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خبری بود  به نقل از محمد نوری زاد  که  
یک پسر ده ساله بهائی  را از دبستان  
اند بهایی حق  اند وگفته  اخراج کرده 
تحصیل  ندارد. البته موضوع جدیدی 
. اما فکر می کنم ملت ما باید  نیست 
نسبت به اینگونه قضایا واکنش نشان 
دهد. . در کوبانی و در کردستان عراق 
و در نقاطی از افغانستان  مردم دربرابر 
با  البته  ایستادندو  طالبان  و  داعش 
براین  عزیزانشان  خون  شدن  ریخته 
دین زده های  قرن بیست ویکم غالب 
بیشتر  بود  خمینی  که  زمانی  شدند.  
سیاسی  مخالفان  صرف   خودرا  وقت 
آنهارا  دسته  دسته  و  کرد  می  خود 
مردم  فرستاد.  می  نیستی  دیار  به 
براثر  و  آمد  تا سیدعلی  نزدند  حرفی 
های  پایه  توانست  نفت  بادآورده  پول 
و  کند  محکمتر  را  استبدادش  تخت 
آقای  که   است  رسیده  جائی  به  حاال 
اوباما هم برای دیدار و سالم کردن به 
حاال  »آقا«   . است  ایستاده  درصف  او 
نه تنها مخالفین سیاسی خودرا چه در 
زندان و چه در خیابان و چه در داخل 
یا خارج از کشور می ُکشد، همچنین   
و  مسلمان  از سنی  اعم  را  شیعه  غیر 
یا بهایی  تا کلیمی و مسیحی و حتی 
و  داند  می  خود  دشمن  را  زرتشتی 
بیشترین مشکالت را برای آنها فراهم 
می کند.  در جمهوری اسالمی  با اتکا 
به  کس  هر  »آقا«  قدرِت   ریسمان  به 
رئیس  به  حتی  دهد  می  حق  خود 
کند.یک  توهین  »آقا«   جمهوری  
پاسدار  به رئیس جمهور می گوید » تو 
عمله هستی کاره ای نیستی« و رئیس 
جمهوری می گوید بعداً پاسخ این هارا 
پاسخی  هیچ  که   ومیدانیم  دهد.  می 
نخواهد داد زیرا از قهر آقا می ترسد.  
بشریت   درتاریخ  ازاین  بدتر  استبداد 
در  کوتاهی  مدت  جز  نداشته  وجود 
رژیم پُل پُت در کامبوج  که خمرهای 
پاسداران  سپاه  اصلی  نسخه  ُسرخش 

ماست .
میلیاردها دالر پول مردم ایران را  می 
محکوم  دادگاه  در  تنها   نه  و  خورند 
نمی شوند بلکه   به ریش من وشماهم 
می خندندو »آقا«  به روزنامه نگاران 
باشرفی که  گاهی درگوشه وکنار پیدا 

می شوند  می گوید  » کشش ندهید«.
مرتضوی ده ها جوان ایرانی را با دست 
خود می ُکشدو میلیونها دالر به جیب 
آخوندهای  و  همسرش  اقوام  و  خود 
آقا  ترس  از  و  ریزد  می  ریزودرشت 
جزای  به  اورا   ندارد  جرأت  هیچکس 
این  یاد  به  وقت  آن  برساند.  عملش 

شعر معروف می افتیم که :
سیبی  خورد  ملک  رعیت  زباغ  اگر   
ازبیخ درخت  او  غالمان  برآورتد 

میلیارد   95 وپسرش  »آقا«  که  وقتی 
بزنند   جیب  به  را  مردم  پول  دالر 
یا  پاسدار   یک  مانند  افرادی  مسلمًا  
پیدا  وجرأت  دل  نیز  جزء  مأمور  یک 
کرده و سعی می کند میلیون میلیون 

بدزدد. 
 وقتی رئیس بی تدبیر  مملکت بگوید 
حذف  روزگار  صفحه  از  باید  اسرائیل 
شود  در آن حال یک مدیر مدرسه هم 
بگوید   که  کند  می  پیدا  جرأت  و  دل 
در  باید  هم  بهائی  ساله   ده  بچه  یک 
جهل و بی سوادی باقی بماند فقط به 

جرم این که بهائی است .
مدیر مدرسه باید عقل و تدبیر داشته 
که  کند  فکر  خود  پیش  باید  باشد. 
شاید  دارد؟  گناهی  چه  ساله  ده  بچه 
وقتی بزرگ شود به دین اسالم مشرف 
از عقل    ، اما مدیران  دین زده  شود. 

هیچ  اند.وبدون  مانده  بدور  منطق   و 
و آن  گیرند  منطقی تصمیم می  تفکر 

را به مرحله اجرا می گذارند.
ویا  داریم  هوشمندی  دانشچویان  
صحیح تر آن است که بگوئیم داشتیم 
دانشگاه  از  بودن  بهائی  جرم  به  که 
مسئولین  اینکه  بدون  شدند.  اخراج 
دادگری  بی  قاضی  آن  یا  و  دانشگاه 
که حکم اخراج اورا صادر می کند به 
آینده درخشان این فرد که می تواند 
برای مملکت هم فواید بسیاری در بر 
داشته باشد  فکر کند.  البته بالفاصله 
خودم پاسخ این اعتراضم را می دهم 
آینده  به  مگر  زده  دین  قوم  این  که 
مملکت هم فکر می کنند؟  آنها فقط 
به دالر نفتی فکر می کنند که چگونه 
به جیب های گشاد خود بریزند و بعد 
با حافظه بسیار فراموشکار ملت ایران  
چهاروزه  کنندو  فرار  ای  گوشه  به 
وخوشی  خوبی  به  خودرا  کثیف  عمر 

بگذرانند. 
در  داری  خبر  هیچ  گفت  می  دوستی 
اند؟  کرده  اطراق  کسانی  چه  بوستن 
گفتم نه . گفت این روزها دانشگاههای 
ما  از  و  ها  آقازاده  تیول  در  بوستن  
بوستن  دانشگاههای   . است  بهتران 
یو  بی.  و  تی   .آی.  ام  هاروارد   مانند 
هریک  که  است  بوستن  دانشگاه  یا 
برخوردارند.و  المللی  بین  اعتبار  از 
پدرانشان  که  وپسرانی  دختران 
پسرک  تحصیل  جلوی  درایران 
دراین  گیرند  می  را  بهائی  ساله  ده 
ایران مشغول  با پول ملت  دانشگاهها 

تحصیلند.. 
روان باباطاهر بخیر که می گفت :

اگر دستم رسد برچرخ گردون
ازاوپرسم که این چون است و آ» چون

یکی را داده ای صدنازونعمت
یکی را نان جو آغشته درخون؟

 همین سئوال باباطاهررا من از آقای 

اوباما دارم : 
. درست  محترم  رئیس جمهور  جناب 
جمهور  رئیس  برای  من  که  است 
شدن شما رأی ندادم  اما  شما رئیس 
جمهور من هم هستید. من خواهرم را 
حدود  و  بودم  ندیده  که  بود  20سال 
درگذشت  ایران  در  پیش  سال   15
به  ورود  ویزای  بتواند  اینکه  بدون 
آمریکارا بگیرد. برادر بزرگم را حدود 
14 سال پیش درترکیه دیدم اما هرچه 
آمریکا  به  وروداو   برای  کردم  تالش 
ماه  واوچند  نشدم  موفق  بگیرم  ویزا 
آرزوی  که  درحالی   . درگذشت  پیش 
هم  هنوز   . داشتیم  را  یکدیگر  دیدار 
نمی  که  دارم  ایران  در  وابستگانی 
اما   . ببینم  وآنهارا  بروم  آنجا  به  توانم 
جیب  با  رژیم   مسئولین  نورچشمان 
های پرپول که از مردم ایران دزدیده 
اند به آمریکا می آیند و در اینجا ، در 
بوستن جلوی چشم ما رژه می روند و 
با آن روسری و لچک  درکنار پسران 
به  و  حجاب  بی  ودختران   آمریکائی 
فرمایش سیدعلی  »زنان لخت«  می 
اوباما  جمهور  رئیس  آقای  نشینند.  
ازشما می پرسم که این چون است و 
ده  این پسرک  تصویر  به  آن چون؟   
ساله نگاه کنید و به مردم ایران جواب 
دهید که بهنگام گفتگو برسر تحدید 
به  امتیاز  دادن   و  ایران  اتمی  سالح 
می  نباید  که  کاری  قبول  برای  آنها 
کردند   آیا درمورد محروم کردن این 
کودکان ایرانی از تحصیل هم  صحبتی 
گرفتیدکه  آخوندها  از  تعهدی  و  شد 

دست به چنین کارهائی نزنند؟
شما به برادرمن یک ماه  ویزا ی ورود 
به آمریکا نمی دهید چون می ترسید 
جمهوری  به  یعنی   . باشد  تروریست 
اسالمی وابسته باشد. اما به وابستگان 
که  دهید  می  ویزا  رژیم  این  مستقیم 
بخورد  کنگر  چندسال  و  اینجا  بیاید 
دمکراسی  عین  این  بیندازد.  ولنگر 

است . 

واما ملت ایران 
پسر  این  معصوم  چهره  به  شماهم 
ایرانی  ) بدون هیچ پسوند و پیشوند 
دیگری(  خوب نگاه کنید . اگر دلتان 
تحت  شما  که  بدانید  نیامد   درد  به 
گرفته  قرار  انسان   نا  رژیم  این  تأثیر 
انسانیت  و  دوستی  مهرو  از  و  اید 
درد  به  دلتان  واگر  اید.  گرفته  فاصله 
به  کنید.   فکری  نشده  دیر  تا  آمد 
آزادی  که  وبدانید  بروید  دیو  مصاف 
داده  ملتی  هیچ  به  ورایکگان  مفت 

نشده و نمی شود.

مرتضی پاریزی

ست؟ کجا منطق  ل و
عق   
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 برنامه ساز ُمغرض
زحمتی  از  سپاس  و  بسیار    درود  با 
و  خوب  مجله  یک  انتشار  برای  که 
خواندنی مبذول می فرمائید خواستم 
موضوعی را با هموطنان عزیزم مطرح 
کنم . وآن این که  بعضی از این برنامه 
پس  هنوز  وتلویزیونی   رادیو  سازان 
عوامل  درنقش  سال     37 گذشت  از 
و  شوند  می  ظاهر  اسالمی  جمهوری 
مطالبی علیه  رژیم گذشته می گویند 
که  مرغ پخته هم به خنده می افتد. 
اخیراً یکی از این ها که ید طوالیی هم 
کبیر  رضاشاه  اعلیحضرت  به  درحمله 
به آن  برای فحش دادن  و گوئی  دارد 
الزحمه  حق  ایران  تاریخ  مردبزرگ  
داوطلبانه  دارد  شایدهم  می  دریافت 
این کاررا بصورت نیابتی برای جمهوری 
اسالمی انجام می دهد به نقل از کتاب  
اردشیرزاهدی   آقای  نوشته  جعلی 
و خوش  مردان خدمتگزار  از  ای  عده 
افراد  عنوان   به  را  گذشته  رژیم  نام 
 . است  کرده  معرفی  همجنسگرا 
همجنسگراها  از  بسیاری  که  بگذریم 
هستند  مهربانی  و   پاکدل  انسانهای  
وبیش از این برنامه ساز به وطن خود 
من  بحث  موضوع   . ورزند   می  عشق 
پژوهشگر  عنوان  که  کسی  است  این 
)وای به حال پژوهشی که این اشخاص 
بدنبال آن هستند( به خود می دهد و 
می خواهد به زور به مردم حقنه کند 
چگونه    ، است  پژوهشگر  یک  او  که 
که  ببیند  و  کند  پژوهش  تواند  نمی 
اسالمی  درجمهوری  کتاب  کدام 
نوشته شده و کدام کتاب واقعی است 
پیش  سالها  ؟   است  جعلی  کدام  و 
آقای اردشیرزاهدی اعالم کردکه این 
کتاب از نوشته های او نیست وهمانند 
مادر  خاطرات  ازجمله  دیگر  کتابهای 
شهبانو و یا خاطرات مادر شاه و نظایر 
آن جعلی است . این آقا بدون پژوهش 
یا ناآگاهانه ) که عذر بدتراز گناه است( 
و یا عامداً  از این کتاب نقل قول کرده 
است .  سئوال دیگر من از آقای شجره 
مدیر تلویزیون پارس است که چرا  به 
می  اجازه  صالحیت   بی  افراد  چنین 
دهد چنین خزعبالتی  در یک رسانه 
عمومی  بیان کند. اگر گفته می شود 

که  داریم  طرفی  بی  تلویزیون  ما  که 
درآن  هرطیفی  از  تواند  می  هرکس 
سخن بگوید جای آفرین دارد. اما اگر 
هرکس بخواهد فقط عقده های خودرا  
با اسنادجعلی   برصفحه تلویزیون  به 
نه  و  است  حرف  جای  بگذارد   تماشا 
اجازه  دیگر  هیچکس  نه  شجره  آقای 
چنین گستاخی را به شعور ملت ایران 
کنید  چاپ  مرا  نامه  این  لطفًا  ندارد.  
این  با  همدستی  به  شماهم  وگرنه 

پژوهشگران  متهم خواهید شد.
ارادتمند . دوستدار مجله آزادی از پنسیلوانیا

دوست عزیز  چه شما مارا متهم بکنید 
واقعی  های  مامحکوم  نکنید  چه 
هستیم .  همه ما که این گونه مطالب 
را از رسانه ها می شنویم و بازهم به 
بدون  دهیم  می  ادامه  آن  تماشای 
 ، بگشائیم  اعتراض  به  لب  که  این 
مقصریم. شما به یک حزب الهی توجه 
کنید وقتی کوچکترین اهانتی به دین 
و دیانتش می شود  به خود بمب می 
بندد و خودرا درراه آرمانش منفجر 
به  هرکس   57 درسال  ما  کند.  می 
 . خندیدیم  کرد  توهین  مملکت  شاه 
ماراتن  یک  در  ما  بزرگ  های  رسانه 
برای  چاپ عکس خمینی و بدگوئی 
به رژیم پهلوی شرکت  کرده  بودند. 
تلویزیونها  این  پای  نیز  درهجرت 
جمهوری  نفع  به  هرچه  و  نشستیم 
فحش  گذشته  رژیم  به  اسالمی  
خندیدیم.  و  وشنیدیم  دیدیم  دادند 
دادیم  بها  را  ناچیز  بسیار  افرادی 
درجلوی  وقتی  امروز  که  بطوری 
صحبت  باما  میکروفن  ویا  دوربین 
اند.  ما طلبکارهم شده  از  می کنند  
دوست عزیز چاره  این است که اگر 
توهین  شما  شعور  به  سازی  برنامه 
اعتراض  شدیدًا  کنید.  اعتراض  کرد 
کنید . همانطورکه اآلن شما اعتراض 
کردید و ماهم آن را منعکس کردیم . 
بااین امید که مفید واقع شود. وهرگز 
فراموش نکنید ازماست که برماست . 
اشاره  آن  به  که  هم  کتابی  درمورد 
کردید  در دیداری که اخیرًا با آقای 
اردشیرزاهدی داشتم با ایشان مطرح 
من  اظهارداشتند  ایشان  و  کردم 
بودن  جعلی  هرروز  توانم  نمی  که 
 . یادآورشوم  مردم  به  را  کتاب  آن 

بارها گفته ام آن کتاب حدود بیست 
توسط  درتهران  پیش  وچندسال 
شده  وچاپ  نوشته  اسالمی  جمهوری 
و به من هیچ ارتباطی نداردوسراسر 

جعلی است .
کسی  وقتی  که  است  این  سئوال 
همه  به  آگاه  و  پژوهشگر  خودرا 
جعلی  از  چگونه   داند  می  مسائل 
و  ؟  است  خبر  بی  کتاب  یک  بودن 
اگر هم خبر دارد چرا مطلب جعلی و 
خالف واقع را در یک رسانه عمومی 

مطرح می کند؟ 
کشور  درداخل  ایران  ملت   ! آقایان 
مشتی  وافترای  توهین  با  هرروز 
با  لطفًا  روبروست  نادان  آخوند 
نادان های خارج از کشورهم به   آنها 

توهین نکنید.

مطالب تیمساراقصی
تیمسار  از  مطلبی  قبل  درشماره 
به  درحقیقت   . ندیدم  اقصی  ابوالفتح 
خواندن مطالب ایشان عادت کرده ام . 
از طرفی  نگران  سالمتی ایشان شدم. 
لطفًا دراین مورد توضیح بدهید و مارا 

از نگرانی بیرون بیاورید.
 ه.ت. کالیفرنیا

به  نسبت  شما  محبت  از  تشکر  با 
خوشبختانه  »آزادی«  نویسندگان 
تیمسار حالشان خوب است و به علت 
ما  همه  که  معمولی  های   گرفتاری 
نتوانستند  شویم   می  روبرو  آنها  با 
برای مجله مطلبی بنویسند. درضمن 
اقصی  تیمسار  دانید  می  همانطورکه 
طریق  از  امروز  به  تا  پیش  سالها  از 
نیز  گفتاری  و  شنیداری  های  رسانه 
هموطنان  ونظر  سمع  به  را  مطالبی 
می رسانندو لی هروقت فرصت کنند 
برای ماهم مطالبی ارسال می کنند. 
سپاسگزاری  شما  لطف  از  هم  ایشان 
زودتر  هرچه  دادند  قول  و  کردند 
ارسال   ما  برای  خودرا  مطالب 

خواهند کرد.

کتابهای آقای دکترپرویزعدل
افرا  برگ  کتاب  پیش  درشماره 

عدل  پرویز  دکتر  نوشته  وستارگان  
که  یادآورشدید  و  کردید  معرفی  را 
این کتاب در چهل سال پیش درایران 
را  آن  شما  و  است  بوده  شده  چاپ 
این  من  کردید.  سئوال  تجدید چاپ 
کتابهای دکتر عدل که  بقیه  است که 
می  چاپ  زودی  به  بودید  داده  وعده 
افرا  برگ  کتاب  این  و  شد؟  چه  شود 
تهیه  شود  می  کجا  از  را  وستارگان 
عدل  دکتر  آقای  به  مرا  سالم  کرد؟ 
برسانید .من از خوانندگان پروپاقرص  

خاطرات ایشان هستم .
از نیویورک  . احمد م.

دیگر  شهرهای  یا  و  نیویورک  از 
مستقیمًا  توانید  می  اروپا  و  آمریکا 
قیمت  بگیرید   تماس  مجله  دفتر  با 
پست  هزینه  با  آمریکا  در  کتاب  این 
آمریکا  از  درخارج  و  است  دالر   15
شود. می  اضافه  هم  پست  هزینه 

دکتر  آقای  دیگر  کتابهای  درمورد 
عدل متأسفانه به دلیل  بستری شدن 
جدید  کتابهای  چاپ  فعاًل  ایشان  
کتاب   . است  افتاده  تعویق  به  ایشان 
شامل  که  درتبریز«  سوپرانو  یک   «
است  ایشان  هنرمند  مادر  خاطرات 
و به زبان انگلیسی است امیدواریم تا 
ژانویه آماده شود وپس از آن ترجمه 
بعد   و  خواهدشد  منتشر  آن  فارسی 
کشور   از  خارج  در  ایشان  خاطرات 
می  چاپ  درآزادی  اکنون  هم  که 
شود بصورت کتاب منتشر خواهدشد.

ودیعی  دکتر  مطالب  عاشق 
هستم

نویسد  می  ودیعی  دکتر  که  مطالبی 
بسیار با ارزش و خواندنی است . من از 
دنبال  را  ایشان  مطالب  جوانی  دوران 
شورایعالی  زمان   آن  در   . کردم  می 
فرهنگ وهنر که تحت ریاست استاد 
زیر  از  و  شد  می  اداره  صفا  اهلل  ذبیح 
وهنر  فرهنگ  وزارت  های  مجموعه 
پهلبد  مهرداد  جناب  وزارت  تحت 
بود  جزوه ها و کتابهائی را درزمینه ی

ایران  وسنن  آداب  هنرو  و  فرهنگ    
دراختیار  رایگان  به  و  چاپ  عزیزمان 
می  قرار  سازمانها  سایر   و  ارتش 

پبام های 
 خوانندگان

 P.O Box 
455

781-769-5190
پیرامون   مطالبی  مجموعه  درآن  داد. 
بودندکه  نوشته  کشور  روستاهای 
دراختیار  را  مهمی  بسیار  اطالعات 
ملت ایران قرار می داد.بعد هم جسته 
زمان  آن  مطبوعات  در  وگریخته 
.ازشما  خواندم  می  ایشان  از  مطالبی 
چاپ  را  ایشان  ارزش  با  مطالب  که 
را  این مطالب  می کنید و ما تشنگان 
سیراب می سازید سپاس فراوان دارم.
عالء الدین  ث.  اروپا

زنده  درمن  را  خاطراتی  چه 
که  کتابها  و  ها  جزوه  آن  کردید. 
چاپ  وهنر  فرهنگ  شورایعالی 
نوشته  شماهم  همانطورکه  کرد  می 
شد  می  فرستاده  هم  ارتش  به  اید 
آنهارا  ما  هم  هوائی  درنیروی  و 
دریافت می کردیم ودراختیار پرسنل  
جوان قرار می دادیم تا بخوانند و از 
فرهنگ وتاریخ و هنر کشور خودمان 
آگاه شوند. آن کتاب نوشته ی دکتر 
چشم  جلوی  در  اکنون  هم  ودیعی 
نشینی  روستا   « باعنوان:   . است  من 
درایران« چاپ دوم  - کاظم ودیعی 
- استاد دانشگاه تهران جزوه شماره 

39. یادآن روزها به خیر.

سلسله مقاالت مربوط به 
رضاشاه کبیر

سلسله مقاالتی که نزدیک به دوسال 
رضاشاه  اعلیحضرت  دربارۀ  است 
العاده  فوق  کنید  می  چاپ  کبیر  
تلفن   . است  جالب  و  دهنده  آگاهی 

و گردآورنده  نویسنده  از  فقط  تا  زدم 
 . کنم  تشکر  هومان   آقای ک.  آن  ی 
ممنونم  هم  آزادی  مجله  مسئولین  از 
چاپ  با  جالب  مطالب  انتخاب  با  که 
خوب و کاغذ اعال مجموعه ای نفیس 
را به خانه های ما می فرستند . خسته 
یکایک  وسالمتی  .موفقیت  نباشید 
نویسندگان عزیز ماهنامه آزادی را از 

خدای بزرگ خواهانم .
پریچهر  صبور   اروپا

 6 زمانی  تفاوت  علت  به  که  متأسفم 
تلفن  نتوانستم  داریم  باهم  که  ساعت 
شمارا مستقیمًا بشنوم و از روی پیامی 
که گذاشته بودید نیز نتوانستم شماره 
. خیلی  بیاورم  به دست  تلفن شمارا  
عزیز  خوانندگان  با  خواهد  می  دلم 
پیشنهادات  از  و  کنم  گفتگو  مستقیما 
قرار  اگر   . سودببرم  آنهاهم  سازنده 
باشد فقط تعریف وتمجیدهای شمارا 
خواهیم  خوشحال  البته   ، بشنویم 
قبول  مورد  ما  زحمات  نتیجه  که  شد 
درجا  به  مارا  نوعی  به  اما  شماست 
رانتقادهم  اگر  دارد.  می  وا  زدن 
بکنید مسلمًا نتیجه کار ما بهتر و بهتر 
خواهدشد. بازهم از تلفن شما ممنونم 
از طرف آقای هومان هم سپاسگزارم 
درهمین  هم  مزبور  مطلب  درضمن   .
از  پذیرد.ولی  می  پایان  شماره 
کوتاه   مطالب  همچنان  هومان  آقای 

درهرشماره خواهیم داشت .

مطالب انگلیسی
درشماره پیش از خوانندگان خواسته 

مطالب  چاپ  درمورد  که  بودید 
کنند.   ابراز  خودرا  نظر  انگلیسی  
از  درخارج  که  کسی  عنوان  به  من 
زندگی  اتریش  در  و  ساکنم  کشور 
را  روزنامه  و  مجله  چند  کنم   می 
شود  می  چاپ  اقامتم  درمحل  که 
دانم.  نمی  هم  انگلیسی   . خوانم  می 
فرانسه  هم  کمی  و  آلمانی  زبان  با 
را  چندصفحه  شما  .اگر  دارم  آشنائی 
ممکن  دهید  اختصاص  انگلیسی  به 
ولی  برود  باال  شما  های  هزینه  است 
مگر  نخواهدشد.  عاید  مثبتی  نتیجه 
همان  زبان  به  هرکشوری  برای  اینکه 
مثاًل  کنید  اضافه  را  صفحاتی  کشور 
خوانندگان  برای  که  ای  چندصفحه 
انگلیسی  زبان  به  آمریکا  ساکن 
فرانسه  مقیم  خوانندگان  برای  است، 
برای  و  شود  چاپ  فرانسوی  زبان  به 
خوانندگان مقیم آلمان به زبان آلمانی 
باشد. وچون انجام چنین کاری به یک 
ای  بودجه  و  وطویل  عریض  مؤسسه 
هنگفت نیاز دارد مسلمًا عملی نیست.
فریده از وین اتریش

مخالفم
درمورد اختصاص دادن چند صفحه به 
بودید.  خواسته  نظر  انگلیسی  مطالب 
من مخالفم . اوالً  باید کمی فکر کنید 
زبان  به  مطلب  چاپ  از  منظور  که 
خواهید  می  اگر  ؟  چیست  انگلیسی 
که  بدهید  اطالعاتی  ما  جوانان  به 
آنها بیشتر ، اینگونه مطالب را برروی 
پیدا می کنند و می خوانند.  اینترنت 

ها  ایرانی  غیر  به  خواهید  می  اگرهم 
مشترک  آنها  که  بدهید  اطالعاتی 
دانم  نمی  من  بنابراین  نیستند.  مجله 
واقعًا چرا می خواهید دراین بی پولی 
و وضع اقتصادی امروز که  همه ماباآن 
مواجه هستیم   متحمل چنین هزینه 
نت  اینتر  درعصر  اگر  ؟  بشوید  ای 
نبودیم باشما موافق بودم اما با وجود 
انگلیسی  صفحات  با  کاماًل   اینترنت 

درمجله مخالفم .
پیرایه  تمدن  غرب آمریکا

موافق مشروط
چند  شدن  اضافه  با  اگر  سالم    با 
فارسی  از صفحات   ، انگلیسی  صفحه 
آن  دلیل   . موافقم  من  شود   نمی  کم 
چندصفحه  وقتی  که  است  این  هم 
های  بچه  باشد  درماهنامه  انگلیسی 
انگلیسی  صفحات  همان  بهانه  به  من 
بقیه مجله راهم ورق می زنند و ابتدا 
عکس های آن را می بینند ولی کم کم 
عالقمند می شوند تا از مطالب فارسی 
ترتیب   این  به  و  هم سردربیاورند  آن 
خوانندگان  خیل  به  ماهم  جوانهای 
آزادی می پیوندند. با اینهمه تابع نظر 

اکثریت هستم .
شهال  ک.آ. ماساچوست آمریکا

اظهارنظر  منتظر  همچنان  آزادی:  
لطفًا   . هستیم  عزیز  خوانندگان  شما 
برای ما بنویسید یا تلفن کنید وبگوئید 
درماهنامه  انگلیسی  صفحات  با 

موافقید یا خیر؟ با تشکر

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی، ادبی،هنری
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از زمان شروع جنگ داخلی درسوریه،
بنام  فلسطینی   نظامی   شبه  گروه   
ایران  مالی  حمایت  از  که  حماس 
برخوردار بود  به روش های گوناگون   
نمایش  به  ازتهران   خودرا  بیزاری 
گذاشته است . اول  ، از حمایت بشار 
یکی  که  سوریه   جمهور  رئیس  اسد 
داری  خود  است   ایران  متحدان   از 
ترکیه  به  شدن  نزدیک  با  بعد،   کرد. 
به  غزه  از  مرکزیش  ستاد  انتقال   و 
را  تهران  بیشتر  خشم  استانبول   
ان  رهبر   ، ژوئیه  درماه   . برانگیخت 
دیگر  دشمن  به   ، حماس  رتبه  عالی 
شدند  نزدیک  عربستان   یعنی  ایران 
وحتی به ریاض پرواز کردند  تا با ملک 

سلمان دیدار کنند. 
کمک  حماس  به  واکنش  در  ایران 
و  داد  کاهش  را  گروه  این  به  مالی 
توانمندسازی یکی دیگر از گروه های 
غزه  نوار  در  فلسطینی  تروریستی 
طول   در  کرد.  دنبال  جدی   بطور  را 
قدس  نیروی  گذشته،  نیم  و  یکسال 
بکمک  ایران،  انقالب  پاسداران  سپاه 
قسمت عملیاتی فلسطین یعنی حزب 
اهلل لبنان به جنبش »الصابرین« درنوار 
این  است.  داشته  خاصی  توجه  غزه  
گروه شبه نظامی جدیدبا حزب اهلل و 
با  که  درعراق   بدر«   « سازمان شیعه 
ایران  نزدیک است رقابت تنگاتنگی 
گروه  که  امیدواراست  ایران  دارد. 
 »الصابرین«    به یک گروه شبه نظامی 
قابل اعتماد  در نوارغزه تبدیل شود.   
هشان   « با  »الصابرین«  گروه  رهبری 
سنی   گروه  سابق   عضو  سالم«  
اسالمی«  جهاد   « بنام  فلسطینی  
  ، خشونت  اِعمال  با  هم  که  است  
به  زمانی  وهم  است  اسرائیل  مخالف 
می  فعالیت  درفلسطین   ایران  نیابت 
از  جزئی  »الصابرین«  درحقیقت  کرد. 
»جهاداسالمی« است که چندماه پس 
از قطع کمک مالی ایران به حماس  از 

پیکرۀ جهاد جداشد. 
خودرا  سالگی   50 اکنون   که   ، سالم 
پائین   رتبه  رهبران  از  کند   می  طی 
جهاد بود . او در شهرک بیت لهیا در 
غزه زندگی می کند و به یک خانواده 
هباریه  دهکده  از  مهاجر  بزرگ  
اسرائیل  جنوب  از  جزئی  اکنون  که 

محسوب می شود تعلق دارد.

جزء  جوان   سالم   ،   1990 درآوریل 
درتشکیالت   که  بود  کسانی  اولین 
و  کرد  نویسی  نام  جهاداسالمی 
امنیتی  نیروهای  بوسیلۀ  بالفاصله 
های  فعالیت  جرم  به  اسرائیل  
کارگذاشتن  در  و دخالت   تروریستی 
نیروهای  کشتن  برای  موادمنفجره 

دفاعی اسرائیل  دستگیرشد.
بعدها  زندانی شد.  ماه   20 به مدت  او 
مهمترین  درلیست   اورا  اسرائیل 
درسال  قراردادو  تعقیب   تحت  افراد 
2002  خانه 5 طبقه اورا با بمب منفجر 
کردکه دراین حادثه پدر سالم کشته 
شد. خود سالم نیز با نیروهای امنیتی   
فلسطینی در نوار غزه  مشکل داشت 
و فلطینی ها به مدت  چند هفته درماه 
بودندزیرا  کرده  زندانی    1996 مه  
چند  عملیات انتحاری در اسرائیل را  
 ، ژوئن2011  در  بود.  کرده  ریزی  طرح 

دستگاه امنیت داخلی  حماس،  سالم 
را  به مدت یک هفته  بازداشت کرد تا 
اورا از چالش علیه حماس  نومید کند.

از  جداشدن  از  پس  وپیروانش  سالم 
سازمان  بالفاصله    ، اسالمی  جهاد 
الصالحات«   باقیات   « بنام  ای  خیریه 
را تشکیل دادند.و در بهار 2014  تولد  

جنبش  صابرین را  اعالم کردند. تا 

به  نفر  نیست چند  معلوم  لحظه   این 
و  اند  پیوسته  نظامی   شبه  گروه  این 
چه فعالیتهای نظامی را انجام خواهند 
نوارغزه   اسالمگراهای  درحلقۀ   داد. 
ده  سالیانه   سالم   که  است  شایع 
می  دریافت  ایران  از  دالر  میلیون 
از طریق  را درچمدانی  کند.واین پول 
به  قراردارد  با مصر  مرز  در  که  تونلی 
غزه منتقل می آورد. الصابرین  ظاهراً  
بخش کوچکی از این پول را به خانواده 
 ، دراسرائیل  فلسطینی   زندانیان 
برای  را  آن  اعظم  بخش  و  دهد   می 
از اعضایش مصائب   بزرگداشت  یکی 
شهید  اورا  که  سکافی   صالح  الخیر 
می دانند  اختصاص می دهند.مصائب 
به  پرانی  موشک  عملیات  درجریان  
انفجار  براثر  ژوئیه 2014   در  اسرائیل 

یک راکت کشته شد.
انتخاب نام »الصابرین« برای گروه  از 

عالقه یاسر عرفات به این شعار قرآنی 
بود که می گوید: »خداوند با صابرین 
است.« واز سوی دیگر با توجه به آیات 
موعود  بهشت  و  جهاد  با  صبر  قرآنی 

در ارتباط است .
» الصابرین« و بویژه سالم در نوارغزه  
شیعه  آنها  که  هستند  متهم  شدیداً 
که  هائی  مصاحبه  در  سالم  نیستند. 
است   مواظب  خیلی  دهد  می  انجام 
را  به شیعه  به گرویدن  ای  اشاره  که  
تأیید نکند. درعین حال تاکنون شیعه 
بودن خودرا انکارهم نکرده است . اما 
الصابرین  که  است  دست  در  مدارکی 
توزیع  را  شیعیان  کتابهای  واعضایش 
می کنند وسمینارهائی به نفع مذهب  
شیعه  برپا میدارند. جنبش الصابرین 
برای اولین بار عاشورا را در میان گروه 
قباًل  که  داد  رواج  فلسطینی    های 
مربوط  روز  .این  نبود  مرسوم  هرگز 
به شهید شدن امام حسین  ابن علی  
است که درسال 680 میالدی در کربال  
کشته شد. سالم راه پیمائی هایی در 
سالروز انقالب ایران نیز  برپا می دارد 
و حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل را 
دراین راه پیمائی حمد وثنا می گوید. 
شیعه  رهبران  دیگر  همانند  سالم 
می  مطلق«  »شیطان  را   اسرائیل 
ونابودشود.واین  محو  باید  که  خواند  
حرفهای  یاد  به  را  شنونده  سخنان، 
رهبر جمهوری اسالمی آیت اهلل خامنه 
ای می اندازد.برخالف جهاد و حماس 
در  عربستان  کردن  محکوم  برای  که 
جنگ با یمن تعلل ورزیدند ، صابرین 
بالفاصله دعوت ایران را برای محکوم 
همانند  کرد.  اجابت  عربستان   کردن 
علیه  شعارهایی  به  صابرین  ایران 
آمریکا  پای بند است وسیاست های 

آمریکارا به نقد می کشد.
اندک  گروه  این  به  اسالمی  جمهوری 

در نوارغزه دل بسته است .

اقدام  برنامه  امسال   ژوئیه  درماه 
شش  و  ایران  بین  مشترک  جامع 
کشوردیگر و اتحادیه اروپا در وین به 
سیاسی  های  بحث  و  رسید  سرانجام 
آمریکا   متحده  درایاالت  را  داغی 
ایران  برنامه  این  برمبنای  زد.  دامن 
موقتی  های  محدودیت  کرد   موافقت 
برنامه های هسته ای خود  را درمورد 
اقتصادی   تحریمهای  بپذیردودرعوض 
برنامه  درقبال  المللی  بین  جامعه  که 
ازمیان  بود  کرده  وضع  اش  ای  هسته 
که  اوباما  ی  کابینه  شود.  برداشته 
رسیدن  برای  اصلی   کننده  مذاکره 

کرد  نشان  خاطر  بود   توافق  این  به 
اتمی  سالح  ساخت  به  ایران  چنانچه 
روال  به  وضع  دوباره  بیاورد   روی 
باز می گردد. درعین  دوران تحریمها 
که  کرد  امیدواری  ابراز  آمریکا  حال 
روابط بین دوکشور که از آغاز انقالب 
اسالمی درایران ازسال 1979 خصمانه 
اوباما  دولت  یابد.  بهبود  است  شده 
برجام  درمتن  را  ای  نکته  همچنین 
گنجانده است که با بازرسی های بین 
شکنی  عهد  و  تقلب  هرگونه  المللی 
جمهوری اسالمی را کشف و دربرابرآن  
تحمیل  برایران  سنگینی  مجازاتهای 
کند. انتقادهائی که بر برجام  به عمل 
برجام  که   است  آن  از  حاکی  آمده 
همچنان  دهد  می  اجازه  ایران  به 
نزدیک  اتمی  بمب  تولید  به  خودرا 
نگهدارد ومفاد »برجام« برای بازرسی 
عملکردایران ضعیف است، وبرداشتن 
تحریم ها رهبران ایران را باثروت باد 
آنها  که  کند   می  روبرو  عظیم  آورده 
جهانی،  تروریسم  از  حمایت  به  را 
ترغیب  اسد  بشار  سوریه  ودیکتاتور 

خواهد کرد، و پشتیبانی از حزب اهلل

 در جنگ با اسرائیل )کشوری که رژیم 
را  آن  بردن  بین  از  وعده  بارها  ایران 

داده است( افزایش خواهد یافت .
های  سالح  داشتن  نگه  دور  برای 
هسته ای از دست رژیم تهران ایاالت 
تهدید  زور،   به  توسل  با  باید  متحده 
تقلب و عهد  به  پاسخ  برای  کارسازی 
درگزینه  اسالمی   جمهوری  شکنی 

های خود داشته باشد.
به سر  آمریکا   درگیری های سیاسی 
که  هنگامی  سپتامبر،  ماه  در  برجام  
می  اوچ  شود  می  مطرح   درکنگره 
کنگره  مخالفت  برای  فرصتی  گیردو 

رئیس  چه  -اگر  است  پیمان  آن   با 
جمهور وعده داده است،  اگر کنگره  با 
برجام   مخالفت کند با  استفاده ازحق 
وتواز آن عبور می کند و لی پیش از آن 
دموکرات  میان  در  کافی  پشتیبانی  از 
شاید  و  وتو  حق  از  حمایت  برای  ها 
برای جلوگیری از رای مخالف درکنگره 
حال  این  با  هم،  هنوز  برخورداراست. 
هر دو جناح متشکل از حامیان برجام  
ایاالت  که  دارند  توافق  آن  منتقدان  و 
ایران را ازدست  به هرنحو  باید  متحده 
این  دراینجا  بازدارد.  اتم  بمب  به   یابی 
چگونه  آمریکا  که  است  مطرح  سئوال 
دست  از  را  ایران  تواند  می  موقع  وچه 
یابی به بمب اتم بازدارد؟  بدون برجام ، 
پس از انقضای مهلت داده شده دربرجام 
ویا  زمانی که ایران از مفادبرجام تخطی 
کند؟  توقف تولید بمب اتم توسط ایران 
درهریک از مراحل سه گانه پیش گفته 
سرد  جنگ  درسیاست  کلی  تغییر  به 
واشنگتن داردو آمریکاباید به رژیم تهران 
نیروهای  از  لزوم  درصورت  که  بفماند 
برنامه  کردن  متوقف  خودبرای  نظامی 
کرد. خواهد  استفاده  ایران  ای  هسته 

امسال چهل و پنجمین  سالگرد  عملیات 
قفقاز درمسکو  جشن گرفته شد. این 
عملیات به نفع مصردرسالهای 1969 تا 
1970  درجنگ مصر با اسرائیل صورت 
گرفت . درگیرشدن مسکو دراین جنگ  
لحظه ای کلیدی در تاریخ جنگ سرد 
به شمار می رفت . نیروهای جاسوسی 
و ضد جاسوسی غرب غافلگیر شدند.و 
برای اولین بار - و تنها همین یک بار-  
نیروهای  علیه  شوروی  ارتش  که  بود 
بود.  شده  جنگ  وارد  اسرائیل  دفاعی 
ترین  نزدیک  ازسقوط   قفقاز  عملیات 
، و  رژیم متحد روسیه  جلوگیری کرد 
درخاک  را  روسیه  استراتژیک  منافع 
مصر حفظ کرد. فعالیت های پس از آن  
توسط اتحاد جماهیر شوروی در منطقه 
اهمیت  دستاوردهای جنگ سرد مسکو 
رادرخاورمیانه  نشان داد. یک بار دیگر، 
کرملین به طور فزاینده در خاور میانه 
برانگیخته  را  غرب  شگفتی  قاطعانه، 
است .  کرملین در چالش های منطقه 
ای و سرمایه گذاری در خاورمیانه  ، بیش 
از همیشه به اهداف عمده  سیاسی خود 
به  دستیابی  وآن   . است  شده  نزدیک 
وضعیتی در منطقه است که  همتراز با 

واشنگتن به شمار می رود.

پبروزی کرملین

سیاست منطقه ای کرملین  با یک سری 
موفقیتهای پی درپی همراه بوده است .

اهداف سنتی مسکو واضح وروشن است.
برابر  در  سپری  خواهد  می  مسکو 
بنیادگرای  های  جهادی  جنوبی  شاخه 
سالح  صادرات  به  کندو  ایجاد  سوریه، 
آبهای  بپردازدودر  ای،  هسته  انرژی  و 
گرم خاورمیانه و فراتر از آن، به رقابت با 
غرب، و، به تازگی، به گسترش نفوذ در 

میان جوامع مسیحی منطقه  بپردازد .
بهارعرب که مسکو آن را نتیجه  سیاستهای

ایاالت متحده  می داند  این اهداف را 
معماری  برای  هائی  وپایه  آورده  بوجود 
با ایران ،  منطقه ای روسیه - ائتالفش 
لیبی ، و سوریه ایجاد کرده است. ازنظر 
با  را  لیبی  واشنگتن   وقتی    ، روسیه 
تحریمها  برقراری  کردبا  مواجه  آشوب 
حاشیه  به  کشوررا  آن    ، ایران  علیه 
به  را  سوریه  در  سیاسی  ثبات  و  راند  
خطر انداخت . کرملین براین باور است 
با ورق  با این بی ثباتی ها    درمواجهه 
هائی که در دست داشت بازی کرد و به 
نایل شد. درلیبی،  بردهای چشمگیری 
تشخیص  مسکو  اولیه  باخت  از  پس 
عمل  تر  قاطع  درمنطقه  باید  دادکه  
با  روابط خودرا  مسکو   ، درایران  کند.  
هردوجناح تند رو و میانه رو حفظ کرد و 
در رسیدن به »برجام« نقش مثبتی بنفع 
تهران  با  خودرا  کردوپیوند  بازی  ایران 
داعش   درسرکوب  همکاری  طریق  از 
وجود  با  در سوریه،  کرد.  تر  مستحکم 
یک وضعیت دلهره آور، مسکو از طریق 
دیپلماسی و ارسال  اسلحه و مهمات و 
لوازم از طریق هوا ودریا، رژیم اسدرا  نگه 
داشته است. مسکو همچنین در فرصت 
های دیگر با استفاده از هرج و مرج در 
منطقه و عدم  درک ایاالت متحده  از 
است.باتیره  برده  بهره  موجود  وضعیت 
شدن رابطه  واشنگتن و متحدان منطقه 
ای آن، مسکو به مصر، اردن، عربستان 
فارس  خلیج  کشورهای  و  سعودی، 
برای ایجاد همکاری در طیف وسیعی از 
مسائل نزدیک شد. در ماه ژوئن، ولیعهد 
ماه  در  دیدارکردو  مسکو  از  عربستان 
پادشاه  هفته،  یک  طول  در  آگوست، 
ابو  مصر،وولیعهد  جمهور  رئیس  اردن، 
ظبی برای مذاکرات تسلیحاتی به مسکو 
امیر  یزودی  قراراست  کردند.و  سفر 
از مسکو  نیز  وپادشاه عربستان  کویت 

دیدار کنند.
بقیه درصفحه 48

شبه نظامیان جدید ایران درغزه         

 چگونه جلوی ساخت  بمب ایران  گرفته می شود
By Michael Mandelbaum

دمشق توسط پوتین ربوده می شود!
By Dmitry Adamsky

By Ehud Yaari 

»سالم« ازرژه ای نظامی علیه اسرائیل در شهر غزه در26اوت 2015 سان می بیند
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عربستان  وهابی  مفتیان   درمحافل 
ُکرویت  هستند هنوز کسانی که منکر 
دهانی  صاحب   ، همانجا  اند.)1(  زمین 
به 80 ضربه شالق  الکل  دهد  بوی  که 
محکوم است .ومی دانیم که در حقوق 
بین الملل ، شالق زدن به آدم ها ممنوع 
است ، چه رسد به حقوق بشر که هفت 
میلیون عضو مبارز آن در 150 کشورند. 
درذهن مقفل مفتی ها  نه تنها زمین گرد 
نیست ، خورشید هم به گرد زمین می 
گردد ونه به عکس . آیا ملتفتند چه می 

کنند؟
شالق  هزارضربه  به  که  بدوی  آقای 
ریال  وچندصدهزار   زندان  سال  وده 
عربستانی محکوم شد و زندانی گناهی 
نداردجز اینکه مثل آنها فکر نمی کند. 
برای   ومالقات   برخورد  هر  در  که  آنها 

دیگر صلح وسالمت آرزو می کنند.
رؤیای بازرفتن  به نظام خالفت عباسیان 
نزد آنها عادی است .وخوب که بکاوید  
ذهنشان رادرمی یابید که این  رجعت  
ذهنی آنها بسبب  میراث مشترکی است 
 ، که در قتل مخالف وکشتار مخالفان  

هرگز کمترین  تردید  روا نداشتند.
رؤیای ُمفتیان  امروزی، مبارک خودشان 
رؤیا   ازآن  سعودیان   نظام  وقتی  اما   ،
درقدرت  ابدیت   و  دورنگر  استراتژی 
قبیله  ای،  باروکش ملوک وشاهزادگان  
یکه تاز می سازد، خطر به اوج میرسد  
کشورهای   اتحادیه  که  دنیائی  درکل 
عرب نام دارد. واین اتحادیه  درحقیقت  
حلقه  درحلقه ای  است  ازسران قبایلی  
وآخرت  دنیا  دارند   درانحصار خود  که 
مردمان را.  این باور را بهودان هم  در 
ِفَرقی  ازفرقه های  متعصب خود دارند 
که امت  برگزیدۀ خداوندند اما آنها نه 
پول عربستان را دارندونه سرزمین های 
اسالمی  پرشمار  کشورهای  ونه  وسیع 
را. نزد اعراب  این باور که نژاد برگزیده 
اهلل اند و خداهم کتابی به زبان خودشان  
هم  ومحمد  است   کرده  نازل  برایشان 
است   ) النبیین  )خاتم  پیامبر  آخرین 
بسیار جا افتاده است وکم نیستند بین 
آنها که که ثروت لغت راعطیۀ الهی می 

دانند بسبب اِشراف آنهابرسایرین.
عربستان   دردستوهابیون   سه  .این 
باسه  سالحی   به  است   شده  تبدیل 
تا  ودینی  ومالی  نژادی  فضیلت 
مستمسک انواع بنیاد گرائی ها شوند.

مردم نمی دانند که مثالً حرکت اعتراضی 
نویسنده  ای بنام  دکتر ترکی الحماد  در

)1( نگاه کنید به : هزار ضربه شالق  نوشته رعیف
  بدوی. نشر  Kero ودراین نوشته از مصادیق آن 

بهره گرفته شده است .

بود؟   گفته  او چه  کرد.  پا  به  1998 چه 
اوگفته بود: 

» خداوشیطان  دو روی یک سکه اند.« 
واین جمله  بظاهر کفرآمیز  نه از اوست  
ُرمان  اززبان  یک شخصیت   در  بلکه 
اوست و نقل کفرهم کفر نیست. درادبیات 
ما  وجهان  رویاروئی خداوشیطان  هست 

، ازبسکه خدا سئوال برانگیز است .
نظام   جمله   این  برسر  سال  چهارده 
انداختند.  راه  جروبحث    ، ها  ومفتی 
خطری  ازو  کردند.  راسیاه  نویسنده 
ُجهال  و  بی خبر  تودۀ  عظیم ساختند. 
خریده شده را به قیام واداشتند. انجمن  
ادب شهر جده ، جلسه کرد و از قضا پیر 
مردی اُمی آنجابود. اوگفت : سوگند که 
اورا هرگز ندیده ام . سطری هم از کتاب 
او نخوانده ام . اما شنیده ام ازاو . اینک 
آمدم اینجا بگویم خدا شادمان دارد  این 

مردرا.
نتیجه آنکه مردم از خدا معنائی درست 
هم  فتوائی  وبعدها   . ُمفتیان  نه   ، دارند 

داده شد دررهائی ازاین بُن بست .
بسبب  سالها  زده   انقالب  درایراِن  اگر 
فتوائی آنهمه لعنت بررشدی رفت وبرای 
پدیده  این   ، شد  نهاده  جایزه  قتلش 
عربستان   بنیادگرای  فرهنگ  بازتاب 
ایراِن  زده   َعَرب  است  درذهن مالیان 
به زور اسالمی شدۀ ما ، که درشرایطی 
روشنفکران رابه فریاد علیه غرب زدگی 
واداشتندو ندیدند خود، چه میزان  َعَرب 
رو  دنباله  روشنفکران   وآن  اند..  زده 
عرب زده ها ، پروبال وگاه نبوغ خودرا  ، 
سوزاندند تا اجاق بیداد ُخرافات ، سرد 

نشود.
دوبرج  درواقعه  هزارتن   سه  وقتی 
نیویورک ، نابودشدند مسلمانان  وابسته 
به گروههای خاص تقاضا کردند  تابجای 
آن مسجد و تأسیسات اسالمی  بناکنند. 

