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28 امرداد فصلی بسیار مهم از تاریخ 
داده  اختصاص  خود  به  کشورمارا  
مرور  به  خود  میل  به  .هرکس  است 
پردازد.   می  تاریخمان   فصل  این 
می  مصدق  پیروزی  فصل  را  آن  یکی 
درآمدی  پیش  را  آن  دیگری  و  داند 
می  قلمداد  اسالمی  انقالب  برای 
کند. و برخی هم آن را کودتائی علیه 
شاهنشاهی ایران می دانند.  بیش از 
می  رویداد  این  از  دوسال  و  شصت 
سالروز  از  روایت   62 از  بیش  گذردو 

28 امرداد برای ما باقی مانده است . 
یاد  به  روز  دراین  مصدق  طرفداران 
ترتیب  سخنرانی  جلسات  مصدق  
برپیکر  توانند  می  تا  و  دهند  می 
میزنند.   تازیانه  ایران  شاهنشاهی 
اتهامات  ، همان  هرسال همان حرفها 
و همان بی حرمتی ها  تکرار می شود. 
باورند  براین  نیز  پادشاهی  طرفداران 
آژاکس  طرح  بانام  اَمرداد  کودتای  که 
مواجه  شکست  با  امرداد   25 روز  در 
مصدق  اطرافیان  آن  بجای  و  شد. 
کودتای  امرداد   26تا28  های  درروز 
که  درآوردند  اجرا  مرحله  به  خودرا 
آن هم با قیام مردم  با شکست مواجه 
شد. و شاه از ایتالیا به ایران باز گشت 

و برتخت طاوس بار دیگر تکیه زد.
در زمان پرزیدنت کلینتون  نیز وزیر 
و  آمد  آلبرایت  خانم  خارجه  امور 
عذرخواهی ها کرد و سازمان سیاهم 
اسنادی را منتشر کرد که 28 امردادرا 
مصدق   قانونی  حکومت  علیه  کودتا 
برشمرد و باردیگر شعله آتش اختالف 
هواداران  و  مصدق  طرفداران  بین 
و  کرد  تیزتر  را   ایران  پادشاهی 
اسنادی که پس ازآن توسط انگلیسی 
ها منتشر شد و جناب اردشیرزاهدی 
ذکر  خاطراتش  کتاب  در  ازآن  هم 
که  دیگری  سندهای  و  است   کرده 
خانوادگی  آرشیو  از  زاهدی  آقای 
گشت  باز  که  داد  نشان  کرد  منتشر 
اینتلیجنت  یا  به وطن کار سیا و  شاه 
خود  دست  به  تنها  و  نبوده  سرویس 
گرفته تصمصمی  چنین  ایران  مردم 

است  درآمده  اجرا  مرحله  وبه  شده 

نظر  است  تأمل  قابل  که  ای  نکته 
مصدق درباره مقام سلطنت است که 
من  گفته  که  است  شده  تکرار  بارها 
مقام  به  و  هستم  پادشاهی  طرفدار 
سلطنت وفادارم و زمانی که برخی  از 
کردند  متهم  اورا  سلطنت  طرفداران 
خواهد  می  و  کودتاست  درفکر  که 
بگیرد  دردست  را  مطلق  قدرت  خود 
شاه  به  من  گفت  و  کرد  تکذیب  او 

وفادارم .
همانند  ازآنها  برخی  که  او  همکاران 
اگر  و...  صالح  الهیار  و  صدیقی  دکتر 
نبودند  هم  کمتر  نبودند  برتر  ازاو 
سرزنش  اعمالش  بخاطر  اورا  بارها 
کرده و یا محترمانه تذکر می دادند. از 
جمله غالمحسین صدیقی که دوست 
ودشمن ) که یه نظر من هیچ دشمنی 
ندارد( نسبت به صداقت و وفاداریش 
تردیدی  کوچکترین  میهن  مام  به 
مجلس  انحالل  درمورد  ندارند،   
مصدق  به  رفراندوم   یابرگزاری  و 
هشدارداده وآن را اشتباه خوانده بود.

چه طرفداران مصدق و چه طرفداران 
کنند  فراموش  نباید  پادشاهی   رژیم 
رهبر  از  ندارند  حق  هیچیک  که 
به  مصدق  اگر   . بروند  فراتر  خود 
حق  مصدق  طرفدار  بود   وفادار  شاه 
و  شاه  به  و  کند  افکنی  تفرقه  ندارد  
پهلوی  سلطنت  بویژه  و  شاهنشاهی 
دشمنی  و  نفاق  تخم  کندو  بدگوئی 
بیفشاند.  طرفداران محمدرضاشاه نیز 
باید  قبول کنند که به هرحال مصدق 
تاریخ  در  مطرح  سیاسی  رجل  یک 
کشورماست .  منشاء خدماتی نیز بوده 
است که به پاس فرهنگ و سنت خوب 
مورد  باید  هرخدمتگزاری  ایرانیان  ما 
سپاس و قدرشناسی ملت واقع شود. 
رسانه های ما صحنه دادگاه نیستند تا 
به محاکمه ی مصدق و یا پادشاه فقید 
محیطی  در  مسلمًا  بپردازند.   ایران 
دربارۀ  توان  می  بُغض  و  حب  بدون 
نظر  و  پرداخت  بررسی  به  هریک  

تاریخ را درباره هرکدام بیان کرد.
درباره  باید  داوری  هرگونه  از  قبل   
مطالعه  ماجرا  این  شخصیت  هردو 
خوب  چه  جوانب  همه  باید   . کنیم 
بی  و  دقیق  بررسی  مورد  بد   وچه 
تصمیم  آنگاه  بگیردو  قرار  طرفانه 
اتهام  چماق   با  بپذیریم.   را  تاریخ 
علیه پادشاه و یا تازیانه ی بداندیشی 
از  هریک  توان  نمی  مصدق  درباره 
به  نسبت  خائن  فردی  را  طرفین 
قلمداد  ایرانیان  منافع  و  ایران  مردم 
طرفداران  به  بخواهیم  اگر  کرد. 
شاه  طرفداران  که  بقبوالنیم  مصدق 
به چه  اصاًل  و شما  گویند  درست می 
حکومت ملی مصدق را شاه سرنگون 

کرد، هردو به راه خطا رفته ایم . 

حقی می خواهید از مصدق دفاع کنید 
و یا برعکس به طرفداران شاه بگوئیم 
امروز بیش از هرزمان به همدلی و هم 
رایی نیازمندیم . همه اختالفات را باید 
کنار بگذاریم و  به شاه ومصدق بدیده 
احترام بنگریم . اگر هریک اشتباهاتی 
درباره  توان  می  اند  شده  مرتکب  را 
نیت  از حسن  آن در محیطی سرشار 

صحبت کرد. 
، اردشیر زاهدی را  طرفداران مصدق 
یکی از مهره های کودتای 28 امرداد 
می شمارند درحالیکه او هرگز ، هرگز 
دربارۀ مصدق زبان به بدگوئی نیالوده 
است . او می گوید مصدق نکات مثبتی 
نگوئیم  اگر  که  دارد  خود  کارنامه  در 
پدرش  ویا   . ایم  شده  خطا  مرتکب 
دستگیروزندانی  را  مصدق  که  زمانی 
کرد با احترام تمام درباشگاه افسران 
اوهمانند یک  ازاو پذیرائی می کرد و 

زندانی درسلول انفرادی نبود. 
کار.  باید  بزرگان که کرد  چنین کنند 

حداقل از بزرگان خود یاد بگیریم . 
مصدق  با  دیرباز  از  شاه  گویند  می 
دشمنی داشت . باز به گواهی صفحات 
سلطنت  درزمان  کشورمان  تاریخ 
وتبعید  درزندان  مصدق  که  رضاشاه 
بود محمدرضا پهلوی ولیعهد مملکت 
را  مصدق  عفو  درخواست  پدرش  از 
زمانی  بخشیده شد. مصدق  او  و  کرد 
کرد  درخواست  رسید  صدارت  به  که 
وزارت دفاع را که شاه انتخاب می کرد  
فرماندهی  و  بگیرد  برعهده  او  خود 
برارتش به او واگذارشود.  دربسیاری 
از موارد شاه با تقاضاهای غیر معمول 
امرداد  از  پس  کرد.  موافقت  مصدق 
سال 32 مصدق محاکمه شد و تا آخر 
عمر درملک شخصی اش دراحمد آباد 
به سربرد. بسیاری از طرفدارانش هم 
می  دیدار  او  از  مزاحمتی  هیچ  بدون 

کردند و به رایزنی بااو می پرداختند.
مظلوم نشان دادن شاه یا مصدق و یا 
ظالم شمردن هریک از آن دو نشتری 
مارا  تاریخی  کهنه  زخم  که  است 
آن  پذیرفتن  التیام  از  و  شکافد  می 
التیام  به  اکنون  کند.  می  گیری  جلو 
دیگری  هرزمان  از  بیش  زخمهایمان 
نیاز داریم . رسمی که از زمان برآمدن 
شده  حاکم  ایرانی   جامعه  بر  خمینی 
است  با سنت وآئین ایرانی هماهنگ 
نیست . این رسم ریشه  در کینه های 
 . دارد  نشین  بادیه  اعراب  به  وابسته 
ای که دودمان  یک قوم و یک   کینه 
ملت  را به باد می دهد. به جای کینه 

ورزی داوری تاریخ را بپذیریم .

مرتضی پاریزی

اوری اترخی  د
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 نامه ای از آقای هومان
به  احترام  بخاطر  بود  قرار  باآنکه 
نوشته  به  ازاین  بیش  اندیشه  آزادی 
از خدای  خوانندگان خود وجلوگیری 
با  بحث  آنها  به  احترامی  بی  نکرده 
آقای صادق را ادامه ندهیم . اما چون 
از  دردفاع  هومان  کیکاوس  آقای 
اند،  کرده  ارسال  مطلبی  خود  نوشته 
ی  اندیشه  به  احترام  دلیل  همان  به 
عینًا  هم  را  ایشان  نامه  خوانندگلن 
این  .وامیدواریم  آوریم  می  دراینجا 

بحث همین جا خاتمه پذیرد.
نشریه آزادی

درکار  وتعُبدی  تعّمد  دانم چه  نمی     
شماست که در نگارش مطالبی که به 
دیگران  به  دادن  آگاهی  ظاهرغرض 
آنهمه  داشتن  دردست  با  است، 
سخن  روشنی  ،به  اسنادومدارک 
که   گمانید  براین  واگر  گویید؟  نمی 
ازبکارگیری عالمت سؤال وتعّجب که 
تلویحًا نشان می دهد  به ریشخند من 
پرداخته اید ،حقانّیت شما از آنچه که 
می  مرقوم  شکسته  وپروبال  جویده 
فرمایید،به ثبوت می رسد، در اشتباه 

هستید، چرا که  :                    
  »دالیل قوی باید ومعنوی - نه رگهای 

گردن به ُحّجت قوی «.  
آزادی  ی  ماهنامه   65 شمارۀ  در   
باهفتادسال   اید:»...اینجانب  نوشته 
درمتن تمام حوادث کشورم به استناد 
مدارک ونوشته ها ومدارک) به تکرار( 

موجود این طرف خط هستم و...« .
آنچه که در شماره های63  آیاخودبه 
ازشمادرج  آزادی  و65ماهنامه  و64 
شده است باوردارید؟ بگذارید روشن 
ساله   70 که  فرمایید  می  تربنویسم، 
هستید،به این حساب تاریخ تولد شما 
با توجه به اینکه درگذران سال1394 
1323یا  سال  دقیقًادر  باشیم،  می 
ترتیب  این  بود،وبه  1324خواهد 
8ساله  نوجوانی  شما   1332 درسال 
باورکردنی  آیا  بودید،حال  ویا 9 ساله 
است که در چنین سّنی صاحب نشریّه 
مردادماه1332   26 ودرروز  بودید  ای 
که  فرمودید  رامرقوم  ای  مقاله  چنان 
سبب گرفتاری شما شد ؟شما به جای 

من بنشینید وداوری کنید.
»آن یکی پرسید اُشتر را که هی 

ازکجامی آیی ای فرخنده پی
گفت از حمام گرم     کوی تو 

  گفت آن پیداست اززانوی تو«.
تمام  درمتن  که  اید  کرده  اشاره   
روال  اید،امابه  کشوربوده  حوادث 
که  نیست  روشن  شما،  نگارشهای 
نظاره  یا  اید  بوده  سیاسی  فّعال  آیا 
اید،مزایایی  بوده  گر  نظاره  اگر  گر،که 
که  چرا  زند  نمی  رقم  شما  ازبرای  را 
نیز  فقیروغنی  از  ما  مردم  از  بسیاری 
بوده  سیاسی  گررویدادهای  نظاره 
اندومی باشند،آنچه که در خوراهمّیت 
گرآنچه  مشاهده  که  است  این  است 
واسناد  بامدارک  است  دیده  راکه 
که  ویابنویسد  بگوید  وُمتقن  معتبر 
واسناد،  مدارک  داشتن  ی  بجزادعا 
ایم  ندیده  ازشما  باره   دراین  چیزی 
فعال  که  باشد  این  منظورتان  واگر 
آنچه  به  توّجه  با  اید،  بوده  سیاسی 
آزادی  ی  ماهنامه   63 شمارۀ  در  که 
مخالف  که  میرساند  اید،  کرده  رقمی 
بوده  کنونی  ورژیم  گذشته  رژیم 
آیا جرأت  این است که  ایدو...پرسش 
این کاررا در دورِژیم گذشته وحال در 
خود می دیدید که ازخط قرمزسیاسی 
عبور  نامبرده  دورژیم  ی  شده  تعیین 
اید:»پس  نوشته  کنید؟همچنین 
وسختی  مشکالت  از  گذر  ازدوسال 
آرام  و...زندگی  خودوخانواده  های 
این خودیعنی  گردید...«که  آغاز  آرام 
روشن  وشاهدی  آرام  زندگی  داشتن 

ازفعال نبودن شما درامورسیاسی. 
حالیکه  در  بوستون،  صادق  آقای   
ودراین  اید  نشسته  امن  ساحل  در 
قانونی  امکانات  خاطر  به  سرزمین 
می  راحتی  به  ،هرکسی  وسیاسی 
ریشخند  وحتا  بگویدوبنویسد  تواند 
دارید  واهمه  چه  کند،از  وآن  نثاراین 
ازارائۀ  ویا  شناسانید  خودرانمی  که  
می  اشاره  آن  به  که  مدارکی  آنهمه 
کنید خودداری می فرمایید و از بُردن 
نام فالن آخوندوسرتیپ وسرهنگ ابا 
وجرأت  دل  چنین  این  با  دارید؟آیا 
ودرتاریکی نشستن وتیر به روشنایی 
انداختن می توان پذیرفت که شمایک 
دورژیم  آن  درزمان  سیاسی  فعال 
بوده اید،ویااینکه سبب اینهمه پنهان 
حقوق  قطع  از  نگرانی  احتماالً  کاری 
ایران  در  تان  ی  وخانه  وملک  ومزایا 

می باشد؟
نوشته  پاریزی  آقای  به  خطاب 
سیاسی  وافکار  اید:»...عقاید 
گردید. مشخص  نیز  شما  واجتماعی 

نیز  اینجانب  وپاسخ  نظر  بنابراین 
شما  صورت  ودراین  گردید  تمام 
ازجمله  وهمفکران  دوستان  وسایر 
هومان؟!!آن  ُمفسروتحلیلگرآقای 

طرف خط...«.
نمد  جای  بوستون،به  صادق  آقای   
مالی کردن من با نگارشی این چنینی 
تمسُخروریشخندوتخطئۀ  رنگ  که 
هدف  به  نبود  شایسته  دارد،آیا  
نادرست  رّدمطالب  در  روشنگری 
که  اسنادومدارکی  همان  با  نوشتارم 
مّدعی دردست داشتن آنها می باشید 
امکان  که  آنجا  از  و  پرداختید  می 
اشتباه در هر نظریّه وباوری وجوددارد 
نیستم  ُمستثنا  قاعده  نیزازاین   ومن 
من  در  وخودپسندی  خودستایی  واز 
نشانی نیست وهدف خدمت به تاریخ 
می  ارشاد  را  ،من  مااست  سرزمین 
های  نادرستی  اصالح  به  تا  فرمودید 
دربرخورد  ؟که  پردازم  به  نوشتارم 
پویا  فرهنگی  به  توان  آرا وعقاید می 

دست یافت.
آقای صادق بوستون ،من برخالف شما 
63ماهنامه  درزیرنوشتارم)درشمارۀ 
را  تلفنم  خودوشمارۀ  آزادی(نام  ی 
ی  درباره  ام،تا  کرده  قید  روشنی  به 
وتهمت  وگمان  حدس  جای  به  من 
زدن وریشخند کردن توانسته باشید 
سالیان  طّی  کنید،کارمن  تحقیق 
رویدادهای  متون  به  درازسرفروبُردن 
سازان  ورفتارتاریخ  واعمال  تاریخی 
شما  وبرخالف  وهست  بوده  میهنم 
واین  پذیری  وایسم  بندی  ازدسته 
طرف ویا آن طرف خط بودن بدورم . 

،نه  سوارم  براُشُتری  نه   «  
چوخربزیربارم - نه خداوند رعّیت نه 

غالم شهریارم ،
وعمری  آسوده  زنم  می  نفسی   

بسرآرم.«
اید:... داشته  مرقوم  گیری  ُمچ  درپی 

اقرار  که  ُمخ)جعفری(  بی  شعبان 
بودیم  ُمخ  بی  که«...ماکه  اند  فرموده 
نجات  درسال1332  کارمان  حاصل 
کمونیسم  دامن  به  ازافتادن  کشور 
پرسش  عالمت  پایان،  در  و  بود«.« 

تان  نوشتار  نیزچاشنی   را  وتعّجب 
کردید.

نوشته  کجای  که  است  این  پرسش 
با آنچه را که ازمن در شمارۀ  ی شما 
است  شده  درج  ی28و29  رویه   64
همخوانی دارد؟آنچه را که من نوشته 
مردادماه  بارویداد28  درپیوند  ام، 
درآن  حضورشعبان  بودوعدم   1332
،نه  بودنش  زندانی  خاطر  به  رویداد 
آنچه را که شعبان جعفری در مبارزه 
با کمونیستها ابراز داشته است که نیاز 
به بررسی جداگانه ای دارد و ازتم این 
نگارش خارج است .                                                                        
روی  تنها  نه  بُوستون  صادق  آقای 
تان  بانوشتارهای  پیوند  در  سخنم 
که  است  باکسانی  حتا  بلکه  است، 
رویدادهای  به  نسبت  شما  چون 
»اذا  مصداق  اندیشندوبه  می  تاریخی 
یأس االنسان طاله لسانه« یعنی انسان 
به  زبانش  درست،  پاسخ  از  مأیوس 
انگ  با زدن  درازاست،  وناسزا  توهین 
بستن  درصدد  وریشخند  وتهمت 
می  آنان  خالف  بر  که  هرکسی  دهان 
ازروی ُحب  باشند،بیایید  اندیشد می 
ازمنم،منم  آگاهی،  عدم  ویا  بُغض  ویا 
گفتن دست برداریم وبا داستانسرایی، 
تاریخ ایران وحق تاریخ سازان میهن 
ومردم  دار  خدشه  ناحق  رابه  مان 

ناآگاه را گمراه نسازیم.
ناموس  مثابۀ  به  ما  میهن  تاریخ   
که  هاست،همانگونه  ازایرانی  هریک 
وشرف  ناموس  از  دفاع  به  هرانسان 
تاریخ  ی  خیزد،درباره  برمی  خود 
میهنش نیز چنین وظیفه ای را عهده 
درمورد  پایه  میباشد،برهمین  دار 
نوشتارها وگفتارهای نادرست تاریخی 

تا آنجا که بتوانم کوتاه نخواهم آمد.
 »درخانه اگر کس است، یک حرف بس 

است«      ک - هومان ،15جون2015

هدیه ی دوست

خوب  ونویسندگان  شما  به  درود  با 
فرسائی  توان  کار  از  امیدوارم  شما،  
همچنان  و  نشوید  خسته  دارید  که 
خود  باارزش  و  فرهنگی  خدمت  به 
را یکی  آزادی  ادامه دهید. نشریه ی 
و  مشترک شده  من  برای  دوستان  از 

پبام های 
 خوانندگان

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری
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هرماه آن را دریافت می کنم . اکنون 
اشتراک  تجدید  یا  و  تمدید  زمان  به 
آیا  دانم  نمی   . شویم  می  نزدیک 
آینده  سال  اشتراک  حق  باید  خودم 
دوستم  برای  شما  یا  و  بپردازم  را 
صورتحساب می فرستید. لطفًا من را 

راهنمائی کنید. 
باتشکر - ا.ج . ویرجینیا 
 ضمن سپاس از محبت شما نسبت به 
نویسندگان  بارها گفته ایم که آزادی 
هرچقدر بیشتر مورد قبول شما واقع 
بیشتر  ما  نویسندگان  نقش  شود  می 
مشخص می گردد. براستی که بدون 
آزادی  موفقیت  نویسندگان  این 

هرگز ممکن نمی شد.
واما دربارۀ حق اشتراک  دوست شما 
لطف کرده اند و آزادی را به مدت 
یک سال  برای شما مشترک شده اند 
ادامه  کاررا  این  مدتها  تا  باید  آیا   .
را  زاه  فقط  ایشان  اینکه  ویا  دهند؟ 
به شما نشان داده اند و پیکودن بقیه 
راه بعهده خود شماست . ماهم هرگز 
برای خواننده خود صورتحساب نمی 
فرستیم . فقط یادآوری می کنیم که 
است  شده  نزدیک  پرداختشان  زمان 
ما  خوانندگان  از  بسیاری  اگرچه   .
یادآوری خود،  نامه  از دریافت  قبل 
کنندوچک  می  عمل  خود  وظیفه  به 
از محبت  بازهم  خودرا می فرستند. 
می  شما  .واز  سپاسگزاریم  شما 
خواهیم که شماهم به نوبه خود مارا 
این  کنید.  معرفی  دوستانتان  به 
بهترین تبلیغ برای هرنشریه ای است.

خط فارسی نه عربی
توانیم  نمی  ای  نشریه  درهیچ  واقعًا 
را  ایرانی  جامعه  به  مربوط  خبرهای 
بویژه   . بخوانیم  دنیا  وکنار  ازگوشه 
قبل  درشماره  را.  هنری  خبرهای 
را  درالجزایر  خط  فستیوال  از  خبری 
از  یکی  تصویر  و  بودید  کرده  چاپ 
را پشت  رهبران  آقای  کارهای هنری 
از  بعضی  که  بودید  کرده  چاپ  جلد 
اما  اند.  کرده  قاب  را  آن  دوستان من 
بنظر من اگر بجای کلمات عربی شعر 
چقدر  بود  ما  شاعران  از  یکی  زیبای 
اینطور   . نشست  می  دل  به  بیشتر 

نیست ؟ 
برای شما موفقیتهای بیشتر آرزو می 

کنم .
ارادتمند شما  محبوبی  از اروپا

دوست عزیز تابلوی پشت جلدشمارۀ 
هنرمند  رهبران  آقای  کار  پیش، 
فستیوال  دراین  که  بود  ما  هموطن 
برنده جایزه شده بود . بهمین دلیل 
براین  عالوه  کردیم.   چاپ  را  آن 
عربی  خطوط  به  مربوط   ، فستیوال 
مجبوربودند  ما  هنرمندان  و  بود 
تا  بنویسند  عربی  زبان  به  جمالتی 
برای شرکت کنندگان دیگر که اکثرًا 
از کشورهای عرب زبان بودند  قابل 

درک باشد.
از توجه شما به مطالب درج شده در 
نشریه آزادی  بی نهایت سپاسگزاریم  

لطفًا ارتباط خودرا باما قطع نکنید.

اگر  که  کنیم  اضافه  باید  درضمن 
خبرهائی از نقاط مختلف جهان برای 
محبت  مرهون  کنیم  می  چاپ  شما 
خوانندگان ماست که که وقتی شاهد 
ما  برای  را  رویدادی هستند خبرآن 

ارسال می دارند.

اشتراک برای اروپا
من دراروپا زندگی می کنم و دوستم 
خودم  برای  توانم  می  آیا  ترکیه  در 
ودوستم مجله را مشترک شوم ؟ لطفًا 

شرایط آن را اعالم بفرمائید
محترم -ک از آلمان
هرکسی درهرکجای جهان می تواند 
را مشترک شود. هیچ  نشریه آزادی 
آدرس  فقط  ندارد.  هم  شرایطی 
ما  و  کنید  میل  ئی  ما  برای  خودرا 
مجله را اول هرماه ایرانی برای شما 
پست می کنیم . حق اشتراک یکساله 
دالر   150 سریع  پست  با  اروپا  برای 
است . برای خاورمیانه نیز 160 دالر 

و برای استرالیا  180 دالر.

دست انداختن 5+1
که  این  از  تشکر  و  برشما  درود  با 
چند صفحه را به رویدادهای سیاسی 
جهان اختصاص داده اید. این صفحات 
بسیار آگاه کننده هستند.  اما درمورد 
مذاکراتاتمی ایران با کشورهای 5+1  

درچه  که  نفهمیدم  درست  هنوز  من 
جمهوری  آیا   . هستیم  ای  مرحله 
اسالمی این کشورها را دست انداخته 
است ؟ ویا شش کشور مزبور  از آنچه 
زیاده  و  بی خبرند  گذرد  می  درایران 
خوش  اسالمی  جمهوری  به  ازحد 
شش  بین  مذاکرات  قولی  به  بینند؟  
است  12 سال  از  بیش  ایران  و  کشور 
نه  اسالمی  حمهوری  و  دارد.  جریان 
عقب  اش  اتمی  فعالیتهای  از  تنها 
احمدی  درزمان  بلکه  نکرده  نشینی 
سوی  از  افزود.  آنهاهم  برشدت  نژاد 
گفته  بار  چندین  اوباما  آقای  دیگر 
زودتر  هرچه  باید  مذاکرات  که  است 
از گزینه های  ما  یا  و  برسد  نتیجه  به 
چه  پس  کرد.  خواهیم  استفاده  دیگر 
می  مهلت  پایان  به  هربار  چرا  شد؟ 
رسند و باز به تمدید آن می پردازند؟ 
این مذاکرات درتاریخ بعنوان مسخره 
و  به ثبت خواهد رسید  ترین مذاکره 
کشورهای  همه  سرافکندگی  باعث 

درگیر خواهد بود.
احمد - ل. اروپا

به مقاله ای که درهمین شماره آمده 
ای«  هسته  قاچاقچیان  عنوان»  تحت 
که  دید  خواهید   . فرمائید  مراجعه 
حاکم  نامسلمانان  توسط  موضوع 
مافیایی  زنجیرۀ  یک  به  برایران 
تبدیل شده و آنگونه که شما فکر می 
 . نیست  ساده  زیادهم  موضوع  کنید 
هفت  قاچاقچیان  با  وآمریکا  اروپا 
خطی روبرو هستند که به این آسانی 

نمی توان آنهارا رام کرد.
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دولت  است   سال  یک  درحدود 
اسالمی  معروف به داعش کوشش می 
تا قدرت خودرا در جنوب آسیا  کند  
گسترده کند. این گروه ، درافغانستان 
نا  ی  باساختار  سازمانی  وپاکستان  
در  پولهائی  و  آورد  بوجود  منسجم 
با  و  قرارداد  محلی  های  گروه  اختیار 
پرداخت  مقابله  به  والقاعده   طالبان 
بیرون  منطقه  از  را  القاعده  بتواند  تا  
کندو  هدفش این بود که شبه نظامیان 
درمنطقه  مؤثری  اقدام  که  را  محلی 
اثرگذار و  نیروئی  به  نمی دادند  انجام 

قدرتمند تبدیل کند.
که  آسیا  جنوب  در  داعش  حضور 
خراسان  اسالمی  دولت   را  آن  خود 
می نامدبین چند صد نفر تا چندهزار 
را  خود  فشار  که  دارد  جنگجو  سرباز 
است  کرده  هند  قاره  شبه  متوجه  
متعدد  های  درگیری  به  اقدام  این  و 
داعش با طالبان افغانستان، بزرگترین 
ترین  یافته  سازمان  و  بهترین  و 
افغانستان  در  نظامی  شبه  های  گروه 
مثال،  عنوان  به   ، است.  شده  منجر 
ماه  اوایل  از  طالبان  مبارزان  و   ISIS
در  تن  به  تن  جنگ  در   2015 ژوئن 
Shinwar، اچین، و مناطق دیگر در 

والیت ننگرهار مشغول اند.
برخی    ، تحوالت  این  علیرغم 
در  حضورداعش  تحلیلگران   از 
منکرشده  را  پاکستان  و  افغانستان 
اندوآن را به شدت اغراق آمیزدانسته 
الجزیره،  در  مه  درماه  ای  مقاله  اند. 
روزنامه  فیضی،  ایمل  که  شد،  منتشر 
کرزی،  حامد  سابق  سخنگوی  و  نگار 
در  داعش  حضور  که  کرد  استدالل 
»افسانه  زیادی  حد  تا  افغانستان 
و  افغان  مقامات  که  است،«  پردازی 
سیاسی  اهداف  برای  ازآن   امریکایی 

استفاده می کنند.
حقیقت  از  ای  باریکه  است  ممکن 
باشد.  داشته  وجود  فیضی  درادعای 
عنوان  به  افغان،  مقامات  از  برخی 

مثال، به احتمال زیاد حضورداعش 

عامل  یک  عنوان  به  را  افغانستان  در 
واشنگتن  فشارقراردادن  تحت  برای 
در  آمریکایی  نیروهای  حفظ  بمنظور 
این کشور و یادرمورد پاکستان ازاین 
دخالت  بخاطر  سرزنش  برای  حربه 
سوء  مورد  افغانستان  داخلی  امور  در 
محلی  مقامات  گیرد.  قرار  استفاده 
داعش  اقدامات  نگران  که  افغانستان 
هستند ازاین شایعه  به نفع خود سوء 
امسال،  اوایل  در  اند:  کرده  استفاده 
داد  گزارش  تایمز  نیویورک  روزنامه 
که مقامات در والیت غزنی افغانستان 
درسال 2014 داستانی در مورد گردن 
بتوانند  تا  بودند  ساخته  داعش  زدن 

حمایت نظامی کابل را جلب کنند..
مطمئنًا برای داعش کار مشکلی است 
خودرا  دولت  از  ای  بتواندشاخه  که 
های  گروه  حضور  با  آسیا  درجنوب 
گروه  کند.  ایجاد   ، درمنطقه   افراطی 
در  اکنون  هم  رقیب  جهادی  های 
و  حضوردارند   آسیا  جنوب  منطقه 
درآنجا  تواند  نمی  داعش  ایدئولوژی 

ریشه بدواند.

مزدور  نیروهای  گیری  بکار  سیاست 
در منطقه  توسط داعش ،  تاکنون  با 
بااین   . است  بوده  همراه  موفقیتهائی 
حال همچنانکه این گروه درمیان شبه 
جای  وپاکستان  افغانستان  نظامیان 
به سوی  منطقه    ، کند  می  پیدا  پائی 
درگیری های بیشتر پیش خواهدرفتو 
شبه  های  گروه  بین  برخوردهائی 

نظامی را شاهد خواهیم بود.
***

تحکیم  به  داعش  که   ،  2014 دربهار 
درسوریه  رقه  شهر  در  خود  مواضع 
استان  به  حضورخودرا  و  بود  مشغول 
رهیر  داد  می  درعراق  گسترش  انبار 
جنوب  نظامیان  شبه  با  گروه  این 
داعش  ظاهراً   . گرفت  تماس  آسیا 
خودرا  نفوذ  بتواند  که  امیدواربود 
جنگجویانی  و  دهد  افزایش  درمنطقه 
استخدام  وعراق  درسوریه  نبرد  برای 

کند.
سازمانی  نظر  از  که  ضعفی  با  داعش  
گروه  در  وایدئولوژیکی  پرسنلی  و 
این  توانست  بود  ایجادشده  القاعده 
بیرون  آسیا  منطقه جنوب  از  را  گروه 
برای  داعش  طرح  همه  بااین  کند. 
و افغانستان  در  خود  نفوذ  گسترش 

متحد  طرح  تعقیب  با   ، پاکستان 
سابقش  کامل شدوسعی کرد تا با شبه 
نظامیان منطقه همکاری کند. القاعده 
تأثیر زیادی درعراق، سومالی ، یمن و 
شمال آفریقا  برجای گذاشته بود. و در 
نتیجه، ازبکارگرفتن نیروهای  خارجی 

از ابتدا اجتناب کرده بود.
هائی  گروه  با  گفتگو  رهبرداعش 
درمصر )ازجمله انصار بیت المقدس( و 
بعد در نیجریه )ازجمله بوکوحرام( را 
آغاز کرد و آنها نیز به نوبه خود با شبه 
تماس  وپاکستان  افغانستان  نظامیان 
آسیا  جنوب  رسد  می  بنظر  گرفتند. 
می  بشمار  داعش  موعود  سرزمین 
این منطقه مدت زیادی است که  رود 
گروههای جهادی را  پرورش می دهد.

اززمانی که جنگ ضد شوروی دردهه 
دولتهای  باوجود  و  شد  شروع   1980
امن  بهشت  به   منطقه  این   ، ضعیف 
که  شد  تبدیل  جهادی  گروههای 
کمی  بسیار  کنترل  دولتی  نیروهای 
نیروهای  درنتیجه  برآنهاداشتند.. 
و  کافر  های  رژیم  با  به جنگ  جهادی 

حامیان غربی آنها پرداختند.
داعش با نگرش به گسترش حضورش 
مشکالت  متوجه  آسیا  جنوب  در 
دربین  استراتژیکی  و  ایدئولوژیکی 
گروههای القاعده و طالبان  افغان شد. 
داعش  آنالین  مجله   2014 دردسامبر 
اختصاص  گروه  این  تبلیغات  به  که 
حاوی  که  کرد  منتشر  ای  مقاله  دارد 
القاعده   ، نویسنده  بود  نگرانیها  این 
که   بود  کرده  متهم  را  افغان  وطالبان 
با حمایت از قوانین قبیله ای  دربرابر 
می  نابود  را  اسالم   ، شریعت   قوانین 
کنند.و درنتیجه برای به دست گرفتن 
می  شکست  خود  مناطق  کنترل 
به  وطالبان  القاعده  همچنین  خورند. 
نادیده  را  شیعه  جمعیت  اینکه  خاطر 
می گیرند ] وبا آن مبارزه نمی کنند[ و 
مرزهای بین المللی را به رسمیت می 

شناسند مورد سرزنش قرارداده بود.
این مقاله همچنین مالمحمد عمر رهبر 
انتقادقرارداده  مورد  را  افغان  طالبان 
بود که از اسالم ورشکسته و مغشوش  

پیروی می کند.

یکی از گروههائی که ازآسیب داعش 
ماند گروه »تحریک طالبان «  درامان 
پاکستان است ) TTP( که در دسامبر 
گروههای  حمایت  چتر  بعنوان   2007
مختلف شبه نظامی منطقه  ایجادشد.

جمله  با  داعش  آنالین  روزنامه  مقاله 
ای دررابطه بااین گروه پایان می یابد:

»این گروه بسیار خوب است . آنها از 
طریقت سلفی پیروی می کنند و امید 
را درمنطقه   قوانین شریعت  که  دارند 

به اجرا بگذارند.« 
داعش   2014 سپتامبر  مقارن 
با  تا  فرستاد  پاکستان  به  نمایندگانی 
شبه نظامیان محلی ازجمله  بعضی از 
کنند.  وگفتگو  دیدار    TTP رهبران 
این گفتگوها چندماه طول کشید. در 
همان ایام ، دولت پاکستان گزارشهائی  
از وجود گروه های طرفدار داعش در 
مناطق طوایفی که تحت کنترل دولت 

فدرال هستند  دریافت کرد.
خان   سعید  حافظ  از  امسال  ژانویه  تا 
 TTP اوراکزای  شعبه  سابق   رئیس 
عنوان  به  پاکستان  قومی  درمناطق  
نام  آسیا   داعش  شعبه جنوب  رهبر 
خادم    عبدالرئوف  مال  شد.و  می  برده 
سابق  فرمانده  و  علیزای  طایفه  از 
او  معاون  هیلمند  درایالت  طالبان 
  2007 درسال  خادم  شد.  می  معرفی 
آزادشده  درکوبا   گوانتانامو  اززندان 

بود.
در  وخادم   سعید  ایجادشده  شبکه 
تالش های استخدامی داعش  بحرانی 
گسترش  در  سعید  بوجودآورد. 
قبایل  بین  در  تروریستی  گروههای 
مرزی  ایالتهای  در  و  پاکستان 
ننگارهار   و  کونار  ازجمله  افغانستان 
بسیار کمک کرد. دراین مناطق بود که 
بسیاری از جنگجویان TTPبه دنبال  
عملیات نیروهای پاکستانی علیه آنها 
دیگر  ازسوی   . کنند  فرار  توانستند 
در  داعش  شبکه  گسترش  در  خادم 
ایالت  و  پاکستان  بلوچستان  ایالت 
هلمند و فرح افغانستان   بسیار مؤثر 

بود.
تا اواخرسال 2014 ، مقامات افغانستان 
وآمریکا  به اندازه کافی از فعالیتهای  
نیروهای  برضد  که  عملیاتی  و  خادم 
شدند  آگاه  داد  می  انجام  آمریکائی 
ای  کوبنده  حمالت  گرفتند  تصمیم  و 

علیه او تدارک ببینند. 
حامل  خودروی   2015 فوریه  درنهم 
افغانستان   هلمند   درایالت  خادم 
هواپیماهای  موشک  اصابت  مورد 
وچند  وخادم  قرارگرفت   آمریکائی 

همراه او به قتل رسیدند.
خودرا  توجه  داعش  بعد  های  درماه 
و  جنگجویان   با  همکاری  به  بیشتر 
، جنوب  اش درشرق  گسترش شبکه 
ایالت  همچنین  و  افغانستان  غرب  و 
قبیله  ومناطق  پاکستان  بلوچستان 

نشین معطوف کرد.
***

آسیا  رهبران سابق  داعش درجنوب 
پس از ازهم گسیختن سازمان  پیشین 
استراتژی  پیوستند.  هم  به  خود 
درافغانستان  داعش   گسترش 
وپاکستان شامل  سه جزء اصلی بود. 
اول اینکه داعش کوشش کرده است 
جناحی  نارضایتی  از    استفاده  با  تا 
جهادی  شبکه  درداخل  وشخصی 
 ، درحقیقت  کند.  استفاده  سوء  ها  
رهبران اولیه  بخش جنوب آسیا پس 
سابقشان   تشکیالت  خوردن   بهم  از 
بهم ملحق شدند. درپاکستان  سعید  
پس ازاینکه نتوانست با مرگ چندتن 

از رهبران ازجمله حکیم اهلل محسود  
رابه   TTP باالی  2013مقام  درسال 
با  همکاریش  میزان  از  آورد   دست 
برطبق  همچنین    . کاست  گروه  این 
شبکه  با  خادم  دستیار  که  گفتگوئی 
داد،  انجام  افغانستان  تحلیلگران  
دلیل  به  افغانستان   درجنوب  خادم 
نمایندگان  شرکت  در  توازن  عدم 
یا  طالبان،  داخلی  درشورای   قبایل 
ناسازگاری  بنای  مشاوره    شورای 
فرماندهان  دیگر  و  خادم   . گذاشت  
با مالعمر اختالف پیدا  افغان   طالبان 
کردندزیرا موقعیت او نامشخص بود و 
معلوم نبود که آیا هنوز زنده است یا 

مرده !
تشویق  برای   داعش   اینکه  دوم 
نیروها به پیوستن به این گروه  بودجه 
ازطریق   بودجه  .این  درنظر گرفت  ای 
دزدیده  اجناس  فروش  نفت،  قاچاق 
گیری  باج  و  اشخاص  ربودن   ، شده 
بانکهای  از  سرقت    ، آنها  خانواده  از 
عراق  وسوریه  تأمین می شد. رهبران 
پول هستند  پرداخت  داعش خواهان 
- شاید به میزان چندصد هزار دالر- 
جنوب  در  را  داعش  شبکه  بتوانند  تا 

آسیا ایجاد کنند.

از  استفاده  با  داعش  اینکه   سوم 
پیروزی هایش درعراق وسوریه تالش 
کرده تا به جذب نیروی بیشتر موفق 
حملۀ  دنبال  به  داعش  گروه  شود.  
کرده   سعی    2014 سال  ی  آسا  رعد 
را    خاورمیانه  در  متصرفاتیش  مناطق 

همچنان حفظ کند.
ارتش   رتبه  عالی  مقامات  از  یکی 

آمریکا در افغانستان می گوید:
 » بعضی از نواحی مجذوب پیروزیهای 
فاتحین  هرکسی   . اند  شده  داعش 
سرعت  به  داعش  دارد«  دوست  را 
ازاین پیروزی ها از طریق رسانه های 
اجتماعی برای کسب محبوبیت   سوء 

استفاده کرده است .
***

باوجود این پیشرفتها  رهبران داعش 
رسد  می  بنظر  وسوریه    درعراق 
نیروهای  فرماندهان    برروی  کنترلی 
وپاکستان  درافغانستان  جهادی 
در  داعش    ، حاضر  درحال  ندارند. 
بتواند  که  آن  از  بیش  آسیا  جنوب 
تجهیزکند  مستقیم  بطور  را  سازمان 

نفوذخودرا ازدست می دهد.

Seth G. Jones                               گسترش خالفت

تا چندهزار  نفر  نامدبین چند صد  *حضور داعش در جنوب آسیا که خود آن را دولت  اسالمی خراسان می 
سرباز جنگجو دارد که فشار خود را متوجه  شبه قاره هند کرده است و این اقدام به درگیری های متعدد داعش با 
طالبان افغانستان، بزرگترین و بهترین و سازمان یافته ترین گروه های شبه نظامی در افغانستان منجر شده است.

* داعش مالمحمد عمر رهبر طالبان افغان را مورد انتقادقرارمیدهد که از اسالم ورشکسته و مغشوش  پیروی می کند.

یکی از فرماندهان طالبان منطقه را زیر نظر دارد

یکی از پست های بازرسی در حومه ایالت فرح درافغانستان
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درماه اوت 2012 دولت برمه اعالم کرد 
که سیستم  سانسور را که درطول  50 
ادامه  وقفه  بدون  تقریبًا  سال گذشته 

داشته است ،  متوقف خواهد کرد.
موارد  شاهد  کنون  تا  زمان  ازآن 
.روزنامه  ایم  بوده  بیان   آزادی  زیاد 
و  گفتاری  های  رسانه  و  ومجالت  ها 
موضوعاتی  نگاران  روزنامه  و  دیداری 
صورت  به  عموم  برای  تاکنون  که  را 

تابو درآمده بود مطرح کرده اند.
درطول چندماه گذشته  بنظر می رسد 
مطبوعات آزاد  با جذرومدهائی روبرو 
شکوه  به  زبان  خبرنگاران   اند.  شده 
برآنها  مقامات دولتی  می گشایند که 
به  نگاران  روزنامه  آورند.  می  فشار 
زندان می افتند و وباشکایات مقامات 
می  مواجه  آنها،  فعالیت  از  ناراضی 
ژوئن  ماه  سوم  هفته  دراوایل  گردند. 
عفو  به  وابسته  بشر  حقوق  سازمان  
که  کرد  منتشر  گزارشی  المللی  بین 
وترس   بیم  گرفتن  اوج  از  حکایت 
درمیان روزنامه نگاران داردکه مجبور 
بخاطر  تا  اند  شده  خودسانسوری  به 
اقدامات  با   حساس  مطالب  انتشار 
مواجه  دولتی  مقامات  جویانه  تالفی 

نشوند.
مشخص  وضعیت  تغییر  این  دلیل   
است .در ماه نوامبر آینده ، شهروندان 
دولت  اینکه  از  پس  چهارسال  برمه  
کردن  دمکراتیزه  اقدامات  به  دست 
کشور زده است ، به پای صندوق های 
انتحابات  ودرنخستین  میروند  آراء 
کنند.  می  شرکت  کشورشان  ملی 
در  هم  الملل  بین  عفو  که  همانگونه 
است  کرده  ذکر  خود  سالیانه  گزارش 
مقامات برمه ای با نزدیک شدن به روز 
انتخابات ملی ،  حلقۀ  محدودیت  هارا 
درمورد رسانه ها  تنگ تر کرده اند و 
و  آزار  و  اذیت  تهدید،  از  استفاده  »با 
حبس برای خفه کردن روزنامه نگاران 
و رسانه های مستقل« طرح های خود 

را به اجرا گذارده اند.
دهنده  نشان  که  سندی  آخرین  به 
مطبوعات   و  دولت  بین  کشمکش 
است توجه کنید: در27 ماه مه 2015 
روزنامه  که  کرد  اعالم  برمه  پارلمان 

به  اتاق رسانه ها مشرف  از  را  نگاران 
خواهد  بیرون  مجلس  علنی  صحن 
رئیس    ,Kyaw Soe کیاو  کرد. 
مجلس، گفت که خبرنگاران تنها مجاز 
رااز  پارلمانی  های  بحث  بود  خواهند 
تلویزیون  نمایش  صفحه  یک  طریق 
پی  مجلس  صحن  از  خارج  راهرو  در 
آگاه  مجلس  رویدادهای  از  بگیرندو 
شوند. این اقدامات به عنوان سانسور 
رسمی برای برخی از پوشش خبرهای 

عمیقا بحران زا،  به حساب می آید.
که  است  افتاده  اتفاق  درگذشته 
منتشر  را  ویدیوهائی  خبرنگاران 
در  را  نمایندگان  بعضی  که  اند  کرده 
جایگاهشان درحال چرت زدن نشان 
می دهد. چندویدیو نیز مربوط به عمل 
افسران نظامی بود - ظاهرا مردم این 
خشن  حکومت  به  سال  دهها  کشور 
نظامی عادت وآن را تحمل کرده اند.

نمایندگان  نیزاقدام  نگاران  روزنامه 
به جای  که  را   نظامیان  مورد حمایت 
نمایندگان غایب در جلسه ، رأی می 
دادند - ونقض آشکار پروتکل مجلس 

است - برروی ویدئو ها ثبت کردند.
حمایت  مورد  اعضای  است  بدیهی 
گیری  دررأی   ، درپارلمان  نظامیان 
می  هائی  تقلب  مرتکب  مجلس  های 

شدند.
 Myint نگاران  روزنامه  دبیرشبکه 
Kyaw می گوید»هرکس قوانین رأی دادن

شود.  تنبیه  باید  بگذارد  زیرپا  را   
نمی  انجام  را  اشتباهی  کار  ها  رسانه 
دهند . ما مسئولیت داریم تا به مردم 
گذرد.  می  چه  درمملکت  بگوئیم 
 . است  از مملکت  پارلمان هم  جزئی 
کار ما شفاف سازی و معرفی مسئولین 
است .مقامات رسمی در پارلمان بااین 
نظر ما موافق نیستند. عالوه بر ضرب 
وجرح خبرنگاران ، پارلمان می گوید 
را  مجلس  برنامه  کپی  پس  ازاین 
تا  نخواهدداد  خبرنگاران  به  ازقبل 
مجلس  رویدادهای   به  نسبت  آنهارا 

درتاریکی نگهدارد. « 
خبرنگاران   که  است  مدتی  اکنون 
درچندماه  دارند.  داغی  احساس 
روزنامه   12 حدود  مقامات    ، گذشته 
اند.که  انداخته  زندان  به  نگاررا 
هستند.  درزندان  ازآنها  نفر  ده  هنوز 
زدن  برهم  اتهام   به  ازآنها  نفر  پنج 
نشر  به  دیگر  نفر  پنج  و  ملی  امنیت 
درباره  دروغ  های  گزارش  و  اکاذیب 
درزندان  محلی  سیاستمداران 
نگاران  این روزنامه  از  هستند. بعضی 
اعمال  با  زندان  سال  ده  از  بیش  به 

شاقه  محکوم شده اند.
خبرنگار  گذشته  سال  نوامبر  درماه 
و  بازداشت   Aung Kyaw Naing آزاد 
او  نیروهای دولتی کشته شد  توسط  
درحال گزارش درگیریهای بین ارتش 
برمه و گروه شورشیان در ایالت مون  

 Myint Kyaw  . کشوربود  درجنوب 
اعمال  هیئت  اگرچه   میگوید:» 
منحل    2012 سپتامبر  در  سانسور 
شداما بنظر می رسد گزارش روزنامه 
حساسیت  از  هنوز  ارتش  دربارۀ  ها 
.مقامات  برخورداراست  باالئی دربرمه 
فشاربرروزنامه   Naypyidaw دولتی در
به  آنها  کشاندن  ازطریق  را  نگاران 
اند.دراواخر  داده  افزایش  دادگاه 
برمه  اطالعات  وزارت  گذشته  سال 
از  را پس  ای عمده  رسانه  دو شرکت 
انتشار گزارشهائی دربارۀ فساد دربین 
کشاند.  دادگاه  به  دولتی  مقامات  
دراوایل ژوئیه امسال مقامات باردیگر 
علیه یکی از این رسانه ها دادخواهی 
از  یکی  اند.  کرده  مطرح  را  جدیدی 
 Nay دبیران اجرائی این رسانه - بنام
 17 همه  نام  گوید   Htun Naing- می 
یازده  که   - ما  رسانه  تحریریه  عضو 
متهمین  درلیست  دارد-   نام  رسانه 
به  مصمم  صریحًا  دولت  قراردارد. 
مطبوعاتی  های  آزادی  کردن  محدود 
قبل از برقراری انتخابات ملی دربرمه 

است 

مطلب باالرا از نشریه سیاست خارجی
 WAI MOE نوشته    Foreign Policy

ترجمه کرده ایم .

