  میان  را  جام  و  است:  آمده 
هر  کاش  گفت  و  کرده  قسمت  خود 
از  برخی  و  بود  نوروز  ما  برای  روزی 
سلیمان  چون  که  میگویند  حشویه 
کرد  راگم  خویش  انگشتر  داود  بن 
ولی  بیرون رفت  او  از دست  سلطنت 
پس از چهل روز بار دیگر انگشتر خود 
و  برگشت  او  بر  پادشاهی  و  یافت  را 
مرغان بر دور او گرد آمدند . ایرانیان 
تازه  روزی  یعنی  آمد  نوروز  گفتند 
را  او  باد  امر کرد که  بیامد و سلیمان 
روی  پیش  در  پرستویی  و  کند  حمل 
پادشاه  ای  گفت  می  که  شد  پیدا  او 
در  تخم  چند  که  ایست  آشیانه  مرا 
آن است از آنسوتر رو که آشیان مرا 
در هم نشکنی. پس سلیمان راه خود 
بر  که  خود  تخت  از  چون  و  کرد  کج 
پرستو  آمد  فرود  میکرد  حرکت  باد 
بر  آورد  قدری آب  منقار خویشتن  با 
ملخ  ران  یک  و  پاشید  سلیمان  روی 
نیز هدیه آورد و از اینجاست که مردم 
و  میپاشند  آب  بیکدیگر  نوروز  در 
و  میفرستند  هم  نزد  به  ها  پیشکش 
علمای ایران می گویند که در این روز 
ارواح  فیروز  فرشته  که  است  ساعتی 
و فرخنده  میراند  انشاء خلق  برای  را 
ترین ساعات آن ساعات آفتاب است 
به  سپیده  و  فجر  نوروز  صبح  در  و 
میرسد  زمین  به  خود  نزدیکی  منتها 
تبرک  آن  بر  کردن  نظر  به  مردم  و 
میجویند و این روز روز مختاری است 
که  است  هرمزد  روز  این  نام  که  زیرا 
اسم خداوند تعالی است که آفریدگار 
و صانع و پرورنده دنیا و اهل آن است 
توانا  واصفان  که  است  کسی  او  و 
نعمتهای  اجزای  از  که جزئی  نیستند 

او را توصیف کنند.
میگویند  ایران  علمای  از  برخی 
می  نوروز  را  روز  این  اینکه  سبب 
تهمورث  ایام  در  که  اینست  نامند 
به  صائبه آشکار شد و چون جمشید 
کرد  تجدید  را  دین  رسید  پادشاهی 
و  آمد  نظر  به  بزرگ  کار خیلی  این  و 
آن روز را که روز تازه ای بود جمشید 

عید گرفت اگرچه پیش از این هم 

نوروز بزرگ و معظم بود.
 و باز عید بودن نوروز را چنین گفته 
اند که چون جمشید برای خود تخت 
بساخت در این روز بر آن سوار شد و 
جن و شیاطین آن را حمل کردند و به 

یک روز از کوه دماوند به بابل آمد و
 مردم برای دیدن این امر در شگفت 
و   . گرفتند  عید  را  روز  این  و  شدند 
گویند  می  ایرانیان  از  دیگر  دسته 
گردش  شهرها  در  زیاد  جمشید  که 
مینمود و چون خواست به آذربایجان 
داخل شود برسریری از زر نشست و 
می  را  تخت  آن  خود  دوش  به  مردم 
بردند و چون پرتو آفتاب بر آن تخت 
بتابید و مدم آن را دیدند این روز را 
جشن گرفتند و در این روز رسم است 
می  یکدیگرهدیه  برای  مردمان  که 
آذرباذ  چنانکه  آن  سبب  و  فرستند 
است  کرداین  حکایت  بغداد  موبد 
نوروز  روز  ایران  کشور  نیشکردر  که 
یافت شد و پیش این کسی آنرا نمی 
و  که چیست  دانست  نمی  و  شناخت 
که  دید  را  نیی  روزی  جمشید  خود 
بیرون  به  آن  درون  آبهای  از  کمی 
تراوش کرده بود و چون جمشید دید 
آب  که  کرد  امر  است  شیرین  آن  که 
از آن شکر  و  بیرون آورند  را  این نی 
شکر  پنجم  روز  در  آنگاه  و  ساختند 
بدست آمد و از راه تبرک به آن مردم 

برای یکدیگر شکر هدیه فرستادند.
بزرگ  نوروز  ماه  این  ششم  روز  در  و 
بزرگی  عید  ایرانیان  نزد  که  است 
است و گویند که خداوند در این روز 
از آفرینش جهان آسوده شد زیرا این 
ودر  است  ششگانه  روزهای  آخر  روز 
بیافرید  را  مشتری  خداوند  روز  این 
روز  آن  ساعتهای  ترین  فرخمده  و 
ساعات مشتری است.  زرتشتیان می 
گویند که در این روز زردشت توفیق 
و  کند  مناجات  خداوند  با  که  یافت 
عروج  روز  این  در  هوا  بر  کیخسرو 
برای ساکنان کره  این روز  کرد. و در 
از  زمین سعادت را قسمت میکنند و 
این روز را روز  ایرانیان  اینجاست که 
نیرنگها  اصحاب  و  نهادند  نام  امید 
روز  این  بامداد  در  کس  هر  اند  گفته 
پیش از آنکه سخن گوید شکر بچشد 
چرب  را  خود  تن  زیتون  روغن  با  و 
کند و در هر سال از انواع بالها سالم 
که  میگویند   ایرانیان  و  ماند  خواهد 
پوشنگ  کوه  بر  روز  این  بامداد  در 
شخصی خاموش دیده میشود که یک 

طاقه مرو در دست دارد و به اندازه 

چشم  از  سپس  پیداست  ساعت  یک 
پنهان می شود تا سال دیگر این وقت 

آشکار نمی گردد .  زادویه در کتاب 
که  است  این  سبب  که  گفته  خود 
آفتاب از ناحیه جنوبی طلوع می کند. 
و بیان مطلب آن است که ابلیس برکت

را از مردم زایل کرده بود  بقسمی که 
هر اندازه خوردنی و آشامیدنی تناول 
نمی  سیر  شراب  و  طعام  از  میکردند 
بوزد  گذاشت  رانمی  باد  ونیز  شدند 
و  شود  اشجار  روییدن  سبب  تا  که 
پس  گردد  نابود  دنیا  که  شد  نزدیک 
جم به امر خداوند راهنمای او به قصد 
سوی  به  او  پیروان  و  ابلیس  منزل 
بماند  جنوب شد و دیرگاهی در آنجا 
نمود  طرف  بر  را  غائله  این  اینکه  تا 
اعتدال  حالت  به  مردم  نو  از  آنگاه 
بال  از  و  رسیدند  فراوانی  و  برکت  و 
رهایی یافتند و جم در این هنگام به 
دنیا باز گشت و در چنین روزی مانند 
آفتاب طالع شد و نور از او می تافت 
یک  در  آفتاب  دو  طلوع  از  مردم  و 
هر  روز  این  در  و  نمودند  روز شگفت 
شد  سبز  بود  شده  خشک  که  چوبی 
روزی  یعنی  نو(  روز   ( گفتند  مردم  و 
نوین و هر شخصی از راه تبرک به این 
این  روز در طشتی جو کاشت سپس 
روز  که  ماند  پایدار  ایرانیان  در  رسم 
از غالت  نو در کنار خانه هفت صنف 
روییدن  از  و  بکارند  استوانه  هفت  بر 
و  زراعت  بدی  و  خوبی  به  غالت  این 
این  بزنند و در  حاصل سالیان حدس 
که  اشخاصی  به  جمشید  که  بود  روز 
حاضر بودند امر نمود و به آنان که غایب 
را  کهنه  گورستانهای  که  نوشت  بودند 
خراب کنند و گورستان تازه ای نسازند و 
این کار در ایرانیان باقی ماند و خداوند 
تعالی  ایزد  پاداشی که  و  پسندید  آنرا 
جمشید را برای اینکار داد این بود که 
رعایای او را از پیری و بیماری و حسد 
و فنا و غم و مصائب دیگر حفظ نمود 
و هیچ جانوری در مدت پادشاهی جم 
نمرد تا اینکه خواهر زاده او پیدا شد و 
جم را بکشت و به کشور او چیره گشت و 
چون درعهد پادشاهی جم هیچ جانوری 
نمرد و بطوری رو به فزونی گذاشتند که 
فراخنای زمین با همه پهنایی که داشت 
مبدل به تنگنا شد. خداوند آنوقت زمین 
را سه برابر کرد و ایشان را امر نمود که 
با آب غسل نمایند تا از هر گناهی پاک 
شوند و در هر سال برای اینکه آفات را از 
ایشان دور کند این کار را تکرار نمایند.
 ادامه دارد

در ایام نوروز بر روی برج اموات)دخمه( خوراک می نهادند و بر بام منازل 
مشروباتی میگذاشتند تا فَرَوشی مردگان که در این موقع بطور نامرئی در 

میان اعضای خانواده خود حضور میافتند از آن تناول کنند
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دردوسال  ودیعی  کاظم  دکتر   : اشاره 
وزیر  بعنوان  پهلوی  حکومت  آخر 
کارواموراجتماعی خدمت کرد وقانون 
نوین کاررا به تصویب مجلس شورای 
دانشکده   1351 درسال  رساند.  ملی 
کرداو  گذاری  پایه  را  زیست  محیط 
به  پاریس  دردانشگاههای  سالهاست 
که  مفتخریم   . است  مشغول  تدریس 
همکاری  ودیعی  استاد  شماره  این  از 
که  اند  کرده  آغاز  »آزادی«  با  خودرا 
مغتنم  بسیار  ما  برای  همکاری   این 

است .
نقد جلد دوم خاطرات جناب زاهدی را 
تاکنون بارها چاپ کرده ایم اما آنچه 
درزیر می خوانید نقدی برجلداول این 

خاطرات است .               »آزادی«
نوعی  زاهدی  اردشیر  خاطرات 
میان  مصاحبه   این   . است  مصاحبه 
درتاریخ  پرآوازه   است  شخصیتی  
که  ایران   ودیپلماسی  سیاسی  
می  گوید   ومی  گفته  بیشترازآنچه  
که  کار  کهنه   نگاری  داندوروزنامه  
های   سئوال  برای   جائی  پیوسته  
مطرح نشده  درذهن خواننده  باز می 
از هردو طرف  مصاحبه   . پس  گذارد 
باب سخن باز است  و نیز مجال نقد  به 
لطف  هردو طرف میسر است  جز این 
که پرسشگر  روزنامه نگار  ، ویراستار  
گاهی   پس  هست   هم  خاطرات  این 
او  معذوریت  ای  حرفه  درمأموریت  
نیز  شونده   وپرسش  است   مسلم 
وعده  به سه مجلد  دیگر از خاطرات  
توان   می  بنابراین   . است  داده  خود 
درگفته  را  ها   نگفته  که  بود  امیدوار 

های دیگر مجلدات پیدا کرد.
اجتماعی  محیط   با  ما  یکم   درجلد 
تا 1330  های 130۷  - سیاسی  سال 
واردشیرزاهدی   سروکارداریم  
سال   24 حدود  کتاب   درانتهای 
سال  یاپنج  چهار   ، سه  طی  داردکه 
مقامی  »اصلچهار«  درسازمان   آخر  
کودکی   از  او   . است  بوده  مؤثر  
گرا   سیاست  خانوادگی   کانون  ناظر  
 - نظامی   پدر  وسیع  های   وفعالیت 
سیاسی خود  بوده وکیست  که الاقل  

کمی از بسیاری خدمات  میهنی فضل 
اهلل  زاهدی را ازسپاهیگری  تا نخست 

وزیری نخوانده  یا نشنیده باشد.
می  آرزو  دلیل   همین  به  خواننده  
به  مزین  خاطرات   این  تا  کند  
اقتصادی  براوضاع   باشد  شرحی  
برهه  این  اجتماعی    - سیاسی   -
کاری  واین  معاصرایران  تاریخ   از 
انجام  به کوتاهی  می شد  است  که  
رغبت  جوان  تادرخوانندگان   داد  
کتاب   به  ونسبت  پدیدآید  وکششی 
بی تفاوت نشوند وچنین  نپندارند  که 
ابگوها وسیماهائی   با  ما  کنونی   نسل 

سروکار دارد که واقعی نیستند.
اردشیر زاهدی  درمقدمه می گوید  » 
به  ناخواسته   یا  خواسته  که  اززمانی 
یعنی  واردشدم...«   سیاست   دنیای 
باید  به دست نمی دهد واینجا  تاریخ 
رادرذات  سیاست  او  که  کرد  تأکید 

خود  ازبدو تولد داشته است . 
آفرین  نقش   . نیست  نویسنده  او 
است. به همین دلیل است  که مورخی 
وایران  فلسفی   نصراهلل  مثل  شهیر  

وروزنامه   بهروز   ذبیح  شناسی  چون 
اصغر  علی  شادروانان   مثل  نگارانی  
امیرانی  ورحمت مصطفوی  وعبداهلل 
واال  و برادران هاشمی  مدام اورا  به 
اند.  کرده  ترغیب  خاطرات   نوشتن 
آنها می دانستند  فرق نقش آفرین  و 

سیاستمدار چیست .
اسالمی   انقالب  از  بعد   درسالهای 
که  است   زاهدی  اردشیر   خود  این 
خاطرات  ونهادن  نوشتن   ضرورت 
با  گاهی  پس  کند.  می  حس  خودرا  
مصاحبه های حساس ، اشتهای مردم 
روزنامه  هم   وگاهی  سنجد  می  را  
اورا  درکنج خلوت   نگاران  هوشمند 
مونترو درسویس  گیرآورده  ونشتر به  
عقده های ورم کرده  گذشته می زنند  
اخبار و حوادث   وباألخره  زمانی هم  
غرب   سلیقگی   وکج  روز   سیاسی 
به  مصمم  اورا  میانه«   »شرق   درکار 

نوشتن  می دارد.
نمی  عادت   به   « که  مردی   وقتی 
بطور  شود   گفتن  از  ناگزیر   گوید«  
جا  و  سنجیده  او   های  گفته  قطع  

افتاده است  واگر گفته  اش مزین  به 
اسنادی هم شود  جای خودرا  درادبیات 
کند.   می  باز  تاریخی    - سیاسی 
ازاین  اردشیرزاهدی  خاطرات 
بسیار  هم   ومسلمًا  است   دست 
معنی   تمام  به  وهم  نقدپذیراست 
عظیم   بودواجری  خواهد  ماندنی 

متوجه آن خواهدشد.
خواننده  ازهمان بخش یکم  خاطرات  
وپرسش  پرسشگر  بادوشخصیت  
حس  وتاآخر   است  رو  روبه  شونده  
می کند  که سئوال وجوابها  بافاصله 
ی  سایه  جا  همه  گیرد.  می  انجام 
پررنگ  پدری متهور وسربازی  به حق 
مانع  آن است که طی ۷6 صفحه  اول 
اردشیررا  جز درچهارچوب  فضای پدر 
ساالری حس کنیم . ولی حوادث رفته 
بر پدر،  شاهد بی طرفی  هم نیست. 
وتبعید  وطن   اشغال  طعم   فقط  او 
پدررا نمی چشد  بلکه آن را ضبط می 
درسخوانی«   بچه   « مجموعًا  او   . کند 
چند  معهذا     )۷۷ .)صفحه  نیست 
می    )۷۷ )صفحه  »شاگرداول«   بار 
شود. خوب گوش می دهدویادداشت  
ها   )همانجا(  پس شرارت  دارد  برمی 
)صفحه۷6(   کودکانه  های  وشیطنت 
تبدیل به کنجکاوی  شده وکنجکاوی 
او درخدمت  خصوصیات به ارث برده  
رهبری،   ، طلبی  جاه   ، »تهور  پدر  از 

رفاقت « قرار می گیرد.
از شهریور 1320  تا 1330  ایران  سه 
با  مبارزه   ، اشغال   : کرد  مهم  تجربه 
چپ  قدرت  علیه   وقیام  استعمار 
وسیله  اردشیر  گرا.  شوروی  گرایان  
پدری   های  خانواده   وسیع  شبکه 
 . است  حوادث  درجریان  ومادری  
واگرچه  برای تحصیل  به بیروت )46-

می  یوتا(   ایالت   ( آمریکا  و    )1945
رود  همدم بزرگان  ودرارتباط  با خیل 
باز   افق  که  این   جز   . است  دوستان 
جامعه آمریکا وسعت ونرمش وقدرت 
رفتاری  وعملی ویژه ای می دهد  که 
های برارزش   ای   تازه  های  ارزش  

 میراث پدر ساالری  به او می بخشد.  
مدیروطراح   اردشیر   پس  ازاین 

 ارزیابی  خاـطرات اردشیر زاهدی
از دکتر کاظم ودیعی - پاریس

* عزل مصدق از اختیارات قانونی شاه بود که دکتر صدیقی هم این نکته را به مصدق یادآور می 
شود ومصدق می گوید »شاه جرأت این کارراندارد.«اما می بینیم که شاه جرأت آن را دارد.

اردشیرزاهدی درکنار پدرش تیمسار فضل اهلل زاهدی 
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ومسلط بر  روابط عمومی است درحالی 
اشغال   بعداز  سالهای  درایران   که 
عمومی   روابط  واصطالح  طرح   کلمه 
هریس   دکتر  شود.  زاده  تا  رفت  می 
درجریان   که  یوتا   دانشگاه  رئیس  
روابط  شاهد  و  آمریکا   از  شاه  دیدار 
اردشیر و پدراو  باشاه بوده بعداً  ازاو  
»اصلچهار«   درطرح   همکاری   برای 
با  واردشیر  کند  می  دعوت  ترومن  
سفر  به روستاهای دوردست  باعمق 
می  آشنا  روستائیان   های  گرفتاری  
شود . درایران آن زمان )1950 میالدی 
به بعد(  »اصل چهار«  به معنای عمران 
وآبادی  روستاها نبود  بلکه به معنای  
آمریکائی  نفوذ  برای  »دفتری   عام 
معنی  استالینی  آن  بود که چپ  ها« 
معهذا  کرد.  می  تلقین  جا   همه  را 
سازمانی بود  جالب وجاذب  وبسیاری 
از تحصیلکرده های انگلیسی  دان به 

آن پیوسته وخدمت کردند.
معاون  بعنوان  زاهدی   اردشیر 
داری  وسپس  عضو کمیسیون خزانه 
»اصلچهار«  از این دوره  درخاطراتش  
به کوتاهی  می گذرد ؛ افسوس جای 
برشمردن  طرح ها  ونتایج آن  وشرح 
گزارش ها  از مثبت ومنفی خالی است 
کتاب   یک  حتی  که  دیدیم  بعدها   .
چپ  زیرا  نشد   نوشته  طرح  براین 
را سیاه  آن سازمان  ها  زن  ها  وچپ 
کردند. هرچند درسالهای اخیر، بیش 
ویلیام  آقای   ، ازآن  پس  سال    50 از 
کتابی  هریس   دکتر  جانشین   وارن  
ترومن   چهار   واصل  ایران  درباب 
کرد   روسفید  را  ووطنش  نگاشت  
ایرانیان خوب  درس  از آن همه  ولی 
کردند  کار  زمان   درآن  که  خوانده 
کسی  همتی به خرج  نداد تا  پرونده  
تاریخ  دست  به  روشن  »اصلچهار«  
 Mission for به  کنید  نگاه  برسد.) 

Peace,W.E.Warne  صفحه ۷۸(
 ، یوتا  در   تحصیل  دردوره 
هائی   آزردگی  اردشیرزاهدی  
درزندگی   مسلمًا  که  دارد   خانوادگی 
به آن  نهاده  که  اثربسیار  او   عاطفی 

بازخواهیم گشت . .. 
رزم  عهد  به  چهار«   »اصل  سازمان 
به کمیسیون   آرا نخست وزیر  مجهز 
مشترک ایران  وآمریکا  برای مطالعه  
طرح های  توسعه وعمران شد.  دراین 
ووزیر  کشاورزی   وزیر  کمیسیون  
بعدی(   وپرورش  )آموزش  فرهنگ 
سوی  از  بهداری  ووزیر  ووزیرراه  
ایران  و رئیس »اصل چهار«  ومعاون 
داشتند.  شرکت  آمریکا   وسفیر  او  
می شود حدس زد  که این کمیسیون  
جزئًا  و کاًل ساسی  هم هست  وناظر 
است  برروابط دو کشور آمریکا وایران 

 بودجه آن  که ابتدا  500 هزار دالر بود  
دالر  میلیون   به 23  ظرف چندسال  

بالغ شد.
ازدوران  اردشیرزاهدی   که  این 
خدمت خود  در»اصل چهار«  شرحی 
 . است  نقصی  دهد   نمی  تفصیلی  
درباره   وارن  کتاب   ولی شاید  وجود 
»اصل چهار«  درایران  اورابی نیاز  می 
وارن  جنبه  .  کتاب  از تفصیل  دارد  
وسیاسی   وعمرانی   کارایی  های  
درایران  دوره   این  رادر  آمریکاییان  
ناشر   وسیله  کتاب   این   . است  واجد 
مشورت  با  اردشیرواحتماالً   خاطرات 
شده  ونشر  چاپ  ایشان   تشویق  و 
است  و به هرحال  تصادفی نیست  به 
خصوص که فصلی  از کتاب راهم  به 

2۸ مرداد اختصاص داده است .
خاطرات  کتاب   مشخصات   ازجمله 
به  دادن   مراجعه  اردشیرزاهدی  
به  که  است   هایی  ومصاحبه  کتب 
است.  شده  نشر  ایشان   خود  همت 
وارن   آقای  غیرازکتاب  بنابراین  
الزم است  خواننده به  حداقل  چند 
 ، مصدق   ، »شاه  مانند   دیگر  کتاب  
عسگری،  نورمحمد  نوشته  زاهدی« 
از   « و   2000 سال   ، استکهلم  چاپ 
زندگی  تا سیاستمداری:  سپاهیگری  
نامه  سپهبدفضل اهلل زاهدی « نوشته  
 ،  199۷ همایونفر  اهلل  عزت  دکتر 
 : »اردشیرزاهدی  و  پاریس(   ، آبنوس 
مصاحبه ها« ازپری اباصلتی  وهوشنگ 
که   )2002، آنجلس  لوس   ، میرهاشم 
اند   خاطرات  همین  تدارک   جملگی 
رجوع کند. گرچه  این  منابع همگی  
وهم جنس  وبه دوراز تجزیه وتحلیل  
اند ولیکن  اسنادومدارک  وتصاویری  

مهم درخوددارند. 
 ، کتاب  دراین  هرفصل  درپایان  
منابع   از  نقل  به  هایی   یادداشت 
مختلف فارسی و فرنگی  آمده که به 
بسیار  بعدزاهدی   نسل  خوانندگان  
کمک می کند  ولی زیبندۀ کتاب بود 
اگر نمونه هایی هم از منابعی  مخالف 
می آمد  زیرا آن مخالفان  درآ» زمان  
عمومی   افکار  خود   کارهای  بانشر 
کمبود   این   . ساختند  می  راواقعًا  
محسوس خواننده نیست  زیرا اسناد  
مربوط به یادداشت  های هربخش  به 
جای خود  بسیار تفسیر خواهند شد.

اسناد  از  دریکی  مثال   عنوان  به   
محرمانه  وزارت امور خارجه انگلیس  
دولت   «: است  آمده    )12۸ صفحه   (
خروج  کردن  آسان  آماده  آمریکا  
جمله  همین    ». نیست  ازایران  شاه  
محققان  دستمایه  بعد   جمالت  و 
ومورخانی خواهدشد  که چرا  آمریکا 
هایزر  اعزام  نظیر  بااقداماتی   بعداً 
کردوراستش  تسهیل  را  شاه  خروج  
را بخواهیم  تسریع کرد ونتیجه  این 
چرخش  سیاسی آمریکا چه بود؟  جز 
های  انجمن  لغزنده  درطاس  غلطیدن 

اسالمی .
پرتالطم  دردوران  اردشیرزاهدی  
 25 است  جوانی   1332 تیرومرداد 
تجربی   دانش  از  کولباری   با  ساله 
از دوستان   به شبکه  وسیعی  ومجهز 
ومریدان ایرانی وفرنگی و او از خدمت 
دراصل چهار  معاف شده ) به خواست 
و  پدر  مفید  است   ومصمم   مصدق(  
خود  طلبی   جاه  وحس  شاه  و  وطن 
می  فوالد  که  اینجاست  شود.  واقع 
جز   کس  هیچ  شود.  دیده  آب  تا  رود 

او نمی توانست  دوران اختفای پدر ) 
درآن  دهد.  سازمان  را    )143 صفحه 
ارتباطی   وسایل  از  یک   هیچ  زمان  
رانداشتند.  الزم   کارایی  ها   ورسانه 
خوب  کتاب   دراین  اردشیر   محیط 
هم  زیراتمام    . است  نشده  برنموده  
وغم  پرسشگر وپرسش شونده  براین 
کهنه  مطلب   این  به  برسند  که  است 
آمریکا  کار  کار  که  نشدنی   کهنه  یا 
قضیه  ها؟   خودمانی  کار  یا  بود  
وزیری   نخست  فرمان  وتکثیر   چاپ 
سرلشگر زاهدی  ساده نیست ؛ رفت 
وآمد  او به دربار نیز. ولی اگر فن آوری 
اعتماد   عیار  است   ضعیف  ها   رسانه 
باالست  بسیار  دوستان   شبکه  به 
وزاهدی ها  شگرد ها دارند  دردوست 
قسم  رفقای  که  ایام   درآن    . یابی 
می  متالشی  هم  از  مصدق   خورده 
شدند  یاران زاهدی ها  سیمان اتصال  

و اعتماد  به همدیگر را یافته بودند.
کتاب خاطرات زاهدی  فاقد جنبه های  
شاید   . است  اجتماعی  روانشناسی 
همگان  شناخته  نباید   اکسیر  این  
همین  را  دوجوازآ»   اگر   که  شود  
چنین  اپوزیسیون   داشتیم   امروز 
امر مسلم  . یک  باخت  رنگ ورو نمی 
اختفای   این که  دردوران  است  وآن 
 ، واردشیرزاهدی  زاهدی   سرلشگر 
اردشیر رابط  با شاه است  وچیزی که 
نام  به آن  می شود»شیمی دوستی« 
داد  بین شاه واردشیر  نطفه می بندد 
جاست  به  فاصله   باحفظ  آخر  تا  که 
شاه  که  اختفاست   دوره   دراین   .
وشاه   پدر  و  وطن  رابه  اردشیر  عشق 
تصدیق کرده  وجاه طلبی اورا  حق او 
می داند. کتاب پراست  از این دقایق 
وقشری   ولی سبکسرانه  نشده   گفته 
وذکر شده  وسیله مخالفان  وموافقان 

سیاسی.
زاهدی   سرلشگر  رفت   که  مصدق   
مبنی  کرد   منتشر  صورتحسابی  
او  از دوران  مانده   بجا  بربدهی  های 
به مبلغ  1۷ میلیاردو  ) صفحه 445( 
دولت   که  مبالغی   منهای  ریال    ۷05
به مقاطعه کاران  بدهکار بود. بودجه 
 6/14 مصدق   از  بعد  درسال   کشور  
میلیارد ریال  بود ولی مملکت  بودجه 
می  دوازدهم  یک  صورت  به  خودرا  
پرداخت . آوردن این مطالب  درکتاب 
وخالی   خشک  صورت  به  خاطرات  
کند   نمی  رامتأثر   امروزی   خواننده 
زیرا ما شاهدیم  که دَول  بزرگ جهان  
وآن  دارند   بودجه  وکسر  بدهکارند 
نمی  کشورداری   در  مهم  نقصی  را 
روز   آن  محیط  بود   الزم  پس   . دانند 
واقتصادفئودالی  ودرآمد ناچیز  دولت 
لطفًا ورق بزنید

اردشیرزاهدی درکنار پرزیدنت نیکسون
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از مالیات  حقه  به سبب عدم  رونق  
اقتصادی  واقتصاد  تک پایه  ای نفتی      
  که ملی شده بود  ولی خریداران به 
آن بی میلی  نشان می دادند  مطرح 
از   وتحلیلی  تجزیه  نقص  این   شود. 
ارزش کتاب نمی کاهد  ولی خواننده 
کند.  می  مجهز  را  ومخالف  گمراه  را 

حیف !
مصدق دردادگاه گفته است  ازفرمان 
است  کرده   جعل  استنباط  شاه  
نهایت  در  پرسشگر   )152 )صفحه 
وایشان  پرسد   می  اردشیر  از  دقت  
اند«   گفته  :»خالف  دهد  می  پاسخ 
تا  است   درکتاب  فرمان  وعکس 
درصفحه   ( باشد.  داور  خود  خواننده 
نیز  چاپ شده  همایونفر  کتاب   324
محاکمه  که  برآنند  بسیاری   ). است 
مصدق ضرور نبود  حیف که پرسشگر  
نکشانده   سئوال  به  را   مطلب  این 
مجلدات   . است  باقی  فرصت   . است 

دیگر درراهند.
سرهنگ  گوید  می  اردشیرزاهدی  
داد  را  فرمان  که  بعدازآن  نصیری  
آنجا  کرد  اشتباه  گرفت   ورسید 
بازداشت  برای  او  زیرا   شد،  معطل 
زمان   درآ»  جراید  بود.  نرفته  مصدق 
این  درخصوص  نصیری   خوف  از 
مسئله  بحث نکردند.  نصیری  درجه 
سرتیپی خودرا  قبل از آن که  شاه از 
رم  به ایران برگردد  از تیمسارزاهدی  
گرفت  و این بدون اجازه شاه بود. به 
فرودگاه  به  شاه   وقتی  دلیل  همین 
را  نصیری  وزاهدی   رسید  مهرآباد 
نمی  وگفت  شد  متغییر  کرد   معرفی 
شد  صبر کنید  تا من بیایم ؟  درکتاب 
جای  این تصادم شاه  ونخست وزیر  
فاتح خالی است . ومی دانیم که  شاه 
با ترکسیب دولت زاهدی  هم از همان  
جرم  دوواقعه   واین  نبود  موافق  اول 
گرفت وبزرگ شد  تا استعفای زاهدی 
. بی آن که شاه  ذره ای از محبت خود  
بکاهد  یافرزنداو   تیمسارزاهدی   به 

ولی واقعیات کارخودرا کردند.
اردشیر زاهدی  درخاطرات خود  کمترین
  اعتبار  به نوشته های  کیم روزولت  
.کتاب او بنام »ضدکودتا«  نمی دهد. از 
قراراین شاه بود که  که کرمیت روزولت  
رادردفتر خود  به تیمسارزاهدی معرفی 
می کند  )صفحه 1۸0(  پس می شود  
موازی  های  تیم  که  گرفت  نتیجه 
وبه  چرا   .وگرنه  است  وجودداشته 
چه دلیل  شاه زاهدی را  دعوت کند 
به چای وکیم روزولت را  معرفی کند 
پوالرد  از  اردشیرزاهدی   گله  او؟  به 
)اریک(  که چرا هندرسن  سه ساعت 
نزد مصدق  می رود  وروحیه مخالفان

را ضعیف می کند  درهمین راستاست 
های   شبکه  وجود   .   )1۸2 .)صفحه 
امریست  کارها   درچنین  عملیاتی  
عادی .  اردشیرزاهدی می داند  ولی 

به روی خود نمی آورد.  واقعیت امر  

اپوزیسیون   شبکه  استقرار   درنظراو 
ها   یی  آمریکا  منتها   .. است  خودی 
به  نفوذ  امکان  هم   شبکه  درهمین 
نقش   . داشتند  نفوذی  عوامل  مدد  
آفرینی  یک مرد 25 ساله  پرکار چون 
اردشیرزاهدی  مورد انکار آن ها نبود  
داخلی  مخالف   نیروهای  برآورد  ولی 
مطالب  این  شد.  می  وسنگین  سبک 

درکتاب  تحلیل نشده است .
از  اردشیرزاهدی   که  اطاعتی   باهمه 
خود  گاهی  دهد   می  نشان  پدرخود 
مصلحت  که  کاری  وبه  شود  می  رأی 
است  دست می زندوحسابی خطر می 
برای جلب  به اصفهان   او  کند. رفتن 
معاون  ضرغام   سرهنگ  همکاری  
است  دست  ازاین  اصفهان   نُه  لشگر 
کرد؟   کاررا  این  چرا    *1۸5 )صفحه 
مگر نه اینکه کودتائی نبود ؟ وحرکت  
بگیرد؟   نظامی  رنگ  بایست   نمی 
است  روشن  پاسخ    )195 )صفحه  
ونظامیان  داشت   فرمان  تیمسار   :
موارد   دربعضی  کتاب   دانستند.  نمی 
به عهده خواننده  می  را   روشنگری 
نهد و این  نقص است . اردشیر  رفت 

روشنگری کرد ، یارگیری کرد.
به بهانه رد کتاب  »وودهاوس« و»کیم 
نشان  اردشیرزاهدی     » روزولت 
ونوشته  دهد   می  کمیاب  غیرتی  از 
کند.  می  بها  بی  الاقل   آنهارا   های  
ارتش  دراثراقدام   اردشیرکودتارا  
می داند  ونمونه  ناپلئون  ورضاشاه را  
درذهن  متبادر می کند  ونمی خواهد  
دارند   سفید  رنگ  که  هایی  کودتا  به 
نظامیان  دردستکش مخملی   ودست 
دیپلمات  است ، آن هم  درآن  روزگار  
قانونی   برعزل  او   تکیه  کند.  فکر   ،
دکتر  را   نکته  واین  است   مصدق 
مصدق  به  هم   صدیقی   غالمحسین 
گفته بود ه است ولی مصدق  مطمئن 

بوده که  »شاه جرأت نمی کند«  وشاه 
به مدد شبکه های متعددی

طرفداران   کرد.   جرأت  داشت   که   
انگشت  نیز   مصدق  ومتعصب  پرمهر 
ریشه   به  بهتراست  گزیدند.  ندامت  
پدرساالر   جامعه  درآن  پدیده   این 
واقعیت   . کنیم  توجه  اقتدار طلب   و 
این است  که ایران زخمی داشت  از 
وچپ  وکردستان   آذربایجان   باب 
باید   بجا  وجا  ناگزیر   که  استالینی  
تصدیق کرد  دولتمردان  ایران چاره  
آ» را در اقتدار ملی  و به مدد بسیج 
شاه  همبستگی   لوای   زیر  مردم  
دولت  همین  گاه   ولی  دیدند.  وملت 
مردان  به جایی در بسیج مردم وافکار 
برسریرشاهی   که  رسیدند   عمومی 
سایه ای پررنگ  می انداخته اند غافل 
از اینکه  شاه شغلش شاهی است  و 
دریک نظام مقتدر  ملت - دولتی  نمی 
شود  اورا مجبوربه  سلطنت و فارغ از 
حکومت کرد  مگر آن  که دموکراسی  
دراذهان  عمیقًا نشسته باشد. تراژدی  
امیرکبیر وقائم مقام فراهانی  و فروغی  
در   ریشه  وزاهدی  ومصدق   قوام  و 
نخست  وزاهدی  دارد  فوق  واقعیت  
 . نظام  به  بود   ترین  صمیم   ، وزیر  
قانون اساسی  مشروطیت  پادشاهی،   
آرمان داشت  ولی جامعه،  ساختمان  
دموکراتیک  نداشت . علت آن که در 
به  مایل  آمریکاییان   اسناد سیاسی  
رفتن شاه  یا تسهیل کردن  عزیمت 
او نیستند  ودرهمان حال  هندرسون 
سفیر ، ساعت های دراز با  مصدق می 
به  الزم   هردو  که  است  این  گذراند  
ملزوم هم ) شاه ومصدق(  بودند  ولی 
وقتی  بحران دررابطه  جا می افتد  آن 
یکی که قانون به او حق عزل می دهد  
صدیقی   غالمحسین  دکتر  قول  به 
برآن دیگری  که عمق فقر وخطر چپ  
استالینی را نمی بیند  غلبه می کند 
دولت    - ملت  نظام  به  معتاد   ومردم 
به  و روی  این  به  ملی پشت  واقتدار  
آن می کنند. شاه محبوبیتی  داشت 

که شادروان مصدق  ابعادش را درست 
نسنجید. چنان که مصدق محبوبیتی 
یافت  براثر محاکمه اش وشاه ابعادش 
دراین  تفاوت  نسنجید.   درست  را  
بود  که مصدق منصوب  و شاه  وارث 
شاید  بود.   خود  درنظام  سلطنت  
بیمار است   مصدق ندید  که استالین 
می  راآسان  کارآمریکا   امر  این  و 
صفحه    ( وایران  کنددرخاورمیانه  
و  آمریکا(   ملی  امنیت  320  شورای 
استخوان   مغز  تا  ندید  که مردم  شاه 
ضداستعماری   مبارزات  نتایج   مغرور 
اند. مصدق می داند  که آمریکا نظام 
بیند  می  معتبر  رادرایران  پادشاهی  
کاظم  مهندس   گزارش  به  معهذا  
است  نظام  تغییر  درفکر  حسیبی  
افراطی   به  ومیدان    )22۷ )صفحه 

ترین ها می دهد.
 اردشیرزاهدی  باهمه جوانی  آمریکارا 
. او عملیات  منتسب به   می شناخت 
»سیا« را  لخت وعور می بیند  وهرجا 
کند؛   می  تحقیرشان   دهد  دست  
دارد   یقین  برآن  که  چیزی   . بادلیل 
نارضایتی مردم  از باب فقروفاقه است  
وچیز دیگری  راهم  باوردارد  وآن این 
است  که مردم ومملکت  شاه را الزم 
ازرفتن  بعد  دراز  دارند. طی سالهای  
مصدق ، درایران  درباره ی واژه های 
بحث  درکودتا«   کودتا   « و  »کودتا«  
پس   ، طلبان  سلطنت  ازسوی  نشد  
اذهان ساده ، تبلیغات چپ  راپذیرفت  
نورمکرری  اردشیرزاهدی   خاطرات 
 . ایران  ازتاریخ  تاری   برُغرفه  است  
تنها  برماگذشت  ولی  بسیاری  زمان 
آنها  آمد.  کاغذ  به  از حقایق   اندکی  
که  راه بحث  رادر1۷ سال آخر  نظام 
نو  چپ   ، درتبلیغات   ، مسدودکردند 
نوارشده  رابه مدد مرتجعان  دین ورز 

گشودند.
 ، وزیر  نخست  مشاور  درسَمت 
اردشیرزاهدی  نقش رابط پدر و شاه 
را دارد  ولی جای خودرا  نمی داند  و 
نمد   می  ای  رشته  وصمیم   سرراست 
حسادت  مورد  که  وشاه   خود  میان 
وروش  منش   منهی   . است  دیگران 
 . است  درامان   .پس  سپراوست  او  
ازاین پس اردشیر  به بهترین شناخت  
اصطالح   و  یابد   می  دست  درباریان 
»اعلیحضرت عزیزم«  درذهنش  نطفه 
می بندد. اردشیرزاهدی  استعفای پدر  
داند   می  امری  خودرا   وزیر  نخست 
اردشیر  رفت   که  پدر   . آندو  مابین 
احساس  ضعف نمی کند. برعکس  بال 
واردشیرواقعی   آورد   درمی  تازه  وپر 
ولی اردشیردوم  زاییده می شودکه ما 
در مجلدات بعدی خاطرات او  این را 

بی پرده خواهیم دید. 
»خاطرات   : کتاب:عنوان  مشخصات 
:ازکودکی  )جلداول  اردشیرزاهدی« 
وزیری( نخست  از  پدر  استعفای  تا 
ویراستار احمداحرارناشرIbex بتسدا

اردشیرزاهدی 
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برخی از هواداران زنده یاددکتر محمد 
نّیت  هر  به  ویا  شیفتگی  ازراه  مصدق 
از دموکرات منشی  ای،همچنان  وبهانه 
وآنچه را که ایشان دراین راه انجام داده 
است ،می نویسندومیگویندوپایان پذیر 
معاصرراازراه  تنهاتاریخ  نه  نیست،که 
سازند،بلکه  دارمی  خدشه  وبُغض  ُحب 
ازهیچ توهین وناسزا وتهمت به کسانیکه 
اندک نقدی براشتباهات و رفتار واعمال 
ندارند،  کوتاهی  کنند،  ابراز  نامبرده 
اگرچه تاکنون بسیار کوشیده ام با توجه 
به گذشت زمانی دراز،گفتارونوشتارهای 
این شیفتگاِن تابو ساز را که هنوزهمچنان 
ادامه دارد،نادیده بگیرم ودست به قلم 
که  میّسرم  نبرم،دیدم»نبودبرسرآتش 

نجوشم«.
 برای آنکه بدانیم دکتر محمد مصدق که 
در میهن دوستی وبه دور از آلودگی های 
مالِی ایشان کمترین تردیدی نیست ،با 
سفیدی  وریش  سیاسی   نفوذ  ی  همه 
اش ،چه گامهایی دردرازنای عمرسیاسی 
دموکراتیک  استقراررژیمی  درراه  اش 
کوشا  راه  حّددراین  ویاتاچه  برداشته 
این  ُمّدعای  بررسی   به   است،  بوده 
شیفتگان می پردازیم،ازاین روالزم است 
کدام  به  دموکرات  انسان  یک  بدانیم 
یک ازمبانی آنچه راکه نشان ازتفکری 
دارد، در دکتر مصدق می  دموکراتیک 

توان ُسراغ گرفت.
 اهم این مبانی عبارتند از:

          -آزادی گفتارونوشتار)به دوراز 
ُفحش وناسزاگویی(.

        -تساوی حقوق زنان ومردان ازهر 
جهت وبابت.