آیا می توان تا این حد به جراحات همنوع 
بال دیده بی رگی و بی حسی نشان داد؟ 

ونفرت نژادپرستانه را سروری داد؟
کلیسا   ساختن   ، سعودی  درعربستان 
کفر است . اما عرب مسلمان  درسراسر 
وملک   . آن  بروارونه  دارد   حق  جهان 
از  دربسیاری  قصرهادارد  که  سعود  
کشورها،  اخیراً مردم درجنوب فرانسه 
خودسری  بسبب   کردند   شکایت  ازو 
ادامه  که   . عموم  به  متعلق  درسواحل 

دارد.)2(
ابن  عبداله  ملک   ، آنکه  ازعجایب 
درمکه  رفت  ابتکاری   به   ، عبدالعزیز 
بین  »گفتگوی  طرح  ایجاد  با  ومدینه 
توصیه  این  ملل   سازمان  که   ، ادیان« 
بودودرایران  کرده  مسلمانان  رابهمه 
هم  رئیس جمهوراسبق  محمد خاتمی  
درعربستان   مراکز  آن  بکارشد.  دست 
محمود  هم   نرسید.ودرایران  بجائی 
بساط   ، زمان  امام  از  بدل  نژاد  احمدی 

خاتمی را جمع کرد بدستور باالترینها
وهمه  درکشورخود  سعودی  عربستان 
جا  درفسادهای بنیادگرایانه دست دارد. 
ادیان  راهم  نظام  درحرمت  این  هرگز 
از دین  دشمن خود وهرشیعه را خارج 
فرض می کند. آیا ممکن است  راه داد 
به این نظام ، که درنفی چهارونیم تا پنج 
میلیارد بشر است ؟ با ثروت تصادفی خود.

)2( جراید فرانسه

دنیای اتحادعرب همیشه درقبال قدرت 
دنیای   . است  بُکم  درصٌم  سعودی،  
مسلمان  دربُغض و انقباض دائمی است، 
ازباب انواع بنیادگرائی  دینی، که از هرجا 
شروع کنید  به عربستان سعودی ختم 

می شود.
کالن  باثروت  درکشوری  بیان   آزادی 
گرفته  مزاح  به  است  امری   ، سعودیان 
این  فکران  آزاد  و  نویسندگان  شده. 
کشور، دربرون از میهن سعودی خودهم 
، ندرتاً حرف از شرایط درون مرز خود 
می زنند زیرا رسانه ها به آنها  راه نمی 
دهند که آلودۀ امتیازات  عربستان اند. 
همیشه  دیگران از  عربستان سعودی 
می نویسند. نبوغ  چوامع عرب  رااین 

قدرت کور خشکانیده است .
 ، سعودیان   نظام  و  وهابیون   درذهن 
آزادی حتی قدری ازآزادی ، مغایر  دین 
مبین است . آنها نه خود ازقید تعصبات 
رهلیند ونه مایلند  دیگران را آزاد ببینند.  
بزیند..  مایلند دیگران  نه  زیند،  نه می 
زیرا  اند  خودکرده  دین  بیمار  را  ودنیا 
دنیای اسالم شده است مسئله جهان .

ناراضیان  از  حرف  ها   دررسانه  هرگز 
نیست.  سعودی  درعربستان  زندانی 
ها  ناراضی  کوچکترین   درحالیکه 
بیشترین  موضوع   دیگر  درکشورهای 

توجه رسانه های غربی است .
صدای زندانیان  سیاسی عربستان  گاهی 
می  بگوش  ها   بشری  حقوق  همت  به 
رسد. ولی این سازمان  هم محدودیت ها 
دارد درجمع و تفریق وضرب محاسبات 
دَول َقدر ُقدرت و در روبایستگی ها با 
ملوک سعودی حامی مفتیان که در عقد 

آمریکاهم هستند.
اوباما با ظرافت  ، پنجره ای گشوده است 
برانتقاد ازنظام سیاسی- اما- قبیله ای 
به مذاکره  بارفتن    ، عربستان سعودی 
ها. آیا جانشینان اوباما براه او می روند؟

درعربستان »زن«  مسئله ندارد تحفه 
ای است الهی  ، دراختیار  اشتهای مرد.
دربعضی َمحالت َجده ، زن حق کارکردن
درهمه  زن  دیگر   دربعضی  ندارد.   
درست  مردها.  دوشادوش   ، کارهاست 
محالت  دربعضی   ، زن  وضع  مثل 

ندارد  حق  درجائی  زن  که  اورشلیم 
دیگر  درجای  و  رود  محله  دورتراز  به 
پسرعموها   گوئی   . است  ُجزآن 
دردمشترکی هم دارند. درد نابرابری ها.
واقسام  انواع  به  ازدواج  درعربستان   
کشی  بهره  خود   درذات  وجمله  است 
 . زن  بنام  انسانی  از  مرداست  انسان 
دراین تنوع »باهمی« مطرح نیست. مرد 
»سری  شد  تاهروقت  نشاند  می  را  زن 
او بزند«. درعربستان »خلوت« گناه  به 
وجرم است . به استناد روایات محمدی  
که زن ومرد اگر به خلوت روند  شیطان با 
آنهاست ، پس تا چندی پیش رفتن زنان  
درریاض، حتی به نمایشگاه کتاب قدغن 
بود، مبادا مبادائی صورت گیرد. پس باید 
مردانه زنانه شودهمه چیز. واین فرهنگ 

تسری کند به ایران نیز. 
ومرد   زن  ناهمزیستی  پدیده  این 
جنس   دو  این  که  شده  آن  به  مشهی 
ها  وشورش  نکنند  درک  همدیگررا 
پدید آیدوشعورزنان  بصورت غیرعادی 
مشکالت را دور زند. اسالم به این ترتیب 

از ذات خود دورشده است .
شعار :  دنیای بدون اسرائیل  از حماس 
بود و به لطف رهبِر محمود احمدی نواز، 
آقای  زبان  سِر  امروز  رسیدو  ایران  به 
رفسنجانی هم هست . بسبب حرفهای 
اشتباه  را  وین  قرارداد   که  یاهو  نتان 
تاریخی بزرگ نامیده است اسالم عزیز 
چند  کشورکوچک  ازیک   ، میلیاردی 
میلیونی بیم دارد. چرا؟ زیرا از خود می 
ترسد. هرنظام سیاسی دینی  از خَردو 
که   آنها  ترسد.  می  سیاسی  عقالنیت  
راه   ، حکومت  ازعرصۀ  را،  دین  راندند 
هم ندادند  به حکومتهای»هردوآنه « ای  
مثل مشروطیت  ایرانی ، که بندو اصولی 

دارد ناقض قانون.
  ، عربستانی  صاحبنظران   درمیان 
بین  روشن  نویسنده  قسیمی   عبداهلل 
بزرگی دارد دراین  )1907 -1996( حق 
زمینه ، بر عربستانی ها. نظام کوشید اورا 

منفور بدارد ، نتوانست .
***

باید  :چه  به  میرسیم  همیشه  وچون 
بگویم همین جا، که چاره  کردها. پس 
در السیسی ها نیست. چنانچه  چاره نزد

  صدام وقذافی و سعودی ها نبود.چاره 
در رد اسرائیل  هم نیست . چاره درغرب 

ستیزی هم نیست .
دنیای عرب مسلمان و دنیای فتوحات 
 ، عرب  غیر  های  درسرزمین  اسالمی  
امرای  و  خلفا  دارداز  تجربه  بقدرکافی 
عجز  در  دنیا   این  آنها.  دست  زیر 
مدیریت  سیاسی است . زیرا درکار بثمر 
رساندن شرعیات است نه مدیریت . تنها 
کنند   رسوا  قادرند   که  بینانند  روشن 
وغارتگرهای  آشام  خون  دیکتاتوری 
حرفه ای  را که جز بدر خرافه نمی کارند. 
روشنگری  بهربهانه  ضرورت دارد وچه 
فراهم  روز   امروز   که  وسیع  امکانات  
طوالنی  از  نباید    . است  روشنفکران  
بودن  راه ترسید . باید قبول کرد  که راه 
دیگری نیست . نباید  دل به این بست  
که السیسیاخوان را زد. زیرا همو کاسۀ 
گدائی  نزد سعودیان وهابی برد. هرملت  
راهی ملی وسرزمینی برای رهائی ازشر 
حکومت های دین باز دارد.مهم همسوئی 
حکومت   مخالف  نیروهای  نهائی  های 
درین  را  ماعربستان   . است  بازان  دین 
بیاد  تا  کردیم   عریان  قدری   ، نوشته 
خود اُفتیم که چه میزان  نیروی جسمی 
وشعور  و نبوغ مردم ایران ، صرف انقالبی 
شد که ، زاه به همزیستی و آزادی نداد. 
تجربه نشان داد که روشنگری  مهمتراز 
روشنفکری است . آن که درپرتو  نوری  
دارد  ترجیح   ، دهد  نشان  ازچاه  راه 
برآنکه مردم را مایل است مثل خود کند. 
عربستان را قدری بر نمودیم  تا دریابیم 
چه میزان  قادرشد ایرانیان رابه انحراف 

برد درمبارزات برونمرزی.
درحال  مبارزه  ازشرایط  ای  تازه  درک 
همراه  درک  این   . است  بستن   نطفه 
یعنی   ، ها  انداختن  پوست  با  است 
ای  عجوالنه  ی  ها  داوری  دورافکندن 
که  انقالب را آسان می کند.و آزادی را 
آزادیخواهان   شمار  امروز   . ممکن  غیر 
درحالیکه   . است  بسیارترازهمیشه 

آزادی درحداقل  حداقل است .
به  ها  ُقدرت   قدر  دنیای  اینکه 
بیشتری  میل  »مذاکره«  استراتژی 
مغتنم   است  فرصتی  اند   کرده  پیدا 
 ، واسرائیل  ایران  و  عربستان  برای 
های  دیپلماسی  از  کشند   دست  تا 
خود  ملی  سزاوارشأن  و  کوروکودکانه 

باشند. 

به  که  درسوریه  داخلی  جنگ  ازآغاز 
سال 2011 باز می گردد تا کنون  بیش 
از چهار میلیون سوری از کشور خود 
فرار کرده اند حدود 500 هزار نفر ازآنها 
اند؛ شده  سیاسی   پناهنده  اروپا  به 
 200 از  بیش  گذشته   ماه   8 در  وتنها 
آوردند  هجوم  اروپا  به  سوری  هزار 
انگلیس  پارلمان  اعضای  از  یکی  که  
تعداد  نامید.اگرچه  سونامی   را  آن 
است  زیاد  اروپا  به  سوری  مهاجرین 
اما به هیچوجه قابل مقایسه با  تعداد 
لبنان  و  اردن  به  که  پناهجویانی 

پناهنده شده اند نیست .
با    ، اُردن   ، گذشته  درچهارسال 
نفرو  میلیون  هشت  معادل   جمعیتی 
با جمعیتی معادل  1/5 میلیون  لبنان 
نفر  مرزهای خودرا به ترتیب  برروی 
یک میلیون و یک ونیم میلیون سوری 
لبنان   گشودند.واین درحالی است که 
خود   ملی  ناخالص  تولید  درصد   120
بدهی  باالترین  این  و  بدهکاراست 
دربین کشورهای جهان بشمار می رود  
جهان  کشور  ترین  آب  کم  اردن   و 

محسوب می شود. 
اند  توانسته  دوکشور  این  امروز  به  تا 
جمعیت  افزایش  عهده  از  خوبی  به 
اما نشانه  برآیند.  ناگهانی کشورشان  
واردن   لبنان  که  است  دردست  هائی 
و  اند  رسیده  خود  اشباع  نقطه  به 
ای  پناهنده  هیچ  نیستند  قادر  دیگر 
ادامه  اگر جنگ درسوریه  بپذیرند.  را 
پیدا کند و سیل پناهندگان  سوری به 
اردن ولبنان جاری شود  این دو کشور  
در زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی 

از هم پاشیده خواهندشد.
اردن سابقه درخشانی درپناه دادن به 
پناهجویان دارد. شصت درصد  جمعیت 

مهاجرین  را  اردن  کشورپادشاهی 
فلسطینی تشکیل می دهندکه هنگام 
و   1948 درسال  اسرائیل   با  جنگ 
1967 به این کشور پناه آوردند. چند 
صد هزار عراقی  دراردن پنا ه گرفته 
عراقی  پناهندگان  موج  اولین  که  اند 
درسال 1991   و به دنبال آن  در سال 
بوسیله  عراق  اشغال  از  پس   2003
آمریکا به اردن آمدند. اما یک میلیون  
به اردن روی آوردند   سوری که اخیراً 
محسوب  اردن  برای  ای  ویژه  چالش  
نفرازآنها   هزار   120 کمتراز  شود.  می 
در دو اردوگاه پناهندگان  مستقرشده 
اند و تعداد بیشتری در اردوگاه زعتری  
از  تدریج  به  تا  اند  شده  داده  اسکان 
این اردوگاه ها به مناطق مسکونی که 
برای آنها درنظر گرفته می شود منتقل 
شوند. منطقه زعتری که خود 80 هزار 
جمعیت دارد ازاین پس به  چهارمین 
خواهدشد   تبدیل  اردن  بزرگ   شهر 
و  اقتصادی  نظر  از  اکنون   ازهم  که 
اکثریت  که  عده  این  برای  کار  ایجاد 
 ، دهند  می  تشکیل  را  زعتری  نفوس 
 . روند  می  بشمار  اردن  عمده  مشکل 
.. فقر در اردن بیداد می کند. ... کرایه 
اخیر  هجوم  در  موادغذائی  و  خانه 
پناهندگان سوری با افزایش بها روبرو 
اردن  برمردم  را  عرصه  که  است  بوده 
تنگ می کند. بدیهی است وقتی وضع 
اقتصادی برای مردم اردن بد و خیلی 
برای مهاجرین سوری بسیار  باشد  بد 
بدتر خواهد بود. مقامات سازمان ملل 
اند  داده  گزارش  درامورپناهندگان  
درخارج  پناهندگان  از  درصد   86 که 
برند  می  سر  به  آوارگان  اردوگاه  از 
هستند.  فقر  خط  زیر  درحقیقت   که 

مدارس دراین شهر صبح ها به 
بقیه درصفحه 13

خطا وخطر درنظام عربستان سعودی
دکتر کاظم ودیعی

دنیای اسالم  در عجز مدیریت  سیاسی است . زیرا درکار بثمر 
رساندن شرعیات است نه مدیریت .

David Schenker       همسایگان خوب سوریه

نمائی از شهر جده

اردوگاه پناهندگان زعتری درنزدیکی شهر مفَرق در اردن
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ظهر  دقیقه  سه  و   12 ساعت  امروز 
تحویل سال نوبود. برای اولین بار پس 
دور  وهمسرم  من  ازدواج  سال   27 از 
 ...  . نبودیم  باهم  و  سین  هفت  سفره 
برای ساعت  تحویل ، خانه واالحضرت 
اشرف رفتم . سفره هفت سین چیده 
و  فقید   محمدرضاشاه  وعکس  بودند 
شده  کشته  فرزند  شفیق  شهریار 
عکس  بود.  سفره  روی  واالحضرت 
شاه جدید را فراموش کرده بودند که 
همگی  آوردند.  رفتند  کردم   اشاره 
آپارتمان  سوم  طبقه  درسرسرای 
وچهل  طالکوب   کاری  گچ  با  که 
بودیم  گردآمده  است  مجهز  چراغ 
داشت  برتن  سیاه  لباس  .واالحضرت 
سال   تحویل  بعداز   . برچشم  اشک  و 
وگریه  زد  زانو  سین  هفت  سفره  جلو 
محمدرضاشاه  برادرش  عکس  کنان   
برادر  به  زن  این  عالقه  بوسید.  را 

دوقلویش عجیب است .
با چند  را  موالنا وحافظ   از  بیت  چند 

جمله تهیه کرده بودم که خواندم ....
یک  نفر  یک  سین   هفت  سرسفره 
 . بود  گذاشته  را  علی  رنگی  عکس 
که  را  عکس  نکرد  جرأت  هیچکس 
 . بردارد  بود  وخمینی  شیعه  یادآور 
عظیم  گرفتاری  این  شود  می  معلوم 
کماکان   ، تجربه خمینی  بعداز  ، حتی 
خواهد  ایران  ملت  و  ایران  گریبانگیر 

ماند.

30 مارس 1981

تصادفًا  که  سپهبدی  پرویز  اتفاق  به 
آشنا  باربارا  وهمسرش  روزن  باری  با 
شده است  به خانه آنها رفتیم و آنهارا 
در  ناهار  صرف  از  پس  و  کردم  سوار 
اشرف  واالحضرت   پیش   ، رستوران  
رفتیم . باری روزن  وابسته مطبوعاتی  
سفارت آمریکا درتهران بود . او قبل از 
اینکه وابسته مطبوعاتی  بشود مدتها 
خدمت  صلح  سپاه  بعنوان  درایران 
ایران  مختلف  نقاط  به  و  بود  کرده 
ایران  ادبیات  و  تاریخ  به  و  سفر کرده 
حرف  خوب  را  .وفارسی  آشناست 
گروگانها  ترین  معروف  روزن  میزند. 
بود. عکس او با چشمهای بسته  شده  

زن  این  خانه  درآمد.  سمبل  بصورت 
بروکلین   ارزان  محله  دریک  وشوهر  
قرار داشت و خانه  آنقدر  ابتدائی بود 
که حتی تعارف نکردند تا داخل شویم 
. هنوز درکوچه پرچم های آمریکا  و 

پارچه های سه رنگ  با نوشته ی :
شد.  می  دیده   Welcome Home
روزن می گفت بعضی از شبها  آنقدر 
می  ناراحت  بدبختی  و  وضع   ازادامه 
شدم که می خواستم دیگر صبح بیدار 
نشوم . او می گفت  روزاول دستگیری 
بستند  صندلی  به  بسته   اوراباچشم 
بسته  وگوش   چشم  ساعت   48 و 
نگهداشتند. می گفت مطلقًا از دنیای 
شکست  از  پس   . نداشت  خبر  خارج 
برای  آمریکائی  کوماندوهای  حمله 
وقم  مالیر  به  اورا   ، گروگانها  نجات 
 . بود  انفرادی  زندانی  ومدتی  بردند 
یکی دوبار اورا کنار دیوار می گذارند 
و تظاهر می کنند که می خواهند اورا 
صندلی   روی  چندبار   کنند.  اعدام 
تا  بوده  بسته  چشمهایش  درحالیکه 
مطلب  فالن  اگر   که  شمارند   می  ده 
شودوازاین  می  کشته  نکند   افشا  را 
قبیل شکنجه ها. روزن به واالحضرت 
می گفت  چرا  برادرتان  از ایران  رفت 

؟ چرا ایستادگی نکرد؟  چرا تسلیم 

شد؟  واالحضرت  جواب می دادبرای 
اینکه آمریکا  فشار آورد  روزن قبول 
با  سفیرآمریکا   سالیوان  که  داشت 
او   . داشت  تماس   وبهشتی  بازرگان 
وزیری  نخست  درزمان  گفت   می 
از حکومت   داشتیم   دستور  بازرگان  
این  ولی  کنیم  پشتیبانی  بازرگان 
بدی  مرد  بازرگان   بود.  اشتباه  یک 
جنایات  برای  ای  وسیله  ولی   نبود 
متعدد گردید وباعث شد ارتش ازبین 
دردست  را  قدرت  برودومالهاتمام 

بگیرند..
روزن می گفت  چرا طبقات  بهره مند 
دفاع  خود  وامتیازات  رفاه  از  ایران  
نکردند وهمگی چشم وگوش بسته به 

نابودی خود  کوشیدند؟
خالصه  نکرد؟  ایستادگی  ارتش  چرا   
 ، ایرانی   جامعه  تمام  گفت  می  روزن 
همان جامعه که از وجود شاه بهره مند 
از خانه وکشور  نشد   می شد  حاضر 
و  کند  دفاع  امتیازات خودش  وحتی  
وضعی  ومستحق  شایسته  جامعه  این 

است که به آن دچار شده است .
اومی گفت  بحران وضع طبیعی جامعه 
ایرانی استواگر به تاریخ ایران مراجعه 
یک  وتربیت   نظم  های  دوره  شود  

دوره های استثنائی است . بنابراین 

ادامه  فعلی  وضع  داشت  انتظار   باید 
جنگ  شودو  بدتر   شاید  حتی  یابد 

داخلی پیش بیاید.
پرویز  صبح   10:30 ساعت  امروز 
سپهبدی  تلفن کرد وگفت عباس آرام 
گفت  اومی   . درگذشت  درزندان  هم 
دربانک  زیادی  نقدی  حسابهای  آرام 
های لندن داشت که حاال همه را دولت 
انگلیس صاحب می شود. زیرا آرام زن 
می  پرویز   . نداشت  وخویشی  وفرزند 
فرار  بیا  آرام گفتم   به  گفت درتهران 
آسودگی   و  رفاه  به  توانی  می   . کن 
اگر  داد  جواب   . کنی  زندگی  درلندن 
نوکرم   را  اثاثیه  و  خانه  این  مردم  من 
باال می کشد. به هر حال آرام  درگوشه 
ی زندان درگذشت  تمام نقدینگی او 

دربانک های لندن بال تکلیف میماند

19 آوریل 1981

همسر  کاللی   ناهید  خانم  امروزبا 
پیشین  اسکندرمیرزا  رئیس جمهوری 
وآزیتا  ایرج  خانه  ناهار  پاکستان  
برگشتن   موقع   . بودیم  زاده  مصباح 
خانم ناهید کاللی  دراتومبیل داریوش 
ای  گفتم   می  به خود  بود   ) )پسرمن 
روزگار  این خانم زمانی همسر رئیس 

جمهوری وبانوی اول  پاکستان بود و...

29  ژوئن 1981

چیزی  حوصلگی  ازبی  است  مدتی 
صفحه  روی  .دیروز  ام  ننوشته 
خبر  رویتر  اخبار  قسمت  تلویزیون  
جمهوری  حزب  درمرکز  انفجاربزرگ 

اسالمی را خواندیم .
دراین  که  رسید  تلفنی  خبر  شب 
منتظری   محمد  و  بهشتی  انفجار  
ازاینجا  سرهم  پشت  اند.  شده  کشته 
و آنجا  تلفن می شد . یکی می گفت 
شدگان   کشته  جزو  هم  خمینی  پسر 
که  زد  زنگ  زاد  مصباح  ایرج   . است 

خلخالی هم کشته شده است . 
امروز صفحه اول  نیویورک پست  تیتر 

درشت  این است :
 Khomeini›s #2 killed by Bomb . 
64 Die in Iran Blast

دیدم   CNN دراخبار   ظهر  بعداز   
هیگ   الکساندر  آقای  وزیرخارجه 
تهران  درانفجار  آمریکا  شرکت  اتهام 
را  تکذیب کرده است  ولی هیگ این 
 NBC به    خواند  تراژیک   را  واقعه  
واقعه  وگفتم  کردم  تلفن     CBS و 
بوده  واقعه  اثرترین  بهجت  بمب  
هیگ   آقای  است  تعجب  و  است  
فرمایند.  می  خطاب  تراژیک   را  آن 
ای  عده  اثر   میمنت  واقعه  دراین 
در  آن  شرح  که  تاریخ   ان  جنایتکار 
کشته  است  آمده  هفته  همین  تایم  
باشد.بنی صدر  تراژیک  اند چرا  شده 
کماکان درایران مخفی است . یک نوار 
و  بنی صدر  پخش شده است  صدای 
افتاده  خارجی  مطبوعات   دست  به 
حاضر  است  گفته  درآن  که  است 
به  بیاید   بیرون  گاه  مخفی  از  است  
شرطی که سه ساعت در رادیو حرف 
بزند. ولی شرط این است که مرزهای 
هوائی وزمینی  ایران بسته شود زیرا 
دراین  سه ساعت که شرح جنایات  و 
این  داد   خواهد  مالهارا  های  خیانت 
مالها از خشم ملت ناچار خواهند شد 
فرار بکنند.اوضاع ایران بکلی متشنج 
است  دالر به 29 تومان افزایش یافته 
است . آمریکا باید قبول کند  که این 
رژیم  یگانه ضامن  دربرابر کمونیسم 
هم  دیگری  های   حل  وراه  نیست  

هست .
جنگ ایران وعراق  هم بحالت مسخره 
والترز   باربارا  دیروز   . است   درآمده 
 12 ساعت   دربرنامه  حسین   باصدام 
داشت  مصاحبه   ABC یکشنبه    روز 
بغداد   اتمی   مرکز  بمباران  دربارۀ   .
توسط اسرائیل  سئوال وجواب شد  و 
نیامد.  میان   به  ایران  سخنی  از  ابداً 
حزب  مرکز  انفجار   و  بمب  درایران 

حسین  وصدام  آمریکا  گردن  به  را 
انداخته اند.

30 ژوئن 1981

مقاله خوبی دارد   لندن   اکونومیست   
می  که  تصوری  برخالف  نویسد   ومی 
شود ، بنی صدر  از مالها قشری تر و 
فتوگپی  باشد.   تواند  می  تر  رحم  بی 
خارجه  وزارت  به  امروز  را   مقاله  این 
لوموند   مفسر  رولو   اریک  و  آمریکا 
صدر  بنی  از  هریک  که  )درپاریس( 
یادمی  لیبرال   روشنفکر  بعنوان  

نمایند فرستادم .
صفحه اول  دیلی نیوز نیز امروز حاکی 
انتقام  به  مصمم  مالها  که  بود  این  از 
راه  درایران  خون  حمام  باشندو  می 

می افتد.

اول ژوئیه 1981

درمقاله ای که  جان کیفنر درنیویورک 
که  کند  می  اشاره  است  نوشته  تایمز 
مشکل  بهشتی  وجود  بدون  مالها 
را حفظ کنند.و  اوضاع  بتوانند کنترل 
بیشترآلت   رجائی  کند   می  اضافه 
نخست  تا  بود  بهشتی  دست 

وزیرواقعی.
درباره بمب که به یک ضربه ، قسمت 
اسالمی   جمهوری  مسئوالن  از  مهمی 
شایع  نویسد  می  است  برده  ازبین  را 
است ژنرال قره باغی به سفارت ایران 
کار  است  وگفته  کرده  تلفن  درآنکارا 
او  بوده است .ولی سفارت این جریان 
که  باوجودی   . است  کرده  تکذیب  را 
داشته  اعالم  خودرا  وفاداری  ارتش 
در  بکاررفته  مهارت  معهذا   است 
درجاگذاری این بمب  نشان می دهد 
مخالف  عوامل  ازطرف  است  ممکن 
بختیار  باشد.دیروز  یافته  انجام  ارتش 
با   CNN مصاحبه کرده وگفته است 
این عوامل که درایران  با مالها  مبارزه 
وچپ  نیستند  کمونیست  کنند   می 
باشند   می  روشنفکر  روشنفکر   های 
با  همکاری  گونه  همه  به  حاضر  ومن 
با  اینها   دارم  یقین   . باشم  می  آنها 
بختیار   ظاهراً  ندارند.  رابطه  خارجی 
این مطالب را برای خوشایند  میتران 
، رئیس جمهوری جدید سوسیالیست  
هم  کمونیست  چهارتن   که  فرانسه 
آورده  بعمل  است   کرده  کابینه  وارد 

است .
این بختیار هم  بعنوان لیدر  مخالفین   

رژیم ایران  مرد کوچکی است.

12 ژوئیه 1981

 . است  وحشتناک  ایران  اخبار 
و  است  جمعی  دسته  ها  بازداشت 

هزاران نفر را دستگیر و زندانی کرده 
اند. امروز هم 24 نفررا تیرباران کرده 
اند  به این ترتیب  حدود 200 نفر فقط 
درمرکز  انفجار  و  گذاری  بمب  روز  از 
حزب جمهوری اسالمی  وکشته شدن 
بهشتی  به قتل رسانیده اند. دنیا هم 
هم  ریگان  ی  آمریکا   . است  ساکت 
قرارومدار کارتر راتأیید کرد و بالغ بر 
های  دارائی  و  اموال  دالر  دومیلیارد  
می  آخوندها  تحویل  را  ایران  ملت 

دهند!!
واشنگتن پست این هفته چند مطلب  
افغانستان  داشت و یک سطر  دربارۀ 
دربارۀ ایران  ننوشته است . درصورتی 
و  کشتار  بر  عالوه  هفته  درهمین  که 
خارجی  خبرنگاران   ، مردم  بازداشت 
ایران  از  جاسوس  عنوان  به  راهم 
هم  را  رویترز  دفتر  اندو  کرده  بیرون 

بسته اند.

18 ژوئیه 1981

واالحضرت  دردفتر  پیش  روز  سه 
سرهنگ   ، ماکوئی  سرتیپ  اشرف 
بودند.  خوشحال  خیلی  و...  نوبخت 
ظاهراً تیمسار اویسی  که درنیویورک 
است  به نوبخت گفته است  چمدانت 
آماده باشد . اوضاع جوراست . همین 
روزها برمی گردیم ایران ... به من که 
خبررا دادند  اصرارداشتند به هیچکس  
نگویم ولی دردفتر  همه می دانستند. 
این چه طرح نجات ایران است که همه 

از آن  اطالع قبلی دارند؟

27 ژوئیه 1981

امروز یک سال از فوت شاهنشاه آریا 
روزی  چنین  پارسال   . گذرد  می  مهر 
خبردرگذشت  که  بودم  درواشنگتن  
CNN پادشاه را شنیدم . به تلویزیون

جوالی   27 وگفتم   کردم  تلفن    
است  ایران  شاه  درگذشت   سالگرد 
ومن فالن کس هستم وآماده ام دراین 
آنها عالقه   . با شما مصاحبه کنم  باره 
بار روز  نشان دادند ودرنتیجه  دوسه 
صبح   دیروز  آنکه  زدندتا  تلفن  شنبه 
یک اکیپ به آپارتمان من آمدندویک 
دادند.  انجام  جالب  بسیار  مصاحبه  
که  بود  آرنِت  پیتر  با  سرپرستی گروه 
بسیاری  و  است  بوده  درابران  مدتها  
اینطور  را  مصاحبه   . شناخت  می  را 
شروع کردم که گفتم : روی این صوفا 
 ، ساختمان  پنجره  از  نشینم  می  که 
که  بینم  می  را  نیویورک  بیمارستان 
یادروزهائی  به  و  را درآنجا دیدم  شاه 
سلطنت  درزمان  ایران  که  افتم  می 
امروز  های  بدبختی  با  بودو  دررفاه  او 
کردم  اضافه   . کنم  می  مقایسه  ایران 
قرار  مرتب  مداوای  تحت  شاه  اگر 

 ، شوک  و  فشار  اینهمه  و  گرفت  می 
خصوصًا  درپاناما به او وارد نمی شد که 
مالحظه میکرد دوستانش می خواهند  
اورا تحویل خمینی بدهند هنوز زنده 

میماند. ومرگ او زود رس بود. 
چه  خمینی  مخالفین  مخبرپرسید  
آنها   دررأس  گفتم  هستند؟  کسانی 
بطور  باشندو  می  او  سابق  طرفداران 
که  کمونیست  توده  حزب  بجز  کلی 
دیگران  کند   می  حمایت  خمینی  از 
و  ناسیولیست  راست   تا  چپ  از 
روشنفکر  و  ومحصل  سوسیالیست  
باخمینی  متوسط  بقات  وط  بازاری  و 
میلیون   دو  از  بیش  هستند.  مخالف 
با  اندکه  فرارکرده  کشور  از  ایرانی 
رقم  باسوادایران   جمعیت  مقایسه 
قابل مالحظه ای است .دربارۀ فعالیت 
وآمریکا  دراروپا  ایرانی  گروههای 
صبر  از  ماها  بحال  تا  گفتم  پرسید 
 ، خودش  خمینی  زیرا  ایم  ضررنبرده 
باید  برد  منتهی  ازبین می  را  خودش 
آماده بود که تا او ازبین رفت کنترل را 
پرسید  آینده  .درباره  به دست گرفت 
ایران  خاص  وضع  به  باتوجه  گفتم 
تواند   نمی  رژیمی  هیچ  سلطنت  جز 
کند.  حفظ  را  ایران  ارضی  تمامیت 
یا  است  تجزیه  یا  نباشد  سلطنت  اگر 
مملکت  خمینی  کمونیسم.درهرحال 
پذیرای  کرده  عاصی  چنان  را  وملت 
گویند  اندومی  شده  کمونیسم  قبول 
قرون  رژیم  این  از  بهتر  هرچیزی 

وسطائی است .
ودرباره  بود  مفصل  خیلی  مصاحبه 
ماهیت ارتجاعی رژیم آخوندها واینکه 
حافظ آن مزدورهای مسلح فلسطینی 
هستند ورژیم بزوز ترور دوام می آورد 
امروز   . کردم  صحبت  اوضاع  ودیگر 
است   بعدازظهر   6 ساعت  که  تابحال  
است  داده  نشان  مرا  مصاحبه  بار  سه 
که در میان آن عکس شاه را نشان می 
تفسیرهای  هم  آِرنت  پیتر  دهدوخود 
مناسب اضافه کرده است . امروزدروال 
تایمز  ونیویورک  جورنال  استریت 
به  صفحه  چهارم  یک  های  آگهی 
امضای واالحضرت اشرف بیادبود شاه 

فقید چاپ شده است .
بهرحال ، اگر تالش یک نفره من نبود  
نمی  شاه  عکس  تلویزیونی  درهیچ 
ازاین مردبزرگ  یادی  روز  آمدودراین 
برای  هم  خطراتی  که  شد.البته  نمی 
نشستن  و  حالی  بی  ولی  دارد  من 
وتماشاکردن تا کی؟ اسدی که هنگام 
پخش  وامروز  حضورداشت  مصاحبه 
اهلل  بارک  گفت  زدو  زنگ  دید  را  آن 
پرستی جواب  وطن  ندای  به  تو  دکتر 
دادیکاش سایرین ازتو یاد می گرفتند.

امروز از سرهنگ ها شنیدم آریانا وارد 
ماکوشده استاما اسدی آن را تکذیب 

کردوگفت :          بقیه درصفحه 48

نوشته دکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

یک سال پس از ردگذشت پادشاه اریان
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ما مردم ایران  همه باهوش وزرنگیم
افسوس که چون بوقلمون رنگ برنگیم

و  ایران  نام  داشت   گرامی  با 
ارجمند   برخوانندگان   درودفراوان  
نوشتار   دراین   اگر  کنم   عرض  باید 
که  ایران   مردم  اخالقی   برمعایب 
می  انگشت  هستم   ازآنها  نیز  خود 
همه  وموجب   علت  را  آن  و  گذارم  
شناسم   می  یمان   ها  افتادگی  عقب 
نخواسته   خدای  که  نیست  این  برای 
قصد اسائه ادب  و تحقیر داشته باشم  
و  حکایت  باب   از  خواهم   می  بلکه 
 . بگذارم  درمیان  را  مطلبی  گفتگو  
میهنم  هموطنان    همه   مانند  منهم 
ام  زندگی  خاطرات   . دارم   دوست  را 
کسان   ، هایم   دلبستگی  و  عالئق   ،
هستند   درآنجا  همه  که  وعزیزانم  
از  است  سال    54 اکنون   اینکه  با  و 
با  پیوندم  هنوزهم   ولی  دورم   وطن 
قطع  پرافتخارمان   وفرهنگ   زادگاه 
نماند   ناگفته  درهرحال    . است  نشده 
که ما ایرانی ها  مانند اکثر  شرقی ها  
دینی   ، تاریخی   ، فرهنگی  دالیل   به 
و یا سیاسی  مسائل را  سیاه وسفید  
طرز  این  و  بینیم  می  افراط  درحد   و 
رخنه  ما  زندگی  درتمام شئون   فکر  

کرده است .
یک  هنرمند،   یک   ، فرد  یک 
یک  و  همسر،  یک  سیاستمدار،  
خوب.  یاخوِب  است   بد  یابِد  دولت  
هرگروه  از  هرکس  اینکه   از  غافل 
داشتن   ضمن  است   ممکن  ودسته  
یا داشتن   بد  ، خلقیات   نیک   صفات 
باشد.  داشته  هم  محاسنی   ، معایب 
در تشکیالت سیاسی  و بجتماعی  یا 
اینگونه   از  بنیادهائی  احداث  هنگام  
درابتدا  همه خوش استقبال  و سپس  
»بد بدرقه« هستیم . ووقتی پای عمل  
یکدیگر  هیچکدام   آید   می  درمیان 
را قبول نداریم . و به علت خوی تک 
درکارهای   است  ممکن   کمتر  روی  
تیمی ودسته جمعی  موفق گردیم واگر 

کسی  کاری را  بهترازما انجام دهد  ویا 
محبوبیت  اجتماعی  داشته باشد اورا 
به عناوین  مختلف بدنام می کنیم  و با 
اتهامات  بی اساس  برزمینش می زنیم  
اهمیت  و  بگیریم   اورا  جای  خود  تا 

ومقامی  احراز کنیم . 
ما  دراکثر  بیماری   این  متأسفانه  
ایرانیان  وجود دارد. تک تک ایرانیان  
دونفر   که  وقتی  هستند  وژنی  نابغه 
دوستی   در  چنان  شویم   می  رفیق 
گاهی  که  دهیم   می  خرج  به  افراط 
می گوئیم  جیب من وتو  یکی است.

با  آید   می  پیش  اختالفی  وقتی  ولی 
 . کنیم  راپاره می  یکدیگر  کارد شکم 
وبه محض اینکه سه نفر شدیم .حزب 
که  نفر  وچهار  دهیم   می  تشکیل 

شدیم  انشعاب  بوجود می آوریم .
چشم  که  است  این  ما   دیگر  نقص 
درباره  ونشناخته   ندیده  و  بسته  
افراد  قضاوت می کنیم . دکتر ایزدی  
درکتاب نجات خود، نظریات خارجیان 
را  درباره ما ایرانیان  چنین می نویسد:

بیست  در  یونانی   مورخ  هرودوت   
وچهارقرن پیش  ) دوره کوروش کبیر(  
ایرانیان   اخالق  بدیهای  و  ها  از خوبی 
آنان  های   خوبی  گوید:  ومی  نوشته 
بیشتر بوده است . درادامه می نویسد: 
آنچه برای پارسیان  ارتکاب  آن جایز 
ایرانیان  و  است   دروغگوئی  نیست  
دروغگوئی  را ننگین ترین  عیب می 
داشتن   ، آورتر  شرم   ن  وازآ  دانند  
است  این  عمده  .وجهت  است  قرض 
دروغ  مجبوراست   قرض  گیرنده  که 
بگوید  و مردم ایران  دروغ نمی گفتند 
و بالنتیجه  تمام معایب  ناشیه از آن 
نعماتش   هم  خداوند   نداشتند.  راهم 
از  بودو  داده  قرار  ها  را دراختیار  آن 
پیشرفته ترین  مردم عصرخودبودند.  
شد   عوض  خلقیاتشان  که  تدریجًا  
و  شد  دور  ها  ازآن  هم   الهی  نعمت 
های   نوشته  که  است  مورد   دراین 
تقوای  کند:  می  حکایت  گزنفون 

پارسی ها  درآنها خاموش شده است. 
و  گلدان  آنها   از  شمار   بی  ای  عده 
ازداشتن   و  دارند   گرانبها  های  جامه 
آن اشیاء  به خود می بالند درصورتی 
وسائل   با  چون  مزبور   تجمالت  که  
باعث  است  شده   تحصیل  آور  شرم 
امروز  افتخار.  نه  است  شرمساری 
منافع  وحب  شرمی  بی   ، عدالتی  بی 
خیلی  ها  پارسی  درمیان  نامشروع 

بیشتراز گذشته است .
امی ین مارسلین مورخ معروف رومی 
که درقرن  چهارم میالدی  میزیسته 
است  درکتاب خود ایرانیان را  به قرار 

ذیل  توصیف کرده است :
چه  خودستاهستند  و  پرگو  خیلی   
دراوقات   وچه  کامکاری   درموقع 
و  تهدید   لفظ  همیشه  و  مصیبت 
متکبر   و  مکار   . دارند  برلب  تخویف  
خیلی  رفتنشان   راه  رحمند.  بی  و 
سنگین  وموقروطبیعی  وروان است، 
شجاعتشان  بیشتراز  مهارتشان  
است و نسبت به غالمان و زیردستان  
با استبداد رفتار می  پا   ومردم خرده 
اختیار  و صاحب  مالک  وخودرا  کنند. 
نوکران  و  دانند  می  آنها  ومال   جان 
وگماشتگان  حق ندارند  درحضورآنها 
همردیفان   با  بگشایندو  سخن  به  لب 
و  مهربان  خویش  شأن  افرادهم  و 
مؤدبند ودرمقابل  برتر از خود  خاضع 
دستان   زیر  به  ونسبت  ومتواضع  

زورگو هستند.
»سیاحت  درکتاب   موریه   جیمز 
درمورد  صغیر   آسیای  و  ایرانیان«  
نویسد:  می  چنین  ایرانیان   اخالق  
زنی   الف  به   مردمی  دنیا   درتمام 
وگزاف   الف  ندارد   وجود  ایرانیان  
اساس خلقیات  ایرانیان را تشکیل می 
ایرانیان   مانند  هم  ملتی   وهیچ  دهد. 
باتو   دارند  که   تاآنجا  نیست  منافق 
باشی   مراقب  باید  کنند   می  تعارف 
آسیبی به تو  نرسانند. ایرانیان  تا دلت 
ووعده   قول  تو  به  حاضرند   بخواهد  

از  احیانًا  درحضورشان   اگر    . بدهند 
که  نفیسی  شیئی  یا  و  خانه  و  اسب 
فوراً  نمائی   تمجید  و  تعریف  دارند  

خواهند گفت :» پیش کش «
ژان الرنگی : روزنامه نگار و نویسنده 
بنام   کتابی  فرانسوی   معروف 
درآن  و  نوشته  ایرانیان«   »ویزابرای 

چنین می نگارد:
سنج  ونکته  کار  کهنه  ایرانیان    «
برای  و  دارند  توطئه  ذوق  و  هستند 
شده  ساخته  رسمی   های  پذیرائی  
اند  و دارای سنگینی ووقار  ومجلس 
وخیال  خواب  به  راغب  و  آرایی  
قبیل  این  الزمه  خود  که  هستند 

مدام   ایرانی   . است  ومجامع  محافل  
عاشق آشوب واغتشاش  و هرج ومرج 
بوده است  وخوشی هرفرد دراین است 
نفررا  و یک  بیندازد   راه  دادوفریاد  که 
هرکه می خواهد باشد، توانا ونیرومند  و 
رستم  داستان بخواند  اما درعین حال  
در دل دشنامش  بدهد و لغز بارش نماید  
آنکه  وخالصه   بخندد  قاه   قاه  ودردل 
همان صحنه کمدی خنده داری را بازی 

کند  که مظهر زندگی  ایرانیان است .«
استلین ملشو  از اساتید  دانشگاه ژنو  
های  نامه   « به  موسوم   خود  درکتاب 
مشرق زمین«  می نویسد:  ایرانیان نمی 
توانند  هیچ نوع کولتور وفرهنگی  راکه 
بیگانه   و  متفاوت  خودشان   بافرهنگ 
باشد بپذیرند.  ایرانی همیشه شخصیت 
مخصوص بخودش را حفظ می کند  واین 
شخصیت  عبارتست از  یک نوع  نرمی 
وانعطاف  پذیری که در آمدن بهر شکلی  

را میسر می سازد.
 درصورتی که برای یک نفر  مغرب زمینی  
که معتاد به صراحت و تشخیص صریح  
انزجار  باعث  است  وبدی   خوبی  بین 
خاطر  می گردد و آنچه مارا هنگام تماس  
باایرانیان دچار وحشت  می سازد نمی 
توانیم  بفهمیم عقیده او از چه قرار است 
و درباره امور  چگونه فکر می کند حتی 
اگر بیست سال  هم با او معاصر و محشور 
خواهد  مجهول  برما  او  ضمیر  باشیم  

ماند  و نیت و عکس العمل اورا دربرابر  
یک پیشامد  نمی توان پیش بینی کرد. 
بعقیده نویسنده تصور می رود  اندیشه 
ها واقوال مورخان  و مطلعان  باختر زمین  
بگونه ای  که درباال گفته شد بتواند  آئینه  
روشنی  به دست ما ایرانی ها دهد  تا از  
طریق  دقت و نیک نگریستن  درآن قادر 
و  روحیات   از  درستی   تصویر  باشیم  
خلقیات  خود و تغییرات  پدید آمده  در 

آن را  تمیزوتشخیص دهیم 
نیستیم   آن  درمقام  اینجا  در  ما  البته 
که مشروحاً بگوئیم  چه علل وعناصری  
و  تصویر  تا  است   شده  موجب  عمیقاً 
قیافه معنوی  و روان شناسی  ما درطول 
قرون واعصار  بگونه مشهود تغییر پذیرد 
به  امر کاری بس  دشوار است و  این  و 
گسترده   طیفی  در  بررسی   و  تحقیق 
 ، شناسی   جامعه  های  دیدگاه   از  و 
روانشناسی ، اقتصادی و ارائه دلیل  نیاز 

دارد و وقت می خواهد.
 آنچه در اینجا  مورد نظر وبحث  است این 
است که ببینیم  فعالً چه باید انجام دهیم  
و چه اغییراتی درخود  پدید آوریم  تا 
بعدی  ونسلهای  خودمان  قادرباشیم  
درمیان جمع ملل دیگر  سیمائی دلپذیر  
داشته باشیم و بتوانیم درپیشبرد  جامعه 
انسانی  به سوی رفاه وسعادت  عمومی  

بایکدیگر همکاری کنیم .
به امید سرفرازی و روزهای روشن برای 

ایران.

بقیه : همسایگان خوب اردن
درساعات  پناهنده  کودکان  و 
می  مشغول  آموختن  به  بعدازظهر 
شوند. علیرغم  فشارهای اقتصادی و 
حاکم  ها  اردوگاه  براین  که  اجتماعی 
است  با تعجب  به ندرت شاهد  بروز 
هستیم  آمیز  خشونت  برخوردهای 
کم  بسیار  رویدادها  این  تعداد  ,ولی 
در  پیش   دوسال  مثال  .برای  است 
فرمانداری َطفیله  یک سوری به یک 
مرد اردنی حمله کرد واورا کشت. پس 
مردم طفیله شورش  قتل  این  ازوقوع 
کردند و حدود 700 پناهنده سوری را  
ازشهر خود بیرون کردند. اخیراً درماه 
مارس  گزارشی بود که یک زن اردنی 
یک مردسوری را که به او بی احترامی 
کرده بود وحرفهای نامربوط گفته بود  

مورد حمله قرارداد.
مهاجرین سوری  اکنون  که   ، درلبنان 
را  کشور  آن  جمعیت  چهارم  یک 
تشکیل می دهند  وضع فعلی و آینده 

پناهندگان اُزاردن هم بدتراست .
اسکان  در  طوالنی  تاریخ  هم  لبنان 
جنگ  درطول  دارد  مهاجرین  دادن 
  1948 درسال  واسرائیل   اعراب 
لبنان  به  فلسطینی   یکصدهزار 
پناهنده شدند. امروز حدود 450 هزار  
و  فرزندان  و  پناهندگان  این  از  نفر 
نوادگان آنها  در12 اردوگاه درسرتاسر 
برخالف  و  کنند  می  زندگی  لبنان 
ها  فلسطینی  ادغام  از  لبنان  اردن، 
زیرا  کند.  می  جلوگیری  ها  لبنانی  با 
می ترسد که آوارگان که بیشتر سنی 
مذهب هستند  توازن  شیعه وسنی و 
بزنند.  برهم  را  لبنان  مسیحی  ساکن 
اکنون مدت 60 سال است که آوارگان 
و  خانه  داشتن  از  درلبنان  فلسطینی 
قانونی  برطبق  درلبنان  کارکردن  یا 
که درآن زمان وضع شده ، محرومند. 
نماینده   لبنان   های  فلسطینی  امروز 
نگهداشته  جدا  و  محروم  ای  طبقه 
دیگر  مهاجر   میلیون   1/5 اند.  شده 
هستند   سنی  آنها   اکثر  که  سوری 
نیز  اند  آورده  پناه  لبنان  به  اخیراً  و 
آمیز  تبعیض  قانون  همین  مشمول 
 ، لبنان  قانون  برطبق  شد.  خواهند 
اقامت  اجازه  باید   سوری  پناهندگان 
دالر   200 بهای  به  را   لبنان  در  ماه   6
خریداری کنند و حق کارکردن ندارند. 
اما بسیاری از آنها بصورت غیرقانونی 
کار می کنند و دستمزد آنها از حداقل 
حدود  لبنان  دالری    448 دستمزد 
حال  ودراین   . است  کمتر  درصد   40
دوبرابر  لبنان  درجامعه  بیکاری  نرخ 
درصد   24 حاضر  .درحال  است  شده 
این  که  دارد  وجود  درلبنان  بیکاری 

درصد   35 لبنان  جوانان  دربین  نرخ 
برمبنای آمار رسمی که دولت   . است 
منتشر کرده است  درطول چهارسال 
گذشته فقر در بین مردم لبنان  حدود 

دوسوم افزایش یافته است .
مقیم  های  سوری  درصد    86 حدود 
لبنان  در روستاهای فقیر نشین به سر 
می برندکه امکانات کاری و سوادآموزی 
است  اندک  بسیار  روستاها   درآن 
نیمه  درساختمانهای  آنها  از  نیمی   .
در   ، خالی  فروشگاههای  ویا  تمام 
درحاشیه  و   ، ها  اتومبیل  پارکینگ 
منطقه  در  ازجمله  کشاورزی   مزارع 
شیعه نشین دره بقاع  ساکن شده اند. 
بیروت اکنون  شهر بی خانمان ها شده 
است . آوارگان جوان همه جا درشهر 
دیده می شوندکه : گدائی می کنند ، 
ُگل ویا دستمال کاغذی  می فروشند.