جمهوری  که  است  سال  سی  از  بیش 
کشورهای  همه  سیاه   بازار  اسالمی 
موادخام  تا  درنوردیده  را  پیشرفته 
را  اش  اتمی  های  برنامه  برای   الزم 
پیدا  است  خارج  به  متکی  همه  که 
دردهه  المللی  بین  های  تحریم  کند. 
گذشته  این کار را برای تهران  مشکل 
اما مقامات جمهوری اسالمی  تر کرد. 
را  کار  این  نشده  بینی  پیش  عواقب  
نیز پذیرفتند: ایران اکنون از پیچیده 
قاچاق  برای  جهان  سیستم  ترین 

تکنولوژی هسته ای برخورداراست .
اکنون  تهران  پروای  بی  قاچاقچیان 
ای  هسته  کنندگان  مذاکره  تالش 
کردن  محدود  برای  که  را  وین  در 
فعالیتهای هسته ای جمهوری اسالمی 

می کوشند به چالش کشیده اند .
هستند  آن  درپی   ، جهانی  قدرتهای 
انرژی  سیستم  توانند  می  چگونه  که 
کنترل  تحت  را  ایران  ای  هسته 
به  را  اسالمی  جمهوری  دربیاورندو 
کانال  از  نیاز  مورد  اولیه  مواد  خرید 
یابی  دست  وادارکنندواز  قانونی  های 
این کشور به برنامه سالح های سری  

جلوگیری بعمل آورند.
شبکه های قاچاق  ایران ، باعث غرور 
وافتخار مقامات   تهران هستند چون 
باعث نگرانی و دلواپسی ایاالت متحده 
آمریکا و متحدین آن کشورمی شوند. 
که  ازاین  مدتهاست  جهانی  قدرتهای 
منابع  به  تهران  رژیم   است  ممکن 
ووسائلی که باعث ساخت بمب هسته 
ای می شود دست یافته باشد درترس 
برند.اگرچه  می  سر  به  نگرانی  و 
کرده  تکرار  بارها  اسالمی  جمهوری 
صلح  اش  اتمی  های  برنامه  که  است 

آمیز است .
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
خود  مطبوعاتی  درکنفرانس  اسالمی 
درماه اوت 2014 گفت:» ما افتخار می 

کنیم که تحریم هارا  دور زده ایم .
 چون این تحریمها غیرقانونی هستند.« 
ایران  خرید های اتمی خودرا درپشت  
بانکها  شرکتها،  مقابل  در  که  تاری 
ایاالت  از  المللی  بین  های  واسطه  و 
تا  جنوبی  کره  از   ، آلمان  تا  متحده 
چین ، کشیده  پنهان می کند. ازاین 
معامالتی  افشای  از   ، پکن   ، گذشته 
و  دارند  ایران  با  چینی  بازرگانان  که 
به  را  ممنوعه  کاالهای  عمدۀ  قسمت 
ایران می فروشند  خودداری می کند.   
فن  انتقال  از  جلوگیری  برای  تالش 

آوری ممنوعه  به ایران تا حد زیادی 
در طول مذاکرات نیز بی نتیجه بود. 

ازاین گذشته  دولت هائی که با تهران 
به معامالت بازرگانی می پردازند طبق  
ملل  سازمان  کارشناسان   های  یافته 
تحریمها  اجرای  مسئول  که  متحد 
ماه  دوم  در  هستندو  تهران  علیه 
ژوئن فاش شد،   خالف های جمهوری 

اسالمی را گزارش نمی کنند.
کنندگان  کارهائی که مذاکره  از  یکی 
ی   تهیه  مشغولند  آن  به  وین   در 
آن  به  اصطالحًا  که  است  طرحی 
آن  و  گویند-  تدارکاتی«  می  »کانال 
واردات  کاالهائی  سیستمی است که 
برای  آنها  خرید  به  مجاز  ایران  راکه 
می  کنترل  است   ایش  هسته  برنامه 
کند. فرصت اولیه سی ژوئن برای این 

مذاکرات تا هفتم ژوئیه  تمدید شد.
امضای  از  ماه پس  یا چند  هفته  چند 
امنیت سازمان  نهائی شورای  قرارداد 
ملل متحد قطعنامه تحریمهائی را که 
درسال 2006 علیه ایران وضع وایران 
را از غنی کردن اورانیوم منع کرده بود 
ملغی می کند.در قرارداد نهائی  خرید 
بالستیک   های  موشک  بویژه  سالح 
شود.  می  اعالم  ممنوع  ایران  برای 
شورای امنیت قطعنامه جدیدی را به 

تصویب خواهد رساند که حدود برنامه 
اتمی ایران و قوانین آن را مشخص می 
با آنکه قطعنامه جدید بعضی از  کند. 
امور مالی و تحریمهای بازرگانی را لغو
می کند اما بعضی از معیارهای اصلی  
راه  و  تکنولوژی  انتقال  جمله  از 
کارهای  حساسیت برانگیز را همچنان 
ممنوع  اعالم خواهد کرد. سامانتا پاور 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد 
آمریکارا مطمئن ساخته است  کنگره 
که هرگونه خالفی که از ایران سربزند  
کار  به  مجدداً  خود  بخودی  تحریمها 
نیز وچین  روسیه  و  شوند  می  گرفته 

تحریمها  کردن  متوقف  به  قادر 
همچنین   جدید  قطعنامه  نیستند. 
تدارکاتی«   کانال   « به  مربوط  شرایط 
بازرسان  به  و  کرد  را مشخص خواهد 
»زنجیره  بررسی  برای  المللی   بین 
ایران  ای  هسته  برنامه  که  تدارکاتی  
حمایت می کند، « امکان  خواهد داد 
به  را  ایران  ای  هسته  های  خرید  که 
به  این  قراردهند.  ارزیابی  مورد  دقت 
آن معنی است که کارشناسان سازمان 
ملل  که درحقیقت در سازمان جهانی 
حتی  یا  هستند   فعال  اتمی   انرژی 
خواهد  ایجاد  جدیداً   که  واحدی 
هسته  تجارت  کنترل   مسئول  شد  
ای  ایران می شود. رسیدن به نتیجه 
آسانی  کار  زمینه  دراین  مطلوب  ای 
نیست. مسیرهای تدارکاتی  ایران می 

واقعی«  »دردسر  یک  عنوان  به  تواند 
در  که  المللی  بین  بازرسان  برای 
تالش برای جلوگیری از سوء استفاده 
ایران هستند  تبدیل شود. این اظهار 
سابق  کارشناس  گیالرد   نیک  نظر 
استرالیائی  درزمینۀ موضوعات اتمی 
است که اخیراً درپروژه آلفا  درکینگز 
کارشناس،   یک  بعنوان  لندن   کالج 
بندی  را دسته  ایران  اتمی  خریدهای 
انرژی  و  دفاعی  های  آژانس  کرد. 
گوناگون  از جمله سازمان انرژی اتمی  
وهمچنین   ، هایش  مجموعه  زیر  و 
واحدلجستیکی و  مسلح  نیروهای 

کانال  خود  برای  هرکدام  ارتش    
می  گیالرد  دارند.نیک  تدارکاتی 
ایران  تدارکاتی  های  کانال  گوید:» 
متمرکز نیست و خریداران  مواد اولیه 
برای برنامه های اتمی ایران عضو یک 
سازمان واحد نیستند. به دلیل این که  
انرژی  برنامه   برای  نهائی  های  خرید 
امنیت  شورای  است  ایران  ای  هسته 
سازمان ملل  مجبور است تحریمهای 
ممنوعیت  تهران  برای  راکه  موجود 
سازی  غنی  ویژه  تجهیزات  خرید 
اما  کند.  ملغی  بردارد  در  را  اورانیوم 
که  گیرد  می  صورت  زمانی  عمل  این 
خودرا  گذشته  های  فعالیت  ایران  

شفاف سازی کند و دربرطرف کردن 
نگرانی های بین المللی بکوشد.  ایران 
خود  برانگیز  بحث  فعالیتهای   باید 

به  بازرسان  برای  را  واراک   فردو   در 
دهد  اجازه  دهد.و  توضیح  روشنی 
نظامی  سایتهای  المللی  بین  بازرسان 
مورد  سازمانهارا  این  فعالیتهای  و 
ساختن  وامکان  دهند  قرار  بررسی 
موشکهای   برای  اتمی  های  کالهک 

این کشوررا بازرسی کنند. 
***

زیر  به  مجله  که  لحظات  درآخرین 
ضرب  که  خبررسید  رفت  می  چاپ 
األجل مذاکرات تا جمعه دهم جوالی  
نمیرسد  .بنظر  است  شده  تمدید 

توافق قابل قبولی حاصل شود 

*با فرارسیدن زمان انتخابات ملی دربرمه ، دولت این 
کشور فشار بر روزنامه نگاران را افزایش داده و درماه 

گذشته 12 روزنامه نگاررابه زندان انداخته وبرای 5 نفر 
آنها بیش از ده سال زندان  تعیین کرده است .

را  برمه  مجلس  نمایندگان  عکس  که  خبرنگارانی   *
درحال چرت زدن منتشر کرده بودند بازداشت شدند. اختناق مطبوعاتی باردیگر دربرمه آغازشد

WAI MOE 

BY COLUM  LYNCH قاچاقچیان هسته ای

غرب ، می خواهد جمهوری اسالمی را به خرید مواد اولیه اتمی از کانال های قانونی 
وادارکندواز دست یابی این کشور به برنامه سالح های سری  جلوگیری بعمل آورد.
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پهلوی   عهد  به  ایران   ارتش  سیمای 
تمامیت  بُعد   درسه  ملی   درحافظه 
ماندگار  وعمران  امنیت    ، ارضی 
شده است . وتصویری که از ارتشیان  
به  مشخص  جاست  به  دوره  درهمین 
وقناعت  وطن   ، :خدمت  ویژگی  سه 

است .
***

را  ایران  ارتش  اسالمی   انقالب 
بسیار   قربانی  هرچند   نکرد  منحل 
. ارتش وارتشیان   از ارتشیان گرفت  
انقالبی   درتمام  سطوح  خشم مردم  
که  ضررهائی   و  زیان  راعلیرغم  
متوجه آنها بود  آگاهانه  تحمل کردند  
ودرسکوت  سنگینی که بازتاب شتاب  
انقالبی )1( بود راه بر حرکات  انقالب  
نبستندو هرچند  مورد مالمت  خودی 
قرارگرفته و به انقالبیون مخالف ارتش  
غروری کاذب  وازنوع بزرگنمائی  های 

همه  انقالبها تزریق کردند.
رهبران جمهوری اسالمی  که آگاهی 
اداده    . چپ  عناصر  مدد  به  فراوان  
بردانش نظامی ومیهن پرستی ارتشیان 
را  آن  حساس  درموارد  داشتند 
برکشاندند وارزشهای وابسته به آنهارا 
تحمیلی درجنگ  شدند.ازجمله  گواه 

)1( - شتاب انقالبی  تابع  قانون شتاب  
Ec=1/2MV2 است  که گاهی درتحلیل های 

انرژی   عنوان  تحت  را  آن  شناسی   جامعه 
کنند  می  بیان  حرکت  نیروزائی   یا  سینتیک  
.مراد از شتاب انقالبی  نیروهای  سرکش  خارج 
بسیارو  موجب خسارات  که  است   از حسابی  
ازعهده  ومهارآنها  شود   می  ناخواسته   حتی 
رهبران  خارح است . شتاب انقالبی پدیده ای 
و  وسفید   از سرخ  انقالبات   درهمه  که  است  
انقالب  درمورد  اند.  ظاهرشده  وغیره  نارنجی 
شوروی   تاریخ  به  کنید   رجوع  سرخ  های  
بخصوص  داستان مراجعه  ماکسیم گورکی  به 
لنین برای  جلوگیری از  خونریزی  واینکه لنین  

اورا به مذاکره  نزد استالین می فرستد  

باعراق که معرف همگان است .)2(
ازپادگان  های  انقالبی  که  آن شتاب 
کده  غارت  نخست  ایران  ارتش 
گروههای   دست  به  ساخت   ای  
وسپس  گرا   اسالم  چپ  افراطی 
رده  وهیچ  کرد   راشکار  ارتشیان  
تا  وسرباز  پاسبان   از  نظامیان   از  
از  را   امیران  درجه دار  و افسران  و 
اجحافات  مصون نداشت  وباعث شد  
ارتش  الیق  یک  وتمامیت   کلی   که 
ومجهز  به حس میهنی  ودانش نوین  
نظامی   ظاهر   به  شخصیت   درچند 
دستی   که  تجاری    - مالی  درباطن  
ابزار و  نه چندان  تروتمیز  درخرید  
آالت  وتجهیزات  داشتند  وهرگز هم  

محاکمه نشدند. خالصه شود.
درآن ایام  انقالب  که غارت  پادگان 
ها  ) از مسواک وحوله وپتو  تا تفنگ  
مستحب   عملی  وجزآن(   وفشنگ  
دیده  می شدوتعلیم  انقالب  شمارده 
جمهوری   از  سرعت   به  که  هائی  
بودند   آن  بانی  جداشندند   اسالمی 
نیمه   برچشم  گردوغباری   چنان 
رهبران  وقلمزنان انقالبی  فشاندند که 

این من  گوید   گورکی  می  واستالین درجواب 
نیستم  این انرژی سینیتیک  انقالب است  که 

می ُکشد.
آن  از  ناشی  وشتاب   سفید  انقالب   درمورد 
رجوع کنید به ) ده گفتار - نگارنده  ص 16( که 
موجب پیشی گرفتن  توسعه فیزیکی  برتوسعه  
سفید(   انقالب  دهه   - )اطالعات  شد  فرهنگی 
البته بعدها  این نظریه بوسیله  ریچارد نیکسون  
هم  عنوان شد. درمورد  انقالب نارنجی  وشتاب  
حوادث  به  کنید   رجوع  نیز   آن  زای  ُخسران 
تازه   های   جمهوری  استقالل  به  منتهی  
)اوکراین ، قزاقستان ، ترکمنستان ، ازبکستان 
اخیر.  درسالهای  دنیا  مهم  درجراید  وغیره( 

دروجود  هر نظامی  یک مفسد  بالذات  
و یک ضدانقالب  بالقوه دیده می شود. 
گروههایی  سوی  از  بود  عمدی  واین 
جانشین   امام  درپیشگاه   خودرا  که  
بدورازسخنان  دادندو  می  قلم  ارتش 
زهرا   دربهشت  نظامیان   دربارۀ  امام  
زدند   دست  شد   ممکن  که  هرکار  به 
تا ثابت کنند  ارتش ایران  رفت و تنها 
جانشین  ، آ»ها هستند . اما امام  باهمه 
تردیدی  که برکار بعض  سران ارتش 
داشت  درباوری قطعی  برتوده عظیم  
زیست  می  داران   ودرجه  سربازان 
غارتگران   آنکه  از   پیش  هم   پس   .
به  آنهارا   کند   راتشویق  ها   پادگان 
لقب تاریخی  منافقان  مفتخر داشت  
وهمین مقدمات  حراست ارتش ایران 
میهنی   حس  سبب  به  که  شد.)3( 
بنیانگذاران آن از سالهای 1300  تابه 

امروز ادامه دارد.

تجددوارتش 
ترقیات   ، ما  تجدد  تاریخی   ازلحاظ 
دفاعی   های  ضرورت  با  عمدتًا  فنی  
ورزمی  دررابطه است . نخستین  بار 

)2(- این روایت را ازمردان ژرفانگر  سیاسی 
- نظامی دارم  که بعداز پیشروی  قشون صدام  
وقت  وزیر  نخست  مرزی   ونوار  درخرمشهر  
خمینی   حضورامام   از  موسوی   حسین  آقای 
برکلمه  سخنی   ضمن   که  کند   می  استدعا 
اظهار  به  شود  می  شود.ومنتهس  تکیه  وطن  
 « که  معنی  بدین  امام   سوی  از  ای   جمله 
دربعضی مواقع  دفاع از وطن  مقدم  بردفاع از 
دین است .« وبدنبال آن با شرکت  مؤثرارتش 
شود.  می  میسر  ها  درجبهه   وپیروزی  ایران  
گرفت   استالین  از  را   نکته  این  موسوی   آقای 
که بعد حمله آلمان ها ودرخطرافتادن  روسیه ، 

استالین  درسخنانی اصطالح »میهن کبیر  

به عهد  شاه اسمعیل  صفوی ) -1523
های فناوری  تجددو  به  نیاز   )1503

. زیرادرجنگ   نظامی محسوس  افتاد 
به  عثمانی   ارتش  تفوق   چالدران  
 ، آتشین  از سالح  برخورداری   سبب 
سران نظامی ایران  را به فکر نوآوری  
ها درساز و برگ نظامی  انداخت )4( 
دامنه  با گسترش  واقعه مصادف   این 
اروپایی  بود  وتجار  اروپایی  استعمار  
  )5( شرلی   برادران  تجربه  بعدآن  
وپیش از آنها  سرآنتونی  جنکینسون 
و  فاستونی   از  هائی   با محموله    )6(
با  ایران آمدند  و  ساعت و تفنگ  به 
نیازهای  جدید نوسازی  ارتش ایران 

آشناشدند.
شاهزاده  همت  به  بعدی   درجهش 
که  ها   بعدآن شکست  میرزا   عباس 
به ایران از سوی  ارتش روسیه تزاری 
قویًا   ارتش  نوسازی   به  نیاز  رسید  
تاریخ  که  بدالیلی   ولی  شد  حس 
بعهد  ایران   بعد  به    1828 سالهای  
نه  تالشها  است   آن  گویای  قاجاریه  
منحصر  بلکه  نرسید   جایی  به  تنها  
وژاندارمری   ارنتش   درنوسازی  تالش 
وفرماندهی  واختیار   امتیاز   درحوزه 
بیگانگی  قرارگرفت  که رقابت علنی  

روسیه « راجانشین  شعارهای پرولتاریایی کرد 
عهد  وارتشیان  شد.ارتش  موفق  ها  درجبهه 

پهلوی  دربسیج  حس میهنی شهره اند.
به  اشارتی   هرجا  ها   نوشته  دراین    -)3(
است  ای  نویسنده  از  پربیداداست   ها  صحنه 
که از 1340 تا دوسال بعدازانقالب  شاهد همه 

حرکات منتهی  به انقالب بوده است . 
برای  وتالش  ایران   سیاسی  قدرت   : )4(نک 
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تاریخ  وهراثرمعتبر  نگارنده   2004- سال  به 
صفویه .

Sherly -)5(
Sir A. Jenkinson-)6(

داشتند  درایران  نفوذ   مناطق   برسر 
افشا  قرارداد  منحوس 1907   وتا آن 

نشد  وپس ازآن فرماندهی  قزاق  و 
نرسید  ایرانیان   به  ژاندارمری  
ایران  ارتش  ایجاد  واقعی   مقدمات 

فراهم نگردید.
 دراواخر  دوره قاجار  افسران تحصیل 
وبلژیک   روسیه  نظام   مدارس  کرده  
ولی   . نداشتیم  کم  وغیره  وفرانسه 
ها  جسارت  آن  به  آنها   از  هیچیک 
ارتش   ایجاد  امربزرگ   الزمۀ   که 
می  ایران  ومستقل  ونوین   واحد 
ووابستگی  های  تربیت  بدالیل   بود  
طبقاتی  ومالحظات سیاسی  نداشتند 
)7( و سرانجام  قرعه این فال  به نام 
کسی  زده شد  که پیش از همه  ازرنج 
بیگانگان    ودخالت  ماندگی   عقب 
استعمارگر ولی وابسته  به کشورهای  
معظم صنعتی  شده که ایران  محتاج 
فناوری  آنها هم  بود بستوه آمده بود 
. پس طراح آن شد. این شخص بقول 
»برآمدن  نویسنده  از جمله  بسیاری  

رضاخان...«  رضا خان بود.)8(
تنها  سنتی   قاجاری  ارتش  نقص  اما 
در سازوبرگ  آن نبود بلکه مسئله از 
وچرای  چون  بی  وابستگی  نفر  لحاظ 
که  بود  وعشایر   ایالت  به سران   آن 
تبعیت آنها از حکومت مرکزی  ناچیز و 
توقع آنها  درتسخیر  مواضع حکومتی  
عمل   دراستقالل  وانتظارشان   بسیار 
درمحل  تا حد تماس ومذاکره ومعامله  
واین  بود  مسجل   بیگانه   باعوامل  
منهای القاب اهدائی  از سوی سالطین 
به  پسند  عوام  شوکتی  که  بود  قاجار 

آنها می داد.
وجامعه  تاریخی  دلیل   بهمین 
ارتش  گذار  بنیان   که  است  شناختی 
تکیه  سیاسی  لحاظ  از  ایران   نوین  
حکومتی   امور  ومرکزیت  براستقالل  
کرد واز لحاظ تأمین  نفرسرباز خدمت 
وسپس  نمود   راقانون  پرچم   زیر  
درسوح  نظامی  مدارس  تأسیس   به 
دانشکده   - دبیرستان  مختلف  
به  دوم(   پهلوی  عهد  به   ( دانشگاه 

مسعودخان   همکار  دراز   های   سال   -)7(
نظام   مدرسه  التحصیل   فارغ  )ماژور(  کیهان 
سن سیر  فرانسه  دربخش جغرافیای  دانشگاه 
الدین   ضیاء  سید  همکار   وی   . بودم  تهران 
طباطبائی  و رضاخان درامر کودتای 1299  واز 
به وزارت جنگ   بود و  هم سوگندان  مهرآباد  
سبب  به  رسید.  کودتا   دولت  درهمان   هم 
ازاو  وبارها   بارها  داشت   من  به  که  اعتمادی  
پرسیدم  چرا هیچ  یک از شما افسران  تحصیل 
نزدید؟  زد  خان   رضا  که  بکاری  دست  کرده  
وهربار شنیدم که او می  توانست  وما درمحظور 

بودیم.
)8( برآمدن رضاخان - سیروس غنی - چاپ 
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دست  الزم  کادرنظامی   تأمین   قصد 
زد. والبته  به موازات  همه اینها  توجه 
به اخذ سازو برگ جدید نیز معمول  او 

شد.
ومکان  زمان   رادرشرایط  تاواقعه  
درک  کاررا  اهمیت  ننهیم   خود  
مورد  ایران   درآن  کرد.  توانیم   نمی 
بعد  از  که  وجنوب   شمال  از  تهدید  
هیچ  رادر  پیروزی   طعم  نادرشاه  
زمینه  نچشیده  بود، باآن شیوه تولید 
نیافته  زراعی که طی قرون دگرگونی 
 - فئودالی   سخت  ای  ودرجامعه  بود 
مالئی ، که هر سرکرده  سربرآستانی  
گلیم  بسختی  ومملکت  سود  می 
درضمیر  کشید   می  ازآب  خودرا 
به  ورفتن   استقالل   تأمین   مردم 
محال  شدن  صنعتی   و  تجدد  سمت 
می نمود  این است  که امروز ایرانیان  
تجربه گرفته  از سه انقالب  و دوکودتا  
براحتی ازرضاخان  بعنوان  »پدر ایران 
برند وحتی  نام می  ) همانجا(  نوین«  
تهران   شهردارفعلی  قالیباف   سردار 
کند   می  آرزو  اسالمی   درجمهوری 

رضا شاه اسالمی شود.
بازشناسی  نوشته  این  هدف  چون 
ارتش است  نه ذکر تاریخ پهلوی ها ، 
ذکر دوسه واقعیت مطایبت آمیز شاید 

مفید باشد.
ازافسران مأمور  تربیت  بارها شنیدم 
که  ها  درآمده  نظام   خدمت  به  تازه 
نفرتازه سربازشده  دست چپ وراست 
.پس  داد  نمی  تمیز  ازهم  خودرا 
زغالی  دیگر  ودردست  گچ  دردستی 
می نهادند تا تازه بخدمت ]آمده[  به 
چپ چپ و به راست راست  را دریابد. 
قبیل   این  باشد   مبالغه  است  ممکن 
وحشتناک  درصد  ولی  مسموعات  
روستائی  بیشتر  بی سوادی  جمعیت 
 1300 سالهای  شهری  وکمتر  ایلی   و 

مردم  کرد.  فراموش  نباید  را   1310 تا 
دوراز تجدد سمت قبله و سمت های 
را  خفتان  خورشید  و  خیزان  آفتاب 
راست  براست  و  چپ  بچپ  از  بهتر 
ساده   سرباز  همین   اما  دانستند.  می 
بعداز دوسال  باروحیه ای قوی واراده 
ای  بجا ونظمی پذیرفته شده به جامعه 
پای نهاد  و هرگز ازآموخته های خود 

ناشکر نبود.
تبلیغات  بعضی سران  عشایر اسکان 
یافته  رابارها  از نزدیک شاهد بودم. 
که  کشورهائی  های  رادیو  تبلیغات  
قشون آنها  یک شبه ایران را اشغال 
و  فیروزی  پل  ایران  از  تا  کردند  
را  بسازند   دروغ  به  دیروزی   دشمن 
از  مردم   ولی   . بودیم  شاهد  همه 
ساختند  ها  حماسه  بایندر   دار  دریا 
تا اشغالگر را خفیف  کنند واز ارتش 

سلب محبوبیت نکنند..
را  طلبی   استقالل  روح  رضاشاه  
به  را  ایران   نوین  کردوارتش  تزریق 
درشرایطی   اما   . ساخت  خوگر  آن 
یا  به تأسیس اسکادران  هوائی   مثاًل 
به تأسیس  بنگاه هوائی  یونکر دست 
زد. که تحقق آن به رؤیا وخیالپردازی  
شبیه بود.  به این نوشته  برگرفته از 
توجه   )1384 )پائیز  پژوهش  مجله 

کنید:
» در یکی از روزهای اواخر سال 1292  
مردم تهران  برای اولین بار  هواپیمائی 
کم  درارتفاع  که  کردند   مشاهده  را 
این   ُغرش  با شنیدن  پرواز می کرد... 
مرغ آهنین  خودرا با شتاب  به حیاط 
خانه ها  وکوچه و بام های منازل خود 
آن   تماشای  به  شگفتی   وبا  رساندند 
به  ترس  از  هم  ای  پرداختند.وعده 
بردند.  پناه  هایشان  خانه  زمین   زیر 
درآسمان   دقیقه  چند  فوق  هواپیمای 
تهران به پر.از  خود ادامه داد  ونظر به 

اینکه  درآن زمان فرودگاهی  درتهران 
وجود نداشت  خلبان هواپیما که یک 
دیویزیون  مشق  میدان  بود   روسی 
دادودرآنجا  تشخیص  رامناسب  قزاق 
لوله  به  فرود   هنگام  فرودآمدولی 
توپی که درآ» میدان  بودبرخورد کرد  
هواپیما  فرود  محض  به  دید.  وآسیب 
مردم تهران  برای تماشای آن هجوم 
مأموران   برای  را  نظم  وحفظ  آورده 
دشوار ساختند. تجمع وازدحام اهالی  
برای دیدن این مرغ  آهنین تاچند روز 
ادامه داشت تا هواپیمای آسیب دیده 
خلبانی  وبه  »سلبریو«  نوع  از  که  را 
تبعه  »کوزمینسکی«  بنام  شخصی 
تعمیرگاه   به  تعمیر  جهت  بود  روسیه 
قشون  که درآن زمان تنها یک اتاقک 
بود  افسران  باشگاه  سابق   درمحل 

انتقال دادند.«   
معلوم  تاریخی  خاطرۀ  این  نویسنده 
نامی  نیز  پژوهش  مجله  نشد.  من 
نوشته  هرکس  ولی   . است  نبرده 
رضاشاه  که  برد  می  روزهائی  به  مارا 
که  است  این  من  آرزوی   «: گفت  می 
ها  برآسمان  روزی  کشور  جوانان 
مسلط شوند زیرا دنیای آینده فقط با 
هواپیما سروکار دارد.« وامروزموریس 
لموان Maurice Lemoine  دریک  
نوشته تحقیقی  ثابت می کند  نیروی 
زمینی  ونیروی  موفق  آمریکا  هوائی  
لوموند   ( نیست  موفق  همیشه 

دیپلماتیک ژوئن 2007(
***

 به این بند توجه کنید:
تکمیل  به  طرف   یک  از  نظامیان   «
وتهیه  داخلی  انتظامات   و  عده 
واز  پرداختند   وغیره  جنگی  ذخائر  
طرف دیگر  به تسطیح  وارایه کردن  
ها   بلدیه  وتأسیس  وشوارع   طرق 
درشهرهای بزرگ  وکوچک  و توسعه  
وایجاد خیابانها  ومعابر  وفراهم آوردن  
از  خلق  برای  وتفرج   تفریح   وسایل 
خانه  قهوه  واصالح  سینماها   تآترو 
ها  ومهمانخانه ها  پرداخته  یکمرتبه  
درمرکز  والیات  اصالحات  شهری و 
طرق و شوارعی با هرقوه ای  که میسر 
طرف  یک  از   . گشت  شروع   ... بود 
زمینه  که  واداشتند   بکار  را  بیکاران 
واز  نشود   حاضر  دیگر  افکار  برای 
طرف دیگر  کارداران و دارندگان را به 

نقشهای تازه مشغول کردند....
مملکت   درداخل  نظامیان   عملیات  
تولید هیجان  وایجاد حس کار کرد و 
نمود   رابلند  مملکت  صدای  درخارج  
بجانب  تجددخواهان   ضرورت   و 

سردارسپه  متوجه گردیدو...« 
حیات یحیی - جلد چهارم  ص 254 
و 255 وبعدآن       بقیه درصفحه 48 

باز شناسی ارتش ایران
دکتر کاظم ودیعی

ارتش ایران  از خوشنامی تاریخی برخورداراست زیرا زادۀ حس میهنی وپرورده  درذات استقالل طلب ایرانیان است.
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15 اکتبر 1980
انصاری  آقای هوشنگ  دیشب  منزل 
مجیدی  آقای  برای  میهمانی  بودیم 
بود.  برنامه  سازمان  پیشین  رئیس 
به  موقتًا  و  است  درپاریس  مجیدی 
انصاری    ... است  آمده  نیویورک 
بختیارو  )باند  ها  مخالف  گفت  می 
 . گرفتندورفتند  هارا  پول  اویسی( 
سوء  بختیار  جان  به  درپاریس  دیروز 
قصد شده و بازهم زنده دررفته است 
خمینی  به  که  هم  فرانسه  دولت   .
می  شاه  علیه  فعالیت   هرنوع  اجازه  
داد جلوی تمام فعالیت های بختیاررا 

گرفته است .
و  کارتر  بین  معتقدند   ها  ایرانی 
 4( انتخابات  روز  از  تاقبل  خمینی  
گرفتاری  سالگرد  ضمنًا  که  نوامبر 
بعمل  سازش   ) هست  هم  گروگانها 
می آید.وعده ای از گروگانها  آزاد می 
شوند تا  برای کارتر  یک آتوی برنده 
درانتخابات بشود. درعوض البد  دولت 
آمریکا  لوازم یدکی وجنگی دراختیار  
خمینی ومالهای دیگر  قرار می دهد.

امروز شایع بود  یک نمایندۀ مخصوص 
برای   ) نتصورفرهنگ  )ظاهراً  ازایران 
وآمریکا  ایران  روابط   مذاکره  دربارۀ 
 CNN  وارد  آمریکا شده است . کانال
که 24 ساعت پشت هم خبر می دهد  
از امید جدید دربارۀ گروگانها  سخن 

می گوید.

17 اکتبر 1980
دیروز که خبر  آمدن رجائی  نخست 
منتشرشد  اسالمی   جمهوری  وزیر 
وایران  آمریکا  بین  که  گردید  شایع 
شده  توافق  گروگانها   رهائی  برسر 
آنها   رهائی   دربرابر  .وآمریکا   است 
لوازم یدکی وجنگی که در نیوجرسی 
انبارشده و آماده است به تهران حمل 
رادیو  و  آمریکائی  مقامات  کند.  می 
تهران  خبررا تکذیب کردند.ولی هنوز 

نگرانی بین  ایرانی ها هست .
پهلبد   آقای  با  شمس   واالحضرت 
هستند.  اشرف  واالحضرت   مهمان 
این دو  درسانتا باربارا هستند. اخبار 
مهم BBC وجراید راروی  یک ورقه 
نوشته بودم برای همه مهمانان خواندم 

نیویورک تایمز  بمناسبت سفر رجائی 
تحت  دارد  ای  سرمقاله  نیویورک  به 

عنوان » دزد در جستجوی قاضی«

21 اکتبر1980
رجائی در سازمان ملل متحد )شورای 
کرد  صحبت  فارسی  زبان  به  امنیت( 
ودرآن به آمریکا حمله کرد . روز بعد 
یک مصاحبه مطبوعاتی کرد که درآن 
کفش خودرا درآورد که پایش را نشان 
زندانی  شاه  درزمان  بگوید   و  بدهد 

شده واورا شکنجه داده اند.
ایران   اگر  اظهارداشت  دیروز   کارتر 
گروگانها را آزاد کند  او حاضر است  6 
میلیارد موجودی  نقدی ایران را آزاد 
کند. به این ترتیب  کارتر برای  اینکه 
تادرانتخابات   آزادشوند   گروگانها  
انجام هرکاری  حاضر  به  برنده شود  

است .
یکشنبه   درروز  مانسکی   ادموند 
خواهان   آمریکا  گفت   درتلویزیون 
یکپارچگی ایران  است ولی به تهاجم  
صحبت   نحوۀ  این   . کرد  اشاره  عراق 
نفع  به  دارد  آمریکا  دهد   می  نشان 
رژیم  منفور خمینی ازبیطرفی    خارج 

می شود.
تا  گفت  می  امروز  سپهبدی  فرهاد 
چهارم نوامبر  روز انتخابات  ، اعصاب 
ما  ُخرد خواهدشد. تا آن روز  کارتر  
دربرابر  پَستی  هر  به  انتخابات   برای 

خمینی آماده است .
روز عید قربان  )19 اکتبر( هم خمینی 
وهم صدام حسین سخنرانی کرده اند 
تمجید  ارتش خود  از  . صدام حسین 
بیشتر  نیروی  دربرابر  که  است  کرده 
ایران  پیشرفت می کند. خمینی گفته 
هرفرمانده نظامی که در مبارزه قصور 
کند دربرابر خداوند  گناه نابخشودنی 
غیر  مردم  همه  و  شود  می  مرتکب 
نظامی باید  برای جنگ مسلح شوند.

)که مالها سر کار بمانند(
اخبار  به   12:15 درساعت  که  امروز 
اریک  ازقول  دادم   می  گوش   BBC
پاسدار  نفر  صد  چند  گفت  رولو  
خرمشهر  شهر  مرکز  در  که  فناتیک 
افتخار   نهایت  با  آن  به  خمینی  )که 
خونین شهر لقب داده است( مقاومت 

می کنند . از تهران آب ، غذا و مهمات 
نمی  که  تهران  ومقامات  اند  خواسته 
توانند  این وسایل را به آنها  برسانند  
ادامۀ  به  آنهارا  تهران   رادیو  ازطریق 
مقاومت  تشویق کرده وگفته اند : به 
سعادت نوشیدن شربت شهادت  نایل 

می گردید.

23 اکتبر 1980
کارتر   . است  نامناسب  اخبار 
بیشتر  شانس  هرروز  درانتخابات  

ریگان  به  دارد  درکالیفرنیا  آورد.  می 
نزدیک می شود.

درتهران  مالها(   خانه  )قهوه  مجلس 
آزادی  شرایط  یکشنبه   کرده  اعالم  
آمریکا  کندواگر  اعالم می  گروگانهارا 
آنهارا بپذیرد  بالفاصله گروگانها آزاد 
می شوند. رجائی گفته است  آمریکا 

آمادۀ پذیرفتن شرایط ایران است .
می  اوهم   . است  آمده  رضائی  علی 
اومعتقد  فاتح شود.  عراق  باید  گفت  
آزاد   ایران  دولت   یک  تشکیل  به 
که  است.]اراضی  آزادشده  دراراضی 

توسط ارتش صدام اشغال می شود[

24 اکتبر1980
دیروز   . پیداست  کاماًل  خروس  ُدم 
آمریکا  نمایندۀ   امنیت   درشورای 
راندوگفت  سخن  عراق  تهاجم   از 
را  ایران  واستقالل   تمامیت  آمریکا 
داند.  می  ضروری  منطقه  ثبات  برای 
آزادی  شرایط  یکشنبه   روز  ایران 
ورادیوها  کند  می  اعالم  گروگانهارا 
اند  آمریکا  این  وجراید  قباًل نوشته 
شرایط را می پذیرد. پیش بینی تمام  
ایرانی های قربانی رژیم خمینی  دارد 
این  اینکه   آید.وآن  درمی  صحیح 
می  آزاد  انتخابات   از  قبل  گروگانها  
شوند تا کارتر مجدداً وارد کاخ سفید 
او  شودوتمام حمالت خمینی  وعمال 
برضد آمریکا  یک جنگ زرگری است.

خصومت کارتر باشاه به اندازه ای بوده 
 ، سفیر  ویلیام  از  ای  درسرمقاله  که 
است  آمده  دیروز  تایمز   درنیویورک 
که کارتر  یکی از مشاوران ویژه خودرا 
نزد شاه  فرستاده واز او خواسته بوده 
کاماًل  خمینی  خاطر  تا  کند   استعفا 

آسوده باشد.
است  ممکن  گفت  می   BBC دیروز 
رهائی   برای  جدیدی   شرایط  ایران  
گروگانها  تعیین کند که آمریکا نتواند 
فراخواندن  مانند  بپذیرد)مثاًل  را  آن 
عربستان  از  اواکس   هواپیماهای 

سعودی(.
معاملۀ  پاریس    L› AUROR روزنامه  
آور  را شرم  اسلحه  دربرابر   گروگانها 
قلمداد می کندودریک سرمقاله  تحت 

عنوان L,elu du khomeini مینویسد:

کارتر برای تجدید  انتخاب خود به هر 
پَستی وحقارت  تن در می دهد.. بااین 
بیمناک  آینده  به  نسبت  واقعًا  اخبار 

هستم . 

29 اکتبر1980
مناظرۀ  ریگان   و  کارتر  بین  دیشب   
ساعت  یک  مناظره  بود   تلویزیونی 
مناظره   بعداز   . داشت  ادامه  ونیم  
که  بودند  گذاشته  تلفن  دوخط 
مردم زنگ بزنند وبگویند کدام نامزد  
ریاست جمهوری به نظر آنها بهتر بود. 
این خط های تلفن  هرکدام در دقیقه 
5000 مکالمه را ضبط می کرد. نتیجه 
این تلفن ها  دوبریک به نفع  ریگان 
بود  ولی امروز BBC می گفت  دراین 
بوده  برنده  امتیاز   با  مناظرهکارتر 
طرفدار  که  پست  نیویورک   . است 
درشت  تیتر  امروز   است  ریگان  
ریگان   نفع  به  بریک    2 که  بود  زده 
ازاین  نویسند   ولی سایر جراید  می 
نیامده   بدست  قاطع   نتیجۀ  مناظره 

وهیچکدام فاتح نبوده است .
آمریکارا  گروگانها   تب  روزها  این 
دارد  ایران   پارلمان   . است  فراگرفته 
راجع به  آنها صحبت می کند . مالها 
انتخابات  هرچه  از  می دانند که قبل 
از کارتر بخواهند قبول می کند  امروز 
از  قبل  گروگانها  است  گفته  خلخالی 

انتخابات  آزاد می شوند.

30 اکتبر 1980
دربارۀ  ایران   پارلمان  بود   بنا  امروز   
آزادی گروگانها تصمیم بگیرد . ظاهراً 
)ابستراکسیون(  عمدی  غیبت  بعلت 
عده ای ، اکثریت الزم برای مذاکرات  
یکشنبه  وقراراست  نشده   حاصل 
جلسه بعدی  باشد. انتخابات  آمریکا 
سه شنبه است  . مکرر دراینجا گفته 
می شود  400 میلیون دالر  اسلحه )که 
است(   شده   خریداری  شاه  درزمان 
به  شوند  آزاد  گروگانها  اینکه  بمحض 

ایران حمل می شود. 

31 اکتبر1980
آزادی  دربارۀ   باز  تلویزیون   اخبار 
هواپیمای   یک  گویا   . گروگانهاست 
سوئدی درفرودگاه  تهران آماده است 
رادیوی  بکند.  سوار  گروگانهارا   که 
آزادی  که  است  گفته  هم   تهران 
گروگانها  دراین موقع  به صالح است 
صحبت  ویکشنبه  شنبه  *.تمام 
تلویزیون    . شد  گروگانها  آزادی  از 

مجلس سنارا )شورای اسالمی فعلی( 
را نشان می دهد که خلخالی عصبانی 
شده و مشت روی میز میزند وعمامه 
جراید  تمام   سرلوحه  افتد.  می  اش 
گروگانهاست  آزادی  دربارۀ  آمریکا 
آمریکا   نظامی  بیمارستان   نوشتند   .
از  پذیرائی   برای  درویسبادن  

گروگانها آماده است .
اعالم  نوامبر   سوم  دوشنبه  روز   *
دست  از  گروگانها   نگهداری  شد 
دانشجویان خط امام  خارج و به دولت 

سپرده شده است .

7 نوامبر1980
بارانی  انتخابات  روز   ، پیش  روز  سه 
شنیدم  ازرادیو  که  اخبار  اولین  بود  
باوجود  که  کرد  می  ازاین  حکایت 
است  زیاد  دهنده  رأی  تعداد  باران  
معموالً  زیرا  نبود   خوب  خبر  این  .و 
دمکراتها  گروه کارگران و سیاهان و 

اقلیت هارا  به پای صندوق می برند.
که  آمد  خبر  وتوک  تک  ظهر  بعداز 
.نمی  است  جلو  ریگان  اینوروآنور 
هوشنگ  عصر   . کنم  باور  توانستم 
باتمانقلیچ زنگ زد که ریگان می برد.   
شب رفتم خانه واالحضرت اشرف.آنجا 
جمع  تلویزیون  دور  هیجان  با  همه 
بوشهری   مهدی  دکتر  بودند.  شده 
پاریس   از  هم  واالحضرت   شوهر 
واالحضرت   بود.  حاضر  و  رسیده 
ها   کانال  تمام  بود.  کامل  درهیجان 
دادند.  می  را  انتخابات   نتایج  اخبار 
اول خبررسید  فلوریدارا ریگان برده 
موفقیت  اخبار  پشت هم   بعداً  است  
درساعت  تااینکه   رسید.  می  ریگان 
با خانواده اش آمد  9:55 شب کارتر  
وقبول کرد  که شکست خورده است. 
درهیجان  همه   اتاق  درآن   فقط  نه 
بودیم  بلکه از همه جا به واالحضرت 
تلفن می کردند  وتبریک می گفتند.. 

مثل اینکه  ایشان انتخاب  شده اند.
بودیم.  واالحضرت  درخانه  صبح   5 تا 
ایشان ازفرط هیجان  نمی توانست برود 
کارتر  برادرم  قاتل  گفت  می   . بخوابد 
. است  الهی  انتقام  اولین  این  و  است 

 18 نوامبر  1980

با  اشرف   واالحضرت  خانه  پریشب 
واالحضرت  دختر  شفیق  آزاده 
را خیلی  خانم  این  . وصف  آشناشدم 
است   دختری  آزاده   . بودم  شنیده 
موهای   ، بیضی  صورت   . قد  بلند 
پُرپُشت بلند وسیاه ، چشمهای درشت 
 . ملی  احساسات  ویکپارچه   سیاه 
رادرپاریس   آزاد   ایران  روزنامه   او 
فرانسه   وجراید  دهد  می  انتشار 
اورارهبر  سلطنت طلبان  معرفی می 
کنند. سر میز شام  خیلی با تأثر حرف 
پُری  دل  مخالف  وازگروههای  میزد 
داشت . می گفت  اویسی 16 میلیون 
ازعراق   ، بیشتر  خیلی  بختیار  و  دالر 
ودیگران پول گرفته اند. این دو  باهم 
اویسی  مردی  کارۀ  نمی سازند. همه 
اویسی  دفتر  که  عقیلی  بنام  است 
بختیار  گفت   می  کند.  می  اداره  را 
و  کرده  سازش  حسین   صدام  با  که 
بایست   می  دیگر  بود   شده  آلوده  
کرد.  می  بازی  آخر   تا  را   کارت  این 
درپاریس  شهریار   برادرش  که  آزاده 
تروریست  های  هدف  از  شد   کشته 
داشت   عقیده  او   . است  خمینی  های 
 ، بختیار   عمل سوء قصد  علیه جان 
بوده  حسین  صدام   ازطرف  احتماالً  
است وخواسته اخطار کند  مردی که 
پولهارا گرفته وبرده باید حساب پس 

بدهد و یا کاری بکند.
گروههای  این  باید  گفت  می  آزاده 
مخالف تنبل وتن پرور  وپول خور را 

رها کرد و دنبال افراد  تازه ، ازهمان 
هائی که حاال  درتهران وایران هستند  

ومقاومت می نمایند رفت .. می گفت 
دیگر   نرویم  اینها  دنبال   حاال  ما  اگر 
راه  خود  درجمع  مارا  ازمدتی  پس 
 : گفت  اشرف  دهندواالحضرت  نمی 
آنها بدون پول هیچ کاری نمی توانند 
بکنند.. واالحضرت هم  اعتقاد به این 
خمینی  علیه  باید   گروهها  که  دارد 

متحد شوند.
کشیده  درازا  به  خوزستان  در  جنگ 
است . عراق فقط خرمشهر  را کنترل 
با  زدوخورد   روزها   واین  کند  می 
سوسنگرد   اطراف  سنگین   تلفات 
درمحاصره  کماکان   آبادان  است  
آخرهفته  تعطیالت  درتهران    . است 
وبه  دستگیر  را   زاده  قطب  گذشته  
مداخلۀ   با  بعداً  بردند.  اوین  زندان 

خمینی آزادشد.

21 نوامبر1980
 300  -  200 گروه  یک    15:30 ساعت 
با  خمینی   طرفدار  ایرانی   نفری 
شعارهای فراوان  وبلند گو  از خیابان 
47  زیر پنجرۀ من  ردشدند  و بطرف 
اززنهای  روند.   می  ملل   سازمان 
بود  معلوم  آنها  حالت  و  بسر   لچک 
باد  زنده  میزدند  داد  انگلیسی   به   .
باال  همین  از  شعارها  روی   . خمینی 
 Saddam is A  : بخوانم  توانستم 
US puppet   صدام عروسک خیمه 

شب بازی آمریکاست. 

سوم دسامبر1980
رضائی که ازپاریس آمده است می گفت  
با 150 میلیون  دالر می شود  ایران را 
باید  او   بقول  پول   این   . داد  نجات 
مختلف   عشایر   وقیام  تسلیح  خرج  
بشود. عراق   مرز  تا  مرزپاکستان   از 

BBCرا  اخباررادیوی  هرروز   که  من 
می نویسم وشب برای واالحضرت می 
خوانم  دیروز سرمقاله  تایمز لندن را  
نویسد  یک حکومت  می  که  خواندم 
تواند  می  ارتش   حمایت  با  چپگرا  

موردقبول  عامه باشد.