       -برابری حقوق پیروان همه ی ادیان 
دررژیم  که  آنجا  ها،تا  وآیین  ومذاهب 
حتا  وزارت  به  رسیدن  حق  پادشاهی 
تا  جمهوری  ودررژیم  وزیری  نخست 
دین  جمهوری)حذف  ریاست  منصب 

رسمی از قانون(.
     - آزادی احزاب وطیفهای گوناگون 
سالح  بکارگیری  عدم  حّد  تا  سیاسی 
منظور  به  آنها  وسردازسوی  گرم 
مبانی  این  خود.که  اهداف  به  رسیدن 
ی  همه  پذیرش  مواردمورد  جمله  از 
سازمانهای حقوق بشر،حتاسازمان ملل 
مبانی  این  به  توّجه  با  قراردارند،حال 
در  مصدق  دکتر  که  است  این  پرسش 
با  آنهم  مجلس  نمایندگی  چهاردوره 
همه ی نفوذ وریش سفیدی وگذراندن 
دراروپا،کدام  آنهم  عالیه  تحصیالت 
طرحی ویا درزمان نخست وزیری کدام 
الیحه ای رااز میان طرح هاولوایحی که 
ازسوی خود به مجلس ارائه میداده است 
تقدیم  مجلس  به  تصویب  جهت  به    ،
کرده بود،تا نشان دهد که دارای تفکری 
دموکراتیک بوده است،حتا اگر می دید 

که مجلس با طرح والیحۀ ایشان به 

دالیل باورهای مذهبی وسیاسی وُعرفی 
رایج در کشور،موافقت نخواهد کرد ، که 
یقیناً نمی کرد،اما نشان می دادکه ایشان 
تالشش را کرده است ویا الاقل درروزنامه 
ای مقاله ای را که نشان ازدموکراتیک 
بودن ایشان دهد،منتشرکند،ولی چون 
چنان  به  نبود،دست  اندیشه  دراین 
کاری نزد،دکتر مصدق در دادگاه نظامی 
سرنگونی  ی  خوددرباره  از  دردفاع 
تندیسهای رضاشاه ومحمدرضا شاه می 
گوید:»شخص بنده به هیچوجه عقیده به 
مجّسمه نداشتم ومجسمه در قانون شرع 
ما حرام است...صاف وصریح عرض می 
کنم که من با مجّسمه نه فقط ازاین نظر 
که خالف مذهب است  ومن فردمسلمان 
هستم که باید تبعّیت از مذهب خودبکنم 
و...«ویا درموردبرگزاری رفراندوم چنین 
اطالع  که  کند:»آنهایی  می  استدالل 
ندارند یا اینکه ازاجرای آن متضّرر شده 
اند،میگویند رفراندوم درقانون اساسی 
پیش بینی نشده ،مخالف قانون اساسی 
است،حتا یکی ازروحانیون 9اسفند هم 
داد،درصورتیکه  آن  ُحرمت  به  حکم 
نفرموده  نهی  انور  شرع  که  هرعملی 
وواضحی  مسلم  است...ودلیل  مباح 
براساس  و...«،که  آن  براستحباب  است 
این چنین تفکری زمامداران کشور ما به 
حکم شرع انور،چه کارها یی راکه نمی 
انجام  اساسی  ازقانون  توانستندخارج 

ندهند!
اکنون پرسش این است که معتقدومؤمن 
وپای بند به حکم شرع انور،می تواند یک 
دیگربر  زبان  باشد،به  دموکرات  انسان 

مبانی اشاره شده در فوق گردن بنهد؟
درتمامی دوران صدارت ایشان در مقام 
یک  ماه(  وسه  وزیری)دوسال  نخست 
وزیر زردشتی ویا ُسّنی ویا یهودی که 
باورشان از دین شان مورد پذیرش قانون 

اساسی بود،دیده نشده است. 
زمامداری  درسراسردوران  بااینکه   
بود،مع  برقرار  نظامی  حکومت  ایشان 
بیشتر  هرچه  تثبیت  منظور  به  ذلک 
ازفعالّیت  وجلوگیری  دولت  قدرت 
قانون  از  استفاده  سیاسی،با  مخالفان 
را  اجتماعی«  اختیارات،قانون»امنّیت 
که پس ازایشان پایه واساس تشکیالتی 
به نام کوتاه شده ی »ساواک« گردید،به 
دولت  به  قانون  رساند،این  تصویب 
که  را  یاهرکس  میدادهرمخالف  اجازه 
خالف مصالح دولت)نه کشور(رفتارکند 
بازداشت کند ویا به تبعید بفرستد)بدون 
رسیدگی دردادگاه(،درمجلس این قانون 
مورداعتراض قرارگرفت ودکتر بقایی آن 

رامقرّرات آزادی ُکش نامید.
ظاهر شیفتگان  ازبه  یکی  اینکه  ُطرفه 
انور، ید  با شرع  ایشان که در مخالفت 
طوالیی داردودستورات آن را غیر انسانی 

وواپس ماندگی برمی شمارد،درزمان 

اجرای برنامه ی تلویزیونی قاب عکسی 
نگاره ی فردوسی ودکتر مصدق  را که 
وسید احمدکسروی وستارخان از آن به 
چشم می خورد،در کناردست خود می 
نهد که هیچ تجانسی باهم ندارند،گویی 
خود  کنار  در  نگاره  آن  نهادن  بدون 
نخواهد توانست به ادای مطلب وتأثیرآن 
که  پردازد،همانگونه  به  درشنوندگان 
به  پاروقادر  داشتن  بدون  بان  کرجی 

حرکت  دادن کرجی نیست!
 سید احمد کسروی نیزهمچون ُمجری 
آنکه  انوربود،حال  ضّدشرع  مورداشاره 
دکتر مصدق مراعی ومعتقد به دستورات 
آن حتا با زیر پانهادن قانون اساسی که 

دیگران را به رعایت آن متذّکرمی شد .
ششم  سال  یازدهم  درشمارۀ  کسروی 
می  ایشان(  انتشارات  پیمان)ازجمله 
بوده  می  که  هایی  آیین  نویسد:»..آن 
بهم  است  بود،این  نمی  زمان  این  برای 
باید  می  رفته،اکنون  وازمیان  خورده 
این  به  که  باشد،آیینی  درمیان  آیینی 
زمان باشد.«،کتاب داوری اودر مذّمت از 

شیعه گری بیانگرروشن این مّدعااست.
زمانیکه هر ایرانی میهن دوست تاریخ 
را  تیسفون  به  اعراب  حملۀ  انگیز  غم 
شنود،ُمتأثروُمنقلب  می  ویا  خواند  می 
ُمجریان آن  نثار  ونفرین  می شودولعن 
درنکوهش  کسروی  یاد  کند،زنده  می 
هرسال   ، سرایان  وداستان  شاعران  از 
سعدی  ازآثار  سوزان  کتاب  جشن 
وعطاروبسیاری  ومولوی  وخیام  وحافظ 
پیروانش  حضور  رادر  دیگرازکتابها 
زنان  ی  ودرباره  است!  کرده  برپامی 
می  یکم»پیمان«  سال  یکم  شمارۀ  در 
کارهایی  برای  را  زنان  گوید:»...خدا 
کارهایی،زنان  برای  را  ومردان  آفریده 
نباید جز به کارهای زنانه برخیزند،کسانی 
زنان را کوتاه خرد می ستایند،این درباره 
کارهای  به  که  است  درست  زنان  ی 
برای  را  زنان  خدا  برخیزند،چه  مردانه 
کارهایی آفریده ومردان رابرای کارهایی، 
زن برای بچه آوردن وخانه نگهداشتن 
گونه  واین  وپوختن]پختن[  وروفتن 
پیشه هااست...وچون این کارها چندان 
...آن  ندارد  اندیشه ودوربینی  به  نیازی 
چه زن رارسواکرده،مشت اوراوا میکند 
است  برخاستن  مردانه  کارهای  به 
درباره  که  اشاره  مورد  ُمجری  و...«،اما 
ایشان  ی کتاب دوستی وکتاب خوانی 

کمترین تردیدی ندارم، باچنین آگاهی 
عنوان  به  اورا  ی  ،نگاره  ازباورکسروی 
شنوندگانش  به  خواهی  آزادی  سمُبل 

ارائه میدهد!؟
 بیفزایم که به مصداق»عیب می جمله 
بگفتی هنرش نیز بگو«،توان وشایستگی 
انکار  جای  تاریخ  نگارش  در  کسروی 
نیست ،که اودراین راه طی سالهاپژوهش 
وبررسی، خالق آثار گرانبهایی درزمینۀ 

تاریخ بوده است .
درراه  خواهان  مشروطه  زمانیکه 
استقراررژیم مشروطه از جان ومال خود 
می گذشتند،دکتر مصدق باآنکه درسنین 
نیست  بود،دانسته  بیست  ی  دهه 
درکدام نقطه ازجایگاه مشروطه خواهی 
قرارداشته است،مگردرزمانیکه مشروطه 
چند  خاطر  به  وایشان  یافت  استقرار 
پارچه آبادی که همسر ایشان در ایالت 
اصفهان داشت،داوطلب وکالت آنهم از 
طیف اعیان وشاهزادگان می شود،ولی 
چون گفته شده بود که سن ایشان به 
برآورد  )29سال  نرسیده  سالگی  سی 
نمی  تصویب  اش  بود(،اعتبارنامه  شده 
شود،درکدام نوشته ای ازتاریخ نویسان 
مشروطه  جوشش  نگاران،از  ووقایع 
خواهی دکتر مصدق درآنروزهای پر از 
دلهره ونگرانیهاوستمکاری های مأموران 
است؟اما  آمده  میان  به  ذکری  قاجار، 
که  میدهند  نشان  تاریخی  رویداهای 
شاه  علی  محمد  پادشاهی  درزمان 
از  خواهان  مشروطه  قاجارودرزمانیکه 
سوی آن پادشاه در فشار وتعقیب بوده 
به ایشان  اند،به خاطراعتمادی که شاه 
داشته ،عامل ابالغ گزارشهای دایی خود 
علیشاه  محمد  به  فرمانفرما  شاهزاده 
وباز زمانیکه مجلس  دردرباربوده است 
به فرمان محمد علیشاه توسط لیاُخف 
روسی فرماندِه نیروی قزاق به توپ بسته 
ملک  چون  خواهانی  شودوآزادی  می 
وبسیاری  وصوراسرافیل  المتکلمین 
ُجرم  به  خواهان  مشروطه  از  دیگر 
آزادی خواهی ،به دستور محمدعلیشاه 
با فشارطناب بر گردن در باغشاه جان 
آن  وستارخان  میدادند  ازدست  خودرا 
میهن  آذری  وشجاع  غیور  مرد  یگانه 
با عده ای معدود  ما در محلۀ امیزخیز 
نظامی  نیروی  درمحاصرۀ  یارانش  با 
محمد علی شاه وطوایف هوادارش بود 
واز هرسو راه آذوقه به سوی اوویارانش 
توپها  شلیک  ودرزیر  شده  بسته 
بود،دکتر مصدق ازسوی محمد علیشاه 
به عضویّت مجمعی از هواداران خود به 
عنوان ُمشاوره برگزیده می شود)ازکتاب 
نهد،ازاین  می  ایشان(وگردن  خاطرات 
روباآنچه که به کوتاهی وگذرااشاره شده 
محتوی  قابی  نهادن  اگرنگوییم  است 
مورداشاره  های  شخصّیت  های  نگاره 
)جمع اضداد(ازسوی ُمجری مورداشاره 
در کنار خود نه ازروی نا آگاهی وغرض 

است،یقیناً از کج سلیقگی است.
 اگر آزادیخواهی ودموکرات منشی در 

بقیه درصفحه19

آیا دکتر محمد مصدق یک رُجل دموکرات بود؟ 
از: ک . هومان
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نوشته دکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

اداهم جنگ  اریان ورعاق

هفتم سپتامبر 1380

دیروز در آشپزخانه ساختمان  بکمن  
اشرف(سرمیز  واالحضرت  )اقامتگاه 
آتابای  کامبیز  بین  جالبی  بحث  غذا 
نوبخت   وسرهنگ  ماکوئی  وتیمسار 

درگرفت .
آتابای می گفت  یک گزارش هست که 
ژنرال هویزر داده است . دراین گزارش 
می گوید  با ده ها افسر ارشد  ایران 
صحبت کرده است . هیچمدام را الیق 
همه  یابد.  نمی  کودتا  برای  ومصمم  
گفت   نوبخت  هستند.  پرت  و  ترسو 
همینطور  داد   . جواب  نیست  اینطور 
است و حتی خسرو داد  که می گویند  
می خواست کودتا کند  صحیح نیست 
ندارئد  الزم  ازشاه  اجازه  که  کودتا   .
بیمار  شاه  دیدند  می  که  اینها  تازه 
بگیرد   تصمیم  تواند  ونمی  است  
را  باید شاه   . است   ومملکت درخطر 
دریک اتاق نگهمیداشتند وکودتا می 
متأسفانه   کرد   عالوه  کامبیز  کردند. 
که  بود  شده  داغان  چنان   ارتش 
حتی  برای یک هفته سوخت نداشت 
.آنها پیش بینی نکرده بودند که یک 
نفت  ملی  شرکت  است  ممکن  روز 
خودشان  است   والزم  کند  اعتصاب 
ذخیره  داشته باشند. نوبخت گفت  ما 
کویت   از  مرتب  هواپیما  با  روزها   آن 

بنزین می آوردیم .
می  که  حرفهارا  این  آدم  درهرحال  
شنود  متأثر می شود. همه اش نشسته 
ایم  آمریکارا مذمت می کنیم . اگر ما 
یک تشکیالت اساسی  با مردان الیق  
داشتیم  که مملکت برباد نمی رفت و 
به دست یک مشت آخوندوفلسطینی 

نمی افتاد.

23 سپتامبر 1980

به  مبدل   ایران  مرزی   زدوخورد 
. ارتش  یک جنگ  واقعی شده است 
آن  عناصر  بهترین  که  ایران   بدبخت 
یا  اند   یا کنارگذاشته  اند  یا کشته  را 
مقاومت  تاب  هستند  فراری  اینکه 
ندارد  تازه آیت اهلل که معتقد به ملیت 

وپرچم  واین صحبت ها  نیست نمی 

دانم  چطور توقع دارد  ارتش بجنگد.
نظامی  های  فرودگاه  تمام  ها  عراقی 
)بخاطر   اصفهان  باستثنای  را  ایران 
بمباران  هستند.(  روسها  آنجا  اینکه 
شط  بر  خودرا  حاکمیت  اند.  کرده 
نفت  اندوحوزه   کرده  مستقر  العرب  

شاه را درکرمانشاه  گرفته اند 
همین چند هفته اخیر به جرم شرکت 
و  افسر   100 از  بیش  کودتا  دریک 
خلبان جوان ایرانی  آخوندها ی کثیف 
تیرباران کرده اند. مالحظۀ عکس  این 
هرایرانی  قلب  درجراید   جوانان  

رافشرده می کند.
عناوین   تمام  بعدازظهر    4 ساعت 
رادیو   و  تلویزیون   اخبار  و  جراید 
 . است  وعراق  ایران  جنگ   دربارۀ 
ظاهراً ستونهای ارتش عراق وارد خاک 
را  وخرمشهر  آبادان  اندو  شده  ایران 
مقیم  های  ایرانی  اند.  کرده  محاصره 
آمریکا  مرتب بیکدیگر تلفن می کنند 
وخبر تازه می خواهند. دکتر شاهقلی 
می گفت خرمشهر سقوط کرده است 

.وایران دارد تجزیه می شود.
من اغلب به سئوال کنندگان می گویم  
نباید راحت  باشند . وضع ما  همانند  

یهودی های آلمان زمان هیتلراست 
مگر موقعی که روس ها و انگلیس ها  
آلمان هیتلری را می کوبیدند  یهودی 
هیتلر  شدند؟  نمی  خوشحال  ها 
وویرانی  کشته  میلیونها  قیمت   به 
ازبین  آلمان   تجزیه کشور  و  مملکت 
آلمان   های  یهودی  ضمنًا  ولی  رفت 
هم ازشر او خالص شدند. ماها هم  به 
حکومت  شر  از  باید  شده   قیمت  هر 
خالص   ابلیس  وخمینی   آخوندها 

شویم .

25 سپتامبر 1980

اشرف   واالحضرت  دفتر  در  امروز 
با تلکس  پیام ولیعهد غوغابود.  برسر 
خالصه  بود.   ه  رسید  قاهره  از  پیام 
پیام این بود که تمامیت ارضی  ایران 
از تضادهای سیاسی و مسلکی  باالتر 
است ومن که یک خلبان جوان هستم 

برای دفاع  ایران آماده ام.
 امضاء ولیعهد ایران
این  بود.  ایران  ارتش  به  خطاب  پیام 
سپهبدی   فرهاد  ونه  من  نه  را  پیام 
قاهره  با  تلفنی   . ندانستیم  مناسب 
آتابای   کامبیز  به  ومن  گرفتیم  تماس 
ند  آمد  تلفن  پای  که  جوادی  بعداً  و 
گفتیم  این پیام  به این ترتیب صالح 
نیست منتشر شود وباید به  غاصبین 
انهدام   باعث  که  وخمینی  داخلی 
پیام   و  شود  اشاره  است   شده  ایران 
را می دهد  این معنی  این صورت   به 
که اختالف  با خمینی را ندیده بگیرید 
و بروید با عراق  بجنگید. در حالیکه  
همین امروز  سادات طی مصاحبه ای 
ازاین  باید  ایران  ارتش   «: است  گفته 
را  وخمینی  کند  استفاده  فرصت  

سرنگون نماید.«
متأسفانه معلوم شد مارا دربرابر عمل 
داده  را  پیام  و  قراردادند  شده  انجام 

اند لوموند پاریس چاپ کرده است .
آنجلس  ازلوس   ، آمریکا  ازصدای 
تلفن  دیگران  و  معینیان  و  روشنیان 
نا مناسب  کردند و گفتند پیام بسیار 
است . تالش کردم با ولیعهد ویا علیا 
نشدم. موفق  کنم  صحبت  حضرت  
 . بود   تلفن  پای  اویسی   سرهنگ 
تأیید  هم  او  و  گفتم  او  به  را  نظراتم 
واالحضرت  به  را  مراتب  عصر  کرد. 
اشرف  گفتم . تا اسم جوادی را آوردم 

گفت  به به ... 
ولی  شناسم  نمی  من  را   جوادی  این 
خوشی  دل  ازاو  ها   ایرانی  بیشتر 
که  علیاحضرت  گویند  می  ندارند. 
آشنائی  او  با  بوده   محصل  درپاریس 

داشته است .
هفته گذشته که ولیعهد در نیویورک 
دراین   . کردم  مالقات  باایشان  بود  
اساسی  شرایط  از  یکی  گفتم  مالقات 
دور  به  که  است  این  واالحضرت 
جمع  والیق  تمیزوباشرف  افراد  خود 
فرمایند . این عده یک طرح کلی برای 
وقت  کنند.وآن  آماده  ایران   نجات 
تظاهرات،   : شود  می  که  هراقدامی 
 ، مصاحبه  انجام   ، اعالمیه  صدور 

درچهارچوب   رادیوئی   برنامه  تهیه 
فکررا  همین  گفت  باشد.  طرح  این 
وجود  از  توان   می  مثاًل  گفتم   . دارم 
اهلل  نصرت  افشارو  اصالن  امیر  آقای 
اتفاقًا  گفت   . کرد  استفاده  معینیان  
می  درلیست  اشخاص   این  هردو 
رضائی  نظیر  اشخاصی  دیگر  باشند. 
مشاور نخواهند بود . اضافه کرد  من 
مشکالت زیاد دارم  مثاًل باید بدانم  به 
تحصیل ادامه می دهم  یانه  زیرا اگر 
درس بخوانم وقت کمتری  برای سایر  
امور خواهم داشت . ضمنًا ما مشکالت  
البته ممکن است کمک   . مالی داریم 

هائی دریافت کنیم .  
با  مالقات  دراین  که  این  باوجود 
کامل  دقت  شدم  متوجه  واالحضرت 
ازآن  قبل  یکشنبه  که  خصوصًا  دارد 
سر  ظفر  شاه  ملک  درخانه  روز  
گفت  وولیعهد  درگرفت  بحث  ناهار 
مغزوقلب  مانند  وملیت  روحانیت 
برای کشور ضروری می  بدن(   )برای 
. ما اشتباه کردیم روحانیت را  باشند 
اشتباه  نادیده گرفتیم وحاال خمینی  
گرفته  کم  دست  را  ملیت   ، کند  می 

است .
باهمه اینها جریان این پیام  نشان می 
دهد دور ولیعهد و علیا حضرت را عده 

ای نا آگاه گرفته اند.

اول اکتبر 1980

بامدادروز 22 سپتامبر عراقی ها چند 
بمباران  را  مهرآباد  منجمله  فرودگاه  
روز  هدف  بعداز ظهر همان  و  کردند 
حمله  مورد  درایران  را  نظامی  های 

قرار دادند. 
کردند   اعالم  ها  عراقی  سپتامبر   23
تنگه  خواهد   می  ایران  چون   که 
هرمز را به بندد ونیروهای عراقی وارد 
خاک  ایران می شوند. ایرانی ها بغداد 
دهند   می  قرار  هوائی  حمله  مورد  را 
ایرانی ها به مجتمع پتروشیمی یصره 
هم  انگلیسی   وسه  کنند  می  حمله 

دراین حمله کشته می شوند.
24 سپتامبر  : عراقی ها  به فرودگاه 

اشتباه  ما   . باشند  برای کشور ضروری می  مانند مغزوقلب )در بدن(   : روحانیت وملیت  ولیعهد 
کردیم روحانیت را نادیده گرفتیم وحاال خمینی  اشتباه می کند ، ملیت را دست کم گرفته است .
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هوائی  حمله   ، سنندج  اهواز،  تبریز  
دزفول  هوائی   وپایگاه  کنند  می 
کنند.  می  رابمباران  )شاهرخی( 
ایرانی ها  به تأسیسات  نفتی کرکوک  
بصره  و  کنند  می  حمله  وموصل 
می  بمباران   را  شعبیه  وپاالیشگاه 
کند. جنگ دریایی درآبهای بصره که 
عراق مدعی است 5 ناوچه ایرانی  طی 
هردو  میدهد.  اندروی  شده  غرق  آن 
زیاد  تعداد   طرف  مدعی هستند که 
هواپیمای دشمن راسرنگون کرده اند.

وکرکوک  وموصل  بغداد  25 سپتامبر: 
قرار  ایران  هوائی  حمله  مورد  واربیل 
رئیس  معاون  . طارق عزیز  گیرند  می 
اعالم  درپاریس  عراق  جمهوری 
ایران  هواپیمای   140 که  میدارد  
می  اعالم  تهران  اند.  شده  سرنگون 
مورد  دریا  طریق  از  را  بندرفاو  دارد  

حمله قرارداده است .
بعد از این جریانات ستونهای موتوریزه 
عراق وارد ایران می شوند. پاالیشگاه  
بندر شاهپور   آبادان  آتش می گیرد. 
حمله  مورد  آن  پتروشیمی  ومجتمع 
قرار می گیرد. خرمشهر محاصره می 
کند.  می  سقوط  شیرین  قصر  شود. 
اعالم می کنند خرمشهررا  ها  عراقی 
را  اهواز  گویند   می  بعداً   . اند  گرفته 
اند  که هردو خبر دروغ ازآب   گرفته 
فرستد   می  پیام  خمینی  آید..  درمی 
األرض   فی  مفسد  حسین   صدام  که 
خواهد   می  عراق  ارتش  از  و  است 

علیه او قیام کنند.
خبری  عراق  پیشرفت   از  دیگر 
کم  ارتفاع  از  ها  ایرانی  نمیرسد. 
بغداد   شهر  و  اتمی  تأسیسات  
رابمباران می کنند. پس موشک های 
سام کجاست ؟ هواپیماهای عراقی چه 

شده اند؟
گفته می شد تهران لوازم یدکی ندارد. 
دربرابر   ولی  است  داغان   آن  ارتش 
سرحکومت  پشت  مردم   ، دشمن 
متحد می شوندودفاع  شهرهای اهواز 

وخرمشهر بسیار  شجاعانه است .
امید  و  اولیه   های  خوشحالی   بعداز 
کار  پایان   به  اینجا   ی  ها  ایرانی 
شود:  می  مستولی  یأس  خمینی، 
حسین  وصدام  بشود  نکندبرعکس 

سقوط کند. 
صدام حسین  حاضر به  برقراری آتش 
بس می شود. خمینی قبول نمی کند. 
نویسد   می  امروز  تایمز   نیویورک 
تبلیغات  خمینی مؤثر است  وموقعیت  

حسین بخطر افتاده است . 
دیروز  که  گفت  می  سپهبدی  فرهاد 
درسازمان ملل با سفرای اردن وکویت 
صحبت کرده است . هردو می گویند  
عراق همه را به مخمصه انداخته است

همه  خمینی  بخورد   شکست  واگر   
منطقه را می گیرد.

هارا  عراقی  ها  شدایرانی  گفته  امروز 
در خرمشهر عقب زده اند وستونهای 
تعداد  درسوسنگرد   ایران   زرهی 
اند.  کرده  نابود  را  عراقی  تانک  زیاد  
این ستونهای زرهی  ناگهان پیداشده 
عراق  شناسائی  هواپیماهای  اند.پس 
کجا بوده اند؟ می گویند چون بیشتر  
هستند   شیعه  عراق   ارتش  نفرات 
آنها  به  نسبت  حسین   صدام  اصاًل 
وارد  آنهارا  تواند   ونمی  ندارد  اعتماد 
صحنه نبرد کند.  اکنون وضع به جائی 
از  ایرانی های خارج  رسیده است که 
کشور می گویند اگر خمینی  شکست 

نخورد وای برما...
مثاًل   . است  زیاد  روزها  این  شایعات  
نماینده  اسدی  آقای  جمعه   روز 
مجلس شورای ملی که مدتی درزندان 
را  پایش  ودرزندان  بوده  خمینی 
میرود  راه  عصا  با  وحاال  اند  شکسته 
درنزدیکی   اویسی   قوای  گفت  می 
اویسی  وخود  اند  شده  متمرکز  بصره 
واالحضرت  از  شب   . آنجاست  هم  
اشرف پرسیدم  خندید وگفت  اویسی 

همین جا  بغل گوش من است .
دولت  سفیر  که  فرهادسپهبدی 

شاهنشاهی ایران در مراکش  بود 

می گفت  آمریکا ازایران طرفداری می 
کند ودلیل آن این است که کریستوفر 
یکشنبه   روز  خارجه   وزارت  معاون  
درتلویزیون گفت  که آمریکا  با هرنوع  
اشغال خاک  با توسل  به زور مخالف 
گفت   می  دیروز  رائین   پرویز   . است 
کره جنوبی  باشاره  آمریکا  به ایران  
هواپیماهای فانتوم  ولوازم یدکی داده 

است .
اردن و سعودی  پشتیبانی خودرا  از 
عراق اعالم داشته  اند و حاال که  وضع 
مبهم است وخمینی برخالف  تصورات 
اولیه  پابرجا مانده است  این دو کشور 

سخت نگرانند.

7 اکتبر 1980
حمالت   به  شروع  ها  عراقی  دیروز  از 
و  اند  کرده  وهوائی  زمینی  شدید 
ظاهراً خرمشهر را گرفته اند  هرچند 
عراقی  کند.  می  انکار  ایران  رادیوی  
را  تهران   فرودگاه  و  پاالیشگاه   ها  
تبلیغاتی   نظر  از  و  اند  کرده  بمباران 
آب  و  شیرینی  و  عروسک  مقادیری  

نبات  روی شهر ریخته اند.
ملک حسین دربغداد  با صدام حسین  
پشتیبانی   آن   پیرو  و  کرده  مالقات 
شده  اعالم  عراق   از  اردن   فعاالنه  
است . اسلحه و خواربار  از طریق  بندر 

عقبه  به عراق حمل می شود. لوموند 
می نویسد حمله به مرکز اتمی  بغداد 
بوده  اسرائیلی  هواپیماهای  توسط 
 . است  داشته  ایرانی   ورنگ  آرم  که  
خمینی  شکست  امید   ، عراق  تحرک 

را  دردل ایرانی ها زنده کرده است . 

13 اکتبر 1980
تفسیری  تایمز   نیویورک  روزنامه  
نوشته  وعراق   ایران  جنگ  دربارۀ 

ودرآن  آورده است : 
ایران  درجنگ  عمده  واقعیت  دو   «
وعراق تا به امروز مشخص شده است : 
رئیس  حسین  صدام  اینکه  یکی   
جمهور عراق  ایران را دست کم گرفت 
سرنگونی  به  دارد  امکان  درنتیجه  و 
جنگ  اینکه  ودیگر  شود.  منجر  اش 
شده  ایرانیان   ملی  همبستگی  باعث 
باعث  را  خمینی  ازرژیم  حمایت  و 
و دیگر خطر سرنگونی  است  گردیده 
به نفع دولت  نظامی آنگونه که صدام 
آن  انتظار  تبعیدی  ایرانیان  و  حسین 
را داشتند رژیم را تهدید نمی کند.  «

کرد.  ناراحت  مرا  خیلی  تفسیر  این 
از رودخانه  از دیروز صبح عراقی ها  
کارون  عبور کرده اند  وتانک ولوازم  
سنگین  به این سوی رودخانه  آورده 
اند وتالش می کنند  آبادان را  بگیرند. 
به  که    10:30 امروز صبح  ساعت  اما 
معلوم شد  دادم  رادیو  CBS  گوش 

ایرانی ها  مقاومت می کنند.
بنی صدر که  یکی دوروز  زیاد حرف 
قهرمان  نوشتند  خارجی   جراید  زدو 
را  مالها   حسادت  است   شده  ملی 
برانگیخته  و یک شورا تشکیل داده اند

که وظایف  فرماندهی کل قوا را انجام 
بدهد. به این ترتیب  دیگر بنی صدر  

یکه تاز نخواهد بود.
***

 به رادیوی BBC  گوش دادم  حمالت 
وفرماندهی  است   شدید  آبادان   به 
عراق گفته است  سقوط شهر  مسئله 
زمان است . شهردراثر بمباران  هوائی 

وتوپخانه  ویرانه شده است .
صدا  سرو  درجراید   که  موضوعی 
ایرانی  که   است  این  است   کرده 
مانند  طرف   بی  کشتی  چند  ها  
هندویوگوسالوی  را که درشط العرب  
گیر کرده بودند  به آتش بسته اند  و 
به  که  وملوانان   وکارگران  جاشوها  
خودرا  شنا  با  تا  اند   پریده  رودخانه 
نجات  بدهند  به مسلسل بسته  و به 

این ترتیب 20 نفر را کشته اند.
انتخابات  به  مربوط  اخبار  روزها  این   
جلب  بخود  مارا   همه  توجه  آمریکا 
ماها  همه  است   بدیهی   . است  کرده 
را  کارتر  شکست  و  ریگان   پیروزی 
آراء  به   مراجعه  آخرین   . خواهانیم 
جلو  ریگان  دهد   می  نشان  عمومی  

است .                          ادامه دارد

روی جلد نیوزویک در اکتبر 1980 که به جنگ ایران وعراق اختصاص داشت
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رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
 پژوهشی از ک. هومانقسمت بیست ویکم

نشانده  دست  را  رضاشاه  که  آنان   
بریتانیا  دولت  فرمان  به  گوش  وعامل 
این  به  کنند،درپاسخ  می  قلمداد 
پرسش که«کدام عقل باخته ای نوکر 
چنان  آن  را  فرمانش  به  وگوش  باوفا 
کیفرمیدهد که دولت بریتانیا رضاشاه 
خواهند  1320،چه  درشهریور،  را 

گفت؟
جمهوری  رییس  یا  شاه  یا  قائد  یک   
است  ممکن  زمامداری،  یاهر 
نداشته  ای  میانه  دموکراسی  با 
وکارهای  خدمات  خاطر  باشد،امابه 
که  ای  پرستانه  ومیهن  ارزنده 
مردم  وتعالی  پیشرفت  درراستای 
درخور  میدهد،باید  انجام  کشورش 
احترام  باشد، رضا شاه برای سازندگی 
امنّیت  وایجاد  سقوط  درحاِل  ایراِن 
وبرپایی نهادهای ُمترقی وتعالی ایران 
ودموکراسی  آگاهی  برای  بستری  که 
ودرمدت  بود  آمده  بود،  درآینده 
آرزوهای  از  بسیاری  به  سال  شانزده 
ی  جامه  امکانات،  کمترین  با  مردم 
عمل پوشانیدکه به راستی ُجز ُمعجزه 
نامی برآن نمی توان نهاد، مانند ژنرال 
دوم  فردریک  پترکبیرـ  ـ  ـ   فرانکو 
ِاستبداد  درکمال  اینان،که  وامثال 
مردم  برای  گرانبهایی  خدمات  مصدر 
کشورشان بوده اند، ومردم قدرشناس 
کرده  یاد  نیکی  به  ازآنان  شان  میهن 
به  نیزاگرچه  کنند،رضاشاه  ومی 
خاطر شرایط وُمقتضّیات موجود،برای 
به  ومردمش  خود  اهداف  به  رسیدن 
کرده  می  حکومت  استبداد  ی  شیوه 
کارنامه  حال  این  ی  باهمه  است،اما 
ی خدماتش به ُملک وملت درپیشگاه 
بسیاری  است،او  درخشان  تاریخ 
را  ایران  ومردم  مشروطه  ازاهداف 
دردیوان  درآورد،که  فعل  به  ازقّوه 
وزدودنی  است  ضبط  وتاریخ  زمانه 

نیست. 
درباره  داوری  که  نیست  تردیدی   
ازشرایط  آنکه  از  رضاشاه،پیش  ی 
از  پیش  ایران،  و.اجتماعی  سیاسی 
ویژه  اسفند1299به  ی  کودتا  رویداد 
بوده  آگاه  قاجارها  پایانی  درسالهای  
ونادرستی  اشتباه  از  باشیم،بدور 

نخواهد بود.
اعدام  باآنهمه  فرانسه  کبیر  انقالب   
ها،درحالیکه  وُمصادره  وُکشتارها  ها 

برقراری  ُمّدعی  انقالب  رهبران 
بشر  حقوق  ورعایت  دموکراسی 
فیزیکی  حذف  به  اند،نسبت  بوده 
تحمل  عدم  خاطر  به  یکدیگرنیز 
نکردند،که  هم،درنگ  نظرهای  نقطه 
چه سرها ازمیان شان به زیر گیوتین 
برای مردم  این حال،  نرفت!با همه ی 
وآزادیخواهان  وروشنفکران  فرانسه 
تقدیس                                                                                            قابل  تابویی  چون 
شده است ،حال آنکه براساس بررسی 
،فرانسه  پژوهشگران  از  بسیاری 
ورعایت  دموکراسی  به  رسیدن  برای 
آنچنان خونین  انقالبی  بشر،به  حقوق 
نبود،همچنانکه  وزیانبار،نیازمند 
ـ  انگلستان  مانند  کشورهایی   در 
ـ  دانما رک  ـ  فنالند  ـ  ـ سوئد  نروژ 
اتریش  ـ  سویس  ـ  هلند  ـ  بلژیک 
برای  کشورکوچکتراروپایی،  وچند 
رسیدن به دموکراسی ورعایت حقوق 
بشر،نیاز به چنان انقالبی نشد،ودیدیم 
رژیم  فرانسه،برپایی  انقالب  حاصل 
دیکتاتوری ناپلئون بناپارت وجنگهای 
گیربا  نفس  ی  هزینه  پُر  و  مّدت  دراز 
دول اروپایی وبرگشت رژیم پادشاهی 
به مدت بیش از چنددهه  پس اززمان 
برپایی انقالب گردید وازآن پس دولت 
وشکوِه  اقتدار  آن  به  هرگز  فرانسه 

پیش از انقالب باز نگشت.
 اما درباره ی رضاشاه که درراه تالش 
رایگان  اندوزی  دانش  بسط  برای 
ازطریق برپایی دبستانها ودبیرستانها  
ار  اعم  ودانشسراها  ودانشگاه 
ومردان  بانوان  برای  وعالی  مقدماتی 
برای  شبانه  آموزی  سواد  وکالسهای  
خارج  به  دانشجو  واعزام  بزرگساالن 
که  زیربنایی  ازکارهای  وبسیاری 
زمینه ساز دستیابی به دموکراسی می 
بخشیدن   سروسامان  به  باشد،ناگزیر 
ازطریق  ونابسامان  آشفته  ایران 
درآوردن  اطاعت  وبه  گوشمالی 
وقلع  وچپاولگر  سرکش  خانهاوشیوخ 
وقمع راهزنان وباج بگیران سر گردنه 
عامل   هرگونه  برداشتن  ازمیان  و  ها 
چه  بود،  شده    راه  دراین  بازدارنده 
از  وی  مخالفان  سوی  از  قشقرقی 
هنوز  که  افتاد  براه  وگروه  هردسته 

ادامه دارد!
گفتنی است که رضاشاه هیچگاه مّدعی 
سیاسی  وآزادی  دموکراسی  برقراری 

به و  نبود،  خودش  درزمان  
دربارش  وزیر  به  صراحت 
یعنی  بود«حزب  گفته  )تیمورتاش( 
فرانسه  انقالبیون  امامانیفست  من« 
بود،آنان  رضاشاه  ی  غیرازگفته 
دم  ودموکراسی  بشر  حقوق  ازرعایت 
انقالبیون  ُکشتار  ذلک  ،مع  زدند  می 
یاران  حذف   ازجمله  حّتی  فرانسه 
انسان  هر  براندام  شان،لرزه  دیروزی 
شرح  اندازد،یا  می  بشردوست 
،یعنی  بلشویکی  رژیم  سران  جنایات 
موعودبسیاری  بهشت  کشور  رهبران 
بیش  از کمونیستهای جهان،به کتابی 
از چندصد صفحه نیاز خواهد بود که 
ازتِِم  این کتاب  بیرون است ،اما با چه 

احترام وستایشی ازآنان یاد میشود!
 سیروس غنی می نویسد:»...فراموش 
رضاشاه  دیکتاتوری  که  نکنیم 
اول  جهانی  جنگ  از  پس  ی  دردوره 
آسیا  نبود،درتمام  چیزغیرعادی 
پیدا  نمونه  برای  دموکراسی  یک 
تنها  رودراین،  ودرشرق  نمیشد، 
ُمشابه  چیزی  که  بود  چکسلواکی 
دموکراسی داشت،حّتی درغرب راین 
واسپانیا  ایتالیا  چون  کشورهایی  هم 
دیکتاتوری  حکومت  وپُرتغال،دارای 
بودندومیدانیم که خودآلمان هم حدود 
سیزده سال بعد به چه روزی افتاد،پاره 
اندکه  اظهارنظرکرده  نویسندگان  ای 
بسوی  حرکت  رضاشاه  زمامداری 
مشروطه  انقالب  که  را  دموکراسی 
پایه گذاشت سرعت داد،این استدالل 
دارد،دموکراسی  جّدی  نقص  یک 
مشروطّیت  باوجودپیدایش  درایران 
وبعدها تشکیل مجلس،هیچگاه ریشه 
دیگری  ُمحقق  که  وهمانطور  نگرفت 
مانندبسیاری  است،رضاشاه  گفته 
استقالل  درفکر  بیشتر  ملّیون  از 
آزادی  بودتانگرانی  کشورش 
به  رضاشاه  هدف  مردمش...ُمهمترین 
بود،این  ُمدرن  دولتی  وجودآوردن 
ُمستلزم وارد کردن علوم وفنون غرب 
وآموزشی  اداری  وموازین  واصول 
اطرافیان  بود،  اروپایی  واقتصادی 
که  بودند  همرأی  همه  رضاشاه 
کارهاتغییردادن  ترین  وفوری  برترین 
وتدوین  قضایی  نظام  ساختارتمامی 
ترتیب  است،بدین  امروزی  قانونهای 

اصالح قّوه ی قضایی واحداث هرچه

 زودتر راه آهن درسرلوحه ی کاردولت 
قرارگرفت.«)65(

 میگویند رضاشاه مشروطه را تعطیل 
صّحت  به  نسبت  بررسی  کرد،برای 
مطرح  پرسشهایی  ُمّدعا  این  وُسقم 

خواهدبود: 
آیا  که  شود  دانسته  باید  نخست   
رضاشاه،  کارآمدن  ازروی  پیش 
ازسوی زمامداران ودست اندر  کاران  
درکار ُملک ومّلت ، به اصول وقوانین 
داده  نشان  بندی  ،پای  مشروطه 

میشده است؟
به  مشروطه  اینکه،آیاقوانین  دّوم 
یک  از  که  آنچه   ِ دربرگیرنده  راستی 
وبرابری  وآزادی  دموکراسی  روند 
جامعه  بشردربستر  حقوق  ورعایت 
دارد،که  دارد،همخوانی  حکایت 
ازآن  دردفاع  رضاشاه  مخالفان 

کمربسته اند؟
از  نخست  پرسش  به  پاسخ  برای   
تاریخ  وپژوهشگر  ی  نویسنده  چند 
ظاهربرقراری  به  ایام   درآن  بعضًا  که 
واحوال  مشروطه،شاهداوضاع 

کشوربوده اند،شاهد می آوریم.     
آبادی  دولت  یحیی  میرزا 
یک  آنچه  مینویسد:»...واما 
در                                                                                                                    غرض  بی  دوسِت  وطن  شخص 
می  ومشروطه  مجلس  موضوع 
مااگر  که  است  این  بگوید  تواند 
به  کرده  روشن  خودرا  وجدان  چراغ 
نماییم  قاضی  را  خویش  کاله  راستی 
درمّدت  ما  که  کنیم  اعتراف  باید 
ومشروطّیت  آزادی  سال  چندین 
کارهای خود  اداره کردن  برای ُحسن 
ونتوانستیم  ندادیم  خرج  به  لیاقتی 
ملی  حکومت  وعنوان  آزادی  از 
جان  به  نماییم،آزادیخواهان  استفاده 
وشّیادان  ودزدان  افتادند  یکدیگر 
خواهی  مشروطه  مملکت،لباس 

دربرکرده به میدان آمدند.«)66( 
 داریوش همایون  می نویسد:

»...تارضاشاه رشته ی کارهارادردست 
دربیشتر  خواهان  نگرفت،مشروطه 
بودند... مانده  خودناکام  های  برنامه 

از  پس  مشروطه  های  مجلس 
گروه  که  ،باحکومتهایی  اول  مجلس 
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هر  شان  وزیران  وانحصاری  محدود 
بازی  ی  شیوه  به  چهارماهی  سه 
های  موزیکال،ُکرسی  صندلیهای 
می  جابجا  خود  میان  را  وزارت 
کردن  فروکش  شاهد  کردند،بیشتر 
ملی  انرژی  وهدررفتن  شورانقالبی 
وجانشین شدن آرمان گرایی سالهای 
اعتقادی[ بایک«سینیسم«]بی  اول 
مشروطه  بودند...انقالب  فرساینده 
اول  مجلس  درخشش  درپرتو  راصرفًا 
مانندآن  دیدن  ایران  ملی  وجوشش 
یکی  ازروی  تنها  را  اسالم  که  است 
دونسل صدراسالم قضاوت کنیم،آغاز 
پُرازشوروپویندگی  ُجنبشی  هر 
پویندگی  که  است  آن  است،عمده 
شودوکم  نگهداشته  ونوآوری 
وکاستی های نظام وجامعه ی پیشین 
جای  ویا  نکنند  تثبیت  خودرا  دوباره 
تر  تازه  های  وکاستی  کم  به  خودرا 
مشروطه  انقالب  ندهند...شکست 
رضاخان«  »دیکتاتوری  علت  به 
علت  به  رضاخان  نبود«دیکتاتوری 
بود... مشروطه  انقالب  شکست 
انقالب مشروطه دراوج پیروزی خود، 
درجریان مجلس دوم بودکه شکست 
خورد...یکسال بعد خیابانهای پایتخت 
میدان زدوخورد های خونین هواداران 
دو فرقه ی اعتدالی ودموکرات شد،که 
کرده  دوپاره  خود  درمیان  را  مجلس 
ازآن،استانها  پس  بودند،یکسال 
مسّلح  عشایر  وتاز  تاخت  ی  عرصه 
مالیات  پرداخت  جلوی  که  گردیدند 
گرفتند،روستاهاراغارت  هارا 
دوازده  بستند...درآن  هارا  کردندوراه 
تا  مشروطه  برقراری  سال]اززمان 
اسفند1299[نیروهای  سوم  کودتای 
طلبی  وفرصت  گرایی  وواپس  نادانی 
انقالب  از  پرستی،چیزی  وبیگانه 
انقالب  نگذاشتند،مردان  باقی 
وستار  طباطبایی  محمد  سید  تنها 
نبودند،سید  االسالم  وثقۀ  خان 
بختیاری  وسران  بهبهانی  عبداهلل 
شان  نیزدرمیان  وسپهدار]تنکابنی[ 
بست  را  دوم  مجلس  دِر  بودند،آنکه 
رأی  مجلس  آنکه  از  وپس  )در1290 
بود(یپرم  به تمدید دوره ی خودداده 
انقالب...کودتای  بود،ازقهرمانان  خان 
جمهوری  دادکه  روی  هنگامی   1299
دررشت  سوسیالیستی  شوروی 
کردبا1500جنگجوی  می  آماده  خودرا 
چریک که ازسوی ارتش سرخ تقویت 
سرازیرشود.. تهران  میشدند،بسوی 
وانگلیس  درشمال  شوروی  ارتشهای 
نگهداری  وشهرها  ها  ازراه  درجنوب 
قزاق  ونیروی  میکردند،ژاندارمری 
درزدوخورد  بودند،عشایر  شوریده 

همیشگی بودند،حکومتها به سرعت 

یک کابینه برای هر سه ماه تغییر می 
نام  زمان  آن  به  کردند،نویسندگان 
دموکراسی داده اند،چنین دموکراسی 
پذیر  نا  اجتناب  را  دیکتاتوری  هایی 
می سازند...برای پادشاهی که تاپایان، 
درمیان  ها  انگلیسی  ازتحریکات 
های  بودوفعالیت  عشایرناآسوده 
درستی  به  را  مارکسیست  های  گروه 
برروی  ایران  درهای  گشادن  به 
زنده  میکرد،بایادهای  تعبیر  شوروی 
کودتای  از  پیش  سالهای  از  که  ای 
داشت،ودرفضای  ازآن  1299وپس 
بُرد،ِگرد  بسرمی  ازبدگمانی  آکنده 
قدرت  های  رشته  ی  همه  آوردن 
بود... فهم  قابل  خودش  دردستهای 
ازنظر  وچه  ُخلق  ازنظر  چه  رضاشاه 
پیشینه ی خود،مردهمراهی نبود،ولی 
ای  زمینه  هم  مخالف  ی  درجبهه 
خواهان،  آزادی  وجودنداشت،درمیان 
آن  گرایی  وواقع  انصاف  کسی  کمتر 
کم  دست  رضاشاه  به  که  راداشت 
اورابدهدویکسره  ی  امتیازشایسته 
قلم سرخ برکارنامه ِی اونکشد،ازآنسو 
نکردند  همراهی  برای  کششی  هم 
ورضاشاه را درباورخوداستوار ساختند 
ووجاهت طلب  باف  منفی  گروه  با  که 