درصد   60 بیروت   در  وجنایت  جرم 
درصد   26 و  است  یافته  افزایش 
ها  سوری  اکنون  لبنان  زندانیان 
ولگردی   ، دزدی  جرم   به  هستندکه 
زندانی  غیرقانونی   کارکردن  یا 
لبنان  دولت  روزها   این  اند.  شده 
از  و  روبروست  سیاسی  بست  بن  با 
 . است  مانده  عاجز  زباله  آوری  جمع 
دولت  به  جهانی   بهداشت  سازمان 
شرایط  که  است  هشدارداده  لبنان 
بروز  باعث  تواند  می  بهداشتی  غیر 
وشیوع بیماری وبا در بین پناهندگان  
پناهندگان در  اوضاع  برخالف   . گردد 
درلبنان  پناهندگان  حضور   ، اردن 
شده  مواجه  شدیدی  اعتراضات  با 
ساعات  لبنان  درشهرهای  است.  
ساکنان  عبورومروربرای  منع 
است  شده  گرفته  درنظر  خارجی  
می  گزارش  بشر  حقوق  سازمان   .
پناهندگان  علیه  خشونت  که   دهد 
است  یافته  افزایش  لبنان  در  سوری 
از   نیز  .سازمان های غیر دولتی دیگر 
جامعه  علیه  جنسی   خشونت  شیوع 
دهند.  می  خبر  سوری  پناهندگان  
ترس  در  ریشه  تاحدی   این خشونت 
از  بعضی  مبادا  که  دارد  ها  لبنانی 
اسالمی  دولت  عضو  پناهندگان  این 
لبنان  علوم  وزیر  باشند.  )داعش( 
درصد  دو  حداقل  که  کند  می  تأیید 
در  بنیادگراهستندو  پناهندگان  
کارهای  به  خود  جدید  های  اقامتگاه 
جهادی دست میزنند. همزمان حضور 
پناهنذگان در لبنان ،  تنش های فرقه 
.از  است  کرده  تشدید  درلبنان  را  ای 
به  درسوریه  اهلل  حزب  تاکنون   2011
هزارسوری   300 تاکنون  که  اسد  نفع 
ُسنی  را کشته است می جنگد. واین 
قومی  اختالفات  ازعوامل  یکی  خود 

است.                ) ترجمه به اختصار(

  ازمحمدعلی دولتشاهی

               نظر خارجی ها درمورد اخالق و روحیات ایرانیان

 *  ایرانی همیشه شخصیت مخصوص بخودش را حفظ می کند  واین شخصیت  عبارتست از  یک نوع  نرمی وانعطاف  پذیری که در 
آمدن بهر شکلی  را میسر می سازد.

* ایرانیان ذوق توطئه دارند و برای پذیرائی  های رسمی  ساخته شده اند  و دارای سنگینی ووقار  ومجلس آرایی  و راغب به خواب 
وخیال هستند که خود الزمه این قبیل محافل  ومجامع است
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بخش هفتم 

کسروی در باره دو عادتی که در نوروز 
می  مختصری  اطالعات  بوده  معمول 
که  بوده  قرار  این  از  اول  عادت  دهد. 
از  چند دختر بطور پنهانی قدری آب 
کوزه  در  دزدیده  انبار  آب  یا  آسیاب 
و  ریختند  می  سیمین  یا  آهنین  های 
گردنبندی از نخ زری و سنگ بها دار به 
گلوی کوزه می بستند. بر طبق عادت 
دوم اگر نوروز با شنبه مصادف میشد 
پادشاه مبلغ چهارهزار درهم به رئیس 
جمعیت یهودیان می داد. برای تفسیر 
متن مورد بحث دو عادتی که کسروی 
یکدیگر  ردیف  در  تصادفی  طور  به 
که  دهد  می  امکان  ما  به  کرده  ذکر 
مقایسه جالبی انجام گردد. در تفسیر 
و توضیح عادت اول اشکالی بنظر نمی 
اهمیت  به  وابسته  عادت  این  رسد. 
مذکور  جشن  اگر  بویژه  بوده  نوروز 
نگهبان  فرشته  روز  که  ششم  روز  به 
نه  آبهاست اختصاص داده شده باشد 
به روز اول. راجع به مورد استعمال آب 
ذکری نشده است و احتمال قوی می 
رود که آب برای اجرای رسمی بوده که 
روایات  و  شده  نامیده   « ریزان  آب   «
و  المحاسن   « کتاب  همان  در  عربی 
پیدایش  باره  در  اطالعاتی   « االضداد 
توانیم  می  بعالوه  دهد.  می  رسم  این 
از این حکایتی که کسروی برای اولین 
پایه  و  نموده  استفاده  میکند  نقل  بار 
تاریخی برخی عادات معاصر را کشف 
کنیم. معمول است که یک نفر مسلمان 
یک  خوشبختی  برای  نوروز  در  شیعه 
خانه  به  برداشته  چشمه  از  آب  کوزه 
می آورد و بعد به آسیاب رفته جارویی 
را که با آن سنگ آسیاب را پاک می 
می  خود  سر  روی  مرتبه  هفت  کنند 
آفتاب  طلوع  از  قبل  اینکه  یا  گذارد 
به آسیاب رفته هفت بار از زیر ناودان 
آن رد میشود و کوزه ای از آب آن را 
برداشته برای پختن نان عید بکار می 
برد. همین عادت را میان برخی قبایل 
می  قفقاز  مسیحیان  از  کارتاول  ملت 

یابیم و عاداتی وجود داشته که صبح

رفته  ای پی آب می  با کوزه  نو   سال 
می  برگشتن  و  رفتن  در  ضمنأ  اند. 
را رعایت کرده  بایستی سکوت کامل 
این  بنابر  نزنند.  حرف  کس  هیچ  با 
میان  امروز  که  عادتی  تاریخی  پایه 
مسلمانان شیعه و مسیحیان قفقاز دایر 
است.  باستانی  ایران  معتقدات   است 
این  با  کسروی  را  دوم  عادت  شرح 
کلمات قابل توجه آغاز میکند:« و هیچ 
علت دیگری برای این کار نمیدانستند 
جز اینکه عمل مذکور عادتی شده بود 
سرانه  باج  مانند  و  میشد  رعایت  که 

اجباری بوده .« 
عمل  به  که  هایی  پژوهش  نتیجه  در 
آمدهچنین بنظر میرسدکه به نماینده 
شده  می  پرداخت  مبلغی  یهودیان 
کتاب  در  مذکور  روایت  طبق  است. 
بهار  آغاز  در  یهود  عید  روز  در  استر 
رئیس  میشود  نامیده  »پوریم«  که 
ایران  پادشاه  طرف  از  یهود  جمعیت 
و  است  گرفته  می  قرار  تجلیل  مورد 
میتوان  را  تجلیل  این  تاریخی  مبنای 
و  کرد  جستجو  باستانی  ایران  در 
یهود  بخش  رضایت  کامأل  وضعیت 
قرن  مقارن  باید  را  ساسانی  عصر  در 
موقعی  یعنی  دانست  پنجم  و  چهارم 
زنان  تاریخی  اطالعات  طبق  که 
ساسانی  پادشاهان  همسران  یهودی 
اند و از جامعه یهود حمایت می  بوده 
عقیده محقق سرشناس  به  اند.  کرده 
دارمستتر روشی را که مورخان عرب 
و ایرانی در تألیف تاریخ باستانی ایران 
سینک   « روش  اند  برده  می  کار  به 
رتیزم« )اختالط فرهنگ ها و مذاهب 
اشخاص  ساختن  مخروج  و  مختلف( 
قهرمانان  با  باستانی  دوره  تاریخی 
منسوب  میتوان  بوده  ای  افسانه  ملی 
عقیده  به  و  دانست  ساسانی  عصر  به 
همان دانشمند تشبیه ظاهری ازدواج 
بین  ازدواج  با  استر  و  ایران  شاه  بین 
الجالوت  رأس  دختر  و  اول  یزدگرد 
بکار  از  ناشی  گور(  بهرام  )مادر  یهود 
بردن همین روش اختالط فرهنگ ها و 

مذاهب مختلف در اخبار رسمی بوده 
در  باستانی  رسوم  و  عادات  احیای  و 
آن زمان با قدرتی هر چه تمامتر بوده 
است و اینکه تجلیل در عهد ساسانی 
نوروز  انجام می گرفته که  در صورتی 
به  باشد  شده  مصادف  شنبه  روز  با 
این علت بوده که مفهوم سابق عادت 
به  فقط  مذکور  رسم  و  شده  فراموش 
محفوظ  ظاهری  تصادف  مناسبت 
که  کنیم  می  خاطرنشان  بود.  مانده 
طبق روایت یهودیان که در فصل دهم 
بیان شده  و آخرین فصل کتاب استر 
عید  گرفتن  بودن  واجب  ذکر  از  پس 
در  که  موضوع  این  به  اشاره  و  پوریم 
رسیده  ثبت  به  ایران  تاریخ  کتابهای 
گفته میشود که پادشاه ایران مالیاتی 
این  که  کنیم  می  تصور  ما  کرد  وضع 
این  به  بوده  یهودیان  نفع  به  مالیات 
که  را  سرانه«  مالیات   « جمله  جهت 
در متن آمده است ممکن است تحت 

اللفظی فهمید یعنی پادشاه فرمان 

میداد این مبلغ نه از خزانه خود بلکه 
میشود  گرفته  که  مالیاتی  محل  از 
پرداخته شود. بی مناسبت نیست که 
مازندرانی  المثل  ضرب  یک  مورد  در 
راجع به نوروز و شنبه یاد آوری کنیم. 
شنبه  به  نوروز  گاه  هر  مازندران  در 
و  گیرند  می  نیک  فال  به  آنرا  بیفتد 
به  نوروز  دگته  سال  سی   « میگویند 
شنبه » و این ضرب المثل را هنگامی 
به کار می برند که پس از زمانی دراز 
عزیزی  یا  دوستی  با  ناگهانی  دیداری 
و  محترم  شخص  یا  و  دهد  می  دست 
بیاید  کسی  مالقات  به  شأنی  صاحب 
بازگشت شتاب کنند می گویند  و در 
سال  سی  چه؟  برای  شتاب  اینهمه 
افتد  می  شنبه  به  نوروز  تا  گذرد  می 
و دیدار تو هم چنان مبارک و گرامی 
است که پس از انتظار بسیار و مدتی 

طوالنی دست داده است. 
یکی دیگر از عاداتی که کسروی ذکر 
کرده اینست که بیست و پنج روز قبل 
از عید دوازده ستون از خشت اطراف 

حیاط دربار نصب نموده و دانه های 

مختلف از حبوبات روی آن می کاشته 
روز  کسروی  حکایت  به  بنا  باز  و  اند 
ششم عید با خواندن سرود و نواختن 
موسیقی یا بازیهای گوناگون محصول 
سال جاری را برای آن نوع از دانه پیش 
بینی می نمودند و اهمیت مخصوصی 
نیز  بیرونی  میدادند.  جو  کشت  به 
میکند  رسم  این  به  مختصری  اشاره 
جمشید  زمان  به  را  آن  پیدایش  و 
توضیحاتی  کسروی  میداند.  منسوب 
عدد  و  دهد  می  را  رسم  این  باره  در 
دانه ها را هفت معین میکند. کسروی 
با  را  نوروز  جشن  برگزاری  توصیف 
می  عید  در  که  سرودهایی  شرح 
 « به  راجع  حکایت  نقل  با  و  خوانند 
پهلبد » که آوازه خوان معروف خسرو 

پرویز بوده به پایان می رساند. 
نوروز که بزرگترین عید ملی است می 
بایستی محرک بروز آرمان های باطنی 
کسروی  باشد.  هنری  آرزوهای  و 
و  سرود  چندین  با  را  خود  توصیف 
شرحی راجع به سرود خواندن خاتمه 
است  ممکن  اگرچه  امر  این   . میدهد 
ایران  از مختصات  ولی  باشد  تصادفی 
که  نیست  سبب  بی  و  است  باستانی 
دارای  ایرانی در عالم اسالم  موسیقی 
جهت  بی  و  میباشد  سزا  به  شهرتی 
آوازه  ما  نظر  مورد  بحث  که  نیست 
شاعران  مقابل  در  را  ایرانی  خوانهای 
سخنور عرب قرار میدهد و باألخره بی 
فارسی یک  زبان  نیست که در  جهت 
رشته از آهنگهای موسیقی هم نوروز 
که  سرودهایی  ضمن  میشود.  نامیده 
مذکور  سرود  این  برده  نام  کسروی 
محتمأل  که  خطاب«   « است 

بوده  پادشاه  به  تهنیت  سرود 
سرودهای بهار که مخصوص خود عید 
بوده ، سرودهای پهلوانی ، سرودهایی 
باران و مجموع ستارگان که  به  راجع 
یعنی سرودهایی  بوده  بارندگی  سبب 
در  و  طبیعت  عوامل  به  مربوط  که 
کشاورزی دارای اهمیت فراوان بوده و 
یاد کردن آن به هنگام حلول بهار به 

موقع و شایسته بوده . 

نوروز در ایران پس از اسالم 

دربارهای  در   : خلفا  عصر  در  نوروز 
نوروز  به  اسالم  خلفای  نخستین 
خلفای  بعدها  ولی  نداشتند  اعتنایی 
اموی برای افزودن درآمد خود هدایای 
بنی  داشتند.  معمول  نوع  از  را  نوروز 
بر مردم  نوروز  ای در عید  امیه هدیه 
زمان  در  که  کردند  می  تحمیل  ایران 
معاویه مقدار آن به پنج تا ده میلیون 
اسالمی  )تمدن  شد  می  بالغ  درهم 
جرجی زیدان ج 2 ص 22 ( و امیران 
مردم  خود  منافع  جلب  برای  ایشان 
میکردند. دعوت  هدایا  اهدای  به  را 
هدایای  اسالم  در  که  کسی  نخستین 
حجاج  داد  رواج  را  مهرگان  و  نوروز 
این  تمام  در  ولی  بود.  یوسف  ابن 
نوروز  جشن  مراسم  ایرانیان  مدت 
ظهور  نتیجه  در  داشتند.  می  برپا  را 
آمدن  کار  روی  و  خراسانی  ابومسلم 
خالفت عباسی و نفوذ برمکیان و دیگر 
های  سلسله  تشکیل  و  ایرانی  وزرای 
ایران  جشنهای  صفاریان  و  طاهریان 
از نوع رونق یافتند گویندگان در باره 
نویسندگان  و  پرداختند  قصه  آنها 
مانند حمزۀ بن حسن اصفهلنی مؤلف 
ال  و  النوروز  فی  السائرۀ  اشعار   «
مهرجان« آنها را مدون ساختند. آثار 
و قرائنی که در دست می رساند پس 
از اسالم همواره جشن نوروز بر پا می 
و  با تصرفات  آن  مراسم  و  است  شده 
تغییرای از عهدی به عهد دیگر منتقل 
که  حاضر  عصر  تا  است  گردیده  می 
ایرانیان  ملی  جشن  بزرگترین  آن 
دومین  منصور  شود.  می  محسوب 
خلیفه عباسی آیین عید را رسمأ دایر 
ساسانیان(  باره  در  مطالعات   ( کرد 
است  آمده  مذکور  کتاب  در  همچنین 
که جشن نوروز در ایران کنونی به دو 
به صورت  یکی  می شود  اجرا  صورت 
تشریفات درباری و دیگری به صورت 
نخستین  صورت  کنون  تا   . ملی  عید 
مورد توجه بوده و بطور تفصیل شرح 
داده شده است ولی اطالعات در باره 

عید ملی بسیار ناچیز است . 

ادامه دارد 

نوروز ماندنی است نوروز ماندنی است 
دکتر طلعت بصاری )قبله(

در روز عید یهود در آغاز بهار که »پوریم« نامیده میشود رئیس 
جمعیت یهود از طرف پادشاه ایران مورد تجلیل قرار می گرفته است

اعتراضم را به مهر ویال می کشانم!

»عارف« کوچولو ده ساله است. پدرش او را در دبستان »گهواره 
دانش« مهر ویالی کرج ثبت نام کرده و شهریه اش را نیز پرداخته 
و عارف کوچولو یکی دو روز هم سرکالس رفته. اما سرکار خانم 
اسکندری مدیر دبستان به بهانه ی بهایی بودِن وی، او را به سر 
کالس راه نمی دهد و پاهایش را در یک کفش کرده که: مدرسه 
یا جای من است یا جای این کودک بهایی. و اصرار دارد به این 
که: این کودک باید از مدرسه اخراج شود. اعالم می کنم اگر تا 
دوشنبه این کودک را به سر کالس راه ندهند، یا به تنهایی یا با 
دوستانم جلوی این مدرسه به اعتراض خواهم ایستاد. از تمام مهر 
ویالیی های انسان و انسان دوستاِن هرکجا تقاضا دارم تا جایی که 
مقدورشان است مرا در این حرکت انسانی یاوری کنند. ما باید 
یک بار برای همیشه به بعضی ها نشان بدهیم که: احمق ها حق 

زندگی دارند اما حق خراب کردن زندگی دیگران را ندارند.
محمد نوری زاد
دهم مهر نود و چهار - تهران

http://on.fb.me/1M6RFj1 :منبع
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ویژه  به  بود،همه  چنین  این  آری      
،شاعران،روشنفکران  نویسندگان 
کشور  از  خارج  کردگان  تحصیل 
ویادواره نویسان،ضمن شرح پریشانی 
سقوط  از  ونگرانی  مردم  ودرماندگی 
وتجزیه ی کشور،درآرزوی ظهور یک 
جّراح  معلم  ،یک  ُمنجی  سردار،یک 
اقتدار  با  مرکزی  دولت  یک  وبرپایی 
از  پس  قزوینی  عارف  بودند،چنانکه 
ظهوررضاخان بارقه ی امید را دروجود 

او می بیند ومی سراید:
عارف  درایران  زنده  سردارسپه  یاد   
بُرد  خواهد  بقا  به  فنارا  کشورروبه 
ُمنجی  ،آن  سردار  آن  ودیدیم 
ترین  دربُحرانی  جّراح  معلم  ،آن 
کرد،  ظهور  ومردمانش  کشور  ایام 
افسوس که بجای قدردانی از زحمات 
ودشمنی  ها   بُهتان  وخدماتش،چه 
پاداش  جای  نکردندوبه  نثارش  هاکه  
این  ی  همه  یافت،با  وقدردانی،جزا 
احوال خدمات ارزنده ی اواز سینه ی 
بودودرآینده  نخواهد  زدودنی  تاریخ 
ای نه چندان دور،تاریخ داوری  بدور 
نحو  به  رضاشاه  خودرادرباره  غش  از 
اکنون  وهم  کرد،  خواهد  ای  شایسته 
این  ی  طلیعه  که  است  چندسالی 
وبُغض   ُحب  از  دور  به  داوری  چنین 
از  حتی  پژوهشگران  برخی  ازسوی 
شده  اونمودار  پیشین  مخالفان  طیف 

است. 
نویسد:»وقتی  می  دشتی  علی   
که  سوادکوهی  سرباز  یک  بینم  می 
کامران  چون  هایی  خانواده  از  نه 
آمده  بیرون  السلطان  میرزایاظل 
درجه  ،به  کرده  درمسکوتحصیل  ونه 
رسد،بایدفرض  می  میرپنجی  ی 
شخصی  ولیاقت  جوهرذاتی  که  کرد 
معتقد  ها  نظامی  ی  است.همه  داشته 
انضباط  ی  نمونه  رضاخان  بودندکه 
ووجدان  دقت  وسرمشق  وجدیّت 
ووقت  وپاکیزگی  نظم  کاربود،ازحیث 
بودودرهردرجه  نمونه  هم  شناسی 
خودقرار  مافوق  احترام  مورد  ای 
سیاسی  گرفت،درسیرزندگی  می 
واجتماعی خودمردی به وطن پرستی 
عاقل  ندیدم،اوسیاستمداری  رضاشاه 

وخوشفکروسازنده بود.«)86(
               دکتر مصطفی الموتی در 
ازروی  پس  که  کتابش  ی  ُمقّدمه 

دادانقالب اسالمی نگاشته شده است، 
هابخصوص  خیلی  نویسد:»...برای  می 
انگیزاست  هاشگفت  خارجی 
ومطالعه  نخوانده  درس  که  مردی 
وهیچ  وغرب  اروپا  به  وپایش  نکرده 
زترکیه(نرسیده  کشوردیگری)غیرا
های  برنامه  است  توانسته  بود،چگونه 
ایران  ی  رادرپهنه  عمرانی  وسیع 
اجرادرآورد... ی  مرحله  به  زمین 

فردی  ی  واراده  بازوروقلدری 
درعین  کرد،ولی  می  کشوررااداره 
او  پرستی  وطن  منکر  توان  نمی  حال 
استقرار  به  اش  العاده  فوق  وعالقه ی 
کشور  وتعالی  وترقی  وامنّیت  نظم 
شد...آنهاییکه  مردم  وآسایش  ورفاه 
ها  انگلیسی  را  رضاشاه  معتقدند 
مقام  به  واورا  اند  کارآورده  روی 
بیاورند  بیاد  باید  رسانیدند  سلطنت 
وساده  سربازرشید  این  که  درایامی 
درخشید،  ایران  های  نظامی  دربین 
درکشورما  مهمی  نقش  ها  انگلیسی 
روس  که  بود  زیاد  داشتند،وسالهای 
وانگلیس دراین کشور)سرنوشت ساز( 
رضاشاه)ساخته  شود  ،اگرگفته  بودند 
دوراز  این  انگلیسیهابود  وپرداخته( 
بتوان  شاید  است...وخالصه  انصاف 
بفکر  را  همه  جبرزمان  که  گفت 
وامنّیت  استقرارنظم  برای  انداخت که 
ازمرد  الطوایفی  ملوک  بردن  وازبین 
ُمقتدری که درراه نیل به هدفهای خود 
گام برمیداشت حمایت کنند...«)87(         
سفیر  پارسونزآخرین  سرآنتونی 
بریتانیا درایراِن پیش ازانقالب اسالمی 
خاطراتش  کتاب  پایانی  دربخش 
ی آخر«درباره  سخن  باعنوان» 
 رضاشاه چنین می نویسد:»...زلزله ی

 سیاسی که درایران به وقوع پیوست 
ازایران  متفاوتی  کاماًل  انداز  وچشم 
بزرگ  دوانقالب  از  نهاد،اگر  برجای 
انقالب  معاصراروپا،یعنی  تاریخ 
وسیعتر  روسیه  وانقالب  فرانسه 
برابری  باشدباآنها  نبوده  تر  وعظیم 
امروزبراین  من  این  کند،باوجود  می 
این  به  از قرن شانزدهم  ام که  عقیده 
روی  درایران  انقالب  یک  فقط  طرف 
رضاشاه  که  است  انقالبی  وآن  داده 
انداخت. راه  به  درایران  پهلوی 

معنی انقالب از نظر من ویران ساختن 
زیربنای یک جامعه وساختن بنای تازه 

بابنای  بکلی  که  است  آن  برروی  ای 
پیشین متفاوت باشد.         رضاشاه دقیقا 
والگوی  داد،اوشکل  کارراانجام  همین 
ایران  اجتماعی   - سیاسی   پیشین 
نوینی  تغییرداد،اوارتش  رابکلی 
وجودآورد... به  اروپایی  بامعیارهای 

تبدیل  درراه  گامهارا  ونخستین 
به  ایران  واقتصادُسنّتی  بازارکهنه 
برداشت،  وصنعتی  مدرن  اقتصاد  یک 
و  خودگردنکشان  نوین  اوباارتش 
رادرمیان  خودمختاری  مّدعیان 
کوبید،  درهم  قومی  های  اقلیّت 
را  سرکش  وعشایر  ها  فئودال 
نخستین  نشاندوبرای  خود  برجای 
یک  ازاسالم  بعد  باردرتاریخ 
مقتدرباتشکیالت  مرکزی  حکومت 
کشورهای  ُمشابِه  وخدمات 
وجودآورد« به  درایران   اروپایی 

اسنادومدارک  این  ی  )88(باهمه 
وشواهدموجودوُمستند، به نوشته ی

خود  سایت  در  همایون  داریوش   
هیچکس  همروزگارایران  »درتاریخ 
شخصیّت  ترور  رضاشاه  مانند 
روشنفکران  نسل  است.سه  نشده 
وکوشندگان  فرهنگی  وسرآمدان 
ومذهبی  سیاسی،بیشترشان،ازچپ 
زشت  ای  ازاوچهره  کوشیدند  وملی 
نامستقیم  پروردگان  بنگارند.دست 
ازرقیبانش،برخودفرض  کمتر  او...نه 
نهاده،  ی  هرواقعیّت  بر  پا  که  دانستند 
ناپسند  درایران  هرچه  اوراسرچشمه  
بشمارند.خدمتهای  یافتند  می 
وطن  اش  پرستی  میهن  و  اوخیانت 
رانیز  رفت.آنچه  قلم  به  فروشی 
دوران  شدازپیشرفتهای  نمی  که 
گرفتند  نادیده  یا  انکارکرده  او 
ویاساخته دست بیگانگان وجبرتاریخ 
رااگرچه  دشمنانش  شمردند، 
بردند. باال  او  زیان  ناسزاوارترین،به 
پولدوست  اوازترسویان  هزینه  به 
ومرتجعیِن دشمن آبادی وآزادی ایران 
بیگانه،قهرمانان  شده  ثابت  وعوامل 
که  اش  ساختند.برسرنگونی  آزادی 
ومرج  هرج  درکام  ایران  فروافتادن 
بودشادی  بهروزی  ازمسیر  وبازگشت 
ازاومانده  اووآنچه  به  کردندازکینه 

بوددرچرخشیهزاروسیصدچهارصد
گی  رمه  راکه  ساله،خودومردمی 
دنبال  وگوسفندوار  خودراپذیرفته 

سیاهچالی  بدترین  آنهابودندبه 
بی  بودانداختند.بقایای  کهبرسرراه 
امید وازدوسرباخته شان هنوز مسئله 
ای مهم تراز لجن مال کردن میراث او 
آمد  »حیفم  برای خودنمی شناسند... 
که به بخشی از مصاحبۀ دکتر علی میر 
فطروس با« مسعودلقمان« به مناسبت 
انتشارچاپ دوم کتاب« آسیب شناسی 
یک شکست«دررابطه با رضا شاه یادی 
نکرده باشم، او در پاسخ مسعودلقمان 
کتابتان  در  چنانکه  بود:»  پرسیده  که 
ی  خانواده  آمده،شمادریک  هم 
ایدوزنده  شده  بزرگ  مصدقی 
مصدق  ازدوستداران  پدرتان  یاد 
مرحوم  بله،  میرفطروس:  بود...«دکتر 
پدرم)حاج سیدمحمدرضامیرفطروس(
ازدوستداران دکتر مصدق واز معتمدین 
گاه،کارت  وگاه  بود  شهر  معروف 
کمک  خاطر  مصدق)به  راکه  تشکری 
دولتی( قرضۀ  اوراق  درخرید  پدرم 
بود،یواشکیبه  اوفرستاده  برای 
رضاشاه  به  کشید.پدرم  »ُرخ«مامی 
ووقتی  داشت  ای  العاده  فوق  ارادت 
وهمبستگی  مدارا  از  که  خواست  می 
ی  مغازه  بیرون  به  بزند،  حرف  ملی 
ومی  کرد  می  اشاره  اش  کتابفروشی 
ی  مغازه  روبروی  پسرم!  ببین  گفت:« 
با  که  است  ارمنی«  مسیوپطُرس  ما« 
ی  مغازه  بزرگترین  پطُرس«  »مادام 
چپ  رادارد.سمت  شهر  فروشی  عرق 
مغازه ی ماهم آقای »عبدهلل یوسفی« 
شرکت  ی  ونماینده  بهایی  که  است 
پپسی کوال«ست.منهم که حاج سیّد 
که  بینی  می  محمدرضاهستم،ولی 
داریم  باهم  وخوبی  انسانی  روابط  چه 
وامهای  ی  ُسفته  ها،  دربانک  وحتی 
کنیم...اینها  می  ضمانت  همدیگررا 
رضاشاه  دوران  دستاوردهای  جزو 
است. رضاشاه مارا آدم کرده است...«       

 ***
بخش  در  که  ندیدیم  مناسبت  بی 
ی  مصاحبه  به  کتاب  این  پایانی 
رضاشاه  با  تلگراف«  »دیلی  خبرنگار 
1309صورت  14شهریور  درتاریخ  که 
باشم:  داشته  ای  اشاره  بود،   گرفته 
 خبرنگار مزبور پیش از آنکه از مصاحبه اش

رضاشاه راآنگونه که بودبشناسیم
 با شاه بنویسد،بهمقدمهمی پردازد که  پژوهشی از ک. هومانقسمت بیست وچهارم ) آخرین قسمت(

به  درج بخش کوتاهی از آن اکتفا می 
کنیم،او می نویسد:«...حکومت ایران، 
خیراندیشی  خودمختار  حکومت  یک 
است که به طرز بسیار عالی وشایسته 
می  وفق  خود  مملکت  بااحتیاجات 
به  نسل  یک  ندگی  ز  دهد،ودرطول 
اندازه ای کشوررابهترقی وتعالی سوق 
یک  از  بیش  درمدت  معمواًل  که  داده 
از  قرن صورت نمی گیرد،برای رهایی 
مشکالت ونومیدی های پس از جنگ 
برای  پنجه  وآهنین  مردنیرومند  ،یک 
کارها  تمام  داشت...  ضرورت  ایران 
میشود  مراجعه  سلطنتی  کاخ  به 
ازشکایات  پُر  اعلیحضرت  میز  وروی 
نخ  توانند  نمی  که  است  بازرگانانی 
صنایع  دراتخاذ  که  کسانی  یا  بخرند 
جدید بایدتشویق شوند.         مسائل 
مربوطبه  مهاجرین،اوراق  به  مربوط 
کشاورزی  گزارشهای  یا  وطیفه  نظام 
گیرد  می  قرار  موردرسیدگی  تمام 
خودسرانه  روسیه  که  وازوقتی 
تعقیب  همسایگان  رادرخاک  فراریان 
حوادث  به  راجع  کند،تلگرافاتی  می 
را  شاه  وقت  از  مقداری  آذربایجان، 
از  پُر  او  میز  روی  گیرد،همچنین  می 
نمونه های غاّل ت ومحصوالت صنعتی 
وگزارشهایی ازادارات ویکدنیا مطالب 
ومشکل دیگر مربوط به زایرین وزمین 
وگمرک  شوسه  وراه  آهن  وراه  لرزه 
تفصیالت،شاه  این  باتمام  باشد!  می 
نمی  ازدست  خودرا  متانت 
می  مقاومت  دهد،ودربرابرمشکالت 
کند، ازشاه پرسیدم آیا به نظر اوخطر 
کند؟          می  تهدید  را  ایران  بلشویسم 
اعلیحضرت درپاسخ من اظهارداشت: 
پی  جا  همین  از  شما  بههیچوجه، 
باکو  به  ازایرانیان  گروهی  ببریدکه 
وایروان می روند وفقر وفالکت روسیه 
خودشان  کشور  زندگی  راباوضع 
مقاییسه می کنندوچون مردم باهوش 
زندگانی  چنان  هرگز  هستند  وعاقلی 
را آرزو نمی کنند،گذشته ازاین،ایرانی 
وبه  است  خرابکاری  مخالف  اصواًل 
کمونیست  نسبتبه  تمایلی  هیچوجه 
وزندگانی  ُمتعلّقات  ندارد،ایرانی  ها 
خود  باغ  دیوارهای  پُشت  مخصوص 
وطرز فکر مخصوص به خودرادوست 

که  کشاورزی  از  دارد...سپس 
صحبت  اواست  ی  عالقه  مورد 
یک  اکنون  گفت:هم   کردیم،شاه 
داریم]دانشکده  فالحتی  ی  مدرسه 
روشهای  درآنجا  کرج[که  کشاورزی 
قرارمی  تجربه  مورد  جدید  علمی 
دیگر  سال  تاچند  وامیدوارم  گیرد 
کارشناسان سیّا ر مابه هر جاکه الزم 
فالحتی  ُمشاورین  وشاید  بروند  باشد 

نیز  مهم  وبخشهای  ها  دهکده  رابه 
که  است  این  من  بفرستیم،تصمیم 
محصوالت داخلی ما به اندازه ای برسد که 
 نیازمندی های تما م ملت را برطرف کند... 
 ازشاه پرسیدم آیاتصّور می فرمایید که 
تربیت نونهاالن کشور شما دراروپا کار 
خوبی باشد؟  شاه پاسخ دادالبتهبرای 
که  درکشوری  بهتربود  جوانان 
وترقّیات  کنند  زندگی  درآن   باید 
وجود  به  بسته  ناخواه  خواه  آن 
ما  یابند،ولی  است،پرورش  آنان 
اختیار  در  الزم  ووسائل  دستگاه 
کارشناسان  نوع  همه  خودنداریم،مابه 
آنها  حاضر  ودرعصر  نیازمندیم  فنّی 
تربیت  اروپا  درآموزشگاههای  باید 
به  که  را  جوانانی  شوند،امیدوارم 
بخوبی  فرستیم  می  وایتالیا  فرانسه 
کشور  هر  تمدن  که  کنند  درک 
مخصوص افراد آن سرزمین است وبه  
ایرانیان  خواهیم  نمی  وجه  هیچ  به 
بهصورت نسخه بَد َل اروپاییان تربیت 
فتخار  اُ  پر  ی  گذشته  ما  شوند،زیرا 
خودداریم  از  تاریخی  وُسنن  وآداب 
ونظر من این است که بهترین افرادرا 
والزم  بیاوریم  بیرون  آنان  میان  از 
افکار  دارای  جوانان  این  که  نیست 
باشند،زیرا  محض  شرقی  یا  غربی 
هرکشوری برای تربیت وپرورش افراد 

خودروش مخصوصی دارد... 
شمرده  راغنیمت  فرصت  من 
پنج  وترقیات  اصالحات  از 
اعلیحضرت  به  گذشته   سال 
وگفت:  کشید  آهی  گفتم،  تبریک 
زیرا  ناراضیهستم  همیشه  من 
گیرد  انجام  باید  بسیار  کارهای 
پیش  سرعت  توانمبه  نمی  من  ولی 
بهپرونده  چشمش  بروم...ناگاه 
بااشاره  افتاد...شاه  میز  روی  های 
چنین  بندرشاهپور  ساختمان  به 
مخصوص  بندر  یک  باید  گفت:ایران 
به خودداشتهباشد ومانمی توانیم برای 
ُمتّکی  خودهمواره  محصوالت  فروش 
به روس هاباشیم،راه شوسه ی جدید 
ای  وسیله  موصل  آهن  تاخط  ازتبریز 
دهد  می  آذربایجان  بازرگانان  بدست 
با همکاری  که شاید  وامیدوارم خطی 
مغرب،همچنین  رابه  ترکیه،تهران 
یا  سیاه  کناردریای  بندرگاهی  به 
مربوط  متوسط]مدیترانه[  ابیض  بحر 
بهبینم... چشم  به  انجام  سازد،سر 
امیدوارم راه آهنی که طرح آن ریخته  
راه  ی  شبکه  یک  مقدمه   فقط  شد 
آهنی باشد که ایران بتواند بوسیله ی

مقصدی  هر  به  آن محصوالت خودرا   
که بخواهدبرساند...« )89(

ای  درآینده  که  نیست  تردیدی 
خود  داوری  دور،تاریخ  نهچندان 

رادرباره ی رضاشاه به دوراز هرگونه غش 
وکاستیها، خواهد کرد ، چراکه طلیعه ی

پژوهشگران   برخی  ازسوی  کار،  این   
او  پیش  مخالفان چندی  از طیف  حتی 
تاریخ  ازویژگی  واین  است  آشکارشده 

است.
حدیث نیک وبدمانوشته خواهدشد 

زمانه را قلم ودفتری ودیوانی است
***

صورت بدهی خارجی ایران پیش از 
رویدادکودتای سوم اسفند1299

مزبور  بدهیهای  اینکه  )توضیح   
که  است  ای  لیره  غیرازدوملیون 
قرارداد1919  طبق  انگلستان  دولت 

تعهدپرداخت آن راکرده بود.(

پس افتاده شرح بدهیهای خارجی    نرخ اصلی            مبلغ  اصلی  

 قرضه ازروس سال1900   5 درصد    32،500،000   روبل     31،223،170    روبل      
و1902

قرضه ازروس سال 1911   7 درصد   60،000،000   روبل      31،524،501   روبل  
قرضه از حکومت هندوستان 5 درصد    314،281        لیره     180،421          لیره
ازبانک شاهی سال  1911  5 درصد    1،250،000     لیره     1،223،061      لیره
ازانگلیس سال1912و   1914  7 درصد       490،000          لیره           490،000            لیره
 قرضه از انگلیس سال1915      -            817،000             لیره       817،000               لیره

و1917
قرضه  از  انگلیس          -           1،000،000        ريال       1،000،000       ريال
قرضه از انگلیس سال 1918      -          92،500،000         ريال         92،500،000     ريال

باتوجه  به ارزش پول درزمانهای دريافت قرضه به روشنی می توان به وخامت اوضاع مالیوورشکستگی  
دولت يران و ژرفی فاجعه  پیش از رويد اد کودتای سوم اسفند 1299 پی بُرد.

 برگرفته از کتاب کرونولوژی تاریخ ایران(روییه222)نگارش دکتر بهاءالدین پازارگاد.

     
            پانویس ها:   بخش چهارم              
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با  مخالفت   برای  که  نوشتند   بسیار 
تظاهرات   انداختن   وراه  قراردادوین  
درتهیه   ها   رسانه  وبسیج  احتمالی  
 40 تا   20  ، مخالفان    مقاالت  درج  یا 
میلیون دالر  جمع آوری شده است . 
»البته درآمریکا«  . ولی هرگز ننوشتند  
کی داده  و کی گرفته ؟ تا معلوم  مردم 
کجا  از  سیاسی   شورآب  این  شود  

سرچشمه  می گیرد.
اروپائی ها که واقع بین  ترند  درباب  
طفره  و  اسرائیل   های  کشی  موش 
با  درمصالحه   کشور  این  رفتن  
در  اینک   ، ایران   و  ها   فلسطینی 
باکمیته  اند  ملیحی  های  سرزنش 
که  آمریکا   سنای  خارجی   روابط 
کشور  یک  بعنوان   اسرائیل  بگذارید 
 ، میانه  و  نزدیک   درخاور  مستقل  
پایگاه  بمانند  یک  نه  و  بلند کند  سر 
برای مهار مخالفان  در دنیای  آمریکا 
اسالم . اینکه نشد حرف  . که هروقت 
اسرائیلی    - یهودی  های  البی  بشود 
به  را  موافقین   یا  مخالفین   زنگوله 
به  باشند  که درنهایت   گردن داشته 
منزلۀ  دخالت کشوری درکشور دیگر 
است . اینکه نشد که پول جمع کنند  
تا جمهوری خواهان  بگویند بله  این 
قرار داد وین بد است . زیرااهانت است  
کنگره  ودمکرات   محترم   ساحت  به 
که فعاًل جمهوریخواهان  درآن اکثریت 

دارند.
فعلی   مانور  که  است   درست 
جنبه  درکنگره   جمهوریخواهان  
با  کنگره  یک  زیرا   دارد  انتخاباتی  
رئیس  یک  جمهوریخواه    اکثریت 
کم  حقًا  را  جمهوریخواه  ی  جمهور 
وین  قرارداد  تقصیر  این  ولی  دارد. 
اخیر  . وانگهی  طی سه سال   نیست 
درمذاکرات   حتمًا   جمهوریخواهان  
1+5  اعمال نظر  دموکراتیک  داشته 
خود  حق  از  نیست   چنین  واگر  اند 

صرفنظر کرده اند.
است  بعید  البته   که  کنگره  مخالفت 
متحد   اروپای  باکل  مخالفت   بمعنی 

باضافه چین  و روسیه است . واین 

در  آمریکا   با  بقدرکافی  فعاًل   روسیه 
نقار است . وآمریکا ی فردا حتی  اگر 
دست جمهوریخواه هاباشد نمی تواند  
با اروپا همدستی  ها داشته باشد برای 

مهار روسیه ی پوتین ودیگر قضایا.
ایرانی   جماعات  آن  برای   شخصًا 
نامه  به  خاص   های  سبب  به  که 
تا  اند  بسته  دل  سرگشاده   های 
قرارداد   موافق  را   جمهوریخواهان 
این دلیل  که ما  به  آنهم   وین کنند  
وخالق  نواز  ومهمان  »مدارا  ایرانیان 
نفس می  آرزوی سالمت   نوآوریم«  و 
ایران  چنین  امروز  دنیای  زیرا  کنم 
شناسد.وآقای  می  ونه  بیند  می  نه  را 
قراردادی   ، مردم  چنان  با  اوباماهم  
ایشان  هم  زیرا   . است  نکرده  امضاء 
گفته اند که » این قرارداد نه براساس 
و  بازرسی  براساس   بلکه  اعتماد  

بررسی ، بنیان گرفته است .«
سیاسی   باکالم  باید  را  سیاسی  حرف 
کرد.  تفسیروتأیید  و  داد  پاسخ 
حرف  کلمه  یک  امروز   ایران  والبته  
غیرسیاسی  دراین قرارداد نگنجانیده 

است .
***

جمهوریخواهان  درمبارزه ای انتخاباتی  
ولی  آنهاست  حق  که  برند  می  بسر 
رد  را  قرارداد  فردا  اگر  محال   بفرض 
کنند  چه بجای آن خواهند آورد؟ آیا 
هرگز دیده یا شنیده  یا خوانده اید که 
ای دهد  اصالحیه  میان  آن  از  : کسی 
محور  که   ، قراردادوین  درباب  دقیق 
واساس آن جلوگیری  از تکثیر سالح  

اتمی است والغیر.
که   است  آن  پدیده  ترین  مضحک 
کشف  اخیراً  دمکرات  سناتور   یک 
کرده است  که » به جمهوری اسالمی 
قبلی   مواضع  زیرا»  ندارد.«  اعتماد 
به رو نمی  اند« وایشان حتی  درادامه 
به  نیز  واوباما   کری   جان  که  آورد  
جمهوری اسالمی  بی اعتمادند  که اگر 

جز این بود....

روزی استفن  زوایک بعهد خروج هیتلر 
و نوسانات فکری بعضی رجال سیاسی 
ی »همه   : نوشت  زمان   آن  آلمان  

 وجدان ها قابل خرید وفروشند  منتها 
بهای آنها متفاوت است «. 

من  برین  تمجوجات    آدمها که در 
گردونه پول  جمع آوری شده  مجهول 

الهویه  افتاده اند  مشکوکم .
بانوان   و  آقایان  بیاد  که   است  این 
می  وین  قرارداد   موسمی  مخالف 
پایه   بر  ایران  همیشه  نظام  آورم  که 
خارجی   دشمن  چند   یا  یک   داشتن 
می چرخد و شما دارید  دشمن تراشی 
و دشمن خری   آن را تأیید می کنید.

هرچه  خارجی  دشمن   « نظام  دراین 
، قدرت بسیج مردمان  فراهم  بیشتر 

تر است«.
***

دولِت  بموازات   نیز  والئی   درایران   
قطب   ، وین  قرارداد  کننده  امضاء 
کاران   محافظه  عنوان   زیر  مخالف 
که  ورهبر  فعالند.  واپسان   دل  و 
ترازوی  شاهین   درنقش  است   مایل 
سیاست  نظام بازی کند  هم دولت را 
می رقصاند درمجلس ، وهم بازی می 
وضمنًا  را.  ودلواپسان  مخالفان   دهد  
یکی  ندهد   کیش  که  نیست  روزی 
تا  بُغرید   که  را   سپاه  فرماندهان  از 
صدای ُغرش شما  به ینگه دنیا برسد. 
  ، شاید  را  قرارداد  لغو  نظام  بهرحال 
، پیشخور هم کرده باشد. نظام   شاید 
با مکانیسمی  که دارد نه از بحران می 
از تحریم که 36 سال است  نه  ترسد 
امتحان  آن را داده است وکیست که 
شما  تشخیص   عدم  برکت  به  نداند  
قضایا   دربعضی  شما  به   میزان  چه 
خدمت رسانی  داشته است و شما نیز 
با اشتباهات   خود چه میزان  یارمند 
آن  بوده اید. علی الخصوص  درعراق 
میزان   چه  امروز  وهم  افغانستان   و 
کار  در  هستید   آن  کمک   درآرزوی 
داعش و طالبان و سعودیان و حوثی ها.

***
 چرا محمود عباس  به تهران میرود؟ 
اوسلوی شما  » ساخت  زیرا قرارداد  
دست  منطقه   حل  وراه  بود  خارج«  
مردم منطقه است وچه زیباست وقتی 
مجدد  ازبرقراری  مجدالنی   احمد 
ایجاد»کمیته  و  آن   اصالح  و  روابط  
برای همکاری درباره مسائل  مشترک 
وآمورشی  تجاری  ومبادالت  سیاسی  
« ایران وفلسطین  حرف میزند تا فردا 
نتانیاهو  باز متوسل  به البی ها بجای  
اسرائیل   مردم  عمومی  افکار  به  اتکا 

شود.***
ودریابید  چرا وزارت  ارشاد جمهوری 
روزنامه   گزارشگر  برای  اسالمی  
Jewish Daily Forward  ویزای سه 
هفته ای  دست وپا کرده  زیرا دوران 
باید  اسرائیل   دولت  و  یهود  از  نفرت 
بدست خود مردم این دو کشور به سر 

برسد.
***

را  وین  قرارداد  تصویب  عدم  اوباما 
می  اقتصادی  وفاجعه«  برایر»جنگ 
داند. ومن شنیدم  درسه ماه پیش  از 
زاهدی   اردشیر  آقای  که  بی سی   بی 
نشد   ونقل  را  ت  عبار  همین  گفت 
امروز  و  درایران   جز  رسانه  درهیچ 
نامه نویسان  نمی گویند  کلمه ای  از 
فاجعه  و دِر باغ سبز  می نمایانند  که 
نوازیم«   مهمان  و  مدارا   « ایرانیان  ما 
وگوئی  نیستند.!  دیگران  انگار   ...
مدارا  و  نوازی   مهمان  این  ضرب  به  
  »... نوآوری های  فرضی  وخالقیت  و 

می شود عقیده مخالفان را خرید؟!
***

 مخالفان محافظه کار  و دلواپس ایران  
درتدارک  طلبان   اصالح  مثل   نیز 
عارف  اند.  انتخاباتی   مبارزات 
ریاست  انتخابات   در   سابق   نامزد 
کند  نمی  پنهان  گذشته  جمهوری  
وباید   نیست  »اجماع«   راهی جز   که 
براساس مشترکات  پیش رفت . واین 

مشترکات  همانا  رسیدگی  به حقوق 
واشتغال  ومعیشت   وجوانان  مردم  
وحقوق شهروندی  است . مالحظه می 
کنید  حرف از سیاست خارجی  ومرگ 
براین وآن در میان نیست . وی حتی 
اعتدالی   گراهای  اصول  با  گوید   می 
ائتالف  به  باید   ، گرا  راست  عقالی   و 
رفت . نبض نظام  طور دیگری می زند. 
واین تبلیغ نیست . آگاهی است بر راه 
مردم  که  گذشته  عوضی  روشهای  و 

متغیر آنند.
***

 مخالفان  قراردادوین  را اهرم مخالفت  
با نظام کرده اند زیرا فرض آنها براین 
است  که به نظام  ایران نباید اعتماد 

کرد. زیرا: این نظام 
   1- سرمایه داری اسالمی است ازنوع 
نظام روسیه پوتین . پس چگونه است 
که با روسیه پوتین می شود  به قراداد 
با  نه  و  اتمی رسید  تکثیر سالح  عدم 

ایران والئی .
   2- می گویند : ایران ده ها میلیون  
پاسداران  و  مالها  از  که  دارد  مردمی 
انقالب  ثروتمند،  که یک دین ریاضت 
کشانه ، خشمگین و انقالبی  را تبلیغ 
درین  اند.  شده  خسته  کنند  منی 
با  دارد   تام  شباهت   ایران  صورت  
آنها  با  چرا  عربستان   با  وهم  چین 
درانواع قراردادهائید  و نه با ایران که 

شما برسر یک مورد قراردارید؟
سپاه  درایران   گویند  می   -3  
نظر  از  امروز   انقالب  پاسداران  
دردهه  آنچه  اقتصادی   و  سیاسی  
چگونه   + است  نیرومندتر  بود   1990
است که انتظاردارند  با نفت بشکه ای 
90 تا 116 دار  دیروزی  ایران وسپاه آن 

به ضعف برود؟
   4- می گویند: جمعیت ایران تا سال 

2050  دوبرابر می شود.
+ چگونه است که کل جمعیت درهرجا 
که  درایران  جز  ندارد  خطر  باالرود 
محال است جمعیتش  به 150 میلیون 

برود. به دالیل زیست محیطی.
این موارد  را که ما از نیویورک تایمز 
نقل  تایمز  ایران  و  تلگراف   دیلی  و 
کردیم  که ربطی  باقرارداد ندارند اما 
می  تایمز  نیویورک  که  شئیم  متوجه 

گوید:
با  آمریکا  گذشته   دهه  سه  طی   ...«
روبروشده  استراتژیک   شکست  سه 
ما  چرا  ایران.   ، عراق   ، ویتنام  است. 