4 دسامبر 1980
انصاری   هوشنگ  آقای  خانه  دیشب 
رفتم . او می گفت  شاه ، هویداودیگر  
کرد  نفی  وزراء وخدمتگزاران خودرا  
به  را  ومملکت  انداخت  زندان  وبه 
بختیارسپردورفت.  دشمنش  دست 
که  نبود  بختیار  سابقه  در  چیز  هیچ 
نشان بدهد  او می تواند  ایران را حفظ 
کند.                                   ادامه دارد  

نوشته دکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

اداهم جنگ  اریان ورعاق

انصاری

بختیار

اویسی

یک مال درجنگ خیابانی درخرمشهر- این جنگجویان باعث سقوط شهرشدند
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برقراری  برای  که  نیست  تردیدی   
درهرسرزمینی،بایدزمینه  دموکراسی 
زمینه  باشد،واین  بوده  فراهم  آن  ی 
آموزش  مراکز  ی  توسعه  ازراه  جز 
ومؤثّر  الزم  وروشنگریهای  وپرورش 
فقروتنگدستی  شدن  کن  وریشه 
وآرامش  امنّیت  وفسادوبرقراری 
دیگر،که  کارساز  ازعوامل  وبسیاری 
دردرازمّدت  دایم  ممارست  با  آنهم 
امید رسیدن به چنان فضای سیاسی  

می رود،بدست نمی آید.
برقراری  ایام  آن  درشرایط  اگرچه   
می  ضعفش  نقاط  ی  باهمه  مشروطه 
بوده  جلو  به  گامی  است   توانسته 
باشد،اما چه کسی وچه مقامی خودرا 
می  قوانین  همان  رعایت  به  موّظف 
آن  وشرایط  ویابااوضاع  است  دانسته 
درکشورماسراغ  میشد  چگونه  روزها 

از دموکراسی گرفت!؟
 درجامعه ایکه حدود نوددرصد مردم 
بوده  محروم  ونوشتن  ازخواندن  آن 
بانوان  یعنی  ان  از جمعّیت  ونیمی  اند 
سایر  آمدندوپیروان  نمی  حساب  به 
پیروان  واعتقادات،همچون  ادیان 
شهروندی  مزایای  از  شیعه،  مذهب 
اند،وپاسداری  برخوردارنبوده 
اجرای  ورعایت  شیعه  مذهب  از 
اصول  ازجمله  آن،  دستورالعملهای 
بوده است،چگونه می  مؤّکد مشروطه 
توان به این باوررسید که درایراِن پیش 
رضاشاه،زیرسایه  کارآمدن  ازروی 
مشروطه،دموکراسی  قوانین  ی 
هّتاکی  در  آزادی  وآزادی)اگرچه 
برقراربود( ونارواگویی   وناسزاگویی 

آنراتعطیل  ورضاشاه  است  برقراربوده 
به  توجه  کرده بود؟مشروطه با 
آمده  کتاب  دراین  تاکنون  که  آنچه 
است،عماًلتعطیل بود ودرچنان فضای 
رضاخان  بودکه  واجتماعی  سیاسی 

ظهورکرد.
به  کشور  رضاشاه  درزمان  اگرچه   
گونه ی دیکتاتوری اداره میشد وجای 
درشرایط  و  انکارنیست،  کمترین 
آن  ُجز  گزیری  روزها  آن  موجود 
نبود،اماچنانچه پیش از این نیز اشاره 
شده است،دردوره ی کوتاه پادشاهی 

وپرورش  آموزش  گسترش  با  اش 
وتأکید  سطوح  ی  درهمه  رایگان 
کالسهای  باتشکیل  درسوادآموزی 
ها  درسربازخانه  حّتی  شبانه)اکابر( 
وتأسیس فرستنده ی رادیویی وایجاد 
واحداث  درسراسرکشور  امنّیت 
وراه  شوسه  راه  کیلومتر  هزاران 
شدن  فراهم  از  صرفنظر  که  آهن  
بازرگانی  دادوستد  وامکان  زمینه 
درداخل وخارج ازکشور،ارتباط هرچه 
بیشترمردِم نقاِط دورافتاده رانیز برای 
نقاط  سایر  بامردم  ومراوده  آشنایی 
از  دیگر  وبسیاری  میساخت  فراهم 
آن  ی  سیاهه  که  بنایی  زیر  کارهای 
خواهد  گفتار  این  پایانی  دربخش 
آمد،)که ازجمله وعده های  مشروطه 
ساز  زمینه  عوامل  از  وهمه  بود(همه 
است،اما  دموکراسی  به  رسیدن  برای 
نه درزمان کوتاه پادشاهی رضاشاه ونه 

حتی دریکی دوسه نسل پس از آن.
درغارزندگی  توان  می  چگونه 
وکوچیدنی  شبانی  ویازندگی  کرد 
رسید،چگونه  دموکراسی  وبه  داشت 
زهواردررفته  سرزمین  میشوددریک 
خانی   وخان  ناامن  و  وورشکسته 
وفقدان ارتباطات،   دموکراسی برقرار 
کرد،  چگونه   میشود با مکتب خانه ها    
وبدون داشتن    افرادی با تحصیالت 
عقب  ی  جامعه   ، وتخّصصی  عالیه 

مانده  را  برای  پذیرا شدن دموکراسی 
طّی قلیل سالی  آماده ساخت،چگونه 
ازدموکراسی  وخان  شیخ  با  توان  می 
سخن گفت وآنان را به رعایت موازین 
می  وادارکردوچگونه  دموکراسی 
بِویژه   اساسی)  قانون  چنان  با  توان   
اصول  اجرای  درانتظار  آن(،  ُمتّمم 

دموکراسی بود؟
نمی  خیال  بود،باپروبال  بین  بایدواقع 
وانتظارباید  کرد،توّقع  پرواز  توان 
زمان  ُمقتضّیات  و  درحّدامکانات 
هرچیزی  تکامل  باشد،برای  ومکان 
وشرایط  اندوزی  زمان،تجربه  گذشت 
عوامل  از  ومکان  زمان  وُمقتضّیات 
دکتر  ی  گفته  وبه  باشند  می  اصلی 
وآرزوی  فطروس«توقعات  میر  علی 
ورویدادهای  برحوادث  را  امروزمان 

دیروز سوار نکنیم«
خود  که  آبادی  دولت  میرزایحیی   
پیش  بارروزهای  نکبت  اوضاع  شاهد 
است،دربخش  بوده  رویدادکودتا  از 
پایانی کتابش به تاریخ دیماه 1314می 
که  ها  تاریکی  نویسد:»...درعین 
می  خودگاهی  ی  روزمره  اززندگانی 
خاطره  بگیرند،یک  مرافرو  خواهند 
مرا  پاشیده  ازهم  آنهارا  بزرگ  ی 
متوجه ی روشنایی ومسّرت خاطر می 
اندازد،وآن این است که پیش ازجنگ 
نخست[ جهانی  عمومی]جنگ 

ننگین  حکومت  قطعی  وشکست   
پرست  وطن  تزاری،هرایرانی 
خبر  ویابی  خوشبین  بغیرازاشخاص 
استقالل  روزگارزوال  ازاوضاع، 
راپیش  ایران  واقتصادی  سیاسی 
این  بقای  به  میکردوامیدی  بینی 
ایرانی  حکومت  درتحت  مملکت 
نداشت،ولی پیش آمدها این ناامیدی 
را به امیدواری ُمبّدل ساخت و اوضاع 
داد  ُمهلت  ملت  این  به  وداخل  خارج 
تازه کرده  نفسی  که  وفرصت بخشید 
ماداریم  اکنون  نماید،  تجدیدحیات 
ازآن فرصت استفاده می کنیم وهنوز 
چندسال به این مدت باقی است دراین 
بلکه  هنوز  فرصت  این  که  صورت 
دیگرچندین  وازطرف  هنوزهاداریم 
ولشکری  کشوری  هزاردختروپسر 
اند  تحصیل  مشغول  وخارج  داخل 
خود  که  است  ای  سرچشمه  ومعارف 
بالّطبع آبهای گل آلود راصاف ونواقص 
ومی  میسازد  برطرف  رابذاته  خویش 
توان بطورقطع گفت ایران ازخطرزوال 
برای همه  یافت،ایران  نجات  استقالل 
وقت مال ایرانی خواهدبود واین است 
آرزوی حقیقی هرایرانی وطن پرست 
شرط  یک  به  است  مشروط  والبته 
اصل  سه  ایرانی  که  است  این  وآن 
راستی  کرده  راپیروی  نیاکان  ُمقّدس 
را  وپندار  وکردار  درگفتار  ودرستی 
هست  هرچه  سازدوبداند  خود  شعار 
فروغی  دروغ  وچراغ  است  درراستی 

ندارد.«)69(
رضاشاه،  ی  درباره  کسروی  احمد   
درکتابی باعنوان«سرنوشت ایران چه 
وزمان   1324 ودرسال  بود؟«   خواهد 
شوروی  روسیه  نظامی  نیروی  حضور 
رشته  به  توده  حزب  وقدرت  درایران 
است،نوشت:»... درآمده  نگارش  ی 

میگویند  توده  حزب  سران 
تنها                                                                                       درایران  رضاشاه  درزمان 
ی  گفته  بوده،به  جاری  نفوذانگلیس 
طرفه  یک  ایران  سیاست  خودشان 
بوده واکنون باید دوطرفه باشد،به هر 
شوروی  نفوذدارد  انگلیس  که  اندازه 
هم دارای نفوذ باشد، این چیزی است 
که درگفته ها ونوشته های خودتکرار 

 چه درمجلس وچه دربیرون کارشکنی 
خزعل  به  آشکارا  کرده  بسیار  های 
شما  حال  میداد،بااین  نشان  حمایت 
رضا شاه راآلت دست انگلیسی ها می 
قهرمانان  از  رایکی  شماریدومدرس 
است  آورید،این  می  حساب  به  ملت 
دراین  حقایق  بودن  وارونه  ی  نمونه 
گویید  می  سو  یک  از  کشور،شما 
اند  طرفدارارتجاع   ها  انگلیسی 
به  کارهایش  راکه  سورضاشاه  وازیک 
انگلیسی  دست  آلت  بوده  ضّدارتجاع 
ها می خوانید،من نمیدانم این دوُسخن 

باهم چگونه سازگاراست!؟
این  ازکارافتاد،راه  رضاشاه  ازروزیکه 
به  که  گردید،ایالت  گشاده  ارتجاع 
اول  حال  بودند،به  آمده  زیرانتظام 
بهم  یکسان  وکاله  بازگشتند،رخت 
آوردوباره  ُسخریّه  به  ها  خورد،هیکل 
زنی،قمه  نمودارشد،سینه  درخیابانها 
ماه  وحشیانه  اعمال  قبیل  واین  زنی 
دوباره     ، بود  شده  ممنوع  که  محّرم 
بیرون  ازچادر  که  آزادگردید،زنها 
آن  به  یافتندکه  بودندآزادی  آمده 
گفت  خواهند  که  بازگردند...میدانم 
ازرضاشاه دفاع می کنم،ازتاریخ ایران 
دفاع می کنم،ودراین چندسال تاریخ 
شد،من  ُگم  وراهش  شد  لگدمال  هم 
برخالف  را  سخنی  ام  نکرده  عادت 
قادرباشم  دفاع  وبه  بشنوم  حقیقت 

وازخودخودداری نشان بدهم.« 
سیاسی  رجال  از  یکی  الّلهیارصالح   
پایه  واز  مصدق  دکتر  وازطرفداران 
وپیشگامان  ملی  ی  جبهه  گذاران 
وعضو  نفت  صنعت  شدن  ملی  نهضت 
ایران  نفت  شرکت  یداز  خلع  هیأت 
درهفتگی  که  دارد  وانگلیس،گفتاری 
ی  شماره  به  لندن  کیهان  ی  نامه 
چاپ  به   1376 16بهمن  693مورخ 
برخالف  گوید:»  می  است،  رسیده 
ی  درنتیجه  اشخاص  اغلب  که  آنچه 
بی اطالعی اظهار می کنند ومیگویند 
رضاشاه تابع انگلیسی ها بود،تاآنجاکه 

من اطالع دارم شاه فقید هرچندبه 

آنها  باکمک  گفته ی خوِدانگلیسی ها 
درتمام  مرحوم  آن  آمد،ولی  برسرکار 
از  پیش  خود،حتی  سلطنت  مّدت 
برسد،سعی  سلطنت  مقام  به  آنکه 
استعمار  ازاسارت  را  ایران  داشت 
کارهایی  وازجمله  نماید  آزاد  انگلیس 
انجام  به این مقصود  که برای رسیدن 
میداد،کوشش دایم درجلب عالقمندی 
درایران  گذاری  سرمایه  به  امریکا 
نفت  استخراج  درامر  وبخصوص 
سرمایه                                           موضوع  دفعه  اولین  که  بود 
نفت  دراستخراج  امریکاییان  گذاری  
غربی  وشمال  وشمالی  شرقی  ایاالت 
وقتل  سقاخانه   ی  باقضّیه  ایران  
ی  گردید،واقعه  منتفی  ماژرایمبری 
وزارت  درزمان  که  بود  مذاکراتی  دوم 
دارایی داور باکمپانی نفت  ام ایرانین 
 am Iranian oil(کمپانی اویل 
نفت  به شرکت  وابسته   (  company
وُمنتهی  انجام گرفت   )  sea board(
طرف  از  آن  انعقادقراردادوتصویب  به 
به  هم  قرارداد  این  شد،ولی  مجلس 
میشود،به  داده  توضیح  که  شرحی 

جایی نرسید.
این  به  راجع  مذاکرات  که  موقعی   
نفر  ویک  بامسترکالب  قرارداد 
وزیرمختار  سابقًا  که  دیگر  امریکایی 
انجام  است  بوده  درایران  امریکا 
داور،من  مرحوم  بر  گرفت،عالوه  می 
ومرحوم نصراهلل جهانگیر رییس اداره 
مالّیه،دراین  امتیازات ونفت وزارت  ی 
ازاو  وغیر  داشتیم  دخالت  مذاکرات 
معاون  حتی  فقید،اََحدی  وخودشاه 
نکردوبه  پیدا  اطالع  دارایی  وزارت 
نگهداشتن  سّری  موضوع  راستی 
جالب  وقایع  از  یکی  مذاکرات  این 
وجود  با  کشوربودکه  این  واستثنایی 
وسفارت  ها  انگلیسی  شدید  مراقبت 
مذاکرات  درتهران)بااینکه  انگلیس 
کشید( امتیازطول  این  به  راجع 
از  وموقعی  بودند  اطالع  بی  کاماًل 
مرحوم  که  شدند  ُمستحضر  موضوع 
موافقت  کسب  بعداز  قراردادرا  داور 
رضاشاه به مجلس شورای ملی تقدیم 
کرد وتقاضای تصویب فوری آنرانمود.
که  روزی  جهانگیر  نصراهلل  مرحوم 
وانگلیسی ها  به مجلس رفت  قرارداد 
ازآن باخبرشدند به اتاق من دروزارت 
دارایی آمد وگفت:»رییس شرکت نفت 
به  امروزسراسیمه  وانگلیس  ایران 
خشمناک  العاده   وفوق  آمد  من  اتاق 
کسب  بدون  ایران  دولت  بودازاینکه 
نظرواطالع انگلیسی ها به امریکایی ها 
قراردادنفت منعقد کرده است وبا تغّیُر 
ُمشت روی میز من زدوگفت ما نخواهیم 
گذاشت دیگران دکان درمقابل نفت ما 
بازنمایند،ظاهراً انگلیسی ها به تهدید 

خود عمل کردند،زیرابه فاصله ی کمی 
بعدازتصویب قرارداد درمجلس شورای 
کمپانی»ام  درتهران  که  وموقعی  ملی 
آبرومندی  ی  اویل«اداره  ایرانین 
آالت  ماشین  مقداری  حتی  بازکرده 
آورده  بندرشاه  به  نفت  استخراج 
مقّدمه  هیچ  وبدون  بودند،ناگهان 
وزارت  به  امریکایی  ازکمپانی  ای  نامه 
اینکه  استناد  وبه  رسید  دارایی 
معادن جدیدنفت درنقاط دیگربدست 
صرفه  با  آنها  استخراج  که  آمده 
موادقراردادرا  از  میباشد،یکی  تر 
خودرا  وانصراف  قرارداد  ُمستمسک 
از استفاده ازاین امتیاز به دولت ایران 
العاده  فوق  عمل  این  که  کردند  اعالم 

باعث ناراحتی شاه فقید گردید.« 
کودتا  چگونگی  ی  درباره  اگرچه 
قدرلزوم  به  رضاشاه  آمدن  کار  وروی 
ذلک  است،مع  شده  اشاراتی  وکفایت 
به  صالح    اللهیار  ی  گفته  ی  درباره 
به  فقیدهرچند  که«شاه  شرح  این 
هاباکمک  انگلیسی  خوِد  ی  گفته 
نکته  برسرکارآمد...«یادآوری  آنها 
اگرچه  ُمّدعا  این  با  رادرپیوند  ای 
میداند  ضروری  اما  است  تکراری 
انگلیسی  دست  رضاشاه  چون  که، 
ودرامور  بود  کرده  کوتاه  ازایران  هارا 
سایر  به  کشور  وعمرانی  بازرگانی 
امریکایی  وهمچنین  اروپایی  دول 
دارکردن  لّکه  داشت،برای  ویژه  توجه 
چنین  این  ی  بااشاعه  او  وتخفیف 
اباطیلی پرداختند،اما زمانیکه او ازکار 
گفته  آن  تکذیب  به  گرفت،  کناره 
شده  منتشر  هابرآمدندواسنادسّری 
بریتانیا  ی  امورخارجه  وزارت  ازسوی 
که  تاآنجا  آنها  از  ای  پاره  به  نیز)که 
درگنجایش این کتاب بود اشاره شده( 
دخالت  عدم  از  حکایت  روشنی  به 
از  نامبرده  دولت  آگاهی  عدم  وحتی 
نیروی  بدست  رویدادکودتا  امکان 

قزاق دارد.
تاریخ8  به  ای  مقاله  طّی  تایم  مجّله 
  ]1 3 2 0 ر یو 1شهر 8 [1 9 4 1 مبر سپتا

ایران  برهم  درهم  وضع  به  بااشاره 
درزمان قاجاریّه می نویسد:»...حکومت 
مرکزی قدرت نداشت،راه ها فقط برای                                                                                                                     
بود،خانها  وشترمناسب  قاطر 
کرده  سلب  را  امنّیت  محلی  وقبایل 
ُحکمفرمابود،درچنین  بودند،قحطی 
عنوان  به  ابتدا  رضاشاه  اوضاعی 
وزیر  نخست  وزیرجنگ،سپس 
خدایان  خشم  پادشاه،مانند  وبعداً 

شمشیرخودرا فرودآورد.
داد،به  سروسامان  را  ارتش  وی   
بخشید،حق  خاتمه  غارتگری 
را  درامورسیاسی  وُمداخله  قضاوت 
را  کودکان  ُمالهاگرفت،ازدواج  از 
رااززیرحجاب  ساخت،زنان  ممنوع 
خانوادگی  اجتماعی  درآوردووضع 
بخشید،مدارس  رابهبود  آنان 
آورد،دستگاه  بوجود  ُمدرن  ودانشگاِه 
متناسب  برپاشدوساختمانهای  دولتی 
شد،بطورخالصه  ساخته  آنها  برای 
وی ایران زمین افتاده راروی پاهایش 
وبانک  ساخت  آهن  وراه  قرارداد،راه 
کرد،کاپیتوالسیون  تأسیس  ملی 
راازبین بُرد، وی یک ناسیونالیست بود 
ونام »پرشیا« را به ایران ُمبّدل کرد...
کاررضاشاه درایجاد ایران نوین از کار 
بود،پیرامون  دشوارتر  آتاتورک  کمال 
کمال آتاتورک بسیاری ازروشن فکران 
اروپا  ی  کرده  تحصیل  وکارشناسان 
رضا  وجودداشتند،درحالیکه  دیده 
راازهیچ بوجود آورد. نوین  ایران  شاه 

نسبت  میشد  ُمقتدرتر  هرقدررضاشاه 
بیشتری  بدبینی  ها  انگلیسی  به 
شیر  صورت  به  پیدامیکرد،بطوریکه 
ودرسال  انداخت  پنجه  انگلیس 
هواپیماهای  خ(پرواز  ـ  1931)1310ه 
امپریال ایرویز  برفضای ایران راممنوع 
که  دونیرویی  پیش  ی  ساخت...هفته 
فکرکندباهم  توانست  نمی  هرگز  شاه 
هم  وانگلستان[به  بسازند]روسیه 
وبه  ساختند  وباهم  شدند  نزدیک 

آرزوهای او ]رضاشاه[ پایان دادند.«
 1366 تابستان  15مورخ  ی  درشماره   
فصلنامه ی »ره آورد«چاپ لوس آنجلس 
ِی«  مهدو  »ابراهیم  قلم  به  ای  ،مقاله 
درج  پیشین  رژیم  ازبلندپایگان  یکی 
خودناظراوضاع  که  بود،ازآنجا  شده 
بوده  کودتا  وبعداز  پیش  ایران  واحوال 
دراین  را  ازآن  است،ازاینروبخشی 
گفتارمی آوریم، اومینویسد:»اگرمانسبت 
به رضاشاه باطرزتفُکرفرنگی و دموکراسی 
یونانی  نگاه کنیم، قضاوت مان معقول 
حکومت  بود،زیرا  نخواهد  ومنطقی 
وزندگانی  تاریخی  آمدهای  وپیش 
است،مابایدمبنای  بوده  این  غیراز  ما 
قضاوت رابرزندگی خودمان و واقع بینی 

بگذاریم،                بقیه درصفحه 48

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
 پژوهشی از ک. هومانقسمت بیست ودوم

درزمان ظهوررضاشاه  مشروطه عماًل تعطیل بود و درشرایط آن روزگار چاره ای جز 
اِعمال دیکتاتوری نبود.دمکراسی یک شبه بوجود نمی آید.

احمدکسرویالهیارصالحافتتاح تونل کندوان توسط رضاشاه کبیر
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سرزمین  ایران   بعلت موقعیت  خاص 
مناسب   وهوای  وآب  جغرافیائی  
مورد   کرتراً  زیرزمینی   وثروتهای 
وحشی   واکثراً  مختلف  اقوام   حملۀ 
اسیر  درنتیجه   . است  قرارگرفته 
وآثار  است  شده  فراوان  مشکالت  
قرنها   درطول  حمالت   آن  از  هریک 
وشاید هزاره ها  درفکر وروح  ملت ما  
رسوباتی برجای گذاشته  که بصورت  
مشکالت اجتماعی خودنمائی می کند.

حمالت   سایر  با  عرب   حملۀ  مثاًل  
فرق داشته است  واین حمله درواقع  
ساختار اجتماعی  کشور مارادگرگون  
کرد.  به این معنی  که  دین ومذهب  
درکار دولت  به نحوی  داخل شد. تازه 
ترین حمله به کشورما  درسال 57 به 
دست بیگانه  صورت گرفت که بکلی 
امور جامعه  را رأسًا  دراختیار  ادارۀ  
گرفته  وعماًل  فجایعی را باعث شدکه 

شرم آور است .
که  که   خواندیم  مجله  درهمین 
بنام  زنی   خانۀ  به  دولتی   عوامل 
اورا  برده  حمله  محمدی   نرگس 
بردند.  نامعلومی   دستگیر  وبه مکان 
ادامه  شرایط  از   یکی  که   میدانیم 
، داشتن  امنیت  انسان   زندگی  یک 
فردی  واجتماعی است . آیا در چنین 

محیطی  زندگی امکان پذیر است ؟
 . شنویم  می  خبرهارا  این  غالبًا   .ما 
و    نیست   مربوط  ما  به  که   این  مثل 
پیداست   چنین   کارهایمان  و  فکر  از 
.آنچه  کنیم  نمی  مسئولیت  احساس 
 70 برسر  اسالمی   حکومت  دارد  
به  آورد   می  ایران  مردم  میلیون  
درهرنقطه   که  ایران   اهالی  تمامی 
می  مربوط  هستند  ساکن  جهان  
هائی  رسانه  آنمه  درمورد   اما  شود.  
کنیم   دقت  اگر  هستند   درخارج  که 
همدردی   احساس  اکثراً   بینیم   می 
سرگرم   سازانشان  برنامه  کنندو  نمی 
زندگی  نیازمندیهای  رفع  و  کارها  
است  درحالی  واین  هستند  درخارج 
داخلی   هموطن  میلیون    70 آن  که 
که  ازما  اند   شده  حکومت  اسیر  که 
 . دارند  انتظاراتی  هستیم   درخارج 
آنها نمی خواهند  که ما جان خودمان 

را فداکنیم ولی انتظاردارند  که ماهم  
وخواسته  ازوقت  درصدی  حداقل  
به  کمک   صرف  را   خودمان  های 
رهائی هموطنان داخل کنیم . ودرصد  
ورهائی  باآرزوها  مغایر  هم   دیگری 

مردم داخل نباشد.
 ما ایرانیانی که هرکداممان  درسنین 
درزمینۀ  هستیم   سال  پنجاه  باالی  
به  هریک   57 اسفبار  رویداد  
توانیم   ونمی  هستیم  مسئول  نوعی 
مبرا  مسئولیت  ازاین  را   خودمان 
که  خاصی  موقعیت  .ودراین  بدانیم 
تاریخی  پیش  بزرگ  برای یک ملت  
وبه  بزنیم  گول  را  خودمان  آمده  
ظاهراً  که  کنیم  کاری  سرگرم   نوعی 
 ، حاال  نه  البته  باشد   هم  کارمفیدی 
باشد.   مفید  صلح   زمان  برای  بلکه  
زمان   اهمیت  که تشخیص   اینجاست 
ومکان برای ما مهم است چون وقتی  
جامعه   یک  برای  ناگواری  اتفاق   یک 
اقدام  سریع  اولین کار  رخ می دهد  
برای جلوگیری از گسترش خطر است 
تفکیک   برای  اقداماتی  وهمزمان  
وبرقراری  خطر  عوامل  وجداسازی  

این  بجای  اینکه   نه  وتأمین  امنیت 
اقدامات  الزم  اولیه مابیائیم  به ذکر 
وبازگوکردن  شعرخوانی  و  نصیحت 
مشغول  را  خودمان  گذشته  اتفاقات 
واین درحالی است که نصیحت  کنیم 
گذشته  اتفاقات  وذکر  خوانی  وشعر 
ازنظر   .اما  نیست  بدی  کار  هیچکدام 
زمان ومکان  مورد ایراد است چرا که 
می  که  داریم   مادرفرهنگ خودمان  
نیکوست  خویش  بجای  هرچیز  گوید 
برای  رفتند  ای  خانه  به  دزد  دونفر    .
 . شدند  بیدار  خانه   اهالی   . دزدی 
راندند   اتاقی   رابه  خانه  اهل  دزدها  
می  آنهارا  وتهدید  وبادادوفریاد  

ترساندند  تا از هراقدامی بپرهیزند.
بود  زیرزمین   در  که  پدربزرگ  
درنتیجه    . راشنید  سروصداها   این 
آمد  رابرداشت   اش  قدیمی  تفنگ 
و  را  روبه دزدان گرفت   تفنگ   . باال 
دزدها   . باال  دستها   . ایست  فریادزد  
ازترس  باالگرفتندو  دستهارا  ازترس  
جان  شروع به التماس کردند که مارا 
بیرون  رویم   می  ازخانه  ما  نکشید 
درهمین   . خواهیم  نمی  هم  چیزی 

موقع  که  دزدها قصد داشتند  خانه 
را ترک کنند  طفل کوچو خانواده  به 
نمیدونی   مگر  بابا   : گفت  پدربزرگ  
که فشنگ  تفنگ  سالهاست  این  که 
ندتره. دزدها بااین اطالع  به پدربزرگ 
حمله کردند  تفنگ را ازاو گرفتند  و 
الزم  تشریح  دیگر  که  قضایا  بقیه 

ندارد.
بود   نکرده  بدی  کار  طفل  آن   
میخواست راست بگوید  ولی بی موقع 
بود و تاکتیک پدربزرگ را نقش برآب 

کرد. 
که  دهد   می  هشدار  ما  به  مثال  این 
و  شده   اسیروگرفتار  امروز   ملتی 
رژیمی   ودرمقابل  دارد  قصدرهائی 
خودکامه است  ودارد مبارزه می کند. 
این مبارزه  جنگ بدون اسلحه است  
چنین  افراد   تمامی  است   بهتر  پس 
شرایطی   درچنین  را  ملتی  خودشان 
فارس    حکومت  روزی   . بدهند  قرار 
بدست فردی  بنام صاحب دیوان  بوده  
او کاری به زندگی  مردم نداشته  وکار 
. مردم هم  است  را می کرده  خودش 
می گفتند  صاحب دیوون خرتو برون  

چیکار داری به نرخ نون . 
یکی از مشکالت  اجتماعی دیگر  ما 
این است که لغات  وواژه هائی  را که 
دولتهای استعمارگر  انتشار می دهند  
بدون این که  معنی آن واژه را  رابدانیم  
واثرات ناشی  ازآن را  درک کنیم  آن 
واژه را تکرار می کنیم . از جمله این 
واژه ها  کلمه  انقالب بود  که ندانسته 
تکرار  داریم  ضررخودمان   به  را   آن 
این  انقالب   تکرارواژۀ  با  .و  کنیم  می 
برایمان بوجود  را که استعمار   خفتی 

آورد را می پذیریم .
انقالب   نظیر  آنهم  که  دیگری  عبارت 
است  این است که » استعمار عقیده 
دارد  ایرانی راباید گرسنه نگهداشت 
از  افرادی   بازهم  و  کند«   تمکین  تا 

خودما  این جمله را تکرار می کنند.
به این جمله  درست نگاه کنید که از 

دو قسمت تشکیل  شده است. 

نگهداشتن   دور  آن   اول  قسمت 
ایرانی  از ثروتها یش هست  تا گرسنه 
ایران   ملت  که  دانیم   می  ما  بماند  
اینهمه ثروتهای  ملی هست  صاحب  
چگونه می شود  که گرسنه بماند  .؟ 
بازود.  پس اجازه می دهیم وقبول می 
کنیم که مارا بازور گرسنه نگهدارندتا 
کنیم  تمکین  جمله  دوم  درقسمت 
خودکلمه تمکین معنائی بسیار وسیع 
، »بی  ، »زرخرید«  دارد  مثل »بنده« 
تفاوت« ، »ستم پذیر« ، »مرده«. وقتی 
این  که  نمی شود   عارمان  ماخودمان 
جمله را  دربارۀ ملت  خودمان بخوانیم  
پذیری   ستم  یعنی  کنیم   وتکرار 
بنابراین  آدم   . را می پذیریم  ومردن 
مرده هم دیگر به چیزی  برای زندگی 
احتیاج ندارد واین همان چیزی است  
هم  وما  است   استعمار  آرزوی   که 

داریم  آن را می پذیریم .
اینها  مشکالت اجتماعی ماهست . بی 

خودنبود  که ما به این روز افتادیم .
 میدانیم که ملت ایران  فقیر نیست و 
یکی ملت های ثروتمند جهان بشمار 
میرود.اما به ناحق اورا فقیر کرده اند. 
حاال باید دید  چگونه  می شود ملتی 
را فقیر کردوراه چاره چیست  تا از فقر 
نجات پیداکرد؟ ضرب المثلی داریم که 
می گوید  حق گرفتنی است.پس باید 
بگیریم  را  خودمان  وحق  برخیزیم  
گول  یکبار   که  نفتی  مثل  حق  این   .
آورند  می  که  نیست  خوردیم   را  آن 
درب خانه هایتان درمیزنند و  به شما 
گیریم  داریم می  که حاال  می دهند.) 
وبهمین علت فقیرشدیم.( مسافرینی 
که از ایران می ایند  تعریف می کنند  
ومی گویند  درفروشگاهها  انواع میوه 
دربازار   . است  فراوان  ها   وخوردنی 
فراوان  خارجی   اجناس  همینطور 
اکثریت   ، فراوانی  این  با  ولی  است  
هم   گرسنه  شکم  اند.  گرسنه  ملت 
ایمان به خدا و پیغمبر نداردوگوشش 
به روضه خوانی آخوند  بدهکار نیست 
. از طرف دیگر  بعلت  پیشرفت علوم  
وتکنولوژی  دنیا به صورت  دهکده ای

می  همدیگررا  دارند  همه  که  شده    
بینند . نمی شود که درروی پشت بام 
دونوع هوا برقرارباشد . دریک جامعه  
اکثریت  که  وبقیه  سیر  معدودی  عدۀ 
هستند گرسنه وفقیر باشند. این وضع 
اگر   حاال  کند   پیدا  ادامه  تواند   نمی 
مردم  اکثریت  گرسنگی   علت  دنبال 
بگردیم  خواهیم دانست  که ثروتهای 
تقسیم  نادرست  به  ایران   مردم  ملی 
اند   مانده  گرسنه  اکثریتی  که  شده 
ندارد   امکان  بام ودوهوا   وچون  یک 
آنها که فقیر ند می توانند  جمله کنند 
فراوانی  موجود  را که بصورت  وآنچه 
تا  بردارند   را   خودشان  سهم  است  
واین  باشند   همدیگر  مثل  همگی 
صورت  دراین  برود.  بین   از  تفاوت  
است   توانسته  فقیر  اکثریت   آن 
بااین حملۀ حق طلبی  نصیحت های 
آخوندها را که به مردم فقیر می گوید 
خداست  خواست  این  فقیری  تو  اگر 
شود  می   ، بوده  این  تو  وسرنوشت 
خواست خدا و سرنوشت را عوض کرد 
توانست  فقیر  واکثریت   ملت  وقتی 
عوض  را  سرنوشت  و  خدارا  خواسِت 
هم  استعمارگران  دزدی  مسیر  کند  
عوض می شود وتغییر می کند وبقول 

هادی خرسندی :
میرسدروزی که مردم جمله یکدل میشوند

تافروآرند خرهارا زروی بامها
اکنون زمزمۀ   این کار  دردنیا بصورت 
علنی  شروع شده . درخبرها خواندم 
که  آفریقائی   کشورهای  جوانان  که 
تمامی  اروپائیان   اند   شده  متوجه 
دارند  را  را  کشورشان  ملی  ثروتهای 
دریای  راهه  از  کنند   می  غارت 
مدیترانه  عده های زیادی خودشان را 
به  سواحل کشورهای  ایتالیا ، فرانسه 
، آلمان  رسانده اند ومی گویند  ماهم  
ماهم  می خواهیم   مثل شما   زندگی 
نشینان   خارج  است   بهتر   . هستیم 
هم به خود بیائیم وهمراه همان مردم  
برای  نه  برداریم   قدم  وگرفتار  اسیر 

خوشگذرانی های خودمان.
پاینده ایران.

ُمشکالت اجتماعی

 * وقتی  یک اتفاق  ناگواری برای یک جامعه  رخ می دهد  اولین کار اقدام  
سریع برای جلوگیری از گسترش خطر است

سرتیپ ا. اقصی

هرسال عده ای از هموطنان ما بخاطر پناهنده شدن به قعر دریاها فرومی روند

یا بهتر بگوئیم دولت شهر اسپارت در سرزمینی واقع  کشور کهن  اسپارت 
شده بود که امروزه یونان نامیده می شود. مردم این دولت شهر  از پیروجوان 
اما نقش  بودند  از سربازی معاف  زنان  تنها  و  بودند  و خردوکالن همه سرباز 

مهمی درتشویق مردان وجوانان  به سپاهیگری داشتند.
تربیت کودکان اسپارتی  از نخستین  سالهای تولد بود که به مهد کودک ها ی 
نظامی  سپرده می شدند وفقط گاهی  اجازه دیدن  مادرو پدرخودرا داشتند.

این کودکان  اغلب لخت بودند و اجازه پوشیدن  لباس به آنها داده نمی شد. 
زیرا مربیان آنان مایل بودند کودکان اسپارتی  به سرماوگرما و یخبندان  یا 
واهمه  زندگی  از شداید  و  آفتاب عادت کنند  العاده   حرارت وسوزش  فوق 
کوچکی  باهمه  اسپارت  مسیح   میالد  از  پیش  قرن  شش  باشند.  نداشته 
وجمعیت کم ، بزرگترین قدرت سیاسی ونظامی درمجموعه کشورهای یونان 

باستان بود.
اسپارتی ها همه سرباز بودند وتمام سالهای زندگی خودرا به خدمت سربازی  
وتمرین وجنگاوری می گذراندند. اسپارتی ها بقدری  نترس و جنگجو  بودند 
به تن نمی کردند وفقط سروصورت خودرا می پوشاندند و  که لباس جنگی 
بدن خویش را درمعرض ضربات  شدید دشمن قرار می دادند . علت دیگر  این 
کار  آنان جنبه مادی داشت . زیرا اسپارتی ها چندان ثروتی نداشتند  که آن 

را به مصرف زره و لباس جنگی برسانند.
آلمان  بود. کشورهای متعددی چون  آنان  تنها  سالح  نیزه وشمشیر و سپر 
واسرائیل  واسپانیا  استالین  درزمان  روسیه   ، فاشیست  ایتالیای   ، هیتلری 
کوشیدند نوجوانان خودرا مانند نوجوانان اسپارتی تربیت کنند اما نتوانستند 
قدیم  اسپارت  مختص  فقط  اسپارتی  وتربیت   برسندوتعلیم  مطلوب  حد  به 
باقی ماند. اسپارتها بارها با ارتش ایران جنگیدند و درترموپیل از ایرانی ها 

شکست خوردندکه منجر به فتح آتن توسط ایران شد.

کشوری که مردمش همه سربازوجنگجو بودند
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 و اما امپراطوری اسالمی 

به  و  دوم  از جنگ جهانی  مدتی پس 
اجرا گذاشتن طرح » کمربند سبـز«، 
قدرتهای  ابر  بین  عجیبی  مسابقه 
شوروی و تیم آمریکا - انگلیس برای 
نفتی  منابع  کنترل  گرفتن  بدست 
هیچ  هم  اینها  و  شد  آغاز  خاورمیانه 
کوتاهی درراستای پیشبرد اهدافشان 
ماکیاولیستی  بطریق  حتی  و  نکرده 
سیاستهای  قیمتی  هر  به  مزورانه  و 
البته هنوز  خود را اجرا میکردند  که 
ای  ویژه  توجه  با  ولی  میکنند.  هم 
گرفتاری  تمام  با  متعال  خداوند  که 
و  پیغمبر خیز  منطقه  این  به  هایشان 
و  کفار  بحال  تا  اند  داشته  پرور  امت 
دشمنان نتوانسته اند کامأل در اجرای 
طرح های شیطانی خود موفق باشند. 
ایران  باستانی  و  زیبا  کشور  بیگمان 
منطقه  کشورهای  مهمترین  از  یکی 
از  مرموزی  بدالیل  بنا  که  میباشد 
چهارده قرن پیش وضعش بدتر و بدتر 
شد تا اینکه رسید به حکومت صفویه 
خورد  پلمب  شیعه  مذهب  جریان  که 
و آنچه که بطور غیر رسمی میگذشت 
با  طلبه  و  مال  و  آخوند  و  شد  رسمی 
تازه  جان  مرکزی  حکومت  پشتوانه 
امپراطوری  زمانیکه  گرفـتند.  ای 
عثمانی و  پادشاهان صفویه به سر و 
سرعت  با  کفار  میزدند،  همدیگر  کله 
در  را  ترقی  های  پله  تمامر  چه  هر 
میدانهای علم و صنعت طی میکردند. 
باقر  محمد  مال  که  زمانی  یعنی  بعله 
مجلسی در آداب آروغ زدن و جماع 
با حیوانات روضه میخواندند ، کفار با 
فرستادن سیاحان و بازرگانان مشغول 
و  بومی  های  فرهنگ  با  آشنایی 
موشکافی اوضاع اجتماعی میبودند و 
همان معلومات را هم در راه گسترش 
با  گرفتند  بکار  خودشان  امپراطوری 
سازی  امت  هدفشان  که  تفاوت  این 
از  دین  جدایی  خوب  مزه  چون  نبود 
قدرت  و  بودند  چشیده  را  سیاست 
تفتیش  و  انگیزیسیون  کننده  نابود 
عقاید را هم درک کرده بودند. خالصه 

که اوضاع فالت ایران روز به روز بهتر 
میشد و در زیر سایه پادشاهان اسالم 
تکنولوژی  و  پیشرفت صنعت  در  پناه 
اینکه  تا  میبودند  رقابت  در  غرب  با 
رسید به خاندان دست نشانده پهلوی 
آنان بدون  ایرانسازی  نه تنها ادعای   .
وجود  بلکه  است  مدرک  و  دلیل 
پیشرفتهای  آهستگی  باعث  آنان 
چشمگیرایرانیان نیز شد و با شکست 
افتضاح غرب با اسکتبار و صهیونیست 
دولتهای   ، اسالمی  شکوه  با  درانقالب 
بستند.  را  بساط خود  کننده  استعمار 
رژیم خودکامه پهلوی که کارشان فقط 
شده بود سازندگی و پیشرفت را بخاطر 
دیکتاتوری آنان بویژه در موارد آزادی 
زنان و ایجاد فرهنگ متعادل و معقول 
، از سر راه برداشتند و حاال رژیم آزاد 
و مستقل جمهوری اسالمی را سر کار 
جاهل  همه   ، ی  تا  الف  از  که  آوردند 
دادن  سواری  بدرد  فقط  و  نادانند  و 
به  راحل  امام  که  روزی  از   . میخورند 
محبت  بذر  شدند  فرما  تشریف  ایران 
و دوستی را در منطقه به اسم مبارک 
امامی  ای  خرده  و  دوازده  شیعه  امت 
امت  مذاق  به  اینکار  البته   . کاشتند 

از  هم  آنها  و  نیامد  خوش  شیعه  غیر 
آنطرف شروع کردند به انگولک کردن 
جریانات و نتیجه اش هم همینی شده 
است که اکنون می بـینـیم از آسیای 
میانه تا شمال آفریقا همه در صلح و 
صفا و یکپارچگی بسر میبرند. ما همه 
اینها را مدیون استراتژی کمربند سبز 
و بی خردی امت مسلمان هستیم که 
و  مقاومت  با   ، درایت  و  رقابت  بجای 
اسالم  برای  استکبار  عوامل  با  مبازه 
اند.  شده  آفرین  افتخار  مسلمانان  و 
افتخارات شامل  این   ، ایران  مورد  در 
و  بیکاری  و  اقتصادی  خراب  اوضاع 
دیگر  ایراد  و  عیب  هزاران  و  فشار 
است. اقتصاد بسته و مافیایی وابسته 

به نفت که حاال به هن و هن افتاده.
ملیت  برایش  هم  مال  و  آخوند  طایفه 
اهدافش  و  ندارد  معنی  وطن  و 
کردن  گنده  شکم  و  خرافات  ترویج 
را  برنامه  همین  هم  راحل  امام  است. 
بیندازد و  راه  داشت که امت اسالمی 
در  شاتو  نوفل  درخت  میوه  هم  حاال 
اسالمی  امپراطوری  اندازی  راه  خیال 
راستای  در  امتی  بوقچیان  میباشد. 
منبر باالی   ، هپروت  رؤیاهای  همین 

دروغ  و  هجویات  گونه  هر  و  رفته 
به رگ امت تزریق  را  های شاخداری 
مردم  فکر  ایکه  بجای  کنند.  می 
را  ملی  سرمایه   ، باشند  خودشان 
فساد  امپراطوری  انداختن  راه  خرج 
و جهالت میکنند که مردم فلک زده 
بقیه کشورها را به مسجد بکشانند و 
بگویند با کدام پا وارد خال شوند و چه 

موقعی غسل جنابت بگیرند. 
فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سپاه  فرمانده  جعفری  محمدعلی 
پاسداران انقالب اسالمی گفته بود که 
موجب  اسالمی  انقالب  اول  موج   ...»:
موج های  و  شد  کمونیسم  فروپاشی 
در  را  آل سعود  انشااهلل سقوط  بعدی 
از  اینهم  بعله  داشت...«  خواهد  پی 
درجه فهم و شعور سیاسی دولتمردان 
چگونه  که  نداد  توضیح  البته  ایران. 
سربازان گمنام امام زمان و لشگریان 
اسالم موفق به همچنین کاری شدند 
که  را  گورباچف  آقای  توانستند  و 
بود  شوروی  جماهیر  اتحاد  کاره  همه 
پایین  شیطان  خر  از  تا  کنند  متقاعد 
هم  شاید  و  بفرستد  صلوات  و  بیاید 
آقای لخ ولسا در محضر مبارک آیت 
دین  به  شیرازی  مکارم  و  جنتی  اهلل 
مراسم  از  بعد  و  گروید  اسالم  مبین 
و  برگشت  لهستان  به  سوران  ختنه 
آل سعود  کرد. سقوط  انقالبی  مبارزه 
هم  سعودی  عربستان  با  دشمنی  و 
منم  و  مذهبی  اختالفات  میدان  در 
میباشد  پوسیده  و  کهنه  های  منم 
که در حال حاضر شده سوپ دو ژور 
و  نعلین  جمهوری  جاهالن  خوراک  و 
است  آمده  گزارش  ادامه  در   . آفتابه 
در حال   « اینکه  با ذکر  ایشان«...  که 
بزرگ  تمدن  یک  سوی  به  حرکت 
صدور  وضعیت   » هستیم  اسالمی 
را  ایران  از  خارج  در  اسالمی  انقالب 
که  افزود  و  دانست  مطلوب  بسیار 
حرکت  و  تمدن  سازی  حال  در  ما 
اسالمی  بزرگ  تمدن  یک  سمت  به 
هستیم ...«  پس خدا به داد اون ملتی 
این  زیرسقف  است   مجبور  که  برسد 
تمدن بزرگ اسالمی زندگی کند. اگر 

با  انقالب  روی  از  تمدن  این  الگوی 
شده  داشته  بر  ایران  اسالمی  شکوه 

است پس باید فاتحه اش را خواند. 
تبریز،  در  رسا  خبرگزاری  گزارش  به 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
تحوالت  به  اشاره  با  نظام  مصلحت 
اظهار  خاورمیانه،  ویژه  به  ای  منطقه  
جمهوری  خطری  »...چه  داشت: 
از  مستکبران  که  دارد  اسالمی 
تکفیری ها حمایت می کنند، آن ها به 
کنند  می  مخالفت  ایران  با  خاطر  این 
که به فکر ایجاد تمدن بزرگ اسالمی 
که  شده  حکومتی  پرچم  دار  و  بوده 
است...«  جهانی  مستکبران  مخالف 
اعتنایی  هیچ  مستکبران  البته   .
چون  نکردند  ایشان  فرمایشات  به 
رسیدند  نتیجه  این  به  پیش  مدتها 
انگولک کردن هفتاد و دو ملت  با  که 
شوند  آنان  سوار  راحت  میتوانند 
دشمن  طبیعی  حال  به  اینکه  برای 
همدیگرند و هر کدامشان آن یکی را 
تکفیری میداند. بیگمان منظور استاد 
رضایی از استکبار ، آمریکا و اسرائیل 
کشور  دو  چین  و  روسیه  چون  است 
دوست، برادر و مسلمان میباشند که 
و  جنگ  حال  در  غرب  با  سالهاست 
جدالـند و مدافعان مستعضین جهان 
هستند بویژه حاکم والیتمدار روسیه 

جناب پوتین. 
وی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا 
باید دشمن امروز پشت سعودی قرار 
بگیرد و آل سعود را از هر لحاظ تجهیز 
نماید، گفت:«.. اخیرا آقای کیسینجر 
نداشته  کاری  داعش  با  که  گفته 
کاری  تواند  نمی  گروه  این  باشید 
بروید،  ایران  سراغ  به  ببرد  پیش  از 
کشورگشایی  دنبال  به  ایران  چراکه 
جواب  در  است  امپراطوری  ایجاد  و 
سینجر  کی  آقای  که  بگوییم  باید  او 
به  بلکه  نیستیم  امپراطوری  دنبال  ما 
رهایی  و  اسالمی  تمدن  ایجاد  دنبال 
تروریستی  های  گروه  شر  از  منطقه 
داعش و تکفیری ها هستیم...«  بعله 
تکفیری  های  گروه  آن  قضا  بر  دست 
شر  از  منطقه  رهایی  دنبال  به  هم 
امثال  و  شیعی  تروریستی  های  گروه 
جنابعالی میباشند . همه شان هم ادعا 
اسالم  رسوم  و  آدب  طبق  بر  میکنند 
ناب محمدی رفتار میکنند ولی چنان 
شاخه به شاخه شده اند که حتی خود 
کمکشان  نمیتواند  هم  اکرم  پیغمبر 
کند. هر کدام از این امت برای خودش 
تفسیری دارد و چون حکمأ دنباله رو 
و مقلد هستند همیشه با هم در حال 
زد و خورد میباشند و چون درجه فهم 
است  دو وجب  اندازه  به  و شعورشان 

حتمأ باید دشمنانی خارج از دایره

 خود داشته باشند که همیشه به آنان 
ظلم و ستم کرده اند و از این حرفها. 
خب در جواب باید گفت شما چرا خود 
را به جایی نرساندید که آنان نتوانند 
سوار شما شوند و از شما سوء استفاده 
کنند؟ چرا باید این منطقه پیغمبرخیز 
از منابع گوناگون بویژه  و بسیار غنی 
و  بهروزی  و  پیشرفت  نتواند  نفت 
هم  از طرفی  باشد؟  داشته  بهزیستی 
ماندگی  عقب  و  پسرفتگی  این  نباید 
العاده را به گردن حمله اعراب  خارق 
شواهد  طبق  چون  گذاشت  اسالم  و 
از  زیادی  ای  عده  تاریخی  مدارک  و 
مغزها در آن هنگام فرار کرده و باعث 
ترقی و پیشرفت بقیه کشورهای دنیا 
شدند بجز امپراطوری بزرگ اسالمی! 
حمله  مدیون  را  همه  باید  که  .غرب 
اسالم باشند .  ولی ما این واپسگرایی 
را توطئه ی بیش نمیدانیم چون همه 
و  دشمنی  و  تفرقه  این  که  آگاهیم 
عقب ماندگی ، کار اسرائیل فالن فالن 
مسلمان  امت  با  قرنها  که  است  شده 
رضایی  سردار  دارد.  دشمنی  سر 
درهمین راستا با بیان این  که«... ایران 
حرف آزادی ملت ها را زده و می زند،  

ولی به کشوری تجاوز نکرده است، 

هشدار داد اگر ایران بخواهد می تواند 
محو  را  اسرائیل  خود  های  موشک  با 
نمی  را  کار  این  ما  ولی  کند،  نابود  و 
ها  فلسطینی  خواهیم  می  بلکه  کنیم 
پرسی  همه  و  برگشته  خود  کشور  به 
که  شد  این  بر  قرار  و  بعله  شود...« 
روی  دست  هم  صهیونیست  اسرائیل 
اش  نابودی  شاهد  و  بگذارد  دست 
باشد چون بالشک حریف موشک های 
درجه یک جمهوری آخوندی نخواهد 
شد و البد کاندیهای صهیونیست باید 

از فیلتر مجلس خبرگان رد شود که 
انتخابات آزاد صورت گیرد.

این امپراطوری اسالمی هم افتضاحی 
نخواهد  عملی  هیچوقت  که  است 
وسوریه  درعراق  اش  نمونه   ، شد 
مشاهده میشود. مکتب فکری اسالم 
پیشرفت  جلوی  ای  شاخه  باورهای  و 
انسانی  و  اجتماعی  و  اخالقی  های 
گرفته  که  است  قرن  چندین  را 
عربستان  جزیره  شبه  همان  بدرد 
همانطوریکه  یعنی  بس  و  میخورد 
اوضاع  داشتند.  نظر  در  اکرم  پیغمبر 
هر و  است  بحرانی  بشدت  خاورمیانه 
و  ندارد  را  بهبودی  توانایی  و  است 

همانطوریکه بارها و بارها گفته ایم

 چقدر هم با شعارهای الکی و توخالی 
تمامی این خرابیها را بگردن این و آن

 بیندازند ، دلیلی جز ناتوانی و بیخردی 
دیگر  یکی  اینهم  نیست.  خودشان 
همان  در  رضایی  سردار  خزعبالت  از 
به  غربی  آیی:«...کشورهای  هم  گرد 
به  دارند  تالش  آمریکا  سرکردگی 
اسالمی،  کشورهای  در  ناامنی  قیمت 
برای رژیم غاصب صهیونیستی امنیت 
از  تر  غمناک  کنند...«   ایجاد  پیدار 
همه اینست که آن امتی که گوسفند 
است  پایبند  مهمالت  این  به  وارانه 
هیچوقت حقیقت را نخواهد فهمید و 
آن حقیقت اینست که غرب و آمریکا 
مسخ  امت  کردن  امن  نا  به  احتیاجی 
شان  شاخه  دوتا  وقتی   . ندارد  شده 
نماز  مسجد  یک  در  هم  با  نمیتواند 
ادعای  دیگری  بر  هرکدام  و  بخواند 
عقرب  در  قمر  وضعشان  دارد  برتری 
ز  و  آید  در  خضر  حضرت  مگر  است 
ول  وگرنه  گشاید   کاری  همتش  یمن 

معطلند
Teymour_shahabi@yahoo.com.
Facebook.com\teymour shahabi

تیمور شهابیرد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

به همت نشریه بخارا  درتهران  از استاد حمید ایزدپناه 
مدیر کل  فرهنگ وهنر لُرستان دررژیم سابق  دعوت به 
بزرگداشتی که  تهران رفته ودر مراسم  به  تا  عمل آمد 
وهنر  فرهنگ  اعتالی  راه  در  او  تالش  عمر  یک  بخاطر 
ایران و بویژه لُرستان  ،  بانام »  شب حمید ایزدپناه «  

درکانون زبان فارسی برگزار می شد شرکت کند. 
فرهنگی  سازمان  چند  همکاری  با  که  مزبور  درمراسم 
دانشگاه،  استادان  از  تعدادی  شد  می  برگزار  ایران 
به  و  حضورداشتند  یاران  فرهنگ  و   پژوهشگران 

سخنرانی پرداختند.  
فرج  )آواز(  زاده  رجب  حضورحشمت  با  موسیقی  گروه 
بابک  )تار(   علیپور  میالد  )کمانچه(   علیپور  وُمسلم 
پیمانی )تنبک( به اجرای آهنگهائی که از ساخته های 
استاد ایزدپناه بود پرداختند.که فوق العاده مورد توجه 

حاضرین قرارگرفت .
استاد ایزدپناه سالهاست در پاریس اقامت دارد و درآنجا 
به پژوهشهای ایران شناسی و لُرشناسی ادامه می دهد.