سروکاردارد.
 به عنوان نمونه ای ازروحّیه ی آشتی 
آزادیخواه،سخنرانی  ناپذیرسران 
مصدق درمجلس چهاردهم درمخالفت 
سیدضیاءالدین  ی  اعتبارنامه  با 
است،مصدق  یادآوردنی  به  طباطبایی 
به  ازاشاره  سخنرانی،پس  درآن 
اینکه:»دیکتاتوربا پول ما به ضررماراه 
عقیده  کمّیت  به  کشید...وچون  آهن 
افزود... مدارس  ی  عده  بر  داشت 
کرد،چنین  تنُزل  معلومات  وسطح 
گفت اگر خیابانها اسفالت نمی بود چه 

میشدواگرعمارت ه

به  شد  نمی  ساخته  ها  ومهمانخانه  ا 
خواستم  می  کجاضررمیرسید؟من 
ووطن  بروم  راه  وطنم  خاک  روی 
ای  نبینم،خانه  دیگران  رادرتصّرف 
که  شهری  از  به  اختیارداشتن  به 
درچشم  است...  دیگران  دست  به 
که  آزادی  آن  وهمفکرانش  رضاشاه 
واشغال  ومرج  هرج  شد،به  سلب 
کشور  پاشیدگی  وازهم  خارجی 
در  ومستقل  خودمختار  وحکومتهای 
نمی  خارجیان  زیرنفوذ  استانها،همه 
جوانان  که  بهتربود  مراتب  وبه  ارزید 
نمیرند  ازبیماری  بخوانندومردم  درس 
بخواهند  هرچه  شان  تانمایندگان 
پس  راجابجاکنند،چنانکه  کابینه 
ازرضاشاه  کردند...پیش  ازرضاشاه 
روی  هم  چندان  واستانداران  وزیران 
برای  رفتند،حِتی  نمی  راه  خاک وطن 
وطن  ازخاک  هایی  گوشه  به  رفتن 
بیگانه  کشورهای  به  ناگزیربودند 
بروندرضاشاه خدمتی بزرگترازهمه ی

کرد...شایدنظر  میهن  به  مخالفانش 
خوددراوایل  که  کسروی  احمد 
که  رایی  دلیل  به  رضاشاه  پادشاهی 
ازخرده  گروهی  سود  وبه  برضّدشاه 
قضاوتش  مقام  صادرکردواز  مالکان 
ترباشد،کسروی  ُمنصفانه  برکنارشد، 
دودالنه  رویکرد   1321 درسال 
دربرابررضاشاه  خودرا  نسل  ی 
سرنگون  کرد،اوازپادشاه  خالصه 
دولت،  کردن   متمرکز  برای  شده 
عشایر،زیرانضباط  کردن  آرام 
حجاب  آخوندها،برداشتن  درآوردن 
القاب  کردن  زنان،ممنوع  ازروی 
زیرپای  کردن  اشرافی،ُسست 
کردن  یگانه  برای  ها،کوشش  فئودال 
آموزشگاههای  وتأسیس  مردم 
میکند... هاستایش  وکارخانه  نوین 

آنکه  از  پس  سال  درهمان  کسروی 
شهربانی  ازافسران  گروهی  دفاع 
زندانیان  کشتن  به  ُمّتهم  راکه 
چنین  گرفت،  برعهده  بودند  سیاسی 
نمی  ما  جوان  روشنفکران  نوشت:» 
را  رضاشاه  پادشاهی  دوران  توانند 
داوری  توانند  نمی  ودرنتیجه  بفهمند 
بودند  ازآن  جوانتر  آنها  کنند،زیرا 
آوری  ویأس  ومرج  هرج  اوضاع  که 
ازآن  رضاشاه  نام  به  ُمستبّدی  که  را 

برخاست بیاد بیاورند.«)6۷(
دنباله  در   سپس  همایون  داریوش 
بنام   سرفصلی  زیر   فوق  مطالب  ی 
»شکستهای پیشین          دُمکراسی در 
مشکل  بیان  به  موشکافانه  ایران« 
وپذیرفتن  درجذب  ایران  ی  جامعه 
نویسد:»... ومی  میپردازد  دُمکراسی 

فکری  فضای  ی  همه  دُمکراسی  ذکر 
ی  درصحنه  را  مخالف  های  گروه 
است،این  برداشته  ایران  سیاسی 
سرسپردگی به حاکمّیت مردم،هرچند 
ها  وگروه  گرایشها  ای  پاره  ازسوی 
پیشرفتی  ی  ناُمحتمل،نشانه  بسیار 
ایران  سیاسی  دگرگشت)تحّول(  در 
است،ولی باآن باید به دیده ی احتیاط 
داشتن  صمیمّیت  ی  نگریست،مسأله 
مسأله  ازآن  نیست،مهمتر  ونداشتن 
برای  عملی  هاوبرخوردهای  برنامه  ی 
دُمکراسی درسرزمینی است که خاک 
آن برای ُرشداین گیاه تاکنون آمادگی 

نداشته است.
 ازاین نظرباید تجربه ی ملی ایرانیان را 
درهشت دهه ی سده ی بیستم بادید 
چشمی  ی  وگوشه  نگریست  انتقادی 
ایران  به کشورهای کم وبیش همانند 
انداخت ودرسهای الزم را گرفت،برای 
بایدکارکرد،اعالمیه  مردم  حاکمّیت 
دادن بس نیست،پُرشورترین دفاع ها 

ازدُمکراسی اگر با تکرار روشها 
بقیه درصفحه 4۸

داریوش همایون
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تیمور شهابیرد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

برای  من  که  اولی  روزهای  همان  از 
ماهنامه آزادی شروع به قلم زنی کردم 
نگرانی داشتم که مبادا سوژه کم بیاورم 
و نتوانم در باره این رژیم معیوب آخوندی 
و فرهنگ گوسفند واری و امتی بنویسم 
ولی از آنجایی که این نظام جاهالن هیچ 
و  خرابکاری  و  نیست  آدم  مثل  کارش 
ذوب  مستطابش  ذات  در  پوسیدگی 
نیست  نگرانی  جای  هیچ  است،  شده 
حاال آنقدر سوژه زیاد است که نمیدانم از 
کدامشان بنویسم. آسیب های فرهنگی 
،اجتماعی ، انسانی و حتی به طبیعت، 
هر  که  است  وحشتناک  و  زیاد  چنان 
کدام به نوبه خود چندین سال به درازا 
اگر هم  تازه  و  تا درست شود  میکشد 
درست شود، چون بعضی از این آسیبها  
را ممکن است هیچوقت نتوان مداوا کرد. 
ولی امت قهرمان و شهید پرور اسالم از 
این مسائل دغدغه ای ندارند. هنگامی 
که طایفه آخوند و مال و هر عمله اکره 
ابلهی میشود وزیر فالن و مدیر کل  و 
بهمان ورئیس آنان افتخار خدمت در آن 
طویله مجلس شورای اسالمی را  دارد، 
زیادی نمیتوان انتظاری داشت یا خرده 
ای گرفت چون دست خودشان نیست از 
بیخ و بن نادان و ندانم کار و بی خردند. 
در هیچ میدانی از توسعه و پیشرفت و 
بهسازی نبوده اند، همه چیزشان تزویر 
و دورویی است و رفتار اهریمنی و ضد 
بشری دارند و در دروغ گفتن و دریدگی 
همتا ندارند. نماد شکوفایی چندین قرن 

از جهالت و واماندگی اند.
نمایش  ادامه  در  وعمامه  عبا  رژیم 
مذاکرات هسته ای با تبلیغات دروغین 
و وارانه نمودن اوضاع  سعی دارد به هر 
اقتصادی  اوضاع  است  ای شده  وسیله 
را آرام کند و با فشار بیش از اندازه در 
امورات داخلی به مردم هر گونه آزادی 
را  بند موجود  نیم  اجتماعی  و  انفرادی 
امتی کنند.  از آنان بگیرند و جامعه را 
در راستای همین اهداف است که همه 
در  دولت  منجمله  حکومتی  نهادهای 
سرکوب مردم ، یکپارچه رفتار میکنند. 
دولت انتصابی اخیر هم از این قاعده جدا 

نیست و با همه یاوه گویی هاش که ما

و  لبخند  با  پسندیم،  مردم  و  معتدل   
ژست فریبکارانه، رفتارهای ضد بشری 

را با ابعاد هرچه بیشتر ادامه میدهد.
رییس جمهورمحترم با آن دولت »تدبیر 
الکی و امید واهی « هم که بجز خالی 
بستن و حرفهای دلنشین کار دیگری 
ندارد. یکی از همین ترهات اخیر ایشان 
و  انتظای  نیروی  همآیی  گرد  یک  در 
قانون  باید  پلیس   ...« فرمودند:  پلیس 
هم  بعد  را...«.  اسالم  نه  و  کند  اجرا  را 
و  با عزت  باید  با مردم  کلی گفتند که 
احترام برخود کرد و مشتی کلیشه های 
تبلیغاتی دیگر یعنی که بعله من با مردم 
پالها.  و  پرت  این  از  و  هم صدا هستم 
در پی پخش این خبر همه آخوندهای 
کـپک زده و بوقچیان امتی و حتی خود 
رهبر معظم به عربده کشی افتادند که 
بویژه  است  اسالم وظیفه همه   ، آقا  نه 
نیروهای انتظامی که باید اقتدار نظام را 
حفظ کنند . وقتی ما می گوییم خیمه 
کدام  کنیم.  نمی  شوخی   ، بازی  شب 
طوری  ما  روحانی  استاد  این  قانون؟  
بر  حاکم  قوانین  انگار  که  میزند  حرف 
مملکت ازجوامع پیشرفته ای چون نروژ 
و فنالند گرفته شده است. اگر بر فرض 
محال  قانونی غیر شرعی و منطقی هم 
وجود داشته باشد آن فقط روی کاغذ 
است و به ارزش جوهر مصرف شده اش 
هم نیست. قوانین مدنی و جزایی همه بر 
طبق خزعبالت مذهبی اجرا میشود که 

بدرد همان قبایل هزار و چهارصد سال 
پیش می خورد. گذشته از همه قوانین 
واپسگرا و ضد بشری تازگی ها قانون »  
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر«تصویب شد . بعد از تدوین کلیات 
این قانون توسط چراگاه مجلس شورای 
کاری  محکم  و  روتوش  برای  اسالمی 
شرعی به شورای آخوندی نگهبان رفت 
و پس از نظارت توسط علمای اسالم با 
تبصره گذاشتن و تدوین جزئیات ، آنرا 
هم  آن  اجرای  حکم  و  کردند  تصویب 
توسط سرطویله دار مجلس یعنی جناب 
علی الریجانی به  پرزیدنت روحانی ابالغ 
شد. بفرمایید اینهم قانون! حاال هر دولت 
مردم  سرکوب  از  پس  امتی  نهاد  یا  و 
میگوید ما طبق قانون عمل میکنیم و 
اگر یکوقت کفار اعتراض کردند که این 
وقاحت  با   ، انسانیست  رفتار شما ضد 
قانون  بدهند که  تمامتر جواب  هر چه 
است. گویا پرزیدنت روحانی فراموشی 
که  میکنند  فکر  و  اند  گرفته  اختیاری 
شرع و قانون از از هم سوا میباشند. حاال 
بد نیست به  چندین ماده از این سند 

جهالت و عقب افتادگی نگاه کنیم . 
آندسته  از  حمایت  قانون  این  هدف 
بسیجی گدا گشنه و حزب اللهی است 
مردم  مقابل  در  جنایاتی  گونه  هر  که 
کردند ، نتوان جلوی شان را گرفت و یا 

گفت که باالی چشمشان ابروست. 
در ماده نخست این قانون، » معروف و 

یا  قول  فعل،  هرگونه  از  عبارتند  منکر 
احکام  به عنوان  که  قولی  و  فعل  ترک 
یا  مقدس  شرع  در  ثانوی  یا  اولی 
منع  یا  گرفته  قرار  امر  مورد  قوانین، 
تعریف  یک  آمدند  اول  باشد«.  شده 
و  کردند  منکر«  و  معروف  از»  جامع 
عبارت  به  آخوندی  زبان  از  آن  ترجمه 
ساده تر میشود چیزهایی که در شرع 
مقدس یا قوانین آمده به معنای آنست 
که چی بخور چی نخور، چه وقت بخور 
چه وقت نخور ، چی بپوش چی نپوش، 
چی بگو چی نگو ، با کی راه برو با کی 
راه نرو ، چی ببین چی نبین، چی گوش 
کن چی گوش نکن ، کجا برو کجا بیا و 
چی فکر بکن چی فکر نکن. خب اول 
کردند  روشن  را  همه  تکلیف  اهلل  بسم 
چون شرع مقدس چیزی جز بندگی و 

اسارت نیست. 
ماده 5 این قانون تأکید دارد » در اجرای 
امر به  معروف و نهی از منکر نمی توان 
مسکن،  مال،  جان،  حیثیت،  متعرض 
شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص 
تجویز  قانون  که  مواردی  در  مگر  شد، 
کند« یعنی مواردی در قانون است که 
اجازه همه این زورگویی ها را میدهد مثأل 
اگر یکوقت بخاطر بدحجابی روی صورت 
کسی اسید ریختند ایرادی ندارد چون 
حاال قانون تجویز میکند و این اختیار را 
میدهد که متعرض حیثیت، جان، مال، 
مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق 

همه چیزرژیم اسالمی تزویر و دورویی است و رفتار اهریمنی و ضد بشری دارد و در دروغ گفتن و 
دریدگی بی  همتا ست و نماد شکوفایی چندین قرن از جهالت و واماندگی است.

حسن روحانیجواد ظریفعلی الریجانی
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اینکه  برای  حاال  خب  شوند.  اشخاص 
اندازه  چه  تا  جماعت  این  کنیم  ثابت 
سر هر چیزی حتی قوانین خودشان هم 
کاله شرعی میگذارد به ماده بعدی نگاه 
میکنیم . درماده 6 تأکید شده » هیچ 
شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر 
به معروف و نهی  از منکر به اعمال مجرمانه 
از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل 
قانون  طبق  مرتکب،  نماید  مبادرت 
می شود«...  مجازات  اسالمی،  مجازات 
و  جاهل  امت  این  اینکه  یعنی  خب 
اسالمی  بهانه حفظ شئون  به  متعصب 
هر گونه تعدی و تجاوز کرد به استناد 
رود  زیر مجازات در  از  میتواند  ماده 5 
چون قانون تجویز کرده است که ایرادی 
ندارد یعنی که ماده 6 برای مجریان این 
قانون چیزی جز کشک نیست. تازه اگر 
هم مجازات شوند میتوانند طبق همان 
قوانین بیابانی با دیه شتر و االغ و یابو، 
سر و ته قضیه را هم بیاورند . حاال برای 
اینکه دست امت بسیج را در هر گونه 
اعمال زور و فشاری باز بگذارند در ادامه 
ماده 6 گفتند  » مجازات اشخاصی که 
به  نسبت  مجرمانه  اعمال  به  مبادرت 
کنند،  منکر  از  ناهی  و  به  معروف  آمر 
تعلیق  یا  تخفیف  قابل   ۷ ماده  حسب 
نبوده و صدور حکم مجازات قابل تعویق 
نیست«... یعنی اینکه مثأل امت بسیج 
در خیابان یک پسر جوانی یا خانمی را 
به خاطر هر دلیل احمقانه ای به فحش 
و ناسزا و کتک گرفتند مردم نمیتوانند 
الفور  آنان فی  و مجازات  کنند  دخالت 
اجرا میشود که همان شالق زدن و زندان 
و شکنجه و تبعید است. حاال آن جرم 
کارهای  مثل  درست  میاید  حساب  به 
دیگرشان که مجرم بیگناه است و بیگناه 

تقصیر کار میباشد. 
مردم   « قانون  این   ۸ ماده  براساس 
ارشاد  و  نصیحت  خیر،  دعوت  به   حق 
و  برخوردارند  دولت  عملکرد  مورد  در 
می توانند  قوانین  و  شرع  چارچوب  در 
مدیران  مسئوالن،  مقام ها،  به  نسبت 
حاکمیت  اجزای  تمامی  کارکنان  و 
وزارتخانه ها،  از  اعم  سه گانه  قوای  و 
شرکت های  مؤسسه ها،  سازمان ها، 
عمومی  نهادهای  و  مؤسسه ها  دولتی، 
اسالمی،  انقالب  نهادهای  غیردولتی، 
نیروهای مسلح و تمامی دستگاه هایی 
عمومی  مقررات  و  قوانین  شمول  که 
یا تصریح  آنها مستلزم ذکر  به  نسبت 
نهی از منکر  و  به معروف  امر  است،  نام 
کنند «... بعله پس حاال مردم میتوانند 
به مقامات محترم نهی از منکر کنند که 
نگیرد  صورت  میلیاردی  ها  دزدی  این 
و یا از نابودی محیط زیست جلوگیری 
کنند . سپس به جرم اقدام علیه امنیت 
زندان  به  مقدس  نظام  براندازی  و  ملی 

شوند. محکوم  اعدام  به  یا  و  تبعید  و 
»اشخاص  قانون  این   9 ماده  حکم  به 
برابر  حقیقی یا حقوقی حق ندارند در 
اجرای امربه  معروف و نهی  از منکر مانع 
ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت 
شناخته  جرم  قانون  موجب  به  که 
موجب  مقرر،  مجازات  بر  عالوه  شده، 
جزای  یا  تعزیری  حبس  به  محکومیت 
نقدی درجه هفت می شود« خب معلوم 
است که باز برای محکم کاری و حفاظت 
بسیجی  چاقوکشان  و  چماقداران  از 
بلکه  کردند  تکرار  تنها  نه  را   6 ماده 
جزئیات مجازات را نیز روشن ساختند. 
قانون  همین   14 ماده  براساس 
اساس   که  نهادی  مردم   »سازمانهای 
و  معروف  امربه   زمینه  در  آن ها  نامه 
می توانند  رسیده  ثبت  به  نهی از منکر 
دادرسی  آیین   قانون   66 ماده  مطابق 
کیفری و تبصره های آن اقدام کنند«... 
نهاد«  »مردم  سازمانهای  از  منظور 
یعنی کلیه هیئت های عزاداران دیوانه  
بسیجی و حزب اللهی. البته ما از ماده 
و  کیفری  دادرسی  آیین   قانون   66
نداریم  درستی  اطالع  آن  تبصره های 
ولی بدون شک ملقمه ای از قوانین دوره 
جهالت است که مردم را به غل و زنجیر 

بکشند. 
» سازمان  قانون  این  ماده 1۷  براساس 
به   با  است  موظف  مستضعفین  بسیج 
چارچوب  در  بسیجیان  آحاد  کارگیری 
و  سازی  فرهنگ   به  نسبت  قوانین، 
اجرای امربه  معروف و نهی  از  منکر در 
شاه  اینهم  کند«...  اقدام  زبانی  مرتبه 
گل این قانون عهد بوق می باشد. وظیفه 
سنگین حفظ نظام و اسالم بدوش آحاد 
بسیج افتاد که فرهنگ سازی کنند  و 
ادبیات  و  زبان  با  قوانین  درچهارچوب 
ویژه خودشان که باتوم و قمه و زنجیر 
کنند  گفتگو  مردم  با  میباشد  اسید  و 
.  در تبصره دوم این ماده قانونی آمده 
است » ستاد امربه معروف و نهی  از منکر 
با همکاری سازمان بسیج مستضعفین 
برای مرتبه عملی برای افراد مورد نیاز 
ضابطان  به  عنوان  بسیج  سازمان  از 
دوره  نهی  از منکر  و  امربه  معروف 
آموزشی برگزار کند« مرتبه عملی هم 
دستگیری و شکنجه و اعدام میباشد 
آموزش  برایش  باید  بسیج  افراد  که 
اندازه کافی کارهای  به  ببـینند چون 

اهریمنی بلد نیستند. 
ویران  پایبست  از  آخوندی  خانه  این 
است. پرزیدنت روحانی هم چیزی جز 
بلندگوی این رژیم و مکتب ضد بشری و 
بیگانه پرست و نا ایرانی نمی باشد. حاال 

هی توافق هسته ای کنید.
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour shahabi

بقیه :  مصدق 
در  نه  مصدق  دکتر  ی  سینه  دیگ 
حّد جوش،بلکه الاقل گرم می بودویا 
وصوراسرافیل  ملک  مانند  اگرنه 
جان  که  دیگر  وبسیاری  وستارخان 
می  گذاشتندجانفشانی  راه  دراین 
رفت  نمی  پیش  حّد  تاآن  کرد،الاقل 
سّفاک  علیشاه  اعتمادمحمد  که 
کند،  جلب  خود  به  را  ُکش  وآزادی 
تمارض ایشان نیزمی توانست نشانی 
از نّیت دموکرات منشی ایشان داشته 
باشدوآنگاه که شرایط زمان را به گونه 
ای دیگر می بیند، ازشاه می خواهد که 
برودواو  خارج  به  تحصیل  ادامۀ  برای 
سبب  اوبه  به  که  خاطرلطفی  به  هم 
داشته  بوده  داده  انجام  که  خدماتی 
می  موافقت  ایشان  ،باپیشنهاد  است 

کند.
وگشایش  محمدعلیشاه  فرار  از  پس 
دوباره ی مجلس بود که ایشان برای 
می  مجلس  ی  نماینده  چهاردوره 
ازمشروطه  درهواداری  شودوسخنانی 
از سوی  آنهم  اساسی  قانون  ورعایت 
اینکه  آورد،جالب  برزبان می  دیگران 
روشنی  به  موجود  ومدارک  اسناد 
که  را  هرآنچه  که  دهند  می  نشان 
قانون  رعایت  به  را  دیگران  ایشان 
خود  است،  خوانده  می  فرا  اساسی 
به هنگام وزارت خالف آن را مرتکب 
به  آن  موارد  شرح  که  است،  میشده 
به  داردودرآینده  نیاز  دیگر  نوشتاری 

آن خواهم پرداخت.
مصدق  دکتر  شیفتگان  است  ممکن 
مجلس  وکالت  به  اورا  انتخاب 
خوددلیل روشنی از کوشایی وی درراه 
وباالخره  خواهی  ومشروطه  آزادی 
که  بکشند  ُرخ  اوبه  منشی  دموکرات 
در کشورما نه تنها درزمان زمامداری 
قاجارها،بلکه تا همین ایام نیزداشتن 
مدارک تحصیلی ووابستگی ها حرف 
سخنانی  وآنگاه  زند  می  را  نخست 
به  وُشهره  همان  گفتن  نشین  بردل 
را  ای  عده  همان،تا  منشی  دموکرات 

هوا دارخودسازد.
را  اش  ُشهرت سیاسی  دکتر مصدق   
بیشتربه مصداق»یخالف یعرف«یعنی 
ازراه  بشوی،  مشهور  تا  کن  مخالفت 
آورده  بدست  دیگران  با  مخالفت 
راه  ساختمان  با  مخالفت  در  بود،او 
آهن شمال به جنوب ،در دورۀ ششم 
ماه  فروردین   29 جلسۀ  ،در  مجلس 
گفت:»...ماآالن  چنین  1306ازجمله 
وهیچ  داریم  موجودی  وسایل  یک 
دیگرراه  سال   50 که  نیستیم  محتاج 
راعادت  ومردم  درمملکت  بیاید  آهن 
بدهد به مسافرت وخریدوفروش مال 

الّتجاره و...«.
که  بنشیند  باورکسی  به  است  محال 
ومبادلۀ  گردشگری  مزایای  به  ایشان 
پول  وگردش  اقتصادی  دادوستد 
درگستره  فرهنگی  ارتباطات  وبسط 
به  اروپا  در  زیستن  کشور،باسالها 
ویژه درکشوری به نام سویس که باآن 
آهن  راه  های  رشته  بسیارکم  وسعت 
چون رگهای انسان در سراسرخاکش 
ریشه دوانیده بود وباآنهمه تحصیالت 
در  آنهم  آهن  راه  مزایای  عالیه،به 
ایران  خاک  وسعت  به  کشوری 
ومسدودشدن  یاغی  ووجودطوایف 
ازسوی  اروپا  به  ایران  ترانزیتی  راه 
به  دسترسی  به  ایران  ونیاز  روسیه 
است،بلکه  نبوده  آزادو...آگاه  دریای 
چون  َقَدرقدرتی  با  منظورمخالفت 
به  بودتا  وقت  ودولت  رضاشاه 
رسید،وگرنه  برسدکه  دلخواه  شهرت 
با محمدعلیشاه  مخالفت  در  ازایشان 
ایم  خوانده  جایی  در  نه  قاجارسّفاک 

ونه از کسی شنیده ایم.
دراینجا غرض این نیست که به بدگویی 
که  بگوییم،آنچه  سخن  وبدخواهی 
ایم  آورده  واشاره  کوتاه  ای  گونه  به 
موجود  ومدارک  اسناد  براساس 
غرض  به  ایشان  شیفتگان  بودکه 
اسناد  این  ناآگاهی  وتعُمدویاازروی 
ومدارک رانادیده می گیرندوبه تحقیر 
ونکوهش دیگران می پردازند،ولی ما 
برپایه ی اسناد ومدارک موجود،ایشان 
کردیم  مطرح  بود  که  همانگونه  را 
ومدارک  اسناد  براساس  وهمچنین 
دردست ،به مصداق »عیب می جمله 
از  را  بگو«،ایشان  نیز  هنرش  بگفتی 
جهت میهن دوستی وپاکدامنی بویژه 
ستاییم  استعمارمی  پیر  با  درافتادن 
،اگرچه با ملی شدن صنایع نفت،ایران 
از منافع هنگفت 51 شرکت وابسته به 
وانگلیس«  ایران  نفت  سابق  »شرکت 
که کمتراز منافع حاصله از فروش نفت 
این  هرحال  به  ولی  ماند،  نبودمحروم 
مابه  مادی،مردم  دربرابرزیان  که  بود 

غرور سیاسی دست یافتند.
غلط  نانوشته  ی  »دیکته  گویند  می 
درازای  در  هرانسانی  رو  ندارد«ازاین 
می  اشتباهاتی  مرتکب  اش  زندگی 
هم  مسؤلیتی  بار  آنکه  ویژه  شودبه 
رودکتر  باشد،ازاین  داشته  بردوش 
کلی  قاعدۀ  ازاین  ُمستثنا  مصدق 

نبودوزیان آن را نیز بردوش کشید.
وگفتارمان  نوشتار  با  نگذاریم  بیایید 
تاریخ کشورما به خاطرضروزیانی که از 
جهاتی به مارسیده بوده است،ازروی 
ُحب وبغض خدشه دار ومردم ماگمراه 
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هنوز  پزشکی  علم  که  ها  درگذشته 
مردم  بود  پیدانکرده  کافی  گسترش 
ناچار بودندازداروهای  گیاهی استفاده 
کنندومزاج هاراهم بشناسند تابتوانند 
.مثباًل  بدهند  راتشخیص  بیماریها 
وقتی  شخصی دوسه نوع  خوراکهای  
قادربه  ومعده  بود   ناهماهنگ خورده 
بهم  دل  حالت  نبود   آن  پذیرش  
خوردگی  پیدا می کرد مادربزرگ ها 
دارد. که درنتیجه  انقالب   می گفتند 
استفراغ می کرد . پس دوعامل باعث 
انگیزه  یکی  بود  شده  انقالب  آن 

ودیگری ناسازگاری .
گاهی  که  هم   سیاسی  درانقالب  
بهمین  دهد  می  رخ  کشوری   دریک 
انقالب سیاسی   درزمینه     . نحواست 
تادیگر  بدانیم  است  الزم  آنچه 
دراینجا  چیزیراباورنکنیم   ندانسته  
موردی   درهیچ  تادیگر  کنم   می  ذکر 
هیچ لغت یاواژه ای را  ندانسته قبول 
نکرده وتکرار نکنیم تاآن واژه رامعنی 
ندانیم  را  نکنیم وسوابق کاربردی آن 
قبول نکنیم . ودیگر اسم یک آشوب 
ساختگی سال 5۷ را انقالب نگذاریم.  
سیاسی   انقالب  یک  که  بایددانست 

واقعی سه مرحله دارد:
مرحلۀ اول : انگیزه انقالب

مرحله دوم : اقدامات  انقالبی
مرحلۀ سوم : دستاورد انقالب

پشت  بایستی  الزامًا  مرحله  سه  واین 
سرهم  به ترتیب واقع شود  وتامرحلۀ 
بعدی   مرحلۀ  نگیرد   صورت  یکم  
بدانیدکه  نخواهدشد.واگرشد  شروع 

ساختگی ودروغ است
کلمۀ  انقالب:  اول-نگیزۀ  مرحلۀ 
وسبب  باعث  علت  معنی  به  انگیزه 
که  وهرعملی  هرکاری  است  
افرادانجام می دهند  یک علت وسبب 
پس  شود  می  آن  باعث  ای  وانگیزه 
انگیزه ای  انقالب سیاسی  واقعی هم 
های  انگیزه  تاآغازشود.  دارد   الزم 
یک انقالب سیاسی  می تواند  شامل 
ازقبیل  باشد  والعالج  مهم  چیز  چند 
 ، جامعه  درسراسر  شدید  بیکاری 
دیکتاتوری   حکومت   ، سراسری  فقر 
آزادی،  عدم  مردم،  شدید  سرکوب   ،

 ، واجتماعی  فردی  امنیت  نبودن 
قتل   ، سیاسی  وزندانی  دستگیری 
ومسائلی  دادرسی  فقدان  افراد،  عام 
مردم   جان  دیگر  که  دست   ازاین 
باشد. رسانده  لب  رابه  کشورر  یک 
کنند. انقالب  ناچارشوندکه  وآنها 
حال آیا ازآن 9 پارامتری که شمردیم  
درسال  شاه  زمان  درایران  هیچکدام 
میدانیم  همه   . وجودداشت    56-50
نبود  بیکاری   براینکه  عالوه  که 
درایران  خارجی  کارگر  چندمیلیون 
مردم  بکاربودندوحتی  مشغول 
انتخاب  خدراازفیلیپین  نوکروکلفت  
آن  آیادرایران  کردند.ازنظرفقر   می 
دوره کسی بود  که ازگرسنگی بمیرد 
.آیا کشتار دسته جمعی برقراربود؟آیا 
قرارداده  پوشش  فشار  راتحت  زنها 
یک  برای  انگیزه  نمرۀ  پس   ... بودند؟ 
انقالب سیاسی نه صفر بلکه خیلی هم 

زیر صفر بود.
مرحله دوم : اقدامات انقالبی  که غالبًا  
وآتش  پیمائی  درراه  باسروصداوشعار 
که  وقتی   اوالً   . است  همراه  زدن  
انگیزه درایران زیرصفربود دیگر نمی 
توانست  مرحله دوم شکل بگیرد ولی 
اگردیده شد  که مرحله دوم  مثل یک 
ودوکالسه  است  زرنگ  که  شاگردی 

استعماری   دولتهای  رود،   می  باال 
باالرفتند  دوکالسه  زیاد  اززرنگی  نیز 
هائی  دسته  تحریک  با  انگیزه  وبدون 
ها   کمونیست  یا  ها   مذهبی  از  اعم 
آب  بعنوان  ساده   مردم  زدن  وگول 
وبرق مجانی و پول سرانه نفت  که می 
آورند  در خانه هایتان می پردازند که 

حاال دارند می پردازند.
خیابان  ظرفیت   به  را  عده  یک 
شاهرضا  که طول آن تا میدان  شهیاد  
یک فرسخ بیشتر نیست  یعنی 6000 
به  شاید  که  عرض   متر   50 در  متر  
زحمت  بتوان  500 الی 600  هزار نفر  
درآن  مثل قمه شمعدانی  قرارداد  و 
بودند   کرده  استخدام  راهم   ای  عده 
تحریک  را  ومردم  درشهر   بروند  که 
کنند وبگویند  برو در شاهرضا  خودت 
را نشان بده وگرنه  فردا پول آب وبرق 
و پول  سرانه نفت  نمی گیری  و وعده  
سنجابی   دکتر  به  جمهوری   ریاست 
ازیک  را  ها  تعریف  آن  تا   دادند  می 
آخوند  بیماری بنام خمینی  بکند  و 
از  بعضی  چاپیدن   بعد  و  زدن   آتش 

تجارتخانه ها...
که  بود  این  تنها  استعمار   منظور 
شاهرضا   خیابان  های  صحنه  از 
وخرابکاریها فیلم تهیه کنند  و دردنیا 
از  ایران  مردم   این  که  دهند   نشان 
اند  آمده   تنگ  به  شاه   استبداد 

وانقالب  می کنند.
آمریکا  امکانات   ازتمامی   استعمار   
اینکه  استفاده  کرد ولی بمحض   هم 
حکومت  گذشته فروریخت  از خمینی 
تهران   به  ازقم  فوراً   که  خواست  
تعطیل  را  وزیری   ونخست  برگردد 
کند وحکومت  والیت فقیه  را برقرار 
کند. بالفاصله  پشت  به آمریکا کردند  
دیپلمات    52 سفارت   به  حمله  با  و 
را  444 روز زندانی کردند  آمریکائی 
وتمامی  دسته جاتی ] دسته هائی[که 
کرده  کمک  گذشته  رژیم   سقوط  به 
بودند  مورد حمله قرارداده ودستگیر 
کردند وبعضی ها را زندانی و برخی را 
اعدام کردند عده ای هم موفق شدند  
درایران  آنوقت  کنند.  فرار  ایران  از 
تنها مذهبیون ماندند  که قدرت را در 

را قصابی  ایران  ارتش  گرفتند.  دست 
ایجادشد..  پاسداران   وسپاه  کردند 
که  اقداماتی  از  بود  ای   شمه  اینها 
بود   شده  موفق  معروف  استعمارگر 
بوسیله   تنها  سیاسی   انقالب   بنام  
و  تخریب  یعنی  انقالب  دوم   مرحلۀ 
بگذارد.وآنها  بنمایش  کشتاروغارت  
شاه  که   کنند  می  استناد  که  هم 
شنیدم   شمارا  انقالب  صدای  فرمود 
کوپتر   هلی  با  شاه  که   بود  موقعی 
جمعیت  موجود درخیابان شاهرضارا  
تخریب  وگزارش  بود   کرده  مشاهده 
ها  و غارتهاراهم  می شنید  ودرست 
هم فرموده بود ، صدای انقالب   یعنی 
مرحلۀ دوم  انقالب را  شاه دیده بود  
مرحلۀ  تا  نبود   زنده  دیگر  شاه   ولی 
سوم  انقالب را ببیند و از مردم بپرسد  
برای بدست آوردن این نتیجه انقالب 

کردید؟
 مرحلۀ سوم :  دستاورد انقالب : تمام  
و  نتیجه  بخاطر   ابتدایی  مراحل   آن 
انقالب  یک    . است  انقالب  دستاورد 
که شروع  ابتدا   از  ومردمی  سیاسی  
می شود  برای این است که  درمرحلۀ 
سوم  یعنی درنتیجه ، مردم انقالبی  به 
انقالب  برسندکه درواقع  ازآ»  ثمرۀ  
راحت  بود  انگیزه  که   هائی  بدبختی 
سوم   درمرحلۀ  که  ودیدیم  شوند. 
تنها این مردم ایران بودند  که بجای 
دستاورد  انقالب  باخت ها  وضررهای  
این اقدام  استعماری را  صاحب شدند 
دَوِل  نفع   به  کار  این  منافع   وتمام 

استعمار گر تمام شد.
می  انقالب  به  دست  ملتی   هیچ  آیا 
خود  بدن  به  را   انقالب  وپیه  زند 
میمالد  وانقالب را  به پایان میرساند  
زندان  به  سوم   ومرحله  تادرخاتمه  
سپرده  اعدام  جوخۀ  به  یا  و  برود 
شود و یا حداقل ، گرسنه وفقیر شود. 
دولت  نصیب  انقالب  آن  منافع  وتمام 

های خارجی شود؟
هست   کسی  باز  ترتیب   بااین  آیا   
را  شده  طراحی  شورش  آن  اسم  که 

انقالب بگذارد  ؟
ها  برتاریکی  نور  پیروزی  باآرزوی 

پاینده ایران

سرتیپ ابوالفتح اقصی

بررسی واژه ی انقالب
استعمار پیر درشورش خمینی ازامکانات آمریکا استفاده کردولی سرانجام دست آمریکاراهم از ایران کوتاه کرد.
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           تعریق  یکی از روش های دفع 
برخالف  بدن است   از  سموم مختلف 
کند.  نمی  عرق  خوک    ، پستانداران 
سموم  حاوی  آن  گوشت  روی  ازاین 

می باشد.
          گوشت خوک 30 درصد  بیشتر 
زیرا  است  آهو سمی  و  گاو  از گوشت 
اسفنج  مانند  خوک  وگوشت  چربی 
سم های مختلف را به خود جذب می 

کند.
          خوک جانوری  زباله خوار به 
از جمله  همه چیز   . است  معنی  تمام 
سایر  فاسد  گوشت   ، مدفوع   ، ادرار 
حیوانات ، سبزیجات گندیده ، وحتی 
حیوانات  و  ها  خوک  سرطانی   غده 

دیگررامی خورد.
          بافت های بدن خوک  آلوده 
سموم  ودرمقابل   است  مسموم  و 
به  که   .بطوری  است  مقاوم  مختلف  
یا   ، استریکنین  با  توان   می  سختی 
سم های دیگر خوک را به قتل رساند.
خوک ها مارهای سمی را می خورندو 

درمقابل گزش مارها مصون هستند.
           هضم گوشت گاو یا آهو ۸ تا 
مقدارسم  انجامد  می  بطول  ساعت   9
است  نا چیز  حیوانات  این  درگوشت  
خنثی   به  قادر   بخوبی  انسان  وکبد  
گوشت  هضم  باشد.  می  آنها  کردن 
کشد  می  طول  ساعت   4 فقط  خوک 
کوتاه  مدت  در  زیادتری سم  مقدار  و 

تری وارد بدن انسان می شود.
            گوشت خوک دوبرابر گوشت 
اونس   سه   . است  چربی  دارای  گاو  
چربی  گرم   ۸/5 دارای  گاو   گوشت 
است . سه اونس گوشت خوک  دارای 

1۸ گرم چربی است .
دچار  تقریب   به  ها  خوک             
30 نوع بیماری می شوند  این بیماری 
می  سرایت  انسان   به  آسانی  به  ها  
کنند. بدین سبب شرع یهود  بیش از 
سه هزار سال پیش خوک را جانوری  
گوشت   وخوردن  کرده   اعالم  ناپاک  
آن را ممنوع کرده است )الویان 11:۷(

این  الشه   با  تماس  یهودحتی  دین   
.)الویان  است  کرده  ممنوع  جانوررا 
از جمله  ممنوعیت  سپس  این   )11:۸

فرامین  اسالم گردید.
گاو مفصل  گوارش             دستگاه 
وشامل چهار معده  است . 24 ساعت 
غذای  گیاهی  از خوردن خوراک  پس 
گرددو  می  هضم  اش  معده  در  گاو 
می  پاک  ها  سم  بیشتر  از  درنتیجه 

شود.
وهضم  است   معده  یک  دارای  خوک 
غذا  درآن فقط 4 ساعت  به طول می 
خوک  که  زهرآلودی  غذای  انجامدو 
خورده است به گوشت مبدل می شود.
         پس از کشتار خوک ، کرم ها 
که خوراکی  در  موجود   های  وانگل 

 خورده است ، به سرعت وارد گوشت 
می شودوپس از چندروز گوشت خوک 

مملو از  انگل های مذکور می گردد.
بوجود  انگل   12 از  بیش  حامل  خوک 

آورنده بیماری است :
بیماریهای  مشابه  آن  عالئم   موارد 
 ، کدو  کرم  مانند  مختلف   کرمهای 
  )Flukes(کرم جگر ) Tapeworm(
وکرم تریشین )Trichin(  از آنجمله اند. 

کرم تریشین موجود درگوشت خوک 
خوردن  از  پس   . است  بسیارریز 
 ، ها  درروده  کرم  این   ، گوشت خوک 
عضالت ، ستون مهره ای یا مغز انسان 

بیماری  بروز  وموجب  شده  جایگزین 
)Trichinos  می شود.(

عالئمی  بیماری  این  موارد   دربعضی 
درسایر  دهد.  نمی  نشان  خود  از 
، ورم مفاصل،  مانند تب حصبه  دیگر 
روماتیسم ، ورم معده ، ورم پرده مغز، 
مسمومیت  یا  صفرا  کیسه  بیماری 

باالکل  است .
کرم تریشین  درمقابل حرارت مقاوم 
این   ، خوک  گوشت  پختن  لذا  است  
کرم و تخم و کیست آن را ازبین نمی 

برد.

دکتر همایون آرام - نیویورک

 مضرات  خوردن گوشت خوک
* چربی و گوشت خوک مانند اسفنج ، سّم های مختلف را بخود جذب می کند.

* بافتهای بدن خوک آلوده ودرمقابل سموم مختلف مقاوم است بطوریکه با استریکنین 
یا سم های دیگر نمی توان خوک را کشت و بدن خوک درمقابل سم مار مصون است .
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کـوتاه
وخواندنی

اهوخواندنی کو�ت

  کوتاه    و
خواندنی

انور خامه ای یکی از اعضای گروه 53 
کودتا«  تا  ازانشعاب   « درکتاب   نفر 
نوشته است : » رزم آرا)بعنوان رئیس 
ستادارتش (هرکسی را که می خواست 
برای  و نخست وزیر   توقیف می کرد 
ازشاه  بود  ناگزیر  آرا  رزم  دستور  لغو 
دستور بگیرد . اگر شاه  درجریان ترور 
کشته شده بود، دیگر هیچ شخصیتی 
وجود نداشت تامانع  اقدامات رزم آرا 
بشود بعالوه با توجه به روابط  نزدیک 
آرا بارزم  روزبه   وخسرو  کیانوری 
برنامه  »کیانوری«  پیشنهاد   براثر   
اجرائیه   هیئت  را،  ارانی   بزرگداشت 
یک روز به تعویق می اندازد تاباجشن 

دانشگاه مصادف باشد.«

گل  که  بداند  کسی  کمتر  شاید 
ارکیده  یکی از متنوع ترین  گلهاست 
تا    21000 حدود  جهان   .درسرتاسر 
داده  پرورش  ارکیده  گل  نوع   26000

می شود.
دیده  مختلف  دررنگهای  ارکیده  گل 

می شود.
دربعضی انواع ارکیده برروی هر بوته 
فقط یک گل می روید و درانواع دیگر 
گلهای فراوان برروی  هربوته دیده می 
از گلهای گرانقیمت  ارکیده  شود. گل 

است .

دراکثر نقاط دنیا این گل پرورش داده 
می شود.

ساعت   12 اگر  زیرزمینی  کور  موش 
حلزون  اما  میمیرد.  بماند  غذا  بدون 
یکی از کم غذاترین موجودات جهان 
می  شود  می  گفته  بطوریکه  است  
به  زیادی  برای مدت  غذا  بدون  تواند 

زندگی خود ادامه دهد.

تالش  روز  سه  از  پس  پلیس  کارآگاه 
را  دزدی  شد  موفق  ناپذیر   خستگی 
که جواهرات  یک مغازه جواهرفروشی 
کند.  دستگیر  بود   دزدیده  را  بزرگ 
دزد  از  کارآگاه  بازجویی  درهنگام 

پرسید :
هیچ  من  که  هست  چیز  یک   -

سردرنمی آورم . درتوی گاو صندوق 

بود   پول  مقداری  جواهرات   درکنار 
وبه  برداشتی   را  جواهرات  تو  اما 
علتش  توانی  می  نزدی  دست  پولها  

رابگویی؟
با  و  ازجابلندشد  دزد  دراینموقع 

حالتی شبیه به ناله والتماس گفت :
- آه . نه ... شمارا بخدا  این سئوال را 
ازمن نکنید چون سه روز است که زنم 
وازمن  ازمن می پرسد  را  دائمًا همین 

بازخواست می کند.