باختیم؟...«
لغو  با  هارا  شکست  شود  می  آیا   +
اگر  که  کرد؟  جبران  وین  قرارداد  

بشود خود شکست دیگری است ..!
***

مغایرت   اعتدالی  ایران   گویند  می   -

دارد با تاریخ ایران.
را  ایران  وکودتا   جنگ  آیا   =

دموکراتیک خواهد ساخت ؟
***

کردن  بیگانه  مادرحال   : گویند  می   -
رو   میانه  سنی  ومتحدان  دوستان 

واسرائیلی ها هستیم ؟...
= ونمی گویند کدام کشور عرب سنی 
 . باشند  شاید  مطیع   . است  رو  میانه 

میانه رو ابداً.!!
***

تغییر  درآرزوی  مخالفان  رویهمرفته 
تعدیل  یا  یالغو  تغییر  نه  اند  نظام 
برآن  بزرگ  دولت  چند  که  قراردادی 

صحه نهاده اند.
اما تغییر نظام نیاز به یک جانشین دارد 
طلبانی  اصالح   ، جانشین  درایران  و 
ی بدنه  و  کارند  سِر  تقریبًا  که  اند 

 نظامند.
اسرائیل طالب  امنیت خود  است  یا 
امنیت   طالب  اگر  ؟  براندازی  طالب 
خود است چرا استقالل خودرا  فدای 
طی  کندکه  می  یهود  گراهای  بنیاد 
نکرده  نظرات  تعدیل  ابداً  سال   60
اندوامروز جراید تل آویو  از تروریسم 

یهود حرف می زنند؟
***

بتواند   ایران   که  ندارند  باور  مخالفان 
و  تعدیل   سمت  به  زمان   مرور   به 

اصالحات بنیادی  رود.
زیرا   . آمریکاست  عادت  باور  این   =
آنها  عقیده دارند  هیچ چیز  درهیچ 
ما  آنکه  مگر  افتد   نمی  اتفاق  کشور  
آن را اراده کرده باشیم. ودرست این 
امروز  تابه  که  است  نگاه  بااین  حرف 

دیکتاتور زا بوده است .
***

کار ایران باایرانیان  است وبرگشتن به 
گذشته و دیپلماسی دخالت گر  بعداز 

یالتا محال است .
جهادگرارا   سنی  دوستان  مخالفان  
عربستان  شیرده  من  نُه  گاو  درقامت 
اُمرا می بینندکه یاباید  تابع باشند  و 
یا درخطرند. اما دوستان اروپای متحد 
ندارند.  اعتنا  قضیه   دراین  دمکرات  
وظواهری  الدن  بن  بینند  نمی  آیا 
عربستان  پول  پروردۀ  البغدادی  و 
درایران   که  بینند  نمی  اند.  سعودی 
قوی  همیشه  طلبی   استقالل  روح 
است . نمی بینند که نظام  ها می روند 
نمی  ماند.  می  طلب  استقالل  وایران  
بینند  که ایرانیان  بایهودیان  عهدی 
با اسرائیلی که خودرا  عمیق دارند نه 

سیاستگزار د آمریکا می داند.

اسرائیل   بنیادگذاران   1948 در 
تشخیص دادند  که دین یهود  درشرف  
ازبین رفتن  است . پس صیونیسم  را 
راه انداختند  و امروز  رویارویند. دینی 
که مایل است  قواعد خودرا  برجامعه 
نتان  ، که حتی  اسرائیل  تحمیل کند 
یاهو  مجبور شد یکی از سران بسیار 

خطرناک آنهارا توقیف کند.
***

سازمان  مخالفت   این  درجریان   
سیاسی   های  بینی  واقه   ، یافته  
قربانی لذت مخالفت و مخالف خوانی 
در  و  امروز  در  خودرا  مخالفان   شد/. 
بویژه   ننهادند   زمانی  این  مقتضیات  
از   ناشی  مخالفان  زخمهای  درآ«ریکا 
تروتازه کردند.  تاریخی  شکست های 
هرگز کسی  ننوشت  شکست درهندو 
چین  وعراق ناشی از استعمار  فرانسه 
و اشغال آمریکا  بودوربطی  به امضای 
جلوگیری  تنها هدفش  که  قراردادی  
ندارد.  است   اتمی  سالح  تکثیر   از 
 . اند  سیاسی  شورآب  در  مخالفان 
ترامپ  آقای  هجویات  به  کنید  نگاه 
هاست  بهترین  درمالش  چگونه   که 
مخالفان  که  فرصت  دراین  درآمریکا. 

وین آفریده اند.

دکتر کاظم ودیعی - پاریس

مخالفان قراردادوین
  درشورآب سیاسی

پرزیدنت اوباما و آقای اردشیر زاهدی می گویند:

عدم تصویب قرارداد وین برابر با جنگ وفاجعه اقتصادی است

تصویر زیر معاونان وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده در مذاکرات اتمی بین ایران و1+5 را نشان می دهد.
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کبوتر پر قیچی 
او  بواسطه  که  :کسی  قیچی  پر  کبوتر 
دیگران را جلب و جذب کنند. » امثال 

و حکم ، دهخدا «
***

امت  این  ایم  گفته  بارها  و  بارها 
باورهای  و  فکر  طرز  آن  با  واپسگرا 
خرافی تا تکانی نخورد و بیدار نشود، 
کاری  حاال  است.  معرکه  پس  کالهش 
و  پیشرفته  زده  اسالم  کشورهای  به 
امنیت  و  رفاه  در  که  منطقه  متمدن 
از  حرفمان  ما  نداریم  میکنند  زندگی 
آن  در  همه  که  خاکی  از  است.  ایران 
ریشه داریم ، از خاکی که شور بختانه 
امروز به فالکت و سیاهی افتاده است. 
اعماق  از  را  و متعصب  نادان  جماعتی 
و  با دست خودمان   ، زشتی  و  پلیدی 
با کمکهای انسان دوستانه کفار غربی 
که نگران حقوق بشر بودند، آوردیم به 
به  احتیاج  که  را  رژیمی  آن  و  میدان 
خاک   ، داشت  انقالب  نه  و  اصالحات 
با  انقالب  همان  امروز  حاال  کردیم. 
باال هم  شکوه مردمی همانند تف سر 
به صورت خودمان برگشت هم به کفار. 
نوع  از  زده  اسالم  بلبل  و  گل  کشور 
نو  و  روشنفکران  حتی  که  ناب  شیعه 
اندیشان آن هم سینه زن و عزادارند 
در مخمسه و بال افتاده است. از اوضاع 
و  جامعه  و  فرهنگ  تا  گرفته  طبیعی 
خرابی  و  تباهی  به  رو  همه  سیاست، 
ایران  بر  حاکم  وحوش  است.  کامل 
خوب میدانند که برای بقای خودشان 
دشمن  و  بسازند  بحران  همیشه  باید 
و  بازی  شب  خیمه  با  و  کنند  تراشی 
دروغ و حقه بازی مردم بیچاره را آزار 
کنند.  تر  را گنده  تا شکم خود  دهند 
اوضاع کنونی ایران و آنچه که در طی 
بر  باشکوه  انقالب  نحس  موجودیت 
درستی  نمایانگر  است  گذشته  کشور 
تردیدی  جای  هیچ  و  ماست  ادعای 
بخشی  هر  روی  به  دست  ندارد.  هم  
زندگی،   ، هنر   ، فرهنگ   ، جامعه  از 
سیاست ، اقتصاد ، منابع طبیعی و آثار 
باستانی و و و... بگذارید آثار خرابی و 
نابودی را می بینید. هنگامی که حس 
با  همراه  گرایی  ملیت  و  پرستی  وطن 
انساندوستی  اصأل وجود نداشته باشد 

و فقط در راستای امت سازی و اهداف 
امتی با بالهت و موهومات همراه باشد، 
برآیندش آنست که امروز می بینیم . 
البته نواندیشان و  سوپر روشنفکران ، 
این جریان ملی گرایی و وطن پرستی 
که  میدانند  نژادپرستی  نوعی  را 
مغلطه ای بیش نیست و بحث در باره 
است.  خارج  مقاله  این  حوصله  از  آن 
و  توخالی  شعارهای  و  پوچ  ادعاهای 
ویژگی  از  که  گویی  دروغ  و  دشمنی 
از  بجز  نظام مقدس است چیزی  های 
نیست.  امت  باورهای  کوزۀ  تراوشات 
بعد از سه دهه خرابکاری و ندانم کاری 
مذاکره  سرمیز  کفار  با  شدند  مجبور 
البته  بنشینند و آنچه که خود دانید. 
آخوند جماعت در وقاحت و دریدگی 
به هم  تا جایی که حتی  بی همتاست 
آخوری خودش هم هیچ  رحمی ندارد. 
قضیه را طوری وانمود میکنند که همه 
جمهوری  ریاست  دوران  از  بالیا  این 
رؤسای  بقیه  و  شده  پدیدار  مموتی 
های  کن  کارچاق  یا  آخوندی   دولت 
نظام نعلین و آفتابه  همه سازنده بوده 
احمدی  استاد  دراینکه  البته  اند!؟! 
است  مشنگ  و  نامتعادل  بسیار  نژاد 
شکی نیست و به جرأت میتوان گفت 
بطور کل از نشیمنگاه گیج است و در 
دنیای هپروتش با امام زمان )عج( اس 
او  زمان  در  میکند.  بدل  و  رد  اس  ام 
نفت  تاریخ  هنگفت  و  سرشار  درآمد 
فرقی  و  شد  میل  و  حیف  همه  ایران 
احمدی  کدام  یا  آخوند  کدام  نمیکند 
موجودیت  جمهور.  رئیس  بشود  نژاد 
امتی   - آخوندی  فرهنگ  و  نظام  این 
از ریشه گندیده است و بجز سرنگونی 
گونه  هیچ  فرهنگی  چنان  نابودی  و 
پیشرفت اجتماعی و اخالقی و انسانی 
ته  به  کفگیر  گرفت.  نخواهد  صورت 
مجبورند  حاال  و  است  خورده  دیگ 
درآمد  که  چندرغازی  همان  برای 
و  بزنند  همدیگر  کله  و  سر  به  دارند 
تصفیه حساب های جناحی کنند. اگر 
پول و پله دوران بشکه صد دالری را 
منوال  همان  به  هنوز  اوضاع  داشتند 
هوار  میتونند  فقط  حاال  ولی  میبود 
بکشند و خالی ببندند. این » کبوتر پر 
روحانی  دکتر  جناب  یعنی  ما  قیچی« 

که یکی از بزرگترین خالی بندان نظام 
مقدس میباشد به منظور جلوگیری از 
خونریزی شدید بیمار منتخب شد نه  
برای بهبودی و مداوای او . حاال هم که 
از بخت بلند  با  تشکیل دولت » تدبیر 
امید واهی « مشغول رنگرزی  الکی و 
خودش  که  انگار  نه  انگار  و  باشد  می 
است.  داشته  جریانات  این  در  دستی 
به  ورشکستگان  و  نابخرد  جماعت 
تقصیر، چنان ضرباتی به پیکر صنعت 
و کشاورزی زده اند که جبرانش چند 
نیست  بد  کشید.  خواهد  طول  دهه 
سری به کوچه اقتصاد مقاومتی بزنیم 
را  استکبار  دماغ  که چگونه  ببینیم  و 
ایلنا  گزارش  طبق  میمالند.  خاک  به 
براساس اعالم سازمان توسعه تجارت 
از  چینی  اجناس  در  ایران  واردات 
تلویزیون،   ، چراغ  ،  لوستر،  جمله 
بادام زمینی،  سیر، مجسمه، دستگاه 
گوشی  مایکروویو،   پخش،   و  ضبط 
رختشویی،  همراه،  آجر، ماشین  تلفن 
پارچه، کیف مدرسه، چمدان،  بلندگوی 
خودرو،   ساعت مچی )دیواری، جیبی(، 
 لیوان،  کره، المپ کم مصرف ،  قاشق و 
چنگال، پشم حالجی شده، دستکش 
جراحی، سشوار،  عروسک، میکروفن، 
تراش،   ریش  کلنگ،  و  بیل   باطری، 
تیغ،   برقی،   بخاری  ،  زیپ،  شانه 
آهن   ، پیچ،  اسباب بازی  پونز،  میخ، 
و  عینک  ماسه،  و  شن  زغال،   ربا، 
روسری،  چادر،   ،   پارچه،   عدسی 
خاردار،   ،  ترازو،سیم  گردن  دستمال 
و  کاغذ  ویدئویی،  بازی های  الکل، 
مقوا،  چسب، سبوس ، هدفون، آچار،  
شیلنگ،   سویا،  دستکش،  و  آرد 
گاو   بلندگو،  فرش،  جوراب،  کاشی،  
 ، اسب   ، االغ  صندوق،  الستیک، 
بر  است.همچنین  بوده  حصیر  و  گاو 
اساس آماری دیگر حجم برخی اقالم  
تیغه  و  تراش  میزان 830 تن مداد  به 
 ، میخ  تن   780 پاکن،  مداد  247تن   ،
میخ سر پهن و پونز، 780 کیلو رخت 
تن   388 سیر،  تن   713 چوبی،  آویز 
تن   48  ، چوبه  زرد  تن   184  ، عدس 
نخود فرنگی، 160 تن قرقره و ماسوره 
انواع  تن  بازی، یک  کیلو خمیر   160 ،
شمع ، 14 تن سنگ پا ، 16 تن واکس 

سوزن  تن   35 و  زیپ  تن   10 کفش، 
دوم  سال  چهار  است.  بوده  دوزندگی 
تمام  بهای  نژاد  احمدی  دولت محمود 
شده پوشاک در تولیدی ها و همچنین 
به روز تغییر می  اجناس وارداتی روز 
کرد و همین امر موجب شد تا بسیاری 
پوشاک ورشکسته  کنندگان  تولید  از 
چراکه  شوند  خارج  تولید  عرصه  از  و 
بازار  به  چینی  اجناس  زمان  آن  در 
ایران امده و تولید کننده ایرانی نمی 
با کاالی مشابه چینی رقابت  توانست 
رقابت،  عدم  این  دلیل  البته  کند. 
چین  پوشاک  نازل  شده  تمام  قیمت 
استقالل.  میگویند  این  به  بعله  بود. 
البته این فقط نمونه ایست از واردات 
جنس  چقدر  میداند  خدا   ، چین  از 
قاچاق و بنجل از روسیه و هندوستان 

و بقیه الشخورها وارد کرده اند.
اسفناک  اوضاع  از  نمونه  یک  اینهم 
صنعت در یک استان ایران .به گزارش 
مدیره  هیئت  اعضای  مهر،  خبرنگار 
خانه صنعت و معدن استان آذربایجان 
از  استاندار  با  درنشستی  شرقی 
در  استان  واحدصنعتی  تعطیلی5000 
استاندار هم  و  دادند  دولت دهم خبر 
با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های 
و  صنعت  زمینه  در  استان  این  باالی 
یکی  صنایع  از  حمایت  گفت:»  معدن 
دولت  های  برنامه  ترین  اصلی  از 
با  و  جوری  چه  حاال  است«.  یازدهم 
کاری  کثافت  میخواهند  توانایی  کدام 
میداند  خدا  کنند  تمیز  را  خود  های 
بر  افراد   مقدس  نظام  در  اصوأل  چون 
ماله کشی  و  ندانم کاریهای خود  پایه 
برای والیت فقیه ، در مقام های باال جا 
و  تجارب  بر حسب  نه  میکنند  خوش 
برای خالی  البته  رشته تخصصی خود 
متخصص  دوتا  یکی   ، عریضه  نبون 
اگر  که  اند  گذاشته  کابینه  در  هم 
والیتمدار نبودند حاال بایست تاکسی 
زن  سینه  امت  از  چون  ولی  میراندند 
خدمت  کابینه  در  هستند  عزادار 
اکره  و  عمله  شان  میکنند.اکثریت 
اند، قبأل طرف دم کوره آجرپزی بوده 
سیرابی  یا  و  میدوخته  پوستین  یا  و 
شیردون می پخته حاال شده استاندار 

و سردار و  وزیر فالن و بهمان.

را  خوانها  روضه  جمهوری  کارنامه 
میتوان در آمار و ارقامی که خودشان 
از  یکی  در  سنجید.  میکنند  پخش 
گزارش  به  آخوندی.  آمارهای  همین 
ایسنا: » ازدواج 360 دختر زیر 14 سال 
اجتماعی  اورژانس  رئیس  ایران«.  در 
سازمان بهزیستی گفت: »... بر اساس 
بیشترین  ملی،  پژوهش  یک  نتایج 
سالهای  در  فراری  دختران  آمار 
به  بود که  به دخترانی  گذشته مربوط 
خاطر خشونتهای فیزیکی پدر و مادر 
حال  در  ولی  می کردند  فرار  خانه  از 
حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه 
قرار  اعتیاد و تعرض جنسی  در دامن 
بعله  می کنند...«  فرار  خانه  از  نگیرند 
یکی دیگر از شاهکارهای نظام مقدس 
اسالمی البته در جمعیت هفتاد و چند 
است  ناچیز  بسیار  رقم  این  میلیونی 
به  خبر.  این  به  میخوریم  بر  اینکه  تا 
گزارش اعتماد آماراعالم شده از سوی 
که  می دهد  نشان  ایران  احوال  ثبت 
در سال  که  15 سالی  زیر  زنان  تعداد 
کرده اند،  ازدواج  ایران  در  گذشته 
همین  و  است  نفر  هزار   41 از  بیش 
ملل  سازمان  های  ارگان  در  نیز  آمار 
بیان  با  ادامه  در  است. وی  ثبت شده 
اینکه متاسفانه دختران ما نمی توانند 
طی  پسران  همانند  را  رشد  پله های 
مهم ترین  از  ...یکی  افزود:»  کنند 
این  خانواده ها  در  موجود  مشکالت 
بلوغ  سن  به  دختران  وقتی  که  است 
گیرانه  سخت  رویکرد  با  می رسند، 
مواجه  خانواده ها  محدودگرایانه  و 
می شوند.اطالعات کم برخی خانواده ها 
دختران  با  رفتار  نحوه  با  ارتباط  در 
را  باعث شده که فرزندان دختر خود 
از  قبل  را  آنان  همچنین  و  کنند  منع 
رسیدن به سن 15 سالگی شوهر دهند. 
که  شده  باعث  عامل  همین  متاسفانه 
در  دختر   360 گذشته  سال های  در 
کنند  ازدواج  سالگی   14 از  کمتر  سن 
که متاسفانه 10 مورد از آنان کمتر از 10 
سال سن داشتند. وی بر لزوم استفاده 
از ظرفیت روحانیت در  پیش  از  بیش 
تاکید  فرزندان  تربیت  اصول  تبیین 
کرد...«خوانندگان گرامی التفات دارند 
که تمام این ناهنجاری های اجتماعی 
و فرهنگی و اخالقی ، نتیجه مستقیم 
که  است  امتی   - آخوندی  باورهای 
و  است  شده  ایران  مردم  گریبانگیر 
ماندگان  عقب  رژیم  سرنگونی  بجز 
ذهنی و پاکسازی فرهنگ خشونت و 
تعصب ، هیچ راه دیگری وجود ندارد. 
آخوند دکتر روحانی و مابقی روحانیت 
نخواهند  کارساز  کدام  هیچ  پوسیده 

بود.  

سهیال  همیشه  بزرگترم  خواهر  و  من 
را کتک می زدیم. او سه سال داشت، 

بقیه : رضاشاه

من پنج ساله بودم و خواهرم ده ساله. 
سیهال دختر بچه شیرینی نبود، کتک 

ورود  محض  به  و  بود  َمَلس  خورش 
بوجود  آدم  در  وصف  غیرقابل  نفرتی 
دنیای  این  در  االن،  شاید  می آورد. 
را  خواهرم  و  من  شما  خشونت،  ضد 
ولی  بدانید  انگیزی  نفرت  موجودات 
و  بدذات  آدمهای  ما  قسم  خدا  به 
خبیثی نبودیم. سیهال پتانسیل باالیی 
اصلن  ما  داشت،  خوردن  کتک  برای 
قلبی  با  کردیم  نمی  گناه  احساس 
می  را  او  آسوده  خاطری  و  مطمئن 
زدیم. احتماالً سهیال هم در آن زمان 
است  همین  زندگی  کرده  می  تصور 
بزنیم  را  او  که  ماست  وظیفه  این  و 
ما  به خانه  روز  نبود هر  وگرنه مجبور 
بیاید و کتک بخورد. حاال من پنجاه و 
مخالف  و  صلح  طرفدار  ساله ام،  چند 
خشونت،  اما همین حاال نیز یاد سهیال 
بوجود  من  در  شیطنت  از  رگه هایی 
و  میاید  لبم  گوشه  لبخندی  میاورد، 

دلم میخواهد دوباره کتکش بزنم.

***

)پسرم(  بزرگهمر  و  اُزر  اریش 
هم سپری  با  را  زندگی  از  دوره ای 
کردند. زمانی که بزرگمهر سه ساله 
تخیلی  افساته   و  وهرداستان  بود 
جذاب  برایش  خواندیم  می  که 
من  قصه  های  با  اُزر  اینکه  تا  نبود، 
شخصیت های  سررسید.  بابام  و 
و  بودند  واقعی  اُزر  داستان های 
داستان ها  محور  ساده،  اتفاق های 
و  من  قصه های  با  بزرگمهر  بود. 
کتاب  و  کرد  برقرار  ارتباط  بابام 
تا  شد  دیده  و  شد  خوانده  آنقدر 
از  هر  من  گرچه  شد.  پاره  تکه 
جمع  را  کتاب ها  ورق های  گاهی 
می کردم،  جلدهایشان را پیدا می 
بندیشان  با چسب سرهم  و  کردم 

می کردم.
بود  نازیسم  مخالفین  از  اُزر  اریش 
اما  درگذشت  پیش  سال  وهفتاد 
قصه هایش هنوز شیرین است، گر 

چه گاهی بد آموزی هم دارد. 
بزرگمهر حاال نوزده سال دارد.

هشتـم مهر 49
***

شماهم می توانید یادداشتهای خودرا 
به آدرس پست الکترونیکی ما ارسال 
نام  با  یا  و  خودتان  بانام  تا  دارید 
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مردی  که  جنگلی  خان  کوچک  میرزا 
داشت   طلبگی  وسابقۀ  بود  مذهبی 
»جمعیت   عنوان  با  حزبی  وقتی 
درمرامنامۀ  داد  تشکیل  اتحاداسالم« 
دین  که  بود  کرده  تأکید  خود   حزب 
ازسیاست باید جداباشدو دیانت  چون 
از عواطف  قلبیه است  باید مصون از  
تعرض باشد . در آغاز حکومت خمینی 
نیز امثال بازرگان و ملی مذهبی های 
از  را  خمینی  که  کردند  تالش  دیگر 
منع  دولت  در  دین  دادن  دخالت 
نظر  از  که  خمینی  سرانجام  اما  کنند 
شد  موفق  متحجربود  بسیار  فکری 
ضربه  کندو  تلفیق  باسیاست  را  دین 

سنگینی بر آن واردسازد. 

ها  آسوری  بر  بزرگ  کوروش  وقتی 
پیروز شد  جمیع اسیران را گردخود 

 ، ها  آسوری  ای   «: کردوگفت  جمع 
نجات  فرودآوردید  تسلیم  سر  چون 
مطیع  نیز  بعدازاین  چنانچه   یافتید، 
وهیچ  یافت  خواهید  عافیت  باشید 
خطری متوجه شما نخواهد شد.ازاین 
اداره  ، مدیران دیگری کارتان را  پس 
خود  های  درخانه  شما  کرد.  خواهند 
هائی  زمین  همان  بود  خواهید  ساکن 
می  وزرع  کشت  این  از  قبل  که  را 
باهمان   . نمود  خواهید  آباد  کردید 

زنان واطفال

 که مأنوس بودید  زندگانی خواهید کرد  
فقط ازاین پس ، نه باما ونه بادیگری ، 
ونبردنخواهیدپرداخت  مبارزه  به 
قوانین  دروضع  که  شماهستید   ...
به  مجبورید   نه  مختارید  خود  برای 
کوروش  سخنان  آنان.«وقتی  اطاعت 
به  خودرا  حضار  عموم  اینجارسید  به 
وعده  کنان   تضرع  و  انداختند  پایش 
اطاعت  دارد  ومقرر  امر  هرچه  دادند 
کنند..)از کوروش نامه نوشته گزنفون 

ترجمه رضامشایخی ص 113(

پرچمهای  کردن  پاره  ماجرای 
انقالب  زمان  کالغهادر  توسط  دولتی 
مشروطیت را از کتاب تاریخ مشروطه 
ایران نوشتۀ احمد کسروی می خوانیم 
یمداستان شگفتی رخ  ... درتهران   «:
معنائی  بخود   که  داستانی  یک   . داد 
از دشمنی که  نمی داشت ولی مردم  
دادند.  بآن  معانی  بادربارمیداشتند 
رنگ  سرخ  بیرقهای   آنکه  چگونگی 
باالی  هم   پهلوی  تا   سه  که  دولتی 

یکروز  میشدی   زده  العماره   شمس 
قارقارکنان    ، کالغها  از  انبوهی  گروه 
کردن   بپاره  و  ریختند  آنها   بسر 
قارقار گردآمده   بآواز   پرداختند. مردم 
بتماشا ایستادند وکم کم انبوه گردیدند 
. از ارک سه تیر به کالغها  انداختند ولی 
نتیجه نداد  ودوبیرق  را بیکبار تکه تکه 

کردند.
سپس تا یکهفته  انبوهی کالغها  ازباالی 
تهران  کم نمیشد وبهرکجا که  بیرقی 
میدیدند  بسرآن گرد میآمدند  وبپاره 
کردن می پرداختند. مردم این را نشان 
دانستند   قاجاری   خاندان  برافتادن  
وبشهرهای دیگر  نامه نوشته  وداستان 
که  گفتگوست  بی  دادند...  آگاهی  را 
کالغان  نه آگاهی از مشروطه میداشتند 
ونه دشمنی با  محمدعلیمیرزا  مینمودند. 
دانسته نیست  بهر چه  این کاررا کرده اند.« 

تیسفون  کاخ  که  هنگامی  گویند  می 
را برای خسرو انوشیروان می ساختند  
راضی  برخوردندکه  پیرزنی   خانه  به 
کلبه  فرمود  نبود.کسرا  آن  بفروش 
بود بجا گذاشتند.  را چنان که  پیرزن 
اورا  دیگر  های  وانگیزه  جهت  بهمین 
روی  از  پس  اند.  خوانده  »دادگر« 
درایران،  اسالمی  آمدن  حکومت  کار 
را  ایرانیان  از  بسیاری  خانه  زور  با 
مردم  ناموس  و  ومال  وجان  گرفتند، 
مورد تعرض پیروان اسالم قرار گرفت. 
صفتان  تازی  با  نژاده  ایرانیان  تفاوت 
در همین نکته هاست که امروز دیگر 
به عنوان درس تاریخ درمدارس ما به 

نوجوانان ایرانی نمی آموزند.

قبل از ظهور سینما ، درلندن سالنهائی 
موسیقی  شنیدن  برای  مردم  که  بود 
می  وارد  آن  به  خریدندو  می  بلیط 
درسال  لومیر  برادران  وقتی  شدند. 
نزدیک  فیلم  بار  اولین  برای   1895
نمایش  به  ایستگاه  قطاررابه  شدن 
گذاشتند آنقدر صحنه طبیعی بود که 
مردم از ترس اینکه زیر قطارنروند  از 
علیرغم  اما  کردند.  فرار  سینما  سالن 
سینما  آفرین  وحشت  شروع  این 
سالنهای  جای  زود  خیلس  توانست 
امروز  بگیردو  درلندن  را  موسیقی 
ترین  ومطرح  مهمترین  از  سینما  نیز 
جهان  جای  درهر  سرگرمی  وسایل 

محسوب می شود.

میالدی  دوازدهم  درسال  کالیگوال 
متولدشد ودرسال 41 میالدی کشته 

زندگی  آخر  چهارسال  اودر  شد. 
دیکتاتورترین  عنوان  به  خود 
لقب  جهان  فرمانروای  وخونخوارترین 
به  خودرا  اسب  او  گویند  .می  گرفت 

عنوان کنسول برگزیده بود.

 1789 سالهای  دربین  بورک  ادموند 
اتحاد  اگر  که  میکرد  ادعا   1797 تا 
دولت  و  اورتدوکس  کلیسای  بین 
خورشید  برود  ازبین  پادشاهی 
کرد.  خواهد  غروب  اروپا  درخشان 
افکار او بر سیاستمداران نسل بعدازاو 
او سخنگوئی   . گذاشت  بسزائی  تأثیر 
می  خسته  زود  را  مخاطبانش  که  بود 
اش  درباره  که  موضوعاتی  اما  کرد 
سخن می گفت بر سیاستهای آن روز 
آزادی  جمله  از  گذاربود.  تأثیر  جهان 
آزادی   ، آمریکا  گانه  سیزده  ایالتهای 
مردم  برای  آزادی  ایرلند،  مردم  برای 
هندوستان از نفوذ کمپانی هندشرقی 
چون  بی  نفوذ  از  پارلمان  آزادی   ،
وچرای پادشاه و ازبین بردن ترسی که 
شده  چیره  برمردم  فرانسه  انقالب  از 
بود از کارهای عمده ای است که تحت 

تأثیر افکاراو بوجودآمد.

آمریکائی  بزرگ  مخترع  ادیسون 
رسانده  ثبت  رابه  زیادی  اختراعات 
داشته  مؤثری  نقش  بشر   رفاه  در  که 
اند. اما یکی از اختراعات او که امروز 
اختراع  رسد  می  بنظر  عادی  بسیار 
عروسکی است که حرف میزد. امروزه 
قادرند  که  هائی  عروسک  ساختن 
حرف بزنند  یک کار  عادی است . اما 
چنین  پیش   سال  چهل  یکصدوسی 

پدیده ای بسیار اعجاب برانگیز بود.

ایران   بخصوص  درآسیا   آنکه  با 
دانشگاه  بیش از 1500 تا 1800 سال  

سابقه دارد  دراروپا  اولین دانشگاهها 
میگرفتند   سرچشمه   مدارس  از  که 
کلیساها  دراطراف  وسطی   درقرون 
اینکه  ولی  آمدند  بوجود   دیرها   یا  و 
از  پیش  دانشگاهها  این  از   کدامیک 
است  نامشخص  است   دایرشده  همه 
دهد  می  نشان  مدارک  که  آنجا  .تا 
دانشکده پطشکی سالرنو  درایتالیا را 
که درسال 900 میالدی تأسیس گردید  
دانست  اروپا  دانشگاه   نخستین  باید 
به  مربوط  دروس  فقط  دراینجا  .اما 
پزشکی  تدریس می گردیدوواقعًا نمی 
حساب  به  دانشگاه  یک  را   آن  توان 
دانشگاه  اولین  افتخار  بنابراین  آورد. 
درایتالیا  بولونیا  دانشگاه  به  یا   اروپا 
رسدکه  می  پاریس  دانشگاه  به  ویا 
هردوی آنها قبل از سال 1200 میالدی  
تأسیس شدند. مواد درسی که دراین 
دو دانشگاه تدریس می گردید  عبارت 

بودند از فلسفه ، پزشکی وقانون.

فسفر که درمیان مصارف مختلفی که 
می  بکار  نیز  کبریت  درساختن  دارد  
درارگانیزم   زیاد   نسبتًا  مقدار  به  رود 

بدن انسان نیز وجوددارد.
را  ما  بدن  وزن  از  درصد   1/1 تقریبًا  
نیازروزانه  دهد.  می  تشکیل  فسفر 
می  گرم  یک  به  تقریبًا  انسان   بدن 
گوناگون   خوراکهای  ازطریق  رسدکه 
 ، لبنیات   ، پنیر   ، قرمز  گوشت  نظیر 
تخم مرغ ،  ماهی کنسروشده و آجیل 

تأمین می شود.

شرلوک هولمز کارآگاه معروف و دکتر 
واتسون دوشخصیت داستانی هستند 
کونن  آرتور  قلم  از  بار  اولین  برای  که 
دویل  A.Conan Doyle  پزشکی که 
کرد  تراوش  آورد  روی  نویسندگی  به 
بود   1859 سال  متولد  دویل  دکتر 
کارآگاه  .او  درگذشت   1930 ودرسال 
هولمزرا برای اولین بار درداستانی بنام 
:A Study  in Scarlet   معرفی کرد 
اما مورد استقبال کسی قرارنگرفت تا 
اینکه  این شخصیت را در داستانهای 
بنام  ای  درمجله   1891 درسال  کوتاه 
استقبال  با  که  بکارگرفت  استرند 
مجله  آن  خوانندگان  گستردۀ  
هولمز   شخصیت  شهرت  و  قرارگرفت 
درنویسندگی  دویل  جهانگیرشد.. 
وروش  بود  پو  آلن  ادگار  سبک  پیرو 
استادانش  از  یکی  از  را  هولمز  علمی 

در دانشگاه ادینبورگ آموخته بود. 

یعنی  خود  قهرمان   داستانی  در  او 
علت  به  اما  کشت  را  هولمز  شزلوک 
خوانندگانش  حد  از  بیش  تقاضای 
کندوتا  زنده  اورا  دوباره  مجبورشد 
سال 1927 چهار داستان بلند و بیش 
کارهای  بر محور  کوتاه  داستان   50 از 
به  واتسون  دکتر  و  هولمز  شرلوک 
رشته تحریر در آورد. او به لقب »سر« 

نیز مفتخر شده بود.

 
پُل پُت  رهبر خون ریز  رژیم کمبوجیه 
در سالهای 1975 تا 1978 بود.جنبش 
مسئول  داشت  نام  سرخ   خمر  که  او 
کامبوجی  نفر  هزار  صدها  مرگ 
به  او   .افکار  است  دوران   این  در 
اما  بود   مارکسیسم  خودش  ادعای 
بنیاد گرائی که  خمر سرخ  کمونبسم 
استالینیسم  کرد   می  عمل  آن  به 
اعضای  جذب  به  رژیم  بود.  افراطی 
مراتب  درسلسله  مستمندودرمانده 
اجتماعی، پرداخت وبا وجود آنها  پایه 

ارتش چریکی خمر سرخ را  گذاشت. 
او مخالفت می کرد کشته  با  وهرکس 
می شد.  شاید بتوان به نوعی رژیم پُل 
پُت را پیشرو داعش تلقی کرد. پُل پُت 
در سال   1998  درسن 72 سالگی از 

دنیا رفت.

و  ظریف  بسیار  پارجه  نوعی  ترمه  
پیش  ها  قرن  از  که  است  گرانقیمتی 
در یزد بافته می شود وشهرت جهانی 
بسیار  پشم  از  ترمه  دربافت  دارد. 
می  استفاده  بلند  الیاف  با  مرغوب 
شود. برای بافت ترمه باید دونفر بهم 
است  اصلی  بافنده  یکی  کنند.  کمک 
او  به  که  اوست   یار  دست  دیگری  و 

»گوشواره ِکش« می گویند.
ووقت  و  حساس  بسیار  ترمه  بافت 
ودستیار  بافنده  یک   . است  گیر 
 25 تا   20 تنها  توانند  می  او  خوب 
زمینه  ببافند.  درروز  ترمه  سانتیمتر 
پارچه ترمه از رنگ های عنابی ، قرمز 
روشن ، سبز، نارنجی وسیاه   سود می 
ایران  بافت  ترمه  تاریخ  درطول  برد.  
شده  ستوده  مختلف  اقوام  توسط 
ترمه  هم  هخامنشیان  درزمان   . است 
درمراسم  شاه  کوروش  و  داشت  رواج 
رسمی شنل ترمه  ارغوانی رنگ  می 
ها  یونانی  تقلید  مورد  بعداً  پوشید.که 
از  یونانی  مورخین  و  قرارگرفت  نیز 
ترمه بسیار تعریف کرده اند.امروز هم 

بهترین ترمه ایران بافت یزد است .

کـوتاه
وخواندنی

اهوخواندنی کو�ت

  کوتاه    و
خواندنی

           دین ودولت

         پرچم و کالغها

         کوروش واُسرا

         شاه دادگر

         موسیقی وسینما

برادران لومیر

         کالیگوال

         ادموند بورک

ادموند بورک

         اختراع ادیسون

        دانشگاه قدیمی

دانشگاه بولونیا

        فسفر دربدن ما

        خالق هولمز

Sir Arthur Conan Doyle

            پُل پُت وخمرسرخ

            پارچه ترمه
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رسانی  آگاهی  برای  باستان   ُرم  در 
که  وسایلی  برروی  را  آن  مردم  به 
پوست  مانند  بود  مرسوم  روزگار  آن 
حیوانات و یا برگ درختان و نظایرآن 
می  عمومی  درمعابر  و  نوشتند  می 
عالوه  باستان  درایران  آویختند. 
عمومی  معابر  در  ها  جارچی  براین   
میرساندند.   مردم  گوش  به  خبرهارا 
آن  با  امروز  ما  که  به صورتی  روزنامه 
در  بار  نخستین  برای  سروکارداریم 
از  پس  سال   150 مجله  و   1500 دهه 

روزنامه در اروپا متداول شد.
درآمریکا  برای اولین بار درسال 1690 
استعمارگران  اما  منتشرشد  روزنامه 
انگلیسی خیلی زود جلوی انتشار آن 
را گرفتند امروز در سراسر جهان گاه 
از قدرت  پیدا می شوند که  دولتهائی 
بازداشت  به  و  ترسند  می  مطبوعات 
و  نویسان  روزنامه  کردن  زندانی  و 

توقیف روزنامه ها می پردازند.

کبیر  یا  »آرام«  اقیانوس   ترین  بزرگ 
سطح  سوم  یک  از  بیش  که  دارد  نام 
آن  وسعت   . است  پوشانده  را  زمین 
حدود 180 میلیون کیلومتر مربع است 
اقیانوس که عمیق  این  .عمق متوسط 
شود  می  محسوب  نیز  اقیانوس  ترین 
ترین  .عمیق  است  متر   4270 حدود 
نقطه آن حدود 11 هزار متر عمق دارد.

هزار   11 حدود  آرام  اقیانوس  پهنای 

که  است  کیلومتر   17700 برابربا  مایل 
به  و   شروع  آمریکا  غربی  سواحل  از 
ختم  استرالیا  و  آسیا  شرقی  سواحل 

می شود.

یکی  زیست  محیط  آلودگی  امروزه 
  . دولتهاست  بزرگ  گرفتاریهای  از 
از  پیروی  به  تاریخ  طول  در  ایرانیان 
ایرانی  بزرگ  اندیشمند  های  آموزه 
و  پاکی  رعایت  به  ملزم  اشوزرتشت  
 . خودبودند  زیست  محیط  پالودگی 
درصد   5 فقط  جمعیتش   که   آمریکا 
 25 از  بیش  است  جهان  کل  نفوس 
درصد آلودگی محیط زیست جهان را 
ها  آلودگی  این  وقتی  باعث می شود. 
به طبقات باالی هوا می رسد  با بخار 
آب موجود درهوا ترکیب شده وتولید 
اسید  باران  وآنگاه  کنند  می  اسید 
خسارات  که  بارد  می  زمین  برسطح 
، وسایل  اتومبیلها  بناها،  به  ای  عمده 

مورد استفاده بشر و... وارد می کند.

انسان   که  باورند  براین  دانشمندان 
هائی  میمون  مانند  پستاندارانی  از 
و  ها  شمپانزه  ها،  گوریل  اجداد  که 
آمده  پدید  اند  بوده  اوتانها   اورانگ 
اجداد  سال  هزاران  درطول   . است 
تحت  و  محیطی  تغییرات  براثر   ما 
گفته  تکامل  آن  به  که  تأثیر عملیاتی 
تبدیل  اولیه  های  انسان  به  شود  می 
را  انسان  تکامل  شدند.دانشمندان 
پله  که  دانستند  می  نردبانی  مانند 
های ساده ای دارد و از میمونها شروع 
می  ختم  امروزی   های  انسان  به  و 
که  اند  شده  معتقد  اکنون  اما   . گردد 
تکامل انسان از مراحل بسیار پیچیده 
درخت  همانند   و  است  گذشته   ای  
شاخه  از  برخی  که  است  ای  پرشاخه 
های آن با ارتباطات نا معلومی برروی 

این درخت  روئیده اند.  

تاریک  اعماق  به  ها  دولفین  وقتی 
مافوق  امواج  کمک  با  رسند  می  دریا 
صوت میتوانند راه خودرا پیدا کنند و 
یا به عبارت ساده تر بکمک امواج به 
طعمه برسند و یا از تهاجم دشمنی که 
باخبرشوند.  شود  می  نزدیک  آنها  به 
نوسان  درهرثانیه196000  امواج  این 
به  امواج  این  برخورد  با   . دارند   

آب  درزیر  که  موجوداتی  ویا  اشیائ 
باز  دولفین  وبه  هستند منعکس شده 
یک  مانند   تواند  می  او  و  گردند  می 
سنجش  دستگاه  یک  یا  دانشمند 
امواج  عمل کرده و تشخیص دهد که 
چه عامل دوست یا دشمن در نزدیکی 

و اطراف او قراردارد.

نستًا  مذهبی  فرقه  یک  ها  ُدروز 
خاورمیانه  در  که  هستند  کوچکی 
آنها  از  کنند.هیچیک  می  زندگی 
و  جداشوند  خود  دین  از  ندارند  حق 
آنها  دین  به  تواند  نمی  هم  هیچکس 
مردان  یا  و  آنها  بگرود.زنان ودختران 
وپسرانشان حق ازدواج با افراد خارج 
از مذهب خود ندارند.باورهای مذهبی 
خودرا از دنیای خارج پنهان می کنند.

تمام  طور  به  آنها  از  کمی  تعداد  تنها 
هستند  خود  مذهب  درخدمت  وقت 
مذهبی  مراسم  در  که  دارند  واجازه 

شرکت کنند و کتاب خودرا که حاوی 
و  بخوانند  است  ُدروزی  مذهب  اسرار 
این  شود  می  گفته  محرومند.  بقیه 
در  میالدی   1017 سال  حوالی  مذهب 

قاهره مصر پایه گذاری شده است .

تنها پستاندارانی که تخم می گذارند 
از  . یکی  کنند  زندگی می  دراسترالیا 
دارد  اردک  به  شبیه  منقاری  که  آنها 
پالتیپوس نامیده می شود ودیگری که 

echidna پوزه و چنگال بلندی دارد
است  بعضی ازحیوانات مانند شترمرغ 
تخم هائی به وزن سه پوند  می گذارند 
می  که  تخمهایی  اندازه  نیز  وبعضی 
که  است  ای  نقطه  همانند  گذارند 

درپایان این جمله می بینید. 
دارند  جالبی  عادت  ها  کروکودیل 
می  نوزادانشان  اینکه  محض  به   .
خواهند سراز تخم بیرون آورند صدای 
شکسته شدن تخمهارا می شنوند و با 
عجله خودرا به آشیانه می رسانند تا 

از نوزادان محافظت کنند.

به  های جهان   رودخانه  ترین  طویل   
ترتیب عبارتنداز:

1- نیل درآفریقا 6670 کیلومتر
2- آمازون در آمریکای جنوبی 6449 

کیلومتر
 ) تسه  )یانگ  جیانگ  چانگ   -3

درآسیا  6300 کیلومتر
4- میسی سی پی درآمریکای شمالی  

6020 کیلومتر
 5540 درآسیا  آنگارا  ینیسی   -5

کیلومتر
6- هوانگ هی )رودخانه زرد( درآسیا

5464 کیلومتر
7- اُب  درآسیا 5200 کیلومتر

درآمریکای  پالتا   ریوِدال  پارانا-   -8
جنوبی ، 4879 کیلومتر

9- کنگو درآفریقا ، 4700 کیلومتر
10- لِنا  درآسیا ، 4400 کیلومتر

***

لژیون  بنام  هائی  یگان  از  روم  ارتش 
لژیون حدود   هر  که  بود  گرفته  شکل 
داد.  می  جای  درخود  را  سرباز   5000
به سنان  ازاین سربازان مجهز  هریک 
یا  ، خنجر   آهنی  کاله  یا  کاله خود   ،
شمشیر تیغه کوتاه و سپر بود درضمن 
آنها زره می پوشیدند که از جنس فلز 
اثر  بی  برآنها  نیزه  یا  شمشیر  و  بود 
بود. پای خودرا نیز با صندل  از گزند 
خار مغیالن در امان نگه می داشتند. 
جدیدی  اردوگاه  هرشب  لژیون  افراد 
برای خود می ساختندآنها درظرف 5 
را  مسافت  کیلومتر   30 حدود  ساعت 
توقف می  بعد  پیاده طی می کردند.و 
کردند تا اردوگاه جدید خودرا بسازند.

و  خورشید  شامل  شمسی  منظومه 
وهمه ستارگان و دیگر اجرام سماوی  
است  که به دور خورشید می چرخند.
دیسکی  همانند  منظومه  این  شکل 
آن  دروسط  خورشید  که  است 
 300 حدود  باستان  دوران  قراردارد.از 
سال قبل از میالد پنج سیاره  عطاُرد،  
زهره ، مریخ ، مشتری ،  ُزحل  را می 
می  اززمین   همیشه  زیرا  شناختند 
توان آنهارا درآسمان دید.درآن زمان 
براین  یونانی  دانشمندان   از  برخی 
آسمان  مرکز  خورشید  که  باوربودند 
دورآن  به  وستارگان  زمین  و  است 
میالدی   1500 سالهای  چرخند.در  می 

زمین  که   بود   براین  ها  باور  بیشتر  
بقیه  و  است  شمسی  منظومه  مرکز 
گردند.  می  دورآن  به  آسمانی  اجرام 
شناس  ستاره   1543 درسال  بعد 
-1543( ُکپرنیک  نیکالس  لهستانی  

و  ستارگان  همه  که  1473(دریافت 
دور  به  شکل  دایره  درمداری  زمین 
 1616 سال  چرخندتا  می  خورشید 
دانشمند  کپلر)1571-1630(  یوهانس 
سیارات  همه  که   کرد  کشف  آلمانی  
قوانین  به  معروف  قانون  سه  برطبق 

کپلر  حرکت می کنند.
نیوتن نیز کشف کرد که نیروی جاذبه 
حرکتشان   درمسیر  را  سیارات  نیز 
آلمانی  دیگر  دانشمند  نگهمیدارد. 
فاصله  که  کرد  کشف  بُد    یوهانس 
اجرام آسمانی تا خورشید نیز در مدار 

حرکتشان  تأثیر دارد.

یعنی  جهانی   دوم  جنگ  دوفاتح 
تا   1945 ازسال  شوروی   و  آمریکا 
و هریک  ایستادند  1990 درمقابل هم 
دیگری را  به بهانه های مختلف متهم 
جرأت  آنها  از  هیچیک  اما  کرد  می 

نداشتند  یکدیگررا  به  کردن  حمله 
اتم  بمب  از  هردوطرف  چون 
ها  خوانی  رجز  برخورداربودند.این  
که به هیچ جنگی منتهی نمی شد را 
می  اتم  عصر  ویا  سرد   جنگ  دوران 

نامند.