نمونه هائی از فعالیت های فرهنگی استاد ایزدپناه را در 
نشریه آزادی مطالعه کرده اید و از این پس نیز با افتخار 

به چاپ پژوهشهای ایشان خواهیم پرداخت .
تمبر اختصاصی که  ، یک قطعه  بزرگداشت    درمراسم 
بانام وتصویر استاد ایزدپناه چاپ شده بود به حاضرین 

نشان داده شد.
هیچ  به  مراسم  این  دربرگزاری  است  بیادآوری  الزم 
عنوان  دولت جمهوری اسالمی سهمی  نداشته است .   

 بزرگداشت استاد حمید ایزدپناه درایران و چاپ تمبراختصاصی بنام او

خمینی - بن الدن - ابوبکر بغدادی
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بخش چهارم
سبب اینکه ایرانیان در این روز غسل 
 « به  روز  این  که  است  این  میکنند 
تعلق  است  آب  فرشته  که   » هروذا 
این فرشته مناسبتی  با  را  دارد و آب 
است و از اینجا است که مردم در این 
بر  خواب  از  دم  سپیده  هنگام  روز 
با آب قنات و حوض خود  و  میخیزند 
جاری  آب  نیز  گاهی  و  میشویند  را 
از راه تبرک و دفع آفات می  بر خود 
به یکدیگر  این روز مردم  ریزند و در 
آب می پاشند و این کار همان سبب 
اغتسال است و برخی گفته اند که در 
و  نبارید  باران  دیرگاهی  ایران  کشور 
ناگهان باران سخت ببارید و مردم به 
این باران تبرک جستند و از این آب به 
یکدیگر پاشیدند و این کار همینطور 
در ایران مرسوم بماند و نیز گفته اند 
که سبب اینکه ایرانیان در این روز به 
هم آب می پاشند این است که چون 
در زمستان تن ایشان به کثافات آتش 
از قبیل دود و خاکستر آلوده میشود 
از آن کثافات  برای تطهیر  را  این آب 
بهم  می ریزند و دیگر اینکه » هواء « 
را لطیف و تازه می کند و نمی گذارد 
بیماری بشود  و  وبا  تولید  که در هواء 
را  روز  این  جم  از  پس  پادشاهان  و 
چه  هر  و  داشتند  فرخنده  و  میمون 
و  میشد  مکتوب  که  پوست  و  کاغذ 
این روز  به اطراف میفرستاد، در  باید 
فراهم می آوردند و هر کاغذ و نامه را 
که باید در آخر آن مهر زد ، این کار را 
در این روز انجام میدادندو این روز را 
به پارسی » اسپید نوشت «  می گفتند 
و چون جم در گذشت پادشاهان همه 
روزهای این ماه را عید گرفتند و این 
اعیاد را شش بخش نمودند. پنج روز 
اختصاص می  پادشاهان  به  را  نخست 
دادند و پنجه دوم را به اشراف و پنجه 
سوم را به خدمه و کارکنان پادشاهان 
و چهارم را برای ندیمان و درباریان و 
پنجه پنجم را برای توده مردم و پنجه 
ششم را برای برزیگران. گوییند کسی 
که دو نوروز را بهم متصل نمود هرمز 
از  ترجمه   « بود  پهلوان  شاپور  پسر 
کتاب  آثار الباقیه عن القرون الخالیه 

ابو ریحان بیرونی »

در فرهنگ معین آمده است : قراینی 
در دست است که میرساند این جشن 
به هنگام تدوین  یعنی  در عهد قدیم 
حمل  برج  آغاز  در  اوستا  کهن  بخش 
یعنی اول بهار بر پا میشد و شاید به 
نیست  معلوم  ما  بر  اکنون  که  نحوی 
آنرا در اول برج  مزبور ثابت نگاه می 
داشتند. چنانکه از تواریخ بر می آید 
روز  یعنی  نوروز  ساسانیان  زمان  در 
از  روز  نخستین  و  ایرانی  سال  اول 
نبود  بهار  اول فصل  فروردین ماه  در 
مسلمانان  میان  فطر  عید  مانند  بلکه 
منتهی   ( گشت  می  فصول  در  آنهم 
می  عربی  اعیاد  که  سرعت  بدان  نه 
که  هجرت  یازدهم  سال  در  گردند(. 
با  مصادف  و  یزدگردی  تاریخ  مبدأ 
آخرین  شهریار  پسر  یزدگرد  جلوس 
حسب  بر  است  ساسانی  شاهنشاه 
تقویم رومی مصادف با روز شانزدهم از 
ماه ژوئن یعنی نزدیک به اول تابستان 
بتدریج  اینطرف  به  تاریخ  آن  از  بود. 

هر چهار سال یکروز عقب تر ماند تا 
قمری  هجری   392 سال   حدود  در 
سال  در  رسید.  حمل  اول  به  نوروز 
نوروز در 23 برج  367 هجری قمری 
پایان زمستان  به  یعنی 17 روز  حوت 
مانده ، واقع بود تا اینکه جالل الدین 
ملک شاه سلجوقی ) 425-485 ه.ق( 
ترتیب تقویم جدید جاللی را بنا نهاد 
موقع  که  بهار  اول  روز  در  را  نوروز  و 
حمل  برج  به  آفتاب  تحویل  نجومی 
 . نگاهداشت  ثابت  و  داده  قرار  است 
دنیا  سالهای  نزدیکترین  جاللی  سال 
به سال شمسی حقیقی  که 365 روز 
ثانیه    64 و  دقیقه   48 و  ساعت   5 و 
است می باشد ) اقتباس از مجله کاوه 

دوره جدید سال 2 شماره 4( 
باره ساسانیان  در  مطالعاتی  کتاب  در 
) نوشته  آرتور کریستین سن ترجمه 
کاظم کاظم زاده ( گفته شده است که: 
ساسانیان  دربار  در  که  نوروز  جشن 
تقویم  در  شده  می  برگزار  شکوه  با 

تجدید  عنوان  اوستایی  ایران  ملی 
داشته  فراوان  اهمیت  و  بهاری  حیات 
و دارد. گرفتن جشن از طرف شیعیان 
بابی ها و پیروان مذهب  ، پارسیان و 
آسیای  در  انصاریها   و  اللهی  علی 
که  نقاطی  تمام  در  یعنی  وسطی 
گسترش  ایرانی  فرهنگ  یا  ایرانیان 
پیدا کرده اند اهمیت این عید و جنبه 

ملی آنرا ثابت میکند.
که  کسی  نخستین  میگوید   کسروی 
درجات  و  ساخت  قرار  بر  را  نیروز 
مالکین ) تیول داران ( را تعیین نمود 
کرد  تصویب  را  حکومتی  عالمات  و 
استخراج  فلزات  سایر  و  زر  و  سیم  و 
اسب  و  ساخت  آهن  از  آالتی  و  نمود 
و دیگر چارپایان سواری را رام کرد و 
مروارید صید نمود و مشک و عنبر و 
و  کرد  تحصیل  را  خوشبو  مواد  دیگر 
قصرها بنا نمود و آب انبارها ساخت  و 
قناتها حفر کرد ) کیاجم( پسر ویوند 
پسر  صلح  دارنده  نگاه  یعنی  جهان 
و  بود  نوح  پسر  سام  پسر  ارفهشاد 
پایه این کارها آن بود که او در نیروز 
دنیا را تصرف کرد و نواحی ایرانشهر 
بابل را آباد کرد و نیروز  یعنی اراضی 
آغاز استقرار قدرت او بود سپس  آن 
بود  شده  مقرر  که  بصورتی  نیروز(   (
و  یکهزار  در  و  شد  عادت  و  آمد  بر 
بیور  سپس  کرد  حکومت  سال  پنجاه 
او یکهزار  از  بعد  را بکشت و  او  اسب 
اسفیان  پسر  آفریدون  زمان  تا  سال 

فرمانروایی نمود.
مهرگان  و  کرد  استوار  جم  را  نیروز 
پنجاه  و  دوهزار  نیروز  و  آفریدون  را 
و جم  است  تر  قدیم  مهرگان  از  سال 
روزهای ماه را تقسیم کرد و پنج روز 
اول را ) عید( برای نجبا و پنج روز بعد 
را نیروز شاهی مقرر داشت  و در آن 
و  میکرد  احسان  و  بخشش  روز  پنج 
روز  پنج  و  نوکران  برای  بعد  روز  پنج 
برای مقربان پادشاه  و پنج روز برای 

سربازان پنج روز بعد برای ملت ، 

جمعأ سی روز.
: کتاب مطالعاتی  نوروز  مراسم جشن 
آرتور  نوشته    ( ساسانیان  باره  در 
کاظم  کاظم  ترجمه  سن  کریستین 
زاده ( آمده است که هنوز هم در ایران 
آرایند  می  خانه  این جشن  اوقات  در 
نو  رخت   ، میکنند  پاک  را  جا  همه  و 
میدهند  بخور  خوش  بوی  میپوشند 
گل و شیرینی و شربت می نهند دعا 
میکنند و نماز می گزارند. در خوانچه 
حرف  با  اسمشان  که  چیز  هفت  ای 
سیم  مثل  باشد  شده  شروع  سین 
میگذارند.  غیره  و  سنجد  و  سیب  و 
مقدس  قدیم  از  که  هفت  عدد  این 
و  امشاسپندان  هفت  به  اشاره  بوده 
می  مزدیسنا  فرشتگان  بزرگترین  یا 
از  که  رسومات  این  شک  بی  باشد 
روزگاران کهن به یادگار مانده اساسأ 
برای این بوده که فرورهای مقدسین و 
نامداران و در گذشتگان خانواده که از 
آسمان فرود آمده چند روزی به رسم 
گذرانند.  می  زمین  روی  در  سرکشی 
از  و  بستگان  زندگانی  و  خانه  از 
دینداری و پرهیزگاری و داد و دهش 
از  بازماندگان خویش خوشنود گشته 
وتندرستی  خوشی   ، خداوند  درگاه 
آنان را بخواهند. مورخین قدیم غالبأ 
از جشن فروردین یا نوروز ذکری کرده 
اند بخصوص آنچه ابو عثمان جاحظ در 
االضداد(  و  المحاسن   ( خویش  کتاب 
نوشته  آثارالباقیه  در  ریحان  ابو  و 
قدمت  بواسطه  است  مطالعه  قابل  اند 
زمان و نزدیک آنها به عهد ساسانیان 
و  نوروز  به  راجع  آنان  اطالعات  کلیه 
این  فروردگان یاد آور اساس مذهبی 

جشن است. 
ابو ریحان می نویسد : در فروردگان در 
اطاق مرده و باالی بام خانه در فارس 
ارواح غذا  از  برای پذیرایی  و خوارزم 

میگذارند و بوی خوش بخور میکنند
به  ماه سال  آنکه نخستین  از  گذشته 
هر  روز  نوزدهمین  است  فروهر  اسم 
ماه نیز به نگهبانی این فرشته سپرده 
شده است. فروردین روز در فروردین 
به  بنا  فروردگان  به  است  موسوم  ماه 
موافق افتادن اسم روز با اسم ماه آن 

را هم عیدی میشمردند. ) یشت ها ،
گزارش پور داود(.

مورد  بیشتر  که  أن  اعیاد  میان  در 
نیز  امروز  چنانکه  داشت  عام  قبول 
دارد نوروز بود که آنرا نوروگ نیز می 
گفتند .این جشن در آغاز سال بود و 
در سنوات منظمه بالفاصله بعد از عید 
فروردیگان می آمد. به موجب روایت 
روز  این  در  پادشاهی  دینکردهر 
را قرین شادی  رعیت ممالک خویش 
و خرمی کرد و در این عید کسانی که 
کشیده  کار  از  دست  اند  میکرده  کار 
به استراحت و شادمانی می پرداخته 
اند. یکی از کتب پهلوی نسبتأ جدید 
همه حوادث گذشته و آینده را که در 
نوروز واقع شده شرح میدهد.یعنی از 
و  بیافرید  را  جهان  اورمزد  که  روزی 
ایام فرخندهای که در تاریخ داستانی 
مذکور است  تا پایان عمر عالم در آن 
بیرونی  ابوریحان  از  غیر  است.  آمده 
چند تن از مورخان عرب و ایرانی عید 
شعرایی  اند  کرده  توصیف  را  نوروز 
مانند فردوسی و منوچهری در اشعار 
خود آنرا ستوده اند. نوروز عید بهاری 
که   » موگ  زگ   « از  آثاری  و  است 
است.  باقی  آن  در  بود  بابلیان  جشن 
شده  وصول  های  مالیات  روز  این  در 
شاه  و  آوردند  می  شاه  حضور  به  را 
پرداخت  می  حکام  نصب  و  عزل  به 
و  پاک  را  ها  آتشکده  و  مبزد  و سکه 
طاهر میکرد و امثال این ... عید نوروز 
شش روز متوالی دوام داشت و در این 
روز سالطین ساسانی بار عام میدادند 
اعضاء خاندان خود  و  بزرگ  نجبای  و 
را به ترتیب منظم می پذیرفتند و به 
ششم  روز  میدادند.  عیدی  مهمانان 
عید را سالطین برای خود و محرمان 
درگاه جشن میگرفتند. فی الواقع در 
روز اول و روز ششم نوروز همه قسم 
در  میشد.  اجرا  ملی  متداوله  مراسم 
به  برخاسته  زود  مردم صبح  اول  روز 
شستشو  و  رفته  قناتها  و  نهرها  کنار 
می  آب  یکدیگر  به  و  میکردند 
ساسانیان  زمان  در  ایران   ( پاشیدند. 
ادامه  آرتور کریستین سن(.   نوشته  

دارد

نوروز ماندنی است 

در زمان ساسانیان نوروز یعنی روز اول سال ایرانی و نخستین روز از فروردین ماه  در اول فصل 
بهار نبود بلکه مانند عید فطر میان مسلمانان آنهم در فصول می گشت امادر تقویم 

ملی ایران اوستایی عنوان تجدید حیات بهاری و اهمیت فراوان داشته و دارد. 

دکتر طلعت بصاری )قبله(
  

 این جوکها درایران دهان به دهان می چرخد

نذری!
* همسایمون نذری آورده بود

گفتم  کردم  قاطی  کنم  تشکر  اومدم 
خداروشکر!!

از  داشتیم  ما  کرد  فکر  بیچاره   
گشنگی میمردیم 

دوتا بهم داد !

کارت بانکی
* رفتم فروشگاه کلی خرید کردم،

کلی  با  منم  داد.  بهم  فاکتورو  یارو 
دادم  بانکمو  کارت  نفس  به  اعتماد 

بهش
 وایساده منو نگاه میکنه!

میگم :کارت خوان ندارین؟
نمی  اتوبوسو  کارت  ولی  چرا  میگه: 

خونه!!!

جنیفرلوپزخودمون
اصالت  لوپز  جنیفر  میدانستید  آیا   *
ایرانی دارد و نام پدر بزرگ او” جعفر 

لوبیا پز ” بوده؟
به  رو  مطلب  این  اگه  نیستی  ایرانی 

اشتراک نذاری..!!
مثل  رو  نذاریدجنیفر  کنید  کمک 
وبقیه  سینا  ابن  موالنا،  فارس،  خلیج 

ازمون بدزدن
وطنم ، پاره ی تنم
جنیفر دخت میهنم

قوز نکن
* داشتیم تو پاساژ دور می زدیم

دیدیم مادر دختره چنان با مشت زد 
تو کمرش

دختره با پشتک و وارو از پله ها افتاد
و با دماغ کف آسفالت کشیده شد

بلند شد به مادره گفت
چرا می زنی؟

قوز  گفتم  بهت  بار  صد  گفت  مادره 
نکن!

آناناس
گلش  با  گلدون  یه  بابام  روز  یه   *

خرید آورد گذاشت رو تاقچه
آقا من سه روز بهش آب می دادم

روز سوم وقتی از سر کار اومد گلدونو 
آورد  چاقو  با  سینی  یه  برداشت 

وشروع کرد به قاچ کردن گلدون
اونجا بود که ما تازه فهمیدیم آناناس 

چیه!

پرونده امن
توی  سری  بر  خاک  ی  پوشه  یه   *

کامپیوترم دارمکه اسمشو گذاشتم

»غرب از دیدگاه عالمه طباطبایی«
بره  کسی  نکنم  فکر  دیگه  اینجوری 

سراغش

 خواباندن بچه 
*این فیلم خارجیا رو دیدی

میبره مادرش آروم  بچه که خوابش 
بوس  یه  روش  میکشه  پتو  یه  میاد 

کوچولوش میکنه میره
یه  مادرم  میبُرد  خوابم  که  من  حاال 
ارتفاع  از  کرسی200کیلویی  الحاف 
روم  مینداخت  زاااااارت  متری  دو 
نبود  مثالحواسش  که  بابام  بعدشم 
پامو لگد میکرد بعد من که عین جن 
زده ها از خواب میپریدم دوتایی با هم 

میخندیدن میگفتن:
پدر سوخته خودشو زده بود به خواب 

هاااااا

پیغمبر جدید!
* میگم اگه یه پیامبر جدید هم بخواد 
بیاد نه الزمه شتر از  واسه ایرونی ها 
الی کوه بکشه بیرون نه با عصا دریا 

رو نصفه کنه
به  برگردونه  رو  ها  قیمت  که  همین 
شش ماه قبل ملت بهش ایمان میارن

پسُورد وای فای
آن  با  پسرک  که  بود  روزی  چند   *
درب  مقابل  خود  پایین  مدل  ماشین 
خانه دخترک می ایستاد ولی پا پیش 

نمی گذاشت
او عالقه مند  به  دخترک هم کم کم 

شد 
برای او عشق ، عالقه و محبت مهم تر 

از مادیات بود
اما برای او سوال بود که چرا همیشه 
ولی  آید  می  دخترک  خانه  درب  تا 

حرفش را به پدراو نمی زند
روزی مصمم شدو رفت تا حرف دل 

پسرک را گوش کند
درب را باز کـــرد و به او گفت :

دم  آیی  می  که  است  ماه  شش  چرا 
درب خانه ما ولی حرفی نمی زنی ؟ 

هدف تو از این کار چیست ؟ ؟ ؟ 
پسرک گفت :

وای فای خونتون پســورد نداره؟!! . 

مهمترین تکیه گاه زندگی
* امروز، مهم ترین تکیه گاه زندگی ام 

را از دست دادم!!.
....

پشتی صندلی کامپیوترم شکست!!
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 93 دو  قهرمان  یک  ثانیه  دریکدهم 
سانتیمتر راطی می کند . دریک ثانیه  
نور 7 برابر محیط زمبن را می پیماید. 
هواپیمای  سریعترین  دریکصدثانیه 
کند.  می  پرواز  کیلومتر   91 جهان 
برجمعیت  نفر   2130 دریکهزارثانیه 

کره زمین افزوده می شود.

  . است  نفت  محصوالت  از  یکی  قیر 
ماده  هزار  ده  از  بیش  توان  می  ازقیر 

رنگی  تهیه وتولید کرد.

قیر را می توان از ذعال سنگ ، چوب 
دست  به  نیز  پوسیده   گیاهان   و 
بعنوان  شیرینی  انواع  در  قیر  آورد. 
ها  خوراک  انواع  در   ، خوشبوکننده 
آرایشی   مواد  در  و   ، ادویه  بعنوان 
بعنوان  درشامپو  بودار،  ماده   بعنوان 

ماده پاک کننده  بکارمیرود.

ناهار  درکودکی  امیر  که  گویند  می 
حجرۀ  به  را  مقام  قائم  فرزندان 
برای بردن ظروف  معلمشان می بردو 
آنچه  ودرنتیجه  ایستاد  می  همانجا 

معلم به آنها می آموخت او فرا می 

آزمایش  به  مقام  قائم  روزی   . گرفت 
آنها  از  هرچه  و  پرداخت  پسرانش 
جواب  امیر  ولی  ندانستند.  پرسید 
مقام   قائم  به  و  دانست  می  آنهارا 
 : پرسید  مقام  داد.قائم  می  جواب 
تقی تو کجا درس خوانده ای . عرض 
را  ها  آقازاده  غذای  که  روزها  نمود 
آورده ایستاده می شنودم . قائم مقام 
انعامی به او داد. اونگرفت وگریه کرد. 
بدوفرمود چه می خواهی ؟ عرض کرد 
به  را که  بفرمائید درسی  امر  معلم  به 
آقازاده ها می دهد به من هم بیاموزد. 
را  معلم  سوخته   دل  را  مقام  قائم 
فرمود  تا به او نیز می آموخت :» نقل 
از کتاب زندگانی میرزا تقی خان امیر 
کبیر تألیف حسین مکی چاپ تهران  

سال 1329«

اساسی  قانون  36و37و38  اصول 
به  سلطنت  تفویض  به  مربوط  ایران 
قانونی  سن  شرط  شاه  محمدعلی 
رسیدن  سلطنت  به  برای  را  سال   18
اصل  سه  این  کرد   مقررمی  ولیعهد 
به  قاجار   سلطنت  انقراض  هنگام 
رضاخان  به  سلطنت  تفویض  منظور 
پهلوی  ازطرف مجلس مؤسسان مورد 
تجدید نظر قرارگرفت . ازآن جمله نام 
رضاشاه پهلوی به جای نام محمدعلی 
شاه قرارداده شدوسن قانونی ولیعهد  
هیجده  از  سلطنت   مقام  احراز  برای 

سال به بیست سال افزایش یافت .
رابرای  ولیعهد  سن  اصل   دراین  اگر 
احراز مقام سلطنت تغییر نداده بودند 
محمدرضاشاه پهلوی می توانست قبل 
از شعله ورشدن آتش انقالب اسالمی 
و  کند  واگذار  پسرش  به  را  حکومت 
شاید اوضاع ما امروز به این گونه نبود.

عالقه  روم  خونخوار  امپراتور  نرون 
وموسیقی  آواز  فراگرفتن  به  زیادی 
دررشته  شدن  موفق  وبرای  داشت 
زمان  درآن  که  ای  هروسیله  به  آواز 
شدن  خوب  برای  بودند   معتقد 
شد  می  متوسل  مفیداست  صدا 
بودند   معتقد  زمان  درآن  .ازجمله 
خورد  میوه  نباید  صدا  بازشدن  برای 
ودرمقابل  هرروز چندین ساعت باید  
دراز کشیده  صفحات سنگین  سربی  

روی سینه گذاشت که نرون همه اینها 
را انجام می داد.

برای پورسینا   ابوالخیر  ابوسعید  شیخ 
که  بطوری  بود  قائل  زیادی  احترام 
درکنار  اورا  مرگ  از  پس  کرد  وصیت 
ابن سینا دفن کنند.. وقتی از ابوالخیر 
پرسیدند  سینا  ابن  دربارۀ  را  نظرش 
بوعلی   ، بینم  می  من  را  آنچه  گفت 
می داند. ووقتی نظر پورسینارا درباره 
 : گفت  پرسیدند  ابوالخیر  ابوسعید 

آنچه من می دانم او می بیند. 

اعصارتاریخ   ترین   قدیمی   از  چای 
تاکنون نوشیدنی ملی ملت چین بوده 

و هست .چنین به نظر می رسدکه از

در  چای  میالد   از  قبل  چهارم  قرن 
چین کشت می شده  است اما استفاده 
از آن دراروپا از قرن شانزدهم میالدی 
نوزدهم   قرن  واز  است  شده  آغاز 
نوشیدنی  یک  بصورت   درانگلستان  
آسیا  درآمدودرکشورهای  محبوب  
ملی  نوشیدنی  بصورت  اکثراً   که  نیز 
سابقه  دوقرن  یکی  از  بیش  درآمد 

دارد.

زیادی  غذائی  ازارزش  پنیر 
برخورداراست .پروتئین ، مواد معدنی 
یافت  درپنیر  کافی   هابحد  وویتامین 
می شوند.همچنین بسته به نوع پنیر 
درآن  نیز  وقند  چربی  است  ممکن 
مناسبی   منبع  باشد.پنیر  وجودداشته 
 ، موائمعدنی  پروتئین  تأمین  برای 
کلسیم وفسفر مورد نیاز بدن ماست .

دارد   وزیادی  مختلف  انواع  پنیر 
صد  چند  درفرانسه  فقط   بطوریکه 
نوع پنیر ساخته می شود. واین نکته 
که  است  خواندنی  پنیر  دربارۀ  هم 
وقتی ژنراب دوگل درفرانسه از جهت 
دراین  سیاسی  دچار مشکالتی شد  

باره نکته ای گفت که تاریخی شد. 

برکشوری  کردن  حکومت   «: گفت  او 
کار  دارد  پنیر  نوع  ششصد  فقط  که 

مشکلی است .«

سیستم حسابگری  دربین رومی های 
باستان بسیار ابتدائی بود. آنها ضرب 
وتقسیم نمی دانستند. فقط جمع بلد 
بودند و کمی هم تفریق .مثاًل اگر می 
چندتا  چهارتا  سه  بدانند  خواستند 
نمی  در چهار ضرب  را  می شود  سه 
کردند بلکه چهاررا سه بار باهم جمع 
می کردند. جمع کردن هم به صورت 

سرانگشتی صورت می گرفت .
حال تصور کنید که اگر می خواستند 
دوعدد بزرگ مثل 365 را با مثاًل 250 
جمع کنند اوالً چقدر طول می کشید 
تا چه حد  کردن  اشتباه  امکان  وثانیًا 

زیاد بود. اما جای خوشبختی دارد که 
آن زمان زیاد به این محاسبات نیازی 

نبود.

شهرت  جهان   در  عربی  های  اسب 
مربوط  که  درآثاری  و  دارند  زیادی 
از میالد مسیح است  به 17 قرن قبل 
گفتگو  عربی  اسبهای  محاسن  از 
باورند  براین  بسیاری  اما   . شده است 
به  بلکه  اند  نداشته  اسب  عربها  که 
اند و اسب  پرورش شتر می پرداخته 
عربی در حقیقت همان اسبهای ایرانی 
است که امروز هم به غلط آنهارا اسب 

عربی می گویند.

گوتنبرگ  که  معتقدند  نویسان  تاریخ 
درحوالی سال 1445 موفق به اختراع 
متحرک  کوچک  وحروف  چاپ سربی 
گردید. او ابتدا  به جستجوی صاحب 
الزم  تاپول  پرداخت  ای  سرمایه 
کرده  که  اختراعی  تکمیل  برای  را 
این  بزودی  قراردهد.  او  بوددراختیار 
داشت  نام  فاوست  یوهان  که  شخص 
پیداشد و پول الزم را دراختیار او قرار 
شعر  کتاب  یک  ابتدا   گوتنبرگ  داد. 
چاپ  سالنامه  یک  وسپس  کوچک  
ازاین سالنتامه  کرد که هنوز قطعاتی 
اطمینان  خود  بکار  وقتی  وجوددارد. 
که  اقدام خود  بزرگترین  به  پیداکرد  

چاپ انجیل بود روی آورد. 

ترین  عجیب  از  یکی  ها  مورچه 
موجودات در دستگاه خلقت هستند. 
زندگی  برای  ها  مورچه  که  هایی  النه 
درتو  تو  داالنهای  از  سازند  می  خود 
برمبنای  گوئی  که  شود  می  تشکیل 
نقشه ای دقیق و از پیش طراحی شده 
ساخته می شود.  مورچه ها با این جثه 
پیدا  برای  آفریقا   درصحرای  کوچک 
 36 عمق  تا  را  زمین  گاه   آب  کردن 

متری  حفر می کنند.
تکانی  خانه  درحال  دائم  ها  مورچه 
معینی  زمانی  درفواصل  هستند.آنها 
النه  باالئی  سطوح  در  که  را  هرچه 
برندوآنچه  اعماق آن می  به  قراردارد 
را دراعماق جا گرفته به سطوح باالئی 
عکس  بعد  مدتی  سازند.  می  منتقل 
به  هنوز  شود.  می  تکرار  عمل  همین 
مورچه  هدف  نیست  معلوم  درستی 
؟  چیست  کردن  جابجا  این  از  ها 
بی  هیچگونه  ها  مورچه  درهرحال 
نظمی را درخانه خود نمی پذیرند. اگر 
برای آزمایش چند تکه چوب کبریت 
را درالنه مورچه فروکنید می بینید که 
پس از مدت کوتاهی آنهارا از النه خود 

بیرون آورده واز آنجا دور می کنند.

قسم  و  سوگند  بیان  فارسی  درزبان 
ومی   . آوریم  می  خوردن  فعل  با  را 
فالن  که  خورد  سوگند  فالنی  گوئیم 
از  استفاده  دلیل   . دهد  انجام  را  کار 
زمان   در  که  است  آن  خوردن  فعل 
خواست  می  که  کسی  ساسانیان  
ُمغ   حضور  در  باید  کند  یاد  سوگند 
آب گوگرد بیاشامد.و از آن زمان گفته 
می شد که فالنی سوگند خورد یعنی 
بینیم که قسم  آب گوگرد خورد. می 
امروز  سادگی  به  ایام  درآن  خوردن 

نبوده است .

یکی  که  بدن ماست  تنها عضله  زبان 
این   . است  آزاد  آن   دوانتهای  از 
 9 از  زبان  که   این  اضافه  به  موضوع  
عضله مختلف تشکیل شده است  به 
العاده  فوق  تحرک  امکان   ، عضو  این 
جلو  بطرف  زبان  است   داده   زیادی 
وعقب می رود  باالوپائین می رود . به 
روی  به  وحتی  شود   می  خم  طرفین 

خود  می پیچد.
زبان مهمترین  عضو حساس  چشائی 
است . غذا هارا بهنگام جویدن بصورت 
غذا  درفروبردن  و  آورد  می  در  خمیر 
نقش دارد و از همه مهمتر نقش اصلی 
ایفا  را  در ایجاد صدا و ادای کلمات  

می کند. 

باعث  آن  به  زدن  دست  که   گزنه 
سوزش دست می شود و بهمین دلیل 
همه از آن گریزانند یکی از مفید ترین 
گیاهان است که نه تنها برگ آن بلکه 
خواص  هم  آن  ریشه  و  گل  و  ساقه 
قند،  بیماری  برای  گزنه  دارد.   زیادی 
و  خونریزی  بهنگام  خون   بندآوردن 
و  صورت  جوشهای  درمان  همچنین 
بحران های نقرسی مورد استفاده قرار 
می دهند . ازقدیم بیش از یکصد مورد 
برای گزنه خاصیت قائل بودند.و آن را 
دربین گیاهان داروئی ازهمه باالتر می 

دانستند.

کـوتاه
وخواندنی

اهوخواندنی کو�ت

  کوتاه    و
خواندنی

ارزش یک ثانیه

فواید قیر

هوش امیرکبیر

قانون اساسی

آواز نرون

پورسیناو ابوالخیر

چای و چینی ها

پنیرودوگل

محاسبه رومیها 

اسبهای عربی

صنعت چاپ

مورچه ها

سوگند

زبان ما

گیاه گزنه
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پزشک  فلمینیگ  الکساندر  سر 
معروف   شناس  باکتری    ، انگلیسی 
دارول  در  میالدی    1881 درسال 
  1955 ودر  آمد  بدنیا  )انگلستان( 

درلندن در گذشت .

بیوتیکی  آنتی  خاصیت  فلمینگ 
ازسال  او  کرد.  کشف  را  پنسیلین 
یک  درمورد   خودرا  مطالعات   1929
را  سیلیوم  پنی  نوع  از  قارچ   نوع 
ادامه  برای  رسانیدولی  پایان   به 

آزمایشات فاقد وسائل الزم بود.
بنامهای  دوشیمیدان    1939 درسال 
فلوری وکین که به تحقیقات فلمینگ 
عالقمند شده بودند به وی پیوستند.. 
جنگ  درحالیکه   1940 درژوئیه 
نوع  یک  بود  رافراگرفته  دنیا  تمام  
به 50 موش  استرپتوکوک  خطرناک  
تزریق کردند  سپس این شیمی دانها 
مدت سه روز  درفاصله هرسه ساعت 
25 عدد از این موشها راتحت معالجه 
با پنی سیلین قراردادندوموفق شدند 
بقیه  درحالیکه  دهند  نجات  آنهارا 
ونیم  روز  یک  گذشت   از  بعد  موشها 
را   آن  بتوان  اینکه   برای  اما  مردند 
بُردنیاز   بکار  نیز  بشر   ابناء  مورد   در 
بااستفاده   سیلین   پنی  تهیه   به 
فلمینگ   بود  صنعتی  ازسیستمهای 

جایزه  ربودن  به  موفق   1945 درسال 
نوبل گردید.

کوه  بلندترین  مونبالن   سفید  کوه 
جبال  سلسله  در  که  است  اروپا  
بلند  کوه  این  قراردارد دردامنه   آلپ 
 ، ، فرانسه  ایتالیا  دشتهای کشورهای 

سوئیس قرار گرفته اند.
 4807 به  اروپا  قله  بلندترین  ارتفاع  
متر می رسد که درسلسله جبالی که 
بنام خودش  یعنی مون بالن  قراردارد 
پیکو  مانند  دیگری   قلل  البته   که 
 4206 گراندژوراس   و  متر   4121 وِرد 
متر  نیز دارد.می توان از کوه مونبالن 
دنیا  کابین   تله  بلندترین  بوسیله 
»میدی«   قله  به  وخودرا   باالرفت 
رساند  متری    3843 ارتفاع  به 
 116 بطول  تونل   یک  ازطریق   ویا 
کیلومتر  که دره آئوستا  درایتالیا را به 
شامونیکس  درفرانسه وصل می کند  

اززیر  آن عبور کرد.

راههای مختلف  برای باالرفتن  ازقله 
مون بالن  وجوددارد  لیکن همۀ آنها  
خطرناک هستندوهرسال  تعدادزیادی  
از کوهنوردان  جان خودرا  برسر این 

کار  می گذارند.

مستقیم  درمسیر  دود   همیشه  چرا 

نداشته  جریان  باد  اگر  رود؟  نمی  باال 
باشد  دود در مسیری مستقیم باال می 
یا  چپ  سمت  به  دود  که  زمانی  رود. 
ویا درتمام جهات  پخش می  راست  
شود  عالمت آن است که باد درحال 
وزیدن است ودود را درجهت خود می 

برد.

ذرات جامد ، مایع  یا گازی شکل  که 
رفته  رفته  دهند   می  تشکیل  دودرا 
سعی  می کنند درهوا  باال بروند . براثر  
برخورد  باالیه های  اتمسفر  مسیری 
وتدریجًا   کنند   می  پیدا  سینوسی  
انرژی  اولیه آنها  که درنتیجه حرارت  
محیط   هوای  به   نسبت  آنها   بیشتر 
 . کند  می  پیدا  نقصان   آمده   بوجود 
با هوا مخلوط  می  این ذرات درآخر  
جریان  باد  درصورتیکه   البته  شوند 
داشته باشد  این عمل سریع تر  انجام 

می شود.

نواحی  حیوانات  از  عقربها 
صحراهستند که درمناطق گرمسیری 
آن  کنند   می  زندگی  کویری  یا  و 
اروپای  درناحیه  که  عقربها   از  دسته 
مدیترانه ای یافت می شوند  کوچکند 

و خطر زیادی ندارند.
بادرد  همراه  همیشه   عقرب  نیش 
است که می تواند حتی مرگ آور نیز 
مراکز  شدن  فلج  باعث  زهر  باشد.  

»کورا«  سمی  مانند  می شود  عصبی 
که قبائل آمازون  استفاده می کردند. 
عقرب   زهر  که  کسی  صورت  دراین 
یابراثر سکته  باشد   وارد بدنش شده 
شدن   براثرفلج  خفگی   ویا  قلبی 
عقربها   طول  مرد.  خواهد  ها  شش 
سانتیمتر   بیست  تا  سانتیمتر   دو  از 
درنواحی  بزرگ   عقربهای  رسد.  می 
 . کنند  می  زندگی  آفریقا  استوائی  
کنند   می  زندگی  تنها  بیشتر  عقربها 
به  و  کرده  فرار  نورآفتاب   از  وروزها 
 . برند  می  پناه  شنها   و  سنگها  زیر 
می  حشرات   شکار  به  شب  درطول 
پردازند. نوزاد ان عقرب اگر بالفاصله 
رسند  می  بلوغ  حد  به  اینکه  بعداز 
فرار نکنند توسط مادرشان کشته می 
رطیل  و  عقرب  بین  درجنگ  شوند. 
و  است  برنده  رطیل  مواقع  دربیشتر 
را  آن  و  جداکرده  را   عقرب  بند  بند 

درحقیقت قطعه قطعه می کند. 

یا  و  است  ُسرب  محتوی  که  بنزینی 
ما  زیست  محیط  در  که  سربی  امالح 
جبران  خطرات  تواند  می  وجوددارد 

ناپذیری برای ما بوجود آورد.
درساخت  اختالل   خطر،  نخستین 
که   اکسیژنی  که  است  هموگلوبین  
درگلبولهای  کنیم   می  استنشاق 
وآن  کند   می  تثبیت  خون  قرمز  
می  انتقال  ما  بدن  نقاط   همه  رابه 
دهد.  همینکه  قرارگرفتن  درمعرض 

سرب  باعث شود  که میزان  این فلز  
درخون به ده میکروگرم  درهر دسی 
لیتر  برسد  اختاللی  پیش می آید  که 
رونِد ساخت  این هموگلوبین  رابرهم  
می زندواگر کسی به شدت  درمعرض 
سرب  قرار گیرد  درمیزان هموگلوبین   

کاهش محسوسی  پدید می آید  واین 
عارضه  به صورت کم خونی  حقیقی 
سرب   میزان  اگر   . شود   می  نمایان  
کمی باالتر  برود  ) یعنی  درهر دسی 
لیتر  خون  به 25 میکروگرم  برسد(  
ممکن است  کروموزومهای  گلبولهای  
وبه  عادی   غیر  وضع  دچار  سفید  
اصطالح  عارضه ای  بشوند . که آسیب 
به  یاخته های تولید نسل -  خوردن 
می  راباعث  اسپرماتوزوئید-  یا  تخم 
شود. احتمال سقط جنین، بدنیا آمدن 
نیز  الخلقه   ناقص  یا  مرده   های  بچه 

افزایش می یابد.

توانند   می  بارداری  دردوران  زنان  آیا 
اما   است  مثبت  پاسخ  کنند؟   ورزش 
بارداری  دوران  در  ورزش  بهترین 
پیاده روی  درهوای آزاد  است بویژه  
دردوبخش صبح وعصر که هوا نسبت 
به ساعات دیگر مالیم تر و دمای هوا 
متعادل است . برای این کار زن باردار 
درروز  کیلومتر  دو  حدود  تواند  می 

بدون  و  آرامی  به  اما  کند  روی  پیاده 
انجام  از   . کند  خسته  خودرا  اینکه 
های  جهش  و  سنگین  ورزشهای 
ناگهانی مانند شیرجه رفتن درآب و یا 
دویدن و امثال آن باید جداً خودداری 

شود.

وراضی  خوشحال  که  هرزمان  گربه 
باشد  ُخرُخر می کند . وقتی نوازشش 
کنند ، وقتی صاحبش بخانه باز گردد، 
دربرابرش  عذا  پراز  ظرف  وقتی 
درهوای  وقتی  وباألخره  قراردهند 
کشد  می  دراز  بخاری   درکنار  سرد  

ُخرُخر می کند.
صوتی  طنابهای  گربه  حال  دراین 
خودرا به حرکت در می آورد وصدائی  
خاص  که  سازد  می  خارج  خود  از 
احساس  حیوان  که  است  اوقاتی 

بهمین   کند.  می  وخوشحالی  رضایت 
گرسنگی  ویا  گربه  خشم   ، ترتیب 
نیز  آنها  که  دیگری  صداهای   با   ، او 
شناخته  است   تشخیص  قابل  کاماًل 
صداها   این  بکمک   گربه  شودو  می 
رضایت ویا نارضایتی خودرا  به انسان 
توانسته  ومتخصصین  کند   می  حالی 
را  گربه  صداهای  از  بسیاری  اند 

شناسائی کنند.

رشد ناخن های ما چگونه است و آیا 
می  فرق  دست  با  پا  های  ناخن  رشد 

کند؟ 
دست  انگشتان   از  یکی  ناخن  اگر 
روز    120 بکشند   را  آن  یا  بیفتد  
کاماًل  دوباره  تا  کشید  خواهد  طول 
پا   انگشتان  های  ناخن  اما  کند.  رشد 
آن   برابر  سه  حدود   مدتی  نیازمند  
یعنی قریب یک سال  وقت است تا به 

رشد کامل خود برسد.

معالجه با هیپنوتیزم امکان پذیر است 
چقدروقت  است   مثبت  پاسخ  اگر  و 

می گیرد؟ 
بیماری های روانی معمولی  حدود 30 
جلسه دوساعته . موارد صعب العالج 

قریب به یکصد جلسه دوساعته . ولی 
ترک  بخواهد  دخانیاتی  به  معتاد  اگر 
سیگار کند  هفت جلسه پنج دقیقه ای  
کفایت خواهد کرد. ترک اعتیاد بادارو 
با  وطب سوزنی حدود 60 درصد ولی 
است  درصد   95 حدود  هیپنوتیزم 
بیماری  که  باشید  داسته  درنظر  .باید 
ناراحتی های  یا  هائی نظیر سرطان و 
کلیه و یا ریه و بیماری قند و نظایر آن 
با هیپنوتیزم به هیچ وجه درمان نمی 
شود. تنها بیماری های روانی و عادات 
بدی که بعضی ها دارند را می توان با 

هیپنوتیزم درمان کرد.

که  است  شمیائی  ترکیبی  اسید 
شود.  می  دیده  مایع   صورت  به 
دست  و  هیدروژن  محتوی  هراسید 
است.  دیگر  شمیائی  عنصر  یک  کم  
بدن   پوست  برروی  قوی   اسیدهای 
اثر کرده و ایجاد سوختگی می کنند. 
درصورتیکه اسید با آب مخلوط شود  
از میزان خطرناک بودن آن کاسته می 
خوریم  می  روزانه  که  درغذائی  شود. 
چند نوع اسید وجوددارد . اسیدهائی 

برای  دیده می شوند   ما  که درغذای 
 . هستند.  ضروری  بدن   سالمتی 
وجوددارد  ما  دربدن  آمینه  اسیدهای 
کند. می  تضمین  مارا  سالمتی  که 

اسیدهای  غذاها   از  دربسیاری 
جوش  در  مثاًل  وجوددارد.  گوناگون 
سیب،  در   ، تارتاریک  اسید  شیرین  
 ، ریواس  و  هلو   ، زردآلو   ، گیالس 
اسید مالیک ؛ درلیمو و پرتقال  اسید 
 ، چغندر   ، دراسفناج  ؛  سیتریک 
اُگسالیک  اسید  جعفری   و  لیموترش 

دیده می شود.

آیا ورزش کردن درهوای آلوده  بازهم 
مفید است ؟ 

دریک کالم پاسخ مثبت است . آری. 
را  ورزش  ارزش  آلوده  هوای  بلعیدن 
کم نمی کند.پژوهشگران در دانمارک 
بیش از 52 هزار از ساکنین شهرهارا 
می  ورزش  شهر  آلوده  هوای  در  که 

کردند مورد بررسی قراردادند. 

هوای  دراین  که  آنها  شدند  ومتوجه 
آلوده به راه رفتن ، دوچرخه سواری،  
دیگر  جسمی  های  فعالیت  و  باغبانی 
تری  طوالنی  عمر  از  پردازند  می 
که  گرفتند  نتیجه  برخوردارندو 
از  کارکردن و فعالیت در هوای آلوده 
فواید ورزش نمی کاهد. اما اگر بتوانید 
در کنار جاده هائی که  از رفت و آمد 
ورزش  به  نیست   خبری  اتومبیل 
می  عاید شما  که  ای  نتیجه  بپردازید 
وگاهی چندبرابر خواهد  دوبرابر  شود 

بود.

یک محقق جرم شناس که بسیاری از 
محاکمات جنائی را  دنبال کرده است 
به این نتیجه رسیده که تعداد مجرمین 
متأهل  مجرمین  دوبرابر  حدود  مجرد 
جلوی  زندگی  شریک  داشتن   . است 
گیرد. می  را  زیادی  جرمهای  وقوع 

پرسش وپاسخ علمی

بود؟ پنسیلین که   مخترع 

بام اروپا کجاست ؟

مسیر دود

 عقرب درکجا یافت می شود؟
خطرات ُسرب

ورزش در دوران بارداری

علت ُخرُخر گربه

ُرشد ناخن

درمان با هیپنوتیزم

اسیدهای خوردنی

ورزش درهوای کثیف

مجرمین ُمجّرد
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بین  فستیوال  ویکمین  چهل  در 
درماه  که  جهان   مخترعین  المللی 
متحد  ملل  سازمان  مقر  در  ژوئن  
زن  بزرگترین  برگزارشد جایزه  درژنو 
اختصاص  خود  به  را  جهان  مخترع 
دادوعالوه برآن مدال طالی فستیوال 

را نیز دریافت کرد.
دستگاهی  علیزاده   دکتر  خانم 
تواند  می  که  است  کرده  اختراع 
میزان گرفتگی رگهای کورونری قلب 
دستگاه  این  کند.  گیری  اندازه  را 
که  کند  مشخص  تواند  می  همچنین 

متخصص  که  روزبهانی  اهلل  لطف  دکتر 
ژنتیک است و سالها درایران مؤسسه 
ژنتیکی  بیماریهای  درمان  برای  ای 
هموطنان  به  خدمت  به  و  تأسیس 
آنجلس لس  در  اکنون  بود   مشغول 

آیا بیمار به انژیوپالستی که یک عمل 
نیاز  است   نسبتًا خطرناکی  و  مشکل 

دارد یاخیر.
اختراع   ، خبری  منابع  گزارش  طبق 
خانم علیزاده  ازبین 2000 اختراع که 
زنان  حدود 45 کشور به ثبت رسانده 
طالی  مدال  برنده  توانست  بودند 

فستیوال شود.
قلب  متخصص  علیزاده  دکتر  خانم 
رادیولوژی  متخصص  و  عروق  و 
پزشکی  دردانشکده  که  است  قلب 

مشهدفعالیت می کند.

درکنار شغل طبابت  به فعالیت فرهنگی 
کتابهای  تمام  او  است  مشغول  هم 
برای  زیر  درآدرس  را  درایران  ممنوعه 
بخوانید   . است  کرده  گردآوری  شما 

ولذت ببرید.   

دوران  از  که  خطی  های  کتاب 
کوشش  و  سعی  با  گذشته  های 
برجای  و  نوشته  زمان   خوشنویسان 
دوتا  و  یکی  است  خوشبختانه  مانده 
نیست و تعداد آنها بسیار زیاد است. 
خوشنویس  برداران  نسخه  اگرچه 
و  میل  به  برداری  نسخه  هنگام 
و  دخل  خود  های  آگاهی  برمبنای 
به عمل  این گونه کتابها  تصرفاتی در 
آورده اند اما خوشبختانه دراین عصر 
قادرند   که  داریم  فرهیختگانی  وزمان 
داشتن  دردست  با  هارا   نسخه  اصل 
شواهد و سندهائی ، پیدا کرده و متن 

صحیح را به دست چاپ بسپارند. 
دوران  در  خطی  ارزش  با  های  کتاب 
جهان  واکناف  اطراف  از  پهلوی  
ملی  کتابخانه  به  و  می شد  خریداری 
رضوی  قدس  آستان  کتابخانه  یا  و 
گردید.  می  تحویل  نگهداری  برای 
که  یزد  جامع  مسجد  درکتابخانه  
یزد  خّیر  افراد  از  یکی  بنام  زمانی 
او  و  داشت  شهرت   » هراتی  »محمد 
و  کتابخانه  این  گسترش  برای  هم 
خطی  ارزش  با  کتب  خرید  برای  هم 
سرمایه ای دراختیار کتابخانه گذارده 
بود بیش از ششهزار جلد کتاب خطی 
نیست  معلوم  اکنون   . وجودداشت 
باقی  کتابخانه  دراین  کتابها  آن  همه 
است.  رفته  تاراج  به  یا  و  است  مانده 
چندی پیش یکی از ثروتمندان عرب 
تأسیس  بزرگی  کتابخانه  دوبی  در  که 
دنیا  ازسراسر  را  زیادی  کتب  و  کرده 
زبانهای مختلف  جمع آوری کرده  به 
سایت  برروی  دیجیتال   صورت  وبه 

مؤسسه خودقرارداده است به یزد

کتابخانه  خطی  کتابهای  تا  بود  رفته   
یا  وزیری  کتابخانه  )اکنون  هراتی 
خریداری  را  جامع(  مسجد  کتابخانه 
دیجیتال  بصورت  آنهارا  و  کند 
کتابدار  قراردهداما  اینترنت  برروی 
و  فرد  این  بین  پروتکل  کتابخانه  این 
دولت را برای فروش کتابهای خطی ، 
کتابها  شدن  خارج  واز  گرفت  نادیده 
دراینجا  کرد.  جلوگیری  کتابخانه  از 
تصویر صفحه ای از کتاب کلیله ودمنه 
به  متعلق  انوارسهیلی  کتاب  از  راکه 
سال 1610 میالدی اقتباس شده است 

می بینید.
این  ارزش  کاربا  دربارۀ  زودی  به 
برای  جامعی  گزارش  ثروتمنداماراتی 

شما تهیه خواهیم کرد.

سوخت  به  نیاز  بدون  که  هواپیمائی 
پرواز  به  خورشید   نیروی  با  تنها  و 
به  ازژاپن  خودرا  سفر  آید  درمی 
هشت  ازطی  وپس  داد  ادامه  هاوائی 
برزمین   هاوائی  هزارکیلومتردرفرودگاه 
نشست  .. تاکنون 118 ساعت این هواپیما  
با استفاده از باطری خورشیدی درفضا  بوده 

است . 
این  های  وقابلیت  آزمایشات  وقتی 
خطوط  در  برسد  پایان  به  هواپیما 

هوائی به کار گرفته خواهد شد.