 1945 درسال  که  انگلیسی  زن  یک   
درکانادامتولد شد  دارای بلندترین  و 
نام جهان  بود وی 26   طوالنی ترین  

اسم داشت واگر امروز زنده  باشد   

چنددقیقه   مدت  او   صداکردن  برای 
وقت باید صرف کرد.

نام او این است :
آن - برتا-  سلیا- دیانا- امیلی - فانی 
-جرترود- هباتسیا-اینز- جین کیت 
ماود-لوزا-اوملیا-پائولین-  لوئیز-   -
کوئیس - ربکا- ستارتی- ترزا- یوتی 
- سس - ونوس - وینفرد- گزنفون- 

تیا- زینوس  .
اورا  دادند  ترجیح  دختر  این  والدین 

فقط  زینوس بنامند.
علت این نامگذاری این بود که  بعضی 
دار  وریشه  اشرافی    های  خانواده  از 
اسامی   داشتند   عالقه  انگلستان  
بگذارند   برفرزندان  خودرا   اجداد 
وبهمین علت  زینوس خانم دارای 26 
احوال   اداره  ثبت  البته  اسم شد  که 
زینوس   والدین  مکرر  اصرار  به   بنا 
چون هیچ قانونی  موضوع را منع نمی 

شناسنامه  در  را  نام    26 تمام  کرد  
ایشان ثبت کرد. 

نوفوذترین   با  از  یکی  بورژیا   خانواده 
ایتالیا   های   خانواده  ترین   ومخوف 
میالدی  وشانزدهم   پانزدهم  درقرن 
بودند. سه تن  از معروف ترین  اعضای  
این خاندان  پاپ بورژیا ،  سزار بورژیا 
مطلق  واحد   درآن  بورژیا   لوکرس  و 
و  سیاسی    ، مذهبی  امور    ، العنان 
گرفته  دراختیار  را  ُرم    ِ اجتماعی 

بودند.
واخالق  وذهن   برجامعه  بورژیا   پاپ 
 . کرد   می  فرمانروائی  ایتالیا   مردم 
نظامی  فرمانروای   بورژیا   سزار 
خواهرش  و  بود   کشور  وسیاسی 
و  بسیارزیبا   زن  که  بورژیا   لوکرس 
جاسوسی   دستگاه  بود   گری  حیله 
و  انداخته   براه  وطویلی   عریض 

ر            زم آرا خائن بود؟

ا           نواع گل ُارکیده 

رخورترین حیوان  پُـ           ـ 

بـ           ـازخواست

ز            نی با 26 اسم

خـ            ـانواده ی بورژیا

پاپ بورژیا

لوکرس بورژیا
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جاسوسه   وپیرزنان   زنان  بوسشیله  
خانواده های ُرمی را  زیر نظر  داشت . 
لوکرس  بورژیا  ازنظر داشتن معضوق  
اززنانی بود که نامش به  بدی درتاریخ  
عذه  ومعروفیت  است   مانده  باقی 
بقتل  را  رومی  جوانان   از  زیادی  
امواج  طعمه  را  اجسادآنها  و  رسانید 

رود »تیبر« کرد. 

ناپلئون  قوانین  ناپلئون  مجموعه  ُکد 
است  که به دستور او درسال  1۸04 
حقوقدانان   از  گروهی   بوسیلۀ 
وتدوین   تنظیم  فرانسه   برجسته 
فرانسه   انقالب  قوانین  دوران   و  شد 
اصالح  و  تنقیح  و  بررسی   مورد  را 
قرارداد  ومجموعه قوانینی ایجاد کرد  
که رویهمرفته  ساده وقابل فهم  همه 
به جرائم   برای رسیدگی  بود و  مردم  
مأخذ ومنبع  مؤثری بود  این مجموعه  
معروف  ناپلئون   ُکد   بنام  قوانین 
اقتباس  از آن  شدوکشورهای  زیادی 
قوانین  از  بسیاری  هم   کردندوهنوز 
مدنی  وجزائی فرانسه ازاین کد منشأ 

می گیرد.

پس از جنگ جهانبی دوم  مردی بنام  
که  یافت  شهرت  درفرانسه  ساناس  
اورا پوالد مغز می خواندندواگر درآن 
هنگام  کامپیوتر اختراع شده بود  جا 

داشت اورا مرد کامپیوتری بخوانند.
نفراز  هزار  چهارصد  اسامی  ساناس    
درآن  را  پاریس  تلفن  مشترکین  
روزگار  از بر بود  و شماره تلفن های  
اشتباهی   کمترین  بدون  را  ایشان 
 . کرد  می  ذکر  نامشان   درمقابل 
روزنامه  بود   قادر  همچنین  ساناس 
ای را بخواند وهمه مطالب آن را عینًا 

بازگو کند . حافظه نیرومند وی همه را 
به اعجاب وامی داشت .

های  ریش  اسکند  تازمان  یونانیان 
داده  می  ترتیب  خود  برای  بلندی 
اند  واغلب علماء و دانشمندان  یونان  
که  را  قیافه  کالسیکی  همان  تقریبًا  
ما از سقراط  وافالطون آ البته بکمک  
مجسمه های باقی مانده  ازآن دوران  
مشاهده می کنیم  داشتند. تراشیدن  
ریش  دریونان  از دوران  اسکندرآغاز 

شد .
وسال  سن  کم  جوانی  که  اسکندر 
بود  درآغاز سلطنت خود صورت کم  
چندان  او  چهرۀ  وموی  داشت  مویی 
که  شد  باعث  امر  همین  روئید  نمی 
تراشیدن  ریش  یعنی  اسکندری   ُمد 
از  نیز  رومیان  بعدها  و  شد  متداول 

یونانیان تقلید کردند.

درانگلستان   که  نامه   شب  اولین 
اول   الیزابت  دردوران  شد   منتشر 
اکتبر 15۸۸  ودرماه  انگلستان   ملکه 
بنای  ها  کاتولیکم  که  بود  میالدی 
از  الیزابت   زیرا  نهادند  اورا  به  حمله  

مذهب پروتستان  حمایت می کرد.
الیزابت   ملکه  ها  نامه   شب  دراین   
وباکره  ی  رو  زشت  ملکه  بعنوان  
می  قرار  حمله  مورد  صفت  شیطان 

گرفت .

اسپرم  میلیون   ۸ حدود  مردها 
مختلف دارند که از نظر ژنتیکی  باهم 
تخکمکهای  از  نیز  متفاوتندوزنان 

متنوع برخوردارند.
تمامی   اگر  که  کنید  تصور  حال 
باهم  ها  وتخمک  ها   اسپرم  این 
باچه  کنند  بچه  وتولید  شوند  ترکیب 
انسانی   نفوس  از  آماروحشتناکی  
این  که   درصورتی  شدیم   می  روبرو 
هرزن  کرد   می  پیدا  تحقق  فرضیه 
 64 توانستند  می  تنهائی   به  ومرد 

میلیارد  کودک را به دنیا آورند. 
اتفاقی  چنین  هرگز  نکنید  وحشت 
هردورۀ  برای  چون  داد  نخواهد  روی 
عمر  و  کرد  صبر  ماه   9 باید  بارداری 
دراختیار  را  فرصتی  چنین  ومرد  زن 

انسان نمی گذارد.

بسیاری از مردم فکر می کنند ساعت 
اما  است   جدید  اختراع  یک  جیبی 
ساعت  نوع  یک  باستان   های  رومی 
النهار  نصف  دارای  که  داشتند  جیبی 
ودرمقابل  بود  برنز  جنس  از  هائی 
وقت  گرفت  می  قرار  که  نورخورشید 
این ساعت  بنابراین  را نشان می داد. 
آفتابی  درروزهای  استفاده  برای  فقط 

بود نه شبها و یا روزهای ابری.

سوراخهای  ما  بدن  پوست  برروی 
بسیار ریز زیادی وجود دارد که عرق 
گردد.  می  خارج  ها  منفذ  این  از  نیز 
پوست  از  مربع  هرسانتیمتر  در  تنها 
 350 میانگین   بطور  ما   دست  کف 

منفذ وجود دارد.

 
 معموالً شبها تگرگ نمی بارد. اما اگر 
روزانه  تگرگ  از  آن  های  دانه  ببارد  

خطرناک  نسبت  همان  به  و  تر  بزرگ 
تر است . 

روزها  این  داروئی  گیاهان  خواص 
اولین  اما   . نیست  پوشیده  برکسی 
همه  خواص   ذکر  به  که  ای  مجموعه 
پرداخته   چین  در  موجود  گیاهان 
که   است  پیش  سال   2۷00 به  مربوط 
یک چینی به نام  »چین ونگ«  تهیه 
کرده و بادقت به توصیف وخواص این 

گیاهان پرداخته است .
 

»کارل  بنام   قبل  شخصی  دهه  چند 
کپنهاگ   درخیابانهای  وایسالن« 
دانمارک  صدای پارس  سگهای زیادی  
از نژادهای مختلف را ضبط کرد که از 
بود   برخوردار  مختلفی  های   تونالیته 
او با مونتاژی دقیق  و پرزحمت و وقت 
جینگل  معروف  آهنگ  توانست   گیر 
بلز  ویژه کریسمس را  با پارس سگها 

بسازد.
صفحه این آهنگ را ببازار عرضه شدو  

این آهنگ موفقیت زیادی پیدا کرد.

ُکـ           ـد ناپلئون

مـ           ـرد پوالد مغز

یـ           ـونانی ها وریش !

نـ          ـخستین شب نامه

نـ           ـفوس میلیاردی

قـ                ـدمت ساعت جیبی

مـ           ـنفذ های پوست  !

تـ           ـگرگ شبانه ؟

واص گیاهان داروئی خـ           ـ 

آ                 هنگ کریسمس 
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پرسش وپاسخ علمی

 برای تولید یک پاوند عسل چه تعداد 
گل الزم است ؟

چهارپاوند  تولید  برای  عسل  زنبور 
دوکیلوگرم(  کمتراز  )معادل  شهد 
گل  دومیلیون  به  نزدیک  برروی  باید 
بنشیند و شهد آنهارا بمکد. آن وقت 
خواهد توانست یک پاوند) حدود نیم 
کند.عسل  تولید  عسل  گرم(  کیلو 
زتبورهای  توسط  شده  تولید  های 
تا  سه  بین  عمرشان  طول  که  کارگر  
شش هفته است جمع آوری می شود.

پربارش  عمر  درطول  کارگر  زنبور  هر 
می تواند فقط یک قاشق چای خوری 

عسل رادرداخل کندو جمع کند.

 Drosophila علمی  نام  با  مگس 
شرایط   بهترین  در   melanogaster
زندگی  روز  چهل  حدود  قادراست 
در  او  زندگی  بحرانی  در شرایط  کند. 
دوازده روز به پایان میرسد. درشرایط 
بالغ  های  مگس  آزمایشگاه  طبیعی 

فقط 6 یا هفت روز عمر می کنند.

معموال دنیای زیر آب بدون رنگ است  
اما تا آنجا که نور خورشید  درآب 

دراین  که  موجودات   کند   می  نفوذ 
از رنگهای  عمق کم زندگی می کنند 
های  مرجان  برخوردارند.  زیبائی 
موجود  در عمق چند متری اقیانوس  
وزیبائی  درخشان  رنگهای  از  نیز 
رابطه  ها  مرجان  اصوالً  برخوردارند.  
ای دگر زیستی باzooxanthellae یا 
حیواناتی  که  دارند  هائی  سیتوپالسم 
های  رنگ  و  هستند  سلولی  تک 
مرجان  در  را  وسبز  بنفش   ، صورتی 
ایجاد می کنند.  مرجان هائی که فاقد 
رنگ  سفید  باشند   zooxanthellae

هستند .

بسیار  شیمیائی  وماده  اندورفین 
بخشی  اِنِکفالین   بنام  آن  به  نزذیک 
هستند  شیمیائی  بزرگ  گروه  یک  از 
که به آنها اِپیود ها می گویند.ویژگی 
این مواد همانند داروهای مخدر نظیر 
نه  مواد  این   . است  ُمرفین  و  هروئین 
تنها می توانند به عنوان مسکن درد 
مورد استفاده قرار گیرند بلکه نشاط 

آورهم هستند.در پژوهشهای کلنیکی  
نوعی  مداوای  عنوان  به  مواد  این  از 
دردهای  کنترل  و  روانی  بیماریهای 

کشنده مورد استفاده قرار می گیرد.

زمان  میرود  باال  شخص  سن  وقتی 
الزم برای خواب تغییر پیدا می کند. 
نوزادان از یک روز تا 15 روز  حدود 16 
تا 22 ساعت می خوابند. بین 6 تا 23 
ماه  روزی 13 ساعت به خواب احتیاج 
تا 9 سال حدود  بین سنین 3  دارند. 
11 ساعت باید بخوابند.ازده تا 13 سال  

به ده ساعت خواب نیاز دارند.

بباال 5/5  از 50 سال  اینکه   وخالصه 
ساعت خواب کافی است .

 A Universal Product Code  
گفته  بارُکد  ویا    UPCاختصار به  که 
برروی  که  است  عالمتی  شود  می 
کاالئی چسبانده می شود تا کامپیوتر 
فروشگاه با خواندن آن ، نوع جنس را 
تشخیص دهد. آنگاه اطالعات بدست 
آمده به لیست کاالها که برروی همان 
قیمت  و  ارسال  دارد  وجود  کامپیوتر 
هر  سازد.  می  مشخص  کاالرا  آن 
از 11 شماره  درگروه »صفرها«  بارُکد 
ها«  یک   « و  رنگ(  مشکی  )نوارهای 

)نوارهای سفید رنگ( تشکیل شده .
اولین شماره معرف نوع کاالست 

.بیشتر کاالها با شماره »صفر«  نشان 
نظیر  کاالهائی  جز  شوند.  می  داده 
ویا   2 عدد  با  که  سبزی  و  گوشت 
یا  و   3 عدد  با  که  بهداشتی  کاالهای 
همراه  تخفیف  با  که  حجیم  کاالهای 
باعدد  ها  کوپن  و   4 عدد  با  هستند 
ممکن  داده می شوند.چون  نشان    5
در  موجود  نوارهای  با  است عدد یک 
بارُکد اشتباه شود لذا درهیچ بارُکدی 
پنج  شود.  نمی  استفاده  یک  عدد 
کاالست  سازندۀ  معرف  بعدی  شماره 
مشخصات  معرف  آخر  شماره  پنج  و 
و  اندازه    ، وزن  رنگ،  نظیر  کاال 
کاال هستند. دیگر  مهم   ویژگی های 

قیمت کاال برروی بارُکد نوشته نشده  
قیمتها  شد  اشاره  که  همانگونه  بلکه 
موجوداست  فروشگاه  درکامپیوتر 
بارکد  از  مشخصات  دریافت  از  وپس 
فروشنده  کامپیوتر  به  را  قیمت 
یعنی  عدد  آخرین  کند.  می  منتقل 
دوازدهمین عدد  شماره کنترل است . 
چنانچه اشتباهی  روی دهد فروشنده 
از روی عدد آخر می تواند چک کند 
اشتباه  پیشین  اعداد  از  کدامیک  که 

درکامپیوتر او واردشده است .

ُگل  الزم برای تولید عسل

عمر مگس چند ماه است ؟

رنگ مرجان ها

اندورفین چیست ؟

مدت زمان خواب 

بارُکد معرف چیست؟

عدد ماوراء الطبیعه
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وملل  اقوام  بیشتر  دربین   ۷ عدد 
میرود. شمار  به  الطبیعه  ماوراء  عدد 
از  اعداد  همه  قدیمی  های  درافسانه 
می  گفته  برخوردارند.  نسبی  انرژی 
انرژی  اعداد  همه  از  هفت  شودعدد 
بیشتری داردو به آن نامهای مختلفی 
 ، جادوئی  عدد   : جمله  از  اند  داده 
عدد شانس ، عدد معنوی و قدرتهای  
جستجوگر  و  رازپوش  وعدد  عرفانی  
که  باور  این  .منشأ   باطنی  حقایق 
انرژی  و  توان  و  قدرت  از  هفت  عدد 
زیادی برخورداراست به چرخۀ قمری 
گردش  مرحلۀ  چهار  گردد.هر  می  باز 
.سومریان  است  روز  هفت  تقریبًا  ماه 
ماه  گردش  برمبنای  خودرا  تقویم  که 
روز  هفت  را  هفته  کردند  می  تنظیم 
مخصوص  روز  را  هفته  هفتم  روز  و 
کردند.چرخۀ  تعیین  عرفانی   و 
برمبنای  مراحل مشخصی  نیز  زندگی 
عددهفت دارد.ازاین گذشته گفته می 
هفت  از  نیز  انسن  رشد  مراحل  شود 
رنگین  شود.در  می  تشکیل  مرحله 
زبان  وجوددارد.در  رنگ  هفت  کمان 
موسیقی نیز هفت نت  مورد استفاده 
براین  اقوامی  گیرد.همچنین  می  قرار 
باورند که هفتمین فرزند پسر هفتم با 
دنیا می  به  و جادوئی  قدرتی جسمی 
آید. عدد هفت درعشق ومسائل مالی 
آیات  رود.در  می  بشمار  شانس  عدد 
ای  ویژه  نیز عدد ۷ جای  عهد عتیق 

دارد.    

راست  جهت  در  ساعت  های  عقربه 
آن  امر  این  دلیل  چرا؟   . چرخند  می 
 ، ساعت   اختراع  از  قبل  که  است 
زمان سنج آفتابی مرسوم بود و چون 
حرکت سایه  بطرف راست بود مخترع 
ساعت نیز  حرکت عقربه هارا منطبق 

با حرکت طبیعی  انتخاب کرد.

بعداز  که  بینیم  می  تاریخی   درمتون 
 BPویا  BC حرف  دو  عدد  یک  ذکر 
اورده می شود. آیا این دوعبارت باهم 
فرق دارند؟  پاسخ مثبت است . برای 
BC مثال اگر بعداز عدد 500  دوحرف

گذاشته شود منظور 500 سال قبل از 
این  از  بعد  اگر  اما  است  میالد مسیح 
منظور   شود  نوشته   BPدوحرف عدد 
BP . پانصدسال پیش از اکنون  است
عالمت Before the Present است .

ای  وسیله  کامپیوتر  موش  یا  ماوس 
است که هرگاه آن را با دست برروی 
تواند  می  دهیم  حرکت  صافی  سطح 
را  کاربر  یا درخواست های  دستورات 
کنفرانس  کند.در  منتقل  کامپیوتر  به 
 196۸ درپائیزسال  که  کامپیوتر 
مدل  برگزارشد  درسانفرانسیسکو 
اولیه موش بوسیله داگالس انگلهارت  
  19۸4 شد.درسال  گذاشته  نمایش  به 
این وسیله توسط شرکت اپل  برروی 
مورد  اینتاش   مک  کامپیوترهای 
سال   15 مدت   . قرارگرفت  استقبال 
وسیله  که  موش  تا  شد  صرف  وقت 
است   کامپیوتر  کاربرو  بین  ارتباط 
تکمیل وساخته شود.  دلیل نامگذاری 
که  است  آن  ظاهری  شکل  هم  آن 

شبیه موش است . 

آبی  بازبان   Shar Pei شارپی  سگ 
عمیق  شیارهای  و  سیاه  به   متمایل 
بویژه درناحیه صورت  برروی پوست  
بار  نخستین  سگ  این  دارد.  شهرت 
در چین  دیده شد . رنگ پوست این 
کِرم  و  یاسفید، سیاه  و  ای  قهوه  نژاد 
به  پوستش  و  است  دیگر  و چندرنگ 
دارد.سگ  شباهت  اسب  بدن  پوست 
تا 6 توله   ماده هربار می تواند بین 4 
بدن  شیارهای  تعداد  معموالً  بزاید. 
بالغ  سگهای  بدن  شیار  از  ها  توله 
آنچه  با  اصل  شارپی   . است  بیشتر 
عنوان شناخته  این  با  درغرب  اکنون 
پس  دارد.  زیادی  تفاوت  شود  می 
تعداد  درچین  کمونیستی  انقالب  از 
شارپی ها بشدت کاهش یافت . یکی 
Matgo Law از بازرگانان چینی بنام

آمریکا  به  آنهارا  از  قالده   200 حدود 
»داگ«   مجله  طریق  از  و  کرد  قاچاق 
نژادرا  این  تا  از آمریکائی ها خواست 
سگهای  همه  دهند.  نجات  انقراض  از 
شارپی که اکنون در آمریکا یافت می 
بوجود  قالده  دویست  همین  از  شوند 

آمده اند.

بانام  طبقه  سه  از  متشکل  آبشاری 
ی  شهر  در   Wentworth Falls
بهمین نام درمنطقه بلو مانتین  درنیو 
این  قراردارد.  استرالیا  ویلز   ساوت 
آبشار فصلی است وازطریق جاده ای 
ارتفاع  رسید.  آن  به  توان  می  مالرو  
آبشار حدود 1۸۷ متر است .  تصویر 

این آبشاررا درباال می بینید.

بود  اتریشی  دانشمند  گودل  کورت 
برنو  شهر  در   1906 آوریل  در2۸  که 
اتریش-مجارستان  پادشاهی  در 
متولدشد ودر14 ژانویه 19۷۸ در شهر 
آمریکا  نیوجرسی  ایالت  پرینستون، 
منطق دان  اوریاضی دان،   . درگذشت 

دراواخر  بود.  اتریشی  فیلسوف  و 
میخواهد  کسی  کرد  می  فکر  عمر  
همین  به  بکشد  و  کرده  مسموم  اورا 
دلیل از حوردن عذا امتناع می کرد و 
سرانجام براثر گرسنگی در نیوجرسی 

آمریکا درگذشت .

وقتی به سرماخوردگی دچار می شوید 
مواظب  کردن  عطسه  هنگام  به  باید 
باشید تا دیگران را به این بیماری به 
مادرهمه  ودرباطن  العالج  سهل  ظاهر 
که  هربار  نکنید.  دچار  ها   بیماری 
از  بیش  کند  بیمار عطسه می  شخص 
5 هزار قطره ریز را درفضا پخش می 
است  ویروس  حاوی  هرقطره  که  کند 
نزدیکی  درآن  را  هرکس  تواند  می  و 
روش  بهترین  کند.  بیمار  حضوردارد 
برای جلوگیری از سذایت این بیماری  
وبینی  دهان  چلوی  دستمالی  گرفتن 
واگر  است  کردن  عطسه  هنگام  به 
باید  نداشتید   اختیار  در  دستمالی 
بگیرید  دهان  درمقابل  خودرا  بازوی 
تا  به محیط زیست سالم کمک کرده 
کردن  عطسه  مواقع  دربعضی  باشید. 
و  است  حساسیت  نوعی  عوارض  از 

ارتباطی با سرماخوردگی ندارد.

جهت گردش عقربه های ساعت

P.Cو B.C   فرق

مخترع ماوس کامپیوتر

سگ شارپی

آبشار سه طبقه

کورت گودل که بود؟

عطسه  به این بزرگی؟!
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ازهمــــــــــه جا

جاازاینجا
زآن

ا

جان کری وزیر امورخارجه آمریکا که 
برای گفتگو با همتای ایرانی اش درژنو 
به سربرده بود پس از پایان مذاکرات 
دوچرخه  اش  عالقه  مورد  ورزش  به 
سواری پرداخت و دریکی از شهرهای 
مرزی فرانسه  دچار سانحه شد و پای 

کاوه گلستان عکاس -خبرنگار ایرانی  
صدام  سقوط  زمان   2003 درآوریل 
حسین  به دست ارتش آمریکا،  براثر 
کشته  عراق  درشمال  مین  انفجار 
هارا  عکس  این  گلستان  کاوه  شد. 
  19۷۷ تا   19۷5 سالهای  درفاصله 
بخت   نگون  زنان  از  هائی  عکس 
بنام  ای  درمجموعه  که  بود  گرفته 
گذاشته  بنمایش  درلندن  روسپیان 
ماه   24 تا  جشنواره  این  است   شده 
ادامه  لندن   هاوس  درسامرست  مه 
داشت . این مجموعه یکی از کارهای 
ناب و ارزشمند کاوه گلستان به شمار 

میرود.

مداوای  اوبرای    . شکست  راستش 
بازگردانده  بوستون  به  شکسته  پای 
یکی  کری  جان  آقای  دوچرخه  شد.  
از وسایل   سفر اوست که همیشه به 
هرکجا سفر می کند آن را باخود می 

برد.

دیوید پترائوس، رئیس سابق سازمان 
گفته  )سیا(  آمریکا  مرکزی  اطالعات 
نظامی  عملیات  از  ترکیبی  که  است 
شکست  راه  تنها  سیاسی  روشهای  و 
اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه 

)داعش( است.
آقای پترائوس در گفتگویی با جاناتان 
دیپلماتیک  خبرنگار  مارکوس، 
بی بی سی، گفت مقابله با افراط گرایان 
دارند  فعالیت  سطحی  چنین  در  که 
فقط از طریق »قوه قهریه« امکان پذیر 

نیست.
در طول دوران جنگ در عراق، آقای 
اساس  بر  که  را  برنامه ای  پترائوس 
این کشور  در  آمریکایی  نیروهای  آن 
»افزایش« پیدا کرد و همچنین جلب 
حمایت قبایل سنی در مقابل القاعده 

را طراحی کرد.
»دشمنی  را  داعش  پترائوس  ژنرال 

سرسخت« توصیف کرده است.
یک  حقیقت  در  گروه  »این  گفت:  او 
نیروی نظامی متعارف است که در آن 
البته  و  ستیزه جویی،  از  فاکتورهایی 
از  مشخصی  بسیار  رگه های  همچنین 

تروریسم، وجود دارد.«
مقایسه  درباره  او  از  که  هنگامی  اما 
داعش و القاعده سوال شد، پاسخ داد: 
بزرگتری  ریشه های  دارای  »القاعده 
در  بیشتری  نیروهای  و  بود  عراق  در 

مقایسه با داعش داشت.«
ژنرال بازنشسته پترائوس نقش مهمی 

در شکست القاعده در عراق داشت.
استان  مرکز  رمادی،  اخیر  تصرف  او 
را  داعش  سوی  از  عراق،  انبار 
»شکستی استراتژیک« خواند »بدین 

مفهوم که نشان داده شد 

و  داعش  فعالیتعای  چارچوب  در  که 
اینکه آنها در حال دفاع و یا شکست 
توخالی  )ادعایی(  نوعی  به  هستند، 

بوده است.«
گفت:  حال  عین  در  پترائوس  آقای 
بزرگ  نشینی  عقب  یک  اتفاق  »این 
به  باید  زمانی  چنین  در  است.  بوده 
به تغییراتی که  استراتژی نگاه کنیم. 
باید  که  تالشهایی  به  داد.  انجام  باید 
یابند؛ و من فکر می کنم که  افزایش 
اینها چیزهایی است که درحال انجام 

هستند.«
فرماندهی  از  پس  پترائوس  ژنرال 
و  عراق  در  بین المللی  نیروهای 
به  اما  شد.  سیا  رئیس  افغانستان، 
از  خارج  روابط  شدن  آشکار  دنبال 
از  کناره گیری  به  مجبور  ازدواجش، 

این مقام شد.

پای جان کری دردوچرخه سواری  شکست

نمایشگاهی از عکس روسپیان درلندن

پترائوس:   القاعده  دارای ریشه های بزرگتری درعراق بود
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زمانی نیاکان ما برای خرید مواد مورد 
می  عمل  پایاپای  به صورت  نیاز خود 
روغن  و  دادند  می  مرغ  تخم  کردند. 
می گرفتند.  گاو می دادند و خانه می 
حمامی  به  خوردنی  مقداری  خریدند 
و درخزینه حمامش خودرا  می دادند 
اروپا  اینک  آخر.  الی  شستند.  می 
استفاده  بدون  دوران  به  خواهد  می 
با  بزودی  چیز  همه  گردد.  باز  پول  از 
شود.  می  خریده  اعتباری  کارتهای 
قرار است استفاده  اولین کشوری که 
شود  ممنوع  درآنجا   اسکناس  از 
بانک  قانون  طبق   . است  دانمارک 
از    201۷ سال  از  دانمارک  مرکزی 

خواهدشد.  معاف  اسکناس  چاپ 
بعضی  و  موافقند  کار  این  با  برخی 
مخالف . مخالفین می گویند آسانسور 
گرفته  را  پله  جای  درساختمانها 
نشده  حذف  پله  اینهمه  با  اما  است 
کاربرد  ضروری  موارد  برای  وهنوز 
اعتباری  کارتهای  از  استفاده  دارد. 
متداول  آمریکا  و  اروپا  در  سالهاست 
پول  هنوز  آن  درکنار  اما  است  شده 
هم  پس  وازاین   . است  درجریان  هم 
خریداران  برای  انتخاب  این  باید 
محفوظ بماند تا از کارت اعتباری خود 
نیاز  مورد  کاالی  یا  و  کنند  استفاده 
آمریکا خودرا بصورت نقدی خریداری کنند.  عالی  دیوان   : سی  بی  بی 

نفع  به  ژوئیه  ماه  اول  دوشنبه  روز 
گوید  می  که  داد  حکم  مسلمانی  زن 
و  »ابرکرومبی  ای  زنجیره  فروشگاه 
فیچ« او را به خاطر حجابش استخدام 

نکرده است.
ای  زنجیره  فروشگاه  یک  ابرکرومبی 
لباس های  به عرضه  که  است  پوشاک 

مناسب جوانان می پردازد.
برابر  های  فرصت   »کمیسیون 
فدرال  آژانس  یک  که  شغلی«، 
عوف،  سامانتا  جانب  از  است،  دولتی 
نشده،  استخدام  که  مسلمانی  زن 
بود. کرده  شکایت  ابرکرومبی  از 
قضات این دادگاه با هشت رای موافق 
این  جانب  مخالف  رای  یک  مقابل  در 

کمیسیون را گرفت.
که  بود  کرده  شکایت  عوف  سامانتا 
پوشیدن  لباس  شیوه نامه  اساس  بر 
مورد  حجابش  خاطر  به  ابرکرومبی، 

تبعیض قرار گرفته است.

جان فوربز نش، ریاضیدان برجسته ی 
سانحه  یک  جریان  در  آمریکایی 
آمریکا  در  نیوجرسی  در  رانندگی 
ساله   ۸2 همسر  آلیسیا،  درگذشت. 
وی نیز در پی این تصادف جان خود را 
از دست داد. جان نش در هنگام مرگ 
او در 13 ژوئن سال  ۸6 سال داشت. 

جاری )2015( تولد ۸۷ سالگی اش را 

فروشگاه هایش  در  شرکت،  این 
کار  به  فروشنده  عنوان  به  را  کسانی 
بپوشند.  لباس  جذاب  که  می گیرد 
دادستان در دفاع از خانم عوف گفته 
شهروندی  حقوق  قانون  که  است 
حقوق  از  آمریکا،   1964 سال  مصوب 
او دفاع می کند. بر اساس این قانون، 
امکان  مذهبش،  دلیل  به  نباید  کسی 
این  مگر  بدهد،  از دست  را  استخدام 
کاِر  و  کسب  بر  شخص  مذهب  که 

کارفرما تاثیر منفی بگذارد.
عوف  خانم  که  گفته  ابرکرومبی 
دالیل  به  که  بود  نکرده  درخواست 
شیوه  به  مربوط  مقررات  از  مذهبی 

پوشش این شرکت مستثنی شود.
دادگاه  پیشین  جلسات  از  یکی  در 
شرکت  پرونده،  این  به  مربوط 
به  که  بود  شده  محکوم  ابرکرومبی 
خاطر آسیبی که به سامانتا عوف وارد 
کرده مبلغ 20 هزار دالر به او بپردازد.

جشن می گرفت. این سانحه روز شنبه 
)23 ماه مه( روی داد.

برنده  و  مشهور  ریاضیدان  نش،  جان 
جایزه نوبل اقتصاد در تصادف تاکسی 
داد.  از دست  را  آمریکا جان خود  در 
بازی  با  زیبا«  »ذهن  معروف  فیلم 
درخشان راسل کرو با الهام از زندگی 

این ریاضیدان ساخته شده بود.

حذف اسکناس درمعامالت 

 اردوغان پیروز انتخابات و بازندۀ قدرت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در اولین واکنش به نتایج انتخابات 
پارلمانی این کشور با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که با توجه به نتایج به دست 

آمده، هیچ حزبی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست.
و  عدالت  حاکم  حزب  خرداد(   1۷ ژوئن/   ۷ روزیکشنبه  انتخابات  جریان  در 
توسعه که از آقای اردوغان حمایت می کند، اکثریت کرسی ها را در پارلمان 

از دست داد.
بر اساس گزارش ها این حزب 41 درصد آرا را کسب کرده و نتوانسته نیمی از 

550 کرسی پارلمان را که برای تشکیل دولت ضروری است، به دست بیاورد.
این حزب 25۸ کرسی به دست آورده که 1۸ کرسی کمتر از حد نصاب الزم برای 

کسب اکثریت است.
درصورت بدست آوردن حداکثر کرسی ها اردوغان می توانست قانون اساسی 
تازه ای را به تصویب برساند که همه قدرتها دردست رئیس جمهور قرارمیگرفت.

رأی دیوان عالی آمریکا به نفع یک زن مسلمان باحجاب 

ذهن زیبائی در تصادف تاکسی درگذشت
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این ماجرا مربوط به دو انسان ایرانی و 
آمریکائی است که در شرایطی بسیار 
با یکدیگر آشنا  آور  دشوار و شگفت 
به  سرعت  به  آشنائی  این  و  شدند 
دوستی و برادری ویژه ای بدل شد که 
هنوز ادامه دارد. عظیم خمیسا فرزند 
یک بازرگان موفق ایرانی است که ده 
ها سال پیش به کشور کنیا مهاجرت 
نمود و ضمن بدست آوردن نمایندگی 
ترویج  و  آموزش  به  پژو  اتومبیل 
صوفیگری همت گماشت.عظیم بعدها 
امور  در  را  خود  دانشنامه  لندن  از 
المللی  بین  بانکی  گذاری  سرمایه 
از  شد.  تجارت  سرگرم  آورده  بدست 
آن سو ، فلیکس در خانواده ای فقیر و 
سیاه پوست مسیحی در لوس انجلس 
تحصیل  نیویورک  در  آمد،.  بدنیا 
شد  فراخوانده  آمریکا  ارتش  به  کرد، 
این  کرد.  شرکت  ویتنام  جنگ  در  و 
زندگی  شصت  میانه  سالهای  که  دو 
های  تفاوت  همه  با  میگذرانند  را 
خانوادگی، ملیتی و مذهبی و.... وجوه 
هر  جمله  از  دارند  و  داشته  مشترکی 
و  بوده  خشونت  علیه  مبارزان  دواز 
مدیتیشن  وآموزش  تمرین  به  سالها 
این  از  هیچیک  اند.البته  پرداخته 
باعث  مشترک  وجوه  و  خصوصیات 
اشنائی آنان نشد بلکه آنها یکدیگر را 
زمانی شناختند که تنها نوه فلیکس، 

تنها پسر عظیم را به قتل رساند
در بیست و دوم ژانویه 1995 ، عظیم 
آشپزخانه  در  که  زمانی  در  خمیسا 
کالیفرنیا  الهویا  در  خود  کاندوی 
ایستاده بود هاج و واج به صدائی که 
از گوشی تلفن میگفت : پسر شما تیر 
خورده و درگذشته است ، گوش میداد 
را  کلمات  آن  معنای  میکرد  تالش  و 
درک کند. نه ، این یک اشتباه است. 
به سرعت به کارآگاه پلیس خداحافظ 
گفت و به پسر بیست ساله اش طارق 
تلفن کرد که جواب نداد. شماره نامزد 
گوشی  او  گرفت.  را  جنیفر  طارق، 
امان  گریه  شدت  از  ولی  برداشت  را 
گفتگو نداشت. گوشی از دست عظیم 
زمین  به  از پشت  هم  و خودش  افتاد 

حالی  در  و  بعد  کمی   . کرد  سقوط 
را  اش  چهره  کم  کم  فاجعه  بزرگی 
نشان میداد، کارآگاه پلیس همزمان با 
رسید  او  خانه  به  عظیم  دوست  ورود 
و گزارش داد که شاهدان عینی گفته 
اند چهار نوجوان را دیده اند که پس 
از تیراندازی به طارق و در حالیکه او 
در غرق در خون بوده از محل گریخته 
اند. علت مرگ تک تیری بوده که به 
قلب شلیک شده و باعث پارگی ان و 
سبب مرگ شده است و اطمینان داد 
که اداره پلیس تمام سعی خود را برای 
دستگیری قاتل به کارخواهد برد. پس 
خشم  با  عظیم  دوست   ، او  رفتن  از 
امیدوارم  میگوید  داده  تکان  سری 
که  را  آن حرامیانی  تر  زود  که هرچه 
مرتکب این جنایت شده اند دستگیر 
در  عظیم  بکشیم.  صالبه  به  و  کرده 
میگوید  آرامی  وبه  شگفتی  نهایت 
اندیشد  می  متفاوت  باره  دراین  که 
اسحله  آن  سوی  دو  هر  در  چراکه   ،

قربانی هائی وجود دارد.
ژانویه  سوم  و  بیست  یعنی  بعد،  روز 
در  خود  آپارتمان  از  فلیکس   1995
اداره پلیس تلفن  به  15 مایلی الهویا 
اش  نوه  که  میدهد  گزارش  و  میکند 
از  او  اسلحه  برداشتن  از  پس  تونی 
از  هم  یادداشتی  و  شده  فراری  خانه 
خود به جا گذشته است. چند ساعت 
کار  محل  به  پلیس  افسر  یک  بعد 
اش  نوه  شدن  پیدا  و  رفته  فلیکس 
نه  ولی  دهد  می  اطالع  او  به  را  تونی 
به  بلکه  فراری  کودکی  عنوان  به 
به  ماجرا  بقیه   . قتل  به  متهم  عنوان 
این صورت روشن میشود که تونی 15 
دیگرش  نوجوان  دوست  سه  با  ساله 
که  میگیرند  تصمیم  ساله(   16 تا   14(
به پیتزا فروشی نزدیک محل رفته و با 
داشتن اسلحه راننده دلیوری را مورد 

سرقت قرار دهند .
آنها به نزدیکی پیتزافروشی میرسند 
دلیوری  راننده  اولین  منتظر  و 
نیست جز طارق  او کسی  و  میشوند، 
در  با  طارق  عظیم.  ساله  بیست  پسر 
مغازه  از  پیتزا  چند  داشتن  دست 

خود  اتومبیل  سوی  به  شده  خارج 
میرود. تونی و سه پسر دیگر راه را بر 
او بسته و از او میخواهند که پیتزاها 
و پول خود را به آنها بدهد. او امتناع 
او  سوی  به  را  اسلحه  تونی  و  میکند 
میچکاند.در  را  ماشه  و  رفته  نشانه 
پر  و  پاک  قلب  تیربه  که  ای  لحظه 
باعث  و  کرده  اصابت  طارق  امید  از 
به  پدربزرگی  و  پدر   ، میشود  مرگش 
که  میشوند  کشانده  ای  اینده  چنان 
هرگز حتی تصورش را هم نمیکردند. 
از دست دادن فرزند بزرگترین کابوس 
اتفاقی است که ممکن  و دردناکترین 
بیاید  پیش  مادری  و  پدر  برای  است 
وواکنش ها در این رویداد خردکننده 
عملی  نتیجه  در  اگر  بویژه  است 
،سرکش،  باشد  گرفته  صورت  جنائی 
رفتار  است.  آشفته  و  خشمگینانه 
فرزندش  شدن  کشته  از  پس  عظیم 
طارق اما ، ازآن گونه ویا حتی چیزی 
این  از  پس  ماه  ده  نبود.  آن  مانند 
گفت  خبرنگاری  به  عظیم   ، رویداد 
بخشیده  را  پسرش  تنها  قاتل  که 
مسائل  و  دادرسی  جریان  و  است 
حقوقی مربوط به آنرا دنبال نمیکند و 
رسیدگی آنرا به قانون واگذار نموده و 
تمرکز خود را به راه های جلوگیری از 

خشونت معطوف کرده است.
یکسال پس از آن عظیم خمیسا بنیاد 
آغاز  و  ریزی  پایه  را  »طارق خمیسا« 
آموزش  بنیاد  این  هدف  کرد.  کار  به 
و ایجاد تقوا و پرهیز از خشونتگرائی 
در دبیرستان های سن دیگو و سراسر 
ده  حدود  کنون  تا  و  است  آمریکا 
میلیون جوان و نوجوان در سن دیگو، 
زیر پوشش  را  اروپا  و  کانادا  استرالیا، 
آموزشی قرار داده است. شعار اصلی 
این بنیاد »بخشش: تاج جواهر نشان 
ماندال  نلسون  است.  شخصی«  آزادی 
رهبر ملی و مردمی آفریقای جنوبی در 
این باره میگوید : خشم و نفرت مانند 
جام زهری است که شخص مینوشد ، 
بمیرد.  امید که شخص دیگری  این  با 
دردانش پزشکی ثابت شده که خشم 
و نفرت باعث ایجاد افسردگی ، تپش 

قلب غیر عادی، کاهش نیروی تدافعی 
بدن و ایجاد ناتوانی مغزی در تصمیم 
گیری و حل مشالت و خالصه هزار و 
نامطلوب دیگر میشود.  یک گرفتاری 
مطالعات متعدد دیگر همچنین نشان 
برای  زیادی  فوائد  بخشش،  که  داده 
فشار  کاهش  میکند،  ایجاد  انسان 
آن  از  خوشبینی  حس  وایجاد  خون 

جمله اند.
کردن  پاک  ماجرا.  دنباله  به  برگردیم 
 ، نیست  آسانی  کار  بخشیدن  و  ذهن 
ببخشی  را  بخواهی کسی  آنکه  بویژه 
که  روزی  است.  تو  پسر  قاتل  که 
طارق  اش  خانواده  و  خمیسا  عظیم 
روزی  میسپردند  خاک  به  را  جوان 
دو  هر  مراسم  در   . بود  بارانی  و  سرد 
و  خواهر   ، مادر  بزرگها،  مادر  و  پدر 
این  از  با دلی سوخته  بسیارانی دیگر 
رسم  به  بنا  بودند.  حاضر  بزرگ  ماتم 
و سنت معمول عظیم به درون گور که 
در اثر ریزش باران گل آلود بود میرود 
تا جنازه پسرش را دریافت کند. چند 
نفر مرد طارق را به زیر فرستادند ، و 
بار  آخرین  برای  عظیم  که  زمانی  در 
جگر گوشه اش را در آغوش میکشد ، 
با خشم و دردی ناگفتنی دمی درنگ 
، کسی  به آسمان میکند  و سر  کرده 
چه میداند در آن لحظه شوم در ذهن 
آن مرد فرزند مرده چه میگذشت. در 
می  خودکشی  به  او   ، بعد  های  هفته 
از  پیش  تا  که  مردی  برای  اندیشید. 
کار  ساعت  صد  ای  هفته  فاجعه  آن 
 ، تختخواب  از  برخاستن   ، میکرد 
امور  سایر  و  حمام  گرفتن  و  خوردن 
دشواری  بسیار  کارهای  به  روزانه 
نمیتوانست  او  بود.  شده  تبدیل 
آغاز  را  مدیتیشن  براین  بنا  و  بخوابد 
کرد و روزانه ساعتها به آن پرداخت. 
زمستانی  سرد  روز  یک  در  اینکه  تا 
ماموت  های  کوه  در  که  ای  کلبه  به 
چند  با  بتواند  شاید  تا  رفت  داشت 
از  انزوا  و  عزلت   ، گیری  گوشه  روزی 
سوز و گداز سوگواری کشنده ای که 
در آن فرو رفته بود اندکی بکاهد. پس 
و  برافروخت  ،آتشی  کلبه  به  ورود  از 