انگلیسی  فیزیکدان   1911 درسال 
ارنست راترفورد  دریافت که در مرکز 
بنام  ریز دیگری هست  اتم  شیئ  هر 
هسته اتم . کشف او به  پیدایش علم 
فیزیک  آن  به  که  منجرشد  جدیدی 
از  رشته  این  گویند.  می  ای  هسته 
و  مشخصات  دربارۀ   مطالعه  به  علم 
پردازد.  می  اتم  هسته  های  ویژگی 
همچنین به اجزاء کوچکتر یک اتم که 

 Subatomic  به آنها  درزبان انگلیسی
هسته  گویندفیزیک  می   particles
جدیدی   های  راه  پیدایش  باعث  ای 
برای تولید انرژی گردید وهمچنین در 
درمان سرطان نیز  از آن استفاده می 

شود.

آلبرت  آلمانی  دانشمند   1905 ازسال 
ابداع  قوانینی  سری  یک  اینشتین  
کرد که درباره سرعت نور انرژی و جرم 
، فضاو زمان  بحث می کرد. این قوانین 
ها  فیزیکدان  زمان  آن  تا  که  را  آنچه 
باور داشتند بهم ریخت .یافته های او 
نیروی  و  اتمی  بمب  پیدایش  به  منجر 
هسته ای شد.او همچنین توضیح داد 
که چگونه سیارات درزمان  ، به گردش 

خود درفضا ادامه می دهند.

نازک   های  رشته  نوری  فیبرهای 
شیشه و یا پالستیک هستند که نوررا 
منتقل می کنند. و برای این که بتوان 
بسیار  دردونقطه  را  تلفنی  مکالمات 
داد  انجام  کافی  سرعت  با  دورازهم 
امواج نوری تبدیل  به  امواج صوتی را 
مقصد  به  نوری  الیاف  بوسیله  و  کرده 
افزایش  برای  همچنبن   . فرستند  می 
کامپیوتری  های  فایل  انتقال  سرعت 
نیز  مجازی  دنیای  ارتباطات    در 
تلگراف  می شود.وقتی  استفاده  ازآن 
درسال  1837 بوسیله  ساموئل ُمرس 
اختراع شد بکمک الکتریسته  انتقال 

واژه ها صورت می گرفت . 

پرسش وپاسخ علمی

 تاریخچه روزنامه ومجله

 بزرگترین اقیانوس

 آلودگی محیط زیست

 انسان های ماقبل تاریخ

 دید دولفین ها 

 ُدروزی ها کیستند؟

حیوانات تخم گذار

طویل ترین رودخانه ها

لژیون های ارتش روم

 فرضیه منظومه شمسی

جنگ سرد یعنی چه؟ 

 فیزیک اتمی

فیبر نوری
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درختی که اگر مأموران اداره آب دیر 
میرسیدند تبدیل به امامزاده میشد!!!

 خرافات اسالمی و مردمانی که از لوله 
ترکیده شفا می خواهند

جوشیدن آب از یک درخت در خیابان 
جالبی  حاشیه های  همدان  فلسطین 

داشت.
از  درخت،  اطراف  در  ازدحام  با  مردم 
آب آن بطری ها پر کرده و برای شفای 
بیماران بردند. عده ای با شستن دست 
و رو و گرفتن وضو تبرک شدند و یک 
مقام مسوول در شرکت آب و فاضالب 

آب  انتقال  لوله  شدن  رد  همدان، 
شهری از کنار این درخت را تایید کرد 
برای  شرکت  این  کارشناسان  گفت  و 
اعزام  منطقه  به  لوله  ترکیدگی  یافتن 

شده اند.
گرفتن«  »شفا  به  همچنان  مردم  اما 

مشغولند.
و در آن میان بودند کسانی که وقتی 
به آنها می گفتی که این آب مربوط به 
ترکیدگی لوله است، جواب می دادند:
»آقا، لطفًا به مقدسات ما توهین نکن!«

در  پرستاره  آسمان  گران  تماشا 
هیجان  از  درحالیکه   جهان  سراسر 
نادر   اتفاق  یک  برای  هاشان  نفس 
درانتظارماه  بود   افتاده  شماره  به 
بودند.  اَبَرماه   یک  کامل   گرفتگی 
انگلیسی» سوپر مون«  به  یا  »ابرماه« 
زمین  به  نقطه خود   ترین  نزدیک  در 
قرار می گیرد که باعث می شود حدود 
14 درصد بزرگتر و 30 درصد روشن تر 
از زمان های دیگرکه دردورترین نقطه 

از زمین است دیده شود.
گرفتگی کامل ماه زمانی که زمین بین 
خورشید و ماه، قرار می گیرد و سایه 
اندازد    می  ماه   روی سطح  بر  را  خود 
دراین حالت انکسار نور ناشی ازسایه 
قرمز،  و  تاریک  ماه  برروی  زمین 
رسد.بنابراین  می  بنظر  نارنجی   ویا 
برای ماه  اصطالح »ماه خونین« اغلب 

گرفتگی کامل بکاربرده می شود.

حدود  سپتامبر   27 یکشنبه  درشب 
آمریکا  وقت شرق  به  ده شب  ساعت 
تهران  وقت  به  دوشنبه  صبح   5/5 و 
مردم در سراسر جهان قادر به رؤیت  
دنیای  در  بودند.  کامل  گرفتگی  ماه 
با  توییت  1/5میلیون  از  بیش  مجازی 
به   SuperBloodMoon برچسب 

تنهایی بین عالقمندان  ارسال شد.
هوا  بودن   ابری  علت  به  شما  اگر 
خود  اقامت  محل  بندی،  زمان  یا 
تماشا  را  نادر  رویداد  این  نتوانستید 
کنید باید تا سال 2033 صبر کنید تا 
باردیگر این رویداد  رخ دهد و آن را 
و  در سال 2018  کنید.هر چند  تماشا 
2019 هم ماه گرفتگی کامل صورت می 
گیرد اما  اَبَر ماه گرفتگی نخواهد بود.

آخرین بار این ابَر ماه گرفتگی  حدود  
18 سال پیش صورت گرفته  بود. 18 
سال بعدهم  مجدداً اتفاق خواهد افتاد.

وجود آب بر

 BBC - دانشمندان می گویند که وجود 
به  تیره روی سطح کره مریخ  رگه های 
احتمال قوی به دلیل جریان فصلی آب 
نوبه خود می تواند  به  این  مایع است و 
امکان وجود حیات در این کره را فراهم 

آورد.
دریافت  ناسا  ماهواره   از  که  تصاویری 
شده نشان می دهد که این الیه های تیره 
رنگ ظاهرا ناشی از ته نشین شدن نمک 

روی سراشیبی های کره مریخ است.

مریخ  کره  در  موجود  نمک های  انواع 
انجماد  نقطه  کاهش  قابلیت  دارای 
در  است.  آب  تبخیر  نقطه  افزایش  و 
نتیجه آب مایعی که در نزدیکی سطح 
مریخ تشکیل می شود به اندازه کافی 

فرصت حرکت کردن را پیدا می کند.
تحقیقات  نتیجه  پژوهشگران  گروه 
اخیر را در نشریه نچرال جیوساینس 
)Nature Geoscince( منتشرکرده اند. 

موضوع  این  که  معتقدند  دانشمندان 
می تواند به امکان وجود حیات در مریخ 
شدت بخشد، زیرا وجود آب مایع زمینه 
تشکیل موجودات تک سلولی را فراهم 

می آورد.
همچنین به گفته این پژوهشگران، در 
صورت یافتن منابع آب مایع روی سطح 
کره مریخ، فضانوردان در آینده ممکن 
استفاده خود  برای  آن  از  بتوانند  است 

بهره برداری کنند. 

البته به گفته آنها، یافتن آب مایع روی 
سطح کره مریخ کار ساده ای نیست، زیرا 
معموال دمای هوا زیر صفر درجه است و 
فشار اتمسفری به حدی پایین است که 

موجب بخار شدن سریع آب می شود.
عمیق  رگه های  و  الیه ها  مشاهده  اما 
سطح کره مریخ در طول 15 سال گذشته 
و تغییر شکل آنها در فصول مختلف به 

این فرضیه استحکام می بخشد

عمر  درطول  پاپ  هرچه  حال  به  تا 
خودمان دیدیم با همان قیافه خشک 
فرق  باشد  که  هردینی  از  ها)  مذهبی 
نمی کند( بوده است اما پاپ فرانسیس 
در سفرش به آمریکا به همه جهانیان 
از  عادی   مردم  همانند  که  داد  نشان 
احساسات برخورداراست و از شنیدن 
موسیقی خوشش می آید از بودن  در

جمع مردم لذت می برد. اهل شوخی 
بعضی  به  درضمن  و  است  تفریح  و 
که  فهماند  هم  دیگر  های  مذهبی 
زندگی  به  بیشتر  باشد  شاد  بشر  اگر 
امیدوار می شود. او بدون اینکه اشتباه 
پوشی  پرده  را  همجنسگرا  کشیشان 
تجاوز  مورد  کسانیکه  باخانواده   کند 
کشیشی قرارگرفته بودند  دیدار کرد.

ازهمه جــــــــــــا

جاازاینجا
زآن

ا درختی که نزدیک بود امام زاده شود

ترین  عالی  خراسانی  آخوند  مرحوم 
مرجع وقت در جواب به میرزای نایینی 
که پیشنهاد تشکیل حکومت دینی پس 
بود  داده  ها  طلب  مشروطه  پیروزی  از 
مشکالت پیشنهاد حکومت دینی را به 

شرح ذیل پیش بینی می کند.
اول - دیگر ادیان هم ترغیب می شوند 
حکومت متعصب دینی تشکیل دهند و 

نزاع دینی شکل می گیرد.
حکومت  به  پا  روحانیون  وقتی   - دوم 
بگذارند دیگر نمی توانند عیوب خود را 
ببینند و توجیه می کنند و فسادها را 

نادیده میگیرند.
مبارزه  مسند  روحانیت  مسند   - سوم 
با فساد است و مسند حاکمان همواره 
مسند  هم  کار  این  با  فساد.  با  توام 
با فساد را از دست می دهیم و  مبارزه 
هم روحانیت را مفسد می کنیم. وای به 
روزی که بگندد نمک / حتی اگر فاسد 
نشویم همه مفاسد را به گردن روحانیت 
شود. می  نابود  دین  و  نویسند  می 

چهارم - علم حکومت داری و سیاست 
یک علم و فن است و روحانیون از این 
علم حداقل تا االن کامالً تهی هستند و 
ورود بدون علم و تجربه و فن به این حوزه 
آبروریزی  باعث  آن  مراحل  طی  بدون 
اینکه  صرف  شود.  می  روحانیون  برای 
که  هستند  خوبی  انسانهای  روحانیون 

دلیل نمی شود هر علمی وهرفنی رابدانند
پنجم - آمال وآرزوی ما تبعیت حکومت

اگر حکومت  حالیکه  در  است  دین  از 
از  تبعیت دین  به  را در دست گیریم، 

حکومت دچار خواهیم شد.
امام  نایبان  را  ما  مردم  - چون  ششم 
حکومت  دارند  انتظار  دانند  می  زمان 
کند  ایجاد  را  شرایط  همان  هم  دینی 
و وقتی نتوانیم در آن سطح عدالت را 
برقرار کنیم نسبت به امام زمان و دین 

سست عقیده می شوند.
حکومتی  مناصب  که  اکنون   - هفتم 
نداریم ، اینهمه اختالف نظر وجود دارد. 
اگر به حکومت برسیم این اختالف نظر 
باعث چندپارگی دین و ایجاد فرقه های 

جدید و آسیب به دین می شود.
هشتم - ما فقط سواد فقهی داریم و 
چون فقیه خوبی هستیم که تازه همه 
ابواب فقه را هم نمی دانیم، دلیل نمی 
شود که به علوم دیگر مانند مدیریت و 
... هم تسلط داشته باشیم. علم فقه یک 
علم است با مسائل خودش و ربطی به 

اداره ی جامعه و مسائل آن ندارد.
نهم - اسالم را در طول چندین قرن، 
حکومت اسالمی نگه نداشته است بلکه 

حوزه های علمیه نگه داشته اند.
دهم - بستگان ما در صورت حکومت 
از موقعیت استفاده خواهند کرد و باعث 
آبرو ریزی برای مرجعیت و دین اسالم 
خواهند شد و مردم آنها را به پای ما 

می نویسند

مشکالت حکومت اسالمی از نظر یک مرجع تقلید

وظیفه حکومت به بهشت بردن مردم نیست

من به عنوان نخست وزیر ایران به همه اعالم می کنم که وظیفه حکومت یک 
کشور به بهشت بردن مردم نیست . 

وظیفه حکومت  استفاده صحیح از منابع کشور جهت ایجاد  بهترین رفاهیات  
برای شهروندان  است . درواقع دولت کارگر وملت کارفرماست .

ما وظیفه نداریم  به اجبار به مردم  امورسیاسی ومذهبی را تحمیل کنیم. ما فقط 
آنجائی که نظم وقانون رعایت نشود حق مداخله داریم .

هارا  وکاباره  کنم   برقرار  اجباری  ازمن می خواهند حجاب  روحانیون  از  برخی 
ببندم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد . انسان آزاد است وحق انتخاب دارد 
انجام  ومعتقدم  بود  خواهد  اعمالش  پاسخگوی  خودش  خدا  نزد  هم  وهرکس 

چنین اموری عواقبی بدتر خواهد داشت .
دکتر مصدق

وجود آب روان  برسطح مریخ  ماه گرفتگی کامل یک رو یداد  نادر

بازدید پاپ از آمریکا و چهره جدید و متفاوتی ازپاپ
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ازبیماریهای  )دیابت(  قند  بیماری 
شایع ومزمن می باشد. درحال حاضر 
بیش از 24 میلیون آمریکائی مبتال به 
بیماری قند و 57 میلیون  دیگر دچار 
دیابت«  ماقبل   « به  موسوم  حالتی  
Prediabetes  هستند. درمرحلۀ ماقبل 
است  یافته  افزایش  قندخون   ، دیابت 
نیست  ای  اندازه  به  افزایش  این  ولی 

که بتوان تشخیص بیماری قند راداد.
آسیب های ناشی ازبیماری قند موجب 
 ، کلیه  بیماری   ، قلبی  بیماری  بروز 

کوری وحتی قطع عضو می گردد.
سه نوع بیماری قند وجوددارد:

، ده درصد  این نوع  دیابت نوع یک:  
دهد.  می  تشکیل  مبتالرا  بیماران 
یا  کودکی  دردوران  معموالً  آن  شروع 
بلوغ است. به سبب اختالل  دستگاه 
پانکراس   غده   ، ایمنی  غده   ، ایمنی 
آسیب دیده  . ترشح انسولین  متوقف 
درمان  یک   نوع  دیابت  گردد.  می 
قطعی ندارد و بیماران بایستی روزانه 

از تزریق انسولین  استفاده کنند.
 دیابت نوع دوم :  نود درصد بیماران  
دیابتی  مبتال به این نوع دیابت هستند. 
از  پس  یا  بلوغ   دردوران  آن   شروع 
. دراین نوع ، غدۀ پانکراس   آن است 
انسولین کافی تولید نمی کند  یااینکه 
انسولین  بردن  بکار  به   قادر   ، انساج 
موجود نیستند. دیابت نوع دوم اخیراً 
وزن  اضافه  دچار  که  درنوجوانانی 

هستند  نیز شایع تر شده است .
قند   بیماری  دربروز  مؤثر   عوامل  
نوع دوم  عبارتند از وراثت ، پیشینه 

خانوادگی ،  چاقی وعدم تحرک . 
است  عبارت  بیماری   این  درمان  
داروهای  و   ، ، ورزش  رژیم غذائی  از  
دربعضی  قند.  ضدبیماری  خوراکی  
ضروری  نیز  انسولین   تزریق  موارد  

است .
دیابت حاملگی :  این نوع  دیابت ، در 
می  رخ  حاملگی  یاسوم  دوم   دوران 
به  قندخون   زایمان   از  پس  و  دهد 
بروز  علت  گردد.  برمی  عادی  میزان 
این  است.  حاملگی  هورمونهای   آن  
انساج  که  شوند  می  هورمونها  سبب 
نشان  واکنش  انسولین   به  بدن  
آبستن   اززنان  خاطر   بدین  ندهند. 
باید  دردوران  دوم حاملگی  آزمایش 

خون به عمل آورد.
چند پرسش وپاسخ  درباره بیماری قند:

دیابت   به  مبتال  بیماران  آیا   : پرسش 
هرگز نباید  از شکر استفاده کنند؟

غذاهای  که مصرف   بجاست    : پاسخ 
مانند  کربوهیدرات   مواد  از  سرشار  

سیب زمینی ، شیرینی های مختلف 

به  مبتالیان   کرد.  محدود  را  کیک  و 
اوقات   بعضی  توانند  می  قند   بیماری 
برای تنوع  ولی با احتیاط  از این غذاها 
 ، درفروشگاهها   امروزه  گیرند.  بهره 
محدود  مقدار  دارای   که  موادغذائی 
کربوهیدرات  است دردسترس همگان 

قراردارد.
درمان  تحت  که   بیمارانی    : پرسش 
داروئی هستند  می توانند  از هرغذا و 

نوشابه که مایلند  استفاده کنند؟
پاسخ :  چواب این سئوال منفی است. 
ورعایت  سالم  زندگی  نحوۀ  از  پیروی 
برنامۀ غذائی  متعادل  برای مبتالیان 
به نوع اول ودوم بیماری قند  اهمیت 
درمان  ومکمل   داشته  سزائی  به 

داروئی است .
دیابت   به  مبتال  بیمار  آیا   : پرسش 
ادامۀ  به  قادر   داروئی  درمان   بدون 

زندگی  است ؟
پاسخ :  جواب منفی است .  مبتالیان 
از  مرتبًا   بایستی  اول   نوع  دیابت  به 
کنند.  استفاده  انسولین   تزریق 
دیابت  به  مبتال   بیماران  از   معدودی 
نوع دوم  می توانند  میزان قندخون  
خودرا  بارژیم غذائی و ورزش  کاهش 

دهند. اغلب بیماران  برای پیش گیری  
از عوارض خطرناک  بیماری قند  نیاز 

به درمان  داروئی دارند.
انسولین   تزریق  اهمیت    : پرسش 
قند  بیماری  از  ناشی  دربیماری چشم  

چیست ؟
عوارض   از  انسولین   تزریق    : پاسخ 
نابینائی   جمله  از  قند   بیماری 

جلوگیری می کند.
پرسش : دربروز بیماری  قند آیا  بیمار 

مقصر است؟
پاسخ :  بیماررا به خاطر  ابتالء به این 
 . دانست  مسئول  توان  نمی  بیماری  
دربروز  سزائی   به  سهم  ارثی   زمینۀ 
بیماری دارد. باوجود این  ، بی حرکتی، 
وعدم  نامطلوب  غذاهای   وخوردن 
بیماری  دربروز  غذائی   رژیم  رعایت 

قند مؤثراست .

درسال 1973  که من از مسکو دیدار 
خانه  به  مردم   آفتاب  باغروب  کردم  
ها   مغازه   . خزیدند  می  خود  های 
فروختند   می  دودی  ماهی   مقداری 
ساده  هم   اتومبیل  کم  تعداد  همان   .
می  خالی  سرخ  میدان  بود.  ومحقر 
 . لنین  قبر  زیارت  برای  مگر  نمود 
تصویر  برژنف  بردیوار خودنمائی می 
 «: بود  این  دیوار  روی  شعار   و  کرد  
حزب کمونیست  حامی طبقۀ زحمت 
که  درحالی  اکنون   اما    » است  کش 
فروپاشی   از  سال  بیست  از   بیش 
 . کن  وتماشا  بیا  گذرد   نمی  شوروی 
عشرتکده   ، کلوپ   ، کاباره  پراز  شهر 
چرخ   زیر  زمین   . است  خانه  وقمار 
لرزدکه  می  ها  سیکلت   موتور  انواع 
درساعت   کیلومتر    170 سرعت   با 
قانونی  هیچ  به  نوردندو  درمی  شهررا 
آن  مردم  دیگر   اکنون  ندارند.   اعتنا 
های   اسکناس  که  نیستند   می  مرد 
کهنه را پشت دیوار  قایم می کردند. 
را خوش  قدیمی  های  اسکناس   آنان 
ندارند  قبول کنند. اسکناس های  صد 
دالری  دست به دست می گردد. یک 
میلیون دالر  را چقدر می شود خرج 
کرد  تا تمام شود؟  به این علت است 

که کلوپ های کذا ایجادشده اند.
خبرنگار   که  روسی   آشنایان   
توضیح  او  برای  کنند   می  راهمراهی 
از هرشهر  بیش  در مسکو   می دهند 
دارد.  وجود  میلیاردر  دردنیا   دیگر  
بیشتراز نیویورک ، بیشتر از  لندن و 
دوبی . تعداد  ملیونرها  دراین شهر  به 
تعداد کبوتر هاست . ازسال 1990  به 
این سو  طبقه ای از  ثروتمندان  جدید 
سربرآورده اند  که به آنها عنوان  »تازه 
بدوران رسیده« ها  داده شده است . 
اقتصادی«   بازان  »بند  آنها  دیگر  ونام 
دارند  آپارتمان درمسکو   . یک  است 
. یک خانه  شیک درلندن ، یک ویال  
کلبه  یک   ، فرانسه  تروپه  سن  در 
اسکی  در کورشوال فرانسه ، بچه ها  
و  می خوانند  درمدارس  خارج درس 
هم   شخصی  هواپیمای   یک  احیانًا  
درکار است . روس این چنانی  که در 
استالین   درزمان  زند  می  غلت  دالر 

یک  وبه  بود  راضی  سوسیس  چند  به 
هفته استراحت  درکنار دریا  . 

 ، آنها   پاتوق   ، شبانگاه   افراد   این 
کلوپ های خاص است  دربانها  قیافه 
که  دارند   مراقبت  و  هستند   شناس 
درجلوی   درآنجا   . نشود  وارد  غریبه 
و  است   سبیل  بوسه  بار)طربخانه(  
یک بطری آب  به 20 دالر  فروخته می 
شود، غذا ، خرچنگ  و چامچاتکاست. 
درمکان  مهم   بسیار  مهمانان  
واکر   جانی  نشینند.  می  مخصوص 
آبی، می نوشند وسیگاربرگ  کوبا دود 
می کنند ودرهمان زمان  به بیزنس می 

پردازند. خبرنگار می نویسد:
» زنها  ازاین کلوپ به آن کلوپ  می 
روند  برای مالقات  میلیونرهای خود.
برنامه  کلوپها از این قراراست : ساعت 
ده تا دوازده شب  صرف شام دوستانه. 
هم  آیی«  »گردهم  چهار  تا  دوازده 

پیاله ها و  چهارتا شش  استراحت .
است  جائی  کلوپ  ترین  معروف 
یک  از  عبارتست  وآن  »گیلف«  بنام  
تند  درنور  غرقه  مانند.  غار  زیرزمین 
با  چراغها که چشم را می زند. همراه 
اربابان  موزیک   گوش خراش   صدای 
نفت  ونیکل وگاز وارد کلوپ می شوند. 
درمعیت زنانی  که آنان  راهمراهی می 
کنند ، دراینجا یک میلیاردر احساس  
امنیت دارد ورود اسلحه ممنوع است. 
کلوپ چهل محافظ دارد . هرکسی هم 
که میل داشته باشد می تواند  محافظ 
خصوصی باخود بیاورد. یک سگ بمب 
کند.  می  رابو  ها  صندلی  پای  یاب 
مهمانان ایرانی نمی خواهند  هنگام 
نوشیدن  شامپانی عکس ازآنها گرفته 

شود.

هستند   اجتماعی  موجودات   روسها 
می  همراه  »عشرت«  با  را   سوداگری 
به  میز   در سر  میلیونها دالر    . کنند 
سنت  این  شود.   می  گزارده  معامله 
به  توانید   نمی  شما  که  است   روس 
کسی اعتماد  ورزید و با او  دادوستد 
کرده  مست  او  با  که  این  مگر  کنید  
هرسه دست  پول  ودکا،   ، غذا  باشید. 
بامزه  ازهمه   روند.  می  جلو  دردست 
تر تحولی است که دروضع زنان  پیش 
آمده است . طی  نه بیش از چند سال ، 
از زنان چاق »سازندۀ سوسیالیسم«  به 
ستارگان تنیس باز  بدل شده اند  که 
خودرا از مردم عادی  یک سروگردن  
میدان  دراطراف  بینند.  می  بلندتر 
سرخ  و ایستگاه »غازان«  مست ها ، 
گداها، ولگردها، بی خانمان ها، فاحشه 
گداها   پلکند.  می  ها  موادفروش  ها، 
هم احیانًا  زخمی برصورت دارند  روی 
من  به  پول  اگر   « نوشته  شان   سینه 

ندهی  از گرسنگی می میرم .« 
باج  هستند   » »گنگ  دیگر  ازسوی 
گیران  خیلی جوان  ده تا بیست ساله 
روز  طی   . شوند  می  مردم  مزاحم  که 
می  جوالن  شهر  توی  ها  مرسدس  
دهند . به تعداد  فراوان  شیشه های 
خودرا  دودی کرده اند  که درون آن 
و.   . .ام  بی  نوبت  شبها  نباشد.  پیدا 
وپورشه است . اطراف کرملین  سرعت 
اتومبیل  به حدی است  که پلیس به 
برحسب  هم   اگر   . رسد  نمی  گردش 
اتفاق  یک راننده  خالف کار  دستگیر 
رد  و  پردازد  شود  حق وحسابی  می 
شود  می  رشوه   باپرداخت  شود.  می 
دروسط   . گرفت  رانندگی   گواهی 
برای  هست  مجاز  خط  یک  خیابان  

وباید  دارند   عجله  که  داران  مقام 
آنها   اتومبیل  خودبرسند.  بکار  زود  
عالمت »نورآبی«  باالی  سرخوددارد. 
5هزاردالر    . توانند   می  پولدارها 
بپردازند  و نورآبی بخرند. برآوردشده 
قریب   )2005 )سال  امسال  که  است  
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ردوبدل شده است .
که  است   دستورداده  شهردارمسکو 
»قمارخانه«  هارا که به تعداد  دویست 
اند   پراکنده  مسکو   درسراسر  باب 
انتقال  شهر  بیرون   به  و  برچینند 
دهند . همراهان خبرنگار گفته اند  که 
تصمیم خطیری است  زیرا شهر بدون 
روشنائی  کازینوها مانند سال بی بهار 
اما خود شهردار  مسکو  یک   . است 
مسکورا   . است  یک  درجه  ساز   برج 
است  کرده  برجستان  یک  به  تبدیل  
استالین   از  پس  که  گویند   می   .
هیچکس به اندازه او  درروسیه تأثیر 
گذار  نبوده است .همسر شهردار  که 
اوهم برج ساز است  تنها زن میلیاردر 
 ، شهردار  شود.   می  شناخته  روسیه 
پول   . کاردان  هم  و  است   فاسد  هم 
از مافیای شهری می گیرد و کلیسارا 

تعمیر می کند.
یی  ها  کوبی  خال  و  ها  سرتراشیده 
هیتلر   عکس  که  شوند   می  دیده 
وثروتمند   مهم  افراد  دارند.  برسینه 
شخصی  گارد«   بادی   « محافظ  یک 
کار  کشانند.پلیس  می  خود  بهمراه 
چندانی  به مردم ندارد. جلوی چشم  
و  انداختند   را  عابر  یک  دزد   دو  ما 
بیرون  جیبش  از  اسکناس   بسته  
آوردند ، دومأمور  پلیس هم  ایستاده 
بودند  وتماشا می کردند. یکی داشت  
یک کتاب سرگرم کننده  می خواند. 
که  گفتند  میزد.  چرت  هم   دیگری 
مأموریت ما این است که از یک  مغازه

»تلفن همراه«  فروشی مراقبت کنیم . 
کار دیگری نداریم . مرد مال باخته  که 
خون از دماغش  می آمد برخاست وآه 

کشید. اماهیچکس  به فریادش نرسید.
تهران  چاپ  راه«  وبی  »راه  ازکتاب 
صفحه  انتشار  سهامی  شرکت   1390

64 تا 68

          تازه هایی دربارۀ بیماری قند
* بیماری قند موجب بروز بیماری قلبی ، بیماری کلیه ، کوری وحتی قطع عضو می گردد

* هم اکنون بیش از 24 میلیون آمریکائی مبتال به بیماری قندو57 میلیون  دیگر دچار              دکتر همایون آرام - نیویورک
     حالتی موسوم به »ماقبل دیابت« هستند

جئوگراکیف نشنال  از  گزارشی 

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

 نود درصد بیماران  دیابتی  مبتال به دیابت نوع دوم هستند. شروع آن  دردوران بلوغ  یا پس از آن است . دراین 
نوع ، غدۀ پانکراس  انسولین کافی تولید نمی کند  یااینکه انساج ، قادر به  بکار بردن انسولین موجود نیستند.
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دراین  شعر  گویندگان   از  یکی 
که  است   اعتصامی  پروین    ، دوره 
اشعارش مورد توجه  بسیاری از  شعر 
یاد   زنده   . است  قرارگرفته  شناسان  
او   درباره  یوسفی   غالمحسین   دکتر 
ادب  درتاریخ    « نویسد:  می  چنین 
درمیان  اعتصامی   پروین  فارسی  
زنان  سخنور  شاعری یگانه است  و 
پایگاه  وی درشعر  از بسیاری  مردان 
که   اشعاری   . است  واالتر  نیز  شاعر  
او  از  سالگی   شانزده  تا  ده  چهار  در 
بهترین   آنها  از  وبرخی   شده  منتشر 
وی  گرانقدر   دیوان  و  آثاراوست  
سیوچندساله   کوتاه   عمر  به  باتوجه  
فروردین   -  1285 اسفند   ( اش  
است   انگیز  اعجاب   چندان    )1320
این  که برخی معاصران  را درانتساب 
اشعار  بدو دچار تردید کرده است . و 
دراین زمینه  نابجا قلم فرسایی کرده 
که   یی  ها  وتهمت  انکارها  نظیر  اند.  
درآغاز  شاعری  نسبت به محمد تقی 
بهار  ملک الشعرا پدید آمد. زیرا  ذهن 
های عادی  همه چیز را  با معیارهای  
خود می سنجد وآنچه را درقالب های  
تواند  نمی  نگنجد   ومعمولی   متعارف 
بپذیرند.  از آن جمله  است نبوغ زنی 

جوان و هنرمند ، نظیرپروین .
قزوینی   دانشمند چون  محمد  مردی 
پس از مطالعه  چاپ اول  دیوان  او به 
سال 1314 شمسی  درنامه ای خطاب  
به یوسف اعتصام الملک ، پدر پروین 
، به درستی  و بحق  دربارۀ شعر وی  
مخصوصًا  که  چیزی    «: است  نوشته 
استغراب  و  تعجب   مایۀ  بیشتر  
این  معنوی   جنبۀ  چندان   نه  است  
مضامین   ابتکار  یعنی    ، است  اشعار 
اظهار   و  غریب  معانی   ابداع   و  بدیع 
واخالقی   فلسفی   درمسائل   رأی  
واجتماعی  و نحو ذالک  که این امور 
هوشی  دارای  بالفطره  که  کسی  برای 
فوق معتاد و ذهنی وقاد  و طبعی خدا 

بلکه   . نیست  بعید  باشد چندان  داد  
فنی  و  لفظی  جنبه  تعجب   موضوع  
اشعار  خانم پروین اعتصامی است که 
عبارت  باشد از نهایت  ُحسن انتخاب  
الفاظ  و کلمات  و ُجَمل  و تعبیرات  و 
اصطالحات ... که این  فقرات  چنانکه  
فطری  موهبتی   داند   می  همه کس  

اکتسابی  فقط   و  فقط  بلکه  نیست  
تحصیل   سالها  نتیجه   الغیر.-  است  
وممارست  واِعمال   بحث  و  درس  و 
ومعاشرت  با فظال وعلما و ادبا و ارباب 
که  نیست   شکی   ، باری   . است  فن 
درخصوص جنبۀ صنعتی وفنی شعر  ، 
یعنی  جنبۀ فصاحت  لفظی آن ، این 
َخنساء عصر و رابعۀ  دهر مدیون توجه 

وعنایت شماست .«
***

نگاهی به  زندگی کوتاه پروین 

دیده  درتبریز  سال 1285 شمسی  به 
ابتدائی  تحصیالت    . گشود  جهان  به 
یوسف   ، خود  دانشمند  پدر  نزد  را 
الملک(  )اعتصام  آشتیانی  اعتصامی 

وآموزگاران خصوصی  فراگرفت 

وعربی  بافارسی   طریق   این  ..به 
کامل  آشنائی  دوزبان   این  وادبیات  
زبان  آموختن   برای  سپس    . یافت 
انگلیسی  وارد کالج  آمریکائی تهران 
وی   . گرفت  نامه  گواهی   شدوازآنجا 
به  ای   ویژه  دلبستگی  کودکی   از 
دراین  و  داد   نشان می  شعروادبیات  
راه  بهترین مشوق و مربی او پدر ادیب 
وفاضلش  بود که برای  پرورش  ذوق 
لطیفی  و  زیبا   استعدادوی  قطعات  و 
فارسی   به  را  خارجی  های   نوشته  از 

ترجمه می کرد  وبه پروین می داد تا 
بدین  درآوردو  فارسی  نظم  به  آنهارا 
ترتیب  او از کودکی  )درحدود سن 8 
.   نخستین  سالگی (  شعر می گفت 
اشعارش  را درمجله بهار  که بوسییله 
شد   می  منتشر  الملک   اعتصام  خود 
شامل  پروین   دیوان  کرد.   می  چاپ 
ملک  مقدمه  با  که  است  بیت   6500
چاپ  مرتبه  چندین   - بهار   الشعرای 

شده است .
پدرش   که  ئی  سفرها  درهمه  پروین  
کرد   می  ایران   وخارج  درداخل  
درس  درمجالس  بود.  وی  همراه 
درخانه  که  درمجامعی    - وبحث  
فضل   ارباب  میعادگاه   که   - پدرش  
ودانش  بود و تشکیل می شد  شرکت 
راباقریحه سرشار  می کرد وحاضران  
شگفتی  دچار  خود  واستعدادفراوان  
وحیرت می ساخت . درتیرماه  1313 
دواج  از  خود   پسرعموی  با  شمسی  
کرد و چهار ماه پس از  عقد مزاوجت  
خانه شوهررفت  به  کرمانشاه  به شهر 
اقامت درخانه  ونیم   بعداز  دوماه  .اما 
درامرداد  و  بازگشت  پدر   نزد  به  وی 
شوهرش  از  رسمی   بطور   1314
جداشدو این پیش آمد  را که فرایند 
متانت  با  بود  نامناسب  ازدواج   یک 
وخونسردی شگفت آور ی تحمل کرد 
وتاپایان عمر کوتاه خود  از آن ماجرا 
سخنی  برزبان نیاورد  وشکایتی نکرد.  
سه  تنها   وی   اشعار  دیوان   درتمام 
بیت  را می توان یافت که شاید  اشاره 

ای  به این واقعه باشد:
ای گل ، تو زجمعیت گلزار چه دیدی؟
جز سرزنش و بدسری خار ، چه دیدی؟

 ای لعل دل افروز، توبااین همه پرتو
جز مشتری سفله ، به بازارچه دیدی؟
رفتی به چمن ، لیک قفس گشت نصیبت
غیرازقفس ، ای مرغ گرفتارچه دیدی؟

هجری   1320 درفروردین   پروین  
کسالت  سابقۀ  هیچ  بدون  شمسی  

خفت  حصبه(  )گویا  بیماری   دربستر 
و پس از چندروز  بدرود حیات  گفت 
پدرش   درکنار  خانوادگی   درمقبرۀ   .
درقم - به خاک سپرده شدو اشعاری 
برسنگ  بود   سروده  خود  که  که 

مزارش  حک گردید:
اینکه خاک سیهش بالین است

اختر چرخ ادب پروین است
گرچه جزتلخی  از ایام ندید

هرچه خواهی سخنش شیرین است
 صاحب آن همه گفتار امروز

سائل فاتحه و یاسین است
 دوستان به که زوی یادکنند

دل بی دوست دلی غمگین است
 خاک دردیده بسی جانفرساست

سنگ برسینه بسی سنگین است
 بینداین بسترو عبرت گیرد

هرکه را چشم حقیقت بین است
هرکه باشی وزهرجا برسی

آخرین منزل هستی این است
زادن وکشتن و پنهان کردن
دهررا رسم و ره دیرین است

ُخرم آنکس که دراین محنت گاه
خاطری زا سبب تسکین است

نگاهی به شعر پروین

دارای    ، قطعه  و   ، مثنوی   ، قصاید   
مضامین  تعلیمی ، اخالقی ،  اجتماعی  
و عناوین  رئالیستی  است . از بهترین 
اشعار او  می توان اشعار  زیررا نام برد: 
اغنیاست  ستم  ما  صاعۀ   ، یتیم  طفل 
خدا،  جوالی    ، اشک  سفر  رنجبر، 
گوهر   ، اشک  گوهر    ، دل  کعبه  ذره، 
سنگ،  لطف حق ، نغمۀ صبح . اشعار 
زیادی   وگیرندگی  است   حساس  او 
دراد. درطفل یتیم  ، پروین  برای آنها 
از  کودکی  درایام  خودرا  والدین   که 
ومحبت   عشق  از  و  دهند   می  دست 
دل  بسیار  شوند   می  محروم  مادرانه 
انگیزوگیرا] سروده[  است.  این شعر 
درایام  که  برخاسته   دلی  از  گوئی  
چشیده  را  مادری   بی  غم  کودکی  
است . بعضی از ابیات  این شعر را در 

اینجا می آوریم :
 چیزها دیده ونخواسته ام

 دل منهم دل است آهن نیست
روی مادر ندیده ام هرگز

 چشم طفل یتیم روشن نیست
 دامن مادران خوش است  چه شد؟

 که سِرمن به هیچ دامن نیست
 خواندم از شوق هرکه را مادر

گفت بامن که مادر من نیست
کودکی گفت مسکن تو کجاست؟

گفتم آنجا که هیچ مسکن نیست
 من نرفتم به باغ ، با طفالن

 بهر پژمردگان  شکفتن نیست

 چرخ ، هرسنگ  داشت برمن زد
دیگرش سنگ  درفالخن نیست
آگاهی از ستم اغنیاء  برفقرا  در شعر 
بازتابی  اغنیاست«  ستم  ما  »صاعقۀ 
تصویر  شعر  دراین   او  دارد.  راستین 
رقت انگیزی از وضع فالکت  بار فقرا  
اغنیاست   وستم   ظلم  محصول   که 
ترسیم کرده است . دهقان پیر به پسر 

جوانش  وصیت می کند  که پس از 

نان  و  ادامه دهد   را  او شغلش  مرگ  
روزانه اش  را کد یمین و عرق جبین  
پدررا   کسب کند. پسر جوان توصیه  
بدون انتقام  کشی  از اغنیا نمی پذیرد 
. احساسات وعواطف  او درابیات  زیر 

بطور کامل آشکار می شود:
گفت چنین کای پدر نیک رای

 صاعقه ما ستم اغنیاست
پیشۀ آنان  همه آرام و خواب

قسمت ما دردوغم و ابتالست

دولت و آسایش و اقبال وجاه
 گر حق آنهاست حق ما کجاست ؟

 قوت به خوناب جگر می خوریم 
 روزی ما دردهن اژدهاست

 غله نداریم و گه خرمن است
 هیمه نداریم  و زمان شتا ست

حاصل مارا دگران می برند
 زحمت ما زحمت بی مدعاست

ازغم باران و ِگل وبرف و سیل
 قامت دهقان  به جوانی دوتاست

 سفره ما ازخورش ونان تُهی است
 درِده ما  بس شکم ناشتاست

 گه نبود روغن  و گاهی چراغ
 خانه ما کی  همه شب روشناست

را   عمیقش  احساسات   بعدها  پروین  
در خصوص  رنجبران نیز  بکار گرفت 
. دربعضی از اشعار او می توان  ستیز 
بین  کار وسرمایه  را مشاهده کردکه 
از معروف ارین  آنها شعر رنجبر است 
نقل می  اول آن  درزیر  بیت  که چند 

شود:
تابه کی جان کندن اندرآفتاب ای رنجبر
ریختن از بهر نان  از چهره آب ای رنجبر
زین همه خواری که بینی زافتاب و خاک وباد
 چیست مزدت جز نکوهش یاعتاب ای رنجبر
پرسشی کن  خویشتن  پایمال  ازحقوق 
 چند میترسی زهر خان وجناب ای رنجبر

الی آخر...
ووظایف   رسالت  درخصوص  او   عقاید 
اروپائی بود  و  افکار   زنان تحت  تأثیر  
بوسیلۀ آن  شکل گرفته بود. به عقیده 
او  زن ومرد مساوی باهم اند و درکارهای  
قراردارند: هم  درکنار  اجتماعی  

وظیفه زن ومرد ای حکیم دانی چیست؟
 یکی است کشتی وآن دیگریست کشتیبان
چو ناخداست خردمند وکشتیش محکم
طوفان ورطۀ  و  زامواج  باک  چه  دگر 
دهر حوادث  یم  اندر  حادثه  روز  به 
امید سعی وعمل  هاست هم ازاین وهم ازآن
مادرفرداست امروز  دختر  همیشه 
پسران بزرگی  میسر  زمادرست   

زندگی  یک  صاحب[   [ نمونه  پروین 
 . بود  عالی  اندیشه  و  فکر  و  ساده 
نیک  و  خوب   ، محجوب  زن  یک  او 
سرشت ، اندیشمند ومهربان و خوش 
بودوبااین ویژگیها دوست خوبی   قلب 

برای دوستان و آشنایش نیز بود.

منابع ومآخذ:
1- دیوان پروین 

2- چشمۀ روشن - دکتر غالمحسین 
یوسفی صفحه 413-412

3- شعرفارسی ازآغازتاامروز -پروین 
شکیبا صفحه 294  تا 295
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تا 179

محمود نفیسی                                                                                    ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران

پروین اعتصـامی
تولد اسفند 1285 شمسی درتبریز  درگذشت فروردین 1320 درتهران

پروین نوجوان  در کنار ولیعهد ایران در مراسم بازدید از کتابخانه تهران

پروین درتیرماه  1313 شمسی  با پسرعموی خود  از دواج کرد و چهار ماه بعد  به شهر کرمانشاه به خانه شوهررفت .اما بعداز  دوماه 
ونیم  اقامت درخانه وی به نزد پدر  بازگشت و درامرداد 1314 بطور رسمی  از شوهرش جداشدو این پیش آمد  را که فرایند یک 
ازدواج  نامناسب بود با متانت وخونسردی شگفت آور ی تحمل کرد وتاپایان عمر از آن ماجرا سخنی  برزبان نیاورد  وشکایتی نکرد.  

پروین اعتصامی

 زن رداریان 
زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود         پیشـه اش، جز تیره روزی و پریشانی نبود
زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می گذشت          زن چه بود آن روزها، گر زآن که زندانی نبود
کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد         کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود
نبود در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت         در دبستان فضیلت زن دبستانی 
نبود پنهانی  بیـداد؛  این  بود  دادخواهیهای زن می ماند عمری بی جواب       آشکارا 
بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک          در نهاد جمله گرگی بود؛ چوپانی نبود

زندگی       سرنوشت و قسمتی جز تنگ میدانی نبود فراخ  میدان  به  زن  برای  از 
نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند              این ندانستن، ز پستی و گرانجانی نبود

زن کجا بافنده میشد، بی نخ و دوک هنر           خرمن و حاصل نبود، آنجا که دهقانی نبود
میوه های دکه دانش فــراوان بود، لیک         هر زن هرگز نصیبی زین  فراوانی نبود
در قفس می آرمید  و در  قفس می داد  جان           در گلستان نام ازین  مرغ گلستانی نبود

بهر  زن تقلید تیه فتنه و چـــاه بالست          زیرک آن زن، کو رهش این راه ظلمانی نبود
نبود لعل بدخشــانی  و  یاره  آب و رنگ  از علم  می بایست، شرط برتری           با زمـرد 
جلوه صد پرنیان، چون یک قبای ساده نیست               عزت از شایستگی بود از هوسرانی نبود
ارزش پوشانده کفش و جامه را ارزنده کرد          قدر و پستی، با گرانی و به ارزانی نبود
نبود کانی  گوهر  تنهـا  تابنده  سادگی و پاکی و پرهیز  یک یک گوهرند        گوهــر 
از زر و زیور چه سود   آنجا که نادان است زن           زیور و زر، پرده پوش عیب نادانـی نبود

عیبها را جامه پرهیز پوشانده ست و بس          جامه ی عجب و هوی بهتر ز عریانی نبود
زن، سبکساری نبیند تا گرانسنگ است و بس              پاک را آسیبی از آلوده   دامانی  نبود
زن چوگنجور است و عفت گنج و حرص و آز دزد          وای اگر آگــه ز آیین   نگهبانی نبود
اهرمن بر سفره ی تقوی نمیشد میهمان           زآن که می دانست کآنجا جای مهمانی نبود
پا به راه راست بایــد داشت، کاندر راه کج              توشه ای و رهنوردی، جـــز پشیمانی نبود
نبـود بنیــاد مسلمانی  چشم و دل را پرده میبایست اما از عفاف         چـادر پوسیده، 
خسروا، دست توانای تو، آسان کرد کار          ورنه در این کار سخت امید آسانی نبود
شه نمی شد گر در این گمگشته کشتی ناخدای               ساحلی پیــدا از این دریای طوفانی نبود
باید این انوار را پروین به چشم عقل دید           مهـر رخشان را نشاید گفت نورانی نبود
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فینه ندارم
، به کسی کینه ندارم پاکیزه دلم من 
ندارم فینه  سر  به   ، گیوه  شلم  برپاِی 
درُقلک ودربانک ودراین هیکل عریان
ندارم پشکینه  و  سیمینه  و  زرینه 
مذتهب جمله  از  فارغ شده  و  بیکارم 
 زین روست که من شنبه وآدینه ندارم
برزلف پریشان شده ام خرده چه گیری
ندارم آئینه  و  شانه  خود  درخانه 
بازی توصیه  از  من  دست  بود  کوتاه 
ندارم کابینه  توی  رفیقی  که  زیرا 
دیری است که خوندل شدم از جورطلبکار
ندارم دیرینه  غم  مفلس  ورنهمن 
گفتی که دراین دوره وکیل شو اگه مردی
ندارم اگراینه!؟  دوست  ای  مردانگی 
ساله  هفده  نوجوان   . نبود  یکی  بود  یکی 
داشت،  طالبی  شکا  به  ای  کله  که  بود  ای 
وکوچکترین یقه ی دنیا به گردنش گشادبود. 
سال 1337  تابستان  گرم  بعدازظهر  دریک 
خورشیدی از کوچه شترداران راه افتاد و پای 
پیاده خودش را به خانه ی شماره 45 کوچه 
شیبانی  درخیابان امیریه تهران رساند. . از 
سر  راپشت  »هشتی«   . ردشد  »درِسر« 
گذاشت . داخل هشتی دوری زد و توی حیاط 
سر کشید. حیاط بزرگ ، قدیمی و خلوت بود. 
به هشتی برگشت. معطل ، مردد و دستپاچه 
بود. مردی جلوش سبز شد وگفت : برو باال. 
از پله ها باالرفت . هیأت تحریریه ، دورتا دور 
اتاق ِ تودرتو، دوریک میز  نسبتاً بزرگ ، عده 
ای ریزودرشت ، چاق والغر، گوش تا گوش 
نشسته بودند. نوجوان ، غریبانه، جائی درلب 
پنجره ی رو به گوچه برای خودش دست و پا 
کرد. قاسم رفقا  که در آن موقع ، هیچ معلوم 

نبود  که قاسم رفقاست ، ولی بعداً معلوم شد 
که قاسم رفقاست به او گفت : بچه جان ، 
مواظب باش نیفتی . نوجوان گفت : چشم ، 
مواظبم . از آن روز تا پنجاه سال بعدآن  بچه 
همچنان مواظب بود نیفتد. نه آن وری و نه 
این وری . واز همان روز از مکتب توفیق  
یادگرفت  روی مو راه برودوبه این طرف و 
آم طرف نغلطد. این نوجوان اسمش منوچهر 
نشریه  وارد  ترتیب  این  به  بود.  احترامی 
توفیق شدوبعدها یکی از نامداران ومشاهیر 
طنز نویسی ایران شد. از همان اول نو جوانی 
هم روی خوشی به آدم های بوقلمون صفت 
نشان ندادوخودش هم همیشه یک رو و یک 

رنگ بود..