است   سویس  ساخت  که  هواپیما  این 
برای  آفتابی  سلول  هزار   هفده  از  
برد.  می  انرژی خورشید سود  ذخیره 
حدود  هواپیما  این  بال  دونوک  طول 

72 متر است .
نقاط  به  هواپیما  این  اعزام  با  سویس 
زیست  »محیط  پیام  جهان   مختلف 
دنیا  مردم  به  نگهداریم«  تمیز  را 
بهره  تا  معتقدند  آگاهان  رساند.  می 
فاصله  هواپیما  ازاین  تجاری  برداری 

زیادی داریم .

یکی از مشتریان فروشگاه زنجیره ای 
وال مارت در آمریکا سفارش کیکی را 
پرچم  تصویر  تا  کرد   دادودرخواست 
جنوبی ها را  برروی آن نقش کنندوال 
مارت به دلیل غیرقانونی شدن این پرچم 
در آمریکا  ازانجام  خواست این مشتری  
سر باززد. ومشتری از فروشنده خواست 
تا عکس پرچم داعش را برروی کیک مورد 

درخواستش بگذارد. 

پوشیدن  که  اند  داده  هشدار  پزشکان 
شلوارهای جین بسیار تنگ می تواند صدمه 
ای جدی به عضالت و اعصاب وارد کند.

سندرم کمپارتمان اختاللی است که 

این کار اعتراض برخی از مشتریان این 
فروشگاه را برانگیخت و وال مارت به 
ناچار از همه مشتریانش بخاطر کیکی 
با نقش پرچم داعش عذرخواهی کرد. 
این  که  کارمندی  که  گفت  والمارت 
پرچم  طرح  با  کرد  قبول  را  سفارش 
نداشته  آشنایی  اسالمی  دولت  گروه 

است. 

ازپوشیدن شلوار تنگ بوجودمی آیدومی 
تواند خطرناک باشد و به دلیل خونریزی 
یا ورم در داخل بافت ماهیچه ای محصور 

ایجاد می شود. 

ازهمه جــــــــــــا

جاازاینجا
زآن

ا

 مدال طال برای بانو دکتر زهرا علیزاده مخترع بزرگ ایرانی 

کتابهای ممنوعه درایران را برروی اینترنت بخوانید

کتاب های خطی ازدوران گذشته گنجینه ای گرانبها ست

https://azadieiran2.wodpress.com

جسد پروفسورشهریار عدل  در تهران تشییع شد

با حضور مسعود سلطانی فر رئیس سازمان  مراسم تشییع پیکر شهریار عدل 
میراث فرهنگی، سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، نصیری 
قدیاری معاون وزیر علوم، محسن موحدی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 

استان کرمان و جمعی از هنردوستان و هنرمندان برگزار شد.
سازمان  رئیس  فر«  سلطانی  »مسعود  مرد  بزرگ  این  پیکر  تشییع  مراسم  در 
شهریار  گفت:  ایشان  درگذشت  تسلیت  ضمن  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
عاشق  بزرگ  مرد  این  بود،  دلسوز  باستان شناسی  و  متبحر  نویسنده ای  عدل 
ایران شناسی و پژوهشگری خستگی ناپذیر بود، وی بخش زیادی از جوانی را 
صرف جهان امروز کرد واز بزرگ ترین خدمات وی می توان به ثبت جهانی تخت 
جمشید، چغازنبیل، میدان نقش جهان و ... اشاره کرد، همچنین وی در عکاسی 
وسینما تبحر داشته است. کالبد شهریار عدل درقطعه نام آوران ایران در بهشت 

زهرا  بخاک سپرده شد.

ازدواج همجنسگرایان  باهم  درسرتاسر آمریکاآزادشد

واکنش به محدودیت ها در آمریکا چگونه است؟ میت  که  میالدی   2004 درسال   
ماساچوست  ایالت  فرماندار  رامنی 
دراین  همجنسگرایان   ازدواج  بود  
آن   از  پس  شد.  اعالم  قانونی  ایالت 
آزادی  این   به  نیز  دیگری  ایالتهای 
آمریکا  عالی  امادیوان  یافتند.  دست 
ازدواج    2015 ژوئن   26 تاریخ  در 
آمریکا  درسرتاسر  را  همجنسگرایان 

قانونی اعالم کرد.

هواپیمای  خورشیدی در هاوائی برزمین نشست

پوشیدن شلوارهای تنگ به اعصاب وعضالت صدمه می زند
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بیستم   سدۀ  نیمۀ   درنخستین 
اصلی  متن  شناختن   برای  دوروش 
اززبان  پاره ای  از سوی  واولیۀ اوستا  

شناسان  پیشنهادشد:
قاعدۀ  ازراه  اوستا  بازسازی  روش   -1

Restitution Metriqueشعری
ها واژه  خطی  بازسازی  روش   -2  

  Resttitution Graphique

ازراه  اوستا   بازسازی  روش 
قاعدۀ شعری

که  شناسان   اززبان  وگروهی  گلدنر 
اورا تأیید  می کردند  مانند  »لومل« 
بودند که  ولِر«  معتقد  و »هرتل« و » 
اوستای  نوین  بویژه  یشت ها، بصورت  
شعرهای هشت هجایی سروده شده . 
رابررسی  آسیایی  های  متن  گلدنر 
وادعا می کرد که بیشتر بیت ها منظمًا 
درحدود هشت هجا یا سیالب  دارند. 
اصلی  درمتن   که  گرفت  می  ونتیجه 
اوستا ، هربیت شعر می بایست هشت 
اوستای  متن  باشند.  داشته  هجا  
منظم  متنی  که  یشتها  ویژه  به  نوین 
به زبان شعراست و هربیت آن دارای 
هشت هجا بوده است  برخالف نظریۀ 
مزبور دیده می شود که بعضی از بیت 
گاهی   ، سیالب  دوازده  یا  ده  از  ها 
شود.  می  تشکیل  کمتر   یا  بیشتر  
این نکته محرز شده بود که واژه های 
تر  کوتاه  سیالب  یک  اوستایی   زبان 
درزبان  واژه های فرضی همانند خود 
این  به  وگلدنر   است  کهن  فارسی 
فرضیه کشانده شده بود که زمانی که 
زبان  شده  سروده  اوستایی  شعرهای 
نزدیکی  باستان   فارسی  زبان  با  آن 
از  وباید  است  داشته  زیاد  و شباهت  
پیروی  مشابه  ونظم  ساختمان  یک 
کنند. بنابراین کوتاهی وبلندی هجاها 
که  اوستایی  های  دربیت  نظمی  وبی 
دردستنویس ها دیده می شود  ناشی 
واژه  نادرست  برگردان  و  بدنویسی  از 

هاست ومعتقد بود که سراسر اوستای 
موجود باید  با پیروی از نظریۀ او اصالح 
شودوقواعدی  رابرای جانسین کردن 
درشعرهای  کهن   فارسی  های  شکل 
کوتاه  دوسیالب  یا  یک   که  اوستایی 
براین  کرد.  می  پیشنهاد  هستند  تر  
استثناهای زیادی وجودداشت   قاعده 
هجاهای  تعداد   که  هنگامی  ازجمله 
بود   سیالب  هشت  همان  بیت  یک 
ودراین صورت تغییر دادن  هریک از 
به نظر می رسیدند.  واژه ها بی مورد 
به  ناگزیر  قاعده  این  از  پیروی  با  وی 
های  بابرگردان  نه  که  بود   تغییراتی 
پهلوی  هماهنگی داشت ، نه با فارسی 
به   . سانسکریت  زبان  با  ونه  باستان 
اضافه  چندسیالب  ها  واژه  ای  پاره 
باعث  شدن  اضافه  این  که  کرد   می 
مغایرت آن واژه ها باهمانندش درزبان 

سانسکریت  می شد.
کرد.  نمی  را حل  ُگلدنر چیزی  نظریۀ 
آن  برای حل  که  درحقیقت  مشکلی 
حاکی  است   شده  پردازی   نظریه 
بنیاد   که  است  وپندار  فرض  یک  از 
براین   » »هنینگ   . ندارد  اساسی 
نظریه انتقاداتی  وارد کردو نشان داد 
گو این که شعرهای  هشت سیالبی  در 
یشت ها  پی درپی دیده می شود ولی 
قاعدۀ  یک  بعنوان   را  آن  توان   نمی 

که  درتحقیقی  کرد.  تلقی  کلی  
دریشت    1967 درسال  »گروپ«  
داده  نشان  آورده  عمل  به  سیزده  
میان  جدید   اوستای  شعر  که  است 
درنوسان  سیالب   سیزده  تا   چهار 
است ولی شعرهای  هفت تا نه سیالبی  
قواعد  بنابراین   وجوددارند.  بیشتر 
گلدنر   که  ترتیبی  به  هم  آن  شعری  
اوستا  درتنظیم  است   کرده  تصور 
آنقدر  و  نداشته  است  اساسی  نقش  
متغییر است که نمی توان براساس آن 
نمود  فرض  کلی  باقاعده  تئوری   یک 
را  اوستا  اصلی  متن   اساس   برآن  و 
بازسازی کرد. درمورد  گاتاها  موضوع 

تفاوت می کند.
نظمی  براساس  گاتاها   های  سروده 
ترکیب شده که قابل تشخیص است.  
دیده  سیالب    9 تا   7 آن  درهربیت 
یاده  هشت  هایی  بیت  شودولی  می 
دیده  نیز  وبیشتر   کمتر   ، سیالبی  
می  کفایت  تغییرات  شود.وهمین  می 
برای  کلی   قاعدۀ  یک  نتوان  کندکه 
باید  داد   بدست  درگاتاها  وزن شعر  
همین ترکیب موجودرا  باهمین هجاها  
ووزن وآهنگ ، سبک اصلی  و اساسی  
بیهوده   و  دانست   اوستایی   درزبان 
که  نپذیرفت   را  فرضی   قاعدۀ  یک 

هرگز وجود نداشته است .

واژه  خطی  بازسازی   روش 
های اوستا

درسال  اندرآس«  کارل  فردریک   «
خاورشناسان   درکنگرۀ   1902
کرد   بیان  را  ای  نظریه  درهامبورگ  
معروف  اندرآس   تئوری   نام  به  که 
اصلی   متن  نظریه   آن  بنابر     . است 
 Vulgate   « دینی  کتاب  یا  اوستا،  
شمار  بی  های   رونویسی  هنگام   »
و  تغییرات  دچار   کاتبان  ازسوی  
های  ودستنویس  شده  اشتباهاتی 
 . نادرست  است   برگردانی  موجود  
صدادار)فونتیک(   الفبای  وسیلۀ   به 
با  که  اوستا   اصلی  نمونه   با  متفاوت 
بوده  شده  نوشته   ناشناس  الفبای  
شبیه  به الفبای پهلوی  که می توان  
به   . گفت  اشکانی  اوستایی   را  آن 
درآن  صدادار   حروف  که  معنی   این 
وجود نداشته  وحتی چند حرف  بی 
صدانیز  فقط با یک  عالمت  نمایانده 
می شده است . دراین احتمال  تلفظ 
غلط  واژه ها  وتغییر  شکل پیداکردن  
آنها همیشه  ممکن بوده است .  ازاین 
رو  برای دست یابی  به شکل  درست 
واصیل  اوستا  یعنی نمونه  اشکانی آن  
به  اقدام   باید    Archetype Arsacide

بازسازی  خطی واژه ها کرد.
از  سال   چهل  مدت  اَندآس   تئوری 
ارزش  کامل برخوردار بود  تا این که  
با  جهانی   دوم  جنگ  پایان  درحدود 
انتقاداتی  که از سوی گروهی  اززبان 
شناسان  به ویژه هنینگ  به عمل آمد  

اعتبار خودرا ازدست داد.
همه  است   معتقد  نیز  »هوفمن«  
دستنویس ها  که گلدنر  از صدوسی 
اوستای  تنظیم   برای  آنها   نسخه  
نسخه  یک  از  کرده   استفاده  خود  
احتماالً   که  گرفته   سرچشمه  اصلی  
میالدی   دهم   یا  نهم   قرن  درحدود  

وجود داشته است .

به نظروی  اگر بازسازی  آن نسخه هم  
ممکن باشد  به علت  تعلق آن  به قرن 
دهم  و جدید بودن آن بازهم  نسخۀ 

اصیل نخواهد بود.
اززبان  ای   پاره  مانند  هم  »کلنس«  
شناسان  غرب معتقد است  که اصوالً  
جدید  است   ابداعی  اوستایی   خط 
شده   انجام  ساسانیان   درزمان   که  
نمونه   یا  مدل   دو  به  آن   ومخترع 
لحاظ  شکلی   از   . است  داشته  توجه 
قرارداده   را  سرمشق  پهلوی  الفبای  
الفبای   با عالمت گذاری ها  و  را  وآن 
پهلوی  به   متعلق  که  مزامیر   کتاب 
وبرای  کرده  تطبیق  بوده  مسیحی  
هر حرف  از قاعده  یک عالمت  برای 
والتینی   یونانی  الفبای   از  صدا   یک 
معتقد  کلنس   . است  نموده  پیروی 
است  ابداع خط اوستایی  نمی تواند  
وپس  میالدی   پنجم  قرن   از  پیش 
باشد  ساسانیان   سلسلۀ  انقراض   از 
ومتعلق  به یک محیط و فضای غربی 
رومی  ویونانی است . وانحصاراً  بدین 
منظور  اختراع شده است .که اوستارا  
از  درآورند.وپس  نوشته  صورت  به 
آن درهیچ  مورد دیگر  از خط مزبور  
می  واضافه   . است  نشده  استفاده 
کند  دقت زیادی  که درخط  والفبای 
حد   به  را  وآن  دارد   وجود  اوستایی 
نشان دهندۀ آن  وسواس می رساند  
است  که برای اثبات  و ضبط  دعاهای 
از   پیش  اوستا  وکتاب  بوده  مذهبی 
نبوده  نوشته  هرگز   آن  خط  اختراع 
خط  که  دهد   می  ادامه  وی   . است 
و  صدادار   الفبای  دارای  اوستایی  
بسیار دقیق است  که با حروف آن  به 
هیچ وجه نمی شود بازی کرد. ومحلی 
ندارد.وبااین  وجود  اشتباه  برای 
ها   دستنویس  درمتن   چون  وجود  
اشتباهاتی دیده می شود  وغلط های 
بنابراینت  دارد   وجود  بسیار  امالیی  
نخست   باید  اوستا   بررسی  برای  
وروش  کرد  بررسی  را   ها  دستنویس 
مقایسه  و سنجش متن ها  را به کار 
یا یک  واژه   از آن  که یک  برد. پس 
وروشن شد   بررسی  قاعده  دستوری 
بایست   می  آن   واصالت  صحت  برای 
مقایسه  سانسکریت   بازبان   را  آن 
وهماهنگی  مطابقت   درصورت  کرد. 
باید  به درستی آن اطمینان پیداکرد  
وبدین وسیله است  که باز سازی  به 

معنای  درست انجام می شود.
نظریه کلنس  متعلق به خود او نیست 
که  غربی   شناسان   اززبان  برخی    .
درروشن  فراوان   کوشش  سویی  از 
شدن  نکات تاریک  اوستا شناسی  به 
دارای   دیگر   جهات  از  اند   برده  کار 

نظریات  بی اساسی هستند  که پس 

ومطالعات   وبا دقت   زمان   از گذشت 
اثبات  به  آنها   اعتباری  بی  جدید  
بزرگترین  از  که  گلدنر    . رسد  می 
او  واوستای  است   شناسان   زبان 
یکی از صحیح ترین  و بهترین منابع 
شده  شناخته   اوستایی  بررسی  
که  اوستا   بازسازی   دربارۀ  نظراتش  
های  وبیت  شعری   قواعد  براساس  
ارزش  از  بزودی  بود  هجایی  هشت 
افتاد  وحتی خودش نتوانست  آن را 
نظراتی   دارای   نیز  برد.  کلنس   بکار 
دارای  وجه   هیچ  به  و  است   افراطی 
تعادل  فکری نیست . شاید  به زبان 
شناسی  درحوزه ایرانی واردباشد  ولی 
از فلسفه ، به ویژه اصول خداشناسی  
زرتشت  به کلی بی خبر است و حتی 
درمعنی کردن واژه های کلیدی گاتاها  
است  وگمراهی   سرگردانی  دچار  
وازترجمۀ درست  باقابل درک ناتوان 
با  راچنان  اوستایی  زبان  وی   . است 

زبان  سانسکریت وابسته می داند  که 
از آن تصور  آن را لهجه  و شاخه ای 
می کند. بااین که همه   خاورشناسان  
بازسازی   رادربارۀ   اندآس   تئوری 
ولی  دانند   می  مردود  اوستا   خطی 
جدید  و  اوستا  بودن   شفاهی  در 
بی  تصوراتی  که  اوستایی   خط  بودن 
با  است   سلیم  ودورازعقل  اساس  
دارند.وپرداختن  هماهنگی  یکدیگر 
به آنهارا  نوعی اشتغال علمی  تصور 
می کنند  و نسبت به آنها تعصب  می 
جنبۀ  گاهی  که   هایی  تعصب  ورزند. 
ویلیام  مانند  دارد   نادانی  و  دشمنی  
که  هنینگ  ها،   نیبرگ   ، جونزها 
شاگرد  آندرآس بود  درمقاله ای  که 
های  ازبررسی  تحلیلی    « عنوان  زیر 
  The Disintegration of the » اوستایی
Avestic Studies درسال 1942  منتشر 
نظریۀ  به  مستدلی   انتقادات  کرد  
باز  دربارۀ  آندرآس   وتئوری  گلدنر  

خطی  بازسازی   و  شعری  سازی  
اوهم  ارایه داد  ولی  اوستا  واژه ها ی 
خط  وابداع  اوستا   بودن  شفاهی 
یا  چهارم   قرن  حدود   را  اوستایی  
فرض  یک  عنوان   به  میالدی   پنجم 
پذیرفته است. وی بازسازی  واژه های  
اوستایی را امری بی مورد  و نادرست  

و غیر ممکن می داند.
سه  رابه  آندرآس  تئوری  هنینگ  

عامل  یا سه رکن  تجزیه می کند:
زبان   به  اصلی  متن   یک  وجود   -1

اشکانی
زبان  به  اصلی   متن  یک  انتقال    -2

اشکانی
سوادی   بی  و  صالحیت   عدم    -3
امالیی  اشتباهات  باعث   که  کاتبان  
این  یک  یک  هنینگ    . است  شده 
رد  آنهارا   و  رسیدگی   را  عوامل  
به  هنینگ   انتقادات   اثر  کند.  می 
بعد   به  تاریخ  ازآ»  که  بود   حدی 
تئوری  آندرآس  بطور کلی  به دست 

فراموشی سپرده شد.
***

و اما گاتاها  دارای هفده هات یا بخش 
اوستا   آوری  گرد  هنگام  به  که  است 
اند. داده  جای  یسنا  درمیان  را  آن 

گاتاها   هات  نخستین   ترتیب   بدین 
قلمداد  یسنا  هات  وهشتمین  بیست 
خاورشناسان  از  ای  پاره   . است  شده 
چون  که  اند  کرده  نظر  اظهار  چنین 
درهات  29 از رهبری زرتشت  گفتگو 
باید آن را  نخستین بخش   می شود  
این نظر نادرست   گاتاها دانست  ولی 
است و زرتشت  نخستین درخواستی 
درهمین   کند   می  اهورامزدا  از  که 
نخستین هات گاتاها آمده است وآن 
درخواست پشتیبانی و یاری از سپنتا 

مئینو است که با واژه   »               «
می  همراه  است«   »نخستین  یعنی   
که  شود   می  دریافت  چنین  و  باشد 

این هات  نخستین هات گاتاها ست .
چنین  فارسی  به  هات  این  برگردان 

است :
 ، برافراشته  های  ودست  نیایش  با 
پشتیبانی  و  یاری  مزدا،نخست   ای 
سپنتامئینو )گوهرپاک(   رادرخواست 
وکردارم   کارها  همۀ  که   ، کنم  می 
با اشا ) راستی( و وهوَمن  هماهنگ  
)ِخرِد ُکل (  باشد. بدان وسیله  روان 

جهان  ) جهانیان(  راخوشبخت کنم

برگرفته  از کتاب گاتاها پژوهش ونوشته 
پروفسور آبتین ساسانفر

دکتر آبتین ساسانفر-پاریس )استاد پیشین دانشگاه ملی(

روش بازشناسی متن اصلی واولیه اوستا
* برپایه ی نظریه آندرآس  متن اصلی اوستا  هنگام رونویسی های   بی شمار ازسوی 

کاتبان  دچار تغییرات و اشتباهاتی شده است
*گاتاها  براساس نظمی ترکیب شده که قابل تشخیص است.  بیشتردرهربیت آن 7 تا 9 سیالب  دیده می شودولی

نمی توان یک قاعدۀ کلی  برای وزن شعر  درگاتاها بدست داد   

 دست نبشته ای از اوستا که درچین پیداشده واکنون در بریتیش الیبراری نگهداری می شود 
الفبای خط اوستایی
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عفونت های مجاری ادرار
زنها بیشتردرمعرض خطر عفونت های 
مجاری ادرار  می باشند. بیش از شش 
میلیون نفر هرسال  درایاالت متحده  
پزشک  به  بیماری   این  سبب  به 

مراجعه می کنند.
عفونت ادراری زنها  درهرسنی ممکن 
این  ولی  کند.   مبتال  آنهارا  است  
عفونت ها  غالبًا  پس از رسیدن  به سن 
یائسگی  به وقوع می پیوندند.  علت ، 
کاهش میزان هورمون استروژن  حون 

دراین مرحله زندگی است .
 Lara دکتر  گزارش  بنابه 
بیماری  متخصص    MacLachlan
پزشکی  درمرکز  ادرار   مجاری  های 
استروژن   میزان  کاهش    Lahey
ادراری  تغییراتی  دردستگاه   موجب 
و ازدیاد میکرب های بیماری زا گشته 

وخطر بروز عفونت  ادراری راافزایش می 
دهد.

بروز عفونت   عوامل دیگری که موجب 
های مجاری ادرار می گردند عبارتند از :

1- ابتال به سنگ کلیه  یا مثانه
2- بیماری قند که سبب ضعیف شدن 
عضالت مثانه میگردد.واین امر بیماررا 

مستعد ابتال به عفونت می کند.
3- تخلیه ناقص مثانه

نوشیدن  فراوان مایعات  بخصوص آب  
امکان ابتالء به عفونت  ادراری را کاهش 
می دهد.  به باور بسیاری  نوشیدن آب 
کرنبری خطر بروز بیماری را کم می کند. 

به عقیده دکتر 
برای  کافی   دلیل   MacLachlan

بسیاری  ندارد.  وجود  امر  این  اثبات  
در  موجود  های  کرنبری  آب  از 
وموثر  کافی  مقدار  دارای  فروشگاهها 

ترکیبات کرنبری نیستند.
زنان یائسه کراراً دچار عفونت ادراری 
درطول  بیشتر  یا  بار  دو  گردند)  می 
استروژن  موضعی  کرم  ماه(  شش 
واقع  موثر  تواند  می  بیماران  دراین 

گردد.

بی اختیاری ادرار
برای  مشکلی  ادرار  ارادی   غیر  دفع 

میلیون ها زن آمریکائی می باشد.
ادرار  دردفع  اختیاری  بی  دونوع 

وجود دارد:
 Stress 1- بی اختیاری  به سبب فشار
 ، سرفه  درنتیجۀ   ،   Incontinence

خنده ، عطسه، ورزش یابلند کردن

 
شیئی سنگین . .

هستند،  جوان  زنهای  بیماران   بیشتر 
بخصوص پس از زایمان.

مثانه  حد  از  زیاده  بودن   فعال   -2
معنی   به   ،  Overactive Bladder
دفع ادرار  قبل از این که  شخص خودرا 
به توالت برساند. این نوع بی اختیاری  
غالباً  زنهارا پس از سن  60 سال  مبتال 

می کند.
یائسگی    ، ادراری  های   عفونت  مانند 
استروژن   فقدان  دارد.  نقش  امر  دراین 
درانساجی که دستگاه ادراری را تقویت  
می کند سبب بروز این نوع بی اختیاری 

است .
 راه کارهای مؤثر  دردرمان بی اختیاری 

ادرار:

ونوشابه  غذاها  مصرف   کاهش   -1
هائی که سبب تحریک مثانه میگردند 

بخصوص فرآورده های حاوی کافئین .
2- دفع ادرار  هردو یه سه ساعت

  Kegel 3- انجام تمرین های موسوم به
برای  تقویت عضالت لگن خاصره . این 
کار به نگهداشتن  ادرار درمثانه کمک 

می کند.
کشیدن   . سیگار  به  اعتیاد  ترک   -4
وفشاربه  مزمن   سرفه  موجب  سیگار 
بی  ودرنتیجه  خاصره  لگن  عضالت  

اختیاری  دردفع ادرار می گردد.
به  بدن  اضافی  وزن   . وزن  کاهش    -5
مثانه وعضالت لگن خاصره فشار آورده 
و سبب تضعیف این عضالت می گردد. 
ادرار   ارادی  غیر  به دفع  منجر  امر  این 

هنگام سرفه  یا عطسه می گردد.
اگر روش هائی که ذکر گردید  مؤثرواقع 
کنید.  مشورت  معالج   باپزشک  نشد  
پزشک   ، اختیاری  بی  نوع  به  بسته 
تجویز  را  دیگری  مختلف   درمانهای 

خواهد کرد.
حد  از  زیاده  بودن  فعال   درمان  برای 
مثانه  چند دارو  دردسترس می باشند. 
پزشک  نگردید   واقع  مؤثر  داروها  اگر 
دیگری  درمانهای   از  است   ممکن 
مثانه  داخل  به  بوتاکس   تزریق  مانند 
Pace Maker مثانه ، یا تحریک عصب 

مربوطه استفاده کند.

سنگ کلیه :
باوجود  این که  مردها بیشتر درمعرض 
خطر  سنگ کلیه هستند، تعداد زنهای 
مبتال  در طی ده سال اخیر افزایش یافته  
است . سبب آن  احتماالً شیوع بیشتر 
از  یکی  چاقی   . است  درزنان  چاقی  
عوامل  مستعد کننده سنگ کلیه است . 
متوسط  درسنین  بیشتر  کلیه  سنگ 
عمر بوجود می آید. این سنگ ها گاهی 
بزرگتر شده و درکلیه ، تغییر مکان می 
ظاهر  وقتی  بیماری  های  نشانه  دهند. 
ادرار   مانع جریان  که سنگ  می شوند 
موارد   دراین  گردد.  مثانه  به  کلیه  از 
است  بیماری  نشانه  شدید  دردهای 

.)قولنج کلیوی(
دیگری   سنگ  بوجودآمدن   احتمال 
درصد  کلیه  50  به سنگ  درفردمبتال 
می باشد . بهترین روش  برای جلوگیری 
بخصوص  مایعات  نوشیدن  امر  این  از 

آب  به مقدار فراوان  است . پیروی از 
دستورات زیر نیز مؤثرواقع می شود:

1- مصرف روزانه ده گیالس آشامیدنی ) 
هرگیالس ده اونس ( 

2- کم کردن سدیم  دربرنامه غذائی . 
سدیم مقدار کلسیم را درادرار افزایش 
داده وخطر بروز سنگ را بیشتر می کند.

و  ها  میوه  زیاد  مقادیر   مصرف    -3
سبزیجات

4- مصرف 3 تا 4 بار فرآورده های حاوی 
کلسیم  که  این  باوجود  درروز.  کلسیم 
درادرار خطر بروز سنگ راافزایش می 
محافظت  به  درغذا  وجودآن  ولی  دهد 

کلیه کمک می کند.
بیماری کلیه 

خطر بیماری کلیه  درزنان درسنین 50 
و60 سالگی افزایش می یابد. به عقیده 
متخصص  زالسکاس   جنیس  دکتر  
سبب   Lahey پزشکی  درمرکز  کلیه  
ابتالء بیشتر بیماریهائی مانند فشارخون 
وبیماری قند می باشد. این بیماری ها 

موجب آسیب کلیه ها می گردند.
کلیه ها مواد زائد  ومایعات  اضافی خون 
را ازراه ادرار دفع می کنند. بیماری کلیه 
»بیماری خاموش«  نامیده می شود. زیرا 
دربسیاری موارد نشانه های قابل مشاهده 
درمان  عدم   درصورت  ندارد.  وجود 
خطرناک  بسیار  عوارض  است   ممکن 
پیوندد. بوقوع  کلیه  نارسائی  مانند 

نگهداشتن   سالم  برای  روش  بهترین 
از  پیروی   ، کهولت  دردوران  ها  کلیه 
نحوۀ  زندگی سالم است . برنامۀ غذائی 
به  جسمی   وتحرک  نمک  وکم  سالم 
پیشگیری  بیماری کلیه کمک می کند.

به  کند.  می  مقابله  آن  بروز  وباعوامل 
ورزش  هرنوع  زالسکاس   دکتر  عقیده 
که ضربان قلب را زیاد کند مفید  است .

به  باید  کلیه  بیماری  به  مبتال   زنان 
به  که  رفتن  راه  مانند  ورزشهائی 
استحکام  استخوان ها کمک می کند 
فراوان  اهمیت  امر  این  کنند.  مبادرت 
یائسه  اززنهای  بیماران   این  زیرا  دارد 
استخوان  پوکی  درمعرض خطر  بیشتر 

هستند.
باید بخاطر داشت  که بیماری کلیه ممکن 
است عوارض خطرناک دربرداشته باشد. 
به  مناسب  ودرمان  زودرس  تشخیص 

افزایش عمر کلیه ها کمک می کند.

وزیر  ریاحی   امین  محمد   دکتر 
شاپوربختیار   دکتر  وپرورش   آموزش 
که   سالهائی  از  خود  خاطرات   دربارۀ 
درسازمان کتابهای  درسی با خانلری 
همکاری داشت می نویسد: اوهمیشه 
تغییر  بار   یک  تنها  مابود.  مشوق 
زد  زنگ  روز  یک   . ازاودیدم  رفتاری 
وباصدائی خشک وخشن  مقدمه  وبی 
اینجا  بیائید  فوراً  دکتر  :»آقای  گفت 
ببینم .«  ازاین لحن جدید وبی سابقه  
مردی  خانلری  شدم.  حیرت  غرق 
همیشه  بود.  ومهربان  مؤدب  و  نجیب 
هیچوقت   . داشت  برلب  لبخندی  
ندیدم با کسی  تندخوئی کند. رفتارش 
هم  با من رفتار  رئیس ومرئوس نبود. 
مرااحضار  خواست   می  هروقت 
معمول  روش   اینکه  جای  به  کند  
خودش  بدهد   پیغام  منشی   بوسیله 
مهربانی  کلی  کردوبعداز  می  تلفن 
ترین   ومؤدبانه  باگرمترین   واحترام  
توانم  می  کی   « پرسید  می  عبارات 
را  هرساعتی  منهم  شماراببینم؟«  
رفتم  می  دفترش  به  خواست  می  که 
تحریک  که  کردم   احساس  بار  این   .
او عوض شده   . شدیدی  درکار است 
من  همکاری   ادامه  دیگر  وشاید  
استعفا  دوسطر  نباشد.  ممکن  بااو 
نوشتم  و برداشتم و به دفترش رفتم. 
کشید  بیرون  میز  کشو   از  ای  پوشه 
اهلل  بسم   : وگفت  داد  من  دست  به  و 
ناشران  تمام  ؟   کنیم  کار  چه  حاال   !
خودت  دشمن  را  واستادان  ومؤلفان  
هم  اعلیحضرت  حاال   کردی.  ومن 
را  نامه داخل پوشه  اند.  ناراضی شده 
خواندم  . سفیرآمریکا به شاه نوشته 
وزارت  نگارش   کل  اداره  که  بود 
فرهنگ  کتابهای درسی  رایکنواخت 
کرده  واین کار اوالً  شیوۀ کشورهای 
کمونیستی است  ثانیًا  باقانون حمایت  
دارد  مغایرت  خارجی   های  سرمایه 
ومانع کار وموجب زیان  یک مؤسسه 
آمریکائی می شود . شاه درکنار  نامه 
توضیح   وزیرفرهنگ  از  است   نوشته 
می  تراشی  ناراضی  چرا  بخواهید 
معینیان  نمائید.  شکایت  رفع  کنید؟ 
رئیس دفتر مخصوص هم طی نامه ای 
امر شاه را به وزیرفرهنگ ابالغ کرده 
بود.فهمیدم  مدیران مؤسسه ای  که 
یک شرکت آمریکائی  داشتند ، سفیر 
اصول   این مداخلۀ خالف  رابه  آمریکا 

حاال  گفت   . خندیدم  اند.  واداشته 
جلوش  را  استعفانامه   . کنم  کتار  چه 
 . است  ساده  خیلی   : وگفتم  گذاشتم 
مرا ازاین کار معاف کنید  جانشین من  
کتاب درسی را  آزاد اعالم می کند . 
هم ناشران  ومؤلفان واستادان  راضی 
وهم  آمریکا  سفیر  وهم  شوند   می 
شاه . حاال اگر مردم  ناراضی  شندند 
بشوند که دستشان  بجائی نمی رسد. 
گفت چرا بامن  این طور حرف میزنی ؟ 
من خودم با طرح وبرنامه موافقم  واز 
آمدم  وزارتخانه  این  به  که  اول   روز 
کرده  ازتوپشتیبانی   درهرمرحله 
معاون  استعفای  با  تو   بخاطر   . ام 
دانشمند   استادی  که  ام   مورد عالقه 
کردم  موافقت  بود  من  قدیم  ودوست 
وهرچه خواسته ای  به تصویب هیئت 
که  حاال   : گفتم   . ام  رسانده  دولت 
 . است  من  با  مسئولیت  است   چنین 
شماچرا نگران هستید؟ من این طرح 
وبرنامه رایکسال قبل  ازآمدن شما به 
ومرحله  کردم  شروع  فرهنگ  وزارت 
باید  اگر کسی  بردم   پیش  مرحله  به 
مورد غضب  شاه قراربگیرد ومجازات 
ارجاع  من  به  را  نامه   . منم  شود 
 . کنم  می  است  الزم  که  کاری  کنید. 
کرد.  ارجاع  من  به  را  آن  نامه  درذیل 
برگشتم.  خودم   دفتر  وبه  برداشتم 
کردم  تهیه  وزیر  امضای  به  جوابی 
بر   عالوه  جدید  طرح   اجرای  اوالً  که 
هشتاد  را  کتابها  قیمت  مزایا   همه 
هائی  خانواده  و  آورده   پائین  درصد  
که  از تهیه کتاب فرزندان  خودعاجز 
بودند  حاال راضی شدندو این بهانه  از 
دست عناصر چپ  گرفته شده است . 
درمورد  شرکت وبستر نیویورک  هم 
بطور سمبولیک  باهزار دالر   فقط  که 
سرمایه  وبستر   ایران   درمؤسسه 
گذاری کرده است  طبق قانون  مربوط  
برای  اوپرداخت خواهدشد.  خسارت  
کتابهای   دوره  یک  استحضار   مزید 
چاپ قبلی و یک دوره کتابهای چاپ 
جدید  امسال با جدول مقایسه  قیمت 

ها به ضمیمه تقدیم می گردد....
به  کتابها  با  و  کرد  راامضاء  نامه  وزیر 
عصرآن   . فرستادیم  مخصوص  دفتر 
که  کرد   تلفن  خانلری  آقای  روز  
اعلیحضرت ساعت 9 صبح فردا  برای 
اند.  کرده  احضار  توضیحات  ادای 
توهم باید بیائی و توضیح بدهی. صبح 

نزد معینیان  رفتم وگفتم  چند  فردا 
میز درسالن پشت دفتر شاه گذاشتند  
وکتابهارا به ترتیب جدول  روی میزها 

چیدم .
رفت.  شاه  دفتر  به  خانلری   9 ساعت 
آمدند  بیرون  باهم  بعد  دقیقه   چند 
وخانلری مرا معرفی کرد . شاه جدول 
داشت.  دردست  هارا   قیمت  مقایسه 
اول  سال  عربی   کتاب  جدول  دراول 
بود که قباًل پنجاه ریال قیمت  داشت 
کتاب  بود.   ونیم شده  ریال   4 وحاال  
دادم  را  آن  هردوجلد   . خواست  را 
.آخرین صفحه آنهارا نگاه کرد. هردو 
با  بود. کاغذ کتابهارا  هم  80 صفحه  
دست امتحان کرد. گفت این دوچاپ 
 50 قبلی  قیمت   . است  هم   عین  که 
ریال بود حاال 45 ریال شده   ؟ گفتم 
بالحنی  است.  ونیم  چهارریال  نه 
یعنی   : پرسید  طنزوانکار  به  آمیخته 
قیمت  این  به  کتابفروشها  حاال  
اعلیحضرت   : گفتم  فروشند؟  می 
دارند   متعدد  اطالعاتی   دستگاههای 
امرفرمائید رسیدگی کنند. اگر معلوم 
شد  خالفی درکارماهست مسئول کار 
تر  مالیم  بالحنی  بار  این  شود.  تنبیه 
منظورم   نشوید  ناراحت  شما   : گفت 
این است که کتابفروشی ها  ی طماع  
گفتم   فروشند؟  می  ها  قیمت  این  به 
شماست  دردست  که  جدول  این 
وپشت  کشور  ی  دبیرستانها  درتمام 
شده  نصب  ها   کتابفروشی  شیشه 
هم  فرهنگ   ادارات  به   . است 

از  کتابفروشی   اگر  ایم   دستورداده 
رئیس  نماید  تجاوز  مصوب  قیمت 
از  که  است  مسئول  شخصًا  فرهنگ 
را  متخلف  کتابفروش  دادسرا  طریق  
طبق کیفر گرانفروشان  تعقیب نماید.

چیزرا  همه  حساب  شما  پس   : گفت 
به  مبلغ  چه  بگوئید   حاال  اید.  کرده 
نفع خانواده ها صرفه جوئی می شود؟ 
گفتم حدود 12 میلیون تومان  تفاوت 
دانش  ذتعداد  سال  درآ»   (. است  کار 
نفر  هزار   370 دبیرستانها  آموزان  
بود.( گفت مبلغ قابل مالحظه ای است 
. این همه پول  را کی ها می اپیدند؟  
گفتم : البته مؤلف وناشروکتابفروشی  
سوء  اما  بردند  می  سود  مبلغی 
مسئله  نبود.  میزان  این  به  استفاده  
عربی  کتاب   همین  که  است   این 
که  شد  می  چاپ  ناشر  دهها  بوسیله 
دوهزار  یکی  از  بیش  هرچاپ   تیراژ 
به قیمت  30 ریال  نبودوهرجلد  جلد 
صدهزار  جا  یک  حاال   شد.  می  تمام 
نسخه  به صورت  افست چاپ  شده 
و هرجلد  سه قران وده شاهی  خرج 
برداشته است . درچاپ افست  وقتی 
تیراژ از پنجاه هزار نسخه  می گذرد 
تمام خرج های حروف چینی وخطاطی 
وغیره مستهلک می شودوکتاب را به 
قیمت  کاغذوجلدو صحافی می توان 
فروخت .شاه روبه معینیان کرد وگفت 
:  اینکه من به دولت می گویم میزان 
تولید  باید به نفع مصرف کننده  باال 
اند.  کرده  اینها  که  است  همین  برود 
اینها  کار  از  کنید   ابالغ  دولت  به 
سرمشق بگیرد. توضیحات تمام شده 
راضی  شده  که  کاری  از  وگفت  بود  
راهم  آمریکا  سفیر  جواب  هستم  
دفترشخودش  اوبه   . دهم  می  خودم 
 . کشید  درآغوش  مرا  خانلری   . رفت 
شده  رفع  واضطرابش  نگرانی   آنهمه 
می  درچشمش  شادی   اشک  بود. 

درخشید.

ریاحی  امین  محمد  دکتر  ازخاطرات  
دکتر  وآثار  احوال  ببعد   271 صفحه 

پرویز ناتل خانلری 

گذ    هتـش از  یادی 

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

 مروری بر    هب انتخاب  م.ع.آشنا

بیماری های مجاری ادرار در زنان
دکتر همایون آرام - نیویورک
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اورشانابی  برق خنجررادید  و صدای 
برای  ؛  کوبید  سرش  به  شنید.  را  تبر 
اینکه گیلگمش  درجوش و خروشش 
به  اورشانابی  کرد.  خرد  را  ابزارقایق 
نامت چیست؟  بگو  من  به   «: گفت  او 
تیم   اوتناپیش  قایقران  اورشانابی  من 
داد:»  پاسخ  او   ». هستم  دوردست 
اهل وردوک   . نام من گیلگمش است 
هستم ، از خانۀ اَنو« سپس اورشانابی 
به او گفت :» چرا گونه هایت این قدر 
تکیده  ات  وچهره  کشیده  گرسنگی 
و  است  نومید  دلت  چرا   ؟  است 
صورتت مانند کسی است که راه دور 
صورتت  چرا   ، آری  ؛  پیموده  ودرازی 
وچرا  ؟  است  سوخته  وسرما  ازگرما 
درجستجوی باد آواره درچراگاهها به 

اینجا آمدی؟« 
گونه  چرا   «: گفت  او  به  گیلگمش 
ام  وچهره  کشیده  گرسنگی   هایم 
است  دردلم  نومیدی  نباشد؟  تکیده 
که سفر  است   مانند کسی  وصورتم  
گرما  از  من   . پیموده  دورودرازی  
نباید  چرا   . ام  شده  سوخته  وسرما  
درچراگاهها  سرگردان باشم؟ دوستم، 
گرفت  را  آسمان  گاو  که  جوانم  برادر 
سدر  درجنگل   را  هومبابا   ، وکشت  
سرنگون کرد ، دوست من که آن قدر 
خطرهارا  ودرکنارم  بود   عزیز  برایم 
اورا  که  برادرم  انکیدو  کرد،  بردباری 
غافلگیر  اورا  مرگ   ، داشتم  دوست 
کرد . من هفت شبانروز براو گریستم  
به  شدند.  چیره  براو   کرمها  تاآنکه 
خاطر برادرم   ، من از مرگ می ترسم ، 
من بخاطر برادرم  دربیابانها سرگردان 
سنگینی  برمن  او   سرنوشت   . شدم 
خاموش  توانم   می  چگونه  کند.  می 
باشم ؟ چگونه می توانم  بیاسایم ؟  او 
خاک شده  ومن هم خواهم مردوبرای 
از  من  شد.  خواهم  درخاک  همیشه  
مرگ می ترسم  . بنابراین  اورشانابی 
بگو  راه به سوی اوتناپیش تیم کدام 
است ؟  اگر شدنی است  من از آبهای  
بازهم  وگرنه  ؛  گذشت  خواهم  مرگ 

دربیابانها  آواره خواهم شد.«
 ، گیلگمش    «: گفت  او  به  اورشانابی 
از  گذشتن  مانع   خودت  دست  به  تو 
ابزار  که  زمان  آن   . شدی  اقیانوس 
آن  ایمنی   ، شکستی  درهم  را  قایق 
به  دو  آن  سپس   ». بردی  ازبین  را 
جروبحث پرداختند و گیلگمش گفت 
:» چرا تو این حد  برمن خشمگینی ؟  
ای اورشانابی ، تو که خودت روزوشب  
ودرهمۀ فصلها  از دریا می گذری . « 

چیزهائی  آن  خاصیت   ، گیلگمش   «-
که تو درهم شکستی ، این بود که مرا 
ازدریا می گذراندو مانع از این می شد  

که آبهای مرگ  به من دستیابی  

از  من  دلیل   همین  به  باشند.  داشته 
آنها  مواطبت  می کردم . اما تو  آنهارا  
کردی  نابود  اورنو   مارهای  همراه   به 
برو   به جنگل  اکنون  گیلگمش    اما   .
بُبر.  تبرت  یکصدوبیست  دیرک  با   ،
ک  ارج  شصت   درازای  به  هرکدام 
به  و  کن  غالف   ، کن  قیراندود  آنهارا 

اینجا بیاور.«
گیلگمش این را شنیدوبه جنگل رفت 
. یکصدوبیست  دیرک برید؛ هرکدام 
به درازای شصت ارج. آنهارا قیراندود 
کرد ، غالف کرد و نزد اورشابانی  برد. 
اورشابانی وگیلگمش باهم  سوار قایق 
به  اقیانوس  برامواج  را  وآن  شدند  
وپانزده  ماه  یک  سفر  انداختند.  آب 
دست  پیمودند.  روز  درسه  را  روز 
آبهای   به  را  قایق  اورسانابی   آخر  
  «: گفت  گیلگمش  به  و  رساند  مرگ 
ودرآب  رابردار   دیرکی    ، فشاربده 
به  دستت  باش   مراقب  اما  ببر.  فرو 
دوم   دیرک  گیلگمش  نخورد.  آب 
برداشت  را  سوم  دیرک   . رابرداشت 
سپس  برداشت   را  چهارم  دیرک   .
رابرداشت  پنجم   دیرک  گیلگمش  
 . برداشت  را  وهفتم  ششم  دیرک   ،
ودهم  نهم   ، هشتم  دیرک  گیلگمش 
. گیلگمش  دیرک یازدهم  رابرداشت 
ودوازدهم را برداشت  گیلگمش  پس 
از یکصدوبیست ضربه، آخرین  دیرک 
لباس  گیلگمش   سپس  برد.   بکار  را 

جای   رابه  بازوانش    . درآورد  ازتن   
به  را   حخویش  پوشش  و  دکل 
چنین   این   . نگهداشت  بادبان  جای 
را   گیلگمش   ، قایقران   اورشانابی  
دوردست  اورا  که  تیم   اوتناپیش  نزد 
که  است   اوکسی  آورد.  خوانند  می 
در دیلمون  درجایگاه  گذر خورشید  
درشرق کوهستان می زیست . او تنها 
زندگی  او  به  خدایان  که  است  کسی 

جاودانه دادند.
که  جائی  از  تیم   پیش  اوتنا  آنگاه 
درفاصلۀ   ، بود  درازکشیده  درآرامش 
دور نگاه کرد و بفکر فرورفت ودردل 
گفت :» چراقایق بدون  ابزار روان است  
. چرا سنگهای مقدس ازبین  رفته اند؟ 
چرا ناخدا کشتیرانی نمی کند؟ آن که 
؛  است  ناشناسی  من  برای  آید   می 
ازاینجا که نگاه می کنم  مردی را می 
جانوران   باپوست  اندامش   که  بینم 
که  .اوکیست  است  شده  پوشیده 
پشت سرش  اورشانابی  از ساحل  باال 
می آید؟  بی شک او ازافرادمن نیست 
. بدینسان  اوتناپیش تیم  به او نگاه 
که  تو  ؟  چیست  نامت  وگفت:»  کرد 
درپوست جانوران به اینجا آمده ای ، 
با  گونه های گرسنگی کشیده وچهرۀ 
؟   شتابی  کجامی  به  اکنون  ؟   تکیده 
پا  عظیم   سفر  این  به  دلیل   چه  به 
دریاها  دشوار  از  گذر  ؟   ای  گذاشته 

است ، دلیل آمدنت را به من بگو.«

گیلگمش  من  نام  داد:»   پاسخ  او   
است. من اهل اوروک ،]از[ خانوادۀ انو 
هستم . «  سپس  اوتناپیش تیم  به او 
گفت :»  اگر تو گیلگمش هستی  چرا 
گونه هایت  گرسنگی کشیده وچهره 
نومید  دلت  چرا  ؟  است  تکیده  ات  
از  که  است   کسی  مانند  صورتت  و 
سفری دورودراز آمده باشد؟ آری چرا 
صورتت از گرما  وسرما سوخته است 
درجستجوی  دربیابانها   آواره  چرا  ؟ 

بادبه اینجا  آمدی ؟«
نباید   چرا   «  : گفت  او  به  گیلگمش 
وچهره  کشیده  گرسنگی  هایم   گونه 
ام  تکیده نباشد؟  نومیدی دردل من 
است  و صورتم همچون  صورت کسی 
آمده  دورودراز  سفری  از  که  است  
 . است  سوخته  باشدوازگرماوسرما 
چرا نباید  دربیابانها  سرگردان باشم 
که  او   ، جوانمن  برادر   ، من  دوست  ؟ 
وهومبابا  وکشت   راگرفت  گاوآسمان 
کرد.  سرنگون  سدر   رادرجنگل 
دوستم که برای من  بسیار عزیز بود 
، درکنار من  خطرعا رابردباری کرد . 
داشتم  دوستش  که  برادرم    ، انکیدو 
. من  هفت  کرد  غافلگیر  اورا  ، مرگ 
کرمها   تاآنکه  گریستم  براو  شبانروز  
براو چنگ انداختند . به خاطر برادرم 
، از مرگ می ترسم ؛ به خاطر برادرم  
او   سرنوشت   . ام  شده  بیابانها  آوارۀ 
می  چگونه   . کند  می  سنگینی  برمن 
توانم  خاموش باشم ، چگونه می توانم 
اوخاک شده ومن  ؟   باشم  درآسایش 
خاک  به  مردوجاودانه   خواهم  نیز 
سپرده خواهم شد.« باز هم گیلگمش 

به اوتناپیش تیم گفت :»  بخاطر دیدن 
می  دوردست  اورا  که  تیم   اوتناپیش 
نامیم  به این سفر آمده ام . برای  این 
بسیاری   . ام  شده  جهان   آوارۀ  من 
ام   کرده  طی  دشواررا  چراگاههای  
ازدریاها گذشته ام . من خودرا  باسفر 
به  من   مفصلهای   . ام  کرده  فرسوده 
را  ام  آشنایی  من   . است  دردآمده 
باخواب که شیرین است  ازدست داده 
سیدوری   خانۀ  به  آنکه  از  پیش   . ام 
برسم ، پوشاکم فرسوده شده بود. من 
خرس ، کفتار، شیر، پلنگ ، ببر، گوزن 
وهمه جور شکار وحشی  بزکوهی  نر، 
راکشتم  دشت  کوچک  وجانوران  
وگوشتشان را خوردم  وپوستشان را  
به دروازۀ خانۀ  این چنین    . پوشیدم 
زن جوان ، سازندۀ شراب که درخانه 
انداخت   را  آن  وچفت  رابست   اش 
 . ازاوخبرهای  سفرراگرفتم   . رسیدم 
سپس  نزد اورشانابی  قایق ران رفتم . 
با او ازآبهای  مرگ گذشتم . آه ای پدر 
اوتناپیش تیم ، توکه به گروه خدایان 
پیوستی  ، می خواهم  دربارۀ زندگی  
توانم   . چگونه می  بپرسم  ازتو  ومرگ 
کنم  می  جستجویش   که  را  زندگی 

بیابم ؟«
پایندگی    «: گفت  تیم   اوتناپیش 
می  ای  خانه  ما  آیا   . ندارد  وجود 
سازیم  که برای همیشه بماند؟ آیا ما  
بندیم  می  زمانها   همۀ  برای  پیمانی  
ارثی را که تقسیم می  برادران   ؟ آیا 
دارند؟   می  نگه  همیشه  برای  کنند  
آیا زمان  طغیان  آب رودخانه  پایدار 
می ماند؟  فقط پری  سنجاقک  است 
وخورشیدرا   ریزد   می  را  کرمش  که 
روزگاران  از  بیند؟  می  درزیبائیش  
 . نداشته  وجود  پایندگی   گذشته  
خفته ومرده چه اندازه  بهم شبیهند؟  
شده  آمیزی  رنگ  مرگ  مانند   آنها 
اند. چه تفاوت  بین ارباب وخدمتکار  
را  سرنوشتشان   هرد  که  وقتی  است 
به انجام  برسانند. هنگامی که آنونکی 
مادر سرنوشت   تون   مامه  و  داوران   ،
بایکدیگر گرد آیند ، باهم  حکم مرگ 
انسانها را صادر می کنند آنان زندگی 
روز  اما   . دهند  می  اختصاص  ومرگ  

مرگ را فاش نمی کنند.« 
تیم    اوتناپیش  به  گیلگمش  آنگاه  
اوتناپیش  ای    «: گفت  دوردست 
تیم  ، اکنون  که من به تو  وبه ظاهر 
 . نیست  بامن  تفاوتی   ، نگرم  می  تو  
.  می  چیز شگفتی درچهرۀ تونیست 
آمادۀ  پهلوانی  ترا همچون  اندیشیدم 
به  درآرامش   تو   اما   . یابم  می  نبرد 
من  به  براستی   . ای  داده  لم  پشت 
درگروه  تو  که  شد  چگونه   ، بگو  
خدایان  درآمدی  واززندگی  جاودانه  

به  تیم   اوتناپیش  ؟   برخوردار شدی 
رازی   تو  به  من    «: گفت  گیلگمش 
رافاش خواهم کرد ، به تو  سر خدایان 

راخواهم گفت .« 

5
 داستان توفان

می  را  شوروپاک  شهر  شما  آیا 
 . است  فرات  برکنارۀ  آن  شناسید؟ 
وخدایانی   بود  شده   کهنه  شهر  آن 
 ، انو  بودند.  پیرشده  بودند   درآ»  که 
وانلیل   ، پدرشان  ]و[  کائنات  سرور 
 ، یاری رسان  نینورتای    ، مشاورشان 
درکنارشان  و  شهرها  نگهبان  انوجی 
پرشده   جهان  روزها   درآن  بود.  اِآ 
جهان    . بودند  زیادشده  مردم  بود. 
کشید  می  نعره  وحشی  گاوی   مانند 
خشم  به  همهمه   از  بزرگ   وخدای 
و  شنید   را  همهمه  انلیل   بود.  آمده 
غوغای    «: گفت  درشورا  خدایان   به 
مردم  تحمل ناپذیر است  و خواب  به 
بنابراین    . نیست  میسر  هیاهو  دلیل  
بشر  تانوع  کردند   توافق  خدایان  
انلیل    . کنند  محو  روزگار  راازصفحۀ  
چنین کرد.، اما اِآ  به خاطر سوگندش، 
اوسخنانش  کرد.  آگاه  درخواب  مرا  
زمزمه  نئین)1(  درخانۀ   من  به  را  
دیوار،   ! نئین  خانه  نئین  کرد.:»خانه 
دیوار    ، بشنو  نئین  خانۀ  دیوار،  ای 
 ، شوروپاک  مرد  ای  ندارابرگردان. 
فرزند اوباراتوتو، خانه ات راویران کن 
وکشتی ای  بساز. داروندارت رارهاکن 
دنیوی   ازدارایی  رادریاب.  وزندگیت  
بیزار شو  وجانت  رانجات ده. من می 
و کشتی  راویران کن  ات  گویم  خانه 
کشتی  های   اندازه  اینها  بساز.  ای 
بسازی  را  آن  باید  که  است  دار  دکل 
: تیرشش  ضلعی دردرازا بساز، عرشه 
سرداب   که  تاقی   مانند  دار  سقف  را 
همه  تخم  سپس   ، پوشاند  رامی 

مخلوقات  زنده را به کشتی ببر.«
فهمیدم   اورا  سخنان  که   هنگامی 
آ»چه   ، بنگر   «   : گفتم  سرورم  به 
دارم   می  گرامی   ، تودستوردادی 
وانجام می دهم ، اما چگونه  می توانم  
به مردم  ، به شهر، به ریش سفیدان 
به  و  دهان گشود  اِآ  آنگاه   » ؟  بگویم 
من - خادمش - گفت :»  این چنین به 
آنان بگو : من آگاه شده ام  که انلیل  
برمن خشمگین  شده است . من دیگر

)1( خانۀ نئین :  خانۀ ساخته شده ازنی .» تراکه 
خانه نئین است ، بازی نه این است « سعدی.