  فریدون علوی             داستان کوتاه برمبنای رویدادی واقعی

بخـشش
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و خاطرات  هایش خیره شد  به شعله 
زندگی کوتاه طارق باز بسراغش آمد. 
بدنبال  دریا  ساحل  در  که  را  آنروزی 
گوش ماهی میگشت یا وقتی به جوک 
اول  روز  میداد،  سر  قهقهه  پدر  های 
و  کوچک  اتفاق  هزاران  و  مدرسه 
رفته  دست  از  عزیز  آن  از  که  بزرگی 
بیاد داشت جگرش را خون میکرد. او 
در آن آرامش و خلوت بدور از جهان 
مادی در آن کلبه کوهستانی اندوهی 
احساس  را  ای  کشنده  خشم  و  ژرف 
نتوانسته  چرا  که  خشمی   ، میکرد 
خشمی   ، کند  حفاظت  طارق  از  بود 
به  چیزی  برای  باید  فرزندش  چرا  که 
ناچیزی چند پیتزا کشته شود خشمی 
که چون نیزه ای تیز به کشور میزبان 
گریز  بیهودگی  به  و  بود  گرفته  نشانه 
و  آفریقا  در  موجود  های  خشونت  از 
آمدنش به آمریکائی که بنظرش مکانی 
امن بود یعنی جائی که جگرگوشه اش 
لحظات  آن  در  باخت.  جان  مظلومانه 
و  صوفی  دوست  گفته  بیاد  جانکاه 
مرشد روحانی اش افتاد که به او گفته 
بود که روح انسان پس از مرگ و پیش 
از عروج به ملکوت، چهل روز همچنان 
در جهان خاکی به انتظار مینشیند تا 
بازماندگانش ) در این مورد بخصوص ، 
پدرش عظیم( به صلح و آرامش برسد. 
مرشد صوفی همچنین افزوده بود که 
از آن سوگواری فلج  او میباید دست 
کاری  به  اقدام  و  برداشته  کننده 
را  طارق  نام  تا  کند  خوب  و  درست 
زنده و جاوید نگه دارد. در آن لحظه 
باشکوه، عظیم عزم خود را جزم کرد 
، به سن دیگو بازگشت ، با بهترین و 
آگاه ترین افراد به رایزنی نشست و و 
بنیاد طارق را برای مقابله با خشونت 
گذاری  پایه  آن  غیر  و  خیابانی  های 
باید  که  میدانست  همچنین  او  نمود. 
قاتل  خانواده  به سوی  دوستی  دست 
مشمول  را  آنها  تنها  ونه  کرده  دراز 
به  رسیدن  برای  بلکه  دهد  قرار  عفو 
از  هدف بزرگی که در آن راستا دارد 
آنان یاری بخواهد ، چرا که در غیر آن 
و  خشم  قربانی  همیشه  برای  صورت 

اندوهی که دارد باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر ، قاضی پرونده تصمیم 
گرفت که تونی ، نوجوان قاتل پانزده 
بعنوان  قضائی  محکمه  در  را  ساله 
دادرسی  مورد  کودک  نه  و  بالغ  مرد 
مجازات  صورت  آن  در  که  دهد  قرار 
میتوانست تا حداکثر حبس ابد باشد. 
پدربزرگش  با  مالقاتی  در  پسرک 
بود  گفته  او  به  اشکریزان  فلیکس 
پشیمان  خود  زشت  کار  از  چقدر  که 
است و بی تردید مسولیت عمل خود 
تونی  نهایت  در  پذیرفت.  خواهد  را 

همکاری  و  قتل  به  اعتراف  بدلیل 
پنج  و  بیست  تحمل  به  دادستان  با 
طول  در  میشود.  محکوم  زندان  سال 
فلیکس  دادرسی  های  پیچیدگی 
بتواند به  برای یافتن راهی که در آن 
خانواده طارق کمک کند دعا و نیایش 
بدست  زمانی  را  این فرصت  و  میکرد 
دفتر  در  و  عظیم  بدعوت  که  آورد 
رفت.  او  دیدار  به  تونی  مدافع  وکیل 
او که از ماه ها پیش خود را برای این 
وقتی  بود  کرده  آماده  دیدار  اولین 
دست عظیم را میفشرد به نرمی گفت 
اگر از من خدمتی برای شما و خانواده 
تا  دهید  دستور  است  ساخته  تان 
آن  تمام  در  که  افزود  و  شود  اجرا 
مدت برای آنها صمیمانه دعا میکرده 
است. عظیم در جواب گفت که ما هر 
ایم و  از دست داده  دو فرزندانمان را 
جلوگیری  برای  که  بنیادی  از  کلیاتی 
در  او  با  را  بود  کرده  ایجاد  خشونت 
شرکت  برای  او  از  و  گذاشت  میان 
که  بنیاد  جلسات  اولین  از  یکی  در 
میشد  برگزار  اش  خانه  در  بعد  هفته 
دعوت نمود. در آن جلسه پدر عظیم، 
تعدای  و  دخترشان  و  سابق  همسر 
همسایگان  و  دوستان  خویشان،  از 
بخوبی  فلیکس  داشتند.  شرکت  آنها 
تمام  در  اندوه  و  غم  که  میدانست 

گوشه های آن خانه موج میزند و با 
خانه  آن  بدرون  پا  عجیب  احساسی 
فضا  بر  سنگین  سکوتی  گذاشت. 
به را  او  ابتدا  بود.عظیم  فرما  حکم 

خانه  آن  بدرون  پا  عجیب  احساسی 
فضا  بر  سنگین  سکوتی  گذاشت. 
به  را  او  ابتدا  بود.عظیم  فرما  حکم 
با  که  کرد  معرفی  اش  پدر سالخورده 
دستی ناتوان و پشتی خمیده تسلیت 
او را با در آغوش گرفتنش پاسخ داد 
و مادرش که خانمی موئمنه و متدین 
است به او گفت از اینکه با ما هستید 
خوشوقتم پس از ان نوبت الماس مادر 
طارق بود که فلیکس در موقع دست 
مادر  آن  بر  که  را  لرزشی  او  با  دادن 
دل  و  جان  با  بود  مستولی  دیده  داغ 

احساس کرد.
سال  پنج  یعنی   2000 سال  تابستان   
پس از این جنایت آقای عظیم خمیسا 
با قرار قبلی به زندان ایالتی کالیفرنیا 
برای  تا  رفت  سکرامنتو  نزدیکی  در 
اولین بار با قاتل فرزندش روبرو شود. 
مدیتیشن  ساعت  هزاران  او  اگرچه 
ولی  بود،  این دیدار صرف کرده  برای 
پر  و  تاریک  های  راهرو  در  که  زمانی 
میعادگاه  طرف  به  زندان  خم  و  پیچ 
میرفت ضربان قلبش گوئی چون پتک 
محل  به  وقتی  میکوفت  سندان  بر 
مالقات رسید فلیکس که انتظارش را 
میکشید و در حالی که نوه اش را در 
کنار داشت به او خوش آمد گفت پس 
چشمان  به  حالیکه  در  عظیم  آن  از 

مرد چوان نگاه میکرد دست او را 
از  ، صحبت مختصری  آن سه  فشرد. 
اوضاع زندان گفتند و شنیدند و پس 

از آ ن فلیکس آندو را تنها گذاشت و

اطاق را ترک کرد.در ابتدا تونی نا آرام 
و بیقرار بود ولی کم کم خود را جمع 
و جور کرد و با احترام فراوان ، بسیار 
بهتر از زمانی که سالها پیش پسر او را 
با  بود  » پیتزائی احمق« خطاب کرده 
او به گفتگو نشست عظیم میخواست 
زندگی  های  لحظه  آخرین  مورد  در 
طارق بداند که تونی گفت چیز خاصی 
را بیاد ندارد ولی بعد مطلب عجیبی را 
ای  لحظه  در  گفت  او  میان کشید.  به 
نوری  میکشیده  را  اسلحه  ماشه  که 
را دیده که فقط بر او و طارق میتابد. 
وقتی این موضوع را به گزارش پلیس 
که احتمال اصابت تک گلوله جوانکی 
به   ، اندازی  تیر  و  اسلحه  با  آشنا  نا 
قلب  اندازه  به  کوچکی  حیاتی  عضو 
بیافزائیم  اندک قلمداد میشود  بسیار 
، عظیم را قانع میسازد که این حادثه 
میباید  که  بوده  محتوم  سرنوشتی 

اتفاق میافتاد.
تونی  به  مهربانی  نهایت  با  عظیم 
و  است  بخشیده  را  او  که  میگوید 
رها  زندان  از  که  است  روزی  منتظر 
پایه  فلیکس  و  او  که  بنیادی  به  شده 
در  را  او  بپیوندد.  اند  نموده  ریزی 
کرده  خداحافظی   ، میگیرد  آغوش 

زندان را ترک میکند.

Fred Alavi
Cell(405)760-2637
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الف - شهاب ثاقب:
مردم  اکثر   ، پیش  قرن  دوسه  تا 
که  اند  اعتقادبوده  براین  جهان  
زمین  درجهان خلقت ، درپائین ترین 
 ، را  وآن  است  قرارگرفته  آن  قسمت 
سرزمینی  صورت   به  خود  درذهن 
 ، چهارضلعی  وتقریبًا  بسیاربزرگ 
مجسم می کردند.، که قسمت خشکی  
، نهایتًا درهرطرف  به دریا ویا به  آن 

تاریکی  ختم می شود.
هفت  زمین   درباالی  عقیده   بنابرآن 
طبقه  آسمان وجود داشته است واین 
می  مشاهده  را  آن  ما  که  آسمانی  
آسمان   هفت  ازآن  اول   طبقه  کنیم  
معنای   ، عربی  درزبان  که  باشد  می 

آسمان نزدیک تر رادارد.
آنان گمان میکرده اند که هفت سیاره  
دورزمین   به  که  وجوددارد  درآسمان 
که   ، دیگر  درگردشندوستارگان 
باشند   می  حرکت  وبی  ثابت  همگی  
به زیر آسمان طبقه اول ، که آن رابه 
آسمان  )یعنی  الدنیا«  »سماء  عربی 
نزدیکتر( می نامند ، چسبیده شده اند! 
درآسمان  شبها  گاهی  آنان   ، اما 
ناگهان یک  که  اند  مالحظه می کرده 
پیدا  ستارگان  درمیان  روشن   نقطه 
می شود وباسرعت مانند  تیر به  جلو 
می رود  وبه صورت  یک خط درخشان 

درمی آید وبهد نابود می شود.
سایر   مانند  هم  عربستان  مردم 
این   ، اند  دانسته  نمی  زمین  ساکنان 
خطوط  درخشان چیست ؟ وچگونه به 
وجود می آیند؟ وچرا به سرعت نابود 
می شوند؟وچون به آگاهی از حقیقت 
اند   بوده  نهایت عالقمند  بی  امر   این 
این   ، از بعثت حضرت محمد  لذا پس 
مطلب را ازاو سئوال کرده اند.و او نیز 
ازطریق جبرئیل ، پاسخ دادن  به این 
پرسش مهم را از خداوند  درخواست 

نموده است . 
پاسخ   ، الصافات  ازسورۀ  اول  آیه  ده 
خداوند  به سئوال مزبور می باشدوما 
شامل  )که  اول  آیه  ازسه  صرفنظر  با 

سوگندهای  خداوند راجع به صحت 

بقیه   ) است  بعدی  آیه های  ودرستی 
آیه هارا عینًا  نقل می نمائیم :)ترجمه: 
 -5 یکتاست  شما  خدای  همانا   -4
پروردگار آسمانها وزمین وآنچه میان 
مشرقها  وپروردگار  باشد  می  دو  آن 
آسمان  آراستیم  که   بدرستی   -6
نزدیک تر رابه زینتی  از ستارگان ۷- 
سرکش  هرشیطان   از  ونگهداشتنی  
بسوی  داشت  نتوانند   فرا  گوش   -۸
شوند   می  وانداخته  باالتر   جماعت 
برای  و  راندن  برای    -9 هرسوئی  از 
مگر   -10 دائمی  است  عقوبت  ایشان 
آن که   ربوده  بود ربودنی ، پس ازپی 
که  بطوری  ثاقب.(  شهاب  اورا  درآمد 
مالحظه می شود  خداوند  آسمانهارا  
به صورت  جمع ادا کرده  وگفته است 
که »سماوات«  چون تعدادشان ۷ عدد 
»زمین«  یعنی  ارض   اما  است  بوده 
چون   ، کرده   ذکر   مفرد  رابصورت 
فقط  یکی بوده است . ضمنًا سئواالت 
آیات  بندی  جمله  درمورد  متعددی 
بین  اینکه  مثاًل   ، آید  می  پیش  باال  
فاصله  شش   ، هفتم  وآسمان   زمین 
یعنی   ، وجوددارد وخداوند -روردگار 
آن  بین  موجود   چیزهای  تمام  خالق 
فاصله ها  می باشد. حال چرا  خداوند  
خودرا فقط  پروردگار  چیزهای بین آن 
دوتا )مابینهما( ]کدام دوتا؟[  دانسته 
بیش  درمورد  انسانها   وچون  ؟  است 
، به  اند  از یک مشرق آگاهی نداشته 
»مشرقها«   معنی  به  »مشارق«  کلمۀ 
یعنی چه ؟  ونیز آیا هر»مشرق« دارای 
چرا  پس  باشد،  نمی   » «مغرب  یک 
یعنی  »مغارب«  پروردگار   ، خداوند 
چرا  وهمچنین  ؟  نیست  »مغربها« 
گویندۀ آیه های 4و5 با گویندۀ آیه 6 
تفاوت دارد؟ زیرا مثل اینکه  دردوآیه 
4و5 ، شخصی ثالث ، خدارا به مؤمنان 
خود   ،6 درآیۀ  ولی  کند  می  معرفی 
خدا  درمورد خودش سخن می گوید! 
توجه می  قابل  نیز  نکته  این  درضمن 
ظاهراً  های   لغتنامه  دراغلب  باشدکه 
نوشتن   درهنگام  فارسی   زبان  معتبر 
یا » شهاب ثاقب«  معانی  » شهاب«  
الصافات سورۀ   10 تا   4 ازآیات 

  درقرآن  سخنی به میان  نیاورده اند. 
مثاًل درلغت نامه دهخدا ،

معانی  ضمن   ، شهاب  کلمۀ  درمقابل 
دیگر ، چنین نوشته  است : 

چون  که  معتقدبودند  ]؟[  »قدما 
کند  آسمان  قصد  اززمین  شیطان  
فرشتگان  به تیر  آتشین وی را بزنند 
واز صعود ممانعت کنند وبدین  اعتقاد 
بسیار   مضامین  ونثر  نظم  درکتب 
نیز  آتشین  نیزۀ  به  وگاه   است  آمده 
که افکنده شود  تشبیه شده است .« 
ودرمورد این حقیقت که  این » اعتقاد 
است   بوده  گرفته شده  ازقرآن  قدما« 

به سکوت برگزار کرده اند. 

ب - ُسها:
گرامی  خوانندگان  که  بطوری 
فرمایند  می  مالحظه  درتصویرزیر 
 Alcore ُسها« که به انگلیسی آن را«
که  است  کوچکی  ستاره  نامند  می 
از  ستاره  دومین  نزدیک  )ظاهراً( 
خارجی   )درقسمت  اکبر«  »دب  ُدم  
که  درگذشته  ُدم(قراردارد.  انحنای 
وتعیین  آزمایش  برای  ای  وسیله 
میزان دقیق  دید چشم وجود نداشته  

به  کوچک  ستاره  آن  دیدن  امکان  
که  است  داده  می  اطمینان   شخص 
خوب  بسیار  او  چشمان  دید  قدرت  

می باشد.
شهاب  پیرامون  حافظ  غزل  واینهم 

ثاقب و ستارۀ ُسها
زمالزمان سلطان که رساند این دعارا
که به شکر پادشاهی ، زنظر مران گدارا
زرقیب دیوسیرت ، به خدای خودپناهم
مگر آن شهاب ثاقب ، مددی دهد ُسهارا
ُمژه سیاهت ارکرد ، به خون ما اشارت
نگارا مکن  وغلط  بیندیش  او  زفریب 
دل عالمی بسوزی ، چو عذاربرفروزی
تو ازاین چه سود داری، که نمی کنی مدارا

همه شب دراین امیدم ، که نسیم صبحگاهی 
آشنارا بنوازد   ، آشنایان  پیام  به 
چه قیامتست جانا، که به عاشقان نمودی
دل وجان فدای رویت ، بنما عذارمارا

بخدا که جرعه ای ده ، تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی ، اثری کند شمارا

راجع  مطلب   جهان  یک   « ازکتاب 
استاد  نگارش  واشعاراو«  حافظ  به 
زیر  درآدرس  که  شمشیری  مهدی 

موجوداست:
www.amazon.com/books

شرح شـهاب اثقب و سـها
مهدی شمشیری - داالس

* شهاب ثاقب  را گاه نیزۀ آتشین هم نامیده اند.
* ُقدما برمبنای قرآن  باورداشتند که چون شیطان  
از زمین قصد آسمان کند فرشتگان به تیر آتشین وی 

را  بزنند وازصعوداو ممانعت کنند 
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گمشده ن  زبا   

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

آنچه از تأمل  درتاریخ بر می آید  این 
است که  عربان هم  از آغاز  حال ، برای 
درامان  ایرانیان  زبان   آسیب  از  آنکه  
بمانند  و آن را همواره  چون حربه  ی  
تمیزی  دردست  مغلوبان خویش  نبینند 
، در صدد  برآمدند  زبانها ولهجه ها ی 
رایج  درایران را از میان ببرند. آخرین  
بیم  هم بود که  عمین زبانها  خلقی را  
برآنها بشورتند  و ملک و حکومت  آنان 
را  در بالد دورافتاده  ایران بخطر  اندازد.  
بهمین سبب  با خط و زبان وکتاب  و 
کتابخانه  هرجا که  درشهرهای ایران  ، 
برخوردند  سخت به مخالفت  برخاستند. 
با خط  درخوارزم   تازیان   که  رفتاری 
دعوی  بدین  کردند    مردم  وزبان   
حجت است  نوشته اند که وقتی  قتیبه 
بن  مسلم  سردار حجاج  ، با ردوم  به 
خوارزم رفت  و آن را بازگشود. هرکس 
ازتاریخ  و  نوشت   خط خوارزمی می 
وعلوم  واخبار گذشته  آگاهی داشت  
از دم تیغ  بی دریغ  درگذاشت . موبدان 
نمود   لوم را یکسره هالک  و هیربدان  
وکتابهاشان  همه بسوزانید  و تباه کرد.  
تا آن که  رفته رفته  مردم اُمی ماندند  
واز خط وکتابت   بی بهره گشتند و اخبار 
رفت  میان  شد.واز  فراموش  اکثر  آنها  
)آثارالباقیه  بیرونی  صفحه 35 ، 36 و 
3۸( این واقعه نشان می دهد  که اعراب  
زبان وخط مردم ایران  را بمثابه حربه ای  
تلقی می کردند  که اگر دردست  مغلوبی 
غالب   با   ، بدان  است   ممکن  باشد  
درآویزد  وبه ستیزه وپیکار برخیزد. از 
درهمه ی  که  نیست   رو  شگفت  این 
شهرها  برای از میان بردن  زبان وخط  
وفرهنگ ایران  به جد کوششی  کرده 
باشند . شاید  بهانه دیگری  که عرب  
برای مبارزه با  زبان و خط ایران  داشت 
این نکته  بود که  خط وزبان   مجوس را  

مانع نشر و رواج قرآن  می شمرد.
درواقع از ایرانیان ، حتی آنها که  آئین 
مسلمانی  را پذیرفته بودند  زبان تازی 
را نمی آموختند  و از این رو  بسا که نماز 
و قرآن را  نیز نمی توانستند  به تازی 
بخوانند. نوشته اند  که » مردمان  بخارا،  
به اول اسالم ، درنماز ، قرآن  به پارسی  
خواندندی  وعربی نتوانستندی آموختن. 

وچون وقت رکوع شدی  مردی بود  که 
درپس ایشان  بانک زدی  » یکنیه نکینت 
 ، کردن   خواستندی   وچون سجده   »

بانک کردی »نکونیا مگونی کینت« 
 ) تاریخ بخارا  صفحه  52 چاپ تهران(  

 با چنین عالقه ای که  مردم ایران  به 
زبان خویش  داشته اند  شگفت نیست  
ایران را  تا  ، زبان  که سرداران  عرب  
خویش  وحگومت   دین  با  ای   اندازه 
معارض دیده باشند. ودرهر دیاری  برای 
از میان بردن  ومحو کردن  خط و زبان 

فارسی  کوششی ورزیده باشند.
نیست  گونه   بدین    » سوزی  »کتاب 
که درهجوم تازیان  بسیاری از  کتابها 
خوش  دست  ایران   های   کتابخانه  و 
آسیب  وفنا گشته است ، این دعوی  را 
ازتاریخ ها می توان حجت آورد  و قرائن 
بسیار نیز از خارج ، آن را تأیید می کند 
بااینهمه  بعضی از اهل تحقیق  دراین 
باب تردید  دارند . این تردید چرا الزم 

است ؟  
  برای عرب  که جز کالم خدا  هیچ سخن 
را قدر نمی دانست ، کتابهائی که ازآن 
مجوس بود  والبته نزد  وی  دست کم 
مایۀ ضالل بود  چه فایده داشت  که به 
حفظ آنها عنایت کند.درآئین مسلمانان  
آن روزگار ، تا آنجا که  تاریخ می گوید  
آشنائی  بخط و کتابت  بسیار نادر بود  
و پیداست  که چنین قومی  تا چه حد  
می توانست  به کتاب  و کتابخانه  عالقه  
داشته باشد ، تمام قرائن  و شواهد  نشان 
می دهد  که عرب از  کتابهائی  نظیر آنچه  
امروز از پهلوی  باقی مانده است فایده ای

جای  صورت  دراین   . است  برده  نمی 
شک  نیست که در آنگونه کتابها  بدیده 
حرمت  و تکریم نمی دیده است . از اینها 
گذشته  دردوره ای  که دانش وهنر  به 
تقریب  درانحصار  موبدان  و بزرگان بوده 
است ازمیان رفتن این دو طبقه ، ناچار   
دیگر موجبی  برای بقای  آثار و کتابهای 
نه  مگر   . است  گذاشته  نمی  باقی  آنها 
موبدان  تازیان   حمله  در  که  بود   این 
مقام وحیثیت   دیگر  از هرطبقه   بیش 
خویش را ازدست دادند  وتارومار گشته 
وتباه  گردیدند  با کشته شدن و پراکنده 
دیگر  که  پیداست   طبقه  این  شدن  
کتابها  وعلوم آنها نیز  که به درد تازیان 
هم نمی خورد  موجبی برای بقا  نداشت 
. نام بسیاری از  کتابهای عهد  ساسانی  
درکتابها مانده است  که نام ونشانی از 
های  ترجمه  حتی   . نیست  باقی  آنها 
عربی  آنها نیز  که دراوایل  عهد عباسی  
شده است  از میان  رفته است ، پیداست  
که محیط مسلمانی  برای وجود  و بقای  
و  است  نبوده  مناسب   کتابها   چنین 
سبب نابودی  آن کتابها نیز همین است. 
باری با همه قراین  پیداست  که درحمله 
از  ایرانیان   کتابهای  از  بسیاری  عرب  
وقتی  که  اند   گفته   . است  رفته  میان 
دست  برمداین   وقاص  ابی  سعدبن 
یافت  درآنجا  کتابهای بسیار دید .  نامه 
به عمربن الخطاب  نوشت و درباب این 
کتابها  دستوری خواست ، عمر درپاسخ 
نوشت که آنهمه رابه آب افکن که اگر 
آنچه درآن کتابها هست  سبب راهنمائی 

است خداوند برای ما قران فرستاده است 

که از آنها  راه نماینده تر  است واگر درآن  
کتابها جز مایۀ گمراهینیست  مارا ازشر 
آنها درامان داشته است . از این سبب 

آنهمه کتاب را درآب  یا آتش افکندند.
) مقدمه ابن خلدون( .

درست است که  که این خبر  درکتابهای  
نیامده  اسالمی   اول  های  قرن  کهنه  
بعضی   که  است   جهت  وبهمین  است 
تردید   دچار  آن  درصحت  محققان   از 
تصور  توان  اما مشکل  می  اند.  گشته 
کرد  که اعراب  با کتابهای مجوس  ، 

رفتاری بهتر از این کرده باشند.
بهر حال  از وقتی  که حکومت  ایران  
به دست  تازیان  افتاد ، زبان نیز   زبون 
دستگاه  در  نه  دیگر   . گشت  تازیان 
کار  ونه در  آمد   بکار می  فرمانروایان  
دین  سودی می داشت . در نشرو ترویج  
ناچار    . رفت  نمی  اهتمامی   نیز   آن 
هرروز  از قدر واهمیت  آن می کاست 
.  زبان پهلوی  اندک  اندک  منحصر به 
موبدان  و بهدینان گشت . کتابهائی نیز  
اگر نوشته می شد بهمین زبان بود  اما 
از بس خط  آن دشوار بود اندک اندک 
زبانهای   . گشت  منسوخ  آن  نوشتن  
سغدی  و خوارزمی نیز  درمقابل  سخت 
گیری هایی که تازیان کردند  رفته رفته 
متروک می گشت . این زبانها نه با دین  
تازی وزندگی  تازه ، سازگار بودند  و نه 
هیچ اثر تازه ای بدانها  پدید می آمد. 
تازی   زبان   وقتی  که  بود   روی  این  از 
آواز برآورد  و زبانهای ایرانی یک چند 
دم درکشیدند  درحالی که  زبان تازی   
زبان دین وحکومت بود، پهلوی و دری 
و خوارزمی  جز دربین عامه   و ُسغدی 
باقی نماند. درست است که  درشهرها و 
روستاها  مردم با خویشتن  به این زبانها  
سخن می راندند ، اما  این زبانها  جز این 
بهمین  نداشتند.  فایده  دیگر  چندان  
دوره  درآن  ایران  زبان  که  بود   سبب 
تحت سلطۀ   نوائی  بی  و  های سکوت  
زبان تاری  درآمده وبدان  آمیخته گشت 
وعلی الخصوص  اندک اندک  لغت هائی  
از مقولۀ  دینی واداری  درزبان فارسی  

وارد گشت .
»ازکتاب   دوقرن سکوت اثر عبدالحسین 
زرین کوب از  انتشارات امیر کبیر سال 1336«   الفبای خط پهلوی
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روز آخر از اول صبح به من چسبیده 
باهام   میخواست   بهونه  هر  به  بود, 
باشه. رفت  خرسک بنفش رو که بوی 
در  رو  وخودش  آورد  میداد   خوبی 
آغوشم فرو برد. من و  مادرش تعجب 
خرسکها  بر  دور  موقع  .هیچ  کردیم 
نمیرفت,  همان لحظه  اول احساسش 
رو دریافتم. تجسمش کردم در هواپیما 
خرسکی  بغلش,   توی  خرسک  با 
میداد.  رو  بزرگ  مامان  بوی عطر  که  
بهش یاد دادم   رب دوشامبر کاله دار 
خرسک رو در بیاره و دوباره بپوشونه. 
ازش سئوال کردم که آیا دوست داره 
دهن  آره,  گفت  ببره؟  خودش  با  اونو 
مامانش از تعجب باز شد. ازش پرسید 

که آیا مطمئن هست؟ جواب داد:
 »یس آی   ام شور«!

رو  خودم  احساس  رفت.  ضعف  دلم   
کنترل کردم و بازی کردیم. در این دو 
هفته که پیشم بود هر روز صبح  جثه 
کوچولوش رو به اتاقی که من خوابیده 
و  صحبت  از  پس  و  میرسوند,  بودم 
بازی,  با همدیگه ماهی ها و پرنده ها 
اینکه  مثل  آخر  روز  میدادیم.  رو غذا 
تشویش داشت, از همه روز ها زود تر 
بیدار شد. من  به علت بیخوابی شب 
و  بودم  قبل, صبح مست خواب شده 
متوجه آمدنش  نشدم. فکر کنم چند 
احساسش  که  کشید  طول  دقیقه 
کردم,   باز  رو  چشمم   وقتی  کردم. 
نشسته   زانو  چهار  معصومانه  دیدم  
طاقت  کوچولوش  میکنه, دل  نگام   و 
نداشت که بیدارم کنه. تازه سه ساله  
شده بود. هر موقع نگام  به قیافه بی 
کنجکاوش  و  داشتنی  دوست  نهایت 
می افتاد اشگ از دلم سرازیر میشد. 
به خودم میگفتم چرا این بچه بیگناه 
فکر  پسرم  به  دوباره  و  نداره؟  پدر 
که  میدونست  شاید  که   میکردم 
را  پدریش  توان  افسردگی  بیماری 
فرزندش  اینکه  از  قبل  و  گیره  می 
داشته  زندگی  از  بیشتری  درک 
نمیدونستم  کرد.  پروازابدی   باشه  
به چی فکر کنم.  از روزگار شاکی, از  
دست سیستم دارویی بیزار,   و و..... 
به  کردم,   آروم   ای  گونه  به  را  خود 
که  نیست  من  نوه  تنها  گفتم,   خودم 
پدر  دیگه   فرزند   هزاران  نداره,  پدر 
کردم,  جور  و  جمع   را  فکرم  ندارند, 
قوی  باید  که   زدم  نهیب  خودم  به 
باشم.  شتابان به آغوشم پرید  و مرا از 

افکارم  رها  کرد,  به خودم گفتم 
چقدر  خوشبختم که مادرش او رو به 
دیدن من آورده.  جمالت فارسی را که  

ازته قلبم به او میگفتم برام با لهجه

شیرین تکرار میکرد.
- عشق منی

- ای جانم 
و برای خود شیرینی بیشتر از یک تا 
ده به  فارسی شمرد. از  شادی در حال  
باد    سرعت  به  را  فارسی  پروازبودم, 
یاد می گرفت  و مرتب تکرار میکرد. 
تمام ثانیه ها برایم مقدس شده  بود. 
از او,  نیرو میگرفتم و خستگی نا پذیر 

با او بازی میکردم. 
به  شدید  عالقه  کوتاه  سن  این  در 
بازی  بصورت  نه  داشت,   بسکتبال 
سه  در  جدی,   بسیار  بلکه  کودکانه  
جلسه  تمرین با مربی,  تکنیک هایی  
نا پذیر  بود خستگی  یاد گرفته  را که 
را  توپ  پی  در  پی  میکرد.   تمرین 
و  بین  تیز  بسیار  انداخت,  درتورمی 
میدونست   کوچکش  مغز  بود,   آگاه 
افتاده.  اتفاق  ناگوار  حوادثی  که 
عروسم  و  پسر  با  که  بود  ماهه  هفده 
به دیدارم  امدند. این بار  قدم که به  
داخل خانه گذاشت اولین حرفش این 
برای  و  میاره.  یاد  به  رو  اینجا  که  بود 
به  را  او  وقتی  شد.  ساکت  ای  لحظه 
استخر  به  که  چشمش  بردم  استخر 
کوچک افتاد فوری با حالتی نا  مفهوم  
حرکاتش  تمام  رفت.   دیگر  طرف  از 
او  پسرم  قبل  دیدار  در   خواندم,  را  
میبرد.   کوچک  استخر  به  روز  هر  را  
در مدتی که پیشم بود, از خود دلقکی 
دلقکی  خنداندمش.  بسیار  و  ساختم 

که در دل میگریست.
نان شیرمال  برای صبحانه   آخر  روز   
لحظات  کرد.   انتخاب  ایرانی  پنیر  و 
خداحافظی چنان در آغوشم فرو رفته 
بود که دلم میخواست معجزه ای میشد  
مرتب  میکرد.  توقف  زمان  وعقربه 
میگفت عشق منی, جان منی, به خود 
فشار می آوردم که ازفروریختن اشک 
بنفش   خرسک  کنم.  جلوگیری  چشم 
معلوم  چشماش  از  و  بود  زده  بغل  رو 
دست  دو  دلبسته.  دل   بهش  که  بود 
ظریف و کوچولوش  رو در گردنم حلقه 
زد و گفت از خرسک مواظبت میکنه 
به من پس  برم پیشش,  تا موقعی که 
میده. با تمام نیروسعی کردم که اشکم 
رو فرو بدم,   بوسیدمش و گفتم عشق 
من, خرسک مال توست, من که آمدم 
هر دوی شما رو می بینم.  لحظه آخر 
رسید, در فرود گاه  مادرش او را بغل 
کرد  و او خرسک روبه سینه کوچکش 
گوشم  در  جرس  صدای  میداد.  فشار 
روی؟  می  کجا  کاروان  »ای  پیچید... 

لیالی من را چرا می بری؟

او، من و  خرسک بنفش
کارگاه داستان نویسی فرهنگسرای داالس پیشکش می کند

 عزی لطفی
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وتلویزیون   سینما  هنوز   که  هنگامی 
بود   نیافته  ورونق  رواج  درایران  
داشت  رونقی  شهرفرنگ   بازار 
تماشای  محل   های  وبچه  .وکودکان 
با  که  را   متحرک  تصویرهای  این 
متصدی  وروان   مسجع  توضیحات  
دستگاه همراه بود  بسیار دوست می 

داشتند.
به یاددارم  در کودکی  بهترین تفریح  
به  شهرفرنگی  که   بود  آن  ما  برای 
دستگاه  گذر   وسر  بیاید  ما  محل 
با  وما  کند   پیاده  را   شهرفرنگیش 
های  عکس  شاهی  یک  پرداخت  
نامدار  امیرارسالن   قبیل   از  مختلف 
و ملکه هلند و پادشاه فرنگ  وغیره 

را تماشا کنیم .   
با  هم   شهرفرنگ  دستگاه   متصدی 
خواند:»  می  خود  مخصوص   صدای 
شهر   . کن  تماشا  خوب  آقاجان 
شهرفرنگه از همه رنگه . اینجا جنگ 
روس وانگلیسه از کفار خبیث  و غیره 
... « تصویر را عوض می کرد و درپایان   
بچه   « گفت   می  شاهی  یک  زمان  
سگ  که  بردار   دوربین  از  چشمتو  

سیاه نخوردت .«  
روزگار  زمان  آن  تفریحات   بااین 

کودکی ما سپری می شد. 
سرگرمی   نوعی   : شهرفرنگ  واما 
که  است  چنان  آن  و   ، کودکانه 
را  گوناگون   های  تصویر  تعدادی 
دوسر  و  چسبانده  طومارواربیکدیگر 
آن طومار را به دو چوب و یا دو نوردی 
تصاویر  این  این   بندندومحور  می 
یا  چوب  چون  که   نحو  بدان  سازند. 
محوررا گرد خود گردانند ، تصویر ها  
از محوری بگشاید و گرد محور  دیگر 
ببندد. آنگاه  این تصاویررا  درمحفظه 
ای  جعبه مانند  قراردهند  و بردیوار  
جعبه عدسی  ذره بینی  تعبیه کنند  
ببیننده   روشن   و  درشت  آنهارا   که 
بنماید. آنگاه کودکان  دربرابر عدسی 
نشینند و متصدی دستگاه  گردانیدن  
به  محوررا آغاز کند  وتصاویر را یک 
یک ازبرابر  دیدگان  کودک  بگذراند 
تصویر با  متناسب  که  وباعباراتی  

است  وآنهارا ازبردارد )قباًل نوشتیم(  
پردازد. تصاویر  یکایک  شرح   به 

می  دریافت  که  پولی  تناسب  وبه 
تصاویر  ازآ»  قسمتی  یا  تمام  دارد، 
ودروصف  دارد  عرضه  بیننده  به  را 
شهرفرنگه  »شهر  باعبارت  هرتصویر 
پات  بچه  باش  .مواظب  رنگه  از همه   ،

نلنگه « آغاز می کند
پس از پایان این  نمایش »شهرفرنگی«  
برروی  جعبه   ازدرون  راکه  ای  پرده 
است  شده  تعبیه  بینی   ذره  عدسی 
)وهنگام نمایش تصاویر  آن را ازروی 
دوباره  میزند(  کنار  به  بین   ذره 
می  تصویر  دیدن   مانع  آویزدو  می 
شهر   « راباعبارت  نمایش  شودوپایان 
چه  دیدی  رنگه،  ازهمه   ، شهرفرنگه 

جور قشنگه؟« اعالم می کند.
اما اکنون  مدتی است دیگر  شهرفرنگ  
حتی دردهات  وروستاها  و شهرهای 
وفقیر  جنوبی   ونقاط   دورافتاده  
نشین  تهران  و شهرستانها  مشتری  
نداردوروزبروز ازگرمی بازارآن  کاسته 
می شود. شهرفرنگی  دستگاه خودرا  
یا به دوش خویش حمل می کند ویا با 
چرخ هائی که به پایه های آن  بسته 
شده  است روی زمین می کشد. این 
مختلف  رنگهای   با  گاهی  را  دستگاه 
با  که  رنگارنگ   های کوچک  و المپ 
می  شود   می  روشن  خشک  باطری  
برای   وسائل  این  تمام   اما  آرایند. 
می  نصب  بدان  کودکان   توجه  جلب 
شهرفرنگی   که  نماند   ناگفته  شود. 
را  ای  خانواده  خود   ازعوایدروزانه 
امروز  متأسفانه  ولی  کرد  می  اداره 
فیلمهای سکسی و ویدئوهای مختلف 
و  رایج  دارد  باندی  جیمز  جنبۀ  که 

انحرافی است برای نوباوگان ما.
کودکی  خاطرات   تجدید  برای  من 
آمریکا  به  که   1961 درسال  خود  
تقاضا  بستگان  از  یکی  توسط  آمدم  
برایم  شهرفرنگ  یک  که  نمودم 
این  بفرستدو  کشتی   وبوسیله  تهیه 
جای  کارگاهم  درگوشه  شهرفرنگ 
آن  کودکی  تفریحات  یادآور  و  گرفته 

زمان می باشد.

شـهر شهر ـفرنگه ، ازهـمه رنگه
نوشته و نقاشی از: محمدعلی دولت شاهی
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                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

تولد وتحصیل
  129۸ درسال   توللی  فریدون   
شد.  زاده  درشیراز   خورشیدی 
خانوادۀ او  از طایفۀ توللی  بودند  که 
شاخه ای از  ایل قشقائی  است وگویا 
بصورت   آن  خانوار   چند  هم   هنوز 
گذرانند.  می  زندگی  وییالق   قشالق 
مادرش   که  بود  ساله   شش  فریدون 
ابتدائی  تحصیالت    . داد  ازدست  را 
را  ومتوسطه  نمازی   دردبستان  را  
سلطانی   دردبیرستان  ادبی   دررشتۀ 

شیراز تمام کرد.
سلطانی   دبیرستان  مدیروناظم  
 : که  کشیدند   می  ما  رخ  به  همیشه 
را  ها   توللی  امثال  دبیرستان   این   «

تحویل جامعه داده است .«
دررشته  تهران   ادبیات  ازدانشکدۀ  
ودر  گرفت  لیسانس  باستانشناسی  
ودرادارۀ  برگشت   شیراز  به    1320
فرهنگ فارس  درامور باستانشناسی 

بکار مشغول شد.
همانطورکه اشاره شد  ، توللی اگرچه  
خود از طایفه ای از ایل  قشقائی بود  
، اما حتی خوانین  هم از نیش قلم و 
انتقادهای  کوبندۀ او درامان نبودند . او 
عالوه برقطعه ای با عنوان  ناصرخسرو 
که طنزی است  دربارۀ سیاست ورزی 
ایل  رهبری   که  دوبرادر   این  های  
زیر  درقطعۀ   ، داشتند  را  قشقائی  
کند.: می  تمسخر  را  خوانین   تمام 

، ُکنیتی است  ... وخان  بروزن ران   «
وعشایررا  ثبایل  رؤسای  که  تُرکی 
دهند  وآن مردی باشد  زنخ تراشیده 
قفای  به  و  کند   رها  دوسوی  از  که 
انگشتانش   مدد  به  و  رساند  بناگوش  
دشنۀ  چونان   که  چندان    ، بتابد 
جانگداز ، انحناء گیرد و رعیت مظلوم 

را لرزه به هفت بند  افکند.
سبیل ، دستۀ جاروب وچشم کاسۀ خون
هامون دردل  سرگشته  و  برابرو  گره 

فرزند به زیر پا گذارد
گردستۀ اسکناس بیند

برسایۀ خویش حمله آرد
گربرتن او لباس بیند
بندندو  خوانین   به   ، خان   وجمع 
نخست  اند.  بردوگونه  خود  خوانین 
خوانین  مطیعه  باشند که سِر ارادت  
دست  و  نهند  خدمت   برآستان  
بیرون  فضاحت   آستین   از  شرارت  
نیاورندو درنیکوئی  خصلت ایشان  ، 
این نکته  بس باشد که اگر فی المثل ، 
هزار قبضه  تفنگ  برابر ببینند ، دست 

تطاول  نیازند و سِر ُطغیان  نگیرند.
شعر

خان تشنۀ خون مردمان است
خان ، دشمن  جان دوستان است

خانی که تفنگ  دید و بگذشت
خان نیست ، پیمبر  زمان است 
باشند  طاغیه   خوانین   ، دیگر   دو   
ها  گردن  و  کنند   سد  ها   گردنه  که 
ذات  شرارِت   را  اینان    . نمایند  جدا 

که  است   پایه  بدان  طبع   خباثِت   و 
 ، تفنگی  برای  و  جانی   ، نانی  برای 
و  سرهنگی   ، فشنگی  وبرای  هنگی  
برای توپی ، تیپی  قربانی کنند.وازاین 

رهگذر  شرم ندارند ! 
از مدائن و امصار آواره شوند و چونان 
سباع ، جای درمغاره گیرند ، راهزنان  
کاروانیان   فرستندو چپاول  به شوارع 
نگاه  عمامه   سازند.حرمت  پیشه 
ندارند و شیوخ را  ازسر شوخی ، شاخ 

درلباده فراخ چپانند!
مصراع

زندیق لعین ، حرمت عمامه چه داند؟  
گونه  ازاین  عجم   سرزمین   ودر 

خوانین  بسیار توان یافت .
شعر

 بدخواه دولت ، بدخواه ملت
 یارستمگر ، خصم وطنخواه

دردشت وهامون با چشم پرخون
گه در دل کوه ، گه برسرراه

بااهل دانش ، چون آب و آتش
با دزد و جانی ، هم عهدوهمراه

»خانباز«   کلمه   ، خان  مرکبات  واز 
بهائم   دالالن  خود  آن  و  است 
گویند.  را  چهارپایان   و  وستوران  
گروهی  تسمیۀ  این لغت  چنین کرده 
اند  که چون پاره ای  از خوانین  طاغیه 
را خفت عقل  و قلت شعور ، همسنگ  
نیز   را  بهائم   رو  این  از   ، است  بهائم  
درمجاز ، خان توان  نامید. و بناء علیه 
خانباز ، اشارت به کسی است که ُعمر 
گذراند،  چهارپا  خوانین  درمؤانست  
هم چنان که جلیس خروسان جنگی 
و  باز  خروس  نیز  را  معلقی  وکبوتران 

کبوتر باز گویند.
شعر

 گر با خران مصاحب وهمرازم
 برمن مگیر خرده که خانبازم

یارخران و خویش ِ ستورانم
جفِت تکاوران سبکتازم

خر می برم زخاک به اوج چرخ
بیهوده نیست دعوی اعجازم

است  پایه  بدان  جنایات  را  وخوانین  
که قلم از نوشتن آن شرم دارد.

 *  بی تردید درخطۀ فارس ، تا زبان دری زنده است 
، نام فریدون درکنار نام سعدی و حافظ خواهد ماند.