ونگ ونگ 

هرآنکه بوقلمون گشت ورنگ رنگ آمد
آمد چنگ  به  وزروثروتش  وجاه  مقام 
کسی که بی جهت ازخرج زندگی نالید
آمد جفنگ  او  حرف  خرد  اهل  نزد  به 
ازهلندآرند قالی  کشورما  به  اگر 
آمد فرنگ  از  خوی  وکیل  مدار،  عجب 
شهر گرسنۀ  منم  تنها  نه  زمانه  دراین 
هرآنکه گشت معلم ، سرش به سنگ آمد
بردوشم ماند  آنقدر  فشارزندگی 
که پای طاقت من سست گشت ولنگ آمد
اتاق تنگ ویقه تنگ و راه روزی تنگ
آمد تنگ  به  من  جان  جهان  زتنگنای 
چوبنده عاقبتش روشن است هرشخصی
که بُرد نسیه و با کاسبان به جنگ آمد
نگارمن که به مکتب برفت و خط بنوشت
آمد آمدوملنگ  مست  مدرسه  زسوی 

 

زد را  دل  راه  و  دید  رهش  میان  مرا 
به سوی مخلصش آمد، چه شوخ و شنگ آمد
پیداشد زدور  عیالم  میانه  درآن 
همان که شهدلبش بهرمن شرنگ آمد
کشید نعره که »ای بی حیای اکبیری«
آمد پلنگ  غرش  چنان  که  نگو  صدا 
کوبید برسرم  و  اُرسی  لنگۀ  گرفت 
امد! ونگ  ونگ  بانگ  دهنم  از  چنانکه 
بود جدلها  وخانمم  من  میان  شبش 
آمد. چنگ  نوای  زاهد  زخانۀ  ولی 

 1320 درسال  احترامی  منوچهر 
شد.  زاده  درتهران  خورشیدی 
ودانشکده  ودارالفنون  مروی  درمدارس 
درس  تهران  دانشگاه  حقوق  
درآمد.  دولت  استخدام  وبه  خواند 
شناخت  را  سعدی  سالگی   درهشت 
شد.  سخنوربزرگ  این  پیرو  ومریدو 

بازیگوشی  از نظامی هم، مخصوصاً  بخاطر 
هایش درنظیرسازی وقافیه پردازی خوشش 

آمد. بابقیه شاعران چندان الفتی پیدا نکرد.

آغازنوشتن

گرم  روز  راازهمان  وطنزنویسی  طنزپردازی 
تابستان سال 1337 که وارد دفتر توفیق شد  
باروزنامه توفیق  شروع کرد ودرطول سالیان 
بیشتر  زد.  قلم  آرامی درمطبوعات  به  دراز  
بدون امضاء نوشت وکمتر با امضای مستعارم.

درسرودِن   ... و  اینکاره   . الف   ، پسرخاله 
تسلط  کوتاه  های  وزن  با  عامیانه  شعرهای 
بیشتری داشت تا شعرهای جا سنگین، اما 

بااین حال شعرهای جاسنگینی هم دارد. 

ای حقوق 

مدت یک ماه صبح وظهروشام
انتظارت را کشیدم ای حقوق

باامید وصل روی ماه تو
قرض روی قرض چیدم ای حقوق

آنقدربادهواخوردم به هجر
تا که بروصلت رسیدم ای حقوق

بادلی آکنده از شوق وشعف
سوی بقالی دویدم ای حقوق

یک دوسیری قندوچای وخرت وپرت
بهراطفالم خریدم ای حقوق

لیک تا در کوچه مان واردشدم 
عین آلو وا خیسیدم ای حقوق

چونکه صاحبخانه و قصاب را
دور خودچون حلقه دیدم ای حقوق

با خیال حفظ تو ازآن وسط
ناگهان بیرون پریدم ای حقوق

لیک موجر خود ترا ازمن ربود
پیرهن برتن دریدم ای حقوق

برتودل بستم ولی ازبخت بد
ازتوهم چیزی ندیدم ای حقوق

آموزش طنزنویسی

سال  پنجاه  از  بیش  احترامی  منوچهر 
شاگرد  خودرا  وهمواره  زد  قلم  درمطبوعات 
درتوفیق  او   . دانست  می  توفیق   مکتب 
نوشتن ، زیرکانه نوشتن ، مربوط نوشتن 
وبا اندیشه نوشتن را یاد گرفت . درتوفیق 
طنز شناسی و طنز فهمی را آموخت . حتی 
نمونه خوانی ، غلط گیری ، صفحه بندی ، 
سردبیری، چاپ ، توزیع و لفاف پیچی رایاد 
گرفت و بیش از هرچیز یاد گرفت که خودش 

باشد.

راه دور

نیست روزی  دنی  دنیای  سراپردۀ  در 
نیست پفیوزی  آدم  کف  به  سرنخ  که 
استاد  بی  نشوی  درره سفسطه چیزی 
چون دراین فن عجیب ، هیچ خودآموری نیست
پیش این قوم ، دهن باز مکن  بهرسئوال
که جواب توبجز مشت دهن دوزی نیست
فریادمزن اینهمه  وطن   جنی  درپی   
بخداجنس وطن آش دهن سوزی نیست
ای که یکباره بزندان شوی ، آسوده بخواب
چون دراین جنگ ، خنک ، غیرتو پیروزی نیست
ازهمان گوشۀ زندان برویکراست سویس
که جزاین راه دراین بازی! »ره دوزی« نیست
بدهی جوابم  که  وخواهم  دارم  پرسشی 
نیست چلغوزی  ارزش  تومرا  نزد  که  ای 
می توان گفت که باالی دوچشمت ابروست؟
نه آخه این که دیگه صحبت مرموزی نیست

سالها گذشت و آن نوجوان  هفده ساله ی کله 
طالبی  به میان سالی رسید. سپیدموی و شکم 
گنده که بزرگترین یقه ی دنیا هم برای گردنش  
که  بود   نمانده  باقی  کسی  دیگر  بود.  تنگ 
چهارشنبه ها درشماره 45 کوچه شیبانی  خیابان 

امیریه ، توی حیاط آجرفرش ، کنار  گلهای 
الله عباسی ، روی صندلی  لهستانی بنشیند 
و شعرهای  ملک حجازی »قلزم« رابشنود. 
دیگر آن مرد میانسال دل سوخته ای که هر 
نیمه شب درکوچه شترداران  می رفت و با 

آوازی حزین می خواند:
یارب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست؟
جان ما سوخت  ، بپرسید که جانانه کیست؟

 ومنوچهر احترامی میانسال را  که از انجمن 
توفیق  به خانه برمی گشت ، وا می داشت که 
درتاریکی شب  آهسته گام بردارد و دم به دم  
اشک هایش راباآستین پاک کند وجود نداشت 
. اصالً دیگر کوچه شترداران  وجود نداشت که 
کسی درآن آواز شبانه بخواند. اتوبان ، کوچه 
شترداران راباهمه ی خانه هایش  وباهمه ی 
خاطراتش  یک جا بلعیده بود. بساز و بفزوش 
ها  ، خانه ی باصفای شماره 45 کوچه شیبانی 

های  کبریت  قوطی  از  ای  مجموعه  به  را 
مسکونی  تبدیل کرده بودند.

هرکه کارش بیش ، مزدش کمتر است

»تک تک ساعت چه گوید گوشدار
گویدت بیدارباش ای هوشیار«

صبح تاشب  درصف واحد بایست
تارود از دست تو صبر وقرار

توی کاخ عدلیه بی خود بگرد
 تاشوی بیگانه ازیارودیار

ازجفاوظلم صاحب خانه ات
 هی بزن بیهوده و فریادو هوار

 هی نگو آخر اضافاتم چه شد؟
جان من آخر کمی طاقت بیار

خیزو از بقال جنس نسیه بر
تابرآرد روزگارت رادمار

  این عجب نبود که هستی روزوشب 
درپی یک لقمه نان ناالن وزار

هرکه کارش بیش ، مزدش کمتر است
خوب چه باید کرد دراین روزگار؟

زورگوئی کن که گردی محترم
حرف حق  دیگر نمی آید بکار

هرکه قلبش  صاف شد ، بیچاره شد
چوب قلبت را بخور ، دم برنیار

او درگفتگوئی با ایسنا گفته بود: » کار کودک 
درحقیقت کار اصلي من نبود؛ ولي سال هاي 
60 و 61، مطبوعات طنز با رکودي مواجه شد. 
دیدیم بي کاریم، چه کنیم؟ وسایل سرگرمي 
براي کودکان زیاد نبود و کتاب هم بین کودکان 
محبوبیتي داشت؛ اجبارا براي بچه ها کار کردیم. «

 از مهمترین کارهای او درزمینۀ ادبیات کودکان 
کتاب : »حسنی نگو یه دسته گل « ، است . 
منوچهر احترامی گرامی ، این طنز پرداز نامدار 
ما سرانجام درسال 1389 درتهران درگذشت . 

یادش گرامی باد.

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

 منوچهر احترامی
طنز پردازی که شیرین، زیرکانه وبا اندیشه می نوشت
*حسنی نگو ، یه دسته گل از معروفترین کارهای او درزمینۀ ادبیات کودکان است
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 پروانه فروهر

                            بهار می شوم از عشق
 

 بهار می شوم از عشق
 سپیده می شوم از شور

 وتو سر می زنی از نگاهم
ای آزادی

حمید ایزدپناه )صفای لرستانی( 

آه رفته بباد 

شکوفه های خیالت شکوه باغ مراد 
کرشمه های نگاهت نمی رود ازیاد 

گرت شبانه شبی بزم شادنوشی بود
 ز نوش یاد لبت یاد ما مبر از یاد 
گهی به خاک بریزید یک دوجرعه زجام

 بیاد همسفراِن ره خراب آباد 
طنین موج نوایت به بام صبح امید 

چو نغمه ایست برابریشم طرب آباد 
چو بوسه های نسیم شبانه ات دیدی 

حکایت دل ما بین و آه رفته بباد 
در اندرون غم آباد دل چه غوغاییست؟

 چو موج خیزهوس برکرانه فریاد 
به بیستوِن رها گشته در کرانه شب 

مجو حکایت شیرینی از غم فرهاد 
مرا به داد نخواندی وعهد ننوشتی

 » صفا« ز کارتو فریاد دارد از بیداد 
 پانزدهم شهریور1394-    پاریس

خـیام
گویند کسان بهشت باحورخوشست

من میگویم که آب انگورخوشست
این نقدبگیرودستازآن نسیه بدار

کآوازدهل شنیدن ازدورخوشست

ناصرخسرو

تفاوت دیده ودینشه
ببُر از جاهل ، ارچه خویش باشد
باشد بیش  زراحت  وی  رنج  که 
مکن دل خوش به سود بی کرانش
که صد سودش نیرزد یک زیانش
 مباش ایمن زدست وچشم طرار
نگهدار کاال  دان  دزد  همه کس 
نازموده کس  همراهی  مکن 
شنوده تا  زدیده  دان  تفاوت 

عنــصری

ـــــ
درعشق توکس پاس نداردجزمن
 دبادشمن و بادوست بدت می گویم

درشوره کسی تخم نکارد جزمن
تا هیچکست دوست ندارد جز من

       ردرپندنیلی    شعروزغل

 فروغ فرخ زاد

                                              رپنده مردنی است
دلم گرفته است ، 

دلم گرفته است ، به ایوان میروم وانگشتانم را
برپوست کشیدۀ شب می کشم 

چراغ های رابطه تاریکند،
کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد،

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد، 
پروازرا به خاطر بسپار

طرح چهره فروغ از کیخسروبهروزیپرنده مردنی است .

ولی اهلل درودیان

هب وطـنم
باهمین سرسودایی، سربدارتوخواهمشد

تن فدای تو خواهم کرد، جان نثارتوخواهم شد
گربه خون وجنون آغشت چشمه های تو ، اهریمن

باسرشک روان خود ، چشمه سارتوخواهم شد
گربه خاک ِ هالک افکند سرِو ناِز ترا دشمن

همچو اللۀ خونین دل ، داغدارتوخواهم شد
خاِک کوِی تو می بویم ، برغماِن تو می مویم

هم به گریۀ هایاهای، سوگواِر توخواهم شد.
درخزاِن تو میمیرم ، با بهاِر تو می رویم

درکناِر تو می مانم ، غمگسار تو خواهم شد

منصوراوجی 

                   سکوت ، رهگز
 برپهنۀ این سکوت

افسرده تورا مدام می خواهند
افسرده مدام

تاآنکه به انتحاربرخیزی
اما زنهار

                زین راه مرو
تسلیم مشو

صیقل بزن آفتاب روحت را
تابگذری از حریم این سامان
ازورطۀ دامچالهای این شب 

ازاین ظلمات.
 وراه گریز شاعران از مرگ

شعر است و شطح
 شعراست ...

باید به سکوت ، تن نباید داد.                منصوراوجی

رؤیا احمدپور

آفتاب
از دیوارها عبور می کنم

وبه هرخانه ای
هزار پنجره می بخشم

به خاطر تو        سنگ هارا
به چشمه راه نمی دهم

واز آفتاب
گلی می سازم برای 

اهالی زمین

مریم حضرتی

باران
فرق نمی کند 

باران ببارد یانه!
همین که تورفتی

ومرا دلواپس درکوچه تنهایی
رها کردی

آخرین بارانی  بود
که درتمام عمرم دیده ام.

فرخی سیستانی

شرف
شرف و قیمت وقدرتو به فضل و هنراست

نه به دیدارو به دینارو به سود و به زیان
هربزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ

نشود ُخرد به بد گفتن  بهمان و فالن
گرچه بسیار  بماند به نیام اندر ، تیغ

نشود ُکند و نگردد هنر تیغ نهان
ورچه از چشم نهان گردد ماه اندر میغ

نشود تیره و افروخته باشد به میان
شیرهم شیر بود گرچه به زنجیر بود

نبرد بندو قالده شرف شیر ژیان

گام وداع      شوربختی مرانیب هک بهن
                                                                                                  قطره ای اکش زچشمان سیاهش نچکید

م.پ.

 نجم الدین فرخ یار

شبـنم صبح
سِر راهم

به گلی برخوردم
بوی آن

 بوی بهار
ُرخ آن

سرخ وسفید
درنگاهش همه ی دنیا بود

آنقدر خواستنی بود
که از بی تابی

دست بردم که بچینم آن را
که درآن حال،

فروریخت
زگلبرک ُرخش

قطره ی شبنم صبح

مهدی شادخواست

دریوز...، امروز
پُر می شود نگاه از نگاه
صدا به صدا نمی رسد

قطره قطره چاقو
        می نشیند

بردل
تا از زندگی دل بکنی

وبه آهنگی لبخندبزنی ...
***

چشم از چشم می افتد
صدا به صدا پشت می کند

دستی 
دیگر تشنه دستی نیست...

درعکس ها
لبخند می زنیم

ودرخاطره ها
به دنبال عشق می گردیم!

دکتر حسام الدین کریم الدینی            

ـهدهی بهشتی
وتوای هدیه افکنده به  گیتی ز جنان 

درچنین عصروزمان
چون توگل  درچمن دهر دگر کی روید؟

به سروروی توآویزه بودزیبایی
 همه لطفی وهمه رعنایی

آفرینش زازل  همچو تویی می جوید
ابربارد بزمین قطره باران لطیف

 زندگی بخش وظریف

تاغباررخ زیبای ترا برشوید
خالق ازاین به قناری سخن آموزی کرد

نغمه خوانی ودل افروزی کرد
تاسخن ها و غزلها زتو باماگوید

وچوپروانه که افسانه ای ورنگین است
خودپُراز جلوه و گل آگین است

گرنباشد به برت نالدو پنهان موید
باخبرباش که این مرغک شوریده مست

باهمه سرخوشی و شورکه هست
عطررؤیای ترا  می بوید

ودراین گلشن سرشارزگلهای قشنگ
دلپذیروهمه رنگ

آسمانی نگه و روی ترا می جوید
چون توگل درچمن دهر دگر کی روید؟ 
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درقاهره   1934 درسال  احمدعثمان    
تولد یافت واز دانشگاه قاهره دررشته 
حقوق ، فارغ التحصیل شد. مدتی به 
عنوان روزنامه نگار ونمایشنامه نویس 
از سال 1965  وی  کارشد.  به  مشغول 

درانگلستان زندگی می کند.
اول ترجمۀ حاضر  تحت عنوان   چاپ 
درسال  شاهان«  دردرۀ  ای  »غریبه 
1987 منتشر شد. چاپ دوم  در2003 
زیر عنوان فراعنه عبری مصر: دودمان 
قوم  )پاتریارک(  پدر   ، یوسف  مخفی 

یهود  )*(  انتشاریافت .
سال   بیست  از  بیش  عثمان   احمد 
این  دربارۀ  وتحقیق  مطالعه   صرف 
کتاب  دراین  .وی  است  کرده  کتاب 
کتاب  تاپژوهشگران   است  کوشیده 
متقاعد  را  شناسان  ومصر  مقدس 
بنی  قوم  رابطۀ  دربارۀ   آنچه  که  کند 
پایه  بی  اند،  پذیرفته  ومصر  اسرائیل 

واساس است .)مترجم(

\پیشگفتار
زندگی  پسند  وعامه  رایج  روایتهای 
قبول  قابل  جهات  ازبسیاری  یوسف  
پیشگوئیهای  روایات  دراین   . نیست 
آور  بهت  ورخدادهای  وغریب  عجیب 
علت  منطقی  نظر  از  اما   ،. است  آمده 
مربوط  هم  به  رویدادها  این  ومعلولی 
را  آنان  باورنکردنی  رفتار  .ما  نیست 
مبهم  ما  برای  اما عمدتًا   ، می خوانیم 
است که شخصیتهای مورد نظر چنین 

عملکردی داشته اند.
اند  داده  اطمینان  ما  به  پژوهشگران 
انگیز  هیجان  رویدادهای  این  که 
افتاده  اتفاق  مشخص  زمان  دریک 
اند، درحالی که شواهد بسیاری هست 
درمنابع  وچه  مقدس  کتاب  در  چه   -
درزمان  کاماًل  وقایع  این  دیگر- 

دیگری رخ داده اند.

Osman,Ahmad; The He� *()
 brew Pharaohs of Egypt: The
 srcret lineage of the patriarch
Joseph.Bear& Company 2003

 بطور مختصر داستان زندگی ی.سف 
ازآنجا  مصر  فراعنه  با  او  ووابستگی 
هفده  درسن  او  که  شود  می  شروع 
حسودش   برادران  بوسیلۀ  سالگی  
ازاین  گذشته  فروخته شد.  بردگی  به 
وزارت  رفیع  مرتبۀ  به  او   ، شوم  آغاز 
 ، بعداز شاه  مصر   واقعی  وفرمانروائی 
خانواده  همۀ  .وسرانجام   یافت  ارتقاء 
او  تابه  رافراخواند  اسرائیل-  ثوم   -
بپیوندند. این رویدادها عمومًا دراوائل  
سلطنت شاهان »هیکسوس« ، شیانان 
و   )1( عموریان   ، سامیها   ، آسیائی 

از  پیش   1656 درحد.ود  که  دیگران  
از  وبیش  بردند   مصر حماه  به  میالد  
اتفاق  کردند.  فرمانروائی  قرن   یک 
پیشگوئی   بعداز  یوسف   . است  افتاده 
درگذشت   درمصر  یهودیان«   »خروج 
استخوانهایش   روزی  اینکه  امید  به 
ودروطن   ببرند  راازمصربیرون  
بسپارند.  خاک  به  دوباره   خویش  
اسرائیل  430 سال  قوم   گفته شده  
سبب  به  تااینکه   ماندند   مصر  در 
مهاجرت  از  ناچار   مصریان   »ستم«  
»خروج«  موسی  ودرنتیجه   شدند  
کردو  رهبری  موعود   سرزمین  رابه 
دفن   رابرای  یوسف  استخوانهای 
محققان  بیشتر  برد.  خود   با  دوباره 
»خروج« راحدود 1200 پیش از میالد، 

رامسس  طوالنی   سلطنت  دراواخر  
نوزدهم  سلسله  شاه  سومین   ، دوم 
مصر  یا شاید  دراوائل پادشاهی  ِمِرن 

پتاه قرارداده اند.
پسند   عامه  روایت  این  من  نظر  به 
جدی  حذفهای  و  اشتباهات  شامل 
از  یوسف  کنم   می  فکر  من   . است 
وراثت  لحاظ  به  و  مصر  شاهزادگان 
آخرین رئیس قوم  یهود بود که  بیش 
از دوقرن  بعد  - بیشترازآنکه پذیرفته 
شده - به بردگی فروخته شده است . 
برگزید  وزارت  به  اورا   که  فرعونی 
 1413  1405-( چهارم  توتموسیس 
از میالد( وهشتمین  فرمانروای  پیش 
دراواسط   بودکه  سلسله  هجدهمین  
آِمنهو  پسرش  و  مرد  سالگی  بیست 
سلسله  اوشد.  جانشین  سوم   تب 

طریق  از  درمصر   سلطنت   مراتب  
بزرگتر  با پسر  بزرگتر   ازدواج  دختر 
درخانواده   فرعونی  عنوان   تا  بود 
حفظ شود. آمنهوتب  تخت پادشاهی  
خردسال   خواهر   با  ازدواج  رابا  
آورد. دست  به  مون   سیتا  خود 

دوم   سال  از   پیش  او  هرحال  به   )2(
سلطنتش  سنت مصریان  رابه هم زد 
. اشاراتی هست  که یوسف  به اضافۀ  
دو پسر - که ما آنان رابراساس تورات  
داشت  نیز  دختر   یک   ، شناسیم  می 
سوم  آمنهوتب  که  باورم  براین  من   .
این    ، روحانیون  اندرزهای  برخالف   ،
دختررا  برسیتا مون ترجیح داد و بااو 
انتخاب  ملکه  عنوان   به  واورا  ازدواج 
کرد.  رابطۀ  دقیق  چهار فرعون بعدی  
-آمنهو تپ چهارم  )آخناتن( ، سمنخ 
کار، توتان خامون، و آیه - هنوز  تحت 
بررسی است . آخناتن پسر آمنهو تپ 
سوم بود . اسکلت سمنخ کار حکایت 
بیست   یا  نوزده  سنین  در  او  مرگ  از 
سالگی  او می کند . او سه سال بعنوان  
نایب السلطنه  آخناتن که درآن زمان 
کرده  ، خدمت  بوده  ساله  وچهار  سی 
برادر  آیه  که  است  مختلف  ونظرات 

آخناتن بود یا پسرش .
از  پس  سال  نه  که  خامون  توتان 
آخناتن  درنوزده سالگی مرد ، روشن 
نیست که آیا او برادر سوم آخناتن بود 
و  آخناتن«  من»  نظر  وبه  پسرش   یا 
این  در  که  بودند   برادر  کار«  »سمنخ 
صورت  یوسف پدر بزرگ  مادری آنان 
، که  آخناتن  توتان خامون پسر  بودو 
پدربزرگ   پدر  یوسف  صورت  دراین 
آنان  دقیق   رابطۀ  حال   هر  به  اوبود. 
چه بوده است مهم نیست  زیرا هرسه 
از نوادگان یوسف بودند. سرانجام آیه 
، جانشین  توتاخامون شد. به بتورمن 
- باآنکه مدرک کافی دردست نیست 

- او پسردوم  یوسف بود.
 برای من قابل قبول نیست  که اقامت 
اسرائیلیان 430 سال  به درازا کشیده 
باشد، واین  بیش از یک قرن نمی تواند 
را  باشد. من زمان »ستم« و »خروج« 
دهم   می  قرار  زمانی   جلوتراز  بسیار 
تعدی    -. است  شده  پذیرفته   که 
سلطنت   درطول  بریهودیان   وفشار 
 1335  -  1308 حدود   ( هورمهب 
فرمانروای   آخرین    ) میالد  از  پیش 
درزمان  وخروج  هیجدهم  سلسلۀ 
اول  رامسس  مدت  کوتاه  فرمانروائی  
میالد(   از  پیش   1307-1308 حدود   (
نخستین  فرمانروای  سلسلۀ نوزدهم 
 ، باورندارم   من  باألخره  افتاد.  اتفاق 
استخوانهای  خروج   درزمان   موسی 
دوباره  که  کرد  خارج  راازمصر  یوسف 
من  عقیدۀ  به  کند.  دفن  درفلسطین 

استخوانهای  رئیس قوم یهود  هیچگاه 
اکنون  آنها هم   . نرفت  از مصربیرون  
شکل  به  قاهره  موزۀ  اول   درطبقۀ 
مومیائی ، عمدتًا فراموش شده به نام 

»یویا« نگهداری می شود.
باید  وقایع  این  تفسیر  از   پیش 
کردن   اعتبار  بی  قصد  من   ، بگویم  
ندارم  را  هیچکس  اعتقادمذهبی  
به   حمله  معنای   به  تحقیق   این   .
 . نیست  قرآن  و  تورات  بنیاد حقایق  
امیدوارم اگر چیزی  درتضاد  با دالئل  
منطق  درچارچ.ب   است   شواهد  و 
افسانه  از  بعضی  زیرا    . دهم   نشان 
وقرآن   تورات  وچرای  چون  بی  های 
به کرات به عنوان  اسطوره  یا تمثیل  
اند.  شده  شناخته  مردود   وحکایت  
اما نخست  دراینجا  نیاز به توضیحی 
نوشتن   باعث  گذراست که چه چیزی 

این کتاب شد.
به سال  این تحقیق   شاید خاستگاه  
1947 برگردد. سالی که جنگ اول بین 
مصرو دولت نوپای اسرائیل آغاز شد.. 
بود.؛  سالم  سیزده  من  زمان  درآن 
گزاردم می  نماز  که  معتقد  مسلمانی 

تقریبًا   . قرآن می خواندم  و هرروز  م 

الزم  اگر   اینکه  از  بودم   خوشحال 
خدا  ودرراه  بروم   جنگ  به   ، باشد 
بود   مقدس  جنگ   زیرااین   . بمیرم 
معنی  این  به  مقدس  درجنگ  ومردن 
شک  بی   ، دربهشت  جائی  که  است 
برای من اختصاص داده می شود. من 
حتی  به اردوگاه  سرباز گیری  رفتم . 
اما به سبب کمی سن  پذیرفته نشدم .
دیگری  جنگ   احتمال  میان   دراین 
آشکارا   1960 دراوائل    . رفت  می 
درفاصلۀ   دگرگونشد.  من  نظرات 
نظام  خدمت  از  پس  من   سالها   این 
به  و  کردم  تحصیل  حقوق  دررشته   ،
عنوان  روزنامه نگار ، شغلی پیداکردم 
. چهار نمایشنامه نوشتم . یکی از آنها  
به  دیگر  نمایشنامه   سه  اجراشد.) 
سبب سانسور ممنوع شد، زیرادرمالء 
مذهب   ، سیاست  دربارۀ  بحث  عام  
محدودیتها   نبود.  مجاز  جنسیت  و 
مجال زیادی  برای آفرینش  ادبی باقی 
نمی گذاشت .( ضمنًا من دل مشغولی  
اسرائیل  بین  منطقی   غیر  خصومت  
درجوارهم   دو  آن  چرا   . بودم  ومصر 
آنها  چرا  کنند؟  نمی  توافق  صلح   به 

وفصل  حل  مذاکره  رابا  اختالفاتشان 
می  جنگ  رادر  کار  وچارۀ  کنند  نمی 
به  یهودیان   اینها  از  گذشته  بینند؟ 
گشته  باز  اجدادیشان  آباو  سرزمین 
فرانسوی   مهاجمان  مانند  و  بودند 
شدند.  نمی  تلقی  بیگانه  وانگلیسی  
 . است  آنان  مقدس  سرزمین  آنجا 
مقدس  سرزمین  اینجا  که  ما  مانند 
بین  عداوت  کردم  احساس   . ماست 
نزاع   . است  دردناک  بسیار  دوملت  
های  ریشه  که  خانوادگی   دار   دامنه 
درتاریخ  دور  بسیار  درگذشته   آن  
مدفون  ما  مشترک  ولی  رفته  یاد  از 
شده است    . دنبال کردن  ریشۀ این  
اززندگی  اختالفات   بخش عمده ای  
مرابرای بیش از دو  دهه اشغال  کرده 
بین من خدمت سربازس   دراین   بود. 
پایان  برده بودم  و احتمال  می  رابه 
احضار  خدمت  به  مرا  دوباره  رفت  
خواهم   نمی  که  کردم  احساس  کنند. 
آن  طرف  هردو  که  درگیری   درهیچ 
می  مقدس  وجنگ  منطقی  کاماًل  را 
فقط  رو   این  از   . کنم  دیدند، شرکت 
برای دیدار به لندن  پرواز کردم وازآن 

زمان دیگر  به زادگاهم  برنگشتم .
درلندن برای امرار معاش  به تدریس  
به  ضمنًا   . پرداختم  عربی   زبان 
مصر«  اکتشافات   »انجمن   عضویت  
درآمدم وسه سال  درکالسهای شبانه  
شرکت  ام   بومی  سرزمین  تاریخ 
فراگرفتن   به  دیگر  سال   سه   . کردم 
همچنین   . شدم  مشغول  هیروگلیف  
زبان عبری  و عربی  هردو از زبانهای  
مراقادر   دانشها   این   اند. همه  سامی 
عمیقًا  باستانی   درمنابع   که  ساخت 
به کندوکاو  بپردازم . بااین همه متنی  
این  بخش   الهام  که  آشنابود  بسیار 
پیش   سال   چهار  حدود  شد.  کتاب 
از  زود   صبح  زمستانی  شب  دریک 
خواب بیدار شدم  و دیگر خوابم نمی 
و  کردم   دم  چای  خودم  برای  برد. 
مطالعۀ   ومشغول  نشستم  آتش  کنار 
 . شدم  درتورات   یوسف   داستان 
دراین موقعیت ناگهان از خواندن  یک 
عبارت در »سفر پیدایش«  - که بارها 
آن رابدون توجه خاص خوانده بودم - 

یکه خوردم .
قحطی  زمان  به  مربوط  عبارت   این 
است که برادران  یوسف  برای بار دوم  
مسافرت  مصر   به  غله  خرید  بمنظور 
کردند. بار نخست یوسف  هویت اصلی 
خودرا از خویشاوندانش  - که اورا به 
اما  کرد.  پنهان  بودند  فروخته  بردگی 
 ، شناساند  آنان  به  خودرا  دوم   بار 
ولی با آرامش گفت : » واآلن  شما مرا 
باینجا  نفرستادید  بلکه خدا فرستاد 
و او مرا  پدر برفرعون  و آقا برتمامی  

اهل خانۀ او وحاکم  برهمۀ  زمین مصر 
ساخت .)3(  پدرفرعون !  باور کردنش  
برایم دشوار بود . زیرابارها  این کلمات  
اهمیتی   اینکه   بدون  بودم   راخوانده 

برای آنها قائل شده باشم .
این ممکن است فقط یک لقب باشد.. 
بااین حال یوسف را به چه معنی  می 
آورد؟   حساب  به  فرعون   پدر  توان 
خود فرعون  - بدون توجه به سنش - 
خویشتن را  پدر مردمش  می شمرد.  
لقب  این  یوسف  بنظر می رسد   بعید 
ارتقاء  دنبال   به  مجازی   طور  به  را  
کرده  کسب  وزارت  بعنوان  مقامش 
توتان   که   زمانی  مثال   بعنوان  باشد. 
خامون  هنوز نوزده سالش  نشده بود ، 
وزیری  هشتاد ساله داشته ، گذشته  از 
اختالف سنی  این دو  ، فرعون خودرا  
می  معرفی    )4(  » کوش  شاه  »فرزند 
کند. عکس العمل غریزی من  این بود 
که  این کلمات دقیقًا  به همان معنی 
است که آمده است. دراین میان ذهن 
من  بیکباره  متوجه» یویا« شد. اززمان 
تاسلطنت  هیکسوس  فرمانروایان  
یویا   ، آمد   آنها  دنبال  به  که  جدید  
مصر   درتاریخ  ما  که  است  کسی  تنها 
 . شناسیم  می  »پدرفرعون«   بالقب 
شاهی  خون  ظاهراً  یویا   همچنین  
قرن  دراوائل  او،  ومومیائی  نداشت  
ای   درمقبره   ، دردرۀ شاهان   بیستم  
بین دوفرعون  ، کشف   شد. آیا ممکن 
نیست  یوسف رئیس قوم  یهود واین 

غریبه دردرۀ شاهان  یک نفرباشند؟
این فکر- شاید  الهام کلمۀ  مناسبتری 
باشد- مرا بوحشت انداخت .  درطول 
دو یاسه  قرن ، پژوهشگران برای یافتن  
شخصیتهای   بین  تاریخی   ای  رابطه 
زمانی  تثبیت   ، مصر   وتاریخ  تورات 
می  مشخصی  درتاریخ  کسی  که 
درآن  که  چارچوبی  بنیاد   و  زیسته  
ووقایع   تورات   شخصیتهای   بتوان  
رابایکدیگر  تظبیق کرده ، تالش کرده 
اند . انجام این وظیفه  درمصر  چندان 
درآتش  زیرا    . نیست  آسان  هم  
درپی  اسکندریه   کتابخانۀ  سوزی  
میالدی  اول   درقرن  رومیان   حمله 
دستنوشته   میلیون   نیم  به  نزدیک  
غارتها  بعداً  ازاین  گذشته  نابودشد؛ 
اسالمی  فاتحان   های  وویرانگری 
دستنوشته  همۀ  که  قرآن   به  مسلح 
های باستانی راکفرآمیز می پنداشتند 
به  پژوهشگران   برای  اندکی  امکان   ،
محققان   قرنهاکوشش  گذارد.  می  جا 
یهودیان  »اقامت«  محل  یافتن   برای 
برآنان   وستم  فشار  ودوران  درمصر 
وزمان »خروج« وبازگشت به اسرائیل 
یوسف  اما   . است  مانده  نتیجه  بی 
در  شده  گفته  که  موسی  کجابود؟ 

قصر شاهی بود کجا بود؟ چرا هیچیک 
از مغزهای متفکر برجسته رابطه ای بین 
یوسف و یویا که  نامهایشان شبیه است ، 
برقرارنکرده اند. خودمن تورات وتاذریخ 
گذشته   سال  رادربیست  مصرباستان 
خوانده  پیوستگی  این  به  توجه  بدون  
ام .چرامن چنین فهمیدم  وپژوهشگران  
سرشناس به آن توجه نکرده اند. شاید 
من درخواندن لقبی که روی »اوشابتی« 
)5( وچندین بار در » کتاب مرگ« )6( 

آمده ، اشتباه می کردم .
 چنان هیجان زده بودم  که خوابم نبرد . 
سپیده آمدورفت  ومن درانتظار  بازشدن  
درهای کتابخانه بودم . درکتابخانه  متن 
آن  کردم،  بینی  باز  را  تورات  عبری  
کامالً مشخص  بود)7( وترجمه لغت به 
لغت آن  می شد» اومراپدرفرعون جای 
کردم  مراجعه  دوکتاب  به  سپس  داد« 
: »مقبرۀ یویا و تویا«)8( نوشتۀ تئودور 
دیویس - آمریکائی ثروتمندی که هزینۀ 
حفاری رانیز تقبل کرد و دبگر »پاپیروس 
تدفین یویا« نوشتۀ مصرشناس برچسته  
نوشتۀ   بنابه   . الوی  هنری  سوئیسی 
فرمانروای  پدرمقدس  لقب  دیویس  
دوسرزمین )10( )فرمانروای دوسرزمین 
بار  یک  بود(  فرعون  تشریفاتی  لقب 
بار  بیست  از  وبیش  »اوشابتی«  در 

درپاپیروس تدفین یویا آمده است .
 بقیه درصفحه 48

بیستم   آغازقرن  ، قومی کنعانی که در  1- عموریان 
پیش از میالد  بربین النهرین  تسلط یافت )فرهنگ 

معین(
اند  که سیتامون  عقیده  هم  تقریباً  پژوهشگران   -2
دختر آمنهو تپ سوم بود، نه خواهرش. گرچه وی سه 
بودوگفته  سیتامون  ازآنان  یکی  نام  که  خواهرداشت 
کتاب   نویسنده  اما  درگذشت  درطفولیت   شده 
به فصل  این نظررا نمی پذیرد )رجوع کنید  حاضر  
6( وانگهی این برخالف رسوم مصری فراعنه  بودکه 

بادخترخودشان ازدواج کنند.)یادداشت مؤلف(
 72 )ص   8 وپنجم،  چهل  باب   ، سفرپیدایش   -3

ترجمه فارسی کتاب مقدس(
4-  پادشاهی کوش ، دولتی باستانی  درآفریقابود که 
درنقطۀ تالقی  رودخانه های نیل آبی ، نیل سفید، 
جغرافیدانان   قرارداشت.  کنونی(   )درسودان  وآبتارا 
اند)بااستفاده  نامیده  اتیوپی  را   ناحیه  این  یونانی  

ازویکی پدیا(
5-  تندیس کوچکی  برای مراسم خاکسپاری  درمصر 
که بخش مهمی  ازاین مراسم  راتشکیل می داد . این 
تندیسها بعنوان  نمادی برای  خدمتکاران  درهنگام 
مرگ گذاشته می شد تا جایگزین  »آزیریس« باشند 
وشخص مرده رادرجهان  دیگر یاری کنند. اوشابتی 

به معنی پاسخگوست. )بااستفاده ازویکی پدیا(
6- کتاب مردگان نامی  جدید برای  متون کهن است  
که درآیین خاکسپاری مصریان مورد استفاده قرار می 

گرفت )ویکی پدیا(
 Wa-yasimni la-ab              7 متن عبری-
        la phar’a
 8-The tomb  of Iouiya and Touiyou  
 by Theodore M. Davis
 9-Funerary Papyrus of Iouiya by 
Henri Naville
10-It ntr n nb tawi  متن هیروگلیف

دکتر محمدعلی صوتی

داستان یوسف ایپمبر
براساس اسناد تاریخ مصر

پوشش مومیائی یویا
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فرهنگسرای ایرانیان داالس پیشکش 
می کند

نوشته ی: عزی لطفی
 

          جعبه های آنا )1(

سردی هوا بیداد میکرد. دستاش به زور 
کلید را در قفل چرخاند. وارد خانه  شد, 
نفس راحتی کشید. خسته بود. رفت زیر 
آب  که  ایستاد   اونقدر  گرم,  آب  دوش 
سرد شد. تمام عضله های بدنش سانت به 
سانت درد میکرد. کمرش راست نمیشد. 
حوصله  رساند.  یخچال  به  را  خودش 
اینکه چیزی گرم درست کند نداشت. 
مواد خوراکی یخچال را بررسی کرد.   دو 
تکه نان برشته کرد, یک  آوکادو با  کمی 
آب لیمو ونمک, گذاشت تو پشقاب, چند 
خودش  رابا  تلفن  کنارش.   کاهو  پر  تا 
تلویزیون  نشیمن,  اتاق  رفت  برداشت 
روی  انداخت  را  خودش  کرد  روشن  را 
خورد.  آراوم   رو  ساندویچ  مبل, 
نیامد  دلش  زد.  زنگ  بهش  دخترش 
 گوشی را بر نداره. صداش رو صاف کرد:

جونم عزیزم خوبی ؟
مامان صدات خسته اس.

نه خوبم .
شده؟ چی  خوبم,  میگی   همیشه 

زد زیر خنده, آخ همه جام درد میکنه. 
میکنم! چیکار  دوروزه  بگم  اگه   آخه 

بگودیگه مامان.
آنارویادت میاد؟

به  جا  داره  دوباره  که  نگو  وای  آره, 
کمکش؟ رفتی  هم  تو  و  میشه   جا 

-آره .
تو  که  سالی  هفت  میکنی!از  شوخی   -
داره  که   پنجمه  جای  این  میشناسیش 
باال رفته؟ اجاره ش چقدر  بار  این   میره. 

- بیست دالردرماه .
پرت  و  خرت  همون  هنوز   -
میکشه؟ خودش  با  رو   ها 

دریغ از دور انداختن یه گلدون شکسته, 
میشه. بیشتر  و  بیشتر  هم  سال   هر 

- مامان منکه نمیدونم تو این دوست رو برا چی 
 میخای, من حوصله این جور آدما رو ندارم.

- هه, هه  هر دفعه کلی ازش یاد میگیرم. 
خستگیم که اومد دوباره میخوام بیفتم 
بره. بدم  سری   یه  و  خونه  جون   به 

دیگه  خونت  که  تو  مامان   -
میشه. مسجد  شکل   داره 

من  اگه  برم  تو  قربون  دخترم  آخه   -
بمیرم تو چه گناهی کردی. آنا بچه نداره 
اگه یه چیزش  بشه دولت میاد همه رو تو 
میریزه توی آشغالدونی. یا اینکه خیلی 
حوصله داشته باشند یه چیز هایش رو 
به فقرا میدن. فکر کنم در این سی سالی 

که تو امریکا بوده هنوز یک تکه کاغذ 
میخره.  هم   دایم  نریخته.  دور  هم  رو 
فکر میکنی یک زن تنها چند تا شیشه 
روغن زیتون باید داشته باشه؟ آنا فقط  
تا داشت. حاالدیگه  حسابش رو  شش 
بکن که چه خبره!!خودش تعجب کرده 
بود  که  بیست و پنج تا مسواک دست 
نخورده  داشت. به  من گفت  اینها از کجا 
اومده؟ به آرومی گفتم از مغازه ها, فکر 
نمیکنم خودشون اومده  باشند!! عاشق 
کتابه, ایکاش که  میخوند.! تجسم کن تو 
یک آپارتمان دور تا دور دیوارها قفسه 
پر ازکتاب. جعبه های باز نشده  که خدا 
میدونه تو اونها چی هست, از سالهای 
گذاشته.  هم  رو  باال  تا  زمین   از  سال 
اتاقها  وسط  باریک   رو  راه  یک  فقط 
دخترم  گذاشته,  جا  آمد  و  رفت  برای 
کبراست.  محشر  که  بگه  برات  جونم 
نمیتونم برات چه جوری تشریح کنم که 
بتونی تجسم کنی. تازه چند ماه پیش 
به قول خودش پروفشنال شده. به من 
نمیشه,  اینها چیزی سرشون  که گفت 
من صاحب همه  چیز هایی هستم که 
 دارم. مگه میشه همین جوری  بدم بره؟

از تخت با زور خودش رو کشاند بیرون, 
در  آشپزخونه,  توی  رفت  یکراست 
یخچال رو باز کرد چشمش به جعبه تخم 
مرغ افتاد, دو تا مانده بود. گذاشت بغل 
گاز, دوال شد ماهیتابه را برداشت, به زور 
میکرد.  درد  کمرش  جوری  بد  ایستاد, 
کشید,  دراز  نشیمن,  اتاق  توی  رفت  
برگشت  کمرکرد.  نرمش   دقیقه  چند 
آشپزخانه, کتر ی رو, گذاشت روی گاز,  
تخم مرغ ها رو نیمرو کرد هم آنجا بغل 
گاز سر پایی خورد, چایی درست شده 
امروز  که  بزند  زنگ  آنا  به  اومد   بود. 
 نمیتواند برود کمکش کند,  اما دلش نیامد

چای  را ریخت تو شیشه که با خودش 
 ببرد. کفشهای راحتی پوشید و به راه افتاد

خودش  دور  آنا  بود  باز  آپارتمان  در 
میچرخید پس از چهار روز اسباب کشی با 
کمک  دوستها و  کارگران آپارتمان هنوز 
 مثل اینکه آب از آب تکان نخورده بود.

آنا  کو؟  مایک  دوستت  پس   پرسید, 
غلیظ  لهجه  و  افروخته  بر  ای  چهره  با 
تا  بریتانیایی گفت صبح زود اومد,  دو 
تراک برد, باهم حرفمون شد قهر کرد 
رفت. به من میگه چرا این همه  وسیله 

دارم, من صاحب این ها هستم نمیتونم

 که بریزم دور. 
که  همیطور  میکنی؟  چکار  حاال  خب 

جعبه ها رو جابه جا میکرد گفت:
روز  که  زدم  زنگ  کمپانی  مووینگ  به 
جمعه بیاند.  تا جمعه هم  با ماشین تو و 

تراک من هر چی تونستیم میبریم.  
چقدر پول ازت میگیرند؟ ب

ا عصبانیت جعبه رو گذاشت کنارو گفت 
سیصد دالر. 

یک لحظه ماشین حساب مغزش  به کار 
کمپانی  مووینگ  به  دالر  افتاد. سیصد 
میخواهد بدهد, خدا میداند چقدر پول 
یک  داده,  رو  جدید  های  جعبه  خرید 
آپارتمان,  آن  به  بردن  حمالی  هفته 
چندین   هفته کمر درد,  شاید چند ماه 
جا  بجا کردن وسائل در آپارتمان جدید, 
پول ماساژ و کایروپراکتور!!!! خوب این 
ها که بیشتر از ماهی بیست دالر ضربه 
میزند!!ولی موقعییت مناسب نبود که به 
آنا حرفی بزند. آنا دیگر نزدیک هفتاد 
سال دارد میداند یا نمیداند چیکار میکنر 

مسئولیت  با خودش هست.  
که  چی  هر  کرد  شروع  اتاق  دم  از 
بدستش میامد جمع کرد و چند بار  از 
پله ها به سختی برد پایین, تا اونجایی که 
ماشینش جا داشت، چپانید. خوشبختانه 
آپارتمان جدید آنطرف خیابون بود اگر 
با این  همه وسیله اگر راه دور تری  نه 
میرفت همه با یک ترمز میریخت رو سر 
و کله اش. توی آپارتمان جدید با زحمت 
آب  برای   جایی  آشپزخونه  کانتر  روی 
میوه گیری بزرگ و سنگین پیدا کرد.  به 
آنا پیش نهاد  کرد این چند روز آب میوه 

بگیره بخورد  که انرژی  داشته باشد. 
آنا گفت آبمیوه گیری کار نمیکند.  دود 
از سرش به هوا رفت! یواش, یواش دل 
سوختنش  جایش را به عصبانیت میداد. 

آمد بگوید:
 آخه زن حسابی چرا من رو وادار کردی 
رو  حرفش  کنم؟  بندی  بسته  اینو  که 

خورد.
پرسید چند وقته که خرابه؟   آنا پاکتی 
که دستش بود پرت کرد یه گوشه و گفت 
نه!!! بد جوری خودش رو  دوسال.  دید 
گرفتار کرده, دایه عزیز تراز مادر شده. 
سه ساعت بود که نفس, نفس میزد خرت 
و پرت باال و پایین میکرد  سرش گیج 
آنا  به  گرفت.   تصمیم  برق  مثل   رفت. 
گفت که دیگه جون کار کردن را ندارد. 

بهترین کمک این بود که آنا تا چند هفته 
با این جعبه ها تنها باشد شاید این بار 
از غوطه خوردن در جعبه خسته بشود و 
نور  امیدی برویش باز شود. خداحافظی 
کرد. به طرف ماشینش قدم زد. فکر کرد 
راستی که ما انسانها کتابهای َرَونده ای 
هستیم, اگر در باره هر کدام از ما کتابی 

نوشته شود دنیا پر از کتاب خواهد شد

      جعبه های آنا)2( 
آنا با هیجان یک بند حرف میزد: 

آره داشتم میگفتم,  میان گرد و خاک ها 
گنجینه ای پیدا کردم. گنجینه ای که از 

ترس, سالها انو پنهان کرده بودم. 
او ساکت  به آنا زل زده بود.  

این  پرسی  نمی  من!   به  زدی  زل  چرا 
این  میدونم  دیگه  خب  چیه؟  گنجینه 
مدت خیلی خسته ات کردم, برات هم 

مهم نیست که من چی پیدا کردم. 
به سمور  و  میرفت  ور  بندش   گردن  با 
ورجه  ورجه  درختها  ور  و   دور  که  ها 
میکردند نگاه میکرد. آنا خودش را  تو 

صندلی جا به جا کرد گفت:
میدونم  تو دلت میگی حاال که چی!؟ هر 
گنجی رو هم پیدا کردی دوباره میذاری 
تو یکی از این جعبه ها و سوارش میکنی 
رو جعبه های دیگه. برام خیلی مهمه که 

بدونی چی پیدا کردم. 
یه چیزی بگو با اون گردنبندت اونقدر 
بازی نکن پاره میشه سنگ هاش همه 
گوش  به حرفام  اصال  میشه.  پخش  جا 
ترسو  بچگی  از  میترسیدم!!  میکنی؟ 
بار آمده بودم. هر چیز که داشتم هیچ 
هام  داشته  از  نبود.  کافی  برام  وقت 
کم  میترسیدم  نمیکردم,  استفاده  هم 
بابا  میکردم.  زندگی  ها  گدا  مثل  بیاد. 
تو از این زمین گلف چی میخوای؟ که 
یه   ناسالمتی  نمیداری,  بر  ازش  چشم 
 آدم جلوت نشسته, دارم  حرف میزنم.