گام  او  نه جرأت می کنم  روی زمین 
بردارم ونه درشهراو زندگی کنم . من 
برسرورم   تا  روم   می  خلیج  سوی  به 
اِآ زندگی کنم . اما او ماهی  کمیاب ، 
پرنده وحشی رموک و درورۀ محصول  
شامگاهان    . بارید  فروخواهد  پربار  
بسیاری   گندم  توفان   کار  سوار 

برایتان خواهد آورد.« 
همه  دم   سپیده  پرتو   درنخستین 
؛  شدند  جمع  دورمن  ام   خانواده 
هرچه  ومردان   قیرآوردند   کودکان  
نیاز بود.  پنجمین روز  تیر ته کشتی 
را  بندی   تخته  وسپس  بند   پشت  و 
محکم کردم . کف آن یک  آکر )4047 
عرشۀ  هرطرف   بود.   مترمربع(  
 ( ارش  یکصدوبیست   چهارگوش  
عرشه  شش  من  بود.   اینچ(    18-21
هفت  رفته   رویهم   . ساختم  درزیر 
بادیواره  بخش  نه  به  آنهارا    . عرشه 
هائی  بین آنها تقسیم کردم . هرجاکه 
را  بلم  دیرک   . کوبیدم  ُگِوه  بود،  نیاز 
 . گذاشتم  ذخیره  برای  و  کردم   اره 
قیر،  آوردند.   باربرهادرسبدروغن 
؛   ریختم  درکوره  وروغن  اسفالت 
روغن بیشتری برای  درزگیری مصرف 
بیشتری   مقدار  کشتی   ناخدای  شد. 
های  گوساله   . گذاشت  ها  درانبار 
وهرروز  سربریدم   مردم  برای  نررا  
گوسفند کشتم . به کشتی سازان  به 
فراوانی آب رودخانه  ، شراب دادم  که 
 ، ،  شراب سرخ  بنوشند. شراب خام 
شراب سفید وروغن . جشن وسرور  - 
بود.  من  برپا  نو-   تانگار جشن سال 
سرم را چرب کردم . روز هفتم  کشتی 

کامل شد. 
بسیار  کشتی   انداختن   آب  به 
تعادل   وزنۀ  باجابجائی   ؛   بود  دشوار 
درباال  وپائین  دوسوم کشتی  درآب 
ووسیلۀ  طال  هرآنچه   فرورفت. 
 . گذاشتم  درآن  داشتم  معیشت  
حیوانهای    ، خویشاوندان   ، خانواده 
دشت از وحشی واهلی  واستادکاران  

شمش  که  زمانی   . دادم  جای  رادرآ» 
همه  ومن  فرارسید   بود  کرده  مقرر 
را سوار کردم ؛ همان زمان که َشِمش 
کفته بود. :» شامگاهان  ، هنگامی که  
سوارکارتوفان  باران ویرانگر  رافرومی 
را  والوارها  درآ  کشتی  به   ، فرستد 
شد.  شب   . فرارسید  زمان   ». بکوب 
به   . فروفرستاد  باران  سوارکارتوفان  
بود.  دست  هولناک   . کردم  نگاه  هوا 
را  والوارها  سوارشدم  هم  من  آخر  
الوار   : شد  کامل  چیز  همه   . کوبیدم 
سکان   سپس    . بندی  وعایق  کوبی  
کشتی را به سکاندار  پوزور- آموری 
ومسئولیت   یابی  باجهت  دادم 
نخستین   با   .. کشتی  سرتاسر 
ازافق  ابرسیاهی   پگاه  روشنایی 
خداوند  که  ازجائی  آن  شد.  پدیدار  
غرید.   ، تاخت  می   - اَدد   - توفان  
برفراز تپه ودشت  . شوالت  وهنیش،  
آنگاه  بود.   پدیدار  توفان   طلیعۀ 
خدایان  مغاک  سربرافراشتند. نِرگال  
 . رابرداشت  زیرین   آبهای   سدهای 
نینورتا خدای آب  جویهارا به جنبش 
، آنوناکی،  درآورد  وهفت داور دوزخ 
وزمین  رابرافراشتند  مشعلهایشان  
روشن  درخشانشان  های   باشعله  را 
توفان   خدای  هنگام   همان  کردند. 
فروبرد.   تاریکی   روزرابه   روشنی  
درهم  ای   پیمانه  مانند  را  زمین 
کوبید؛ نومیدی  به آسمان اوج گرفت. 
کرد   بیداد  توفان  روز   یک  سرتاسر 
همچون    فزاینده   خشمی  با   وباران 
نه   . فروریخت  برمردم  جنگ   غلیان 
ببیند  توانست  می  را  برادرش   کسی 
می  دیده  ازآسمان  مردم   حتی  ونه 
شدند. تاآنجا که خدایان  وآن خدای 
کائنات  ازسیل به وحشت  افتادند وبه 
فرارکردند.  آسمان  جای  بلندترین  
آنان به دیوار  پناه بردند  ومانند سگ 
ولگرد  قوز کردند . آنگاه  ایشتار ملکۀ 
زنی  همچون   آسمان  سخن   شیرین 
افسوس  فریادبرآورد:»  شکنجه  زیر  
که  زمان   آ»   ، گذشته  روزهای  ازآن 
من  چرا  ؛  دادم  فرمان  شریرانه  من  
فرمان   چنین  خدایان   درشورای 
شرارت آمیزی دادم .؟ من برای ازبین 
آنان  آیا  ؛  دادم  فرمان  مردم   بردن 
به  را  آنان  من  نیستندکه  من  مردم 
جهان آوردم ؟ اکنون آنان مانند تخم 
ماهی  دراقیانوس شناورند.« خدایان  
بزرگ فردوس ودوزخ به گریه افتادند 

ودهانهایشان را پوشاندند.  
 شش روز وشش شب  بادوزید . رگبار  
وتوفان وسیل جهان را درخودفروبرد 
هماوران  همانند   باهم  وسیل   توفان 

جنگ طلب بیدادکردند.
ادامه دارد

حماسۀ گیلگمش
ترجمه : دکتر محمدعلی صوتی 

قسمت سیزدهم

اورشانابی

اوتناپیش تیم

هومبابا
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توقیف نشریات 
سالهای 1304 تا 1320  بدترین دوران 
از  بود. بسیاری  ایران  برای مطبوعات 
آنها  ند ومدیران  تعطیل شد  نشریات 

یابه تیمارستان ویا به زندان افتادند.
های  روزنامه   1320 شهریورماه   در 
روزنامۀ  و  آزادشدند  شده  توقیف 
امتیازی  صاحب  به  فروردین   جدید 
جعفر  سردبیری  و  عفیفی  عبداهلل 
دهۀ  مطبوعات  خانوادۀ  به  ابطحی 
بیست  اضافه شد وهمچنانکه پیشتر 
آمیز  طنز  وقطعاتی  اشعار  شد  اشاره 
فریدون  نوشته  التفاصیل  عنوان  زیر 
توللی  میرسید  چاپ  به  درآن  توللی 
دراین زمان 22 سال داشت . قطعات 
سریع  خیلی  که  شد  باعث  التفاصیل 
مردم  توجه  کورد  فر.ردین  روزنامه 

قرارگرفت .

اسکناس
 ، اختالس  بروزن  ...واسکناس 
 » »سکن  لغت  دو  از  است  ترکسیبی 
و»ناس«  وتسمیۀ آن  را هژیربن امیر 
بلخی  بدین نمط آمرده که هم اکنون 
ازآن  قدری(   ( ای  شرزمه  ذکر   به 

مبادرت شود:
کیخاتو   ِ مراصدارت  زمان که  » درآن 

وغالئی   قحط  بود،  عنه   اهلل  رضی 
مردم  خاطِر  پدیدآمدو  گران  بس 
جانی  که  پایه  بدان  داشت   پریشان 
به بهای  نانی دادندی وخالیق راقوت 
درآن  چه  نیامدی  دست   به  الیموت 
زمان  سیم و زر بس نایاب گشته بود. 
بالجمله روزی کیخاتو به دربارم طلب 
فرمود وگفت : چارۀ این  ماجرا چگونه 
سرتعظیم  درحال  من  ؟  کرد  باید 
 ! امیر  یا   : کردم  عرض   ، فرودآورده 
صالح مملکت خویش خسروان دانند 
! فرمود : عقیده ما  براین است که ناِم 
ما برپارۀ چرم ها بنگارند ورقعه رقعه  
 ، دهند  خالیق  دست  به  تکه(   )تکه 
باشد که مرایشان را درابتیاع اجناس  
مفید افتد ! چه امر کنیم که آن رقاع 
)تکه ها( برجای زروسیم تقبل کنند؟ 
 ، رسیدم  وی  خدمت  به  که  دیگرروز 
نشسته  سلطنت  برسریر  دیدمش 
وبسته ای چرم  منقوش بربالین همی 
غالم  براین  نظر  ورا  که  چنان  دارد. 
هذه  خذ  هجیر!  فرمود:یا   ، پیرافتاد 
ای   ، اعنی  بهاالناس!  الرقاع  وسکن 
هارا  چرمه  پاره  این  برگیر    ! هژیر 
خاطِر  مر  ها   بدان  بخش  وتسکین 
مردمان را! من درحال  ، امروی گردن 
نام  به  رقعات   آن  پس  وازآن  نهادم 
منتشر  خلق  درمیان  ناس«  سکن   «
»اسکناس«  بعدش  ِمن  و  گردید 
که  گوید  التفاصیل   صاحب  نامیدند. 

مردمان    ، آن  نشر  و  اسکناس  تعبیۀ  
و  افتاد  زمان  بس سودمند   را درآن 
ایشان رادرکارها گشایش حاصل آمد 
راجز  اسکناس   ، عهد  دراین  ولیک 
اثر  ضمیر  ضجرت  و  خاطر  آشفتگی 
عجایب  از  خود  واین  نیست  دیگری 

است !«

شعر
بس عجب دارم که نشر اسکناس

این زمان گردیده اسباب هراس
کاغذی وخطی و تصویآآِرچند

کی فتد این مردمان را سودمند
کاش دولت راکمی آزرم بود 

اسکناسش الاقل از چرم بود
اسکناسی را که زور اندرپی است

اعتماد مردمان برآن کی است؟
زربه آفریقا و کاغذ آسیا

به به از این اسکناس پُربها
هرچه مقدوراست  اسکن چاپ کن

گر طال خواهی وصول از کاپ کن ! 
توللی درپانویس این قطعه نوشته است :

» چندی پس ازشهریوربیست ، دولت 
ومردم  کرد  اسکناس  چاپ  به  شروع 
پرسش  جرائد   . انداخت  وحشت  رابه 
ها کردند وموضوع رفته رفته  پیچیده 
و بزرگ شد. دولت برای تسکین خاطر 
، اعالم کرد که طالی پشتوانه   مردم  
وبزودی  بوده  درآفریقا  اسکناس 

 ، احوال   همان  مقارن  رسید.  خواهد 
باال  درروزنامه فروردین شیراز  قطعه 
منتشرشدو روزنامه  برسر این موضوع 

توقیف گردید.«
روزنامه   1322 درتیرماه   عفیفی 
انتشارداد  فروردین   بجای  را  سروش 
را  التفاصیل  وقطعات   اشعار  توللی  و 

درآن چاپ می کرد.
حلقه بر حلق ودست درزنجیر

درخورقوم باستانی نیست
آخرای مردگان  بهوش آیید

این هالک است زندگانی نیست
 زندگی خون سرخ می خواهد

فخرواقبال رایگانی نیست 

تبعید، قرار و دربدری
 1322 سال  درپایان  توللی  فریدون 
 ، ها  وافشاگری  مقاالت   این  علت  به 
همراه با رسول پرویزی و محمد باهری 
به  وازآنجا  شد  تبعید  الر  بستک  به 
دوسال   از  بیش   . گریخت  تهران 
تا  گذراند  درتهران  مخفی  بصورت 
کل   درادارۀ   1325 سال  دوم  درنیمۀ 
شد  استخدام  تهران  باستانشناسی 
علمی  های  برکاوش  نظارت  ومأمور 
درشوش گردید وتا آخرسال 1328 با 
پروفسور  گریشمن فرانسوی همکاری 
صمیمانه داشت . پس از آن به شیراز 

منتقل گردید.

پرداز  وطنز  شاعر  توللی  فریدون 
به  خواست  می  درالتفاصیل  جوان 
جنگ سیاهی ، خرافات و نادانی برود. 
می خواست خائنین  به وطن را معرفی 
بنویسد.  ستمدیده   مردم  از  کند. 
پایمال  حقوقشان   که  اززحمتکشانی 
می شد. التفات خاصی هم  به زاهدان 
این   ! داشت  مذهبی   دکانداران  و 
موقعیت  که  هرکجا  نیز  اجتماع  نقاد 
ذکر  از  آورد   می  چنگ  به  مناسبی 

خیر  این گروه غافل نمی ماند.

بادۀ  لغت  اندر   ، ُخل  بروزن  ُمل  و   ...
صافی  صوفیان  که  گویند  را  صافی 
از سِر صفا درکشند ودست  عقیدت  
بکوبند  نشاط  وپای  برافشانند  سماع 
 « تا  گردند   وحدت  غرق  وچندان 
آرند  برلب  کف   ، گویان  اناالحق« 
شاعر  چنانکه  شوند.  زمین  نقش  و 

فرموده :
شعر

ُمل زصفا به جام کن صوفی میگساررا
رشتۀ توبه پاره کن ، زعهدبی قراررا
باده بیارودف بزن، چنگ بیارو تاررا

عودوعبیدوچرس رابنگ وحشیش وناررا
تابه لب آورم همی ازسِروجدوشوق ، کف
بانگ »اناالحق« ازجگر برکشم وخداشوم
گاه به های وهوشوم گاه به هوی وهاشوم
زوزه کشم ، فغان کنم ، نعره زنم،صفاشوم
نورشوم ، ملک شوم ، روح شوم، بقاشوم
پای بکوبم ازطرب، دست فشانم ازشعف

»مال«  انخاذ  که  است  آمده  ودرلغت 
که  وداستانی  اند  کرده  ُمل  ازکلمۀ 
منورالدین  شیخ  که  این   ، اند  آورده 
حسین مغفل ، به مجلس بزمی رنگین 
به  لبریز  جامی  میزبانش  اندرآمد. 
این  که  بنوش   ! هان   : که  داد  دست 
کرده  مینا  به  قدیم  ازخم   ، ُمل  ساغز 
وگفت  کشید  درهم  ابروان  شیخ   ! ام 
الُمسکرات  جمیع  من  َاشرب  انی   :

ولکن ُمل ال!
ام  نوشنده  من  که  درستی  به  اعنی 
جمیع آشامیدنی های مست کننده را 
باده!  ازنوشیدن  پرهیزگارم  ولیک 
قدح   ، کالم  این  شنیدن  به  میزبان 
فقاع )آبجو( پیش آورد وشیخ الجرعه 

رابه  شیوخ  ببعد  وازآن  سرکشید  به 
زندیق  آن  از  که  ال«  »ُمل  کالم  گناه 

لعین گفت ، »مال« گفتند.

شعر
مال که ُملش به جام ریزند

هنگام صلوه قی نماید
برمنبر موعظت زمستی

برخیل مرید ، هی نماید
صدبار بیفتدوبخیزد

تاراه نماز ، طی نماید
بادایره ، روبه مسجدآرد

درگوشۀ لیفه ، نی نماید
برجای دعا، بکنج محراب

آهسته ِدلِی ، ِدلِی نماید
تکذیب نمازوروزه گوید

تجویز قمارومی نماید
عاقل زچنین امام سرمست

تقلید فریضه کی نماید
شیخی که لبش زباده تر گشت

ازقحبۀ ارمنی بتر گشت 
وگردِن گردن کلفتان را نیز ُمل نامندو 
حرام  خوردن  از  که  باشد  گردنی  آن 
پُرچین  ، قطور و  ایتام  امواِل   ِ ودزدی 
با  که  پایه  بدان   ، آورد  پیه  و  شود 
نتوان!  کردن  قطع  تبرزینش  ضربت 
ای  پاره   ِ گردن  است  جمله   وازآن 
کشورعجم  ومنجیان  قوم  ازسران 
آفاقند.  شهرۀ   ، کلفتی  درُمل  که 
طاق!  و  عدیل  بی   ، ودرمفتخواری 
صاحب التفاصیل از جهت بهبود ِ امور 
را  طایفه   این  قفازدِن   ، شرور  ودفع 
مجاز دانسته وچنین دستورداده است 
راشرایطی  کلفتان  ُمل   ِ وقفازدن   «:
به  قفا   ، نیاری  بجای  اگر  که  است 
ایادی   ، که  این  وآن  زد  نتوانی  نیکی 
سرد   ِ ودرآب  بیاالئی  منداب  باروغن 
از  عظیم  تکبیری  گاه  وآن  فروبری 
آن   ، قوی  ضربتی  وبا  برکشی  جگر 
نشان  که  کوبی  برقفا  شان  چنان  
برگردن  ات  )انگشتان« خمسه  اصابع 

پلید ایشان مشهود گردد.«
شعر

 ُمل کلفتان کاین سیه کاری به کشور می کنند
ساغرخون می خورندورقص خنجر می کنند
افکنند ناشتامی  شیر  درچنگال  چنگ 
کنند زهرآلوداژدرمی  اندرکام  دست 
اندرالنۀ زنبورکردن بس خطاست چوب 
عاقالِن پیش بین این کار کمتر می کنند
ُمل کلفتان غافلند ازروز رستاخیز ملک
کاین چنین برتوده جوربی حدوَمر می کنند
گربجنبند توده روزی رور اینان تیره است
کاندران ساعت ، عنان برگردن خر می کنند
می َکشند ازپشت کرسی ها ، خران رابی درنگ
قطع این جنجال واین غوغا وعرعر می کنند
زنند می  افساررنگین  مجلسی  برخران 
از»بهارستان« شان درکوی ومعبر میکنند
ش ا تر خر یر ز و ، کیِلخر و ، خر میر ا ز ا
مقتلی خونین به پا چون روز محشر می کنند
خرپدرهائی که تا صدپشت شان خردرخراست
جمله رادرآستینها چوب شش پَر می کنند

آن خرپیری که اندرحلقه جفتک می زند
درکاله پوستینش پشکل تر می کنند

آتشی باید که سوزد خائن کاشانه سوز
ُمل کلفتان رابشارت ده بدین فرخنده روز!

فراراز خانه وکاشانه
توللی   1332 مرداد   28 درجریان 
درغیاب  فرارکرد.  تهران  به  باردیگر 
مالی  نشاندۀ  دست  واوباش  اراذل  او 
شیرازی سیدنورالدین خانه اورا غارت 
تااواخر  زدند.او  آتش  وسپس  کرده 
به  وباردیگر  ماند  درتهران   38 سال 
عنوان  به  شیرازبازگشتوتاسال 1344 

باستانشناس درشیراز کارکرد.

دوران رکود وسقوط
فریدون توللی که درجوانی باقلم نقاد 
وطنزآمیزخود جنبشی درایران به راه 
انداخته بود ولرزه براندام وطنفروشان 
مالها   ، خوانین   ، پرستان  بیگانه   ،
وسایرقدرتمندان  افکنده بود ونمونۀ 
وجوش  وپرجنب  پرتالش  شاعری 
سکوت  که  کسانی   ، طرفان  وبی  بود 
اختیار کرده بودند وگوشه گیران رابه 
باد انتقاد می گرفت ومردم رابه تحرک 
کرد  می  دعوت  ودادخواهی  وجنبش 
وبخصوص  اهل دم ودود رابه باد ناسزا 
وقطعات  وتمسخر می گرفت وشعرها 
طنزآمیزی درذم بنگ و وافور سروده 

بود واز جمله گفته بود:

شعربرای وافور ووافوریان 
مُجنب ازجا که حالل اموری

ادیبی ، نکته سنجی ، باشعوری
فروکن سیخ درسوراخ وافور

بزن برانهدام ملک فوری
رموز ملک وملت درکف تست

وجیه المله ای ، صدرالصدوری
چه باک ازپیکرت زردونحیف است

به چشم من که بهترازبلوری
غلط کردآن که خود بی دانشت خواند
شکر خورد آن که گفت ازعقل دوری

تودانائی، توبینائی، توماهی
تورعنائی ، توزیبائی ، تو حوری

توگروافور راچون ُگرز گیری
به میدان شجاعت ، لندهوری

دومثفالت شود، هشتاد مثقال
 به دست آری اگر چوب کهوری

برودریاب وافور وبزن بست
چه غم داری که ایران رفت ازدست

به   1332 مردادماه  از  پس   ، خوداو 
وگوشه  منزوی  خزید؛  عزلت  گوشۀ 
وبه  خودبست  روی  دررابه  گیرشد؛ 
پناه  تریاک  و  عاشقانه  های  غزل 
وهیچ  شعرگفت  تریاک  بردودرفوائد 

پروائی نداشتکه اوراتریاکی بدانند:
ببندای مهربان برحلقه بستی
که بازافتاده درکارم شکستی

گزندی میزندهردم به جانم
حسودی ، هرزه گوئی، خودپرستی

وداع باجهان ویاران
بانوی فرزانۀ  توللی«  سرانجام »مهین 
فریدون که ازجوانی تاآخرین لحظات 
پنجشنبه  روز   «  : نوشت  درکناراوبود 
خورشیدی   1364 ماه  خرداد  نهم 
میالدی   1985 مس   30 با  مطابق 
بعدازظهر   دقیقه  ودوازده  دو  ساعت 
بازوانم  و  درسینه  سرش  درحالیکه 
لحظه  آن  دادم،  ازدست  اورا  بود 
زندگی  روز  آخرین  این  باورنداشتم 
روحم  هم  من  چون  است  ومن  او 

راازدست دادم.
رادرحافظیه  توللی  جسدفریدون 
دراتاقی که مقبرۀ خانوادگی آنهاست 
رابرسنگ  شعر  سپردندواین  به خاک 

گورش نقش کردند:
عمری به عبث راندم وهرنقش دالویز
خطابود نقش  چودریافتمش  پرده  بی 
جزمرگ که یکتا دِر زندان حیات است
نمابود. دروازه  دیوارۀ  همه  باقی 

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

* » گروهی معتقدند بعد از ُعبید ، جز فریدون  
دیگر نداریم ، اما من برآنم که توللی با ذهنیت 
خاصی که دراین جهت داشت از عبید واالتر و 

باالتراست«.)پرویزخائفی(
 ، شکست  می  هارا  سنت  خودبود،  عصر  نابغۀ  »بحق   *
بازسازی میکرد، کهنه ونو رادرهم می آمیخت وازآن چیزی 
پدید می آورد که از جهت محتوا وفرم فراتر ونوتر از آثار 

گویندگان وُسرایندگان عصر خودبود.« )مهدی پرهام( 

چهره توللی طرح ازایرج زارع
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صفای  لرستانی

ر دولت دیدا
 

گرت به خلوت ما چون  نسیم ره  سپری 
به اشک شوق ، بشویم رهی  که می گذ ری

 
شکوه آینه ، از نقش  پر طراوت  تست           
چرا  در آینه    چشم ما    نمی   نگری ؟

 
چه گویمت که در این دا مگه  مرا چه گذ شت 

گزین ما ، همه بیراهه بود و بی ثمری
 

مرا  مپرس که چونی ؟ که بی تو چون  باشم
 اسیر غربت  خویشی  به کوی  دربدری

 
مرا حضور تو از خویش ، بی خبر سازد        
خوشا  به دولت دیدار  و  خویش بی خبری

 
دریغ  ازآن همه  شور وجوانی وامید

کنون  که نوبت   پیری رسید   ورنجبری
 

تو ای   سپیده  دلتاب  عاشقان  سحر               
دمی بیا  به شبستان ما به   جلوه گری

 
» صفا « شکفتن هر غنچه را بهاری باد 
که با بهار  ، شکفتن  رسد به شاخ  و بری
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مهناز عباسی

داغ شقایق
شقایق را نگاه می کنم

داغی به سینه دارد
داغی که فردا

باغی پراز گل می شود
شقایق

چه حقایقی که اززمانه 
به تو نمی گوید.

دانیال رحمانیان

رتو دیدا
 ستاره هارا پس می زنم

وخورشید را ُهل می دهم
تا از سراشیبی شب

باال بیاید
صبح

ِکرِکره چشمانم را 
وا می کنم 

به هوای دیدن تو

    

کیومرث منشی زاده

میکنیم
ازنوقمارباخته آغاز

امشب دوباره نغمۀ غم سازمیکنیم
بادست بسته مشت فلک باز می کنیم
آرزو شبستان  ِگرد  وار  پروانه 
کنیم پروازمی  سوخته  بابالهای 
دردشت بی ستارۀ شطرنج زندگی
»رخ« رافدای بازی سرباز می کنیم
چون رهروان خستۀ بن بست آرزو
کنیم می  ورنداز  رفته  دراز  راه 
باختن علیرغم  باز  و  ایم  بازنده 
کنیم می  آغاز  ازنوقمارباخته 
 تنها نشسته ایم درین کنج غم »حکیم«
. قافیه پرداز می کنیم  یادحریف 

       ردرپندنیلی    شعروزغل
احمد شاملو         

آی عشق
همه لرزش دست ودلم 

ازآن بود
                                                که عشق

پناهی گردد
 پروازی - نه!-

گریزگاهی گردد
آی عشق ! آی عشق !

چهره آبیت پیدا نیست 
وخنکای مرهمی 

برشعله زخمی
نه شورشعله برسرمای درون

آی عشق ! آی عشق 
چهره سرخت پیدانیست

غبار تیره تسکینی ، 
برحضوروهن

ودنج رهائی برگریز حضور
سیاهی برآرامش آبی

وسبزه برگچه برارغوان
آی عشق ! آی عشق!

رنگ آشنایت پیدانیست 

نصرت رحمانی

چـتر گیسوان
                                                                               

      آه اینگونه گر بوزد بادتاپگاه
                                                                                                 اینگونه گر بباردباران

          فردا ازشکوفه های سپید»به«
                                    درروی شاخه ها خبری هست؟

                                                                         آری ... هست
                                                              نه ...نیست؟

مراچه باک زبارانی 
              که کیسوان تو چتری گشوده اند

محمدزهری

                                                                                      دل ـقدیم 
                           دریچه بازشد 

                              دریچه بسته شد
            هوا

                            هوای دلپذیر بود
                             ولی دل قدیم من
                              کجا شده است ؟

  فریداصبا

اتهمیشه
  

  می توانستم ، درشب نگاهت ، تا همیشه بخوابم
  وبربلندای قامتت ، تا صبح بتابم، چون مهتاب

 
  می توانستم بردشت سینه ات سربگذارم

  ودرآفتاب بازوانت ذوب شوم ، تا فردا

  می توانستم با سپیدی صبح صورتت بیدارشوم ، درسحر
  واز ورای صخره شانه هایت

  سردهم سرود مهر را ، درباد....
 

  می خواستم سروهای ایستاده درروزهای خماررا
  و برگ های منتظر بررود لحظه هارا ، بیدار کنم درباغ

 
 می توانستم عاشق باشم و عاشق بمانم ، درشب نگاهت

  به صبح سپید صورتت ، 
  ودرسحرگاه ماهتاب قامتت ،

  تا همیشه...

نادرنادرپور

ـهراس
درگرگ ومیش  صبح

ناگه صدای کوفتن چکشی به سنگ
یا: ضربه ای به در

درزیر طاق منحنی خوابگاه من
پیچیدومحوشد

پنداشتم که ُمشت گره خورده ی کسی
برسینه برهنه  دیوار من نشست،

پنداشتم که کودک همسایه ناگهان
سنگی به سوی پنجره من روانه ساخت

برخاستم زجای
اما نگاه من که به دیدارکوچه رفت

 تنها درخت را،
باقامتی بلند ، درآ» تیرگی شناخت

وان وحشتی که دردل من خانه کرده بود، 
پیوسته از درون

برسینه ی برهنه ی من مشت می نواخت

خواجه عبداهلل انصاری

دیدن وندیدن
عیب است بزرگ برکشیدن خودرا

وزجملۀ خلق برگزیدن خودرا
ازمردمک دیده ببایدآموخت

 دیدن همه کس را و ندیدن خودرا
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او  به  نزدیک  را جوری  همیشه خودم 
هم  از  همیشه  گرچه  کردم  می  حس 
آگاهی  احساس  ازاین  و  بودیم  دور 
درحافظه  آنچه  نداشتم.   چندانی 
داشتم، قاب عکس شکسته ای بود که 
مادر  زیر شیروانی خانه ی  انباری  در 
های  پرت  و  خرت  جعبه  البالی  در 
ی  جعبه  بودم؛   یافته  کودکی  دوران 
بود  نیامده  دلش  کسی  که  چیزهایی 
آنها دور بریزد ومثال دریکی از اسباب 
کرده  تبعیدشان  انباری  به  ها  کشی 
که  خانوادگی  عکس  درآن  او  بود.  
خیلی پیش از اینها، بسا قبل از بدنیا 
آمدن من در زمان کودکی مادرم  در 
دست  غرور  با    - بود  انداخته  کناراو 
به شانه  مادر ایستاده بود ولبخند می 
زد.  این تنها عکسی بود که از پیرمرد 

داشتم.
پاسپورتم را یواش هل دادم روی باجه 
ی کنترل گذرنامه بدون اینکه چیزی 
وارد  خارجی  اتباع  صف  از  بگویم.  
این   . آمریکایی  پاس  با  آنهم  شدم، 
را مادرم سفارش کرده بود، می گفت:  
»اینطوری امن تره.  حداقل می دونن 
با کی طرفن.«  سرآمدنم به این سفر 

کلی بگومگو داشتیم.
»برای چه می خوای بری ایران؟  فکر 
می کنی اونجا چه خبره؟«  مادرم  که 
پریده  من  به  شد  خبر  با  تصمیمم  از 

بود.
کاری  ما  با  هستی،  دنبالش  »اونیکه 
نداره.  از اولم نداشت.«  مادرم هرگز 
و  کرد  نمی  خطاب  اسم  به  را  پیرمرد 
زیاد از رابطه اش با پدرحرف نمی زد.  

آنها سالهای سال از هم دور بودند.
اینکه  از  بعد  فرودگاه  ریشوی  افسر 
اسکن  کامپیوتر  توی  را  ام  گذرنامه 
و  آورد  باال  نیمچه  را  سرش  کرد، 

لبخندی زد.
ایران؟«   میاین  که  اولیه  »دفعه 

بالفاصله کمی جدی سوال کرد.
کشیدم  را  ام  سری  رو  هولکی  هول 
جلو وسری تکان دادم و گفتم:  »بچه 
بزرگ  پدر  و  مادربزرگ  همراه  بودم 

اومده بودم.   دوازده سال پیش.«
»از حاال به بعد، زود زود بیایید.«  این 
من  چشمهای  توی  همینطوریکه  را 

نگاه می کرد گفت!
 نفهمیدم این را به کنایه گفت و یا با 

حسن نیت.  نگاهم را از وی دزدیدم و 
پاسپورت مهر خورده ام را برداشته و 
با پلکان برقی بطرف گمرک و خروجی 

فرودگاه سرازیر شدم.
فرودگاه.   بود  فرستاده  تاکسی  دنبالم 
سبز  خط  از  کوچک  ساک  یک  با 
عسکری،  آقای  شدم.   خارج  گمرک 
منتظرم  پالکارد  با  تاکسی  ی  راننده 
بود.  ساک را گرفت و مرا به ماشینش 

هدایت کرد.  
در ظرف مدتی کمتر از 40 دقیقه مرا 
جلوی درخانه ی پیرمرد پیاده کرد و 
منتظر شدتا کسی در را برویم باز کند.

صبح با صدای اذان بیدار شدم و دیگر 
و  قو  پر  لحاف  عالوه  به  نبرد.   خوابم 
پتوی کلفتی که بوی تمیزی و مهربانی 
و  طوالنی  پرواز  آن  از  بعد  داد،  می 
هوای سرد بامدادی می چسبید.  اتاق 
ولی  بسیارساده   میهمان   کوچک 
مرتب بود.  به غیر از تخت تک نفره، 
میزی بود و کمد و آینه ای.  روی کمد 
بود  تختی  پای  کوتاه  پایه  آباژور  دو 
تابلوی  تا  چند  یاقوتی.   های  الله  با 
قاب  دو  و  بود  آویزان  دیوار  از  عکس 
دو  در  مادرم  و  من  از  کوچک  عکس 
می  را  اتاق  بیشتر  فرش  آینه.   سوی 
باز  نیمه  چمدان  اکنون  هم  و  پوشاند 

من آن وسط ولو بود.
شستن  از  بعد  و  پوشیدم  لباس 
دست و صورت، پیرمرد را کنار اجاق 
چیدن  مشغول  که  یافتم  آشپزخانه 
ای  نقره  دیس  روی  صبحانه  ظروف 
بود.  سالم کردم و او با لبخند بطرفم 
شانه  روی  را  پهنش  های  آمد، دست 
ام را بوسید.   هایم گذاشت و پیشانی 
را  خودم  بودم  شده  غافلگیر  که  من 

قدری عقب کشیدم.
تازه  سنگگ  نون  برامون  »همسایه 
آورده.  حتما دوست داری!  کره مربا 
و خامه و عسل هم گذاشتم.«  جوری 
گفت که بدلم نشست.  موهاش هنوز 
یکدست سفید نشده بود، و پر پشت 
پهنش  ی  یقه  روی  گردنش  پس  از 

ریخته بود.  
دوست  مربا  کره  نون  هم   »مادرت 
داشت، بچه بود نیمرو هم می خورد.«

می خواستم بپرسم از زندگیش راضی 
نه؟  خیلی چیزها داشتم که  یا  است 
بپرسم، چرا خانواده اش را ترک کرده 

بود، آیا اینجا دلبستگی داشت !؟  می 
بدانم،  را  زندگیش  داستان  خواستم 
بود  گفته  اش  درباره  مادرم  آنچه  هم 
گفتگو  اش  هرگزدرباره  آنچه  وهم  
خواند.   را  فکرم  شاید  بودیم.   نکرده 

پیش دستی کرد:
و  بیست  این  تو  کن  تعریف  »برایم 
وای  کردی؟   تجربه  چی  سال  اندی 
که چقدر جوانی سخته!«  همدیگر را 

خوب درک می کردیم.
»ازاینکه منو پذیرفتین ممنونم.«   با 
با  وهنوز  بودم  آشنا  ایرانی  تعارفات 

پیرمرد احساس غریبی می کردم.
خستگی  تا  کن  استراحت  را  »امروز 
سفر از تنت بیرون بیاد.«  فردا میریم 
بلند شد  زد.   لبخندی  به من  بیرون، 
رفت یک آلبوم عکس آورد داد دستم.    
سپس یک صفحه 33 دور را از قفسه 
ضبط انتخاب کرد، با احتیاط صفحه را 
که  جوری   ، کشید  بیرون  جلدش  از 
دستش با سطح صیقل خورده صفحه 
سوزن  دقت  با  و  نکند  پیدا  تماس 
از  صفحه.   روی  لغزاند  را  گرامافون 
آن سیستم های قدیمی یاماها با بلند 
گوهای کوتاهی که دوراتاق چیده بود.  
باله  شهرزاد،  محزون  موسیقی  طنین 
گرفته  هوای  با  رخمانیوف  معروف 
بیرون پنجره سازگاری خوبی داشت.  
را  ما  بین  سکوت  تا  بود  ای  بهانه  و 

بشکند.
»تنها چیزهایی که با خودم از آمریکا 
تا  و چند  بود  کتاب  یه مشت  آوردم، 
صفحه و این آلبوم خانوادگی.«  سرم 
می  ورق  را  آلبوم عکس  و  بود  پایین 
و  مادرم  بچگی  های  عکس  زدم.  
عکس  برخی  پدر،  کنار  در  خواهرش 

ها را برای بار اول می دیدم.
می  مادرت  وقتی  رو  آلبوم  »این 
جمع  براش  دانشگاه،  بره  خواست 
اونوقهاست  مال  بودم.   کرده  آوری 
که هنوز عکسها دیجیتالی نشده بود 
عکس  زیاد  الیکا  دوربین  با  هم  ما  و 
می گرفتیم.  شاید مادرت می دانست 
پس  کردم،  را  کار  این  خودم  واسه 
نبرد  خودش  با  رو   اینا  همین  برای 

میشیگان.«
پدری  خانه  ترک  درباره  زیاد  مادرم 
که  من  نوبت  بود.   نگفته  برایم  اش 
شدیدا  برکلی،  دانشگاه  بروم  رسید 

مخالف بود و می خواست من در همان 
شهر خودمان تحصیل کنم.  من  اینرا 
دورویی می پنداشتم وبارها به ُرخش 

کشیده بودم.
صفحه ی شهرزاد به وسط رسیده بود 
به  انداختم  نگاهی  چشمی  زیر  من  و 
بود ولی  پیرمرد.  روزنامه ای دستش 
معلوم بود آنرا نمی خواند و حواسش 
بعد  دقیقه  چند  است.   دیگر  جایی 
بدست  روزنامه  و  مبل  روی  دیدم 

خوابش برده. 
***

نهار،  از  بعد  همه  تهران  در  اینجا 
یقین  وقتی  زنند.   می  کوتاهی  چرت 
قفسه  سراغ  به  برده،  خوابش  یافتم 
کتاب  از  ستونی  رفتم.   کتابهایش 
چیده  زمین  روی  قدیمی  مجالت  و 
و  کتاب  از  پر  کوچک  جعبه  وچند 
در  مابقی  و  بود.   اتاق  کنج  دفترچه 
قفسه ای که تا سقف باال می رفت جا 
خوش کر ده بودند.  از کتابهای فارسی 
فقط دیوان حافظ را می شناختم؛ ورق 
زدن تصاویر مینیاتور دیوان را پیش از 
استنفورد   در  استادم  درکتابخانه  این 
تجربه کرده بودم.  و کتابهای دیگری 
دندان  سپید  بودند:   انگلیسی  به  که 
تنهایی،  سال  صد  لندن،  جک 
لولیتای  آناکارنینا،  فین،  هاکلبری 
همینگوی،  دریای  و  پیرمرد  ناباکوف، 
دی.اچ.الرانس، چخوف و ردیفی پر از 

میالن کوندرا و هروکی موراکامی.  
پنج  های  قصه  عنوان  با  جیبی  کتاب 
از  را  انگلیسی  به  نظامی  اثر  گنج، 
چرمی  مبل  روی  و  برداشتم  قفسه 
که  بودم  خوانده  جایی  کشیدم.  دراز 
پنجگانه ی  از حواس  کنایه  پنج گنج 

انسان است!
 بعد ازظهر تنبلی بود و نسیم خنکی 
می  کتابخانه  به  باز  نیمه  پنجره  از 
خزید و صفحات مجله های روی میز 
سرگذشت  زد.   می  ورق  مرتب  نا  را 
ترک  داستان  خواندم.  می  را  شیرین 
دیارش برایم  شیرین و هیجان انگیز 
از  که   بودم  رسیده  آنجا  تا  بود.  
را  قصرش  سفر،  عزم  با  ارمنستان  
تَرک کرده  پرویز  ُملک خسرو  بسوی 
بود.  یاد حرفهای مادرم که از بچگی و 
جوانی توی گوشم کرده بود می افتم.

بذاراول  نرو!   مردها   دنبال  »هرگز 

اینجوری  بیان!   بدنبالت  مردها  
بیشترقدرتو می دونن.«  مادر ازتجربه 
زندگی  از  همچنین  و  خودش  ی 
مادرش، که مهاجر نسل اولی بود پند 

و اندرز می داد.
عصررفتم پایین توی حیاط ساختمان.  
هوای  در  غمناک  و  سرد  سوزی 
خاکستری حیاط  موج می زد.  با این 
سوز و سرما سالها پیش، که با خانواده 
داشتیم  اقامت  میشیگان  در  خود 

آشنا بودم و ازآن گریخته بودم. 
به  بود  کوچکی  حوض  حیاط  وسط 

شکل مستطیل.  
کاشی  ردیف  یک  حوض  ی  حاشیه 
ولبریز  ساخته  شیبی  رنگ،   ریزآبی 
آب را به سوراخ چاه هدایت می کند.  
حوض  کنار  گودی  در  کوچکی  سار 
می  و  کند  می  خیس  را  بالش  و  پر 
پرد می رود.  در دو سوی حوض، دو 
و  دارند،  قرار  مرتب  و  کوچک  باغچه 
سرخ  های  ازمیوه  پر  انار  درخت  یک 
غروب  میش  و  درگرگ  که  یاقوتی  و 
می درخشند.  گربه ی چاق و چله ای
مرا  زاغ  کرده  کز  دیوارحیاط  باالی 
نیمکت  روی  من  و  زند.   می  چوب 
خودم  ی  گذشته  به  و  نشسته  چوبی 
این  با  که  ای  گذشته  کنم.   می  فکر 
مکان شاید مانوس نباشد و در نیمکره 
من  و  است  گرفته  شکل  زمین  دیگر 
های  نخ  سر  تا  ام  آمده  راه  اینهمه 
زندگی کوتاه خودم را جوری گره بزنم 

با سرزمین مادریم.
***

کالسی  هم  و  دوستان  از  هیچیک 
باور  توانستند  نمی  برکلی  در  هایم 
کنند که من به این سفر تن داده ام.  
خبراین  آنتروپولوژی،  استاد  وقتی 
فرصت مطالعاتی دردانشگاه تهران را 
اعالم کرد، بی هیچ  آمادگی وبرنامه ی
قاپیدم و درخواست بورس  آنرا  قبلی 
ترم  گذراندن  بهتر  همه  از  کردم.  
در  تحقیق  و  مطالعه  به  زمستان 
واحد  جزء  انسانی  علوم  دانشکده 
مادر  برایم محسوب می شد.   درسی 
نمی توانست و شاید نمی خواست این 

را درک کند.
»ما اینهمه پول شهریه میدیم برکلی، 
واحد  ایرانی  دانشگاه  از  برگردی  که 
بود  مخالف  اول  مادرم  بگیری؟«  
ایمیل  پیرمرد  به  کرد  قبول  بعد  اما 
بفرستد و از او درخواست کمک کند.  
دشوار  او  برای  اینکار  دانستم  می 

است.
»قبول کرده تهران پیشش بمونی.«  

آمدنم  از  روزپیش  چند  اکراه  با  مادر 
تنها  مرا  ترسید  می  حتما  داد.   خبر 
بفرستد ایران، ولی میدانم مدتها بود 

از پدرش تقاضایی نکرده بود.
که  همانطور  پیرمرد  آنروز  فردای 
وعده کرده بود همراه من آمد خیابان 
گردی ودوتایی دوری در محله زدیم.  
که  برد  ثالث  نشر  کتابفروشی  به  مرا 
می گفت پاتوقش است.  طبقه دوم در 
نشستیم  فروشی،  کتاب  شاپ  کافی 
به تماشای آدمها.  برای خودش تُرک 
نیمه شیرین و برای من اسپرسوی تلخ 

سفارش داد.
تهران  های  فروشی  قهوه  »بهترین 
با  پیرمرد  است.«   محله  این  توی 

اطمینان می گفت.
گفتم:  »در برکلی هم کافی شاپ های  
خوبی داریم.«  برایش تعریف کردم از 
دانشجوی هیپی برکلی که سالهاست 
باالی یک درخت اتراق کرده و روزها 
قطع  مانع  تا  خوابد  می  درخت  باالی 
برای  این  و  شود.   درخت  آن  شدن 
خالی نبودن عریضه اولین چیزی بود 

که به فکرم رسید.
تور کافی شاپ گردی ما ادامه یافت و 
از ثالث رفتیم قنادی لورد باالی ویال.  
سفارش دو تا فرانسه و دو جور رولت، 

شکالتی و وکارامل داد و گفت:
»از اینا تو برکلی پیدا نمیشه.«

»درسته، شاید در هیچ کجا.«  دهانم 
بود  ازرولت خامه ای و فرصتی  پربود 
قهوه  ای  جرعه  گفتگو.   ادامه  برای 

نوشیدم و گفتم:
اونجا  که  دیگه  چیزهای  خیلی  »مثل 
این نوع کمبود ها  پیدا نمیشه، درک 

برای نسل ما قدری مشکله.«
یک  با  کردید،  عادت  شما  »بله، 
اشاره انگشت به همه خواسته هاتون 
پاسخی بیابید.  فکر می کنم در آینده 
بشه، عطر و طمع این رولت ها رو در 
دنیای مجازی به یکدیگر انتقال داد!«

قنادی  همه  از  اول  من  خوبیه،  »فکر 
های تهران را دانلود می کنم.« از این 
حرفم خوشش آمد وخندید.  مطمئن 
است.   راضی  ایران  به  آمدنم  از  شدم 
حس کردم  یخ های  فاصله و جدایی 

بین ما، کم کم دارد آب می شود.  
زندگی  دنبال  هدف  بی  بایست  »نمی 
و  بری  جلو  از  که  اینه  بهتر  رفت؛ 
خواستم  می  بیاد.«   دنبالت  زندگی 
بپرسم، آیا او راه خویش را یافته بود 
یا خیر.  ولی جرات نکردم بپرسم  و به 
حرف های عادی درباره زندگی در این 

شهر شلوغ قناعت کردم.
»فردا میرم دانشکده، با مسئول برنامه ی
دارم.   مالقات  قرار  دانشجو  تعویض 
مکاتبه  هم  با   ، مشکین  فرهاد  آقای 
درانتخاب  مرا  کرده  قبول  و  کردیم 

برنامه درسی راهنمایی کند.«
را  حرفش  مادرت...«   داشتم  »آرزو 
پایین  را  گذاشت.   سرش  تمام  نیمه 
آورد و فنجان قهوه را دستش گرفت.