»دکتر مهدی پرهام«
اورا  شعر  باید  بود   استادی  سخنور  توللی   »چون   *
داد  نشان  فارسی  ادبیات  رادرپهنۀ  ومقامش  شناخت 
است   گرفته  جا  درشعرش  که  را  وافکاری  ومضامین 
برشکافت ، بدین منظورباید  به روزگار وزمان کارهای 
او نگریست .«                                       »دکترایرج افشار«
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اللهم َ َاحفظنا ِمن َشرالخوانین!«
***

آغاز فعالیت های ادبی
نگاری  کارروزنامه   توللی   فریدون 
با  سروش   درروزنامه   درشیراز   را 
نوشتن  طنزها و نقدهائی  زیر عنوان  
روزنامۀ سروش   کرد.  آغاز  التفاصیل  
از  یکی  که  عفیفی   عبداهلل   توسط 
بنیاد   بود   شیراز  خواهان   آزادی 
تحریریه   هیئت  بودو  شده  گذاشته 
از آنان  ای داشت که بعدها چند تن  
فریدون  از  غیر  رسیدند.  شهرت   به 
عضو   هم  پرویزی   رسول   ، توللی 
از  دیگر  یکی  بود.  تحریریه  هیئت  
آنهائی که بعدها  به وزارت  ومقام های  

دیگر رسید  دکتر محمد باهری بود.
التفاصیل  که به سبک  نظم  قطعات  
نثر  شدو  می  نوشته  قدیم   نثر  و 
آورد   می  بیاد  را   هفتم  و  قرن ششم 
درنهایت  استادی بودو با نکته جوئی 
ها ی بسیار لطیف که او ضاع  واحوال  
خوانندگان  کرد  می  بیان   را  زمان 

فراوانی داشت .
 - ادبی  کتابی    ، التفاصیل   کتاب 
سیاسی  است ودرواقع طنزهائی  است 
وقایع نگارانه. مثاًل  دراین کتاب  می 
توان دریافت که درجریان ملی شدن 
نفت درایران چه می گذشته  است و یا 
دوران   از  کوبنده   وانتقادی  طنز  با 
نوشته  نخست وزیری  صدراألشراف  

است :

دوران  از  است  یادگاری   ، قطعه  این 
است  صدراألشراف   وزیری  نخست 
بدان  ایران   مشروطیت   تاریخ   که 
گرامی  قتل  در  نامبرده   که  سبب 
این آب  آزادی  طلب  ترین فرزندان  
پلیدو  عنوان   ، داشته  دست  وخاک  
ارزانی  آسا   مدال  را  باغشاه  جالد 
صداراألشراف    . است  کرده  وی 
اندک  که  ُجزآن   ، خویش  درصدارت 
آب مشروب مردم قم را به زوروستم 
واهالی  بست  خود   مزروعی  برامالک 
تشنه  لب را به نفرین برخود گماشت 
دراثر  نتوانست وسرانجام  .کاردیگری 
وی  کابینه   ، آزادگان  روزافزون  فشار 

درافتاد.
صاحب  که  است  جهانگیر  داستان 
التفاصیل  ماجرای آن را چنین آورده :
و  رابندبرپای  جهانگیر  وچون   ...  «
زنجیر بر دست به محضر صدراألشرار  
سئوال  به  صدرش   ، کشیدند  محالت 
گرفت و پاسخ ها بنگاشت و جانبازی 

ها مرقوم داشت .وفرمان قتل  رقم زد 
وچوبۀ  اندرآمد  سیاستگاه   به  وباوی 
دار بکوفت و شال بگشود  و دستار به 
دنبال آن  بست وتُف به کف انداخت  
بتابید  وموم  برآن کشید  و  و رشته 
ودنباله  افکند  جهانگیر   گردن  به 
و  آویخت  درآن  و  بگذرانید  ازقرقره 
دیگر  و  کشید  برفراز  محکوم   پیکر 
خودبست  پای   قوزک  به  رسن   سر 
که جهانگیر   و چندان  بیقشرد  پای  و 
روح  ومرغ  گشت  سد  نفس  منفذ  را 

ازقفس غالب طیران گرفت .« 
مرویست که درآن هنگام  که جهانگیر 
برچوبۀ دار همی بود ، صدراألشرار اِزاِر 
و دستها  برسر کشید  و  بکند  قلمکار 
زن  بردوش دهل  و  درآورد  به  ازپاچه 
شدو بشکن زنان ، به آوای کوس  این 
درمقام   ، وشوق  وجد  سِر  از  ابیات 

افشار ، خواندن گرفت .
شعر

منم که رهبرآزادگان  به دارکشیدم
قصاص خویش زمردان پایدارکشیدم

به آرزو برسیدم ، مرادخویش بدیدم
پس از دوسال که در خانه انتظارکشیدم
داستان    ، غدار  آن  جنایات  از  ودیگر 
بود  همو  .چه  است  ُقمیان  تشنگی 
که به هنگام  زبونی این طایفه ، جبه 
ازشن بیاکند وخرقه از گل والی مملو 
داشت  وسنگریزه  ئرازار نمود و پاچه 
ها ببست و به ممر آب  افکند ودستار  
جویبار   ومنفذ  چپانید  آن   جانب  به 
مخلوق  از  مشروب  آب  و  کرد  سد 
تشنه  لب باز گرفت ونفرین  ولعن آنان  
سبب   رابه  وی  خرید.گروهی  خود  به 
این حرکت  مذموم  که مذکور افتاد، 
اند. دانسته  لعین  شمر  خاندان   از 
 مرویست که درآن هنگام  که قمیان  
! از  دروبام   ! العطش  رافریاد العطش  
بلند بودی ، وی سراغ  آب خوردگان  
بگرفت واسفنج ها  به رشته بست  وبه 
خوردآنان داد  وآن قطرات  آب که از 
مدد  به   ، داشتندی  درمعده   دیرباز  
حلقوم  از  رشته    ِ واستعانت  اسفنج  

آنان  برون کشیده و درکوزه ها کرد.!
 ، جناب  آن  خصائص  و  عالمات  واز 
وعیون  کریه   سیمای  و  طویل  اندام  
پُرخون وگردن نحیف  ومحاسن کثیف 
وخال لب  وچال غبغب  وتسبیح یشم 
و سینۀ پُرپشم  و سترۀ ) نوعینیمتنۀ 
شخص  ران   تاروی  که  است  مردانه  
کوفی  ونعلین   بلند  پوشاند.(  می  را 
وکاله  لگنی وچماق  بلوط و انگشتری 
کوک   هفت  وساعت   وعینک  عقیق  
ضامن   بی  وچاقوی  یزدی   زنجیر  و 
عاریه  ودندان   مرصع  دان   وانفیه 
پیچ   ومچ  کوب  صدف   قلمتراش  و 
ابلق  وسبلت  نگونسار وشال قلمکار 

وچپق   کمری   واسلحۀ  قجری  وزلف 
غول  قامت   نای  دراز   . است  سفالین 
وهم  هاست   درداستان   اورا   آسای 
ازآ»  جمله  این که ، نیمه شبان  که 
مردمان  بخفتندی و دیده از  کسالت  
به  نابکار   این   ، نهادندی  برهم   روز 
و  بفریفتی   ها   وگزمه  شدی   معابر 
شوارع پرسه زدی ودرمحاذات  روزنه 
رغبت   آن  سبب  به  و  بایستادی   ها  
مدد  بی   ، داشتی  کسان  آب  به  که 
وپیاله  وسبو  ابریق   ، ونردبان  کمند  
ظروف  ودیگر  وطشت  ومشک   وجام 
برگرفتی  خالیق  دروبام   از   ، آبگیر 
که  وگویند  کردی  مبادا  روز  وذخیرۀ 
هم اکنونش ، هزاران ابریق سرشار  به 

سرداب است .
پایۀ  را  عجم  ُملک  نابکاران   شگفتا! 
که   است   رسیده  بدانجا  جسارت  
بی  این   تفویض    ، ُملک  صدارِت 
تمیزان  کنند  و صالح اندیشی  خلق 
احفظنا  الهم  گذارند!  ایشان  برعهدۀ 

من شراألشرار و األشراف! 
تر  قوی  اتحاد،   که  راست   آزادگان 

دارند
 وریشۀ این بی وطنان ، به تیشۀ قیام 

برآرند. هم چنان  که شاعرفرموده:
 »آزادگان ُملک ! قیامی

بدخواه را  زنید لگامی 
همداستان شوید وبجنبید

طرحی نوافکنید ونظامی
بیدار، تابه کار نخیزد

بدکاره ای ، نمک به حرامی
هشیار! تاکه بازنیفتد

دولت به دست پیرغالمی
دستی که ارتجاع تبهکار

آورده بازدانه ودامی
دیوی گشاده است زبندی

غولی رهانده  خو زکنامی
 دژخیم باغشاه که ننگ است

ازخود اگر گذاشته نامی
 خونخواره ای  که تیغ جفایش

ناخفته هیچ گه به نیامی
 پتیاره ای  که هست به طینت

 درنده تر زهر دد و دامی
 شهری که واقف است  به کیدش

 هربی وقوف  جاهل وعامی
 آن کو به غیر خون وطنخواه

 هرگز نکرده باده به جامی
 این صدروآن مقام صدارت

 نیکو کسی ! خجسته مقامی!
 بیچاره ملتی که زمامش

 افتد به دست ناکس خامی
 افسار خلق ورشتۀ داراست

»صدر« ار به کف گرفت زمامی
 ای »توده«  خیزومشت گره کن

تاکی زبون و برده و رامی؟
بقیه درصفحه 4۸  چهرۀ فریدون توللی . کار عمران صالحی
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       ردرپندنیلی    شعروزغل

محمدرضابهرامی نژاد

       خیال بافی
همیشه می گفت :

 فردابهتر می شود.
»بیچاره مادرم«

ازبس خیال بافی کرد
نخ عمرش تمام شد.

جامی 
 

مرغان گرفتار
آسوده دال حال دل زار چه دانی ؟

خون خواری عشاق جگرخوار چه دانی؟
شب تا به سحر خفته به خلوتگه نازی
دانی؟ بیدارچه  دیده  این  خوابی  بی 

پرویز خائفی
وریاهن

خستگی هابودویاری ها نبود
غم فراوان غمگساری ها نبود

ای دریغا چارۀ دل کارچشم
غیر بیزارر وزاری ها نبود

خود حصارم برشکیب دردخویش
وای من گر پایداری ها نبود

گاه دوری هاست  یادی ماندوهیچ 
کاشکی آن همجواری ها نبود

درستیز مرگ وجان سخت کوش
بودنم جز شرمساری ها نبود

میزبانم  میهمان درد را
عمرمن جز بردباری ها نبود

گنج رنجی کهنه را وبرانه ام
شوق دل جز پاسداری ها نبود

بی قرارروز دیدارم هنوز
هستی ام جز بی قراری ها نبود

فرخی یزدی

مرگ تدریجی
شب چودربستم ومست از می نابش کردم
ماه اگر حلقه بدرکوفت جوابش کردم
دیدی آن ترگ ختا دشمن جان بودمرا
                              گرچه غمری به خطا دوست خطابش کردم
بیگانه چوشد خانۀ چشم منزل مردم 
کردم که خرابش  نمودم  آنقــدرگریه 
باشمع شـرح داغ دل پروانه چوگفتم 
آتشی دردلش افکنـده و آبش کردم
غرق خون بود و نمیمرد زحسرت فرهاد
خواندم افسانه شیرین و بخوابش کردم
دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد
کردم کبابش  جورتو  آتش  برسـر 
زندگی کردن من مردن تدریجی بود 
هرچه جان کند تنم عمر حسابش کردم
طرح چهرۀ فرخی اثر کیخسروبهروزی

ازکتاب عشاقنامه فخرالدین عراقی

ـخر گمشده
آن شنیدی که عاشقی جانباز       وعظ گفتی به خطه ی شیراز؟
روزی آغازکردبرمنبــــــر       سخن دلفریب جان پـــرور
ناگهـــــان روستائی نادان      خالی از نوردیده ودل وجـان
گفت :»ای مقتدای اهل سخن      غم کارم بخور که امشب من،
خرکی داشتم - چگونه خری؟      خری آراسته ، به هر هنـری
یکدم آوردم آن سبک رفتار،      به تفرج ، میانــــه ی بازار

ناگهانش زمن بدزدیدند......     از جماعت بپرس اگر دیدنـد«
پیر گفتا بدوکه :»ای خـرجو!     بنشین یک زمان وهیچ مگو.«

پس نداکردسـوی مجلسیان:     »اندرین طایفه - زپیروجوان -
هرکــه باعشق  درنیامیـزد،     زین میــانه، به پای برخیزد.«
ابلهی همچو خـر ، کریه لقا ،     ُچست برجست از خـری برپا

پیرگفتش :» توئی که دریاری ،    دل نبستی به عشق ؟« گفت :»آری«
بانگ برزد ، بگفت :» ای خـردار !       هــان ، خرت یافتم ، بیارافسار!«

ناهید باقری
   

بایادت ای زعزی
هرشب که می رسدابری ستیزه جو

برساحت کبود وغم انگیز آسمان،
هرشب که کوچه های نمور تکیده جان

گردد تهی زگام شتابان رهروان، 
برمی شوی چوشعله سرخی زخاطرم

تاهرشپیده نام تو تکرار می شود.
برذهن لحظه های به طوفان نشسته ام،

آواز آخرین توبیدار می شود:
طوفان اگر شکست پروبال ما چه باک
فرزند آتشینم وافق خونبهای ماست
سرشار مهرگرم و دل آویز روشنی ،

 با یادت ای عزیز سفرکرده 
قطره وار،

بردامن عقیقی هرصبح می چکم .
گم می شوم میان نفس های زندگی ،

راهی به سوی چشمۀ خورشید می کشم .
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1
جام خیانت

آن قدر از جام خیانت

 سر می کشی

عبور  تو  از  هم  باران  دیگر  که 
نمی کند

و نیاز غریزی ات

گلبرگ های عشق را

همرنگ جامت می کند ، 

سرخ . سرخ . سرخ

این رد پا هم 

که بر پیشانی ات مانده

از پشیمانی نیست

از تلخی چهره ایست

 که جامش تهی شده

و شکستن قلب مرا مزه مزه 

می کند

2

 چشمان شرقی
این چشمان شرقی 

همیشه خیس است

شمال و جنوب و غرب ندارد 

هوایش همه جا ابری است

فریدون مشیری

ریست ! گام بیدا گان ، هن ای خفت
درزالل الجوردین سحرگاهی،

پیش از آنی که شوندازخواب خوش بیدار
مرغ یاماهی

من درایوان سرای خویش
تشنه کامی خسته را مانم درست !

جان بدربرده زصحراهای وهم آلود خواب
تن برون آورده از چنگ هیو الهای شب،

دورمانده قرن ها وقرن ها ازآفتاب
پیش رویم آسمان ، دریای گوهربار
ازشراب زندگی بخشنده ای سرشار

دست هارا می گشایم  بیشتر
آسمان را چون قدح دردست می گیرم

وان زالل ناب را سر می کشم ، سرمی کشم تاقطرۀ آخر!
می شوم ازروشنی سیراب!

نور، اینک نور دررگهای من جاری است
آه اگر فریادم ازاین خانه تا جای دگر می رفت 

بانگ برمی داشتم: 
ای خفتگان ، هنگام بیداریست ! طرح چهرۀ مشیری از استاد زمان زمانی

دوشعرازفانوس
عبدالحسین رضوی 

اریان
بهترزکوی وبرزن وبامت ندیده ام ای شهرآرزو که بکامت ندیده ام  

نامی به خوش صدائی نامت ندیده ام من نام شهرهای فراوان شنیده ام  
افسونگری به سحرکالمت ندیده ام افسانه های عشق تو گویندعاشقان 
افسوس میخورم که مدامت ندیده ام عمری به یاد خاطره های توسرخوشم 
عمرم تمام گشت وتمامت ندیده ام افسرده گشته خاطرم ازدوریت دریغ 
غیرازشراب تلخ به جامت ندیده ام دنیا! مرازکشورجم دورکرده ای  
ام ندیده  امید سالمت  از  خالی  دل  بدرودگرچه گفتمت ای ضهر صدنگار 
مریلند-آمریکا

ژاله اصفهانی 

ردیادالن
فریادکوه وخندۀ دریا شنیده ام من اشک سنگ راشب مهتاب دیده ام  
باپاکی سحر به تماشا نشسته ام من عشق رابه پردۀ صدرنگ دلپذیر 

رنگ  زهر  خویش  باشستشوی  درچشمه سار نورسپیِد ستاره ها   
َرسته ام

نسیم  لطیف  زرقص  را  نغمه  من  من شعررا زخندۀ شیرین کودکان 
صبح

آزادگی زگوشۀ  تاریک کلبه ها ایثاررا زسینۀ پرشیرمادران  
وشکوفائی  زمین  از  بخشایش  بی تابی از شبان شرربار  انتظار  

ازبهار
برهرکه اوبه راه رهائی ست پایدار بگرفته ام ، که دسته گلی ارمغان دهم 

دریادالن سخت تراز کوه دیده ام . من بانگ کوه ونغمه دریا شنیده ام 
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محمود نفیسی                                                   ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران

عالمـتاج اقئم مـقامی )ژاهل(
1262-1345

قسمت پایانی

 * شوهر  ژاله  از ادبیات چیزی جز شاهنامه  نمی دانست .
* ژاله معتقدبودکه زن  آتشی سوزنده در»اشک فریب  افروخته « است که 

درپیوندی اجباری  ، شمع  سفره عقدهم براحوال او می گرید.
* شعرژاله  هرچند بظاهر  به گزارش احوال  شخصی می مانداماسرگذشت  بسیاری 
از زنان  نظیر اوست که بی خواست واختیار خویش  به سرنوشتی  دچار می آمدند

آزاده دواچی :  فکر می کنید عالمتاج 
»ژاله« چقدر از زندگیش تأثیر گرفته 
است  . بعبارت دیگر  زندگی او  چقدر 
اشعارش  درسرودن  وتأثیر   نقش 

داشته است ؟
پوران فرخزاد:  تنهائی چیزی است 
که من  بیشتر  دراشعارش کشف کرده 
ام ونفرتی  را که از شوهرش  داشته 
اجتماعش  از  که  را  وترسی  است 
داشته است . چون وقتی  از شوهرش 
می  علنی   صورت  به  شود   می  جدا 
رنج  دراجتماع   بودن  بیوه  گوید  
بروی   که  هرجا  یعنی  است   بزرگی 
را  زنهایشان  خواهند   می  مردها 
پنهان کنند  ومردها نگاه دیگری  به 
باید  شرط  بیوه  دارند وخوب  زنهای 
زمانی  راهم درنظر گرفت . ژاله  زنی 
خودش  درتنهائی   ودرواقع  تنهاست 
دوشعر  یکی  حتی   است   پوشسده 
ازژاله خواندم  که نشان می دهد  به 
خوشش  مرد  یک  از  پنهانی   صورت 
می  شعرش  در  ولی  است.  آمده  می 
من  چون  شد  دور  من  از  که  نویسد  
جرأت  نزدیک شدن  به اورا نداشتم . 
درست برعکس فروغ که در قیدوبند  
اجتماعش نیست اما ژاله درزنجیره ی 
اجتماعش  درگیر است که البته بسته  
به شرایط آن زمان است . ژاله حتی از 
پسرش »پژمان بختیاری« که شاعری 
از   ، کرده  می  پنهان   ، است   بزرگ 
می  راپنهان   خودش  نیز  اطرافیانش 
کرده است . حتی ازخودش ، خودش 

را پنهان می کرده است .
مشخصه  از  یکی    : دواچی  آزاده 
از  پیش  همانطورکه  ژاله   شعر  های  
به  به آن  اشاره شد  نوشتن   اینهم  

زبان زنانه است و او به مسائل مربوط 
می  که  باراست  اولین  برای  زنان  به 
که  شروعی  این  شما  نظر  به  پردازد  
برشعرزنان  توانست   آیا  کرد   ژاله 

تأثیر بگذارد..
پوران فرخ زاد:  ببینید ژاله  درزمان 
درزمان  ژاله   ، نشد  کشف  خودش  
من  شد.  کشف  پسرش  شهرت 
ژاله را کشف کردم  که فروغ  موقعی 
می  را  بهبهانی   زادوسیمین   فرخ 
بگویم   توانم   نمی  بنابراین   . شناختم 
تأثیر  خودش   زمان  دراجتماع   که 
گذاشت . اما بعدها چرا. گرچه  به هیج 
وجه نتوانست نقش فروغ را بازی کند.
شما  حرف  به  اگر   : دواچی  آزاده 
بازگردیم  که شعر ژاله  باوجود مؤلفه های

 زنانه بعدها کشف شد.. سئوال من 

باعث تقویت   این است که  چه چیز  
این مؤلفه ها  شد؟

زمان   درآن  ببینید  راد:   فرخ  پوران 
نسیم مشروطیت  وزیده بود وجنبش 
بودند. شده  زاده  اجتماعی   های 
وبطورکلی  افق نگاه ها  درحال تغییر 
نیز   وزنان  بود   شده  عمیق  وتحول 
درمیان اجتماع سربلند کرده بودند و 
وسیاسی  اجتماعی  دنبال  حقوق   به 
شان بودند ژاله هم بدون شک تمامی  
پای  به  یا  و  شنید  می  را  خبرها  این 
روند تاریخی وجریان اجتماعی پیش 
رادرشعرش  اینها  وماهمه  رفت  می 
درموارد   خصوص  به   . کنیم  می  پیدا 
ازلزوم   درشعرهایش   که  زیادی 
وبرابری  وتساوی  سخن می  آزادی  
گوید. پس درجریان بوده است . نمی 

. حتی شعرای  نبوده  بگوئیم   توانیم  
اطرافش  راهم می شناخته است  ولی 
شوهرداریش   ، اش  اساسی  مشکل 
بوده  لری  مرد   او  . شوهر  است  بوده 
به  فقط  که  نظامی   مرد  و یک  است  
شاهنامه  وآثارحماسی  عالقه داشته 
است  واز ادبیات  چیزی جز شاهنامه  
مطمئن  بااینکه   . است  دانسته  نمی 
نیستم  شاهنامه را می شناخته است  
یانه . بهرحال  آدم حماسی بوده است 
.وخوب زن  را عادت  داده که در خانه 
بماند  واظهار وجود نکند.. بااین حال  
برخی وقت ها ژاله  دوست داشته  که 
سالها  که   چرا  بیاید  بیرون   خانه  از 
درجه  موجود  یک  عنوان   به  درخانه 
دو  به او نگاه می شده است .وطبیعی 
است  که این  نوع نگاه  بعداز سال ها 
درسروده های او تأثیر گذاشت »پایان 

گفتگو«

تصویر آفرینی درشعر ژاله

را  آن  که  درشعرژاله  آفرینی  تصویر 
نشانه شاخص شعر و شاعر شمرده اند 
درشعر ژاله به نحو بارزی می درخشد 
دهد   می  نشان  ژاله  اشعار  .اکثر  
به  او  درخیال  هرموضوعی  چگونه 
صورت های بدیع  جلوه گر می شود. 
هرنگاه  با   - اوست  همدم  که   - آینه 
خنده امید  رابردهان ولب زن  پیر و 

برنا می نهد:
می گذارد خنده امید را باهرنگاه

بردهان پیرو برلبهای بُرنا آینه
دالویزش  ولبخند  شیرین  وچشمک 

زیبائی وی را می ستاید.
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چشمک شیرین ولبخند دل آویزت به لطف
خواند زیباتر  درآن محفل  مرا ای آینه
سوزنده   »آتشی  شاعر   درنظر  زن  
که   » است  افروخته  فریب   دراشک 
سفره  شمع   ، اجباری   درپیوندی 

عقدهم براحوال او گریان است .
شمع سفره عقدهم سوزان وگریان بودلیک
اوزسر می سوخت  من سرتابه پا ای آینه
تصویرهای   ترین   بدیع  از   برخی   
پدید  از شوهر  او  درتوصیف  شعرژاله 
آمده  که درعین حال  نمودار  شدت 

نفرت ورنج اوست .
همصحبت من طرفه شوهری است

شوهر نه ، که بررفته آذری است
ودرپایان می گوید:

گر گویمش ، ای مرد من زنم
زن را سخن  ازنوع دیگری است

آسایش  روح لطیف زن
فرزندی و عشقی وهمسری است

خندد به من آنسان که خنده اش
برجان ودل خسته خنجری است

آری بود اومردومن زنم
زن ملعبه خاک برسری است

درداکه دراین بوم ظلم ناک
زن را نه پناهی نه داوری است

گرنام وجود وعدم نهند
برمردوبه زن  نام درخوری است 
رنگ  رنگ  تصویرهای  درهرحال  
می  سبب  دارد   درذهن  ازآنچه  ژاله  
روبرو  باجهانی  دراشعاراو   که  شود  
می شویم که وی آن را بصورتی تازه  
 . است  نموده  فراهم  توجه   وجالب 
گزارش  به  بظاهر   هرچند  شعرژاله  
ماند  سرگذشت   می  احوال  شخصی 
بی  که  اوست  نظیر  زنان   از  بسیاری 
خواست واختیار خویش  به سرنوشتی  
رنج  و  دلخواه  تا  آمدند   می  دچار 
دل  ودرد  باسماور  او  درددل    - بار 
درتنهائی  است   بوده  او  نوعان   هم 
تاچه  انسان-   - خویش  افزای  غم 
دررنج  بایست   وانزوا   اندوه  از  حد 
باشد که با شیئی  بی جان  چنین  به 
تواند   ژاله می  اینکه   . بپردازد  گفتگو 
را  خویش  های   واندیشه  احساسات 
چنین  خوب به ما القاء کند بی گمان  
تا حدزیادی ناشی  از هنر بیان اوست 
است  مناسب  وی  شعر  آهنگ  غالبًا   .
چنانکه   ، سخن  وموضوع  مضمون  با 
دربحر  سماور«  با  درددل   « چکامه 
هزج  آهنگی دارد  سازگار با مضمون 
که  ای  درقصیده  مثال   بطور  یا   -
انگیزد   برمی  به شوروحرکت   را  زنان 
شعرآهنگی محکم  به خود می گیرد 
و ردیف »می« نیز این کیفیت  را نیرو 
است   ای  نمونه  زیر  بیت   . بخشد  می 

دیگر برای  تناسب آهنگ ومضمون:
دست وپائی ، همتی ، شوری ، قیامی 

، کوششی
عرصۀ  جز   ، من  جان   ، هستی  شهر 

ناورد نیست .
لحن  دیگر  جای  قادراست   او  وهم 
محاوره  اختیار کند  وچنین صمیمانه  

بامتادرخویش  سخن گوید:
 چه می شد آخر ای مادر، اگر شوهر 

نمی کردم
گرفتار بال خودرا چه می شد گر نمی 

کردم؟
مگر باری گران بودیم ومشت استخوان ما

شوهر  اگر  کرد  می  خم  پشت  پدررا   
نمیکردم

برآن گسترده خوان  گوئی چه بودم ؟ 
گربه ای کوچک

که غیراز لقمه ای نان  خواهش دیگر 
نمی کردم

که  است  بیان  قدرت  همین  مدد  به   
هنرمندانه   ای   قصیده  تواند   می  او 
افکار  یا  بپردازد  آینه«   »ای  باردیف 
وروحیات  شوهر خودرا درکمال خوبی 

توصیف کند وتضاد لطافت  طبع 

خویش وخشونت وی را نمایش دهد.

منابع ومآخذ:
مقدمه دیوان  پژمان بختیاری

غالمحسین  دکتر   : روشن  چشمه 
یوسفی

یادبرخی از نفرات: سیمین بهبهانی
وبالگ ندا- 5 مهر 13۸9 

 

    مبتکر چاپ آگهی درمجله وروزنامه چه کسی بود؟
میالدی  هیجدهم   قرن  درپایان 
شدویک  انقالب   درکشورفرانسه  
مردانقالبی  بنام »ژان  پل مارا « که 
مشهور  خیلی  کشور  درآن  بعدها 
به  نمود   منتشر  ای  روزنامه  گردید 
وآن  ملت«   »دوست  روزنامه  اسم 
آن  فرانک  نیم  بهای   به  روزنامه 
ودستمزد  میرسید   بفروش  زمان 
فرانسوی   متخصص  غیر  کارگر   یک 
یک  روزی  درپاریس   موقع  درآن 
فرانک  ونیم  بود لذا  یک کارگر غیر 
که یک شماره   این  برای  متخصص   
روزنامه  » دوست ملت« را خریداری 
مزدروزانه  سوم   یک  بایستی  کند  
بپردازد  روزنامه  بهای   بابت  خودرا  
خرید   به  فقادر  که  که  است  ومعلوم 

آن روزنامه  نبود.
به  ای  روزنامه  قرن   همان  درپایان  
ِدبا«(  درپاریس  ِدبا) ژورنال دو  اسم 
بیست  را  آن  بهای  که  شد  منتشر 
وپنج سان تیم ) یک چهارم فرانک(  
خریدن  وصف  بااین  کردند.  تعیین 
کارگران  طرف  از  هم  روزنامه   این 
وبطور کلی  افراد کم بضاعت  مشکل 
بود  ویک کارگر   برای خریدن  یک 
تحت  معنی  به   ( دبا  روزنامه  شماره 
الفظی  بحث ومشورت( بایستی یک 

ششم مزدروزانه اش  را خرج کند.
درکشورفرانسه درآغاز قرن نوزدهم 
میالدی دومجله هم منتشر می شد . 
یکی به اسم مجله ادبی ودیگری  به 
اسم )مجله جهانی (  وبعد موسوم  به 
را  مجله  گردید.واین  دنیا«  مجلۀ   «
می  خریداری  بضاعت  با  افراد  فقط 
یک  میالدی   1۸30 درسال  کردند. 
جوان 24 ساله فرانسوی بنام » امیل  
ِدباشروع  درروزنامه     » ژیراردن  دو 
ناهار  برای خوردن  کرد.وهرروز  بکار 
و  رفت  می  خلوت  رستوران  یک  به 
یک روز درحالی که مشغول خوردن  
غذا بود فکری به خاطرش رسید وبه 
فکر  به  من  گفت  رستوران  صاحب 

خوانندگان  به  نامه  درروز  ام  افتاده 
هرروز  که  بکنم  توصیه  ِدبا  روزنامه 
وغذابخورند  بیایند  جا  این  به 
هرتوصیه  درازای  شما  اینکه  بشرط 
»ِدبا«  روزنامه   پنج   ، درهرروز  من، 
میزها  روی  کنید.واینجا  خریداری 
کنند. استفاده  مشتریان  تا  بگذارید 

وروزنامه بخوانند.صاحب رستوران 

ودرواقع  پذیرفت  اکراه  کمی  با 
که  خود  همیشگی  مشتری  درقبال 
در  رفت  می  رستوران  آن  به  هرروز 
این  وبه  گرفت  قرار  رودربایستی 
دریک  جهان  آگهی  اولین  ترتیب 
چاپ  توصیه  شکل  به  روزنامه 
که  گردید  مؤثرواقع  شد.وطوری 
از  که  این  برای  رستوران  صاحب 
کند مجبور شد  پذیرائی  ها  مشتری 

چند کارگر جدید استخدام نماید.
ازاین  نیز  خود  که  ژیراردن«  »امیل 
ابتکارش  تشویق شده بود به کسبه 
دیگر و وآنگاه به کارگاههای گوناگون 
مراجعه نمود وبرای روزنامه دباازآنها 
میالدی   1۸40 گرفتودرسال  آگهی 

درآمد روزنامه »ِدبا«  از وجوه آگهی 
آنقدر زیادشد که بهای روزنامه را که 
تیم  سان   5 به  بود  تیم  سان   )25(
دادند  نتزل  فرانک(  بیستم  یک   (
داشتند  سواد  که  بضاعت  کم  وافراد 
بخوانند  روزنامه  خواستند  ومی 
وروزنامه  »ِدبا«  روزنامه  توانستند 
به  نیز  آنان  ها  بعد  )که  دیگررا  های 
کردند(  می  چاپ  آگهی  ِدبا  دنبال  
ژیراردن«  امیل   « و  کنند  خریداری 
نام  وامروز  شد  روزنامه  مدیر  ئبعد 
نویسی  روزنامه  المعارف  دردائره  او 
را  آگهی  چاپ  که  کسی  باعنوان 
وبه  کرد  ابتکار  ومجله   درروزنامه 
غیر ازآن تحوالت بزرگ دیگری هم 
آورد  بوجود  نگاری  روزنامه  درعالم 

ثبت شد.
درآن زمان الکساندر دومای پدر مورخ 
نیز  فرانسوی   معروف   نویس  ورمان 
برای »ِدبا« پاورقی می نوشت .وبرای 
چاپ  درروزنامه  که  پاورقی  هرسطر 
دستمزد  تیم   دوسان  او  به  شد  می 
ودرمطبوعات  دادند  می  نویسندگی 
مرسوم  هم  امروز  که  بطوری  فرانسه 
شود  می  عوض  متکلم  وقتی  است 
مطلب را قطع می کنند وبه سِر سطر 
می روند . الکساندر دوما برای این که 
بتواند با کار کمتر ، درآمدی بیشتراز 
یکی  باشد  داشته  خود  های  پاورقی 
به  را  پاورقی  داستان  ازقهرمانان 
بود  درآورده  کروالل  مرد  یک  شکل 
توانست دوکلمه »آری«  فقط می  که 
ابتکار  بااین  بیاورد.  برزبان  را  و»نه« 
رومان نویس فرانسوی به سبب عوض 
شدن متکلم یک کلمه )آری( یا )نه( 
را اززبان قهرمان مذکور دریک سطر  
می نوشت ) بطورمعمول درهرسطر 12 
تا 15 کلمه بایدنوشته می شد.(  و به 
سطر دیگر می رفت بعداً مدیرروزنامه 
سطر  نصف  باید  الاقل  که  کرد  شرط 
نوشته شود که دوما هم دستور مدیر 

روزنامه را اجرا کرد.

الکساندردوما پدر
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حماسۀ گیلگمش
ترجمه : دکتر محمدعلی صوتی 

قسمت دوازدهم

دربسترش  روز   آن  سراسر  انکیدو  
افزایش  به  خوابید  و رنج ودردش رو 
بود . به گیلگمش ، دوستی که به خاطر 
 «: گفت   ، بود  کرده  رارها  توحش  ش 
یکبار من برای تو  برای آب زندگی ، 
رفتم اکنون چیزی ندارم « دومین روز 
گیلگمش  و  کشید  دراز  دربسترش  
مراقب او بود ، اما بیماری  روبه افزایش 
بود. سومین روز  همچنان که  دربستر 
رافراخواند   گیلگمش    ، بود   خوابیده 
که اورا  بلند کند. او دیگر ناتوان شده 
شده  نابینا  گریه  از  وچشمانش   بود 
افزایش  ودردش  روز خوابید   ده  بود. 
دربستر   روز  دوازده   و  یازده   . یافت 
ندا  را  گیلگمش   آنگاه   . خوابید  درد 
مرا  بزرگ   الهه   ، من  دوست  داد:»  
نفرین کردومن اکنون  درسرافکندگی 
باید بمیرم . من همچون مردی درنبرد  
ترسم  می  مرگ  از  من  مرد.  نخواهم 
میرد  می  درنبرد  که   مردی  اما   ،
خاطر   همین  به   . است  نیکبخت   ،
سپس    ». میمیرم  درشرمساری  من 
افتاد   گریه  به  انکیدو  برای   گیلگمش 
وبا نخستین  نور پگاه  صدایش را بلند 

کرد و به مشاوران  اوروک  گفت :
گوش  من  به   ، اوروک  بزرگان  ای 

فرادهید،
من برای انکیدو ، دوستم می گریم .

به   ، کند  می  مویه  که  زنی  همچون 
تلخی ناله سر می دهم

من برای برادرم می گریم،
ای انکیدو ، برادرم ، 

تو تیری درکنارم ،
نیروی دستان من ، شمشیر برکمر بندم ،

سپر پیش روی من ،
ردای باشکوه ، زیباترین  زیورمن بودی ،

تقدیر ی شوم  به من دستبرد زد.
گورخر  و غزال،
پدرومادربودند،

همه موجودات  دم دراز  که ترا پروردند ، 
برایت می گریند.

همۀ چیزهای وحشی  دشت وچراگاهها،
راههائی که تو  درجنگل  سدر  دوست داشتی ،

شب وروز زمزمه می کنند.
بگذار بزرگان  اوروک

 محصور به دیوارهای محکم 
برای تو گریه کنند.
بگذار  انگشت دعا

درسوگواری  دراز شود
انکیدو ، برادرجوان ! بشنو

درسرتاسر  این دیار ، پژواکی است 
همچون عزاداری  مادران .

همۀ راههائی که باهم رفتیم ،
همۀ چهارپایان ، خرش وکفتار،

ببر، یور، پلنگ ، شیر،
 ، خرگوش  وماده   ، بزکوهی  نر،  گوزن 

می گریند.

رودخانه ای که درکناره اش قدم می زدیم ،
برتو میگرید.

اوال هالمای عیالم و ُفرات دوست داشتنی ،
جائی که زمانی برای مشک آب ، 

آب می کشیدیم ،
کوهی که از آن باالرفتیم 

ونگهبان را کشتیم،
برتو گریه می کند.

سلحشوران اوروک محصوربه دیوار محکم،
جائی که گاو آسمان کشته شد،

برتو می گرید.
همۀ مردم اریدو،

برتو ای انکیدو می گریند.
آنان که گندم برای خوردن تومیآوردند

اکنون  برای تو عزادارند.
کسی که روغن برپشت تو می مالید،

برای تو سوگوارست.
آن که آبجو برای نوشیدنت می ریخت

اکنون برای تو عزادارست.
روسپی که ترا با مرهم خوشبو چرب می کرد،

اکنون برای تو نوحه خوانی می کند.
زنان کاخ ، گروه برگزیدۀ اندرزهای نیک

که برایت همسری آوردند،
برای تو عزادارند.
برادران جوان تو 

مانند زنان
باموهای کوتاه نکرده درعزاداری اند.

این چه خوابی است که اکنون ترا درخوددارد؟
تودرتاریکی گم شده ای
 وسخنان مرا نمی شنوی

گیلگمش  دست به قلب او گذاشت ، که 
دیگر نمی تپیدو چشم نمی گشود.

زمانی که گیلگمش قلب اورا لمس کرد 
بنابراین  بود.  افتاده  تپش  از  دیگر   ،
روپوش  همانند   روپوشی  گیلگمش  
پوشاند.  را  دوستش  روی   عروسان  
مانند  شیر وماده شیری که توله شان  
نعره کشید. دور   ، باشد  دزدیده شده 
رفت  راه  سو  وآن  سو  این  به  بستر  
پاشید.  اطراف   به  و  را  کند   وموهایش 
پوشاک فاخرش راازتن  درآورد وبه زمین 

افکند ، انگار  آنها نفرت انگیزند.
بانخستین روشنایی سحرگاهان  گیلگمش  
فریادبرآورد:» من ترابرتخت  شاهی ، می 
خوابانم ، تو  بردیوان  ، بر دست چپ من  

تکیه خواهی زد  وشاهزادگان زمین  

برپاهای تو بوسه  می زنند. من همۀ مردم 
اوروک  راوادار می کنم برتو زاری کنند 
ومرثیۀ مرگ  بُسرایند. مردم شاد  از 
آن  شد.  خواهند  خمیده  وغصه   غم 
، من  رفتی   زیر خاک  به  تو  که  زمان 
گیسوانم  رابه خاطر  تو کوتاه نخواهم 
کرد. درپوست  شیر سرگردان  سربه 
گیلگمش    . گذاشت  خواهم  بیابان  
روز  روشنائی   نخستین   با  بعد   روز 
شب   وهفت  روز  هفت   شد؛  عزادار 
کرمها   آنکه  .تا  گریست  انکیدو  برای 
براو چنگ انداختند . آن زمان  اجازه 
برای  بسپارند.  خاک  به  اورا  داد  
اورا  ]مرگ[  داوران   - انوناکی  اینکه  

درربودند.
به سرتاسر سرزمین  گیلگمش   آنگاه 
و  ، زرگران  اعالم کرد وهمه مسگران 
آنان  به  و  رافراخواند  تراشان  سنگ 
من  دوست  از  تندیسی   «: داد  فرمان 

بسازید.« 
سنگ   از  وزنی  سنگین   تندیس 
اندام   برای  زر  و  سینه  برای  الجورد  
جنگلی   چوب  از  میزی  شد.  ساخته 
از  قدحی  آن  روی   ، شد  داده  ترتیب 
عقیق  پراز عسل  و بادیه ای  از سنگ  
الجورد پراز مسکه بود. آنهارا به تماشا 
گذاشت و به خورشید  پیشکش کرد و

گریه کنان  دورشد.