دلش از آنا پر بود. بعد از چند روز کمک, 
و  کمردرد از اونهمه جعبه باال و پایین 
بردن,  باز هم دلش نیومد بود  و با اینکه 

خودش  اهل غذا پختن نبود لطف بزرگی 
در حق انا کرد, چند روز هم براش غذا 
پخت. این حقش نبود که  آنا باکمال پر 

رویی به او بگوید:
 اگه تو و اون دوست دیگم   بیشتر کمک 
کمپانی  موینگ  به  پول  من  میکردید 

نمیدادم. بهش گفت:
 نه مثل اینکه تو دوزاریت نمییفته! پس 
از  کشی  اسباب  روز  هر  هفته  یک  از 
یک آپارتمان کوچیک به یک آپارتمان 
تازه  درد  کمر  همه  اون  با  تر  کوچیک 
میخواستی تخت و وسائل بزرگ رو هم 
من از این پله ها میبردم پایین!! عجب!!  
و  خانه  برگشت   دلخوری  با  اونروز 
را  آنا  زیادی  مدت  تا  گرفت  تصمیم 
قدر  تا  بگذارد  تنها  هایش   جعبه  با 
عافیت به دستش بیاید. رفت و تا چهار 
سراغش  نه  و  زد  زنگ  آنا  به  نه  هفته 
رو  غرورش  امروز  آنا  اینکه  تا  رفت. 
دوست  تنها  که   ازاو  و  پا  زیر  گذاشت 
که  کرد  خواهش  بود  اش  مانده  باقی 
غذا  هم  با  صفا  با  بالکنی  توی  و  برود 
آنا. دیدن  رفت  و  کرد  قبول   بخورند. 
زمین  آنا   آپارتمان  بالکنی  روبروی  
که  جایی  تنها  بود.  زیبایی  گلف 
اینکه  بدون  بگذارد,  پا  میتونست 
همان  کند,  گیر  ای  جعبه  به  پایش 
و  کوچک  میز  یک  آنا  بود.  بالکنی 
بود گذاشته  بالکنی  در  صندلی  تا   دو 
راستی یه دونه فرش دیدم که رنگهای 
نظرت  بخرم,  میخوام  داره  سبزمالیم 
رنگهای  میگفتی  بهم  یادته  چیه؟ 
آپارتمانم خیلی تند هستند؟  میدونم  
میگی مگه تو جا برا فرش هم گذاشتی؟ 
متوجه نشدی؟ یه  سری از  جعبه ها  رو 
برسی کردم و دادم رفت و تو این برسی 
کردن ها بود که گنجینه ام رو پیدا کردم. 
آره من! خود من! منی که یک سر سوزن 

دور نمینداختم! 
به چی داری فکر میکنی؟ اقال یه چیزی 
بگو که دلم خوش باشه داری به حرفهام 
طول  خیلی  میدونم  میکنی.  گوش 

میکشه تا این آپارتمان راست و ریس 

به  سرم  هستم.  جدی  من  ولی  بشه. 
سنگ خورده دیگه خودم تحمل خودم 
رو ندارم. من سالها دریغ نکردم و همه 
چیز رو در جعبه های  محل زندگیم, و 
درجعبه های  وجود خودم نگه داشتم. 
هست  جسم  در  خودم  جای  نه  دیگه 
من  به  که  موقع  هر  آپارتمانم.  در  نه  و 
میگفتی آنا کمی از شر این رنگهای قرمز 
پر رنگ خالص شو ازت دل خور میشدم. 
آخه فکر میکردم هر چیز قرمز تر باشه  
انرژی میاره, تو میگفتی این نوع قرمز 
خشمه و من با این که جایی نگذاشته 
رنگ  باشه  حرکت  در  انرژی  که  بودم 
میفهمم  میکردم. حاال  بیشتر  رو  قرمز 
خشم  که  بودم  بخیل  خودم  به  اینقدر 
را در وجودم پنهان کرده بودم. کارم رو 
به خاطر همین از  دست دادم. به همه بد 
بین  بودم. هر روز صبح با خشم میرفتم 
بیام. هرگز  کنار  با کسی  نمیتونستم  و 
که  هستم  من  که  نیفتادم  فکر  این  به 
محیط رو سمی میکنم نه اطرافیان, هر 
جا رفتم همینطور بود. هیچ دوستی برا 
خودم نگه  نداشتم. همه رو خسته کردم. 
کسی جرأت حرف زدن به من نداشت. 
از همه انتقاد میکردم. فکر نمیکردم منم 
از روزی  باشم.   ممکنه مشکلی داشته 
که تو دیگه سراغمو نگرفتی دیدم دنیا 
برام خیلی تنگ شده. نمیدونم چی شد 
یکدفعه خودم رو دیدم. دیدم انقدر تو 
رو  دیگه  کس  که  کردم  گیر  ها  جعبه 
نمیبینم. البته خوشحالم که از بین جعبه 
ها اون گنجینه پر ارزش رو پیدا کردم. 
وقتی پیداش کردم  وحشت  منو گرفت. 
جعبه ها به گلوم فشار آوردند. احساس 
خفگی بهم دست داد. میخواهم خودم رو 
از زندان جعبه ها رها کنم.  چیه؟ شوکه  
حرفها  این  که  نمیشه  باورت  شدی؟ 
یکی  به  باید  بیرون؟  میاد  من  دهن  از 
میگفتم, کی بهتر از تو. میخواستم تو رو 
هم سهیم گنج پیداشده بکنم. من خودم 

رو پیدا کردم.

جعـبه اهی آان

جعبه آنا
جعبه آنا جعبه آنا

نـیم بیا اتـقدریکدیگربدا
شاید این داستان واقعی را عده ی کمی از مردم بدانند 

حتی کسانی که هرگز از اسپانیا دیدن نکرده اند از تقابل موجود میان کاتاالن ها و مادریدی 
ها آگاهند, چرا که کاتاالن ها همواره در اسپانیایی که تحت سلطه ی حکومت مرکزی مادرید 

اداره می شده است, به جستجوی خودمختاری بوده اند. 
پالسیدو دو مینگو, مادریدی است و خوزه کارِراس کاتاالن!!!! در سال 1984 و به دالیل 

سیاسی روابط میان این دو شکرآب شد. 
همواره از هر دو نفر آنان درخواست های پرشوری جهت اجرای کنسرت در سراسر دنیا به 
عمل می آمد و روابط میان آنان چنان خصمانه بود که عدم حضور دیگری در اجرا از شروط 

امضای قرارداد کنسرت هر یک از آنان شده بود. 
در سال 1987 در برابر کارِراس دشمنی بسیار مهیب تر از رقیب دیرینه قد برافراشت:سرطان 
خون . تقالی او در مبارزه با سرطان بسیار دردناک بود. عالوه بر پیوند مغز استخوان تحت 
رژیم های درمانی سخت قرار گرفت و برای تعویض خون مجبور بود هر ماه یک بار به ایاالت 

متحده سفر کند 
وی در این شرایط قادر به کار کردن نبود و علی رغم آن که از درآمد و ثروتی چشمگیر 

برخورد ار بود, مخارج سرسام آور درمان و سفر وضعیت اقتصادی وی را وخیم ساختند. 
هنگامی که منابع اقتصادی وی جهت پرداخت هزینه های درمان به کل پایان یافتند, وی 
از وجود یک بنگاه خیریه در مادرید مطلع شد که هدف آن انحصاراً کمک به بیماران مبتال 

به سرطان خون بود. 
به شکرانه ی حمایت بنیاد ”اِرموسا“, کارِراس بر سرطان فائق گشت و دوباره سالن های اپرای 
جهان توانستند صدای باشکوه و پرطنین وی را بشنوند. وی جایگاه گذشته خود را بازیافت 

و تصمیم گرفت که به گروه حامیان این بنگاه خیریه بپیوندد. 
هنگامی که اساس نامه های بنیاد را مطالعه می کرد در کمال حیرت متوجه شد که بنیانگذار, 

سرمایه گذارِ عمده و رئیس این بنیاد کسی نیست جز پالسیدو دومینگو. 
شگفتی کارِراس زمانی فزونی یافت که فهمید این بنیاد اساساً برای امور درمان بیماری وی 
بنیان گذاشته شده است و برای آن که وی از بابت کمک ”دشمن“ خود سرافکنده نشود و یا 
این کمک را پس نزند, نام بنیانگذار آن به صورت گمنام حفظ شده است. منقلب کننده تر از 
این لحظه ی دیدار آن دو بود: پالسیدو مشغول اجرای یکی از برنامه های خود در مادرید بود 
که به یکباره دید کارراس از میان حضار برخاست, به روی صحنه رفت و خاضعانه در مقابل 
پاهای پالسیدو زانو زد, از وی عذرخواهی و در برابر دیدگان عموم از وی تشکر کرد. 

پالسیدو به او یاری کرد تا بر پای بایستد, او را در آغوش فشرد و از آن جا دوستی 
سترگ آنان آغاز شد. 

در مصاحبه ای با پالسیدو دومینگو, خبرنگار از وی پرسید: برای چه با بنیانگذاری 
بنیاد”اِرموسا“ صرف نظر ازکمک کردن به ”دشمن“ خود به کسی کمک کرد که در 

حال حاضر تنها هنرمندی است که یارای رقابت با او را دارد؟ 
پاسخ پالسیدو کوتاه و تمام کننده بود: 

هیچ کس نمی تواند بنشیند و ببیند که چنین صدایی به خاموشی می گراید 

José CarrerasPlácido Domingo
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بهروزی : پرویز یاحقی
خانوادگیش  نام  پرویز  صفا:  نواب 
صدیقی پارسی است  که بعلت جدائی 
تحت   ، یکدیگر   از  پدرومادرش  
یاحقی   حسین  دائیش  سرپرستی  
او زندگی می  بودو درخانۀ  قرارگرفته 
کرد. من برای اولین بار  ساززدن اورا  
وقتی که سیزده سال داشت  درخانه 
اورا    1327 ودرسال  دیدم  حسین 
بعنوان  تکنواز ویولن به رادیو آوردم 
او   از  پیش   . کردم  معرفی  مردم  به  و 
همایون  جمعه   روزهای  از  دریکی 
ویلن  خردسال  نوازنده  بعنوان  خرم  
کرد.  نوازندگی  شدودررادیو  معرفی  
استاد  شاگردان  از  خرم  همایون 
نوازندگی  شیوه  وباهمان  بود   صبا 
پیشرفت  از  بهرحال حسین  کرد.  می 
خواهرزاده اش خوشحال بود  ودرواقع 
حسین   شاگرداوبودوالحق  بهترین  

یادگار خوبی ازخود بجا گذاشت .
آهنگساز  یاحقی  پرویز   : بهروزی 

خوبی هم بود.
به  جوانی  ازهمان  پرویز  صفا:   نواب 
آهنگسازی  پرداخت و جندین آهنگ 
اورا  آهنگهای  بیشتر  دارد.  ماندنی  
بنان خوانده  و  الهه   ، ، مرضیه  دلکش 
اند. وبیشترین اشعار آهنگ های اورا 

من ساخته ام 
آهنگها   ازاین  چندتا   : بهروزی 

راممکن است نام ببرید؟

پربسته،   ، موج   ، آشفته  صفا:  نواب 
دلکش  باصدای  دل   نوای  تو،  بهانۀ 
عکس   ، غم  سکوت   ، بیدار  ،بخت 
الهه  من ، رفته ، مروسفر را که خانم 
خانم  باصدای  ها  افسانه  و  اجراکرده 

مرضیه 
بهروزی : حبیب اهلل بدیعی 

که  روزی  بیاددارم   صفا:   نواب 
شعروآهنگی راکه من ومهدی خالدی 
دربرنامۀ  بودیم   ساخته  صبا  درمرگ 
ازهمه   . بودیم  ضبط  درحال  گلها  
خواستیم  حاضر  های  ویولونیست 
بنوازند.  صبارا  ساختۀ   شتر   رنگ 
شرکت  صبا   شاگردان  همه  تقریبًا 
این  توانست   که  کسی  تنها  داشتند 
اجرا  وکمال  تمام  را  مضراب  چهار 
کند  حبیب اهلل بدیعی بود. حتی  خود 
خالدی هم  بعلت عدم تمرین  قادر به 

اجرای آن نشد.
بهروزی :  برای بدیعی هم ترانه ساخته 

اید؟
 ، میروی  کجا  زیاد،  بله   صفا:  نواب 
درآتشم ، دگر چه خواهی ، نقش غم 
، آرزوها، صبح خندان که بیشتر این 
هارا مرضیه خوانده و چند آهنگ هم  

باصدای خانم شمس و خانم پوران.
بهروزی : اسداهلل ملک

بهترین  از  تردید  بدون  صفا:  نواب 
 7 اواز   . است  ویلن  نوازندگان 
حسین  برادرش   تشویق  به  سالگی  
موسیقی  به   ، سنتور  نوازنده  ملک 
انجمن   به  سالگی    12 در  آورد.  روی 
موسیقی واردشد  وبعنوان  ویولن اول 
درکنار استادصبا  به نواختن پرداخت 
. اسداهلل اول  پیش صبا وخالقی  کار 
کرد  وطی دوسال  ردیف  صباراتمام 

کرد  و از 18 سالگی  با دلکش ، مرضیه 
، الهه و سپس مهستی  به کار پرداخت 
سالگی   15 در   را  آهنگش  اولین   .
ماندگاری  آهنگ  بعدازآن   و  ساخت  
مثل  بیش از این رنجم مده ، حکایت 

دلکش  بوسیله  که  ها،  افسانه   ، دل 
یکصد  حدود   او   . است  اجراشده 
است  مضراب  ساخته  وچهار  آهنگ  
و  او  دردشتی  های  که چهار مضراب 
. اسداهلل  اصفهان خیلی معروف است 
ملک  درنت خوانی  و نوازندگی  تسلط 
آوازخوانان   درمیان   داردو  کامل 
که  خوانساری   محمودی  صدای  به 
است عالقۀ  قوی  اش  احساسی  جنبۀ 

بسیاردارد. 
بهروزی :  مردان آوازه خوان

بیاددارم   من  که  اززمانی  صفا:   نواب 
 ، کردم   می  گوش  آنهارا  وصفحات  
خوانندگان مرد  طاهرزاده آقای آذر 
)اقبال السلطان(  وآقای بوذری  بودند 
که سبک همۀ  این ها قدیمی بود چه 
در تصنیف و چه درآواز . همگی دارای 
صداهای باال و دقت دراجرای شعر که 
این درآواز خیلی مهم است .کسی را 
که بااطمینان  می توانم  عرض کنم  که 
شعررا درست می خواند مرحوم ظلی 
بود که شعررا می خواندوتحریر را بعد 

می داد.
بهروزی : سعادتمند قمی رامثل اینکه 

فراموش کردید.
نزدیک   دوستان  از  او  صفا:  نواب 
بلند   قامتی  ؛  بود   محجوبی  مرتضی 
بسیار   صدائی  و  داشت   تنومند  و 
نداشت   سواد  متأسفانه  بلندورسا. 
می  وبیش  راکم  موسیقی   ردیف  ولی 
 . داشت  برنامه  دررادیوهم   . دانست 
یکی از روزهائی که درمنزل  دوستی 
بود   هم  سعادتمند  و  بودم  میهمان  
رابه  اش   عالقه  مراتب  که   این  برای 
شعرش  دفترچه  دهد  نشان  من 
غزل  این  وگفت   درآورد   راازجیب 
خوانم  می  ودرمحافل  دارم   شماراهم 
را   دفترچه  وقتی  ولی  کردم   تشکر   .
وارونه  دفترچه   دیدم  داد   بدستم 
و  است  سواد  بی  که  فهمیدم   . است 
فقط تعدادی  شعر از برکرده  و آنهارا 
ازاین خواننده چندصفحه  می خواند  
هم درهمان سالها ضبط شد  که نمی 
چه  خودش  سرنوشت  باألخره  دانم  

بودوچه شد.
بهروزی :  جوادبدیع زاده

نواب صفا: از دوستان قدیم وندیم  من 
 . بود. شعررا می فهمید ومی شناخت 
بامبادی  بود وهم  ادبیات  آشنا  با  هم 
صرف ونحو . بنابراین شعر راخوب اجرا 
می کرد . درنامه ای  به من نوشته است: 
ام خوانده  صفحه  پانصد  حدود  من 
آهنگ   . است  موجود  آنها  تمام  که   
وگاهی  ساختم   خودم  را   آن  های 
نداشتم   به شعروشاعر  اگر  دسترسی 
راهم خودم می ساختم.  آن  شعرهای 

برخی از اشعار فکاهی  روحانی 

است  کرده  استفاده  زاده   بدیع  راهم 
گذاشته   آهنگ   آنها  روی  ومهرتاش  
درصفحه  زاده   بدیع  بومرحوم 
تصنیف   . است  اجراکرده  گرامافون  
کلفتی   ، زالکه  زال  زالکه  های 
مشتی  ماشین   ، توخونه  آورده  خانم 
ممدلی  ازجمله آنهاست .  یکی  دیگر 
آواز  خواندن   زاده  بدیع  هنرهای   از 
به شیوۀ باباشملی است که مخصوص 
داش ها  ولوطی ها بوده که بدیع زاده 
بدیع   . اینهارا می خواند  خیلی خوب 
ماه 1357 در82  دریازدهم  دی  زاده 
دررثایش   ومن  درگذشت  سالگی  

درغزلی گفتم :
 ِز ِنی  نوا و ِز ساغر نشاط باده برفت

عزا گرفت هنر تا بدیع زاده برفت 
بهروزی : منوچهر همایون پور

درسال  سالگی   اودر18  صفا:  نواب 
آید  می  تهران  به  ازبروجرد     1321
موسیقی  های   باردیف  تدریج   به  و 
شود.معلم  می  آشنا  متداول   درحد 
او  صفحات گرامافون  بوده که ازسال 
او  طرز  الگوی  واردایران  شد.   1305
بوده  خوانندگان   از  بعضی  اجرای  
همایون   . اصفهانی  تاج  مثل   . است 
داشت   آشنائی  تنبک   با  چون  پور  
پژمان  های   غزل  از  یکی  روی   به 
بختیاری  آهنگی ساخت  که با اجرای  
آن شهرت فراوان  بدست آورد. شیوۀ 
مخصوص  هنرمند   این  خوانندگی 
خودش بود وعالقمندان زیادی داشت. 
هنرمندی بود دارای صراحت لهجه واز 

تملق بیزار بود.
بهروزی : عبدالعلی وزیری

بااو   1326 درسال  من  صفا:   نواب 
دوستی  به  آشنائی  واین  آشناشدم 
ادامه  او  عمر  پایان  تا  شدو  تبدیل 
داشت . وزیری از جوانی دارای صدای  
مکتب  یافتۀ  وپرورش  بود   رسائی 
وزیری   علینقی  کلنل  پسرعمویش  
بود که درتحول موسیقی معاصر نقش 
مؤثری داشته است .عبدالعلی پس از  
 1303 درسال  ابتدائی   مدرسۀ  اتمام 
عالی  مدرسه  به  مادرش   تشویق  به 
وزیری  کلنل  مدیریت   به  موسیقی  

رفت وتار رابعنوان ساز اصلی انتخاب  
کرد. ولی داشتن صدای رسا  وآشنائی 
بانت وآموختن ردیف ها وگوشه های 
موسیقی موجب شد که قدم به صحنۀ 
به  موفق   1308 بگذارد.درسال  آواز 
دریافت پایان نامه تحصیلی ازمدرسه 
کالس  شدوباتأسیس  موسیقی  عالی 
ودرسال  پرداخت  موسیقی  تعلیم  به 
موسیقی  تئوری  تارو  تدریس   1309
شد.  اوگذاشته  عهدۀ  به  درهنرستان 
بارادیو شروع بهمکاری  از سال 1320 
جمعه  ظهرهای  بعداز  وتاسالها  کرد 
باصدای گرم خود  همراه با تار  قطعاتی 
را که کلنل  بااشعار گل گالب  ساخته 
که    1323 درسال  کرد.  می  اجرا  بود 
روح  همت  به  ملی   موسیقی  انجمن 
عالقمندان   از  وجمعی  خالقی   اهلل 
اصیل  موسیقی   واشاعه  حفظ  به 
ایرانی  تشکیل شد عبدالعلی خواننده 
باخواندن   و  بود  انجمن  این  برجستۀ  
خالقی  اهلل  روح  شادروان  از  چنداثر  
اوج  به  چرا  وحاال  الله  آتشین  مانند 

شهرت رسید. 
 ، بود   کارمنددولت  که  بااین  وزیری  
مدتی  رارهانکرد.  موسیقی  هیچگاه 
بود  تلویزیون  رادیو  هنری  مشاور 
کرد.  راتربیت  مختلفی  وخوانندگان 
است  خوانندگانی  ازجمله  بانودلکش 

که از محضر این استاد بهره مند شد.
بهروزی : ادیب خوانساری

سال  از  بااو  من   دوستی  صفا:  نواب 
جوان  موقع  آن  من  شد.  آغاز   1327
سال  وشش  چهل  حدود   واو  بودم 
درویشانه  وخوی   خلق  او   . داشت 
ازاو  . جالب تر ین  خاطرۀ من  داشت 
که  است  شبهائی  از  یکی  به  مربوط 
 ، رادیو  یک  شماره  باارکستر   همراه 
دراتاق  من  خواند.  می  آواز  بطورزنده 
یکی  ادیب   . بودم  ایستاده  فرمان 
این  خواند.  می  را  حافظ  غزلهای   از 
تحت  چنان  سبک  صاحب   خواننده 
بی  که  بود  قرارگرفته  شعر  تأثیر  
هرگز   . شد  سرازیر  اشکش  اختیار  
ای  خواننده  رادرهیچ  حالی  چنین 
ندیده ام . اودرآغاز مدتی از  سیدرحیم 

شاطر  ورحیم  اصفهانی  تاج  واستاد 
همگی  که  بود  گرفته  بهره  حاجی  
کردند.  می  پیروی  اصفهان  ازسبک 
یکی ازبهترین آوازهای ادیب قسمتی  
بیت  چند  که  شوراست  دستگاه  از 

ازاین غزل حافظ راخوانده است :
گربودعمر به میخانه روم باردگر

بجز از خدمت رندان نکنم  کار دگر
 . بود  متشخص  نبود.  مطرب  ادیب 

انسان بسیار عزیزومحترمی بود.
بهروزی : غالمحسین بنان

نواب صفا:  من بنان و صدایش را خیلی  
مفصلی  مقالۀ   . داشتم  می  دوست 
ام  نوشته  هنرمندبزرگ  این  درمورد 
که دراینجا فقط می توانم  اشاره کنم  
دیگر  که  بوجودآورد  سبکی  او  که 
کند.  تقلید  را  آن  تواند   نمی  کسی 
شاید بتوان  از دیدگاه  زیباشناسی ، 
به خطی منحنی  را  بنان  صوت خوش 
زواید  ازهرگونه  عاری  کردکه  تشبیه 
است  وشنونده مطلقًا زبری ، درشتی  
نمی  احساس  ازآ»   نرمش   یاعدم 
و  مهارت  خوانی  اودرمرکب  کند. 
شناس  شعر   . داشت  عجیبی   ذوق  
بودومی دانست که هر شعری رادر چه 
دستگاه یاشعبه ای  بخواند. نخستین 
برد  پی  بنان   استعداد   به   که  کسی 
واورا تشویق به نواختن ارگ وخواندن 
بود. داود  نی  مرتضی  کرد  آواز 
بهروزی :  چه ترانه هائی از شمارابنان  

اجراکرده است ؟
این  به  پاسخ   از  پیش  صفا:   نواب 
پرسش  شما این را اضافه کنم  که بنان 
معتقد بود  یک هنرمند  واقعی باید  به 
رسالت هنری  خودواقف باشد، درعین 
ازمردم واجتماع   را   حال  که خودش 
جدانمی داند  ، هنرش درخدمت مردم 
و پیشرو ومترقی باشد . از صدا سازی 
کم  بگویم  هرچه  اوهم  گرم  آوای  و 

گفته ام . درغزلی گفته ام :
تحریرهای اوبه َمَثل  چون حریر بود

این طرز رانه عاریه از این وآن گرفت 
واما پاسخ به پرسش شما ، ترانه هائی 
که از من بنان  خوانده است زیاداست 
بقیه درصفحه 48

ز  اسماعیل نواب صـفا، زغلسرائی بارتاهن اهی رپسوزوگدا
بخش چهارم

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان   )قسمت  یاز دهم(

* دربین آهنگسازان  معاصر ، تجویدی  بعداز محجوبی و حسین یاحقی  یکی از بهترین آهنگسازان است.
* من پرویز یاحقی را به رادیو آوردم و به مردم معرفی کردم.

* اسداهلل ملگ در دوازده سالگی بعنوان ویلن اول درکنار صبا ساززد. او اولین آهنگش را درپانزده سالگی ساخت در 
نت خوانی و نوازندگی تسلط کامل دارد.

* ادیب خوانساری خلق وخوی درویشانه ای داشت و آواز خوانی متشخص بود؛ مطرب نبود.

جوادبدیع زاده محمودی خوانساری محمدرضاشجریان

اقبال آذرعبداهلل دوامیغالمحسین خان بنان
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آیا غار یا دخمه 
محل دفن انوشیروان 
پادشاه ساسانی در 

لرستان است؟
ضمن گردش در لرستان برای 

نوشتن کتاب آثار باستانی ، روزی 
در دامنه کوه » کور« KAVAR در 
منطقه»ماژین « ، یکی از روستائیان 
برایم حکایتی گفت که سینه بسینه 
نقل شد و او هم از پدرش شنیده 
بود که قبر انوشیروان در اشکفت  

»کول کنی« قرار دارد . این موضوع 
مرا بر آن داشت که تحقیقی بنمایم. 
بر پیکره این قصه و مستندات دیگر 

یک روز شخصا به اتفاق اقای مهندس 
حسن آقائی از محل دیدن نمودیم. 
در این دره افسانه ای دیدنی زیاد 
است  ابهت تنگه و اثارش بتوصیف 

نمی آید مگر به دیدن و مشاهده .اما 
درباره انوشیروان و تحقیق درباره 
داستان های  موجود و تطبیق ان با 
اثار »کول کنی« و فاصله های ذکر 

شده ، تفصیلی است که بشرح زیر از 
از نظر خواننده ارجمند می گذرد .

نامی  پادشاه  کنم  می  فکر 
نیازی  انوشیروان ،  ساسانی خسرو 
درباره  ،زیرا  باشد  نداشته  بتوصیف 
عدالت  و  پادشاهی  دوران  زندگی، 
خصوصیات  سایر  و  کسی  مزدک  و 
دگرگونی های  و  تمدن  گسترش  و 
او در  دیگر 48 سال دوران  پادشاهی 
متقدمین  آثار  و  فردوسی  شاهنامه 
و  خاورشناسان  بررسی های  نیز  و 
محققین دوستدار ایران و دانشمندان 
شده  بیان  مطالبی  تفصیل  به  ایرانی 
در  که  است  امده  آنان  اثار  در  و 
پادشاهی   ماجرای  پر  دوران  پایان 
و  التواریخ  مجمل  مولف  بقول  خود، 

القصص 1 )بمداین از دنیا برفت(.
که  دخمه ای  یا  دفن  محل  درباره  اما 
نهاده  آن  در  بزرگ  پادشاه  این  جسد 
که  مهر  به  سر  است  رازی   ، شده 
تاکنون در مورد آن کم تحقیق شده و 

کم آگاهی  حاصل گردیده است . ظاهرا 
با اعتقاد پادشاه ساسانی به معتقدات 
بهی  ائین  دستورهای  و  زردشت  دین 
از  پس  بایستی  اوست،  زمان  دین  که  
می  فردوسی  که  طوری  همان  مرگش 
باشند.  داده  انجام  را  اوامرش  گوید 
و  گویا  این باره  در  که  معتبری   ماخذ 
چند  همین  جز  باشد  کیفیت  مبین 
بیت از شاهنامه فردوسی که قسمتی 
نامه اوست و افسانه  ای که  از وصیت 
مورد،  چند  و  امده  بناکتی  تاریخ  در 
دردوخبر شاهنامه و بناکتی  دیگر 

هائی  درکتاب  نیز  بقیه  و  چنین اند 
شده  ذکر  انوشیروان  دخمه  چون 
احتماال  افسانه  دو  این  ، برابر  است 
های   در کوه  باید  انوشیروان  جسد 
این  در  باشد که  شده  لرستان دفن 
درباره)کول  است  شده  سعی  مقاله 
محل  لرستان  مردم  بعقیده  که  کنی( 
بیاید. مطالبی  است  انوشیروان  دفن  

الف: شاهنامه

فراخ   جهان  زین  بگذرم  من  چو 
کاخ  خوب  مرا  باید  براورد 

گذر  باشد  دور  کزو  بجایی 
پر تیز  کرکس  برو  نپرد 

بلند  گردان  چرخ  بر  آورده  سر 
کمند2 ده  از  باید  فزون  بباال 
مرا بارگاه  برو  نبشته 
مرا سپاه  جنگی  و  بزرگان 
را درگاه  آرید  بر  پس  ان  وز 
را شاه  کسی  بیند  که  نباید 
بارگاه آن  کار  بود  دگرگون 
راه  نیز  ما  نزد  کسی   نیابد 
ارجمند دوده  از  و  فرزند  ز 
گزند آید  من  مرگ  ز  کش  سی 
ماه دو  شادی  و  بزم  از  بیاساید 
  که این باشدآئین پس از مرگ شاه 
فراوان بر آن عهد هرکس گریست 
پس از عهد یک سال کسری بزیست 3

در تاریخ  که  افسانه ای  و  داستان  اما 
بناکتی آمده است چنین است:

حکایت دخمه انوشیروان

گویند مامون خواست که بنای مداین 
انوشیروان  های  کاخ  و  قصرها  ان  و 
احمد  و  کاتب  سهل  بن  حسن  بیند، 

و  ببرد  خود  با  را  االحوال  خالد  بن- 
ان کاخ ها و بناها می دیدند و تعجب 
باید  گفت:مرا  ان  از  نمودند،بعد  می 
گفتند   ، کنم  انوشیروان  زیارت   که 
داند  او  و  پیر  است  مردی  ،فالن جای 
را  او  کجاست.  انوشیروان  دخمه  که 
به  امد  مامون  پیش  چون  بیاوردند. 
،پدر  گفت  گفت.پس  ثنا  عجم  زبان 
و  بود  انوشیروان  دخمه بان  من  پدر 
اندرزنامه  و  است  رسیده   بمن  میراث 
پادشاهی  که  است  دارم،گفته  من  او 
از پادشاهان عرب از خویشان پیغمبر 
است  داده  ها  نشان  کند.و  زیارت  مرا 
را  .مامون  می مانی  کس  آن  به  تو  و 
روز  سه  را  او  تا  آمد.بفرمود  عجب 
مهمان داشتند پس پیر را پیش  خواند 
و گفت : دخمه انوشیروان به ما نمای.

پیر گفت:در کوهی است و از اینجا تا 
آنجا پنجاه فرسنگ است، و چون آنجا 
دوازده  آن  باالی  است  دره ای  روی، 
است  کوهی  آن  باالی  فرسنگ)؟(بر 
سرآن  بر  دخمه  و  فرسنگ)؟(،  هفت 
کوه است.خانه ای است از سنگ خاره 
تراشیده و کوشکی سی صد گز، زمین 
زر  به  آن  سقف   و  گرفته  سیم  در  او 
تختی  و  آراسته  قیمتی  گوهرهای  و 
و  نهاده  پیشگاه  در  مروارید  و  زر  از 
بر  جامه های زربفت به جواهر آراسته 
آن  بر  شاهنشاه  و  افکنده  تخت  آن 
و  داشت،  زندگانی  به  که  است  تخت 
تاج بر سر بالین آویخته و تن او را به 
دارو ها اندوده اند که هرگز تباه نگردد 
و متغیر نشود . و در آن کوشک طلسم 
ها ساخته است که کس درآانجا نتواند 
او  که  تازیان  پادشاه  آن  مگر  رفت  
ها  نشان  این  من  و  است  داده  نشان 

همه در تو می بینم.
و  شدن  باید  رنجه  گفت:ترا  مامون 
کوه  آن  راه  گفت  کردن.پیر  راه نمائی 
نتواند  آنجا  بر  کس  تا  کرده اند  ویران 
شد، تدبیر آن باید کرد تا آن راهآابادان 
کنی.مامون فرمود تا آلت و استادان و 
بر  و  کردند  ها جمع  و چوب  کارگران 
خاصگیانی  و  مامون  و  نهادند  شتران  
پایان  به  .چون  برفتند  پیر  آن  و  چند 
کوه رسیدند آن راه ها بساختند.چون 
تمام شد، مامون با سه کس و خادمی 
جنیبتی در دست گرفته روان شدند و 
بیست تا جامه زربفت و چند من کافور 

و مشک و عنبر با خود ببردند.

چون به نزدیک دخمه رسیدند مامون 
.پیر  رسید  دخمه  در  به  تا  شد  پیاده 
داده  نشان  او  که  توآنی  اگر  گفت: 
.مامون  بجنبان  و  دربگیر  حلقه  است 
.کلیدی  بجنبانید  و  دربگرفت  حلقه 
گفت:درست  پیر  بیفتاد.  در  باالی  از 
است  داده  نشان  او  که  توآنی  که  شد 
با  دیدند  سوار  چند  بگشادند  در 
خود  بر   ، کرده  طلسم  به  تمام  سالح 
مامون  .پیر  کردند  حمله  و  بجنبیدند 
بیفکن. دست  از  تازیانه  گفت:  را 

بینداخت .ایشان ساکن شدند. از انجا 
رسیدند. سرا  میان  به   ، درگذشتند 

دیدند  شیر  چهار  صفه  گوشه  بر 
گفت:  پیر  کردند  ایشان  آهنگ  که 
آستین خود بر ایشان افشان.بیفشاند. 
ایشان ساکن شدند. چون به در دخمه 
از  تیز  شمشیر  پاره  چهار  رسیدند 
باالی در آویخته بود، می آمد و می شد 
که کس را زهره نبود که بدان نزدیک 
شدی پیر گفت: دستار از سر فروگیر و 
گستاخ درای . دستار از سر فرو گرفت.

شمشیرها ساکن شدند و درآمد و آن 
های  وآلت   فرش  و  بسط  از  عجایب  
زرین  های  خشت  سرا  میان  و  زرین، 
و سیمین افکنده و دیوارها به جواهر 
قیمتی مرصع کرده بدیدند و پنج  غالم 
به طلسم با سالح از دست راست تخت 
ایستاده و پنج از چپ و پنج از پیش و 
پنج از پس همه بر خویشتن  بجنبیدند 

و آهنگ ایشان کردند.
ده  آواز  المومنین،  امیر  گفت:یا  پیر 
آواز  مامون  کیستم.  من  که  بگوی  و 
داد و از هیبت بیهوش گشت و چنان  
آن  از  بعد  است.  زنده  او  که  پنداشت 
و  کرد  خدمت  جایگاه  سه  به  مامون 
و  رفت  تخت  گوشه  بر  و  نمود  تواضع 
خالد  احمد  و  و حسن سهل  بنشست 
روی  در  مامون  ایستادند.  پای  بر 
او  جامه های  و  می نگریست  شاهنشاه 
سفیدی  جانب  هردو  از  و  دید  می  را 
بود  درآمده  انوشیروان  محاسن  در 
وی  سر  بر  دیبای  از  عصابه ای  و 
آنجا  بر  مروارید  از  سطر  چهار  بسته، 
دوخته بر شکل کتابت .مامون در وی 

مینگریست و این آیت می خواند که:
»ان فی ذلک- لعبرۀاالولی االبصار«

بر  که  نوشته  گفت:این  پیر  آن  از  بعد 
این عصابه است برخوان.برخواند یک 

سطر این بود:
»گیتی که یزدان کرد مرا چه کوشش«

دوم نوشته بود:
»عمر تمام نیست مرا چه خواهش«

سیوم:
»گیتی جاوید نیست مرا چه رامش«

چهارم:
»چه شاید کرد که نشاید دانست«

و  نهاده  سینه  بر  دست  هردو  و 
انگشترین گوهری درو نشانده که هر 

تعجب  به  بود.مامون  روشن  ازو  روزن 
به هر طرفی مینگریست، لوحی دید از 
زربه خطی روشن نوشته بود که پس  از 
مرگ من به چندین سال پادشاهی از 
پادشاهان عرب بیاید و زیارت ما کند 
خوش بوی   و  پوشاند  نو  جامه  را  ما  و 
و  نام  و  بود  چنین  او  صفت  گرداند. 
نسب او تا آدم چنین نگاه کردند این 
در  هرچند  و  بود  مامون  صفت  خود 
کالبد ما جان نباشد که عذر او خواهیم 
و او را مهمان داریم ،اما این نوشته که 
در زیر زانوی من است پای مزد اوست، 
برگیرد و عذر ما بپذیرد، و دیگر آنکه 
سه کس با وی باشند: یکی ناقص بود با 
ما خیانت کند .پادشاه تازیان باید که  

سزای او بدهد.
دست  برخواند،  لوح  آن  چون  مامون 
بر  دید  سنگی  کرد.  او  زانوی  زیر  در 
آنجا که نوشته که در این کوه به فالن 
جایگاه  ده گنج از زر و جواهر و سیم 
است بردارد و ما را معذور دارد. مامون 
او  دست  و  زانو  و  برداشت  خط  آن 
ببوسید و خدمت کرد و بازگشت.چون 
بیرون آمد خادم خواهش کرد تا زیارت 
گشت،انگشترین  می  باز  چون  کند 
انوشیروان  بیرون کرد و پنهان داشت.

و  حسن  با  مامون  شدند  راه  در  چون 
او  که  پادشاهی  گفت:بزرگوار  احمد 
این  همه چیز،اما  به  دانا  است   بوده 
است  گفته  که  است  مشکل  سخن 
او  سخن  و  کند  خیانت  من  با  ناقص 
این چه  تا  کنید  اندیشه   نباشد  دروغ 
است  خادم  ناقص  گفتند:  بود؟  تواند 
، ندانیم تا او چه کرده است. خادم را 
پرسیدند و در وی  بجستند،انگشتری 
پیاده  مامون  یافتند.  او  با  انوشیروان 
و  داد  بوسه  او  تخت  کنار  و  بازگشت 
چون  کرد.  او  انگشت   در  انگشتری 
چهار  تخت  گوشه  چهار  بر  کرد  نگاه 

سطر نوشته بود:
کامرانی  نیست  پادشاهی  کرا  هر   «
کدخدائی  نیست  زن  هرکرا  نیست، 
شادمانی  نیست  فرزند  هرکرا  نیست، 
نیست، هرکه را این سه نیست بیماری 
این  و  آمد  بیرون  مامون  نیست.«پس 
الدنیا  الحیوۀ  ما  میخواند:»و  آیت 
گنج  این  به  چون  الغرور«و  االمتاع 
بود  داده  نشان  که   چنان  رسید  ها 
برگرفت و شتران و چهارپایان پر از زر 
و جواهر کرد و گویند توانگری مامون و 
فرزندان و اسبابی که  ساختند جمله از 
آن بود.و چون به مداین رسید فرمود 
درختی  بر  و  کردند  مثله  را  خادم  تا 
درآویختند تا مردم عبرت  گیرند و آن 
بود)فرمود(تا  کرده  کوه  آن  بر  که  راه 
خراب کردند و آن پیر عجمی را بسیار 
موجود  زمینه  این  در  بنواخت 4 .آنچه 
است در ردیف همین قصه  هاست که 

تکرار آن لزومی ندارد. 

آنچه از نقل شاهنامه و قصه  دخمه در 
تاریخ بناکتی آمده است دو موضوع را 
آنکه شاهنامه  نخست  است  روشن گر 
می  وصیت  انوشیروان  شاه  که  آورده 
که  جائی  در  مرا  مردن  از  پس  کند 
حتی  و  باشد  دور  آن  از  گذر  و  عبور 
کرکس تیز پربرآن پر نزند دفن کنید 
و در دخمه را ببندید. دوم آنکه تاریخ 
گفت:دخمه  )پیر  نویسد  بناکتیی می 
آنجا  تا  اینجا  از  و  است  کوهی  در 
جنازه  آنکه  نتیجه  فرسنگ(  پنجاه 
و  پایتخت ساسانی  از  دور  انوشیروان 
در دخمه و کوهی دفن شده که نام آن 

کوه ذکر نشده است.
لرستان در  در جنوب  که  خبری  اما 
کوه  دامنه  در  منطقه ماژین واقع 
آنجا  ساکن  معمرین  از  نفر  دو  کور5از 
عنوان  نیز  دیگر  بعضی  و  شنیدم 
است  چنین  آن  مفهوم  کنند  می 
وصیت  مرگ  از  قبل  که)انوشیروان 
کرد که جسد مرا در کوهی که شصت 
فرسنگ دور از تیسفون باشد و کسی 
به آنجا نتواند راه یابد دفن کنید این 
مردم آنگاه محلی را به من نشان  دادند 

که بنام )کول کنی(6مشهور است .
اطالعات محلی و نیز قصه ای که سال 
ها پیش عمویم از قول یکی از معمرین  
دوره جوانیش سینه  بسینه نقل میکرد 
درباره  بودند  جالب  مطالبی  مجموعا 
را طلسم  می  تنگه)کول کنی( که آن 
دره  این  در  شبها  معتقدند  و  پندارند 
انسان  فریاد  مانند  مهیبی  صداهای 
آن  از  جانوران  زوزه  و  اسب  شیهه  و 
بگوش  میرسد و هرکس تنها در شب 
دیوانه  کند  عبور  آن  از  غروب  یا  و 
از  که شب  نفر  یک  نام  و  خواهد شد 
این دره عبور کرده و تحت  تاثیر این 

توهمات دیوانه شده است بردند ،اما

 قصه  ای که عمویم شادروان حاج علی 
اکبر محروم شنیده بود و نقل  می کرد 
این بود که بهنگام وزیدن باد در شب 
صدائی شبیه به صدای بهم خوردن در 
در انتهای تنگه شنیده بود و نقل  می 
تیغه  از  هائی  وقتی سیالب  یا  و  شود 
 های میانه دیوارها کوه به دره می آیند 
به  لیمو و چیزی شبیه  با خود پوست 
به  آن  همراه میآورد و داستانی شبیه 

آن چه بیان شد.
در  شرحی  است  الزم  مقدمات  این  با 
مورد کوه کور که تنگه )کول کنی( در 
آن قرار دارد آورده شود. کوه کور که 
امروز آنرا به غلط » کبیر کوه« نیز می 
گویند، طول آن در خاک لرستان بیش 
از170 کیلومتر است و در بعضی نقاط 
پهنای آن تا 20 کیلومتر می رسد، این 
کوه از شمال باختری به جنوب خاوری 
چین  دارای  و  است  شده  کشیده 
عمیق  های  دره   و  منظم  ها  خوردگی 
است .فاصله آن تا تیسفون نزدیک به 

پنجاه فرسنگ است.
بخش  در  آن  نقاط  ترین  مرتفع  
دارد  بلندی  متر   3000 از  میانی،بیش 
به  را  ،لرستان  عظیم  دیواری  چون  و 
دو قسمت  پیشکوه و پشتکوه تقسیم 
بیشتر  آن  قلل  از  بعضی  است.  نموده 
است،در جنوب  برف  از  پوشیده  سال 
در  دارد،  تر  وسیع  های   دره   باختری 
و جنوبی آن چشمه   دره  های شمالی 
اغلب  که  دارد  وجود  پرآبی  های 
بواسطه عمق بستر و پیچ و خم های 
عمیق  ای  دره ه  و  ها  بریدگی  فراوان 

،استفاده از آب آنها غیر ممکن است.
ای  افسانه   کوه  این  دره های  تمام  در 
از  پیش  مختلف  های  دوره   از  آثاری 
کور  برجاست،کوه  تاریخی  و  تاریخ 
شکست  و  ها  فتح   ها،  تمدن  شاهد 

و  است  بوده  ها  ناکام  و  ها  کام  و  ها 
در  که  تاریخی  است  شاهدی  خود 
توان  می  فراوانی   رازهای  سکوتش 
خواند. مهمترین آثار شناخته شده در 

دره های این کوه :
1- )دره شهر( باقیمانده شهری است از 
بنام ماداکتو مشهور  دره  ایالمیان که 
بود و در حمله آشوری ها به تاراج رفت 
عهد ساسانیان  در  باز  و  ویران شد  و 
و عاقبت  اعتالی خود رسید  اوج-  به 
بقول مورخین،زلزله ای ارکان تمدن و 
شهر  این  محکم  و  پایدار  های  ستون 
را فرو ریخت و جان بیشتر ساکنانش 
رونق  هم  اسالم  بدوره  باز  و  گرفت  را 
بنام  و  گذشته،  مثل  نه  اما  گرفت 
ابو دلف  تجلی  صیمره مشهور بود که 

آن را دیده و توصیف کرده است.
2- تنگه چوبینه، آثاری از دوره 
نقل   به  و  دربردارد  را  ساسانیان 
بهرام  تابستانی  منزلگاه  اهالی 

چوبینه بوده است.
3-تنگه »شیخ ماخو«7ماخو،یکی 
از تنگه های زیبای  کوه کور است 
یک  و  ساسانی  دژ  یک  آثار  که 
باقی  آنجا هنوز هم  آتشکده در 

است.
ماژین)که   تنگه  4- ماژین 8و 
اصل  در  کلمه  این  است  ممکن 
بسیار  باشد(اثاری  بوده  معین 
دربردارد  را  اهمیت  پر  و  ارزنده 
تاریخ  زرین   ورق  چون  خود  که 
را  زیادی  ناگفته  گفته های 
جنوب  کند.در  بیان  میتواند 
تنگه  ماژین  دهکده  شرقی 
کنی( )کول  افسانه ای  پرابهت،و 

قرار دارد.دامنه شمالی کوه کور 
و  است  گرم  بسیار  ماژین  در 
مرکبات و خرما نیز در آنجا بعمل 

میآید.
راه رسیدن به کول کنی

باید از خرم آباد با اتومبیل تا کیلومتر 
138 راه خرم آباد به اندیمشک را طی 
)جلوگیر(  بنام  ای  دهکده   در  و  کرد 
در  و  گذشت  سیمره  رود  از  کلک  با 
 20 حدود  در  را  دهکده ماژین راهی 
تا  کرد  طی  خاور  بسمت  کیلومتر 

بدهانه تنگه کول کنی رسید.
روی  تصویر  شدن  تر  بزرگ  برای 

عکس زیر کلیک کنید
930 صبح روز 19 اردیبهشت 1353 به 
آقائی که   حسن  آقای مهندس  اتفاق 
آن  روستائی  فرزندان  از  یکی  خود 
منطقه است و نیز دو نفر از راهنمایان 
محلی با اسب و قاطر از ماژین بطرف 
 12 .ساعت  کردیم  حرکت  کنی   کول 
بدهانه ، تنگه رسیدیم ، تنگ ه ای که 
دیوارهای سر بفلک کشیده آن و نیز 
تیغه  های آن  یکی از نقاط مرتفع کبیر 
بقیه درصفحه 48

پژوهشی از:حمیدایزدپناه                 ازگذشته های دور

دخـمه انوشیروان
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه
ُاپرادر دورۀ رمانتیک 

که  نمایشی   دیگر  یابگفتۀ   اُپرا 
 ، تصویری   هنرهای  ازمجموعۀ 
و رقص  موسیقی   ، ، حرکتی  تجسمی 
دارای آن چنان   تشکیل  شده است  
جذبه ومحتوائی  غنی است  که سلیقۀ 
هر مشتاقی  را جوابگوست . نکاتی که  
دریک اپرا به چشم می خورد  و باعث 
یکصد  از   بیش  برای  که  است   شده 
هنررا   این  مشتاقان   متوالی  سال  
ساعتهای مدید  درصف های طوالنی  
بانتظار  خرید بلیط  نگهدارد  عبارتند 
وقایع   تمام  اپرا که   :  1- داستان   از 
شده   ریزی  طرح  آن   ی  پایه  بر  اپرا 

است .
هر چشم  اپراوعظمتش   صحنۀ    -2

بیننده ای  را خیره می سازد.
3- لباس  بازیگران نیز  درزیبائی  اپرا  

تأثیر بسزائی دارد.
پشتیبانی   با  ها   بالرین  رقص    -4
ارکستر تأثیر  فوق العاده ای  بر بیننده 
تأثیرهم   واین  گذارد  می  مشتاق 

»دیداری« وهم »شنیداری« است .
تنور،  )سوپرانو  خوانندگان   آواز   -5
رابصورت  اپرا  ...( که داستان  باریتون 
می  تعریف  تماشاچیان   برای   آواز 

کنند کامل کننده هراپرائی است .
 ، سینما   صنعت  اختراع  از  قبل 
سرگرمی   ی  وسیله  اپرابزرگترین  
تاریخ  بود.   اروپا  ی  جامعه  وتفریح  
 1600 سالهای   به  اُپرا   بوجودآمدن 
میالدی  مربوط می شودوهمانطوریکه 
»کالویومونته  گردید   اشاره  قباًل 
بنابراین   بود.  اُپرا   خالق  اولین  وردی 
پایه گذار  و اولین  پیشتاز این هنر  ، 
اپرای  که   تأثیری   . ایتالیاست  کشور 
اروپائی   کشورهای   برتمام  ایتالیا  
تا  گذاشت  آ»قدرقوی  بود که حتی  
دویست سال  بعد یعنی  تمام قرن 17 
و 18  کشورایتالیا   یا بگفته ی دیگر 
اُپرای ایتالیا  یکه تاز تمام  کشورهای 
حتی  اپرابود.   ی  درزمینه  اروپائی  
قرن  آلمانی   آهنگسازان   بزرگترین  
هایدن   ، هندل   ، موتزارت   مثل   18
زبان  به  خودرا   اپراهای  داستان    ،

 19 ودرقرن   نوشتند.  می  ایتالیائی  
مثل  ایتالیائی   اپرای  بعدی   خالقین 
»وردی«  و  پلینی«    « و  »روسینی«  
این  که  کردند   ثابت  »پوچینی«   و 
هنر   ریشه اش ایتالیائی است  و آنچه 
دیگر   درکشورهای  اپرا   خالقین  بقیه 
استخوان  و  الگو  از  آورند   بوجود می 
نشأت  ایتالیائی   اُپرای   وفرم  بندی  
به  اپرا  خالقین   ازمیان   . است  گرفته 
بزرگترین  و  ترین   شرح حال معروف 

آنها  یعنی »وردی«  می پردازیم .