می  برکلی،  رفتم  که  اولی  »سال 
کردم،  اعتراض  بیاد.   دنبالم  خواست 
بودیم.   قهر  مدت  یه  شد.   دعوامون 
را  مادرش  برکلی،  تو  ام  اتاقی  هم 
عاشق  منهم   . داشت  دوست  خیلی 
مادراو بودم.  زن ساده ای بود و سواد 
مهاجر  اول  نسل  نداشت؛  هم  زیادی 
رو  دخترش  ولی  آمریکایی،  ژاپنی 
تعطیلی  من  کرد.   می  درک  خوب 
بین ترم رفتم خونشون مهمونی، نمی 
خواستم برگردم میشیگان و از ّجر و 
بحث خانواده بیزار بودم.  حتی میتونم 

بگم ازاومتنفر بودم.«
را  چنگال  بودیم.   هردوساکت  مدتی 
زد وسط رولت خامه ای و یک لقمه ی 

گنده وارد دهانش کرد.
***

شدم.   دانشکده  راهی  بعد  روز  صبح 
وقتی منشی دفتر استادیار مرا به اتاق 
او راهنمایی کرد،  مرد جوانی را دیدم 
که از پشت میز بلند شد و با لهجه ی 
غلیظی به انگلیسی به من خوش آمد 
گفت.  فرهاد مشکین، قد بلند و چهار 
با  داشت.   بوری  ریش  ته  بود.   شانه 
میشی  نافذ  چشمان  و  روشن  موی 
رنگش، بیشتر به اروپایی ها می ماند 

تا به مرد ایرانی.

آمدید!   خوش  ما  محقر  دانشکده  »به 
این  بخوام  ازتون  ناچارم  بخشید  می 
فورم هارو پر کنید.  کاغذ بازی جزیی 
از فرهنگ اداری ماست!«  وقتی حرف 
می زد سرش پایین بود و خجالتی می 

نمود.
»بمن گفتند با کارت دانشجویی میشه 

اینترنت پرسرعت گرفت.«
میز  از  کردیم.   تقاضا  براتون  »البته، 
استفاده  میتونین  هم  ودفتردپارتمان 
درسش  بتازگی  گفت  فرهاد  کنین.«  
را تمام کرده و روی پایان نامه دکترای 
باستان شناسی کار می کند.  می گفت 
تمدن  در  جستجو  به  زیادی  عالقه 
های پیشین جیرفت و کرمان دارد و 
هرماه یکی دو بار با قطار به کرمان و 
در  و  رفته  به سمت غرب  گاهی  و  بم 
شناسی  باستان  اکتشافی  سفرهای 

شرکت می کند.
شاید  افتادین،  جا  که  کمی  »یه 
کنین،  این سفرها شرکت  در  بخواین 
تلی  این مملکت  زیر خاک همه جای 
به  ها  حفاری  این  تو  ما  تاریخه.   از 
بی  ازشون  که  آثاربرخوردیم  خیلی 
اطالع بودیم.«  به تیشه ی برنزی روی 
طاقچه اش با افتخار اشاره کرد که از 
او  به  فرهنگی  میراث  سازمان  سوی 

تقدیم شده بود.
***

ازاسفالت  هواپیما  چرخهای  وقتی 
راحتی  نفس  شد،  کنده  فرودگاه  باند 
به  چسباندم  را  ام  گونه  و  کشیدم 
ساک  یک  همان  با  هواپیما.   شیشه 
می  باز  بود  دستم  پیش  ماه  چهار  که 
احساس  گرچه  شهرخودم،  گشتم 
و  ازخاطره  سنگینی  بار  کردم  می 
دلبستگی وخیلی چیزهای دیگر را بر 

پشتم می کشم.
اکنون درست دهسال از آن سفر می 
گذرد. هروقت نوارباله ی شهرزاد را با 
مور  تنم  کنم   می  پخش  بلند  صدای 
مور می شود.  پدربزرگ دیگرنیست.  
نه من و نه هیچیک از اعضای فامیل از 
آن پس به تهران نرفته ایم.  منهم پس 
ترک  را  کالیفرنیا  تحصیل،  پایان  از 
کردم و در یکی از شهرهای میشیگان 
که  این  از  مادرم  شدم.   کار  مشغول 
درنزدیکی او اسکان کرده ام راضی و 
خشنود است.  آلبوم پدر بزرگ را که 
با خود یادگاری آورده بودم، به مادرم 
بخشیدم.  خیلی چیزها می خواستم 
آن  در  او  از  بود  بهتر  شاید  و  بدانم 
سفر جویا می شدم.  و او هم حرفهای 
ناگفته بسیار داشت.  نه او گفت و نه 

من پرسیدم!

جوالی 2015 - داالس  

قصــــــر شــــیرین
کارگاه داستان نویسی فرهنگسرای داالس پیشکش می کندنوشته ی علی شبابی
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فیلم دنیای ژوراسیک  ماجرائی علمی 
تریورو  کالین  که  است   تخیلی   -
داشته  برعهده  را  آن  کارگردانی 
ومحصول 2015 سینمای آمریکاست . 
دنیای ژوراسیک درمجموعه فیلمهای 
ژوراسیک  پارک چهارمین فیلم است 
که به سینمادوستان عرضه می شود. 
 ، یافا  ریک  را  فیلم   این  سناریوی 
تریورو   و  کانالی  ِدِرک   ، آماندا سیلور 
باهم نوشته اند. هنرپیشگانی همانند  
 ، هاورد  داالس  برایس   ، پَرت  کریس 
وینسنت  دونوفریو ، تای سیمپکینز، 
نیک رابینسون ، عمر سای ، بی . دی . 
ُونگ و عرفان خان   درآن بازی دارند. 
که  است  ای  هنرپیشه  تنها   ُونگ 
پارک  ژوراسیک  قبلی  فیلمهای  در 
حضورداشته ودردنیای ژوراسیک هم  

بازی دارد.
بود   قرار  ژوراسیک  فیلم  چهارمین 
ودر  شود  فیلمبرداری   2004 درسال 
عمومی  نمایش  به   2005 تابستان 
چندبار  ها  برنامه  اما   شود  گذاشته 
به تعویق افتاد و سناریوی فیلم نیز با 

تغییراتی همراه شد.
استیون اسپیلبرگ کارگردان دوفیلم 
مدیریت  پارک   ژوراسیک   نخست 
فیلم   این  و  سوم  فیلم  تهیه  اجرائی  
. درکنار اسپیلبرگ   را برعهده گرفت 
تهیه    مدیر  عنوان  به  نیز  تال   تامس 
همکاری می کند.و شرکت تولید فیلم 
 Legendary Pictures بنام  او 
را  فیلم  هزینه  درصد  بیست  حدود 

سرمایه گذاری کرده است .
فیلم توسط فرانک مارشال و پتریک 
دهم  درتاریخ  و  شد  تولید  کراولی 
اروپا و  برپرده سینماهای  ژوئن 2015 
یازدهم ژوئن در سینماهای استرالیا ، 
توسط  ژوئن   12 و  ومالزی  هندوستان 
درسینماهای  یونیورسال  کمپانی 

آمریکای شمالی به نمایش درآمد.
دقیقه   124 فیلم  نمایش  زمان  مدت 
است  و بودجه ای معادل یکصدوپنجاه 
هزینه  آن  ساخت  برای  دالر  میلیون 
نمایش  اول  .ودردوروز  است  شده 
از آمریکا حدود 84 میلیون  درخارج 
و  اروپا  سینماهای  گیشه  به  دالر 

استرالیا وهند واریز کرد.
کارگردان  کالین Trevorrow اعالم 
  Indominus rex که  است  کرده 

مرکزی  که هسته  دایناسور مصنوعی 
دهد  می  تشکیل  را  فیلم،  داستان 
نمادی از مصرف بیش از حد خریداران 
بزرگ  های  شرکت  آنها   ودربرابر 
است. Trevorrow اظهار داشت که 
تمایالت  بدترین  تجسم   « دایناسور 
]بشریت[است«. ما با چیزهای عجیب 
عین  در  و  ایم   شده  احاطه  وغریب 
حال خواهان چیزهای بیشتر، بزرگتر، 
و در   . بهتر هستیم  بلندترو  سریعتر، 
یک  اساس  بر  حیوان  فیلم،  دنیای 
های  پیروشرکت  های  گروه  از  سری 
بزرگ طراحی شده است.  او همچنین 
اظهار داشت که »چیزی در این فیلم 
ما  تمایل  و  ما  و طمع  مورد حرص  در 
دارد.   وجود  بیشتر  جوئی  سود  برای 
تا   Indominus rex من  نظر  به 
آرزوهاست،  آن  زیادتجسم  حدبسیار 
که باید برآورده شود..«منتقدین فیلم 
نیز به تشابه موجود بین فعالیت های 
صنعت  و  ژوراسیک  دنیای   در  پارک 

فیلم و سرگرمی اشاره کرده اند.
صورت  به  ژوراسیک   دنیای  فیلم 
از  و  شود  می  داده  نمایش  بُعدی  سه 
سودمی  تخیلی   - علمی  داستانی 
واقعیت  با  اگر  تخیل  دنیای  اما   برد. 
آسان  باورکردنش  نباشد  هماهنگ 
سازندگان  دلیل  بهمین   . نیست 
فیلمهای علمی - تخیلی همیشه برای 
فیلمهایشان  بینندگان  خاطر  رضایت 
که  آنجا  تا  را  تخیل  کنند  می  سعی 
نزدیک  واقعیت  دنیای  به  دارد  امکان 
آنکه  با  بیننده  صورت  آن  در  کنند. 
می داند درعالم واقعیت چنین چیزی 
به  ویا  داند  می  اما  داد  نخواهد  روی 
روزی  شاید  که  کند  می  تلقین  خود 
 - علمی  حادثه  این  وقوع  امکان 
دنیای  اما  گراید.  حقیقت  به  تخیلی  
واقعیت  عالم  از  وضوح  به  ژوراسیک 
دو  که  ای  درصحنه  کند.   می  فرار 
تله  به  دایناسورها  میان  در  برادر 
افتاده اند و از هرسو خطر تهدیدشان 
می کند. به مکانی می رسند که رهائی 
تنها  دایناسورها   مرگبار  چنگال  از 
سقوط از بلندی به داخل آب رودخانه 
است .این دو نوجوان  با شجاعتی بی 
مانند خودرا ازآن ارتفاع بلند به داخل 
به خشکی می  اندازند. وقتی  آب می 
برمی  نجات  راه  ی  جستجو  به  رسند 

آیند. برادر بزرگتر
 برای اینکه اطراف
 را به خوبی ببیند
 پارچه ای پیــدا

خود  کوچکتراز  برادر  به  و  کند  می   
داری؟«  را  کبریت  گوید «» هنوز  می 
آورد  درمی  جیبش  از  را  کبریت  او  و 
با  او  و  دهد.  می  برادربزرگترش  به  و 
آن  کبریت پارچه را به آتش می کشد. 
کبریت  هرگز  واقعیت  درعالم 
سال  ده  حدود  های  بچه  دردسترس 
بچه  آن  که  آن  گیردمگر  نمی  قرار 
سیگاری باشد و یا آشپز. حال دوبچه 
که برای دیدار از دنیای ژوراسیک به 
روند   می  خود  خاله  سراغ  به  تنهائی 
چرا باید کبریت بهمراه داشته باشندو 
از  قبل  چندلحظه  آنها  دیگر  از سوی 
قعر آب بیرون آمده اند و قاعدتًا باید 
کبریت خیس باشد اما عالم تخیل به 
فیلمنامه  نویسنده  و  کارگردان  فریاد 
میرسد و کبریت خیس دردست یک 
شود.  می  کارساز  خردسال  کودک 
اتومبیل پیدا  پس ازآن ، دوبرادر  دو 
را  یکی  باطری  کنند.برادربزرگتر  می 
باز می کند و به دیگری می بندد و با 
یک استارت ماشین روشن شده و به

راه می افتد. باز این عالم تخیل است 
که اتومبیلی که مدتها بدون استفاده 
واگر  دارد  بنزین  هنوز  بود  باقیمانده 
این  شده  تمام  باتریش  آنها  از  یکی 
و  است  سالمی  باطری  هنوز  یکی 
ضعف  بزرگترین  این  آید.   می  بکار 
را  بیننده  که  است  تخیلی  فیلم  برای 
اینهمه  کند.  می  دور  فیلم  فضای  از 
یک  برای  بگیر  حقوق  و  کارشناس 
را  جزئیات  این  و  کنند  می  کار  فیلم 

متوجه نمی شوند. 

ها  بچه  برای  نه  ژوراسیک  دنیای 
بزرگساالن.   برای  ونه  است  مناسب 
می  فیلم  های  صحنه  از  ها  بچه 
ترسند و بزرگترها نیز هیجان چندانی 
برایشان ندارد. تقریبًا همان فضای سه 
دربرابر  قبلی   پارک  ژوراسیک  فیلم 
حتی  گیرد.  می  قرار  تماشاگر  دید 
درون  از  دریا  و  جنگل  های  صحنه 
هلی کوپتر و یا برروی زمین اززیبائی 

چشم نوازی برخوردارنیست . 

درسال 1973  الویس درفیلمی ظاهرشد بنام الوها 
زمان  که  فیلم  این   . ماهواره  ازطریق  هاوائی  از 
نمایش آن  85 دقیقه بود درحقیقت کنسرت الویس 
پریسلی بود که بطورزنده از هاوائی پخش می شد. 
وبعد بصورت فیلم عرضه شد. بودجه آن فیلم 2/5 
تا کارگردان وتهیه  مارتی پسه  بودکه  میلیون دالر 

کننده آن بود. 
اکنون فیلمی با نام الوها برروی پرده سینماها آمده 
است که فیلمی است کمدی درام  که کامرون کرو 
آن را نوشته ، کارگردانی کرده و مدیریت تولید آن 

را نیز برعهده داشته است .
دراین فیلم  بردلی کوپر ، اما ستون، راشل مک ادامز 
بالدوین  الک  و  کراسینسکی  جان    ، موری  بیل   ،
بازی دارند. هزینه این فیلم حدود 37 میلیون دالر 
اول تنها 19 میلیون دالرآن  بوده است که درهفته 
کلی  بطور   . است  شده  گردانده  باز  ها  گیشه  به 
منتقدین فیلم نظرهای منفی  به این فیلم داده اند.

مدت زمان این فیلم 105 دقیقه است .
 . هاست  هنرپیشه  انتخاب  درمورد  بیشتر  انتقادها 
برای مثال اما استون که ازسوئی از خانواده ای چینی 
اعتراض   است   هاوائی  بومی  دیگر  از سوی  و  است 
ساکنان هاوائی را برانگیخته است . زیرا اکثر مردم 
به  استون  خانم  و  هستند  آسیائی  نژاد  از  هاوائی 
هیچوجه قیافه آسیائی ندارد. کارگردان فیلم آقای 
کرو به مردم هاوائی گفته است : » من صدای شمارا 
شنیدم واز صمیم قلب از این پیش آمد عذرخواهی 
می کنم .«  آقای کرو می گوید این داستان برمبنای 
یک رویدادواقعی از زندگی سروان آلیسون نوشته 
بومیان  از  مادری  و  پدری چینی  از  که  است   شده 
هاوائی متولد شده و به پدرومادرخود نیز افتخار می 

کند.
درهاوائی مردم بجای سالم به هم الوها می گویند.
شود.  می  گفته  الوها  نیز  خداحافظی  وبهنگام 
واالئی  بسیار  ازمفهوم  هاوائی  مردم  برای  الوها 
آنها   احساسات  به  الوها  فیلم  .اما  برخورداراست 
ضربه زده است .تا کنون فیلمهای زیادی در هاوائی 
ساخته شده است و از طبیعت بسیار زیبا و سواحل 

سرمست  خودرا  بیننده  میلیونها  برانگیزش  شوق 
وازسوی  امتیازات   این  همه  علیرغم   . است  کرده 
مثل   هالیوود  مطرح  بازیگران  حضور  امتیاز  دیگر 
)بازیگر  ادامز  وراشل مک  استون  اِما   ، کوپر  بردلی 
است  نتوانسته  کرو  کامرون  بوک(  نُت  فیلم  زیبای 
بینندگان  از  بسیاری  بسازد.  درخورتوجه  فیلمی 
فیلم گفته اند بخاطز نام بردلی کوپر و مک ادامز و 
اما استون به دیدن فیلم رفته اند اما فیلم را آنچنان 

که دلخواهشان باشد نیافته اند. 
درکنار بسیاری انتقادهای تند  تعریف وتمجیدهائی 
مثال   برای   . است  آمده  عمل  به  فیلم  ازاین  هم 
بعضی که مفتون مناظر زیبای هاوائی شده اند فیلم 
را ستوده اندوآن را یک کمدی عاشقانه بسیار عالی 
توصیف کرده اند. تاکنون با بسیاری از فیلمها روبرو 
اما  بودند  را ستوده  آن  منتقدین  همه  که  ایم  بوده 
وقتی آن را دیده ایم متوجه شده ایم که آن فیلم 
قابل دیدن نبوده است . وبرعکس فیلمهائی بوده اند 
اما  ما  اند  که مورد استقبال منتقدین قرار نگرفته 
آنهارا بسیار پسندیده ایم . اشخاصی را دیده ایم که 
فیلمی را دوبار دیده اند و هربار نظر متفاوتی درباره 
فیلم داشته اند. نتیجه می گیریم که منتقدهم ممکن 
از آن  و  برود  به دیدن فیلمی  است درحالت خوبی 
تعریف کند و یا با حالت نامناسب به تماشای فیلمی 
بنشیند وازآن  به بدی یاد کند. البته منتقدینی که 
تا کنون برای خود اعتباری کسب کرده اند  و تحت 
انگشت  تعدادشان  نویسند  نمی  خود  حاالت  تأثیر 

شماراست .
خلبان   ، برایان  درنقش   کوپر  بردلی  الوها  درفیلم 
برای   نظامی  پیمانکار   بعنوان  اکنون  که  سابق  
دارد(   برعهده  موری  بیل  اورا  )نقش  ولچ  کارسون 
درزمینه  که  میلیاردراست  کند..کارسون  می  کار 
مدت  برای  برایان  کند.  می  فعالیت  ارتباطات  
ماهواره  از  یکی  تا  است  آمده  هاوائی  به  کوتاهی 
های شرکت  ولچ را راه اندازی کند. دراینجا برایان 
با دوست دختر سابقش  تریسی )مک ادامز( روبرو 
می شودکه اورا به فرزند وشوهرش معرفی می کند.

است   جنگیده  می  درافغانستان  سابق  که  برایان 
اقامتش درهاوائی توسط یک کمک خلبان  درطول 
بنام آلیسون که سیزده سال است اورا ندیده  است 
رازورمزهای  جستجوی  به  که  شود  می  وسوسه 
به دنیس  شاه  او درحال حاضر  اما  بپردازد.  جزیره 

پرقدرت قلمرو شاهان یعنی هاوائی  تعهد دارد .
فیلم  کارگردانی  درمورد  نیوز  دیلی  روزنامه  منتقد 
احتیاج  نویس  زیر  به  فیلم  این  شاید  نویسد  می 
از  کارگردان  منظور  بداند  بیننده  تا  باشد  داشته 
فیلمبرداری هرصحنه چه بوده است . درآن صورت 
می شود فیلم را فهمید وگرنه همه چیز گنگ باقی 

می ماند.
کامرون بروس کرو متولد 13 جوالی 1957 درآمریکا

را  ونویسندگی  کارگردان   ، هنرپیشه  او   . است   
تجربه کرده است و بیشتر به عنوان فیلمساز نسل 
پس از کودکی به شمار می آید. تا کنون فیلمهائی 
از  نسل  این  مخاطبینش  بیشتر  است  ساخته  که 

نوجوانان بوده اند.
روید   می  به سینما  وقت کشی  برای  اگر  درهرحال 
دیدن فیلم الوها برای  قرارگرفتن در فضای جادوئی 

هاوائی  فیلم جالبی است .

مرور فیلم          غزاله یزدی

الوهادنیـــای ژوراسیک
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آزادی   ماهنامۀ    58 درشمارۀ 
نوشتم.  معیری   رهی  وآثار  اززندگی 
مورد پسند  تنی چند  از خوانندگان 
ترانه  موضوع  وخواستند  قرارگرفت  
 . بدهم  ادامه  را  ُسرایان   وترانه 
و  ترتیب  که   این  وبرای  کردم  چنین 
ببعد     59 شماره  از  کند   پیدا  نظمی 
ترانه   درمورد  مختصر   توضیحی  با 
علی  وآثار   زندگی  به  تصنیف   و 
قزوینی  عارف  ابوالقاسم    ، اکبرشیدا 
، جهانبخش  امیر جاهد  ، محمدعلی  
 . پرداختم  بختیاری   وپژمان  پازوکی 

واکنون نواب صفا.
-1356( انقالب   از  پیش  درسالهای   

مجموعۀ   ایران  دررادیو   که    )1355
گفتگو  باترانه ُسرایان  را ضبط وپخش  
می کردم  نواب صفا به رادیو نمی آمد. 
زنده  درمنزل   بااورا  آشنائی   افتخار 
ابوالحسن ورزی   ، شاعرگرامی   یاد  
شبانه   محافل   درهمان   . پیداکردم 
کردم   خواهش  ایشان  از  دوبار   یکی 
به  که  باشیم   داشته  وگوئی   گفت 
تااین  نشد.  انجام  علت های مختلف  
  1367 درسال   ، انقالب   از  پس  که 
مشترکمان   دوست  آنجلس   لوس  در 
من  به  شهسواری   اسداهلل  یاد   زنده 
اطالع داد  که نواب صفا  برای دیدار 
)آمریکا(   مینیاپولیس  به  فرزندانش  

را  استاد  تلفن   شمارۀ    . است  آمده 
تلفن  او  به  و  گرفتم   شهسواری  از 
کردم ؛ ضمن صحبت گفت  سری هم  
شماره   . زد  خواهم  آنجلس   لس  به 
قرارشد  ؛  دادم  او  به  را  خودم  تلفن  
وقتی به لس آنجلس  آمد تلفن کند تا 
دیداری تازه کنیم . چندروز بعد تلفن 
)افسانه  خانم   درمنزل  گفت   ؛  کرد 
تلفن و آدرس گرفتم و   . .ل ( هستم 

بدیدارش رفتم .
روی  استاد  کرد.  باز  دررا  خانمی 
از  بود.  صندلی  عصا بدست  نشسته 
دردوناراحتی پا  دررنج بود.  از هردری 
برای  را  خواهشم  سرانجام   و  گفتیم 
گذاشتیم   قراری  ؛  پذیرفت  گفتگو  
 1367 آذرماه  نهم  چهارشنبه   وروز 
برروی  زیر   وگوی  گفت  خورشیدی 
کردن   پیاده  از   پس   . شد  ضبط  نوار 
آن برروی کاغذ  دیدم  خیلی طوالنی 
است . تا آنجا که  ممکن بوده است  و 
لطمه ای به  گفت وگو   نخورد، فشردۀ 
چند  در  درزیرو  را   آن  مهم  مطالب 

شماره آینده می خوانید.
طبق معمول  وروال  این گفت وگوها 
، شاعر ابتدا  شعر مورد عالقه  خودرا 
زندگی  شرح  به  وسپس  خوانَد  می 

خود  می پردازد.
***

تک درختی تیره بختم 
که در سکوت صحرا ، فریادمن 

شکسته درگلویم .
تک درختی ، بی پناهم 

که دشت آرزوها
گردید آخر، مزار آرزویم 

خشک و بی بارم ، پس ثمرم کو؟
آن شادابی ، آن برگ وبرم کو؟

 دورازیاران ، بی توشه وبرگم 
همخانۀ محنت ، همسایۀ مرگم 

بررخسارم ، غبار غم نشسته،
 توفان از من چه شاخه ها شکسته

 چو نهال زهرآلوده
 همه کس از من بگریزد

نه کسی بامن بنشیند،
نه کسی بامن آمیزد

گویم غم خودرا  باخار بیابان
 درسینه نهفتم اسرار بیابان

 دردل شب  سکوت صحرا
بودغم افزا، آه

 ازتو جدابگویم ای مه
حدیث خود، با ماه

***
 ، صفا  نواب  سیداسماعیل   من 
خورشیدی   1303 اسفندماه  در29 

درکرمانشاه زاده شدم .
از  صفا   نواب  مرتضی   سید  پدرم  
که  بود   اصفهان  های   نواب  خاندان  

و  منسوب   خانواده  به  کلی   بطور 
نزدیک به صفویه  »صفا« می گفتند.

وشاعران   عارفان  از  مادریم   خانواده 
از   یکی  مادرم    . بودند  قاجار   دوران 
دخترانه   مدرسه  اولین  بنیانگذاران  

بصیرت  کرمانشاه بود.
باهنر  کلی   بطور  چگونه   : بهروزی 

آشناشدید؟
به  دبستان   دورۀ  از  صفا:  نواب 
موسیقی عالقه مند شدم  و با ویولنی 
که مادرم  برایم خرید هفته ای  یک 
روز درخانه  ، ابتدا  نزد قاسم صابری  
و بعد زیر نظر  خان باباخان  به تعلیم 
پرداختم . درکنسرت های  دبیرستان  
شرکت  باباخان   خان  رهبری   به  هم 
می کردم ولی نواختن  ویولون را ادامه 
ندادم ، هرچند  بعدها همین عالقه  به 

موسیقی  مسیرزندگی مرا تغییر داد.
 ، بودم   که  متوسطه   سوم   درکالس 
دستی   کف  مدرسه   ناظم  روزی 
آن  ظهر  بعداز  زد.  من  به  مفصلی 
دردوعصبانیت   ازشدت  درمنزل   روز 
حافظ  غزل  به  دستبرد   با  شعری 
ساختم  و با خود به دبیرستان بردم. 
پس اززنگ تفریح  به همکالسی هایم 
می  که  ام  ساخته  شعری  من   : گفتم 
سراپا  همه   . بخوانم  برایتان  خواهم 
را  شعرم  نخستین  شدندومن  گوش 

 . خواندم  کالس  در  جمع  درحضور 
مطلع آن  این بود:

اال ای ایها األستاد  دستم گیر افتادم
که درس آسان نمود اول  و لی برکند بنیادم .
 درسال 1322 از کرمانشاه  به گرگان  
قابل  شعرم   دیگر  درگرگان   . رفتیم 
نشریات  بعضی  برای  و  بود   عرضه 
به  هم   بعد   . فرستادم  می  درتهران 

تهران رفتیم و این کاررا ادامه دادم .
چه  از  خودرا   طنز  اشعار    : بهروزی 

سالی  وچگونه شروع کردید؟
شعری  روزی   1323 درسال  صفا: 
فکاهی  و سیاسی ساختم  وبه روزنامه 
ابوالقاسم  به  را  آن   . بردم  توفیق  
را  آن   . دادم  بود  سردبیر  که  حالت  
پسندید و مرا به همکاری  دعوت کرد.

بهروزی : باحقوق یارایگان؟
صفا: نه ، دستمزدی درکار نبود. تصور 
که  بود   1324 سال  نوروز  کنم   می 
 . کردم  قلم  ازراه  را  دشت  نخستین 
محمدعلی توفیق  یک قوطی  سیگار 

نقره ای به من  عیدی داد. 
شما  مستعار  نام  درتوفیق   : بهروزی 

چه بود؟
بانام  ستونی   خودم   ابتکار  به  صفا: 
انداختم   راه  صفا  مرشد  مستعار 
واشعاری باشیوۀ کار مرحوم شیرخدا 
با   همراه  زنده  بطور  صبح  هرروز  که 
ضرب زورخانه  برنامه ورزشی اجرا می 
کرد می گفتم  ودراین ستون  مرتب 

چاپ می شد.
کار  وچگونه   زمانی  ازچه    : بهروزی 

ترانه ُسرائی را شروع کردید؟
برروی  شعری    1324 درسال  صفا:  
از  که  کرمانشاهی  آهنگهای  از  یکی 
بچگی  بیادداشتم  ساختم . این شعر 
که بعد بنام  وعدۀ گلُرخان  اجراشد 
بااین  آن   بنداول  و  است  بند  چهار 

ابیات  شروع می شود:
موسم گل شد و وقت گل چیدن

خوش بود روی گل چهره بوسیدن
جام می باید از گل رخان گیری
بوسه از این و ساغرازآن گیری 

به خیالم که زحالم باخبرهستی ای گل نه
برسرما کشی دستی ای گل نه

آهنگسازی  که  بودم  ودرصدد 
کند.  تنظیم  را  آن  آهنگ  پیداکنم  
 . رفتم  سعادت  چاپخانه  به  روزی 
درآنجا  روزنامه توفیق را غلط گیری 
وهنرمندم   باذوق  . دوست  کردند  می 
گیری  غلط  مشغول  خطیبی  پرویز 
فکور   کریم  آقای  دیگرم  دوست  بود. 
هم که به تازگی باتوفیق همکاریش را 

شروع کرده بود آنجا بود.
به آنها گفتم  شعری برروی یک آهنگ 
محلی کرمانشاهی  ساخته ام  ببینید 
وقتی   . بخوان  گفتند   ؟  چطوراست 

 : گفتم   . شده  خوب  گفتند  خواندم  
می  ای  وخواننده  آهنگساز  دنبال  
گردم که آن را اجرا کند. خطیبی گفت 
آشناهستم   روحبخش   خانم   با  من 
آن  روحبخش   . کنم  می  صحبت  بااو 
تحریرها  و  بود  شهرت  دراوج  روزها  
و صدای دلپذیری داشت . خطیبی  به 
او تلفن کرد  وقرارشد  فردا به دیدنش  
برویم . خانۀ او  درخیابان  سی متری 
بود  ومن برای  اولین بار  یک خواننده 
مشهوررا ازنزدیک  دیدم . ایشان آن 
روزها  با ارکستر مجیدوفادار  کار می 
کرد. خانم روحبخش  شعررا پسندید. 
شعررا گرفت وپس از یک هفته تمرین 
اولین  برای  از رادیو پخش شد ومن   ،
بار  درتابستان 1324 شعر ونام خودرا  
این   بعداز  شنیدم.  ایران  رادیو  از 
آهنگهای  برروی  هم   دیگر  شعر  سه 

کرمانشاهی و مازندرانی  ساختم  که 

این ها هم با صدای روحبخش ، ملوک 
وبا  مستقیم   رشید  آقای  و  ضرابی 
ارکستر مجید وفادار  اجرا شد. درآ» 
تأسیس  از  پنج سال   از   بیش  تاریخ 

رادیو نمی گذشت . 
بهروزی:  از چه سالی جزو کادر رادیو 

درآمدید؟
با  که  بود   1325-26 سالهای  صفا: 
او   . آشناشدم  مهرتاش   اسماعیل 
بعداز  شهریور 1320  جامعۀ بارید  را

مهرتاش   شبی  بود.   کرده  تأسیس   
حسینقلی  آقای  امشب   : گفت  من  به 
معروف  ومترجم   نویسنده  مستعان  
که آن موقع  رئیس رادیو  بود به اینجا 
می آید؛ توهم بیا. آن شب  با مستعان 
می  چکار  پرسید   من  از   . آشناشدم 
مناسبی   کار  هنوز  گفتم  کنید؟  
دررادیو   بیا   : گفت   . ام  پیدانکرده 
باکمال    : گفتم   . کن  همکاری  باما 
میل . فردارفتم رادیو  به دیدار آقای 
روزهای  از  دریکی  مستعان وخالصه  
قراردادی   باامضای    1326 شهریور  
و  افتاد  بگردنم  دولت   نوکری  حلقۀ 
 . کردم  بکار  شروع  تهران  دررادیو  
دراین قرارداد  طوماری  وظیفه برعهدۀ 
من گذاشته بودند. از جمله: عضویت و 
ساختن    ، نویسندگان  شورای  دبیری 
چهار شعر برروی چهارآهنگ  درماه ، 
نظارت براجرای  برنامه های موسیقی، 

که  چهارصدتومان  باماهی  همگی 
بود. خوبی  حقوق  موقع  آن  برای 

ترانه  کار  شروع  بنابراین   : بهروزی 
ُسرائی  شما با مجیدوفادار  بود.

کار  خالدی  مهدی  با  بعد   ، بله  صفا: 
خالدی  که  آهنگی   اولین  و  کردم 
آن   روی  بود  ساخته  شور  دردستگاه 
رفتی    بنام   اثر   این   . گذاشتم  شعر 

معروف شد واینطور شروع می شود:
 مارا زچه پابند جنون کردی ورفتی

چون کردی  تو  که  بگویم   چه   آخر 
ورفتی

درساغرم ای یار، ای یاروفادار
خون کردی ورفتی

وخانم دلکش  آن را اجرا کرد  وخیلی 
مهدی  که  هم  اثردومی  مشهورشد. 
دردستگاه  بازهم   ساخت  خالدی  

شوربود:
دلی دارم که درمان نمی بیند
سری دارم که سامان نمی بیند

غمی دارم که پایان نمی بیند...
تصور می کنم  درمردادماه 1327 بود 
دنیا  به  خالدی  فرزند  نخستین   که 
 . گذاشتم  نشاط  من  اورا   نام  آمد. 
دراین زمان علی زاهدی  یک ریتم با 
تنبک  ساخته بود  وخالدی هم  برروی 
آن  آهنگ گذاشته بود . نزدیکی های 
خالدی  درمنزل   شبی   . بود  نوروز 
اشعار آن را ساختم . نام آن را هم به 
نشاط  خالدی   فرزند  تولد   مناسبت 
را  . وعلی زاهدی آن  انتخاب کردیم 
خواند. بعد خانم دلکش اجرا کردویک 
و  استپانیان  مارسل  تنظیم   با  بارهم 
شد.  وپخش  ضبط  نادرگلچین  صدای 
نوبهار  آمد  با  آهنگ  این  شعر  چون 
شروع می شد ، پس از پخش ، بهمین 
از  نام  شهرت پیداکرد. وشاید  بیش 
این  رادیو   ، نوروز   سی سال  درآغاز 
آهنگ  را پخش می کرد و خالدی هم  
خود  آهنگ  بهترین   همیشه  را   اثر 
معرفی می کرد.وحاصل این  همکاری 
داشت   ادامه  به سه سال  نزدیک   که 
حدود بیست اثر بود. تا این که درسال 
بنادروکشتیرانی«  بنگاه   « به   1329

منتقل شدم و رفتم به خرمشهر.

بقیه درشماره آینده.

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان   )قسمت هشتم(

ز اسماعیل نواب صـفا، زغلسرائی بارتاهن اهی رپسوزوگدا
بخش اول

* ترانه های من ، از جمله »تک درخت« آمیخته بادردهای من است .
*  »آمد نوبهار « هنوز بهترین آهنگ نوروزی است

* ازتعداد  ترانه هایم بی اطالعم.
* مادرم یکی از بنیانگذاران  اولین مدرسه  دخترانه  بنام بصیرت در

کرمانشاه بود. 
طرح چهرۀ نواب صفا از خسروی

نواب صفا و بنان نواب صفا

نواب صفا
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جمله  واز  است  گرفته  بهره  ومهارت 
)به  سرودي  »خجسته  مي نویسد: 
بسیط  سرایان  نغمه  که   ) ترانه  معني 
دراین  دلگشا  وترانه  افزا  روح  بسایط 
نوازنده اي  دایره اخضر سرایند. تحفه 
درگلستان  را  نوا  بي  عشاق  که  شاید 
 لبریزوصالش به نسیم نو بهار نواخت.«
انتشارات نشر  از  )رساله در موسیقي 
دانشگاهي تهران 1368خورشیدي ( 
قاجار حکومت   زمان  در   موسیقي 
دوره قاجار براي موسیقي ایراني باهمه 
ورشد  عصرتحول  مطرح،  تعصب هاي 
را  سازها  تکفیر  ترس  از  بود..باآنکه 
زیرعبایي  اصطالح،  به  ویا  کوچکتر 
هنر،  این  طرفداران  بودند،  ساخته 
وخانواده هاي  شاهزادگان  بیشتر، 
دراین  بود.  آنها  به  ووابسته  اشراف 
ه   واعتالي  رشد  زمینه  که  سالهاست 
ر موسیقي وموسیقیدانان رونق گرفته 
این  و تقویت مي شود.اما شاخه دیگر 
بومي  وترانه هاي  وآهنگها  نواها  هنر، 
بسترفرهنگي  درهمان  خو  که  بود 
وسیله  به  ایرانی  وقوم هاي  قبیله 
زیرچترحمایت  و  وابسته  نوازندگان 
داده  ادامه  خودرا  راه  ایل،  سرکرده 
نشان  خودرا  هنر  وسوگ،  ودرسور 
مي دادند.سرانجام، در سالهاي آخرین 
این سلسله با ارتباط شاهان و بزرگان 
به  مدرن،  ،هنرهای  فرنگ  به  رفتن  با 

ایران هم رسید.

نهضت مشروطه وموسیقی
وترانه  موسیقی  سرگذشت  ادامه   
وانقالب  وجنبش  غوغا  سرایی،با 
مشروطیت  آغاز یک دگرگونی همراه 
بود که با روی کار آمدن رضا شاه هنر 
آکادمیک   نیزودانشگاهی   موسیقی 
میان  ارتباطی  وراه  شد وتوسعه شهر 
مدارس  وایجاد  ها،  شهر  و  پایتخت 
ومراکزهنری وفرهنگی گشت. پدیده 
سایر   به  آنها  وانتقال  آموزش  های 
شدن  خاموش  از  پس  ویژه  به  نقاط، 

آتش جهانیان دانه یافت. 
ایجاد  و  کشورما  در  مدرنیته   ظهور 
رادیو وآمدن کتاب و » جعبه آواز « یا 
گرامافون  مدل )هیس مستر ویس(روز 
خوانندگان  اجتماعی،  ارتباط  و  نامه 
روح  ویا  قمرالملوک   چون  ومرد  زن 
ها  موسیقیدان  ،و  زاده  انگیز،بدیع 
و  وزیری  کلنل  خان  درویش  چون 
نواها  در  ویژه  به  دیگری  بسیاری 
مشدی  ماشین  مانند  های  وترانه 
که  خروس  پول  یک  یکی  و  ممدلی 
در کشور هند ویا کشور های دیگر بر 
روی صفحه گرامافن ضبط شده بود ، 

به دیگر شهر ها از جمله به خرم آباد 
نیز  ما  بومی شهر  ونواگران  نیز رسید 
اجرا پرداختند.  شادروان  تقلید و  به 
خرم  به  قمر  آمدن  از  امامی  امامقلی 
درنهضت  داشت.  خاطراتی  آباد 
و،  مردمي  وآگاهي هاي  مشروطه  
شکل  خواهي  وآزادي  عدالت  خیزش 
سرایاني  وترانه  موسیقدانان   ، گرفت 
چون عارف قزویني و شیدا ودیگران 
دربیداري  ارزنده  و  بسارمهم  سهمي 
سرایي  ترانه  داشتند.  عهده  به  مردم 
در  تازه  افقي  مشروطیت،  زمان 
وبا  شد  مردم  کردن  آگاه  و  بیداري 
میان  به  موسیقي  برنامه هاي،  اجراي 
شد.. برده  شده  بیدار  تازه  جامعۀ 
ترانه هاي عارف قزوینی نشاني از این 
فصل تازه بود عارف خودهم آهنگساز 
وهم  خواننده  وهم  سرا  ترانه  هم  بود 
او:. ترانه هاي  جمله  از  کننده.   اجرا 
دمیده  الله  وطن  جوانان  خون  از   -1 
2- اي امان از فراقت. )که براي ورود 
 مشروطه خواهان به تهران گفته است.(
عشق  از  جان  به  آذرها  چه   -3
ستار  یاد  )به  دارم.  آذربایجان 
از  پرباري  تحول  که  وباقر  خان 
کرد.( مطرح  را  سرایي   ترانه 
مرغ  ترانه ي  یا  و  شیدا  ترانه هاي 
الشعراي  ملک  از  کالمي  با  سحر 
باصداي  داوود  ني  از  وآهنگي  بهار 
به رشد در  این حرکت رو  ادامه  قمر، 
 فضاي همآهنگ سیاسي فرهنگي بود. 
وحضور  ظهور  ،موجب  تحول  این 
دانان  ازموسیقي  تازه اي  نسل 
صبا  شد.مانند  یاجوانان  و  قدیمي 
وشاگردانش. زنان نیز در این حرکت، 
داشتند. چشمگیري   کوشش هاي 
پهلوي،  رضاشاه  زمامداري  آغاز  با 
وزیری  کلنل  چون  کسانی  وحضور 
ودانشگاهي  علمي  به شکل  موسیقي 
از  پس  دگرگوني هاي  شد.در  دنبال 
جنگ جهاني دوم ووجود رادیو باز هم، 
درزمینه  جوانان  عالقمندي  موجب 

وترانه  موسیقي  واعتالي  وهنر  دانش 
هرگز  کوشش ها  این  گردید.  سرایي 
هم   سرایی  نداشت..ترانه  ایستایي 
جاهد امیر  یافت.  ای  تاره   آفرینش 
رهی معیری،معینی کرمانشاهی و بیژن 
ترقي نواب صفا وسیمین بهبهانی  نوذر 
پرنگ،تورج نگهبان ودیگران پرورش 
زمینه  در  که  روزگارند  این  یافته 
و  کردند.  وترانه سرایي رشد  شاعري 
از استعدادي سرشار، برخوردار بودند. 
داشته وخواهد  ادامه  نیز  تاکنون  که  
پراز  ترانه هایشان  اغلب  شت.  دا 
همواره  که  است  واحساسي  انگیزه 
است.  بوده  گر  جلوه  انها  زندگي  در 
تازگي  از  ترانه هایشان  جهت  ازاین 
است.  برخوردار  پایداري،  وطراوت 
آهنگ  درکار  اساسي  چندمشکل 
وجود  وخوانندگي  وترانه گویي  سازي 
ازآنجمله:  ادامه دارد   داشت ویا هنوز 
از آنجا که اساس شعر وغزل در زبان 
از  وشکایت  شگوه  برپایه  پارسي 
معشوق وبي وفایي ها و دوري وجدایي 
ازا وست، از این جهت بیان شکوه آمیز 
این  از  اغلب، مردانه است.  در شعرما 
صرف  با  ساز  آهنگساز  یک  رو،وقتي 
احساسش  تاثیر  وتحت  زیاد  وقت 
هم  مي کند،شاعري  آماده  را  آهنگي 
بر پایه احساس مردانه و وضع روحي 
آهنگ  آن  قالب  در  ترانه اي  خود، 
کوشش،  همه  این  از  پس  مي سراید. 
حق  باید  که  طور  آن  جامعه  در 
وآهنگساز،  شاعر  واحساسي  عاطفي 
همه  اغلب  زیرا  نمي شود  مشخص 
این کوشش ها، بیشتر به نا م خواننده 
معرفي وبه حساب مي آید. دیگر اینکه 
ترانه اي که بار احساسي مردانه دارد، 
وقتي خواننده زن آن را اجرا مي کند، 
زنانه  احساسي  تناسب هاي  از  دور 
اغلب  ترقي  آقاي  ترانه هاي  در  است. 
است  شده  تناسب ها  این  رعایت 
گونه اي  به  یعني  است  دوسویه  وگاه 
بیان  که  کرده اند  دقت  کالم،  دربافت 

از  دور  ومردخواننده،  زن  زبان  از  آن 
عطا  صبرم  ترانه  مانند  نیست،  ذهن 
بار  نیز ترانه هایي که  البته گاهي  کن. 
شگوه وشکایت از معشوقه را دارد، به 
جاي خواننده مرد، آن را زنان هنرمند 
اجراست. در  روالي  که  کرده اند   اجرا 

جمله  از  دلیلي  هر  به  کار  شیوه  این 
تنگناهاي کاري یا نبودن ترانه سراي 
 زن، در ترانه سرایي موسیقي ماست.

یکي از فرازهاي خوب دوره هاي ترانه 
همکاریش  زمان  ترقي،  بیژن  سرایي 
بود  نامدار  هنرمند  یاحقي،  پرویز  با 
دوشخصییت  این  شهرت  اساس  که 
و  گرفت.  پي  روزها  آن  از  نیز  جوان 
به رهي  ترانه  از جمله  به خلق آثاري 
مي  زمان،  بیداد  یا  خزان  برگ  دیدم 
زده، سراب آرزو و به زماني که محبت 
که  پرداختند  افسانه.  همچون  شده 
ذهن  زمزمه  دهه،  ازچند  پس  هنوز 
وخاطره  است  امروز  جوانان  زبان  و 
ترانه  جمله  ساالن.از  میان  خوش 
که  بنشین  وبکنارم  های سازشکسته 
با  لدی  خا  شدروان  از  آن  آهنگهای 

ترانه رهی معیری بود.
که  بود   گلها  های  نامه  بر  د  ایجا  با 
استادان  میان  همکاری  نوعی 
وشاعران  وآهنگسازان  موسیقی 
مجموعه  و  یافت  گسترش  سرا  ترانه 
شامل  گلهای جاویدان،رنگارنگ، تازه 
تلفیقی  که  است  صحرایی  گلهای  و 
در  است.  وموسیقی  ازشعروترانه 
ها  ترانه  و  آهنگها  صحرایی  گلهای 
هاعاشقانه  پهلوانیه  یا  ها  بیتی  دو  یا 
بومی  گویشهای  و  ها  زبان  به  های 
از  بسیارمهمی  بخش  که  است  ایرانی 
را  ایرانی  اقوام  وهنر  ومنش  فرهنگ 

بیان میکند.
،بر پایه  این نکته را هم یاد آور شوم 
آگاهیهایی که در مدت بیش ازشصت 
تاریخی  جانبه  همه  بررسی  که  سالی 
انجام  لرستان  در  فرهنگی  وهنری 
یعنی  ایران  از  بخش  ام،این  داده 
لرستان از هر نظر پر بار وغنی است.