4
جستجوی زندگی جاودان

گیلگمش با تلخکامی ،  برای دوستش  
شکارچیان   چون   . گریست  انکیدو 
دردشتها   شد.  سرگردان   دربیابان 
می  فریاد  درناخرسندی   زد.  پرسه 
بگیرم  آرام  توانم  می  چگونه  زد:»  
باشم  درآسایش  توانم   می  چگونه   .
آنچه    . است  من  درقلب  نومیدی  ؟  
اکنون  برسر برادرمن آمده  زمانی که 
خواهدآمد.   نیز  برسرمن  بمیرم   من 
ازآنجا که  از مرگ می ترسم  ، باآنچه  
تیم   اوتناپیش  روم   می  دارم  درتوان 
بیابم   ، نامند   می  دوردست  اورا   که 
درآمده  خدایان   درمجمع  او  زیرا    .
بیابانها   به  او   که  .« چنین شد   است 
دردشتها  دورودراز   ودرسفری   رفت 
اوتناپیش  اودرجستجوی   آواره شد.  
تیم  بود که خدایان  اورا پس از توفان 
پذیرفتند ودرسرزمین  دیلمون  درباغ 
خورشید  جا دادند. وفقط به او زندگی 

جاودانه  دادند.
به  گیلگمش   که  هنگامی  شبانگاه  
دعا   ، رسید  کوهستانی  گذرگاههای 
پیش   مدتها  گذرگاهها   دراین  کرد.:» 
من شیرهائی  رادیدم . می ترسیدم . 
چشم به سوی ماه دوختم ، دعا کردم . 
دعاهایم  به سوی  خدایان  باال رفت . 
اکنون  ای ماه ، خدای  سین ، مراحفظ 
و  کشید.  دراز   ، دعا  از  پس   ». کن 
بیدارشد.  خواب   از  آنکه  تا   ، خوابید 
درجنب  را  شیرانی   خود  پیرامون    اوتناپیش تیم
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و  گرفت   به دست  تبر  دید.  وجوش  
همچون   ، کشید  کمر  از  شمشیر 
تیری  از  زه کمان  آنهارا  دنبال کرد ؛ 

زدوُکشت وپراکنده کرد.
رسید؛.  ماشو  به   سرانجام  گیلگمش 
کوه بزرگی که  دربارۀ آن زیاد شنیده 
بود. کوهی که طلوع  وغروب خورشید 
های   ستیغ  کرد.   می  پاسداری  را 
بلندای  دیوار  آسمان   دوگانۀ آن  به 
وپایه هایش  به عالم  ارواح می رسید. 
انسان   نیمه   - کژدمها  دروازۀ   دم 
ایستاده  نگهبانی   به  اژدها-  ونیمه 
بودند.  هیبت آنها ُرعب آور بود.  ونگاه 
انسان احساس  مرگ  به  خیره شان  
کوهی   آنها  رخشندۀ   هالۀ   . داد  می 
می  پاسداری  خورشیدرا  برآمدن  که 
گیلگمش    . ساخت  می  روشن   ، کرد 
با دیدن آنها  لحظه ای  دیدگانش  را 
و  به خود جرأت  داد  پوشاندوسپس  
بی  اورا  که  وقتی   آنها  شد.   نزدیک 
واهمه  دیدند  ، کژدم - مردپاسخ داد:
» دوسوم او خداست . اما یک سومش  

انسان است .«
فرزند   ، انسان   گیلگمش  او  آنگاه  
خدایان  را خواند.:» چرا  به این سفر 
راه  این   به  چه   برای   ، آمدی  عظیم 
پر  وازآبهای  ؟   کردی  مسافرت  دور  
خطر گذشتی ؟  انگیزه آمدنت را  به 
برای   «: داد  پاسخ  گیلگمش  بگو.  من 
انکیدو. من اورا بسیار دوست  داشتم 
سختی  گرفتاریها   درهمۀ  ماباهم    .
 . آمدم  او  خاطر  به  من   . کشیدیم 
شد.  دچار  دیگران  سرنوشت  به  او 
برای   . گریستم  برایش  شبانروز  من 
خاکسپاریش رضایت نمی دادم . فکر 
می کردم  که دوستم به خاطر  گریه 
وزاری من  باز می گردد. از هنگامی که 
او رفته است  زندگی من هیچ است . 
به همین دلیل  من درجستجوی پدرم  
اوتناپیش تیم  به اینجا مسافرت کرده 
مجمع  به  گویند   می  که  مردی  ؛  ام 
خدایان پیوسته  وزندگی جاوید یافته 
از او دربارۀ   است . من درپی آنم  که 

زندگی ومرگ بپرسم .«  
وبه  گشود   دهان  مرد«   »کژدم 
انسانی  هیچ   «: گفت  گیلگمش  
تو  که  است  نشده  چنین   ، زن  زادۀ  
ای   میرنده  انسان  هیچ   . پرسی  کی 
درازایش   . است  نرفته  کوه  این  به 
دوازده لیگ  درظلمت است . درآنجا 
نوری نیست  وقلب از ظلمت پریشان 
فرونشستن   تا   ازبرآمدن  شود.  می 

خورشید  درآنجا نوری نیست .«
باید   من  اگرچه    «: گفت  گیلگمش 
وزاری   حسرت  با   ، ورنج  بااندوه 
بروم ،  به هرحال باید  بروم . دروازۀ 
کوهستان  را بگشا « کژدم مرد گفت:

»  گیلگمش برو ، من  به تواجازه می 
ازکوه ماشو  و سلسله های   دهم  که 
گامهای  که  باشد   . بگذری  آن   بلند 
تو  ، تراسالم  به منزل برساند. دروازۀ 

کوهستان باز است .«  
های  گفته  شنیدن   با  گیلگمش   
او  کرد.   ، گفت  او  آنچه   ، مرد  کژدم 
از  طلوع  جانب   به  را  خورشید   راه 
از  کرد.پس  دنبال  کوهستان  میان  
پیرامون   تاریکی  لیگ   یک  پیمودن  
نبود   روشنائی  چون   . شد  غلیظ  او 
رو  پیش   چیز  هیچ  توانست   نمی  او 
دولیگ   از  پس  ببیند.  سرش  وپشت 
نبود   روشنائی  و  بود   غلیظ  تاریگی 
اونمی توانست  هیچ چیز پیش رو  و 
لیگ   سه  از  پس  ببیند.  سرش  پشت 
نبود  روشنائی    ، بود  غلیظ  تاریکی 
رو   پیش  چیز  هیچ  توانست   ونمی 
چهار  از  پس  ببیند.  سرش  وپشت 
روشنائی  و  بود   غلیظ  تاریگی  لیگ 
نبود  اونمی توانست  هیچ چیز پیش 
رو  و پشت سرش ببیند. درپایان پنج 
روشنائی  و  بود   غلیظ  تاریگی  لیگ 
نبود  اونمی توانست  هیچ چیز پیش 
رو  و پشت سرش ببیند. درپایان شش 
روشنائی  و  بود   غلیظ  تاریگی  لیگ  
نبود  اونمی توانست  هیچ چیز پیش 
که  زمانی  ببیند.  سرش  پشت  و  رو  
بود   تاریگی غلیظ   ، لیگ  رفت  هفت 
و روشنائی نبود  اونمی توانست  هیچ 
ببیند.  سرش  پشت  و  رو   پیش  چیز 
لیگ  اینکه  هشت  از  گیلگمش  پس 
رفت ، فریادی  بلند  برآورد  زیرا نمی 
وپشت  رو  پیش   چیز  هیچ  توانست  
سرش ببیند. پس از نه لیگ  بادشمال  
را روی صورتش  حس کرد. اما تاریگی 

غلیظ بود  و روشنائی نبود  اونمی 

توانست  هیچ چیز پیش رو  و پشت 
پایان  لیگ   ده  از  پس  ببیند.  سرش 
نور  لیگ   یازده  از  پس  بود   نزدیک 
صبحگاه  پدیدار شد. درپایان دوازده 
باغ  کرد.  نورافشانی  خورشید  لیگ  
خدایان آنجا بود . وگرداگردش   بوته 
به  آن  دیدن   با   . نشان  جواهر  های 
سوی  آنجا سرازیر  شد.  میوه به رنگ 
عقیق سرخ  از تاک آویزان بود.  نظارۀ 
سنگ  برگهای   بود.  خوشایند   آ»ها 
ها  میوه  با  فشرده   طور  به  الجورد  
انگیز  دل  آنها  تماشای  بود.  آویزان 
بود. به جای خار وخار بته ها  هماتیت  
مروارید    ، عقیق   ، نایاب   سنگهای   ،
به  گیلگمش   که  هنگامی  بود.   دریا 
درکنارۀ  شمش    ، گذاشت   قدم  باغ 
دریا  اورا دید  که پوست حیوانات  به 
او  خورد.  می  را  وگوشتشان  دارد  تن 
اندوهناک شد.  به سخن آمد.و گفت 
:» هیچ میرنده ای  پیش از این  ، راهی 
این  از  وپس  نیامده   ای   آمده  که  را 
بادبردریا   که   تازمانی  آمد.  نخواهد 
می وزد.«  و به گیلگمش گفت :»  تو 
هیچگاه  زندگی ای را که  می جوئی  
نخواهی یافت .«  گیلگمش  به شمش  
دربیابانها   من   «: گفت  شکوهمند  
آیا  اکنون   . ام  شده  وآواره  فرسوده  
می توانم  بخوابم  و خاک برای همیشه 

مرابپوشاند؟
خورشید   من  چشمان   آنکه   امید   
شود.   کور  کردن  تاازنگاه  راببیند  
 ، نیستم  مرده  یک  از   بیش  گرچه 

بازهم بگذار  نورخورشیدرا ببینم .«
  ، نشین  تاکستان   زن   ، دریا  درکنار   
. سیدوری  زیست  سازندۀ شراب می 
نشسته  دریا   درحاشیۀ  درباغ  
که  زرین   وخمرۀ  زرین   جام  با  بود  
خدایان  به او داده بودند.  روبنده ای 
بود   نشسته  که  ازآنجا  بود.   پوشیده 
می  سویش  به  که  دید   را  گیلگمش 
وگوشت  بود   پوشیده  پوستین   آید؛ 
در   نومیدی  ،اما  دراندامش  خدایان  
که  کسی   مانند  اش   وچهره  دلش 
سفری  دور ودراز پیموده  است ، نگاه 
کرد  وفاصله اش را با او  درنظر گرفت  
ودردل گفت :»  بی شک او  یک جانی 
است ؛ حال  راهش از کدام  سو ست ؟  « 
 سپس دررا  به روی او بست  وچفت را 
کشید.  اما گیلگمش با  شنیدن صدای 
چفت در،  سری تکان داد   وپایش را 
به در، گیر داد. به زن ندا داد:»  ای زن 
جوان ، شراب  ساز ، چرا  دررا چفت 
می کنی ؟  چه دیدی که دررا بستی ؟  
من دررا می شکنم  وبه رور وارد می 
شوم ، زیرا منم  گیلگمش ،  کسی که 
نگهبان  ومن    . را  کشت  آسمان  گاو 
که  را   همومبابا   . کشتم  را  جنگل  

درجنگل  می زیست  ، سرنگون کردم  
را  و شیرهای  گذرگاههای کوهستان 
گفت  او  به  آنگاه  سیدوری   ». کشتم 
اگر توهمان گیلگمش هستی  که    «:
آن    ، کشت  و  گرفت  را  آسمان   گاو 
که نگهبان جنگل  را کشت و هومبابا  
سرنگون  زیست   می  درجنگل  که  را 
کردوشیرهای  گذرگاههای کوهستان  
را کشت ، چرا  گونه هایت  این چنین 
گرسنگی   کشیده وچهره ات  این قدر 
دلت   در  نومیدی  چرا  ؟  است  تکیده 
است وصورتت مانند کسی است  که 
سفری  دورودراز پیموده است ؟ آری ، 
چرا چهره ات  از گرما وسرما  سوخته 
درعلفزارها   سرگردان   چرا   ؟  است 

درجستجوی باد  به اینجا آمدی؟«
گیلگمش پاسخ داد :»  چرا نباید گونه 
ام   وچهره  کشیده  گرسنگی   هایم  
است  دردلم  نومیدی   نباشد؟  تکیده 
راه  که  است   مانند کسی  ام   وچهره 
گرما وسرما  از  وآن   پیموده   درازی  
سوخته است . چرا نباید  درعلفزارها   
درجستجوی باد باشم ؟  دوست من ، 
برادر جوان من ،  آن که گورخر  بیابان 
وپلنگ  دشتهارا  شکار کرد ، دوست 
من ،  برادر جوان من ،  که گاو آسمان 
را گرفت  وکشت  وهومبابا رادرجنگل 
که   من  دوست  کرد   سرنگون  سدر  
ودرکنارم   بود   عزیز  بسیار  برایم 
خطرهارا  بردباری کرد. انکیدو  برادر 
فنا  پایان    ، داشتم  دوستش  که  من  
برای  من   . کرد  غافلگیر  اورا  پذیری  
او  هفت شبانه روز  گریستم  تا کرمها  
براو چنگ انداختند  به خاطر  برادرم 
من از مرگ می ترسم ، به خاطر برادرم  
آوارۀ بیابانها  شدم  و آرام ندارم . اما 
اکنون  زن جوان  ، ای شرابساز ، حال 
بقیه درصفحه 4۸

انکیدوسیدوری 
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کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان   )قسمت هفتم(

نام  با  سلزی  نصنیف  هنر  دفتر 
همت  با   ، شد  آغاز  شیدا   اکبر  علی 
ابوالقاسم عارف قزوینی و محمدعلی  
نام  با  و  گیری  پی  جاهد   امیر 
جهانبحخش پازوکی  بسته شد. غیر 
دیگری  هنرمندان    ، نامداران  این  از 
بودند که تصنیف هائی ساخته اند، اما 
است  نبوده  آنچنان  آثارشان   کنیت 
تصنیف  درزمرۀ  را  آنان  بتوان   که 
جمله  از  آورد.  حساب  به  سلزلن  
جهانگیر مراد) حسام السلطنه( است  
با چند تصنیف که معروغف ترین  آن 
» عشق تو آتش جانا زد بر دل من...«  
هیچ   بی  پس  ازاین  بمنابراین   بود. 
ترانه  وآثار  زندگی  به  وتأخری   تقدم 

سرایان  می پردازیم . 
شاعران   دربین  بهار  الشعرا  ملک 
صدسال اخیر  شاید نخستین  شاعری 
شعر  موسیقی  برروی   که  است  
نمونه  زیر   ترانه های   . گذاشته است 

ای از آثار اوست .
از  آهنگ  شد«  وزان  »بادخزان   -1

درویش خان
از  نگارم خبرندارد« آهنگ  2- »زمن 

درویش خان
3- »بهار دلکش « آهنگ از درویش خان

4- »بادصبا« آهنگ جهانگیر مراد
5- »ای کبوتر« آهنگ از جهانگیر مراد
6- »مرغ سحر« آهنگ مرتضی نی داود
بودند  بهار   محمدتقی  با  همزمان 
طبع  ُسرائی   درترانه  که  شاعرانی 

آزمائی کردندکه از آن جمله اند:

محمدهاشم   «  ، دستگردی«  »وحید 
میرزا« )افسر(، » رضا کمال شهرزاد« 

و »حیدر کمالی« که برآهنگ هائی

»عبدالحسین  های  ازساخته   
»رضا  معروفی«،  »موسی   ، شهنازی« 

محجوبی«، » علی اکبرشهنازی« و...

ازموسیقی  دوتن  اند.  گذاشته  شعر 
از  بیش  دوره  این  وآهنگسازان  دانان 
وشهرت  ساختند  می  آهنگ  دیگران 
ای  جاودانه  های  وآهنگ  داشتند 
یکی  اند.  گذاشته  یادگار  به  خود  از 
نخستین  است؛  علینقی وزیری  کلنل 
موسیقی دان ایراتی که نت وموسیقی 
غربی رامی شناخت ودرطول زندگیش 
وشاگردان  همکاران  کرد  کوشش 
نوین  واسلوب  باموسیقی  خودرا 
نوازندگان  از  بسیاری  آشناسازد. 
شاگردان  ازاو  پس  دانان  وموسیقی 
اوهستند.  مستقیم  وغیر  مستقیم 
باحسین گل گالب شاعر وترانه  کلنل 
داشت  نزدیک  دوستی   ، زمان  ُسرای 
حاصل  او  آهنگهای  از  وبسیاری 
آهنگ  ازجمله   . است  همکاری  این 
این  است.  دشتی  درمایه  »دوست« 
خواندوپس  راابتدا خودوزیری  آهنگ 
ازاینکه خانم روح انگیز زیر نظر کلنل 
او  باصدای  آوازپرداخت  بفراگیری 
است  آهنگی  دیگر  گردید.  اجرا  نیز 
درمایۀ دشتی»چه شود گرفکنی برمن 
مسکین نگهی« باصدای »اصغرخان«  

و چند آهنگ دیگر.
دیگر  یکی  طباطبائی  محیط  محمد 
به  کلنل  تشویق  به  که  بود  ازکسانی 
سرودن ترانه پرداخت .آهنگ »دل زار«

درهمایون و »موسم گل که گلستان« 
درنوا حاصل این همکاری است .

آهنگسازفعال ومطرح دیگر این دوره  
ازذوق  اوکه   . است  داود  نی  مرتضی 

حسین ژپمان بختـیاری
شاعری که ترانه ُسرائی را جدی گرفت

اگر ایران بجز ویرانسرا نیست       من این ویرانسرا را دوست دارم
***

درکنج دلم عشق کسی خانه دارد      کس جای دراین خانه ویرانه ندارد
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گیری  بابهره  مندبود،  بهره  ونوآوری 
بزرگی  خواننده  ومحبوبیت  ازصدا 
قمرالملوک وزیری آهنگهایش  چون 
آن  وهمگان  گشت  می  بدست  دست 
رازمزمه می کردند.نی داود آهنگهائی 
برروی اشعار متقدمین وشاعران زمان  
موردتوجه  بسیار  که  خودگذاشت 
برروی  آهنگی  ازجمله  قرارگرفت. 
محنت  و»عاشقی  مادر«  »قلب  شعر 
آهنگ  و  میرزا  ازایرج  بسیارکشید« 
ازملک  باشعری  سحر  مرغ  جاودانه 

الشعرای بهار.

حسین پژمان بختیاری
ُسرائی  ترانه  کار  که  ازشاعرانی  یکی 
پژمان  آغازکرد»حسین  داود  رابانی 
شاعرانی  اوازجمله  بود.  بختیاری« 
راجدی  سرائی  ترانه  که  است 
زندگیش  روزهای  وتاآخرین  گرفت 
به این هنر ادامه داد وباسرودن بیش 
خودرادرردیف  نام  هشتادترانه  از 
نخستین ترانه سرایان به ثبت رساند. 
کالسیک  شاعران  رو  دنباله  پژمان 
ومعیارهای  تعابیر  باهمان  بود  ایران 
اندام،  بودباریک  اومردی  گذشتگان. 
خوشرو،   ، سنج  نکته   ، پوش  خوش 
حافظه  وذیباپسند.  زبان  شیرین 
تنگدستی  ودرعین  داشت  قوی  ای 
درزیر  آنچه  بلندبود.  طبعی  دارای 
درروز  که  است  گفتگوئی  آید  می 
انجام  بااو    1350 ماه  آبان  هیجدهم 
داده ام . طبق روال ، این گفت وگو ها 
ابتداشعری از خودمی خواند، سپس به 

معرفی خویش می پردازد.
***

درکنج دلم عشق کسی خانه ندارد
کس جای درین خانه ویرانه ندارد

دل رابه کف هرکه نهم بازپس آرد
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

دربزم جهان جزدل حسرت کش مانیست
آن شمع که می سوزذوپروانه ندارد

دل خانۀ عشق است خدارا به که گویم
کارایشی ازعشق کس این خانه ندارد

درانجمن عقل فروشان ننهم پای
دیوانه سِر صحبِت فرزانه ندارد

تاچندکنی قصۀ اسکندرودارا
ده روزۀ عمر این همه افسانه ندارد

درروز   ، بختیاری  پژمان  حسین  من 
خورشیدی   12۷9 ماه  آبان  چهارم 
عالمتاج  مادرم  بدنیاآمدم.  درتهران 
می  شعر  ژاله  باتخلص  مقامی  قائم 
چاپ  ازاشعاراوبه  هم  ودیوانی  گفت 
رسیده است . به اعتقاد ادب شناسان 
خوب هم شعرمی گفت؛ ای کاش یک 
بنده  به  وقریحه  ذوق  ازآن  هزارم 
»علی  پدرم  بود.   رسیده  ارث  به 

مرادخان« مردی رشید، شجاع 

درسپاه  بودکه  بختیاری  وازاهالی 
ایشان   . داشت  میرپنچی  درجۀ 
مادرم  مقابل  نقطۀ  جهات  ازبسیاری 
کهبه  بود  کاری وخودرأی  مردی  بود. 
حرف هیچ کس  گوش نمی داد وکسی 
هم درمقابل او جسارت نمی کرد حرف 

بزند.
بهروزی : ازکودکیتان بگوئید.

کردم  عرض  که  همانطور  پژمان: 
نخستین   اما   ، شدم  زاده  درتهران 
درایل  بیشتر   را  کودکیم   سالهای  
وعشایر  بختیاری گذراندم و دردامن 
کوهسار  ودشت پرورش یافتم . پدرم 
خواندن  کرد   مجبورم  سالگی  سه  از 
ونوشتن  یادبگیرم . نُه سال داشتم که 
بیشتر   پس  ازآ»  و  رفت  دنیا  از  پدرم 
ومادرم  کردیم  می  زندگی  درتهران  
سرپرستی مرا به عهده داشت  وبنده 
هرچه دارم ازاو دارم .  بعدهم  درسی 
خواندم  و بعدهم کارمندی ادارۀ پست  
وتلگراف . زندگی تا امروز ادامه یافت .
بهروزی : وامروز شما  یکی از شاعران  
ومحبوب  مشهور  ُسرایان  وترانه 
مهربان   ، دل  نازک  تمسانی  هستید. 
خودشما  وفروتن.  متواضع  بسیتر  و 
بینید؟  می  را چگونه  بختیاری  پژمان 
چه  کنید  نگاه  خود   به  بیرون  از  اگر 
درخود  واجتماعی  اخالقی  مشخصات 
می  تعریف  چگونه  خودرا  بینی؛  می 

کنید؟
پژمان:  واال ... بنده ... توی همان مقدمۀ 
. ام  نوشته  هم  اندیشه  کویر  کتابم 
آدمی  بنده   . کنم  می  عرض  صادقانه 
هستم بی دست وپا، ناکام ، خودخور، 

زودرنج ، دیرجوش ، سست عزم ، 

افراط  درتحقیر خود  که   ، گیر  سخت 
وخطرهای  حوادث  دربرابر  کند؛  می 
ودرمقابل  خونسرد  نهایت  بی  بزرگ  
بی  لفظی  های  جدال  کوچکترین  
صورت   ، ناتوان  و  ضعیف  اندازه  
ظاهرم سردوبی عاطفه ، حتی متکبرو 
درباطن  ولی  نماید  می  خودخواه 
و  آتشین  احساسات   از  دریایی 
پُرشورم وآنچه جلوۀ تکبر دارد شرم 
نه  نظیر  بی  فروتنی  و  است   حضور 

کبروغرور.
مقدار  البته   ، متشکرم  بهروزی:  
بود.  نفسی  باشکسته  همراه  زیادی 
شعروشاعری  از   . بگذریم   ، باری 

بگوئید ، چگونه شروع کردید؟
خود  زمان  شاعراِن  با  مادرم  پژمان: 
بودند  شعروادب  اهل  که  وافرادی 
وتمام  داشت  آمد  ورفت  دوستی 
گفت وگوها درمورد  شعر دور می زد 
، هرکسی شعر تازه خودرا می خواند 
ویا از مادرم می خواستند شعرهایش  
من  وهوائی  حال  درچنین  بخواند.  را 
پرورش یافتم . مقدار زیادی  از اشعار 
رفته  ورفته  داشتم  حفظ  از  را  مادرم 
هجده  از   . بگویم  شعر  شدم  تشویق 
سالگی باآنچه از مادرم آموخته بودم، 
ادبی  جوانب  همۀ  رعایت  با  یعنی 
که  وقتی  ولی   . نوشتم  می  چیزهائی 
آنهارابا اشعار مادرم ویا شاعران دیگر 
مقایسه می کردم خودم خجالت  می 
کشیدم وآن ها را پاره می کردم یا می 

سوزاندم .
که درس می  لوئی«  درمدرسه  »سن 
دوستی  اسفندیاری  باعلی  خواندم  
شعر  اوهم   . پیداکردم  صمیمیتی   و 

می گفت و بعدها نام نیما رابرای خود 
تخلص  و  بود  یوش  اهل  کرد.  انتخاب 
ابداعی  با  و  نیمایوشیج   شعریش شد 
بوجود  نورا  شعر  و  کرد   درشعر  که 
آورد  مشهور شد. او درآن زمان وزن 
رارعایت  شعری  قیود  وهمۀ  وقافیه 
من  برای  را  شعرهایش  او   . کرد  می 
برای  را  شعرهایم  ومنهم  خواند  می 
دل  ما  هردوی  بعد   . خواندم  می  او 
دادیم   به خرج  ، جسارت  زدیم  بدریا 
آن  های   مجله  برای  را  واشعارمان  
زمان  فرستادیم که بعضی را چاپ می 

کردند وبعضی را چاپ نمی کردند.
که  وراهی  شیوه  درمورد   : بهروزی 
نظری  چه  آورد  بوجود  درشعر  نیما 

دارید؟
می  اورا  وروش  راه  نه  بنده   : پژمان 
نه  آزادو  نه شعر  نو،  ونه شعر  پسندم 
بنده پیرو همان شیوه  را،  انواع دیگر 

و راه گذشتگان هستم .
کرده  کوشش  هیچگاه   : بهروزی 
آزمائی  طبع  نیمائی   شیوۀ  در  ایدکه 

کنید؟
نکرده  چنین  هیچوقت   ، نه  پژمان: 
هم  مورد  دراین  کرد.  ونخواهم  ام 
عقیدۀ خودرا همه جا گفته ونوشته ام 
برای  تعدادی دشمن  هم  بابت  وازاین 
خودتراشیده ام . ببینید آقای بهروزی 
مملکت وسرزمینی که خدایانی چون 

حافظ دارد که به اعتقاد من :
حافظ تو از این جهان جدائی

نیمی بشر، اندکی خدائی
وسعدی را داریم که کالم وشیوه اش 

درحد یک مذهب و آئین است:
مذهب سعدی پرستی کارهربی مغزنیست
پیروی زین  ُطرفه آئین جان من کار من است

وشاهنامه داریم که :
برآنم که دانای فرخ سرشت

مراین نامه بادست یزدان نوشت
درست  سرزمینی   درچنین   ، خوب 
این  وروش   راه  ما  که  است 
کناربگذاریم  را  سخن  خداوندگاران  
دنبال  را  غربی  های  وشیوه  واشعار 

کنیم ؟
پرسش  که  این  از  پیش   : بهروزی 
خودم را درمورد  ترانه وترانه ُسرائی 
مطرح کنم ، اشاره ای هم بفرمائید به 
کتابهائی  وسایر  شعرهایتان  مجموعه 

که ازشما چاپ ومنتشر شده است .
بنده   شعر  مجموعه   اولین   : پژمان 
بهترین  البته  ؛  است  اشعار  بهترین 
اشعار خودم . خاشاک دومین مجموعه 
منتشرشد  در1335  که  بود  من  شعر 
هم آخرین مجموعه شعرمن است که 

درسال 1349 منتشرشد.
بقیه درصفحه 50
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آن نغمه و آن  شور نواگر دل  ما  را
زین ره به شکیبی به سوی راز بقا برد
                          » صفا ی لرستانی «

وترانه  غزل  یا  چامه  ظاهر  به  چه  اگر 
سرایش  در  له  ومقو  هنر  یک  سرایی 
و سرودن به نظر می رسد، اما تفاوت 
هایی دارندودشواری هایی که هریک 

تعریفی جدا دارند.
و  دوبیت  در  کوتاه  ای  ، سروده  ترانه 
بیتی می گفتند که  بیت ویاچند  تک 
کهن ترین آنها سروده های گوسا نی 
محدوده  همین  در  اشکانیان  زمان 
اند  یا پهله اشکانیان دانسته  لرستان 
وداستان   ترانه  گوسانان  وسیله  که 
سرا ونوا گر اجرا میشده است ) تاریخ 
دکتر  ازاسالم.نوشته  پیش  ادبیات 

تفضلی ص.۷5و۷6(
وموسیقای  ادبیات  گوسانی  میراث 
ساسانیان  دوره  به  پارتی،  نواگران 
و  گرفت  فراوان  ورونق  یافت  اانتقال 
شد.از  ترانه    ، ها  پهلویانه  لب  قا  در 
که  زمان  این  دیگر  های  ترانه  جمله 
است  باربد  لحن  ،سی  مانده  بجای 
از  به گفته نظامی گنجه ای آنهارا  که 
لحن  هر  که  برگزیده  صدلحن  میان 
است. داشته  کالمی  و  ترانه  وآهنگی 
ایران این تک  درپی هجوم تازیان به 
بیت ویادوبیتی را» فهلویات« یا همان 

پهلویانه  گفتند.
وپاگرفتن  لیث  یعقوب  نهضت  از  پس 
هم  سرود  را  پارسی  زبان  به  شعر 

گفتند.مانند 
رودکی چنگ برگر فت و نواخت      

باده انداز کاو  سرود انداخت
ماه  دیدن هالل  هنگام  به  معزی  امیر 
چار  یک  سامانی  امیر  وسیله  رمضان 
به   اسبی   دستورداد  وامیر  گفت  پاره 
.معزی  او بدهند.  به  نام صله و جایزه 
برای سپا س  چار پاره دیگری سرود 
که خود آن چار پاره را» ترانه« خواند 

وسرود:
چون آتش خاطر مرا شاه بدید

    از خاک مرا بر زبر ماه کشید
چون آب یکی  » ترانه «از من بشنید       
چون باد یکی توسن خا صم بخشید 
با  نامدار همزمان  اسدی توسی شاعر 
فردوسی، در فرهنگ لغت فرس واژه 

ترانه را هم به معنای آواز وآواز خوانی 
وهم آهنگ و آهنگ سازی آورده است.
بعد ها از ترانه با نام قول وغزل نیزاسم 
ای  گنجه  است.نظامی  شده  برده 

آورده است:
نشسته شاه عالم مهترانه  

        شکر برداشته چون مه ترانه

 ترانه، تصنیف ،قول، نغمه:

در  سرایي  ترانه  پیشینه  درمورد 
جا  هر  که،  دانست  باید  ایران، 
موسیقي ونواي موسیقایي بوده، ترانه 
 وشعروسرودهایي وجود داشته است. 
در  یونان  ازمورخان  یکي  درنوشته ي 
شعر  ،به  ماد  دوره ي  ادبیات  باره ي 
از  است.  شده  وداستان،اشاره هایي 
 Athenaeus جمله درباره ي آثنثوس
اوراد  با  خنیاگران  است:  نوشته 
او  وجنگ  کورش  دالوري هاي  خود 
مي کردند.  پیشگویي  آسیتاگ  با  را 

 Dinon دینون  قول  از  سپس 
با  آسیتاگاس  که  مي نویسد:هنگامي 
دوستانش به جشن و شادماني مي پرداخت،
 Angares  – آنگارس  نام  به  مردي 
بود،احضار  که مشهورترین خنیاگران 
را  ومعمول  منظوم  وداستان هاي  شد 
ایران  ادبیات  خواند.)تاریخ  آواز  با 
شادروان  ،نوشته ي  اسالم  از  پیش 
ژاله  کوشش  به  تفضلي  احمد  دکتر 
 آموزگار .ص 1۷ ،تهران سخن 13۷6 (

به  است  کتابي  دیگر،  پژوهشي  در 
اللهو والمناهي که شادروان دکتر  نام 
اشاره  آن  به  مالیري  محمدي  محمد 
به رساله کوچکي  این کتاب  از  دارد.. 
29 صفحه اي در باره  شعر و موسیقي 
اشاره  اسالم  از  پیش  وسرودایراني 
االت  از  برخي  نام  آن  در  که  دارد 
موسیقي ایراني وبعضي از اصطالحات 
داشته  وجود  آن  در  که  مقامهایي  و 
فارسي  سرود  یک  همچنین  و  آمده 
شده  نقل  شعر  مصراع  سه  از  مرکب 
است که هرچند مقداري از آنها به طور 

مأخذ  بعضي  در  تحریف  وبا  پراکنده 
 عربي نیز دیده مي شود، این رساله با

همه کوچکي آن ، پرتوي بیشتري 
ابن  ازگفته هاي  مسعودي  برآنچه 
       . مي افکند  کرده،  نقل   خردادبه  
یکي از نکاتي که در این رساله آورده 
شخصي  باره  در  است  ،مطلبي  است 
از  پهلبد  مي نویسد،  او  پهلبد.  نام  به 
ودر  مي نواخت  وعود  بود  مرو  مردم 
به  بود.  ازهمه  وبرتر  ماهر  هنر  این 
وخود  مي خواند  آواز  موزون  سخن 
مي ساخت.هرگاه  آهنگ  آن  براي  او 
دبیران  که  مي داد،  روي  حادثه اي 
آن  ازرساندن  رسانان  خبر  و  دیوان 
را  داشتند،آن  واهمه  شاه  به  خبر 
در  را  آن  او  و  مي گفتند  پهلبد  به 
آهنگي  وبا  وساز  آواز  با  شاه،  حضور 
مي خواند. نشاند،  فرو  را  خشم   که 

طریق  بدین  او  که  آوازهایي  از 
او  معروف  وازآهنگ هاي  خوانده، 
آن ها،  ومانند  تبریک  و  درستایش 
از  یکي  که  است  آهنگ  هفتادوپنج 
که  درهنگامي  او  که  است  این  آنها 
دیدار  خسروپرویز  از  خاقان  و  قیصر 
است.: وخوانده  سروده   مي کرده اند، 

خورشید  وخاقان  ماند  ماه  قیصر 
کامگاران  ماند  ابر  من،خداي   آن 
 که خواهد ماه پوشد، که خواهد خورشید
در این رساله دو حکایت دیگر هم نقل 
شده است که دریکي از آنها از خواننده 
 دیگري به نام شرکاس سخن رفته است. 
ابن خردادبه،در آنچه مسعودي از او روایت 
 کرده موسیقي را بدین گونه ستوده است : 
موسیقي ذهن را جال مي دهد،طبیعت 
ومالیمت  نرمي  به  را  انساني 
مي بخشد  قوت  را  مي کشاند،قلب 
مي گرداند.وچون  بخشنده  را  وبخیل 
هم  کمک  به  گردد  همراه  »مي«  با 
را  غم  مي زدایند،  فرسارا  تن  اندوه 
مي گشایند وروح را به نشاط مي آورند 
را  کار ها  همین  تنهایي  به  موسیقي  و 
سخن،  بر  موسیقي  وبرتري  مي کند 
گنگي،  بر  است  سخن  برتري  مانند 
بیماري. بر  است  تندرستي   وبرتري 

ل  2د  ،ج  ایران  وفرهنگ  تاریخ   (
ایرانشهر نوشته دکتر محمد محمدي 
مالیري، ص1۷3 و1۷4و . ترجمه مروج

قسمت اول   پژوهشی از:حمید ایزدپناه - پاریس        

  رتاهن وسرود از گذشته اهی دور
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 الذهب مسعودي، ج2 ص 612 تا 622(
ایران  در  سرایي  ترانه   پیشینه 
بینش هاي  با  چه  شرایطي  درهر 
گاه  چه  و  بدني  کارهاي  یا  اعتقادي 
وروان  روح  در  موسیقي  تنهایي، 
وهست.  بوده  جاري  انسان  وجان 
کهن نشانه ها از جمله بجز سرودهاي 
سرود  همه  آن  از  زرتشت،  مذهبي 
نرسیده  ما  دست  به  بوده،  هرچه  نیز 
و  بود  شفاهي  ادبیات  زیرا  است 
وموسیقي  شاعران  که  گوسانان 
ترانه  بودند  گردي  دوره  دانان 
وبه  مي گفتند  حفظ  از  را  وداستان ها 
)همان  مي کردند.  منتقل  نیز  دیگران 
عاشقان  گروه  شاید   ) ،ص۷6  مأخذ 
باشند. آن ها  از  نمونه اي   آذربایجاني 
زماني،  هر  نشان مي دهد  قرینه ها  اما 
خودراداشته  ویژه  وسرودهاي  ترانه 
براي  الالیي  نواي  در  که  ترانه هایي   ،
نخستین  شاید  مي سرودند  کودکان 
که  بوده  سرایي  ترانه  جلوه هاي 
در  ا  ،آنهار  کنارگهواره  در  مادران 
مي کردند.  زمزمه  فرزندان  گوش 
نواهایي  و  ترانه ها  دیگرازآن،  نمونه 
دوشیدن  هنگام  به  زنان  که  است 
کوبیدن  یا  و  گوسفندان  و  گاو 
آن  و  گندم  برنج،  مانند  چیزهایي 
هنگام  به  که  مردان  ویا  سرمي دادند 
و  کردن  درو  چون  سختي  کارهاي 
تاسختي  سرمي دادند  کوبي  خرمن 
کنند.چنانکه  آسان  خود  بر  را  کار 
سرایي  ترانه  شیوه  این  هم  هنوز 
انجام مي شود.  وترانه خواني هست و 
 وامروز موسیقي کار، نام گرفته است.
شکل دیگر از این ترانه سرایي ها ، تک 
بیت یا دوبیتي هایي بوده که در قا لِب 
ملودي هاي کوتاه ساخته مي شد که با 
ساز ویا بي همراهي ساز اجرا مي گردید 
. پیشینه این ترانه هاي دوبیتي یا تک 
بیتي، همانطوري که در باال آوردم، به 
زمان  از  (را  فهلویات   ( پهلویانه  نام 
خطي  وچون  مي دانند.  اشکانیان 
وجود  مطالب،  کردن  یادداشت  براي 
به روش شفاهي حفظ  اغلب  نداشته، 
سندي  حال،  تا  که  مي شد،  نقل  ویا 
باره دردست نیست  این   نوشتاري در 
ادبیات دردوران پارت ها همانند ادوار 
دیگر پیش از اسالم به صورت شفاهي 
شد  اشاره  که  همانطور  ویا  حفظ 
گوسان  نام  به  گروه ها  همان  ،وسیله 

سینه به سینه نقل مي شد. گوسانان

 ،شاعران وموسیقي دانان دوره گردي 
بودند که داستان هارا به ویژه با شعر نقل 
ملیرا  میراث  این  گوسانان  مي کردند. 
)تاریخ  کردند.  ،منتقل  ساسانیان  به 
ادبیات پیش از اسالم نوشته شادروان 
 .) ۷5و۷6  .ص  تفضلي   دکتراحمد 
دوره  درموسیقي  پهلویانه ها 
جمله  از  یافتند.  نیزادامه  ساسانیان 
به  ازآن ها  نامي  دیگرکه  ترانه هایي 
جاي مانده است، سي لحن باربد است 
،آنهارا  گنجه اي  نظامي  قول  به  که 
ازمیان صد لحن برگزیده که هر لحن 
است. داشته  وکالمي  ترانه  وآهنگي، 
بربط  با  یا  رود  با  راگاه  ترانه ها  این 
ومي نواختند. مي خواندند  چنگ   و 
از زبان  باربد  ازآن جمله سرود گفتن 

خسرو و وپاسخ دادن نکیسا از زبان 

داستان  در  نظامي  که  است،  شیرین 
ورواني  شیوایي  به  خسروشیرین 

آورده است :
 نکیسا چون زد این افسانه بر چنگ          
آهنگ برداشت  باربد  تار  سه 
بگذاشت             چرخ  از  بانگ  وار  عراقي 
برداشت بانگ  عراق،این  آهنگ   به 
خورشید                  طاووس  شدن  وقت  مگر 
جمشید گلزار  بر  کرد  افشان   پر 
نوشي                    افشاند  زلب  شیرین  مگر 
خروشي خیزد  اي  گوشه  هر  از   که 
 ونیزپاسخ باربد از زبان شیرین به خسرو:

نوایي                سان  زین  چوبرزدباربد 
ادایي خوشتر  آن  از  کرد  نکیسا 

پرداخت               پرده  این  باربد  چورود 
بنواخت خویش  چنگ  زود   نکیسا 
پیامي  ترانه ها،  این  بیان  در  گاه 
.از  مي شد  گنجانیده  ویاخبري 
اسب  شبدیز  مردن  داستان  جمله 
خسروپرویزاست که ثعالبي آنرا چنین 
نقل کرده است:)خسروپرویز چنان یاد 
کرده بودکه هرکس خبر مردن شبدیز 
را به او بدهد،اورا خواهد کشت.روزي 
که شبدیز مرد، میرآخور، هراسان به 
آوازي  درضمن  باربد  برد.  پناه  باربد 
واقعه مردن شبدیز را با اشاره وایهام 
زد:  فریاد  کرد.شاه   گوشزدخسرو 
اي بدبخت مگرشبدیز مرده است؟ باربد 
 درپاسخ گفت: شاه خود چنین فرماید.
جاي  به  میراث  آن  از  لحن  چند  نام 

گوشه اي  ویا  بخشي  ،اکنون  مانده 
شمار  به  ما  کنوني  ملي  ازموسیقي 
مي رود. وبخش هایي در موسیقي عربي 
نیز هست.این پهلویانه ها )فهلویات ( که 
دستنویس  ،درآثار  دارند  هجایي  وزن 
دیده  قمري  هجري  هشتم  تاسده 
مي شود.اگر چه امروز و هنوز در لرستان 
باهمان وزن و شکل سروده هاي عاشقانه 
وحماسي ویا سرود هاي مذهبي یارسان 
 یا اهل حق ،رواج دارد واجرا مي گردند. 
دوبیتي هاي کهن یا پهلویانه ها،ترانه هاي 
سوگ  غمبار  ویا  عاشقانه  شورانگیز 
وبم هاي  درزیر  سور  وشادیانه هاي 
مقام هاي موسیقایي هریک حال وهواي 

وقبیله هاي  وقوم  ایل  مکان  و  زمان 
مي کنند. بیان  را  ایران  سرزمین 

درواقع،نوازندگان و ترانه سرایان، در هر 
زماني رکني اساسي در ساخت وپرداخت 
فرهنگ  وپاسداري  داري  ومیراث 
موسیقایي بومي وسرزمین وکشور خود 
این  واینک هم هستند. درتاثیر  بودند 
ترانه و،سروده ها نیز، نکته هایي از تعریف 
وتمجید ویا انتقاد وسرزنش و شکایت 
رودکي. باره  در  جمله  است.از   آمده 

رودکي چنگ بر گرفت ونواخت        
انداخت کو سرود  انداز  باده              
 یا داستان امیرساماني وتاثیرشعرمشهور.

بوي جوي مولیان آید همي  
همي آید  مهربان  یادیار               
یا این نکته که سعدي درپیام اندرزین 
مي کند.  اشاره  مالحان  خواني  ترانه   به 
چودخلت نیست خرج آهسته تر کن             
که مي گویند مالحان سرودي

با  اغلب  ایراني  پرآوازه  سرایندگان 
ونشانه هاي  ونام  موسیقایي  نواهاي 
مقامي ایراني آنها آشنایي داشته اند. از 
جمله موالنا که غزل هاي پر شور وحالش 
ضزباهنگ  یا  و  ضرباهنگ  با  همراه 
ودر  ایقاع  درشعر  که  است  هایي 
نامیده   ) تن   ( یا  کهن ضرب  موسیقي 
موالنابا  غزل هاي  در  تنانین  مي شوند. 
تنیده  درهم  چنان  عروضي  ایقاعات 
شده اند که حتا در حال عادي شعر هاي 
ضربآهنگ هاي  قالب  در  نیز  موالنا 
 موسیقایي آن بر زبان جاري مي شوند. 
در همه رساله هایي که در مورد مقام هاي 
موسیقایي ایراني از جمله جامع اااللحان 
ویا مقاصدااللحان نشانه ها وحرف هایي 
به نام تنانین )مانند نت امروزي ( به کار 
گرفته شده ،که حکایت از اهمیت و توجه 
به پایه هاي علمي واجرا وپاسداري از آن 
ویادشمني  توجهي  بي  گاهي  رادارد. 
با این هنر،پراکند گي هنرمندان و بي 
 ساماني هنري را به دنبال داشته است.

یکي از سخت  ترین این زمان ها،روزگار 
پادشاهي شاه طهماسب صفوي است 
که زیر نفوذ تني چند از روحاني هاي 
جبل عامل و شامات که به دعوت شاه 
شیعه  مذهب  وتبلیغ  تقویت  براي 
دعوت شده بودند، به دشمني با اجرا 
پرداخت  وهنرمندان  هنر  این  ورواج 
ودر نتیجه موسیقي از توجه و عنایت 
شاه افتاد و به قول صاحب عالم آراي 
صفوي ،)....حضرت جنت مکان آن را 
از مناهي دانسته واز آن اجتناب تمام 
مي نمود.ارباب طرب را در نظرشریعت، 
وقعي و اعتباري نمانده بود وجمعي که 
 مالزمت اشراف داشتند، اخراج فرمود.

)عالم آراي صفوي به کوشش یداهلل شکري، 
 بنیاد فرهنگ ، تهران ، 1350، صفحه 190(
                                                                   ادامه دارد

نام چند لحن از میراث به جاي مانده ازباربَد ،اکنون بخشي ویا گوشه اي 
ازموسیقي ملي ما به شمار مي رود. وبخش هایي ازموسیقي عربي نیز هست

مجسمه رودکی دردوشنبه باربد درحال نواختن بربط
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه

 دورۀ رمانتیک ) ادامه ازشماره قبل(
فرانتس لیست 

)1۸11-1۸۸6(
است  مجارستان  کشور  متولد  لیست 
آهنگسازان    ، او  تولد  اول   دردهه   .
بنام دیگری نیز  قدم به عرصۀ وجود  
را   غرب  موسیقی   تاریخ  که  نهادند  
زینت بخش  نام خود کردند. ازآنجمله  
باید  از هکتور برلیوز و فردریک شوپن 
، فلیکس  مندلسون ، رابرت شومان ، 
نام برد. تمام   ریچارد  واگنر، و وردی 
این آهنگسازان  بین  1۸03 تا 1۸13 
آنها   از  هیچکدام   ولی  یافتند  تولد 
عمر   ، لیست  اندازۀ   به  وردی   )بجز 
درسنین  آنها  نداشتند.وتمام  طوالنی 
جوانی چهرۀ  درنقاب خاک کشیدند. 