تا  خواهد  می  دراز  وفرصتی  عمری 
هنری  فرهنگی  ومیراث  دیار  این  از 
ازآثار  و  یافت  آگاهی  آن  وتاریخی 
پررمز رازآن پرده برداشت.من با همه 
سختیها ببخش کوچکی از آن بسنده 
در  سرایی  ترانه  مورد  در  کردم.اما 
زمان قاجار، من با همه کوششهایی که 
داشتم اگاهی کمی یافتم.زیرا جز گروه 
شهریا  در  های  خنیاگر  یا  نوازندگان 
پرورده،  کارآقای  مانند   کسی  روستا 
نوازندگان  سرود.این  نمی  ترانه 
روستاها بودند براساس طنز و یا کردار 
نامناسب وشایعات  عشقی  و حوادث 
 بقیه درصفحه 48

موسیقي  نواي  شرایطي  چنین  در 
مي شد  انداز  طنین  پستوخانه ها  در 
روی   مهاجرت  به  اجباراً  وهنرمندان 

میآوردند ویا به انزوا کشیده میشدند.
اسماعیل  شاه  نهضت  که  مي دانیم 
شیعه،  مذهب  وگسترش  صفوي 
ایران  وجدایي  رهایي  براي 
عثماني  فرمانروایان  ونفوذ  ازسلطه 
اشاره  که  زماني  در  گرچه  بود. 
ترانه  اول،خود  عباس  شاه  شد، 
بود. آشنا  موسیقي  وبا   مي سرود 

زند،وکیل  خان  کریم  نیزکه  زماني 
و  موسیقي  مي شود،دانش  رعایا 
ومنزلتي  احترام  داراي  موسیقیدانان، 
نوشته ي  به  که  آنجا  مي شوند.تا 
زمان  آن  »...در  نگاران:  ازتاریخ  یکي 
موسیقي،شیرین  ،علم  نشان  عشرت 
عمل  حسن  با  جا  همه  ،در  ودلکش 
جانفزایي  و  دلگشایي  بود.ودر  همراه 
از  بیش  رونقي  بي بدیل.  عالم  اهل 
تازه  را  خالیق  جان  و  واندازه  حد 
هریک  زمان  آن  مطربان  مي نمود. 
ودر  فارابي  رشک  وقوفي  صاحب  از 
بوده اند.«  باربد  نوایي،غیرت   شیرین 
هاشم  التواریخ،محمد  )رستم 
آصف،به اهتمام محمد مشیري ،چاپ 

امیرکبیر،تهران ص.411 و412 (
خان  کریم  زمان  ترانه هاي  نمونه 
در  پیش  سال ها  نگارنده  که  زند 
صورت  به  کردم،  گردآوري  لرستان 
وهمگي  است  پهلویانه  یا  دوبیتي 
رفاه  از  تمجیدي  و  درتعریف 
است. کریمخاني  زمان  آن   وامنییت 

صدا  گوني  ودگر  وبم  زیر  باري،این 
مهرباني  دریافت  گاه  آن،  از  که 
واندوه  ورنج  درد  احساس  وزماني 
براي  وسیله اي  مي شود  ویاخشونت 
انتقال بار احساسي است که از آن به 
نام موسیقي یاد گردیده وتعریف هاي 
آن  از  است  شده  آن  از  گوناگوني 
: اعتقادداشتند  پیشینیان  که   جمله 
ماند  زمي  با  سخن  که  آنجا 
شود. مي  آغاز   موسیقي 

از  غزلي  از  بیت  این  ویا 
: حافظ  خواجه   دیوان 

ساقي به بي نیازي یزدان که مي بیار         
هوالغني مغني،  زبانگ   تابشنوي 

صوت  موسیقایي  کشش هاي  این 
و  موجودات  آفرینش  ،همزاد،  وصدا 
 . است  انسان  جمله  واز  هستي  کل 
واژه ها در قالب این صوت ونواها، نغمه 
براي  وسیله اي  خود  و  شده  وترانه 
زندگي  هواي  و  وحال  احساس  بیان 
هر  میگردد.  اندوه  یا  شادي  با  همراه 
گاه  کارکردن  هنگام  به  وري  پیشه 
بومي  نواهاي  ویا  روز  ترانه هاي  از 
این  در  ومي خواند.  کرده  ،زمزمه اي 
خواندن بار احساسي ونیرو زایي باید 
باشدگفته مي شود اینک دانشمندان، 
هستند  افزاري  واختراع  جستجو  در 
که  گلي  خمره ها  دیواره  بتواننداز  تا 
شاید  شده اند،  درآورده  خاک  دل  از 
کار  هنگام  به  گررا  کوزه  صداوآواز 
بر روي آن  مانند صداي گرامافن،  که 
بیرون  آن  دیواره   باشد،از  شده  ضبط 
 کشند. شاید چنان روزي در راه باشد. 
دور  گذشته هاي  از  ایراني  موسیقي 
وتحت شرایط ودگرگوني هاي سیاسي 
وهنري  فرهنگي  نظام  بر  وسلطه 
مي  را  پروریدن  و  گسترش  فرصت 
بي  مورد  شرایطي  در  یا  و   یافت 
به  تازیان  آمدن  از  پس  بود.  توجهي 
دیارهاي  به  پرگشودن  فرصت  ایران، 
باره  این  در  باید  که  یافت  دیگران 
گرفت. بهره  اغاني  معتبر  کتاب   از 

در زمانی نیز محققان نامدارما چون 

و  ومراغي  وارموي  سینا  ابن  و  فارابي 
وگسترش  کردن  علمي  براي  بنایي، 
تنگ  دوچار  وگاه  ند  شید  کو  آن 
اجتماعي  هاي  وتنگنا  حاکمان  نظري 
نکته هایي  به  اند.که  بوده  هم 
شد خواهد  اشاره  باره   دراین 

رانوعي  ترانه  دیگر،  درتعریفي  باري 
پیش  از  که  دانسته اند  تصنیف 
تک  یا  دوبیتي  همان  با  اسالم  از 
آن  تعریب  با  تازیان  که  بیتي هایي 
)پهلویانه(نامیده اند،   فهلویات  را 
هزج  بحر  زیر  در  رازي  قیس  شمس 
فعولن  مفاعیلن  مفاعیلن   ) )سرود 
اوزان  خوشتر  وزن  این  است:  گفته 
موسیقي  پیوند   ( است.  فهلویات 
 وشعر ،نوشته شادروان مالح .ص147(
فرس  لغتنامه  در  توسي  اسدي 
ترانه  معنا  یک  :به  که  است  آورده 
دیگري  تعریف هاي  بود.  دوبیتي   ،
واژه  جمله  آن  از  که  هست  نیز 
وآواز  آواز  معناي  به  هم  ترانه، 
 ، است  بوده  آهنگسازي  وهم   خواني 

مطرب   بیا بلند کن امشب ترانه را 
را ،خانه  آواز  زشعله  فکن  آتش         

یا این بیت نظامي ،
نشسته شاه عالم مهترانه

           شکر بر داشته چون مه ترانه
به  ساختن  ونغمه  بستن  ترانه 
گویي  سرود  و  ترانه  معناي 

: است  آمده  نیز  سرایی   ترانه 
زگل به سینه بلبل هزار خار شکست       
بندد  مي  بهار  وصف  به  ترانه   کنون 
ترانه  معناي  به  نیز  وتصنیف  قول، 
دهخدا(  نامه  )لغت  ومي باشد  بوده 
گرفته  معنا  این  نیزاز  قوالي  واژۀ 
خواني  ترانه  هم  آن  که  است  شده 
گاهي  آییني.  درشکلي  گاه  است 
آهنگ  وغزلي  سروده  روي  بر  نیز 
مي گویند.  را  گذاشتن   موسیقایي 
است:  سروده  کرماني   خواجوي 
 جام صبوحي نوش کن، قول مغني گوش کن
 درکش مي وخاموش کن ،فرهنگ بي فرهنگ را

خواجه حافظ فرماید: 
 دلم از پرده بشد حافظ خوش لهجه کجاست؟ 
بکنیم نوایي  وغزلش سازو  قول  به   تا 

همچنین فرمود: 
کن  ساز  طرب  نواي   مغني 
کن آغاز  قصه  غزل  و  قول   به 

و باز:
 چه راه مي زند این مطرب مقام شناس 
آورد آشنا  قول   ، غزل  میان  در   که 

یا :
گو  وبذله  سنجند  قافیه  باغ   مرغان 
 تا خواجه مي خورد به غزل هاي پهلوي

سنجري دهلوي از شاعران سده هفتم 
هجري که دیوانش درهند چاپ شده 
: است  سروده  چنین  بیتي  در   است 

چنگ  در  سخن  کاین  مطرب  خواست 
گوید،چون کند

قول مست وصوت مست وزخمه مست وتار 
مست

شاه  باره  در  ترکمان  بیک  اسکندر 
»...شاه  که  است  آورده  عباس 
ادوار  علم  و  موسیقي  در  عباس 
وبعضي  روزگار  سرآمد  وعمل  وقول 
میانه  در  حضرت  آن  تصنیفات  از 
وزبانزد  است  مشهور  طرب  ارباب 
قول  کار  از  گره  چنانکه  ساز  اهل 
مي گشود.« روزگار  مصنفان   وعمل 

)به نقل از زندگاني شاه عباس نوشته 
)  246 ،ص  فلسفي  نصراهلل   شادروان 
 در اینجا تصنیف نیز به معناي ترانه آمده است.

کمال الدین، متخلص به بنایي شاعر و 
موسیقیدان نیمه دوم قرن نهم واوایل 
موسیقي  رساله  دیباچه  در  دهم  قرن 
بادقت  موسیقي  ازاصطالحات  خود 

قسمت دوم   پژوهشی از:حمید ایزدپناه - پاریس        

 از گذشته اهی دور
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه
دورۀ رمانتیک ) ادامه از شماره قبل(
رمانتیسم دراتحاد جماهیرشوروی

1- پیتر ایلیچ چایکوفسکی
)1840-1893(

به تصدیق اغلب  صاحبنظران  موسیقی 
کالسیک ، چایکوفسکی  برجسته ترین 
شوروی  رمانتیک   دورۀ  ساز   آهنگ 
و  بود  معدن  مهندس   پدرش   . است 
از لحاظ مادی  زندگی مرفهی  برای او  
متولد  چایکوفسکی   بود.   دیده  تهیه 
سنت پطرزبورگ  که حاال »لنینگراد«  
لقب گرفته است  بود.  درجوانی بسیار  
حساس وزودرنج  وهمین حالت  روحی  
باعث   سالی  میان  ودوران  درنوجوانی  

تغییر روحیه اوگردید.
دروزارت   وکالت   او  شغل  اولین   
دادگستری  که مستقیماً تحت نظارت 
تزارروس  اداره می شد بود ولی  خیلی 

زود  از این شغل دلزده شد  و زندگیش را  
برپایۀ موسیقی  قرارداد. علت دلزدگی 
دست  مقررات  را  وکالت   درکار  خود 
وپاگیر  اداری توصیف میکرد.  آهنگهای 
درفرهنگ   ریشه  چایکوفسکی  
موسیقائی  شهری که درآنمتولد شده 
دارد.  پترزبورگ   سنت  یعنی  بود. 
دراغلب آهنگهای او  ته رنگ موسیقی  
می  شنیده  شوروی   ومحلی  فولکلور 
شود. وازاین لحاظ گوی سبقت  را از 
سرزمین   زیبائی   . است  برده  شوپن 
مشهود  او  کارهای   درتمام  »اسالو«  
های  ساخته  درتمام   بااینکه   . است 
فرهنگ  وهوای  حال  چایکوفسکی  
ولی هیچگاه   شوروی  دیده می شود 
وجنبه  گرائی   ملی  ازلحاظ  آثارش 
پایه  به  وناسیونالیستی   وطنی   های 
شرح   به  که  »موسورسکی«  کارهای  
نمیرسد.  پرداخت   خواهیم  حالش  

چایکوفسکی  درمکتب موسیقی 

تأثیر   وتحت  یافت   پرورش  آلمان  
آهنگهایش   الگوی  و شومان   بتهوون 
برپایه   وهارمون   ملودی   راازلحاظ 
شرح  به  که   » »موسورسکی  کارهای 
نمیرسد.  پرداخت   خواهیم  حالش 
موسیقی   درمکتب  چایکوفسکی  
تأثیر   وتحت  یافت   پرورش   آلمان 
آهنگهایش   الگوی  وشومان  بتهوون 
برپایه   هارمونی   و  ملودی  راازلحاظ  
اسلوب و سبک آنها قرارداد . بااینکه 
آهنگساز   رایک  چایکوفسکی  
مطیع  که  دانند   می  کار  محافظه 
های   قالب  و  اسلوب  کاربستن  
وشوبرت   بتهوون  که  ای  شده  تثبیت 
ای   اندازه  تا  وی   ولی  بود  نهادند  بنا 
کرده  خارج  محدوده  ازاین   خودرا 
واحساسات  درونی وشخصی  خویش 
 . است  داده  نشان   درآثارش  را  
که شرح  پاتتیک«   « سنفونی ششم  
مهمترین  خوداوست  زندگی  حال  

مثال  از این دست است .
مواجه  ای   باعارضه  چایکوفسکی  
بود  که علنی شدن آن  باعث رسوائی  
گردید.  می  اودرجامعه  آبروئی  وبی 
عارضۀ او همجنس گرائی بود. مجازات 
روز   آن  درروسیه  گرائی   همجنس 
ودرمیدان  عام   شالقدرمأل  خوردن 
حقوق  از  ومحرومیت  شهر   عمومی 
بود  سیبری  به  وتبعید   اجتماعی  
وترس از برمالشدن  این عارضه  باعث 
گردید  که درزندگی  گوشه تنزوا گزید. 
ازدواج  ای   بادوشیزه   1877 درسال 
زیادی  مدت  ازدواج   این  ولی  کرد 
نپائید  وبعداز این ازدواج  نافرجام  وی 
کاماًل تنهاشد. درهمین موقع بود  که 
بایکی از هواخواهان  خود بنام  » نادژ 
را ون مک«  آشناگردید. این دوستی 
بصورت مکاتبه ای بود  وآندو هیچگاه  
نگردیدند.»نادژرا«   نائل  بدیدارهم 
وبیوه   ثروتمند   ، ساله  چهل  بود  زنی 
 . چایکوفسکی  موسیقی  وعاشق 
اوهرهفته باچایکوفسکی  مکاتبه می 
او  پاسخگوی  . چایکوفسکی هم  کرد 
بود. این مکاتبه ها گاهی  بطور روزانه  
انجام می گرفت .  وقتی چایکوفسکی   

قصد دیدار  وی را کرد  با جواب منفی 
که  گفت  نادژرا«    « و  شد   روبرو  او 
ادامه دوستی  آنها درندیدن  یکدیگر 
مقرری  نیز   مدت  درهمین   . است 
ماهیانه ای که  که کفاف خرج زندگی 
چایکوفسکی را می کرد  برای وی می 
سال    14 مدت  دوستی  این  فرستاد.  
ادامه یافت . وهمانگونه که  که ناگهانی 
قطع  نیز  ناگهانی  بود   شده  شروع 
شد.  قطع رابطۀ دوستی  با » نادژرا«  
چایکوفسکی را  سخت آزرد.  وبیشتر 
به  گردید.تااینکه   وی  انزوای  باعث  
به  وفرارازتنهائی   اصراردوستانش  
به    1891 .درسال  پرداخت  مسافرت 
مدت  از  وپس  کرد   مسافرت  آمریکا 
کوتاهی  به سنت پطرزبورگ  برگشت 
ودرسال 1893 درهمان شهر  زندگی 
را بدرودگفت . درمورد مرگ او شایعه 
بقصد   وی  ای   بگفته   . است  فراوان 
خودکشی خودرا مسموم کرد . بگفتۀ 
آلوده   آب  آشامیدن  دراثر  دیگر  
زندگی  بدرود  وبا  میکرب   محتوی 
آثار   دارای  چایکوفسکی    . گفت 
متنوع زیادی است  سنفونی های 4، 
5 و6  از مشهورترین آثار  ارکستری 

توسط   مرتب   بطور  که  اوست 
می  اجرا  جهان   بزرگ  ارکسترهای  
ششم   سنفونی  آنها  میان   از  گردد.  
آنهاست  مشهورترین  پاتتیک   بنام 
چایکوفسکی   دیگر  کارهای  از    .
 1 شماره  پیانوی  کنسرتو  از  بایستی  
اونام برد. اززیباترین  آثار وی که برای 
نوازندگی  وقدرت   مهارت   نمایش  
ویلن  ساخته شده است  تنها کنسرتو 
ویلن  وی می باشد  که از لحاظ  زیبائی  
بی همتا  واز لحاظ سختی وپیچیدگی  
اجرا نیز  زبانزد ویلونیست های جهان 
است . اجرای این قطعه  همیشه جزو 
مسابقات بین المللی  ویلن نوازی  بوده 
است . چایکوفسکی  این کنسرتو  را 
برای  یکی از دوستانش  که ویلنیست 
وموقعیکه  نوشت  بود   ای  برجسته 
آن را به او تقدیم کرد  آن نوازنده از 
اجرای  آن سرباز زدو به چایکوفسکی 
ای   نوازنده  هیچ  که  داشت   اظهار 

باشد. نمی  قطعه  این  اجرای   قادربه 
چایکوفسکی  که از این مسئله دلگیر 
شده بود  این کنسرتو ویلن  رابه یکی 
سنفونی  ارکستر  های  ویلنیست  از 
کرد.  اجرا  را  آن  دادواو  نشان  برلین 
پس از اجرای این  کنسرتو ویلن ، تمام 
جرائد  شوروی واروپا  متفق القول  آن 
روز   تا آن  که  ای   زیباترین  قطعه  را 
بود  قلمداد  برای ویلن ساخته  شده 
چایکوفسکی   مرگ  بعداز  کردند.  
آن  درشوروی   که  ای   نوازنده  اولین 
را اجرا کرد  »هایفنر«  بود که بعداً به 

آمریکا مهاجرت کرد.
می  باله  سه  دارای  چایکوفسکی  
قو«،  »دریاچه  عبارتنداز   که  باشد  
 . شکن«   »فندق  و  خفته«  »ریبای 
اغلب  مانند  نیز  چایکوفسکی  
عالقه  رمانتیک   دورۀ  آهنگسازان  
و  داشت  شکسپیر   آثار  به  زیادی 
براساس داستانهای او  دست به خلق 
عبارتند  که  زد   ای  برجسته  آثار     
»رمئو  و  »توفان«    ، :»هاملت«  از 

وژولیت«.

2- مودست موسورسکی
1839-1881

وی پایه گذار  موسیقی ناسیونالیستی 
اویکی   .  . است  نوزدهم شوروی  قرن 
است   آهنگسازی   5 سردمداران   از 
را  شوروی  ناسیونالیستی   مکتب  که 
پایه گذاری  کردند. آنها عبارتند از : 
»باالکیرف« ، »برودین« ، » ریمسکی 
از   یکی   . »گالزنف«  و  کورساکف« 
منتقدین  موسیقی در سال  1867 به 
این آهنگسازان  ناسیونالیست  لقب » 
  » Russian Five « بزرگان شوروی«  یا
 داد. آهنگ مشهوری  که بنام شهرزاد  
ریمسکی  ساختۀ   است   گرفته  نام 
کورساکف  است که یکی از  این پنج 
دریک  »موسورسکی«      . است  نفر 
خانواده  طبقه متوسط  پرورش یافت  و 
بااینکه  آثار نبوغ موسیقی   درکودکی 
وی مشاهده  می شد ولی پدرومادرش  

به  پسرشان   که  نداشتند  قصد 
بیست  وقتی   . آورد.  روی  موسیقی 
ساله بود  از خدمت سربازی  ، سرباز 
نمود. ولی  زدو خودرا وقف  موسیقی 
بخاطر  بود   موسیقی  عاشق  بااینکه  
از بین رفتن  اموال وثروت  خانوادگی  
را   بقیه عمرش  مجبور شد  22 سال  
 ، موسیقی   زیبای  آثار   خلق  ضمن 
کار منشی گری  دریک اداره  دولتی  
و  بگذراند  پطرزبورگ   سنت  در 
در  یعنی    1881 درسال  که   زمانی 
گفت   حیات  بدرود  سالگی    42 سن 
فقرواعتیاد  و ناراحتی های روحی او 
او بود که  از داستان  زندگی  قسمتی 

زبان به زبان می گشت .
 موسیقیدانان  همعصر »موسورسکی 
« مخصوصًا گروه هواخواه  موسیقی او  
، چایکوفسکی  را بعلت عدم  عرضۀ 
ایراد  مورد  ناسیونالیستی   موسیقی  
چون  گفتند   می  و  دادند   می  قرار 
موسیقی   مکتب  در  چایکوفسکی  
مکتب   مخصوصًا  غربی   اروپای 
است   یافته  پرورش  آلمان  موسیقی 
بنابراین  فاقد احساس ناسیونالیستی 
تقبیح  اورا  لحاظ  این  از  و  باشد  می 
 « موسیقی  بااینکه  کردند.  می 
و  هارمونی   لحاظ  از   : موسورسکی 
با  مقایسه   قابل  ارکستراسیون  
»چایکوفسکی«  کارهای  استواری 
گردید  باعث  نقص  همین  ولی  نبود 
الگوهای   وبند   ازقید  خودرا  وی  که 
تثبیت شده موسیقی اروپائی  برهاند 
و به کاوش درزمینۀ  موسیقی ملی  و 
روسیه  یعنی  خود   کشور  فولکلور  
می  که  است   دلیل  بهمین  بپردازد. 
بینیم  قطعه » شبی برکوه سنگی«  او 
که درسال  1862  ساخته شد  کاماًل  
که  »اسالو«   موسیقی  وهوای   حال 
گرای   ملی  آهنگسازان   مایه   دست 

روسیه است رادارد.
»موسورسکی«  مایه آهنگسازان ملی 

گرای روسیه  است را دارد.
دواثر  دارای  »موسورسکی«  
بوریس   « بنام  یکی  است   اپرائی 
خوآن   « دیگری  و  گودونف1874« 

او  زودرس   مرگ  بخاطر  که  چنیا«  
ناتمام ماند.

از   ملهم  گودونف«   »بوریس  اپرای 
نویسنده  اثر  نام   بهمین  ای  نوشته 
موسیقی  و  بوده  »پوشکین«   روسی 
تثبیت  وقالب های   کاماًل اسالو   آن  

شده اُپرای ایتالیا درآن وجود ندارد.
کارهای   ترین   معروف  از  یکی 
بنام  است   ای  قطعه  »موسورسکی«  
درنمایشگاه«  نقاشی  تابلوهای   «
Pictures at an Exhebition  که مجموعه 
برای   کوچک  قطعه   ده  از  است   ای 
پیانو وتقریبًا  مانند قطعه »کارناوال«  
که   فرق  این  با  است  شومان   ساخته 
ملی  موسیقی  آن   شنیدن  مجرد  به 
زنده  درشنونده   روسیه  وفولکلور  
قطعه  این  می شود.  »موسورسکی«  
هنرمند  دوست  احترام  و  یاد  به  را  
هارتمن«   ویکتور   « بنام  ونقاشش  

که درسال 1873 بدرود زندگی گفت  
ساخت وآن زمانی بود که آثار نقاشی 
او  درنمایشگاهی  به معرض دید  عامه 
قرار گرفته بود. »موسورسکی«  تحت 
کوتاه  او ده قطعه  نقاشی   آثار  تأثیر  
ساخت  که هرکدام  شرح حال  یکی 

از  تابلوهای نمایشگاه است .
پیانو  مختص  که  قطعه  این  زیبائی 
رابرآن  آهنگسازان   سایر  است  
داشت  که آن را برای ارکستر تنظیم 
کنند. از میان کسانی که  این قطعه را 
پرورش داده و آن را بصورت  سنفونی 
درآوردند، »موریس راول«  آهنگساز 
فرانسوی است  که درسال 1921 اقدام  
به این کار کرد که تا به امروز شنیدنی 

است .

ادامه دارد

چایکوفسکی   بعلت همجنسگرائی گوشه نشین بود وبرخالف موسورسکی ازحس ناسیونالیستی  بی بهره بود 
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بقیه : رضاشاه

،غیرازشخص  مشروطه  بعدازانقالب 
جانب  ما  وزمامداران  رضاشاه،ملّیون 
می  را  چیزهایی  رااختیارکردند،  منفی 
خواستند که دسترسی به آنهاغیرممکن 
وویرانه  خراب  کشوری  بود،رضاشاه 
راتحویل  افتاده  وعقب  پاشیده  وازهم 
وآباد  پیشرفته  نسبتاً  گرفت وکشوری 

تحویل داد.
واحوال  اوضاع  به  راجع  قضاوت 
موّرخین  درشأن  رضاشاه  زندگی 
می  من  که  وآنچه  است  وُمحقّقین 
نویسم یادداشتهای پراکنده اززندگانی 
درطول  وبیش  کم  وآنچه  شخصی 
زندگی خودم درپیش آمدهای سیاسی 
ایران  ام،میباشد...دولت  بوده  ناظرآن 
رضاشاه  بودووقتی  بالرسم  اسمی 
کارهارا  همه  گرفت  بدست  را  قدرت 
ازصفر شروع کردودرقدم اول باتشکیل 
وپلیس  وژاندارمری  منظم  ارتش 
درسراسر کشور،دست خوانین وراهزنان 
مالیاتی  قوانین  اجرای  کرد،با  کوتاه  را 
رامتعادل  مالیات،بودجه  انواع  ووصول 
کرد،به تدریج باایجاد دانشکده ی معقول 
اسناد  ثبت  ی  اداره  وتشکیل  ومنقول 
وسجل احوال ونظارت برموقوفات،قدرت 
معمول  برداشت،با  راازمیان  آخوندها 
به  را  ایران  وشلوار،مردم  ُکت  داشتن 
دروغین  واحددرآورد،القاب  شکل 
سلطنه ودوله را ازبین بُرد ونام خانوادگی 
را معمول کرد،باراه های شوسه،شهرهای 
دورافتاده ی ایران را به یکدیگر متصل 
ورونق  تجارت  بسط  موجب  که  نمود 
شد،باگرفتن  وواردات  صادرات  گرفتن 
عوارض ازقندوشکر موفق شدکه شمال 
آهن  راه  ی  بوسیله  را  ایران  وجنوب 
وهنررا  کند،صنعت  یکدیگرمتصل  به 
مادارای  رضاشاه  هّمت  کرد،به  تشویق 
کارخانه های سیمان،پارچه بافی ها وقند 
وبا  شدیم  سازی  اسلحه  وکارخانجات 
اینکه سوادچندانی نداشت،برای دانش 
بُرد،مدارس  بکارمی  زیاد  وذوق  شوق 
وبقدری درسراسر کشور  کرد  رادولتی 
امکان  همه  برای  که  بازکرد  مدرسه 
بود،ازخدمات  فراهم  ونوشتن  آموختن 
دانشکده  ـ  دانشگاه  تأسیس  او  بزرگ 
ی کشاورزی ودامپزشکی ودانشسرای 

عالی است.
اروپا  هرسال عده ای رابخرج دولت به 
بیست  مّدت  فرستاد...رضاشاه  می 
سال]16سال[ بدون آنکه وامی از داخل 
متعادل  کشوررا  بگیرد،بودجه  وخارج 
که  رویّه  همان  نگاهداشت...اگربه 
رضاشاه پیش گرفته بود درصورتیکه به 
درآمد نفت هم دست نیافته بودیم دارای 

همه چیز بودیم.«

نوشتارها  اینگونه  که  است  گفتنی 
درباره ی رضاشاه چون درزمانی نگارش 
میشودکه نه او ونه جانشین اش نه تنها 
سلسله  نیستند،بلکه  حیات  درقید 
ایست ساقط شده،لذا نه شائبه ی تملق 
وچاپلوسی درآن هست ونه امید وانتظار 
روشنگر  تواند  می  رو  پاداشی،ازاین 

گوشه هایی ازتاریکی ها باشد.
مینویسد:»...رضاشاه  غنی  سیروس   
برای  برنامه ریزی شده ای  طرح جامع 
اصالحات  نداشت،ولی  ایران  نوسازی 
احیای  برای  نظرش  به  که  را  بسیاری 
کشورضروری بود،به اجرا گذاشت،هنگام 
حمله ی روس وانگلیس حکومت مرکزی 
قدرتهای  دستکاری  از  وقدرتمند،آزاد 
گردنکشی  ازهرگونه  خارجی،آزاد 
عشیره ها ونفوذ ناروای مذهبی،برایران 
ایران  که  راند،حکومتی  می  فرمان 
تاریخ  گذشته  سال  در140  را  نظیرش 
بود،ساختارمالی  ندیده  چشم  به  خود 
کشوراستواربودوگامهای نخست صنعتی 
بودونهادهایی  شده  برداشته  شدن 
فقط  سال  پنجاه  بودکه  بوجودآمده 
بسوی  قدمی  بود،اما  زده شده  حرفش 

آن برداشته نشده بود.
وجود مراکز متعدد قدرت،ویژگی دوران 
پیش از پهلوی بود، رضاشاه سرکردگان 
وگروه های قدیمی را  ازبین بُرد،  نهاد های 
ـت  ـّ نوین بوجود آورد و   شالوده ی فعالی
اقتصادی،اجتماعی  ی  فزاینده  های 
ریخت،مکتب  را  دولت  وفرهنگی 
ی  تازه  شکل  ،خاّصه  جدید  ومسلکی 
دولت  ودرواقع  افکند  پی  گرایی  ملی 
ملی امروزی ایران را بنیان نهاد،رضاشاه 
نبودوُمسلمًا  فیلسوف ـ شاه افالطونی 
پدر  گمان  بی  بسیارداشت،ولی  نقایص 
بیستم  قرن  تاریخ  ومعمار  نوین  ایران 

کشور 
مابود.«)70( 

پژوهشگران  از  عسکرحقوقی  دکتر   
تاریخ می نویسد:»...رضاشاه مردی که 
ندیده  بودودانشگاه  نرفته  مدرسه  به 
وبه اصول دموکراسی دنیای غرب آشنا 
نبوده است،مردی استثنایی ولی غیوربا 
وقت  خود،بسیار  ی  ویژه  وخوی  ُخلق 
معاشرت  وکم  حرف  شناس،خشن،کم 
باسری نترس وقلبی ماالمال از عشق به 
ایران وبه فرمانروایی درآن،روش ومنش 
دموکراسی  از  دور  به  اش  فرمانروایی 
ناپذیرش  باطنی وسیری  وتنها گرایش 
به ایجاد امنّیت به هر قیمتی که ممکن 
تشریفات  رعایت  بدون  آنهم  باشد 
از  بیش  باشتاب  وُمتداول،بلکه  معمول 
ناپذیر،امنّیت  خستگی  وتالش  اندازه 
گشای  گره  را  ایران  درسراسر  کامل 

بازسازی ونوسازی ایران میدانست...
ادامه دارد

بقیه : از گذشته های دور
 بیت می بستند یا ترانه می ساختند. 
سرودن  توانایی  اگرهم  دیگران 
داشتند ، در شان خود نمی دانستند.

ضرباهنگ   بود!!.  کارمطربان  چون 
در  که  بود  ضربی  ها  ترانه  ریتم  یا 
یاشنبه  و  بدر  سیزده  مانند  روزهایی 
سربیت  یکی  صحرا  و  باغ  در  بدر، 
میگفت ورقصندگا ن گروهی سربیت 
ودیگر  رقصیدند.  می  کرده  تکرار  را 
بود.  تکراری  های  عاشقانه  یا  ها  بیت 
ضرباهنگ  با    ، سوزه  سوزه   ، مانند 
رقص سه پا وهی دز هی دز ،یا کیو دار 
کیو دار،رقص سنگین سما. اماشعر ها  
بهابودند  کم  و  محتوا  بی  کمی  گاهی 
نشانی  آنها  سراینده  از  کردم  هرچه 

نیافتم 
بارها  و  کردم  اشاره  که  همانطوری 
ترانه سرایی  نیز  لرستان  در  شنیدم  
یعنی  گفتند.  «می  بستن  بیت  را» 
برای کسی که رفتار اجتماعی درستی 
نداشته بیت بستن واز او به ناشایست 
بیشتر  بستن  بیت  اند.  ده  بر  نام 
خنیاهای  ویا  شهر  در  چه  کارخنیاها 
روستاها بود.و با نوای کمانچه و تنبک 

آن را میخواندند.
باره  در  پژوهشی  هر  لرستان  در  اما   
بشود،بخش   ها  ترانه  و  وسرود  نواها 
ها  سرود  شامل  ازآن  مهمی 
بود  خواهد  یارسان  های  ونواهاوترانه 
موسیقی   آیینی  یشه  اند  این  در  زیرا 
دارد.یعنی  وارزنده  مهم  بسیار  نقشی 
در  ومردن.  رفتن  تا  وزادن  تولد  از 
وفرهنگ  هنر  اعتقادی   آیین  چنین 
در  زیستن   چگونه  برای  پرورش 
سینه  به  سینه  ولی  نانوشته  دفتری 
وروایتی و گفتاری تار وپود بخشی از 

آیین است.
به  وانجام  اجرا  در  آن   عمده  سهم 
سر  دعای  است.از  مردان  عهده 
سپردگی تا در حلقه جم خانه نشستن 
بانوان  دادن.  وآموزش  وآموختن 
دراین باره مسو لییتی به اندازه مردان 

ندارند
می  یارسان  موسیقی  درباره  آنچه 
از گفتگویی است که حدود  آید همه 
امامقلی  روان  شاد  با  پیش  سده  نیم 
در  یارسان  نواز  تنبور  استاد  امامی 
پر  از عمر  ازنود سال  بیش  که  حالی  
نوار  انجام شده که  بارش می گذشت 
صدایش در اختیارم هست. همه نکات 
این گفتگو ونیز مطالب در مورد  مهم 
موسیقی لرستان که از کتاب » تاریخ 
لرستان«یا  واجتماعی  جغرافیایی 
وتاریخی   باستانی  آثار  بر  ای  مقدمه 
انجمن  انتشارات  ،سلسله  لرستان 
سیزدهم  فصل  فرهنگی  ومفاخر  آثار 
به  پنج  و  وشست  دویست  صفحه  از 
است  شده  نقل   ، نگارنده  بعد،نوشته 
به  نیاز  گرامی در صورت  که خواننده 

آن مراجعه خواهندکرد
که  یارسان  وموسیقایی  آهنگین  آثار 

همراه  موسیقایی  ضرباهنگ  دارای 
+با کالم یا بی کالم، شامل سه بخش 
در  میباشدکه  روایی  و  سوگ  آیینی، 
اینجا به اختصار  به نام آنها که پیشوند 
میشود..پیش  اشاره  دارند  هم  مقامی 

از آن به تعریف مقام میپردازم.
بومی  موسیقی  در  مقام:  یا  مقم 
آهنگین  قطعه  یا  ،هرترانه  لرستان 
دارای  که  سازی  یا  آوازی  موسیقایی 
ضرب وآرایش ضربی باشد ویا درقالب 
یا  بلند  با کششهای  ها  ونغمه  اصوات 
جای  ضرب  بدون  آزادو  وبامتر  کوتاه 
گرفته باشد، » مقم یا مقام « نام دارد. 
از این رو در تعریف ومعرفی قطعه یا 
به  وترانه  قطعه  آن  ،نام  ونغمه  ترانه 
مقام  میشود.مانند  اضافه  مقام  واژه 

طرز یا مقام یا ری.
مفام های آیینی:، 

 کالم : پیام ها ودستورهای آیین  در 
است  نواهایی  و  وترانه  سرود   لب  قا 
که نسک های آیینی را بیان می کند 
آنچه  و  ها  وگفتارووظیفه  ها  رفتار  و 
یک فرد سرسپرده یارسان باید بداند 
شامل  هستند که در جم خانه وسیله 
تنبور نوازان سرود ها را به صورت تک 
صدایی ویا باهم با ضرباهنگ با  تنبور 
به    » :»کالم  نام  به  ودستوری   ومعنا 
وسیله یک یا چند نفر  تنبور نواز اجرا 

میگردد.
دووت  »های  حقه  و  ،حقه  های  مقام 

دووت « خدا موال
مقام های سوگ آیینی.

یاری یاسحری- شیونی »خانکم رار« 
گیان  دووت  -های  بک  ممد  هانای 

دووت-پووه مور
ها:.- وشادیانه  روایی  های  مقام 
رضا  فرنگی   » قطار  ره  »شاره  طرز 
خان  »فرنگی  خاک  »نقاره«گله  قلی 
میرزایی خریوی هل پرکه »قنه قنه « 

ماله ژیری برزه کوی.
یی  موسیقا  دارای هویت  ها  این  همه 
قابل  و  سرودند  و  یاترانه  شعر  کالم 

بررسی علمی است.
باید  وگنجینه  میراث  این  بر  آنچه 
افزود نام وهویت آهنگها و ترانه های 

لری و لکی است
به  احساسی  بار  با  مقامی  موسیقی 
عاشقانه  یا  حماسی   ترانه  شکل  

ویاطنز وروایی است
دایه »میری «مرشد خانی  دایه  مانند 
بزران-هی   ، »قدم خیر «سوزه سوزه 

دز هی دز-
آهنگهای  بیارم  سیت  کهن  آهنگ 
سرون  حسینخانی  علیرضا  شادروان 
شل درخت نارون. چوپان .مریم مریم. 
وآهنگهای منسوب به دوره کریم خان 
باریکی   .- الینه  الینه  هی  زند.مانند 
شتیال  --هر وایه وسپس آهنگها  ی 

بومی طنز کوش طال ، گندم خر
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حرف  معاصرایران-  وادب  فرهنگ 
تنفر2- فرورفتن وپنهان شدن - قاب 
لخت  بندغذا3-  پشت   - خارجی 
وعشق  زیبائی  النوع  رب   - وعریان 
دیگر  نام  رومیها-  شادیدرنزد  و 
-آثارش  خوردن  ناهید4-  ستاره 
 -5 خارجی  قرارداد   - مشهوراست 
اقیانوس  درساحل  کشوری  پایتخت 
-کمک  است  غذائی  پیش  کبیر- 
کننده 6- گمان بردن وتخمین زدن 
- مرغ خانگی - حرف وسط7- کوه 
با  برابر   - حمام  آتشدان   - کوچک 
بیگانه  جنگ   - مربع  متر  هزار  ده 
8- لقب ریچارد اول یکی از پادشاهان 
محل  هرچیز9-  قالب  انگلستان  
قربانی درمکه درروز دهم ذی الحجه 
تنهاباجالوت  تورات  روایت  طبق   -
ضربه  بایک  واورا  کرد  جنگ  غول 
فالخن ازپا درآورد - رخصت واجاره 
وکوشش  سعی   -10 پدراعراب   -
درناحیه  باستان  دریونان  ای  قصبه 
آتیک درچهل کیلومتری آتن که دو 
نوعی  پدر11-  پدر   - معروفست  آن 
بیماری است - دستگاه بامزه موسیقی 
- مارک تیغ قدیمی 12- دزد ناشی به 
آنجا میزند- مرکب نیست جوهرهم 
تشریح   -13 نیست-جدرستم 
انگلیسی -فاصله اش تاسروته یکی 
است -آتش پرست 14- یک حرف 
ورسوم  عادات  -بجا-  حرف  وسه 
صدا-  وبلندی  پستی  درجه   -15

گاهی این را نیز بهم می بافند.
طرح از زنده یادجهانگیرپارساخو

پایتخت   دیگر  نام   -1  : افقی 
آلمانی  فیلسوف   - درگذشته 
دراواخرقرن 18 .اوائل قرن نوزدهم2-  
ضعیف والغر- محل اقامت  خانواده 
ومرکز هرجا3- لنگه - سودن چیزی 
آالداغ   قله  بزرگترین    - رابادست 
درجه  وصله   -4 متر   3350 بارتفاع 
-دوستی  انگلیسی  چای   - یک 
درختچه   - یاروهمدم    -5 ومحبت 
های   ای  دولپه  ازتیره  زیبا   ای 
جداگلبرگ - ازنامهای  باستانی  برای 
دهان  تکرارآن  با  پسرها.6-  آقای 
آن  زیبایی  برای  نمیشود-  شیرین 
چین  وجوددارد.سخن  باشگاههائی 
 - باالن  قاب  ازراسته  ای  7- حشره 
نوعی نان الغرونازک - چین وشکن 
خوراک   - قدیمی  ضربی  آلت   -8
خرگوشها-  موردعالقه  دار  ویتامین 
تهران  دراطراف  شده   جمع  درس 
-آقای اسپانیا 9- ضمیر مفعولی اول 
تابستانی  تفریحگاه   مفرد-  شخص 
- اقیانوس  بی سروصدا10- روزگاری 
بودند  عقیده  براین  بغلط  ای   عده 
 - جانشینی   - آورد  می  سواد  که 
شهروقبیله 11- بردش معروف بود - 
سفید فرانسوی  که کوهی هم بنامش 
است - راهنما  درجمع آقا پسرهای 
آغوش  میوه  در  پرده   -12 خودمان 
شود  می  چنین  گاهی  مردم 13-   -
اما سوخت وسوز نمی شود- بندری 

درجنوب شرقی فرانسه - شهری 
دراستان کرمان 14- ستاره خارجی - 
نام سابق آن حسن آبادپشتکوه بود 
شاعر   - درافغانستان  شهری   -  15

درآنجا نورخدا دیده بود.
درتاریخ  آشنا  نامی   -1  : عمودی 

 - کخ  -دن3-  -مانش  2-ا-انیاب  ویلیامز-عسس  تنسی   -1 افقی:   
الپ   ارز-ا- مجهز-ک4-سام - هیلمن ید- کا5- تماس -خنیاگر - 
6- اسکان - دلکو-الیو7- ن- ا- فک -نابکار8- درغرب خبری نیست 
سیانور-  - -کانون11-الس  اشور-بیکس  اد-ا-ت10-  تویوتا-   -9
فدرا12-یخ - سی -سترده - رنر-13-ر- دانش -ر- یمن -ید14-

ار-قمار-پاسیو-ی15-نیس-امیلی برونته 
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برنده جایزه  و  آهنگساز  جیمز هورنر 
سقوط  در  سالگی   61 درسن  اسکار  
هواپیمایش که درروز 22 ژوئن  اتفاق 
کامرون   .جیمز  باخت  جان  افتاد 
بااو  که  هالیوود  معروف  کارگردان 
درچند فیلم همکاری داشته و آهنگ 
ساخته  او  برای  هورنر  را  فیلمهایش 
دوست  انسان  یک  او  گوید  می  بود 
داشتنی بود وما درطی سه دهه درسه 

فیلم باهم کار کردیم .
هورنر  جیمز  آهنگ  ترین  معروف 
دایان  باصدای  تایتانیک  فیلم  آهنگ 

سلین است .

دری  ضیاء الدین  خبرنگاران:  باشگاه 
آخرین  خصوص  در  سینما  کارگردان 
سینمایی  فیلم  ساخت  وضعیت 
اگر چه  گفت:  پاشایی«  »مرتضی 
»مرتضی  مرحوم  زندگی  شرایط 
به  جوانان  توجه  میزان  و  پاشایی« 
این خواننده حائز اهمیت بوده و ایده 
حساب  به  فیلم  تولید  برای  خوبی 
به این حوزه برای ما  اما ورود  می آید 

آسان نیست.
تولید  پیشنهاد  افزود:  ادامه  در  وی 
مطرح  من  را  پاشایی  زندگی  فیلم 
کردم و این پیشنهاد از طرف خانواده

استودیو  مارول  و  پیکچر  سونی 
تام  که  کردند  اعالم  ژوئن   23 درروز 
اسپایدرمن  یا  پارکر  پیتر  نقش  هلند 
برپرده  را در فیلمی که درسال 2017 
برعهده  گرفت  خواهد  جای  سینماها 
واتز   را جان  فیلم  .این  داشت  خواهد 
کرد.اسپایدرمن  خواهد  کارگردانی 
جدید 19 سال داردو متولد انگلستان 

است . 

به  اما  شد  پذیرفته  نیز  خواننده  این 
اجرایی  مناسب،  شرایط  نبود  دلیل 
چراکه  کردیم  متوقف  را   آن  کردن 
هر چند مانور  دادن بر روی این قضیه 
کشور  فرهنگی  فضای  اما  بوده  مهم 

آماده پذیرش چنین کارهایی نیست.
این کارگردان همچنین اظهار داشت: 
هنر پیشه،  خواننده،  فیلمساز، 
نویسنده، شاعر  و هر کسی که در زمان 
حیا تش شهرتی بدست آورده و محبوب 
خودش  به  متعلق  دیگر  است،  شده 
است مردم  به  متعلق  بلکه  نیست 

مردم دوست دارند زندگی این افراد را 
در قالب فیلم ببینند.

ساخت  ما  هدف  داشت:  اظهار  دری 
جامعه  جذاب  آرایش شده،  فیلم  یک 
با  متأسفانه  که  بود  فرهنگ پسند  و 
پیش رو  مشکالت  و  آمده  پیش  جّو 
و  بسیار کم است  آن  احتمال ساخت 
مشخص  آن  تولید  برای  خاصی  زمان 

نیست.
این کارگردان در پایان ابراز امیدواری 
راه  سر   بر  آمده  پیش  موانع  که  کرد 
ساخت فیلم »مرتضی پاشایی« از بین 
رفته تا شرایط ساخت فیلم مهیا شود.

کارگردان  و  بازیگر  متوسالنی  محمد 
سینمای ایران که در مجموعه »گاهی 
عنوان  به  کن«  نگاه  سر  پشت  به 
سیما  دوم  شبکه  رمضانی  ماه  سریال 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دارد  بازی 
چارچوب  دلیل  گفت:به  سینماپرس 
درستی  که قصه این سریال نسبت به 
سریالهای دیگری که به من پیشنهاد 
می شد داشت و همینطور کارگردانی  
مناسب مازیار میری، نقش »محتشم« 
این ساخته های   از  را پذیرفتم. پیش 
مازیار میری را دیده و دوست داشتم 
و به ایشان اعتماد کامل داشتم. نقش 

محتشم هم نقش متفاوتیست و در 

به  مثبت  نقطه  من  بازیگری  کارنامه 
حساب می آید.

بخواهی«  تو  »هرچی  فیلم  کارگردان 
این  آینده  های  قسمت  در  افزود: 
محتشم  شخصیتی  ویژگیهای  سریال 
به  داستان  و   بینیم  می  بیشتر  را 
اوج  دیگر   های  شخصیت  واسطه 
از  مخاطب  من  نظر  به  گرفت.  خواهد 

دیدن سریال لذت خواهد برد.
معروف  ازبازیگران  متوسالنی   محمد 
گذشته  دررژیم  ایران  درسینمای 
است که دراین رژیم نیز اجازه شرکت 
را  فیلم  کارگردانی  یا  و  ها  درفیلم 

دریافت کرده است .

اسپایدرمن جدید برپرده سینما جان می گیرد

مرگ یک آهنگساز در سقوط هواپیما

ساخت فیلم مرتضی پاشائی متوقف شد

محمد متوسالنی در یک سریال ایرانی بازی می کند

اعتراض دانمارکی هابه فیلم جدید اسپیلبرگ

 »استیون اسپیلبرگ« فیلمی را براساس رمان »بی اف جی« اثر »رولد دال« قرار 
است از ماه آینده در جزایر فارو کلید بزند.

این فیلم داستان دختر جوانی با بازی »ملیسا متیسون«، بازیگر فیلم »ای.تی«،  
در لندن است که با سرزمین غول ها آشنا می شود.

مراحل اولیه تهیه فیلم در ماه مارس آغاز  شده و قرار است فیلم یکم جوالی 
این  از اعتراض ساکنین  این حال گزارشاتی حکایت  با  اکران شود.  سال 2016 
جزیره در دانمارک  دارد . آنها می گویند فیلم اسپیلبرگ دربارۀ سنت دیر پای 
اجازه ساخت  ما  و  است  پهلو سفید  های  دلفین  عام  درقتل  این جزیره  مردم 
چنین فیلمی را نمی دهیم .گفته می شود درسی سال گذشته بیش از 6 میلیون 

دلفین دراین جزیره توسط مردم قتل عام شده اند.

 
دیک وان پتن  از 7 سالگی به دنیای 
هنرپیشگی قدم گذاشت . بیش از آن 
او  برای  اش  تلویزیونی  سریالهای  که 
اعتبار و حیثیت کسب کند وفاداریش 
61 سال،  به مدت  به همسرش »پت« 
از  او  آورد.  بهمراه  اعتبار  او   برای 
همسرش سه پسر بنامهای نلز، جیمز 
و وینسنت  داشت.او درشهر نیویورک 
به دنیا آمدودر 27 شوی برادوی بازی 

 .

بازی  نیز  سینمائی  فیلم  چند  کرد.او 
کرد اما ازسال 1977  درسریال »هشت 
بس است « Eight is enough  بازی کرد 
برایش  و  داشت  ادامه   81 سال  تا  که 
در  دیک  کرد.  کسب  زیادی  شهرت 
روز 23 ژوئن به علت مشکالت ناشی 
از بیماری قند  در سانتا مونیکای لوس 
مرگ  بهنگام  او   . درگذشت  آنجلس 

86 سال داشت .

استرالیائی  هنرپیشه  کیدمن  نیکول 
که درفیلمهای زیادی درهالیوود ظاهر 
منتقدین  جمع  به  اخیراً  است  شده 
اخیراً  و  پیوسته  هالیوود  سینمای 
درهالیوود  که  است  کرده  اظهارنظر 
زمینه مساعدی برای درخشیدن زنان 
درحالی  سخنان  این  ندارد.   وجود 
کیدمن  نیکول  که  شود  می  گفته 
درهمین  خودرا  وثروت  شهرت  همه 

سینمای هالیوود بدست آورده است
نیکول کیدمن زمانی همسر تام کروز 
بود و پس ازآن  به ازدواج های دیگری 
از  یکی  هنوزهم  اینک  و  درداد  تن 
زنان مطرح در هالیوود بشمار می رود.
با  مخالفت  روزها  این   ، هالیوود  در 
دولت و سیستم  گوئی به یک ُمد روز 
تبدیل می شودو هر هنرپیشه ای چه 
مخالف  در  را  شهرت  مرد   وچه  زن 

خوانی می بیند.

سیاه  نارنجی   « معروف  سریال  اگر  
نت  فیلم   شبکه  در  را  است«  جدید 
حتمًا شخصیتی  باشید  دیده  فلیکس 
به عنوان آرایشگر  که دراین سریال  
او  اید.  دیده  شود  می  ظاهر  زندان 
به  امروز  که   دارد  نام  کاکس  الورن  
میشل  و  شود  می  دعوت  سفید  کاخ 
، بخاطر  او روبوسی می کند  با  اوباما  
 Orange isاجرای نقش خود در سریال
the New  Black  برنده جایزه امی می 
شود. او می گوید زیبائی من به چهره 
قلب  در  من  زیبائی   . نیست  اندامم  و 
وروح من نهغته است .وقتی در شوی  
کاکس   : گفت  گوینده  اس  بی  سی 
بعنوان یک پسربچه بدنیا آمد «  او با 
حوصله گوش کرد و سپس  در پاسخ 
مردانه  او  تناسلی  دستگاه  که   این 
جواب  باخونسردی   ، زنانه  یا  است 
داد امروز به راحتی می توان دستگاه 
زمانی  کاکس  کرد.   عوض  را  تناسلی 
به  معلمش   بود   سوم  کالس  در  که 
مادراو پیغام داد که به مدرسه بیاید و 
در مدرسه به او گفت پسر شما  رفتار 
زنانه دارد و باید فکری برای او بکنید. 
دختر    بعنوان  کاکس  زمان  ازهمان  و 
معرفی شد. وامروز سکسی ترین زن 

سینمای هالیوود است .

سنودن را حتمًا بخاطر دارید. یکی از 
آمریکا  اطالعات  سازمان  کارمندان  
و  شده  پناهنده  روسیه  به  که  بود 
درآنجا رازهای زیادی از گوش کردن به 
مکالمات تلفنی رهبران جهان توسط 
نادیده  همچنین  و  آمریکا  مقامات 
ها  آمریکائی  خصوصی  حریم  گرفتن 
کرد. فاش  کشوررا  این  دولت  توسط 
 . انداخت  راه  به  زیادی  وسروصدای 
که  جنجالی  کارگردان  استون  اولیور 
نشین  واشنگتن  قدرتهای  با  همواره 
مخالفت کرده است  اینک می خواهد 
بسازداما هیچکس  اسنودن  از  فیلمی 

درهالیوود به او کمک نمی کند.

کاکس  پدر خودرا ندیده است . او در 
مادری  از  موبایل   خانه  دریک  آالباما 
می  کلیسا  به  هریکشنبه  که  متدین 
رفت متولد شد. او درباره مادرش می 
گوید : » او بهترین دوست من بوده و 
کودکیش  دوران  درمورد  او   ». هست 
می گویدبه » هم سن وسالهای من که 
مرا بخاطر عادات دخترانه مسخره می 
: »حاال خواهید دید  کردند می گفتم 
معروف  و  نیویورک  به  میرم  اینجا  از 

وپولدار می شم . حاال خواهید دید.«
باشد  نشده  پولدار  هنوز  است  ممکن 
به  کافی   اندازه  به  او  تا همین جا  اما 

شهرت رسیده است .

از  پس  میزند  که حدس  استون  الیور 
نمایش  اجازه  ش  فیلم  شدن  ساخته 
می  داشت  نخواهد  درآمریکارا  آن 
مهم  استودیوهای  اگرچه   «  : گوید 
هالیوود هیچ کمکی به من نمی کنند 
اما من این فیلم را خواهم ساخت و آن 
را درخارج از آمریکا به نمایش خواهم 
گذاشت .« الیور استون تا کنون چند 
مغایر  نظر واشنگتن  با  که  فیلم دیگر 
در  آنها  وهمه  ساخته  است  بوده 
آمریکا به نمایش درآمده است . بدون 
شک این فیلم اوهم درآمریکا نمایش 
دمکراسی  و  قانون  شد.  خواهد  داده 

دراین کشور چنین حکم می کند.

دیک وان َپتن هنرپیشه سریالهای تلویزیونی درگذشت

نیکول کیدمن هم به جمع منتقدان هالیوود پیوست

معروف ترین هنرپیشه ای که جنسیت خودرا تغییر داده 

سرگذشت اسنودن و بایکوت  الیور استون
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