است   آهنگسازانی  نمونه   از  لیست  
لقب    او  به  موسیقی   منتقدین   که 
» نابغه  نوازندگی«   داده اند  وخودش 
می گفت  می تواند  برروی پیانو  کاری 
یا  نوازنده   هیچ   او  از  قبل  که  کند  
آهنگسازی  جرأت  آن را نداشته است 
ودر کل نیز  به آن  دست یافت . امروز  
آهنگهای لیست  یکی از  مشکل ترین  
ودرعین حال  زیبا ترین  آثاری است  

که برای پیانو  نوشته شده است . 
درمورد او نوشته اند  که وی با پنجه 
های  پوالدین  خود برروی  کلیدهای 
رمانتیک   حاالت  دلنوازترین   پیانو  
رابوجود آورده است .وی بخاطر  عمر 
که  تحولی  وبخاطر  طوالنی   نسبتًا 
برروی پیانو  بوجودآورد ، بعنوان معلم  
پیانو   نوازندگان   قطب   باصطالح   یا 
شاگردانش  و  موسیقیدانان   دربین 
سالهای  دراواخر   گردید.  معروف 
که  رسید  بحدی  شهزتش     1۸20
مراکز  هنری اروپا  برای دعوت  ازاین 
نوازندۀ چیره دست  وخوش سیما  به 
رقابت می پرداختند و او درهرمکانی  
بی  بااستقبال   یافت   می  حضور  که 

سابقه ای روبرو می شد.
شوپن  وهمسر   دوست  ساند  ژرژ   
درمورد او گفت : » وقتی لیست  پشت 

پیانو قرار می گبرد  بااولین  ضربه ای 
آورد   می  وارد  پیانو  کلیدهای  به  که 
می  میخکوب   درجا  را  شوپن  و  من 
کند.«  لیست هیچگاه  تن به ازدواج 
نداد  ولی رابطه  عاشقانه ای  با خانمی 
 . داشت   » دوگر  ماری  کنتس   « بنام  
که  بود   ای  نویسنده  ماری دوگر«    «
می  تخلص    » استون  دانیل   « بنام 
کرد . حاصل  این عشق  بدون ازدواج  
از  یکی  بود-  دختر  تولد  سه  رسمی 
این دخترها  بنام  »کوسیما«  بعداً به 
همسری ریچارد واگنر  درآمد. دومین 
عاشقانه   رابطۀ  لیست   با  که  زنی 
برقرار کرد خانمی بود  بنام »پرنسس 
کارولین« که از اشراف زادگان  آلمان 
برروی  ی  زیاد  تأثیر  زن  این  بود. 
الهام  که  بحدی  گذاشت  »لیست« 
که  گردید   آثاری  بخش  وی درخلق 
است  ای   نوازشگر گوش  هرشنونده 
عمرش   پایانی   درسالهای  »لیست«   .
توضیۀ  وبا  یافت  مذهبی   گرایش 
پاپ نهم  برای مدتی  ساکن واتیکان 
گردید. بااین که وی متولد مجارستان 
بود  ولی تمام شهرهای اروپا  که مراکز 
هنری محسوب می شوند ) مثل ُرم ، 
 « بعنوان  اورا  برلین(   ، وین   ، پاریس 
پذیرفتندودر  «می  افتخاری  شهروند 
برنامه  اجرای  برای  که  هرمکانی  
حضور می یافت  بااستقبال  بی سابقه 
ای  از نوازندگان  وآهنگسازان  جوان 
زندگی  بنابراین    . گردید  می  روبرو 
بود.  آمیز  موفقیت  بسیار  او  برای 
یعنی  نو   موج  آهنگسازان   میان  از 
بتهوون    بعداز  آهنگسازان گروه دوم  
معروفیتی  برلیوز«   »هکتور  بااینکه 
این  تمام  پرچمدار   ولی  بود  زده  بهم 
 Hyper  گروه  آهنگسازان موج نو یا
ایجاد  با  که  بود    » »لیست    Music
آور  وشگفت  جدید   های  هارمونی 
انگیز  اعجاب  بطریقۀ  آنها   ونمایش 

باعث تعجب تماشاگران می شد.
»لیست«  تحت تأثیر  »هکتوربرلیوز«  
دست به خلق  دو سنفونی زد . یکی 
بنام فاستFaust  که با الهام از اشعار 
شد.  ساخته  »گوته«   آلمانی  شاعر 

بنام » دانته«  که تحت تأثیر   دیگری 
» کمدی الهی«  خلق کرد.

دردنیای  »لیست«   ابداعات   از  یکی 
آوردن   بوجود  کالسیک   موسیقی  
بیشتر  که  است  سنفونی«    »پوئم 
شاعرانه  احساسات   براساس  
تثبیت شده   الگوهای  تا  استواراست  
پوئم  برجسته   نکات  از   . درسنفونی 
دارای  فقط   که  است  این  سنفونی 
موسیقی  باصطالح  یا   قسمت   یک 
 . است  »موومان«  یک  دارای  فقط 
سنفونی  »پوئم   12 دارای   لیست 
آثار  از  آنها   خلق  برای  که  است   »
زیبائی  و  تاریخی    ، فلسفی   ، ادبی 
های طبیعت الهام گرفته است . برای 
مثال  »پوئم سنفنی« های  »ارفئوس« 
میتولوژی   از  ملهم  پرومیتوس«    « و 
آل   ایده  سنفونی    وپوئم  یونان  
آلمانی  شاعر  شیللر   اشعار  براساس 
لرد   « از    Tasso سنفونی  پوئم  و 
آثار  تأثیر   آنها تحت  وبقیه  بایرون«  
چون  جوان   شاعران  و  نویسندگان  

»شکسپیر«  و  ویکتورهوگو«   «
پوئم  از  یکی   . است  گردیده  خلق 
سنفونیهای لیست  بنام »هنگری«  یا 
Hungaria  است که یک قطعه ملی 
ومیهنی است  که احساس وتصورات 
» لیست« از سرزمین آباء واجدادیش  
دراین قطعه  بوضوح شنیده می شود. 
او  سنفونیک   پوئم  قطعات   از  دیگر 
ای  قطعه  است   شنیدنی  بسیار  که 
تأثیر   تحت  که  »پرلود«   بنام  است 
نوشته ای بهمین  عنوان ، اثر آلفونس  
قطعه   . است  شده  ساخته  المارتین  
ای  قطعه  است  شنیدنی  که  دیگری 
مرگ  بخاطر  که  فیونرال   بنام   است 
داشت   عقیده  لیست   . نوشت  شوپن 
است  کامل  ارکستر  یک  پیانو   که 
ارکستری   کارهای  تمام   توان  که می 
نمایش  به  و  کشید  بیرون  راازآن 
گذاشت  بهمین انگیزه دست به خلق 
درشنونده  که  زد  پیانو   برای  آثاری 

حضورارکستر را تداعی می کند..
ای  قطعه  او   شنیدنی  آثار  از  دیگر 
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که  هنگری«   »راپسودی  بنام  است  
است  وطنی  زیبای  بسیار  قطعه  یک 
که ملودی های موسیقی ملی  هنگری 
رابگوش می رساند. از ابداعات  دیگر 
 . است   » »راپسودی  خلق   ، لیست 
درلغت  »راپسودی«  به معنی اچرای 
اثری است  شاد که  با حرارت و تندی 
اجرا می گردد . راپسودی های لیست 
و  برخورداراست  ویژگی  ازاین  تمامًا  
هائی  پیانیست  برای  است  آزمایشی 
و  مشکل   قطعات  اجرای  طالب   که 

زیبا هستند.
لیست   که  هنگری  های  راپسودی 
کشورش  ملی  موسیقی   ی  برپایه 
شوپن  های  »پولونز«  همانند  ساخت 
غنی  ناسیونالیستی   محتوای  از 

برخورداراست .

ریچارد واگنر
1۸13-1۸۸3

یکی از نویسندگان  اروپا درمقاله ای  
از 3 شخصیت  برجسته ای که چهره 
دگرگون   را   اروپا  نوزدهم   قرن  ی 
کرده واروپا باید  به آنها ببالد نام برده 
 ،  » »داروین  از:  عبارتند  آنها   . است 

»کارل مارکس « و  » ریچارد واگنر«.
»واگنر«    که  گفت   باید  حقیقت  در 
درشکل دادن  قرن نوزدهم  اروپا  از دو 
نفر دیگر  پیشی گرفت و با خلق آثار 
زیبای  بجا ماندنی  و هیجان انگیزش  
بلکه   اروپائیان   تنها   نه  درذهن  
بر  دنیا  تءثیر عمیقی  مردم  درذهن 
به  نهاد. شهرت ومحبوبیت  وی  جای 
بخش    الهام  آثارش   که  رسید  جائی  
و  نویسندگان  شاعران،   ، نقاشان 
درسال   گردید.وی  سیاستمداران 
درشمال  »الیپزیک«  درشهر   1۸13
آلمان متولد شد. این قسمت  از آلمان 
منطقه ای است که نابغه های دیگری  
 ، بتهوون«   «  ، »هندل«   ، »باخ«  مثل 
»برامس«  و  »شومان«  »مندلسون«، 
پرورش  درخود  موسیقی   رادرعالم 

داده است .

نوعی   خلق  »واگنر«  هدف  بزرگترین 
اپرا بود که صد درصد نشانگر فرهنگ 
او  باشد.  آلمان  هنر  و  موسیقی   ،
موسیقی را نزد خود آموخت و با الهام 
که  داشت  سعی  بتهوون   کارهای  از 
باالئی  بدرجۀ   را  کارهایش  محتوای  
و  نبود.  ای  نابغه  کودک  او  برساند. 
حساب  به  ماهری  نوازنده  هیچگاه 
برلیوز«  »هکتور  که  نیامدهمانطور 
»واگنر«   نبود.  ای  برجسته  نوازندۀ 
و  داشت  ادبیات  به  زیادی   عالقه 
کامل   نمونه  را  »شکسپیر«  کارهای 

ادبیات می دانست .
حاالت  از  مملو  او   اپرائی  کارهای   
ناسیونالیستی  ومذهبی است . اولین 
او رهبری گروه کوچک  دریک  شغل 
اپراخانه  بود که  دریکی از شهرهای  
درضمن    . داشت  قرار  آلمان   کوچک 
به کار  نقد موسیقی  درروزنامه محلی 
برجسته  آثار  اولین   . پرداخت  می 
اپرائی او  درسالهای 1۸40  یعنی زمانی 
که  اوائل  سی سالگی  را می گذراند

بودند  عبارت  که  آمد  بوچود    
 Flying بلندپرواز«  »هلندی  از 
لون   « و  هازر«  »تن      Dutchman
و  سیاسی  تمایالت   بخاطر   . گرین« 
انقالب   درزمان   مجبورشد  اش  ملی 
هم  و  خود  شغل  49-1۸4۸هم 
سویس  به  و  کرده   ترک  را  کشورش 
پناهنده شد. درسالهای سخت  اقامت 
در سویس  به نوشتن مقاالت سیاسی، 
نقد موسیقی  اوقات می گذراند سپس 
به  دست  گشت   باز  آلمان  به  وقتی  
از  که  زد  دیگری  برجسته   آثار  خلق 
آنجمله اند » رین ُگلد «  » وال کری« 
» تریستان  وایزولد» . نمایش این آثار 
که  بود.  پول  زیادی  مبلغ  اش   الزمه 
واگنر فاقد آن بود.  و بهر دری زد  که 
آثار  این  اجرای  برای  کافی   بودجه 
فراهم آورد  با درهای بسته  روبرو شد 
به  بخت    1۸64 درسال  که   این  تا   .
از  او روی نمود. بدینصورت که  یکی 
طرفداران  پروپاقرص  موسیقی او  که 

تازه تاج شاهی »باواریا«  رابرسر

این  نام   . آمد  بکمکش  بود   گذاشته 
پادشاه 19 ساله  »لودویگ دوم«   بود 
که  به »لودویگ دیوانه«  معروف بود. 
او به واگنر خبر داد  که بودجه کافی  
که  اپرائی  ساختمان   ساختن   برای 
باب سلیقه  واگنر باشد  دراختیارش  
ناظر  خود   واگنر  و  داد  خواهد  قرار 
برساختمان  این آپرا شد که درمحلۀ 
مونیخ   شهر  نزدیک    Bayreuth
ساخته می شد  درسال 1۸6۸  اپرای 
و  ساخت  را  نورنبرگ«   »خوانندگان 
بنام  لیست   دختر  با    1۸۷0 درسال 
»کوسیما«  ازدواج کرد. آرزوی واگنر  
وآن  پیوست  بواقعیت   درسال 1۸۷6 
پلی  فستیوال   « که ساکن  بود  زمانی 
هاوس « که بودجه اش  از خزانه داری 
شهر  »باواریا«  تأمین گردیده  ومجاز 
نمایش  به  را  واگنر   آثار  فقط  بود  
دیگری  آهنگساز  هیچ  نه  بگذارد. 
گشایش   درمراسم  گردید.  افتتاح  را، 
بنام   واگنر  بزرگ  اثر  اپرا   سالن  این 
شد.  گذاشته  نمایش  به  رینگ«    «
از  قبل  یکسال   یعنی   1۸۸2 درسال 
اپرای » پارسینال« را نوشت  مرگش  
سالگی  درهفتاد   1۸۸3 درسال  او   .

درشهر و نیز جان سپرد.
تنها  واگنر  اروپا  آهنگسازان   تمام  از 
آهنگسازی است  که از لحاظ زندگی 
نمی  یاد  نیکی  به  ازاو  خصوصی  
قرض  او   عادات زشت  از  یکی  کنند. 
بود.  آن  پرداخت  عدم  و  پول  گرفتن 
همسران  برای  خصوصیش  درزندگی 
می  گرانقیمت  کادوهای  رفقایش  
خریدکه همین کار باعث بی اعتباری 
اینکه  از  تافبل  شد  می  شخصیتش 
بئد  لیست  دختر  که  همسردومش  
بااو   مدتها  درآورد   خود  بهمسری 
رهبر  وشوهرش  بود  شوهر  دارای  که 
داشت  خصوصی  رابطۀ  بود   ارکستر 
را  واگنر  بد   عادات  این  از  گذشته   .
دوران  آهنگساز  بزرگترین   بایستی 
پایانی  قرن نوزدهم  یعنی دورۀ رمانتیک 
بحساب آوریم  زیرا هریک ازآثار او  از 
محتوای غنی هارمونیک  برخورداراست 
.وقبل از او  کسی بجز بتهوون  دست به 
خلق آنها نزده بود..»تریستان وایزولد« 
واگنر  کار  ترین   برجسته  بایستی  را 
زندگی  انعکاس  داستانش  دانستکه 

خصوصی واگنر است .

واگنر درزندگی خصوصی  با زنان شوهر دار رابطه برقرار می کرد و اگر از کسی وام می گرفت  آن را پس نمی داد
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بقیه : حماسۀ گیلگمش 
چهرۀ  مگذار    ، ترادیدم  سیمای   که 
وحشت   ازآن  همه  این  که  را  مرگ  

دارم ، ببینم .« 
کجا  به  گیلگمش   داد:»   پاسخ  زن 
شتاب مب کنی ؟  تو هیچگاه  زندگی 
 ، هستی  جستجویش   در  که  را  ای 
خدایان   که  زمانی    . یافت  نخواهی 
رابرایش  مرگ    ، آفریدند   را  انسان 
رابرای  زندگی   اما   ، گرفتند  درنظر 
گیلگمش   اما  نگهداشتند.  خودشان  
راازچیزهای   شکمت    ، تو  دربارۀ 
شب   ، روزوشب   ، کن  انباشته  خوب 
وروز، برقص و شادباش ، جشن برپاکن 
نو  پوشاکت  بگذار   . کن  شادمانی  و 
باشد. خودرا باآب بشوی . کودکی که 
دستت را گرفته عزیز دار ، وهمسرت 
سرنوشت   . شادکن  درآغوشت  را 

انسان  همین است .«
اما گیلگمش  به سیدوری  ، زن جوان 
خاموش  توانم   می  چگونه   «: گفت 
آرام  توانم   می  چگونه   ، باشم  
. زمانی که انکیدو  ، کسی که  بگیرم 
ومن  شده   خاک   ، داشتم   دوستش 
خواهم  دفن  مردودرخاک   خواهم 
شد. تو درکنار دریا  زندگی می کنی 
، زن  نگری  را می  آن  وباچشم  دل   .
جوان ،  اکنون به من بگو  راه به سوی 
اوتناپیش تیم  فرزند اوبرا -توتو کدام 
می  آنجا  به  راههائی   چه  از  ؟   است 
رسد؟  به من نشان بده . اوه ، مسیر را 
به من بگو. اگر شدنی ست  از اقیانوس 
می گذرم ؛ اگر نمی شود  ، من بازهم  
آوارۀ بیابانها  خواهم شد. « شراب ساز  
به او گفت :»  گیلگمش  هیچ راهی به 
اقیانوس   نیست . هرکس از روزگاران 
دریا   از  گذر   توانائی   ، آمده  گذشته  
را نداشته . خورشید  در شکوهش  از 
اقیانوس می گذرد. چه کسی  سوای 
جا  بگذرد؟   ازآ»  توانسته   شمش 
مرگ   وآبهای   . است  دشوار  وگذرگاه 
گیلگمش   ژرفند.   آن  بین   جاری 
چگونه از اقیانوس  گذر خواهی کرد؟  
زمانی که  به آبهای  مرگ رسیدی چه 
می کنی ؟  بااین همه پائین در جنگل  
اوتناپیش تیم  را  قایقران   اورشانابی 
چیزهای   خود  با  او    . یافت  خواهی 
پوزۀ  او  دارد.   سنگی  لوازم   ، مقدس 
به شکل  مار درآورده است  را  قایق  
. خوب  به او بنگر ، اگر شدنی است ، 
شاید  بتوانی  بااو از آبها  بگذری ؛ اگر 

نشد، باید برگردی .«
شنید،  را  این  گیلگمش   که  هنگامی 
دست  به  تبر  شدو  چیره  براو  خشم 
گرفت  و خنجر از کمر کشید. به پیش  
کرد.  پرتاب  نیزه   رامانند  وآنها  رفت 

سپس بدرون  جنگل رفت ونشست 
ادامه دارد.

بقیه : رضاشاه
وکارکردها وباروحّیه های پیشین همراه 

باشد،دُمکراسی را برقرار نخواهد کرد،
اساسی  اهمّیت  دراینجا  انتقادی  دید 
وتاریخ،امامزاده  سیاست  دارد،دربحث 
به  راباید  اندیشی  وُمقّدسات  سازی 
ازاَبَرمردوقهرمان  افکند،اینهمه  کناری 
اندیشه  وپای،  بردست  زدن،بندی  دم 
،بکاردکانداری  است  بستن  نارسا  ی 
پژوهش،وبرای  خوردتا  می  بیشتر 
گذشته  درگردابهای  فرورفتن 
سوی  به  تاپرواز  سودمندتراست 
بحث  اگردرچنین  آینده،  اُُفقهای 
با»اَبَرمردان«و»قهرمانان«چنان  هایی 
مانند  میرندگانی  گویی  رفتارشود،که 
دیگران بوده اند،با محدودیّت ها وناتوانی 

های شان خشمگین نبایدشد.
مادیده ایم که چگونه می توان با شعار 
کرد  آغاز  وجمهوری  واستقالل  آزادی 
همه  شرکت  با  شکوهمند  وانقالب 
تظاهرات  اجتماعی،با  های  الیه  ی 
به خود  کمتر  تاریخ جهان  که  عمومی 
دیده،براه انداخت وهمه ی آرزوی آزادی 
وفرمانروایی قانون وحاکمّیت مردم رادر 
که  ایم  یافت،دیده  رفته  برباد  چندماه 
حُتی پویایی انقالبی وتعّهد پُردامنه ی 
عمومی برای پیشُبرد دُمکراسی بسنده 

نبوده است.« 
میرزا  خاطرات  کتاب  از  اوسپس  هم 
می  نقل  چنین  آبادی  دولت  یحیی 
اخیرسرمشق  سیاسی  کند:»...انقالبات 
دراین  دیدیم  ماداد...زیرا  به  بزرگی 
از  جمعی  شدن  فدا  با  اساسی  تغییر 
قدم  یک  افرادمملکت  ترین  حّساس 
هم به جانب ترقی برنداشتیم،یک ریشه 
نشد،بلکه  استبدادکنده  های  ازریشه 
دوچشمه  از  یکی  استبدادکه  زّقوم* 
ی سیاه وتاریک جریان داشت درآنجا 
بافشارسختی  چشمه  هر  واز  فرورفت 
ی  ریشه  سردرآورد،دیدیم  قانون  بانام 
ُکهنی را کندیم وبه جای آن ازطبقات 
پایین ملت شاخه گرفته غرس کردیم، 
از  که  آورد  بار  را  ها  خاروخس  همان 
بود...باید  آمده  بار  ُکهن  ی  ریشه  آن 
سال  چندین  درمِدت  که  کنم  اعتراف 
آزادی ومشروطّیت برای ُحسن اداره ی 
ونتوانستیم  ندادیم  بخرج  لیاقتی  خود 
ازآزادی وعنوان حکومت ملی استفاده 
یکدیگر  بجان  نماییم،آزادیخواهان 
و..لباس  وشّیادان  افتادند،دزدان 
میدان  به  دربرکرده  خواهی  مشروطه 
واقعی  پرستان  وطن  وجارابرای  آمدند 

تنگ کردند.«)6۸(
آقای امیراصالن افشاردرکتاب خاطراتش 
میرفطروس  آقای  دربرابرپرسش 
میگوید: »...مایک سّنِت سالم پارلمانی 
دموکراتیک پایدارنداشتیم،برای اینکه 

جامعۀفئودالی  جامعۀایران،یک  اساساً 
وقبیله  بودوهرایل  نشین  وعشیره 
خودراداشت  قلمروحکومتی  ای 
می  را  سازخودش  اصطالح  وبه 
های  دوره  ترین  زد،حتادردموکرات 
هم  که  بینیم  معاصرایران،می  تاریخ 
دکترمحمدمصدق  وهم  السلطنه  قوام 
وهم دکترامینی باتعطیل کردن مجلس 
وقانون  العاده  فوق  اختیارات  وگرفتن 

گزاری،خواستندحکومت کنند.«
آیا  که  شرح  این  دوم:به  پرسش  واما 
دربرگیرنده  اصوالً  مشروطه  قوانین 
نظام  یک  ساِزاستقرار  وزمینه 
برخی  که  بود،  درایران  دموکراتیک 
درخرده گیری وانتقاد از رضاشاه،دردفاع 

از آن کمر بسته اند؟
آیا درقانون اساسی  برای زنان که همواره 
داده  تشکیل  کشوررا  ازجمعّیت  نیمی 
ومیدهند ، حق رای دادن وانتخاب شدن 
در مجالس قانون گزاری داده شده بود؟ 

آیا پیروان ادیان ومذاهب دیگربرخوردار 
از حقوق برابربا شیعیان  بوده اند؟

 آیا با توّجه به  هم میهنان پیرو سایر 
بودن  دررسمی  تأکید  ومذاهب،  ادیان 
طریقه ی مذهب شیعه دوازده امامی که 
پادشاه ایران موّظف به ترویج وپاسداری 
آزادی  از  غرض  بود،نقض  شده  آن  از 

ودموکراسی نیست؟
که  اساسی  قانون  یازدهم  اصل  آیا   
هر  دربدوکاراز  را  مجلس  نمایندگان 
کیش وآیینی موظف ، به ادای سوگند 
به قرآن می کند،از مصادیق دموکراسی 

است؟
مجلس  ی  مصّوبه  قوانین  آیاانطباق   
ویژه  به  اسالم  باشریعت  ملی،  شورای 
ازمراجع  تن  پنج  توّسط  شیعه  مذهب 
همخوانی  دموکراسی  موازین  با  شیعی 

دارد؟   
آیا درزیرسایه ی قوانین مشروطه،پیروان 
عهده  توانند  می  دیگر  ومذاهب  ادیان 

دارپُستها ومشاغل کلیدی باشند؟
 آیا قید به سلطنت رسیدن فرزند ذکور 
انسانهایی  حقوق  گرفتن  شاه،نادیده 
باعنوان بانوان نیست؟ با آنچه گذشت،آیا 
می توان گفت که رضاشاه مشروطه را ،به 

محاق تعطیلی کشانده بوده است؟

***
درشماره  را  نوشته  این  ی  دنباله  لطفاً 
آینده مطالعه بفرمائید. ضمناً پانوشت ها 
در پایان این نوشتار  چاپ خواهد شد.  

ـــــــــــــــــــــــــ
است  گوینددرختی  می  *َزّقوم: 
تلخ  بسیار  ای  میوه  دارای  درجهّنم 
آن  خوردن  ناگزیربه  جهّنمیان  که 

میباشند!

بقیه : غم مخور

برخیزو رشته های اسارت
 ازیک دگر ُگسل  ، به قیامی

وارون کن  این بساط کهن را
 ِکش نیست تاِب بودودوامی!«

مالحظه می فرمائید  که دید فریدون  
توللی  درالتفاصیل  جانب دارانه  است 
؛ چون اودرآن زمان عضو حزب توده  
بود ونگرشش نسبت به  وقایع  ازاین 
دید بوده است . اما این از ارزش ادبی 

کار او کم نمی کند.
اً   بعد  که  التفاصیل   طنز  مقاالت 
خود  درزمان  درآمد  کتاب  بصورت 
جمله   از  ادب  بزرگان    ، توجه  مورد 
ملک الشعرا بهار  قرارگرفت و نامه ای 
به عفیفی  بنیان گذار روزنامه سروش 
که مقاالت  توللی  درآن چاپ می شد 
توللی  که  اشتباهی  ودرباره  نوشت 
 ، توللی  بود.  داده  توضیح  بود  کرده 
بکار  اسب  برای  عام   رابطور  سمند 
گرفته  ایراد   او  به  بهار   بود.  برده  
که  جوان  این   بود:»  نوشته  وضمنًا 
بیادم  مرا   ، جوانی  نمی شناسم  اورا  
بود  که  می آورد« وبعد توضیح داده 
را عوض  کلمه سمند   این  بهتراست  
کند؛ چون توللی نوشته بود  سمند ان
که  بود  یادآورشده  وبهار    ... بادپا   
درفارسی چند نام هست که بر حسب 
رنگ  اسب تعیین  شده است ، واسب 
کند  می  مشخص  خاص  رنگ  با  هارا 
 . است  سرخ  اسب   ، سمند   : ازجمله 
کهر، اسب کبود، شیرنگ ، اسب سیاه، 
خنگ ، اسب سفید. ودراین نامه بهار، 
بود  کرده  تحسین  رابسیار  توللی 
ونوشته بود:» ... سروش را ازاول تاآخر 
مرور می کنم ولذت می برم ، راستی 
ازلذت هم  قدری گذشته .ازهنرمندی 
از  خاصه    ، تحریریه  هیئت  وذوق 
لذائذ    ... توللی  آقای  ادبیات  و  لطایف 
وافر می برم . من این جوان  را ندیده 
اورا  توانم   می  او  ذوقیات   از  اما  ام  
ماهر  ونثر  درنظم   . کنم  نادیده وصف 
است وامیدواذری بسیاری درآینده به 
او می توان  داشت . میل دارم روزی 
عزیز   دوستان  سایر  درخدمت  اورا 

فارس زیارت کنم .«

توللی وشعرنو
تحصیل  دردوران  توللی   فریدون 
شعر  ونوشتن  خواندن  به  شروع 
 ، افسانه  شعر  وشیفتۀ  کردومجذوب 
به  متخلص  اسفندیاری   علی  سرودۀ 
نیمایوشیج شد.وقالب شکنی نیما فوق 
اورا جلب کرد ودر 1324  نظر  العاده  
مریم  اولین شعر سبک نو توللی بنام 

درمجلۀ سخن منتشر شد.

بقیه رادرشماره آینده بخوانید.
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درقزوین  موستانی   -1  : عمودی 
به  که  فرانسوی  -سیاستمدار 
خدمت  خود  زمان  ی  دولتها  همه 
نوعی   - پنجم  کرد2-  خیانت  و 
پیکان دوشاخه -چهارمن تبریز3- 
رئیس  که  اسقفی  ومانند-  مثل 
  - درآلمان  شهری  جمهورشد4- 
درترکیب بمعنی ساینده - فرورفتن 
گیاهی  ازپا5-  وفروشدن -قسمتی 
که ساقه ندارد بیزاری - هنرهفتک 
مغازه  همیشه  ترکها-  بیچاره   -6
اش پرازدوداست نام قدیم کشوری 
بخش   -۷  - غربی  درآسیای 
انگلیس  سرزمین   - دهان  خارجی 
هایش  خرابه  معطر-زمانی  گلی   -
از  اثری  بود۸-  تهران  نزدیک 
خارجی  روسوشمارنده  ژاک  ژان 
-اسب  -تهیدست  مادراعراب   -9
سیاه  خطی  که  یاخری  استر  یا 
شده  کشیده  تادمش  کاکلش  از 
مادر-  -10 درهندسه  عددی   -

یابنده   - کشی  نقشه  وسیله 
زن   - کم   - بندوزندان  اثر11- 
آقاوشوهرخانم12- انگبین -- رنگ 
حکایت  که  ای  -کلمه  است  اصلی 
ازافسردگی دارد- دلیروشجاع13- 
نام یونانی اسکندر- عکس آن تازه 
است 14- حائل میان دوچیز- جمع 
شبه   -15- کفش  نوعی  کلیه- 
جزیره ای درجنوب آسیا- قهرمانی 
از کتاب بینوایان اثر ویکتورهوگو-
طرح از زنده یادجهانگیرپارساخو 

افقی : 1- نویسنده گربه روی شیروانی 
 - نیش  دندانهای   -2 داغ-پاسبان 
دریای باریکی بین فرانسه وانگلستان 
-»آرام « آن سروصدایی بپا کرد3- 
هرچه   - آن  کاشف  بنام  باسیلی 
شودبهتراست  کشورخارج  از  کمتر 
- آماده ومهیا4- پدرزال - اتومبیل 
ساخت انگلستان -عنصری شیمیایی 
سوده  بهم  انعقادخوم 5-  -ویتامین 
شدن -خواننده وآوازخوان - سلسله 
جبالی دراروپا -6- خانه نشین کردن 
دراتومبیل  برق  کننده  تقسیم   -
پستانداری   -۷ انگلیسی  زیتون   -
اثر  گوشتخوار-شریروبدکردار۸- 
اینهم   -9 اریارمارک  اریش  مشهور 
اتومبیلی ساخت ژاپن - اسم ترکی 
10- نام سرزمینی قدیمی که دربخش 
وکوهستانهای  دجله  رود  وسطای 
این  به  دردنیای    - قرارداشت  مجاور 
بزرگی کسی را ندارد- قاعده وقانون 
اسید  نمک   - ناخالص  ابریشم   -11
خطرناک  سمی  که  سیانیدریک  
است - از قهرمانان یونان قدیم 12- گلی 
زمستانی - دریای بیگانه - زدوده وزایل 
گشته -کتب کالسیک فیزیک وشیمی 
ورهنما  نوروزیان   ، زاده  رضاقلی  که 
مؤلفین آن بودند.13- علم ومعرفت -  
کشوری درجنوب غربی شبه جزیره 
عربی14صدمتر  دست   - عربستان 
مربع -هرنوع بازی که درآن بردوباخت 
نگهداری گلها15-  برای  باشد-محلی 
شرقی  جنوب  در  توریستی  بندری 
فرانسه -نویسنده کتاب بلندی های بادگیر

 افقی: 1- داستان دوشهر-باک 2- امل - هاوایی - کارو3- ردیف - 
برلن - سیب - م 4- دافنه -  دن - ایوان 5- ادن - راسته - هاگ 
نارس - رسن 8-  نوحو7- ل - مروه -  تیره -  - د6- نی - مک - 
تایلند- ساردین 9- شرر- سوره - ترسو- ا 10- ماکت - زینک - اه 
- بو11- ا- وهم - اداره - ارگ 12- سپرده - ون - یالتا13- ق - وات 
- یابو - مزون 14- بالن - مونرال - الد15- ریو - موش ها و آدم ها
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بقیه : پژمان بختیاری
ژان   «  ، »شاتوبریان«   از  هم  آثاری 
ژاک روسو « و»مریمه«  ازفرانسه  به 
فارسی ترجمه کرده ام . دیوان حافظ، 
وششم  پنجم  دفتر  و  خیام   ، جامی 
تصحیح  پوزش  باکمال   راهم  مثنوی 

کرده ام .
ترانه  و  ترانه  برسر  برویم    : بهروزی 
ُسرائی  ، نظرتان دراین مورد  چیست؟

پژمان :  وقتی که آهنگ ساز شعری 
راانتخاب می کند  وآهنگی برروی  آن 
که  است  روشن   ، خوب  گذارد   می 
دراین صورت این شعر با اشعار دیگر 
که  زمانی   اما   . ندارد  تفاوتی  هیچ 
آهنگی ساخته شده است وشاعر باید 
بگذارد،  ای  یاترانه  شعر  آن  برروی  
گرفتار  شعر  و  شاعر  صورت  دراین  

محدودیت هایی  می شوند.
بنشیند  باید  شاعر  که  معنی  بدین 
شاعر  بسازد.  شعری  وبطورمصنوعی  
موضوعی   ، کند  می  فکر  نشیند  می 
راانتخاب می کند ، و به نحوی کلمات 
که  کند   می  هم  راَسِر  ها  وقافیه 
باید   درضمن  شود.  سوار  برآهنگ  
سلیقه   شعر  این   ساختن  درموقع  
سلیقۀ  وگاه  مردم  سایقۀ   ، آهنگساز 
شود.  گرفته  درنظر  راهم   خواننده 
عالوه براین  شما درترانه  تنی توانید 
از کلمات بغرنج  استفاده کنید، کلمات  
هم  وموضوع  باشد؛  وروان  ساده  باید 
یک  توانید   شمانمی   . ترتیب  بهمین 
وعرفانی   فلسفی  عمیق  اندیشۀ 
شش  درپنج  ها   محدودیت  رابااین 
بیت  مطرح کنید . بهمین جهت  گاه 
 ، ساده   ، سطحی  بسیار   ها  ترانه  
های   موضوع  ودارای  افتاده  پا  پیش 
چنین  از   پرهیز  شود.  می  تکراری 
وضعی  است که استادی  می خواهد .

:  تاکنون  چندترانه ساخته  بهروزی 
از  یک  کدام  باصدای  وبیشتر  اید  

خوانندگان اجراشده است ؟
پژمان : بسیار ، بیش از هشتاد یانود 
ترانه ، درست یادم نیست وخوانندگان 

مختلفی آن هارا خوانده اند.
هایتان  ترانه  از  یک  کدام   : بهروزی 

رابیشتر می پسندید؟
پژمان : راستش رابخواهید من همان 
ترانه هائی که در جوانی ودرشروع کار  
نی  آقای  مرتضی  برروی آهنگ های 
 . دارم  دوست  بیشتر  ساختم   داود  
بیشتر آنها راهم خوانندۀ بزرگ زمان 

بانو قمر خوانده است .
ها  ترانه  ازاین  چندتا   : بهروزی 

راممکن است نام ببرید؟
پژمان :  پیش از نام بردن ازاین ترانه 
ها ، اجازه بدهید  عرض کنم  که من 
ای  اندازه  تا  این شعر حخودم  که  به 
هم مقبول عام افتاده اشاره کنم  وآن 

رابرایتان بخوانم .
بهروزی : خوشحال می شوم . محبت 

کنید شعررابخوانید.

پژمان :  این شعر دراواخر سال  1320 
که همه چیزمان  مرهون ومعروض بی 
وبیگانه  متجاوز  بیگانگان  احترامی 
گفته  بود  شده  داخلی  پرستان 

ومنتشر شد:
مهرایران زمین 

اگر ایران بجزویرانسرانیست
من این ویرانسرارادوست دارم

اگر تاریخ ما افسانه رنگ است
من این افسانه هارادوست دارم

نواینای ما گر چانگداز است
من این نای ونوارادوست ددارم

 اگر آب وهوایش دلنشین نیست
من این آب وهوارادوست دارم

به شوق خار صحراهای خشکش 
من این فرسوده پارادوست دارم
من این دلکش زمین راخواهم ازجان
من این روشن سمارادوست دارم

اگربرمن زایرانی رودزور
من این زورآزما رادوست دارم

اگر آلوده ئامانید ، اگر پاک
من ای مردم شمارا دوست دارم
صمیمانه  شعر   ، آفرین   : بهروزی 
مورد  های  ترانه  واما   . است  زیبائی 

عالّق شما؟
حق  بیامرغ  ترانۀ  آن  یکی   : پژمان 

امشب فغان نماییم
فغان زجور زمان نماییم 
که آهنگ آن از استاد نی داود است 
وبانوقمرخوانده است . دیگر آتش دل  
که درمایۀ دشتی  است ، آهنگ از نی 
داود وصدای قمر. آتشی درسینه دارم 

جاودانی 
عمرمن مرگی ونامش زندگانی 

دارم.  دوست  راهم  یادگذشته  وآن   
هم  داود  نی  که  است  ترک  دربیات 
آهنگ خوبی برایش ساخته وقمر هم 

معرکه  کرده است :
بس کن ای دل آه وزاری

آه دل خستگان رااثرنیست
گریه تاچند ، ناله تاکی

ناله عاشقان راثمرنیست
ازگذشته یادکن

انماید خاطرت شاد
کزپی شام هجران سحر نیست 

یادازآن شب که بااوبود 
درگلستان لب جو

بودمان لب برلب ، روی بر روی
عشق او در دل من

مهر من دردل او ، در دل او
درابوعطاست  که  ای  ترانه  وآن 
را ساخته  آهنگش  همایونپور   وآقای 

وخودایشان هم  خوانده است:
درکنج دلم عشق کسی خانه ندارد

کس راه دراین خانه ویرانه ندارد
بسیاراست ، بیاد نمی آورم 

امید  وبه  باسپاسگزاری   : بهروزی 
تندرستی وبهروزی برای شما

***
حسین پژمان بختیاری  دردوم آذرماه 

1353 درتهران درگذشت .

امسال  الجزایر  نهمین جشنواره خط   
چهار  کستانتین  شهرباستانی  در 
ئن  ژو  اول  از  الجزایر   کیلومتري  صد 
این  در  شد  برگذار  ژوئن  هشتم  تا 
هنرمند  دویست  از  بیش  جشنواره 
کشورجهان  وچهار  بیست  از  خطاط 
هاي  نمونه  وآخرین  داشتند  شرکت 
داشتند.  عرضه  را  خود  خوشنویسي 
از کشور ما شش خوشنویس بنامهاي 
استاد امیر احمد فلسفي،استاد حمید 
،استاد  رهبران  محمود  ،استاد  عجمي 
رحماني  عباس  رباني،استاد  امید 
پاریس(  رودي)ساکن  زنده  ومحمود 
شرکت داشتند    همزمان با جشنواره 
کنفرانس وکارکاههاي اموزشي نیز دایر 
فستیوال  در  کنندکان  وشرکت  بود  
امکانات  اطالعات  تبادل  ضمن 
سطح  بردن  باال  براي  را  کشورشان 
کیفي وکمي آثارشان درمیان گذاشتند. 
کارگاههاي خط نستعلیق که به همت 
مملو  میشد  برگزار  ایراني  هنرمندان 
از هنرمندان سایر کشورها بود  چون  
العاده  فوق  مهارت  ایراني  هنرمندان 
اي در این هنر دارند. نکته دیکر اینکه 
ایران  ازهنرمندان شناخته شده  یکي 
که خط ُمعلي را ابداع کرده یعني استاد 
حمید عجمي در این رویداد هنري خط 
شرکت هنرمندان  به  را  خود  ابداعي 

المللي  بین  جشنواره  این  در  کننده 
معرفي کرد که فوق العاده مورد توجه 
تنها  شرکت  دیکر  نکته  گرفت  قرار 
ایراني  هنرمندان  وحامي  دار   گالري 
که  بود  از کشور سویس  آقای غریبی 
هنرمندان  گرمي  دل  باعث  تنها  نه 
ایراني بلکه سایر کشور هاشد  ،آقاي 
اُرینتال  گالري  مدیر  غریبي  شهریار 
زیادي  پیشنهادهاي  با  سویس   پاله  
براي هنرمندان در این رویداد فرهنگي 

شرکت کرده بود.
الجزایر  جشنواره  هاي  دوره  همه  در 
ایرانی ها به خوبی  درخشیده اند دراین 
بسیار  ها  ایرانی  درخشش  هم  دوره 

چشمگیر بود:
ازایران در رشته  امسال آقاي رهبران 

خط کالسیک  برنده شد.
الزم به یادآوری است شهر کنستانتین  
است  معروف  ها  پُل  شهر  به  که 
مرکزایالتی  به همین نام درشمال شرق 
آن  به  عربی  درزبان   . است  الجزایر 
ُقَسنطینه  می گویند. این شهر سومین 
وجمعیتی  است  الجزایر  بزرگ  شهر 
جای  درخود  نفررا  هزار   450 معادل 
داده است . پارچه های پشمی و لباس 
های دوخته شده از چرم  از محصوالت 

صنعتی این شهراست .    

 چشنواره هنرخوشنویسی درالجزایر برگزارشد 

Pont d'El-Kantara یکی از پُل های شهر کنستانتین بنام
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بدترین و بهترین فیلم جشنواره 
»کن« از نگاه منتقدین 

ورایتی  سینمائی  نشریه  منتقدین     
هاینس«  »تد  ساخته  »کارول«  فیلم 
کسب  با  را  آمریکایی  کارگردان 
فیلم  بهترین  عنوان  به  نمره  باالترین 

کن 2015 انتخاب کردند..
 فیلم  »کارول« با بازی »کیت بالنش« 
جایزه  توانست   می  مارا«   »رونی  و 
تنها   اما  کند  کسب  را  جشنواره  اول 
زن  بازیگر  بهترین  جایزه  توانست 
به  جایزه  این  دهد  اختصاص  بخود  را 

»رونی مارا«  اهداشد.
بدترین فیلم در فستیوال کن  »دریای 
درختان« با بازی »متئو مک کانوهی« 

و به کارگردانی »گاس ون سنت« بود  
که با نمایش در جشنواره کن از سوی 
فیلمی  آرا  اتفاق  به  تقریبا  منتقدین 
شد  خوانده  بی هدف  و  کننده  خسته 
آن  منتقدان  فیلم  نمایش  سالن  در  و 
عنوان  به  فیلم  واین  کردند   هو  را 
ضعیف ترین فیلم در شصت وهشتمین 

جشنواره فیلم کن انتخاب شد.
جایزه  اعطای  با  کن  فیلم  جشنواره 
ساخته  »دیپان«  فیلم  به  طال  نخل 
خود  کار  به  فرانسوی  اودیار«  »ژاک 
طال  نخل   ترتیب  این  وبه  داد.  پاپان 

درفرانسه باقی ماند.

مهمان  اعتماد  بنی  رخشان  ایسنا: 
خانگی  نمایش  مجموعه  عوامل 
و  نویسندگی  به  طال«  »دندون 

کارگردانی داوود میرباقری شد.
و  ایران  سینمای  زن  کارگردان  این 
اکنون  هم  که  »قصه ها«  فیلم  خالق 
اکران  حال  در  سینماها  پرده  روی 
است، مهمان عوامل مجموعه »دندون 

طال« در قهوه خانه قنبر شد.
در  کوثری  باران  اعتماد،  بنی  دختر 
این مجموعه مقابل دوربین میرباقری 
بازی دارد؛ بنی اعتماد ضمن بازدید از 
سکانسی که این بازیگر مقابل دوربین 
به  نیز  طال«  »دندون  عوامل  با  بود، 

دیدار و گفتگو پرداخت.

از  درصد   ۷0 از  بیش  تاکنون 
پایان  به  مجموعه  این  تصویربرداری 
در  گروه  همچنان  و  است  رسیده 
مشغول  قنبر  قهوه خانه  لوکیشن 
گرفتن سکانس هایی از »دندون طال« 
در  تصویربرداری  زودی  به  هستند. 

خیابان های تهران دنبال می شود.
بهداد،  حامد  زاده،  فخیم  مهدی 
اسکندری،  ستاره  آذرنگ،  حمیدرضا 
سیروس  پورشیرازی،  حسن 
نادر  جعفری،  بهناز  گرجستانی، 
محسن  هژیرآزاد،  کاظم  سلیمانی، 
قاضی مرادی و با حضور باران کوثری 

از بازیگران این مجموعه هستند.

رخشان بنی اعتماد درقهوه خانه قنبر

فیلم ناهید بایک فیلم هندی مشترکًا جایزه گرفتند

  رابرت دونیرو برترین هنرپیشه تاریخ سینما شد

رابرت دو نیرو  یکی از بازیگران مطرح 
سینمای هالیوود  توانست گوی سبقت 
را از هنرپیشگانی چون چارلی چاپلین 
، تام هنکس ، کلینت ایستوود، لئوناردو 
دوکاپریو  ،  کوین کاستنر و دیگران 
برباید و به عنوان بهترین هنرپیشه 
سایت  شود.  معرفی  سینما  تاریخ 
سینمایی آی ام  دی بی، فهرست 200 
فیلم برتر تاریخ سینما را معرفی کرده 
است که در این میان هفت فیلم با بازی 
»رابرت دنیرو« در این فهرست موجود 
سایت  این  اساس  همین  بر  است، 
»دنیرو« را به عنوان بزرگترین بازیگر 

تاریخ سینما معرفی کرده است.

فیلم ایرانی ناهید ساخته خانم  آینده پناهنده  ازسوی  داوران بخش نوعی 
نگاه درفستیوال فیلم کن  به همراه فیلمی از سینمای هندوستان  به نام 
»زمان« ساخته »نیراج قیوان« دیپلم افتخار »آینده درخشان« را در این 

بخش از آن خود کردند.
»ناهید« با بازی »ساره بیات« و »پژمان بازغی« داستان زنی است که در 
در تالش  زندگی جدید خود  در  و  می خورد  زناشویی اش شکست  زندگی 

است تا سر و سامانی به زندگی اش بدهد.
شصت وهشتمین جشنواره فیلم کن از روز 14 می آغاز شد و تا 24 می در 

جنوب فرانسه ادامه داشت.
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