جوزپه وردی -1813-1901

وردی پرآوازه ترین  خالق اپرا  درایتالیا  
و  »موتزارت«   همطراز   اورا  و  بوده 
وی  دانند.  می  اُپرا  زمینه  در  »واگنر« 
درشمال  واقع  پارما«    « شهر  متولد  
ایتالیاست وسال تولدش  باسال تولد  

»واگنر« یکی است . درسالهای 

روی  موسیقی   به  بااینکه  نوجوانی  
درعلوم  ضعف   علت  به  ولی  آورد  
موسیقی  واجرای آن  هرگز نتوانست  
به کنسرواتوار موسیقی  »میالن«  راه 
وردی«    « در   نبوغ   آثار  کند.   پیدا 
و  گردید   پدیدار  بعدی  سالهای  در 
اپرای  رهبری   به  که  بود   زمانی  آن 
انتخاب  »السکاال«   بنام  »میالن«  
 26 فقط  وی   زمان  دراین  گردید.  
سال داشت . وقتی 29 ساله بود  یعنی 
درسال  1842  باخلق  اپرای »نابوکو«  
بعنوان  درسراسراروپا   خودرا   نام 
داستان  رساند.  ثبت  به  اُپرا  خالق 
اُپرای   نابوکو ،  براساس داستانی  از 
باخلق    . است  شده   ساخته  انجیل 
زمان   از همان  نام وردی   فوق   اُپرای 
ترین   محبوب  بعنوان  حاضر   عصر  تا 
وپرآوازه ترین   اپرانویس  جهان  برده 
شده است.  درمدت زندگی  طوالنیش، 
وردی ، بیش از 25 اُپرا ساخت  ضمنًا 

به خلق  آثار دیگری نیز دست زد  که 
از آنجمله است  »کوارتت زهی «  یک 
یک  و  ُکر   گروه  برای  موسیقی  قطعه 
قطعه  بزرگ دیگر  بنام  سوگواری یا  
بزرگی   به  عظمتش  که    »  Requiem«

اُپراهای  اوست . 
»Requiem « قطعه ای است  که برای 
سوگواری  و برای مرگ کسی  ساخته 
می شودو بی نهایت غمناک است . . از 
این نمونه   بایستی از  »Requiem « که 
برای مرگ خودش  ساخته  موتزارت  
اپراهای   ترین   معروف  از  برد.   نام 
وردی که آنها را  بایستی ستون فقرات  
که  اُپرا   سه  از   نامید   او  اپراهای 
درسالهای  1850  ساخته شد  می توان 
»ریگولتو«  از:   عبارتند  آنها  برد.  نام 
براساس داستانی  از نویسنده معروف 
ایل    « دیگری  ویکتورهوگو،  فرانسه 
کولی  داستان  براساس   که  تراواتور« 
ها ی اسپانیا  ساخته شد  و سومی بنام  
» التراویتا«  که براساس  داستانی از  
الکساندر دوما  ساخته شده است .  از 
میاِن پرنام ترین  اپراهای  او بایستی  
درسال   بردکه  نام  »آئیدا«   اُپرای   از 
کانال  افتتاح   مراسم  برای  و    1871
سوئز  درمصر  ساخته بود  درهمانجا  
پایانی  درسالهای  وردی  شد.   اجرا 
و  روآورد  »شکسپیر«  به  عمرش  
آثاری براساس  داستانهای  »مکبث«  
که  اثری   آخرین  و  ساخت  »اتلو«   و 
ساخت بنام  »فالستاف «  بود که  در 

80 سالگی نوشت . 
وردی  رایک قهرمان ملی  به حساب 
درسالهای   که  آثاری  زیرا  آورند   می 
زمینه  تمامًا   ساخت    1860   1850
و  داشت  ناسیونالیستی  و  ملی   ی 
اورا  آهنگهای    ، آزادی   راه  مبارزین 
همه جا  زمزمه می کردند وبعداز اینکه  
اشغالگر  یوغ حکومت   زیر  از  ایتالیا  
را   »وردی«  یافت  خالصی  اتریش 
پارلمان   افتخاری   نماینده   بعنوان 
درسال  گردیدووقتی  انتخاب  ایتالیا  
سرای  به  سالگی    88 درسن    1901
به  ایتالیا   باقی شتافت  سراسرکشور 
کارمندان   وتمام     . نشست  عزاداری 

و کسبه  دست از کار کشیدند  و این 
بخاطر احترامی بود  که مردم ایتالیا  به 
این مرد  بزرگ عالم موسیقی  داشتند. 
از لحاظ  سبک ، وردی آهنگسازی بود  
که  درتمام  آثارش  هیجان به چشم 
می خورد.برای مثال  اپرای » ریگولتو 
«  را نمونه می آوریم . این اُپرا درسال  
شهرت  به  واورا   شد  ساخته     1851
ی   زمینه  اثر  دراین  رساند   جهانی 
موسیقی  کامل کننده  و زنده کننده  
آثار دوره ی  رنسانس است بامحتوای 
به مراتب  غنی تر چه از لحاظ  ترکیب 
سازها  وچه از لحاظ  محتوای داستان  
که  اثر   این   - موسیقی   ترکیب   و 
های  نوشته  از   داستانی  براساس  
است   شده  ساخته  ویکتورهوگو  
پاک  یک دختر و حمایت  احساسات 
بی دریغ  یک پدر دل سوز را نشان می 
دهد   . داستان  این اپرا  بطور مختصر  
»ریگولتو«    : که  است  صورت  این  به 
یکی  درکاخ   که  است   مردقوزداری 
از اشراف  زادگان بنام  »کنت مانتوا«  
خدمتکار است . دختری جوان  و زیبا 
دارد  بنام » گیلدا«  که با پدر درهمان 
درنظر ساکنین   کند.  می  زندگی  قصر 
قصر، »ریگولتو«  مردگوژ پشتی است  
سیرکردن  و  معاش   امرار  برای  که 
تن  بایستی    ودخترش   خود  شکم 
چشم  به  ولی   بدهد  خواری   هر  به 
مردم شهر  او پدری است  که وظایف  
بهترین  و ضع  رابه  از فرزند   حمایت 
انجام داده  ومثل شیر نر  از دخترش  
برای  »ویکولتو«    . نماید  می  مراقبت 
از  حفظ شرافت  خانوادگی وحمایت  
از دست  شاهزاده  دخترش وخالصی 
دیو سیرت ، نقشه قتل  »کنت« را می 
برای  داستان   که  بدینصورت  کشد. 
شخصی که  که کاماًل مورد اعتمادش 
شخص  وآن  مینماید  تعریف  است  
قتل  رابه    » »کنت  که  دهد  می  قول 
برساند.  برای پیاده کردن نقشه قتل، 
»مادالنا«   بنام   این شخص  خواهرش 
را متقاعد می سازد  که بطریقی  باب 

وچون  بریزد  را  »کنت«  با  دوستی  
ابود   بوالهوسی  زاده  اشراف  کنت  
قرارگرفته  مادالنا  زیبائی  تأثیر  تحت 
رستوران   یک  در  او  وبنابردعوت  
خارج شهر »مانتوا«  حاضر می شود.  
همراه  »ریگولتو«   زمان   درهمین 
پنجره   پشت  به  »گیلدا«   دخترش  
متوجه  گیلدا   و  آیند   می  رستوران 
می  با»مادالنا«  »کنت«   ی   معاشقه 
از  شاهکاری  دراینجا   وردی  شود. 
خلق  را  صحنه  و  داستان   ، موسیقی  
کرده است . بدین صورت که هرکدام  
بازیگران  به آوازی زیبا  به اجرای  از 
نقش خود می پردازند این نوع محاوره 
نام   Ensamble یا  »انسامبل«  آوازی 
انفرادی   صورت  به  اگر  ولی  دارد 
شود.   می  نامیده  »آریا«   شود   اجرا 
موتزارت  یکی از نوابغی بود  که پایه 
بتهوون   و  ریخت   آوازرا  نوع   این  ی 
باخلق سنفونی  نهم خود  بنام »کرال«  

ازپایه گذاران  این نوع آواز بودند. 
 درموسیقی وردی  »گیلدا«  سوپرانو، 
پدرش  یعنی » یگولتو«  صدای باس، 
و  تنور   باصدای  مانتوا   شاهزاده  
مادالنا باصدای »آلتو«  به اجرای نقش 

می پردازند. 
است   صورت  بدین  داستان   پایان 
نجوای  صدای  »گیلدا«   وقتی   که 
می  »مادالنا«  رابا  »کنت«  عاشقانه 
شنود  باناباوری می گوید :» این همان  
من  گوش  به  کنت   که  است  جمالتی 
احساساتش  وآنقدر  کرد.«  می  زمزمه 
جریحه دار می شود  که قاتل را مجبور 
می کند بجای به قتل رساندن  کنت ، 

خوداورا به قتل برساند. 
دیگرساختمان   درقسمت   »ریگولتو« 
قهوه خانه  نیز صدای نجوای عاشقانه 
سکوت  اینکه  وبعداز  شنود  می  را 
را  نعشی  قاتل   شود   می  برقرار 
تحویل  است   پیچانده  درگونی  که 

پرده اول صحنه دوم از اپرای ریگولتو

»ریگولتو«  می دهد و او به تصوراینکه 
»کنت«  جسد  گونی  داخل  نعش 
است  وقصد انداختن  جسد به داخل 
رودخانه را دارد ناگهان صدای »کنت« 
را می شنود که از هماغوشی با مادالنا 
متوجه  وتازه  است  گردیده  سرمست 
می شود که جنازه دختر محبوبش را 

دردست دارد.
و  عاشقانه  محتوای  که  داستان  این 
اپراست   جهانی  شاهکار  آن  تراژیک 
گردید.وهنوزهم  خلق   1851 درسال 
که بیش از یک قرن ونیم از ساختش 
طوالنی  های  درصف  مردم  گذرد  می 
بانتظار خرید بلیط می مانند که شاهد 

اجرای این اثر فنا ناپذیر باشند...
ادامه دارد

نام وردی  از زمان  حیاتش تا عصر حاضر  بعنوان محبوب ترین  وپرآوازه ترین   اُپرانویس  جهان  
برده شده است. او بیش از 25 اُپرا خلق کرده است که همه ازشهرت جهانی برخوردارند.
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 Mark Malloukملوک مارک 
 Jez Butterworth باترورث  وجز 
عشای   « واقعی  داستان  برمبنای 
دیک  توسط   2001 درسال  که  سیاه«  
 Dick Lehr and اونیل   جرالد  و   لِر 
 ، شده  نوشته    Gerard O›Neill
کوپر  سکات  و  کرد  تهیه  سناریوئی 
فیلمی  خود   ماهرانه  کارگردانی  با 
جانی  درآن  که   ساخت  نام  همین  به 
دپ ،  جوئل ایجرتون ، بندیکت کامبر 
  ، مون  پلی  جسی   ، بیکن  کوین   ، بچ 
آدم   ، کوچران  ُرری  سارسگارد،  پیتر 
سکات ، داکوتا جیسون ، و ُکری اسُتل  
ظاهری  با  دپ  جانی  دارند.   بازی 
بدون  فیلمهایش  باهمه  متفاوت  کاماًل 
سیاه  دندانهای  بدون  و  بزی  ریش 
شاهدآن  دریائی  دزدان  در  که  شده 
آمیزی  استهزا  بیان  بدون  و  بودیم   
بازی  با  فیلمهایش داشت  اکثر  در  که 
خودرا  نقش  متفاوتی   و  چشمگیر 
بسیار  او  صورت  گریم  کند.  می  ایفا 
بالچر   جیمز»وایتی«  واقعی   چهرۀ  به 
گانگستر بوستونی   شبیه گریم شده 
این  از  فیلمهائی  با  درمقایسه  و  است 
از  واقعی  داستانهای  اتفاقًا  که  دست 
را  بوستون  شهر  دیگر  گانگسترهای 
سروگردن  یک  اند   کرده  می  بازگو 
باالتر است بویژه بازی جانی دپ بسیار 
تحسین برانگیز است .  شاید برای ما 
که از دهه 1980  در بوستن زندگی می 
این  وقوع  پایانی   سالهای  در  و  کنیم 
شرح  بوستن   های  روزنامه  در  ماجرا 
آنرا دنبال می کردیم  این فیلم جذاب 
تر است تا برای کسی که برای اولین بار  
از این ماجرا آگاه می شود.   داستان 
معروف  گانگسترهای  از  یکی  ماجرای 
در   سالها  برادرش   که  است  بوستن 
وزنه  ماساچوست  سیاسی  های  حلقه 
سنگینی بود.  گفته می شود درمدتی 
از وضع  بوده  برادر قاتلش  فراری  که 
نداده  بروز  اما  باخبربوده  او  وحال 
است.  برادر سیاستمدار این گانگستر 
این  مردم  احترام  مورد  العاده  فوق 
ایالت و همچنین مقامات  شهر بودکه 
پس از برمالشدن پرونده جنایت های 
برادرش از سناتوری ایالت استعفا کرد 
مشغول  ماساچوست  دردانشگاه   و 
درسال  بالجر  وایتی  جیمز  بکارشد.. 
درسانتامونیکای  اتفاقی  بطور    2011

به  اینک  هم  و  دستگیرشد  کالیفرنیا 
دوبار زندان ابد محکوم شده که دوران 
گذراند.    می  درزندان  را  محکومیتش 
خواندن  از  وهمچنین  درفیلم  آنچه 
دستگیرمان  سیاه«    عشای   « کتاب 
از  برخی  با  او   همکاری  شود  می 
مأموران اف.بی.آی  به عنوان خبرچین  
است . بالجر سردسته باندی ایرلندی 
بنام وینتر هیل که  - آمریکائی است 
جنوبی(   بستن   ( باستون  ساوت  در 
که  دیگری  باند  یک  با  و  است  فعال 
است  فعال  بوستن  شمالی  درقسمت 
برادران  بنام  دارد  ارتباط  مافیا  با  و 
از مأمورین  آنجیلو رقابت دارد.  یکی 
نقش  که  بوستن  دفتر  در  .بی.آی  اف 
کند   می  بازی   Joel Edgerton اورا 
از  خود  .اوکه  دارد  همکاری  بالجر  با 
اهالی بوستن است و با بالجرها سابقه 
اینکه  برای  دارد  نزدیکی  و  دوستی 
آینده خودرا بیمه کند بالجررا بعنوان 
و  ها  قتل  و  خبرچین معرفی می کند 
به دفتر   قباًل اشخاصی  اتفاقاتی که  یا 
می  واطالع  کرده  تلفن  اف.بی.آی 
خود  رؤسای  به  بالجر  بنام  او  دادند 
بالجر  که  کرد  می  وانمود  و  داد  می 
خبردهنده بسیار دقیق و خوبی است . 
تکیه  با  بالجر  دیگر  سوی  از 
بانفوذ وقابل  برپشتیبانی   یک مأمور 
می  هرجا  به   .آی  .بی  اف  اطمینان  
خواست دست درازی می کرد. هرکس 
راحتی می کشت  به  بود  را سرراهش 
انداخت و  اورا به رودخانه می  وجسد 
این  به  به حال خود رها می کردو  یا  

با  توانست  می  راحت  باخیالی  ترتیب 
.آی   رقبای خود بجنگد. مأمور اف.بی 
پای  رد  و  داد  می  انجام  کارهارا  بقیه 
بالجررا پاک می کرد.  برخی از قتلهارا 
را  برخی  و  داد  می  انجام  بالجر  خود 

اشخاصی که برایش کار می کردند. 
درفیلم  قباًل  را  ایجرتون  جوئل 
دوم  رامسس  درنقش  اکسدوس  
درکنار گلشیفته فراهانی دیده ایم . او 
درنقش  جان کانالی  مأمور اف.بی. آی   
درفیلم »عشای سیاه« ظاهر می شود. 

بازی او نیز روان و   جالب است . اما 

باید گفت سازندگان فیلم که با نشان 
ها  آدمکش  گروه  واقعی  قیافه  دادن 
بیننده  ُرخ  به  نوعی  به  فیلم   درپایان 
با  فیلم  تهیه  در  چقدر  که  کشند  می 
اصل  نزدیک مانده اند ، یاید  جوئل را 
درنقش برادر بالجر  به کار می گرفتند 
زیرا قیافه او به برادر جیمز بالجر یعنی 
تر  شبیه  بسیار  بالجر  »ویلی«  ویلیام 
نقش  که  کامبربچ  بندیکت  و  است 
ویلی بالجررا بازی می کند اصال و ابدا 
ندارد.بدیهی  شباهت  بالجر  ویلی  با 

است اگر سازندگان فیلم برروی این 

ماهم  کردند   نمی  تأکید  ها  شباهت 
مشکلی با این انتخاب نداشتیم . 

آشنائی  به  باتوجه  کانالی  جان 
که  خواهد  می  ازاو  بالجر  باخانواده 
برادران   کار  از   ، خبرچین  عنوان  به 
هستند  بالجر  گروه  رقیب  که  آنجیلو 
از جنایات خود  اثری  به هیچ وجه  و  
بیاورد  دست  به  گذاشتند   نمی  باقی 
نمی  قبول  ابتدا  بالجر  اوبدهد.  به  و 
کند. کانالی به برادر بالجر که سناتور 
او  از  و  کند  می  مراجعه  است  ایالتی 
به  را  جیمز  برادرش  که  خواهد  می 
کند.  ترغیب  .آی  اف.بی  با  همکاری 
کار  این  به  را  جیمز  تنها  نه  ویلی 
تشویق نمی کند بلکه به او هشدار می 
کاری دست  به چنین  هرگز  که   دهد 
بدور  ها  گنگ  ازاین  وخودرا  نزند. 
خواست  می  که  نیز  جیمز  دارد.  نگاه 
هر  از  را  پسرش  و  لیندسی  همسرش 
رویدادی حفظ کند حاضر به همکاری 
براثر  پسرش  اینکه  تا  شود.  نمی 
دربیمارستان  شدید   سرماخوردگی  
بستری و بادستگاه تنفسی به زندگی 
گیاهی ادامه می دهد. سرانجام  بالجر 
دستگاههای  رود  می  بیمارستان  به 
تنفسی را ازبدن پسرش جدا می کند 
و اجازه می دهد که بمیرد. .همسرش 
نیز با این رویداد بالجررا ترک می کند 
بینیم   نمی  اورا  آخرفیلم  تا  دیگر  و 
پس از این رویداد است که   سرانجام 
قبول  بالجر  جیمز   ، کانالی  اصرار   با  

می کند و عکسی از یکی از اقدامات 
دراختیار  و  کرده  تهیه  رقیب  گروه 
با  .آی  اف.بی  دهد.   می  قرار  کانالی 
پی  آنجیلو  گروه  تلفن  به  دادن  گوش 
به نقشه آنها برای انجام یک قتل می 
برد و وارد عمل شده وآنهارا دستگیر 
کارهای  دلیل  به  سرانجام  کند.  می 
خالفی که وایتی بالجر انجام می دهد 
از خبرچینی اف.بی.آی. کنار گذاشته 
می  آغاز  زمانی  از  دردسر  شود.  می 
ِفِرد  شود که دادستان جدیدی به نام 
کانالی  آید.  می  بوستون  به  وایَشک  
جدید  دادستان  با  تا  کند  می  تالش 
با  دادستان  برقرارکندولی  دوستی 
اورا  و  کند  می  برخورد  بااو  سردی 
بالجر  وایتی  با  بودن  نزدیک  بخاطر 
خواهد   می  وازاو  کند.  می  سرزنش 
بسپارد.   قانون  دست  به  را  وایتی 
دراین میان یکی از خبرچین های  تیم 
بالجر به اف .بی .آی. خبرمی دهد که  
بالجر درصدد تهیه اسلحه برای ارتش 
آزادی بخش ایرلند است . روزبعد این 
خبر چین کشته می شودو  دادستان 
کانالی  که  رسد  می  نتیجه  این  به 
دراین ماجرا نقش داشته است و از کار 
داده  اطالع  بالجر  وایتی  به  خبرچین 
است .  دادستان و رئیس دفتر اف.بی.
به  یکدیگر   باهمکاری  دربوستن  آی 
را  کانالی  دخالت  که   بردند  پی  رازی 
. آنها دریافتند اکثر  برمال می ساخت 
دفتر  به  بالجر  سوی  از  که  خبرهائی 

گزارش شده بود قباًل توسط خبرچین 
های کم اهمیت تر گزارش شده بوده 
و کانالی آنهارا بنام بالجر ثبت میکرده 
درنقش  بازی  برای  دپ  .جانی  است 
کرد.  اورا  با  مالقات  درخواست  بالجر 
نشد.  داده  او  به  ای  اجازه  چنین  اما 
نقش  این  بتواند  بهتر  اینکه  برای  لذا 
را ایفا کند ابتدا تعدادی از فایل های 
صوتی پلیس که بهنگام بازجوئی بالجر 
ضبط شده بود دراختیارش قرار دادند 
و از طرفی وکیل مدافع بالجر نیز برسر 
تا  شد  می  حاضر  فیلمبرداری  صحنه 
حرکات  یا  و  بیان  درنحوۀ  نقصی  اگر 
جانی دپ می بیند که با بالجر حقیقی 
با  کند.  گوشزد  او  به  دارد  مغایرت 
اینهمه   بیان واژه ها با لهجه بوستونی 
است.   نیامده  در  دلخواه  بصورتی 
دختر  بالجر،  ازفیلم   ای  درصحنه 
ناتنی  معاون خود ِفِلمی را که فاحشه 
است  از جلوی کالنتری بوستن تحویل 
می گیرد و اورا به خانه ای که ادعا می 
کند برای رفاه او  کرایه کرده است می 
داشته  راحتی  زندگی  درآنجا  تا  برد 
است  ممکن  که  اندیشد  اومی  باشد 
شدنهایش  دستگیر  و  فاحشگی  این 
باشد.   خطرناک  اش  ناتنی  پدر  برای 
دریک  شوند  می  خانه  وارد  وقتی 
با  را  چشم بهمزدن دختر نگون بخت 
از  را  دست خود می کشد و جسدش 
خانه بیرون مبی بردو سر به نیست می 
کند. ) تصویر سمت راست . نقش این

می  بازی  یونوتمپل  را   دخترفاحشه   
کند.( داکوتا جانسون که درفیلم پنجاه 
درخشیده  خوش  گری   آقای  اشتباه 
مهمی  چندان  ُرل  فیلم  دراین  بود 
ظاهر  بالجر  همسر   درنقش  او  ندارد. 
می شود ) عکس باال( ووقتی پسرش 
بالجر جدا  از  براثر فلو  جان می دهد 
کم  و   کوتاه  بسیار  او  نقش  می شود. 
بسیار  فیلمبرداری     . است  اهمیت 
درچند   . است  شده  حساب  و  دقیق 
براق  چشمان  کلوزآپ  که  صحنه 
می  استفاده  لنز  از  دپ  جانی   ( بالجر 
تماشاچی  شود  می  داده  کند(نشان 
ضعف  بزرگترین  دهد.   می  تکان  را 
پر مکالمه است.  فیلم در صحنه های 
حتی   نیست.  درکار   وگریزی  تعقیب 
و  عادی  خیلی   کشتار  های  صحنه 
بدون کشمکش است .  صحنه آخرین 
خداحافظی بالجر با برادرش که رئیس 
سنای ماساچوست است  بسیار عادی 
و بدون هیجان است . او می گوید برای 
مدتی از اینجا میروم .  مواظب خودت 
از  بالجر  بیلی  بعدها  . خداحافظ.  باش 
بی  اظهار  جیمز  برادرش  فعالیتهای 
اطالعی کرد. بیلی هم اکنون 81 سال 
فرزند   9 .او   است  بازنشسته  و  دارد 
درهفته  فیلم  این  گیشه  فروش  دارد. 
اما  بود  دالر  میلیون   35 حدود  اول 
چشمگیری  کاهش  با  دوم   درهفته 
روبرو شد. هزینه این فیلم حدود 53 

میلیون دالر بوده است .

  مرورفیلم          غزاله یزدی

BLACK  MASS 

Joel EdgertonBenedict Cumberbatch keven Bacon 
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بقیه :  دمشق توسط پوتین ...

که  سردی  روابط  علیرغم  مسکو 
بخاطر بمباران سوریه توسط تل آویو   
بااین  خودرا   روابط  دارد   اسرائیل  با 

کشور حفظ کرده است . ..
مسکو  اهداف  خالصه  بطور 
توان  می  مورد  در5  را  درخاورمیانه 

برشمرد:
اول : داعش و سوریه  اولویت مسکو 
است  نگران  مسکو  شود.  می  شمرده 
بیفتد. داعش  دست  به  سوریه  که 

گروه  بعنوان   را   گروه  این  کرملین 
تروریستی   علیه امنیت ملی   معرفی 
کرده است ... و مبارزه علیه این گروه 
را با همکاری  حزب اهلل و ایران انجام 

خواهد داد... 
دوم : پس از سوریه و داعش  مسکو 
از  هرمرحله  در  میانجی  عنوان  به 
ای ظاهر خواهدشد.  آشوبهای منطقه 
جریان  در  که  باوراست  براین  مسکو 
بحران  و  ایران  ای  هسته  مذاکرات 
شیمیائی  سالحهای  از  استفاده 
سازنده  کشوری  عنوان  به  درسوریه 
ونه مخرب نقش خودرا ایفا کرده است.

در  مسکو  اقتصادی  هدفهای   : سوم 
خاورمیانه است که می تواند به بهبود 
با  مقابله  و  کشور  این  اقتصادی  وضع 
تسلیحاتی  معامله  سودببرد.  تورم 
که  داد  نشان  روسیه  با  مصر  اخیر 
بازار  جایگزین  تواند  می  خاورمیانه 

های اروپائی برای مسکو باشد.
چهارم :  مسکو می تواند با استفاده از 
خاتمه  اوکراین  بحران  به   ، خاورمیانه 

دهد....
اقتصادی   - سیاسی  اهداف   : پنجم 
منطقه ای و جهانی مسکو را برای حضور  
در دریای مدیترانه  مصمم تر می کند. 
درسال 2013  مسکو اسکادران   دیگری 
از ناوگان دریائی خودرا به مدیترانه اعزام 
کرد. در2014  به دنبال الحاق کریمه به 
خاک خود  نیروی دیگری بوجود آورد. 
جدید  دریائی  دکترین   2015 درسال 
خودرا اعالم کردکه مبین حضور روسیه 
دربرابر  تا  است  مدیترانه  دریای  در 

نیروهای ناتو تعادلی ایجاد شود...
درسالهای آینده نیروی دریایی روسیه  
بلندپروازتر از همیشه  نقش خودرا  از 
به  تا  سرد  جنگ  گرفتن  پایان  زمان  
داد.  خواهد  افزایش  درمنطقه  امروز  
می  نشان  سرد  جنگ  دوران  وتجربه 
دهد پیشروی نیروی دریایی  ، نیروهای 
به دنبال  نیز  زمینی و هوائی روسیه را 
خود خواهد کشید واین منطقی است که 
درپشت حضور نظامی روسیه در مصرو 

سوریه نهفته است. )برگردان باختصار(

بقیه:  ترانه وترانه ُسرایان
می  عرض  یاددارم   به  راکه  چندتائی 

کنم :
 149 شماره  )برنامه  رنگارنگ  گلهای 
آمده  ما  درخانه  تو  که  دیشب  ب(  
از  آهنگ   ، دشتی  درمایه  بودی  
رنگارنگ  گلهای  محجوبی.   مرتضی 
)برنامه شماره 172(  ای امید دل من 
پرویز  از  آهنگ  شور،  درمایه  کجائی 

یاحقی.
گلهای رنگارنگ  )برنامه  شماره 174(  
سه گاه ، آهنگ از مهدی خالدی  که 

دررثای صبا ساخته شده است .
رؤیای هستی  اهنگ مرکب ازاصفهان  
ای  بیا   ، مالح  حسینعلی  از  گاه  وسه 
 ، اصفهان   ، دارم  گله  ساقی  زدستت 
آهنگ از زرین پنجه . مستی عاشقان، 
خالقی  اهلل  ازروح  آهنگ   ، چهارگاه 
از  آهنگ  شور،   ، منی  گلزار  توگل   .
نمی  یادم  اش  بقیه   . محسنی  اکبر 
آید. استاد غالمحسین بنان  درساعت 
هفت بعدازظهر  روز پنجشنبه  هشتم 
وچهار  درهفتاد   1364 اسفندماه 

سالگی درگذشت .
بقیه درشماره آینده

بقیه: داستان یوسف

یک  یویا   و  یوسف  اینکه  اثبات 
العاده  فوق  ای  آشکاراوظیفه  نفرند، 
تحقیقات  با  است  چالشی  زیرا  است 
شده  پذیرفته  ای  وعقیده  متداول 
درمصر  سال   430 اسرائیل  قوم  که 
اقامت گزیدندواشارۀ تورات که موسی  
دفن  برای  را  یوسف  استخوانهای 
سرزمین  به   » »خروج  هنگام  دوباره 
در  من  برد.شهودچندساعته  موعود 
راثابت  حقیقت   ، زمستان  سرد  شب 
اسرارآمیز  ویژگی  کردوشاید  خواهد 
مصرواسرائیل  روابط  که  خصومتی 

راخدشه دار کرده ، بیان کند.
 ادامه دارد

بقیه : خاطرات دکترعدل
با بسیاری ازافسران در مرز است .

جمهور  رئیس  بعنوان  رجائی  درایران 
انتخاب شده ! وبقول خبرگزاری فرانسه 
هنوز  که  است  خبرگزاری  یگانه  که 
رأی  میلیون   12 مستقراست   درایران 

آورده است .
راستی درمصاحبه گفتم که اخبار درست 
ازایران نمی آید.تمام خبرنگاران خارجی 
اخراج شده اندوفقط خبرگزاری فرانسه 
مانده است  همه روزه درایران اغتشاش 
وکشتاراستکه خبرآن به خارج نمی رسد.

پست تهران به بیش از 23 شهر ایران 
ناتمام کند.  نمی  قبول  پاکت  و  بسته 
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ازحیواناتی   -1  : عمودی 
شده  منقرض  آنها  نسل  که 
خرده  ها2-  -فرمانروائی 
گذشته  گیری-بازگوکننده 
مذکر-حیوانی  جنس  ها3- 
درلبنیات فروشی -خالف خیر- 
قسمتی از ساختمان - 4- قطعه  
ودرقالب  گداخته  ونقره   طال 
اگر  مرادومقصود-   - ریخته  
است  خسیس  باشد  خشک 
درجبر-سال  اصطالحی   -5
پوشیده 6- شهر  پیش - حرف 
عطار-ریزکردن نان درآبگوشت 
بازاربی   - کچل   - 7-تنها 
درفرانسه  رودی   -8 رونق 
بدن  برادرزردآلوجنبش   -
طالی  تب9-  یا  دربرابرسرما 
سیر    - پیروزی  -حرف  سیاه 
قوم  زند10-  می  طعنه  آن  به 
النهرین -روباه  بین  در  باستانی 
وسیله  ربط11-  انگلیسی-حرف 
-دالوری  درزندگی  خوشی 
که  وشجاعت-پسوندی 
وسیله  کند12-  فعالیت  افاده 
لص  خا - متقلب و ر مکا - و ر د
اگر- 13-مخفف  وبرگزیده 
آلمانی- تصدیق   - کرکس 
امتیازدادن  کشتزارخربزه-14- 
مخترع  وجلورفتن-برادران 
عاشق  این  نام   -15 فرانسوی 
مکاراست- مردان  مظهر  پیشه 

به خدا مربوط می شود.

 افقی: 1- دراین مجله جمع است 
فرانسه2-  ملی  قهرمان  بانوی   -
روایت کننده -عالمت ونشانه3- 
تایپیست   - انتخاب  حرف 
نوک  دندان   -4 طمع   - فارسی 
دربساط  -آه  دهان  جلوی   تیز 
ندارد- اصطالحی درچاپ -وسایل 
-زبان  مینوئی   - کج  زندگی 5- 
سردکن  آش  پرنده   -6 عربی 
پیرنه  ایالت  -شهرمرکزی 
درفرانسه - هوش مختصر-مارک 
دوستی  فرانسوی7-  اتومبیل 
ای  بیگانه  نویسنده   - ومحبت 
درشهر- جهت وطرف 8- جرقه 
- همنشین ُگل -قهرمانی از کلیله 
انگلیسی-  اطمینان   -9 ودمنه 
نوعی سیستم حکومتی 10- عدد 
مشهور  جهانگرد  بعد-   ردیف  
ایتالیائی -کالم تعجب 11- الفبای 
... نیست  تلگراف - لغت - هیچ 
شتردرعربستان  دونشود-  که 
اثرولترکه  تراژدی  آخرین   -12
داشت  بهمراه  موفقیت  برایش 
-بزرگترین شهر تکزاس -حمایت 
زمانه وروزگار13- چهره - شکاف 
مسقف  و  دراز  -تاالر  باریک 
14- نوعی سنگ آهکی که ازآن 
می  تجملی  وظروف  قبر  سنگ 
عبورکاال   -15 آفریننده  سازند- 
التجاره ازکشوری به کشور  ومال 
دیگر  بدون پرداخت حق گمرک 
-امواج الکترو مغناطیس  طبیعی 
جوزمین   تحتانی  درنواحی  که 

تولید می شود.

افقی : 1- تنسی ویلیامز-سبد2- ا-مایا- اسا-شیلی3- رس-داشبرد-
بوارق- سرما-نا-سوزوکی6-  دهلیز4-آهنگری-ا-لوس-نی5- 

سوق-خار-آ7-ور-یسر-ناو-رمال8-لدن-موم-نیک-کیف9- بیشه 
مطابقت-کم-والس12- ا-اما-الت-سیمان11-  زال-نوا-تو10-   -

دی-یام-ب-روادید13-ممنون-دامغان-او14-سوسن-ترب- 
اشهد-د 15- هنر-امیلی برونته

طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو بقیه : دخمه انوشیروان
با  دره  طبیعی  .ساختمان  است  کوه 
کناره  های مضّرس خود یکی از بدایع 
طبیعت است ، در دشت جلو تنگه آثار 
و مالط  با رنگ  پراکنده ای  ساختمانی 
که می توان ادعا کرد مربوط به پیش 

از اسالم است باقی  است.
در دهانه تنگه و در قسمت غربی آن 
ضخیم  قشری  و  وسیع  است  غاری 
مشخص  که  آثاری  و  دارد  خاک  از 
پیش  سال  هزاران   از  که  کند  می 
مورد  هم  اکنون  و  بوده  مسکون 
محلی  کپرنشینان  زمستانی  استفاده 
هائی  تیره   کپرنشینان  این  باشد،  می 
ایل بهاروند و  یاروند(9از  )سات  بنام  
باشند،  ایلدیرکوند می  )ترکارونی(10از 
در ابتدای تنگه نیز آثار ساختمان  های 
سنگی قدیمی دیده می شود در انتهای 
متاسفانه  که  آبی هست  چشمه  تنگه 
زمین  به  آن  آب  تمامی  راه  نیمه  در 
جالب  بسیار  آثار  جمله  از  میرود  فرو 
جوبی  کشیدن  تنگه  این  دیدنی  و 
است از کوه در دیواره شرقی تنگه از 
محل فرو رفتن آب تا دهانه تنگه که 
است. کیلومتر  یک  از  بیش  آن  طول 

برای رساندن آب بدهانه تنگه شهری 
پهنای جوبین  به   از کوه کشیده شده 
از سنگ  تا 40 سانتیمتر است که   30
سخت کوه کنده شده است،در برخی 
مالط  و  سنگ  با  دیواره ای  نیز  نقاط 
،فاصله یک  و در جائی حوضچه  دارد 
و  تا محل غار  تنگه  از دهانه  کیلومتر 
فرو رفتن، آب، راهی است  پر از صخره 
و پرتگاه که به سختی و دشواری آنرا 
یک  به  نزدیک  زمانی  با  کردیم  طی 
از  بیش   تنگه  دهانه  .پهنای  ساعت 
در  که  در صورتی  است  گام  سی صد 
قسمت میانی و بخصوص در دامنه غار 
موردنظر به 8 تا 10 گام میرسد ارتفاع 
دیوارهای کوه در این نقطه از کف دره 
بیش از سی صد متر است، در دیواره 
متر   50 به  نزدیک،  بلندی  به  غربی 
قصه   همه  که  است  غاری  »10کمند« 
به غار  یافتن  ها درباره آنست ،دست 
کار مشکل همراه با خطر سقوط مرگ  
است و جای پائی که قبال داشته خراب 
شده است.پهنای دهانه غار نزدیک به 
12 گام است و ارتفاع آن تا 10 متر می 
و  شده  چین  سنگ  غار  دهانه  رسد 
کم  دیدی  با  و  تنگ  ای  زاویه   از  تنها 
می شود دهانه و سنگ چین  های آنرا 
دید . از این نقطه به بعد عبور از دره 
مشکل و مشکل تر و مرگ بارتر است 
.دیوارهای دو طرف بلندتر و در نتیجه 

پژواک  های صوت  طوالنی  ترند.
محلی  بومیان  و  ساکنین  از  جوانی 
بغار  را  خود  گرفت  تصمیم  ناگهان 
برساند ، بسختی و در شکلی که برای 
ما دلهره و ترس فراوان بهمراه داشت 

پشیمانی. با  توام  جسارت  او  برای  و 
 ، رسانید  بغار  را  خود  عاقبت  ولی 
بحال  تا  دارند  بیاد  مردم  که  آنجا  تا 
دست  آن  به  است  نتوانسته  کسی 
یابد بنا به نقل این جوان پشت دیواره 
ای  محوطه   غار  در سطح  سنگ  چین 
است نسبتا وسیع و در داخل آن آثار 
مقداری سفال های  و  است  قبر دیده 
مختلف و منقوش ،نمونه از این  سفال 
ها بنظر می رسد که قدیمی  تر از عهد 
صورت  باشد)پارتی(،بهر  ساسانی 
کول  اشکف  اهالی »ماژین«  باعتقاد 
گویند  می  مردم  که  است  همان  کنی  
اهالی  زیرا  است  انوشیروان  مدفن 
که  گونه ای  خبر  های  قصه   اعتبار  به 
فواصلی  تطبیق  نیز  و  رسیده  آنها  به 
محلی  های  داستان  و  شاهنامه  از  که 
کنی  کول  اشکف  معتقدند  آمده 
است  انوشیروان  جسد  دفن  محل 
مطالعه در این آثار و بررسی هائی در 
داخل اشکف )یا غار( می تواند مبین 
مطالبی باشد که مردم ادعا می کنند، 
هائی  افسانه   گاهی  است  مسلم  آنچه 
ای  شعله   از  که  هستند  دودی  چون 
اساس  اغلب  و  برمی خیزند  حقیقی 
حقایق  وقایع زمانهای دوری است که 
این  ورای  تا  نداریم  سندی  آنها  از  ما 
دودها چه باشد پس از تحقیق علمی و 

حفاری معین و معلوم خواهد شد.

پی نوشت ها

القصص،به  و  التواریخ  مجمل   -1
تصحیح شادروان بهار-ص 76

2- هرکمند 5 گز بوده است.
3- جلد پنجم شاهنامه فردوسی 

به کوشش آقای دبیر سیاقی
4- تاریخ بناکتی بکوشش دکتر 
آثار  انجمن  انتشارات  شعار،از 

ملی
KAVAR -5

گویش  و  اصطالح  در  کول   -6
که  است  کوه  از  تنگه ای  محلی 
بن  بست باشد و کنی هم بمعنی 

چشمه است.
SHEYXMAXO -7

این  احتماال   MAZHIN  -8
از کلمه مغین و مغ گرفته  کلمه  
و بعد»ماژین «شده که خود قصه  

هائی نزد اهالی دارد.
SATYARVAN -9

TARKARONI -10
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هنرمندونقاش،  بانوی  سراغ  به 
با  او  میروم.   سهرابیان  بهناز  خانم  
قباًل  پذیرد.  می  را  من  خوشروئی 
هم کارهای اورا دیده ام .و به دلیل 
با  خواستم  کارهایش  بودن  استثنائی 
او گفتگوئی داشته باشم و خوانندگان 
مجله آزادی را با او آشنا کنم . به او 
از  بکلی  که  ازهنرهائی   : گویم  می 
وقتی   . است  نقاشی  ام  بهره  بی  آن 
به تابلوهای شما برروی فیس بوکتان 
نگاه کردم، واقعًا شیفته هنرشما شده 

ام .  
شما  کارهای  به  که  آن  از  پیش  اما 
خوانندگان  و  من  به  بپردازیم  
»بهناز  که  بگوئید  »آزادی« 

سهرابیان« کیست؟
ب.س. من متولد بهمن 1343 هستم. 
که  درمأموریتی  و  بود  ارتشی  پدرم 
عنوان  به  من   داشت  کشور  غرب  به 
کرمانشاه  در  خانواده  فرزند  سومین 
که  بعد  دوسال  یکی   . آمدم  بدنیا 
شدند  منتقل  تهران  به  دوباره  م  پدر 
منهم درتهران بزرگ شدم .درمدارس 
تهران به تحصیل مشغول شدم. سال 
در»مرجان«  را  دبیرستان  ودوم  اول 
بودم . و بعداز انقالب به مدرسه »بنت 
الهدی« که نزدیک منزلمان بود رفتم. 
تجربی  دررشته  را  دبیرستان  دیپلم 

گرفتم .
دردانشگاه دررشته پرستاری قبول شدم  
اما درترم دوم از ادامه این رشته منصرف 
شدم وپس از دو یا سه سال تأخیر، از 
دانشگاه آزاد دررشته  شیمی   کاربُردی 
فارغ التحصیل شدم . پس ازآن نقاشی 
الزهرا  دردانشگاه  آکادمیک  بصورت  را 
شروع کردم همزمان، ازدواج کردم و دو 
دختر بنامهای غزاله و ُدرنا دارم . فوق 
لبسانس خودرا هم از دانشگاه هنر گرفتم .
نقاشی  به  شما  که  شد  چه  ف.ع. 
به  پرداختن  آیا  شدید؟  عالقمند 
یا  و  بود  انتخابی  و  ذوقی  نقاشی 

ناچار به این راه کشیده شدید؟
را  نقاشی  بودم  ساله  ده  وقتی  ب.س. 
نقاشی  به  . آن زمان خیلی  آغاز کردم 
عالقه داشتم . دراین میان مادرم متوجه 
. یک  نقاشی عالقمندم  به  شد که من 
روز یکی از همسایگان ما که شاگرد نیما 
پتگر بود و در کالس او شرکت می کرد 
دربرابر حرفهای مادرم که عالقه مرا برای 
او بازگو می کرد گفت اگر بهناز مایل باشد 
می توانم اورا به کالس نیما ببرم . درآن 
زمان کالسهای» نیما« و »نامی« پتگر که 
دو برادر بودند درسه راه شاه بود.  خانه 
ما هم که درعباس آبادبود  از سه راه شاه 
کمی فاصله داشت. حدود سه سال  این 
مسیر نسبتاً طوالنی را طی کردم و از نیما 
پتگر که تازه از ایتالیا آمده بودو بیشتر به 

بچه ها آموزش می دادخیلی آموختم .

درحقیقت این همسایه ما بود که باعث شد 
من درکالس های نیما پتگر راه پیدا کنم .

سالگی  ده  از  که  گفتید  شما  ف.ع. 
نقاشی  به  شما  عالقه  متوجه  مادرتان 
تا به  شدند و شمارا به حمایت کردند 
خواسته خودبرسید . اما عالوه بر عالقه 
، استعدادهم  بسیار در پیشرفت هنرمند 

دخالت دارد.
ب.س. همینطوره

از  پس  راهم  نقاشی  آموزش  ف.ع. 
فارغ التحصیل شدن از دبیرستان آغاز 

کردید.
آموزش  های  پایه  درحقیقت  ب.س.  
پتگر   کالسهای  درهمان  من  نقاشی 
توانست  بود که  نیما پتگر  استوار شد. 
عالقه مرا به نقاشی از ده سالگی ببعد 
درمن جوشان نگهدارد. بعضی از معلمان 
را می بینیم که با فشارها و روش های 
شوند  می  باعث  درآموزش  خود  غلط 
با  دررابطه  خودرا  عالقه  نوآموز  که 
هنری که دنبال می کند از دست بدهد. 
پتگر  نیما  حدود سه سال درکالسهای 

شدم  دبیرستان  وارد  چون  وبعد  بودم 
خانه  طرفی  از  و  شد  زیادتر  درسها  و 
ماهم تا کالس پتگر فاصله داشت تصمیم 
گرفتم پس ازآن پیش خودم کار کنم . 
تا اینکه یکی از دوستانم بنام یگانه که 
دیدن  با  بود  هنر  دانشگاه  دانشجوی 
کارهای من  مرا تشویق کرد که چندتا 
هنر  دانشگاه  رئیس  به  را  کارهایم  از 
 . دهم  نشان  حسینی  مهدی  آقای 
کارهای  دیدن  درسال 1378با  ایشان  
من پیشنهاد کرد که اآلن وقت آن است 
 . کنی  برپا  انفرادی  نمایشگاه  یک  که 
برای وقت گرفتن از یک گالری نزدیک 
به یکسال منتظر ماندم تا اینکه درسال 
1379 توانستم اولین نمایشگاه انفرادی 
خودرا دریک گالری درخیابان میرداماد  
برگزار کنم . درنمایشگاههای گروهی هم 
شرکت می کردم وکارهایم مورد تشویق 
درسنین   . گرفت  می  قرار  تحسین  و 
بیست و دوسه سالگی نیز پیش یکی از 
استادان نقاشی بنام آقای  یعقوب عمامه 

پیچ  رفتم  پیش آقای بهروز مسلمیان

رفتم . پیش خانم معصومه مظفری رفتم 
مسائل  و  طراحی  آنها  از  درمجموع  و 
مختلف نقاشی را یادگرفتم . ضمن این 
که همانطوری که قبالً هم گفتم بصورت 
آکادمیک هم نقاشی را دردانشگاه الزهرا 
دنبال کردم و بعدهم فوق لیسانسم را از 

ایتالیا گرفتم .
کارهای  دربارۀ  پدرتان  نظر  ف.ع.  

هنری شما چه بود؟
ب.س.  پدرم ارتشی بود و خانواده اوهم 
بیشترشان ارتشی بودند. ولی برخالف 
ارتشی  که  است  مردم  ذهن  در  آنچه 
باید کمی خشن و سختگیر باشد ،  پدرم 
بسیار رئوف ومهربان بود . او بسیار صبور 
بود وهمواره در کالمش،  واژه های  مثبت 
دربرابِر  برد.  می  بکار  را  آمیز  وتشویق 
مادرم هم بسیار انعطاف پذیر بود بطوری 
که  بودند  معتقد  اقوام  از  بسیاری  که  
مادرم تیمسار است و پدرم سرهنگ. و با 
همین قدرت ، مادرم بیش از پدر مواظب 
درسها و عالئق ما ها بود.حتی موقعی که 
ازدواج کردم نیز مادرم درمورد این که 
چه رشته ای انتخاب کنم و یا به چه نحو 
فعالیتهای هنریم را ادامه دهم ابراز نظر 
می کرد و پیشنهاد می داد.ولی بطورکلی 
پدرو  که  بگویم  قاطعیت  با  توانم  می 
مادرم، هردو از من حمایت می کردند و 
مشوق من برای ادامه کارهای هنری من 
بودند. بویژه همانطورکه می دانید مردان 
ایرانی بیشتر مایلند همسرشان درخانه 
به شوهر خودبرسد و درخارج از منزل 
بنابراین  کند  صرف  خودرا  وقت  کمتر 
کارم  درادامه  پدرومادرم  های  حمایت 
بسیار مؤثر بود ومرا قادر می ساخت که 
هم خانواده خودرا داشته باشم وهم به 

فعالیت های اجتماعیم برسم .
، دختران شما چه  ف.ع .غزاله وُدرنا 
برای  شوقی  آنهاهم  آیا  کنند؟  می 

کارهای هنری دارند؟
ب.س. غزاله سه سال پیش با »علی« 
ازدواج کرده و در دوبی زندگی می کند. 
درکار و زندگی هم بسیار موفق است . 
ُدرناهم در دانشگاه اُکالهما هنوز دانشجو 
است و بزودی 21 ساله می شود. دخترانم 

گفتگوی فریدون علوی با بهناز ُسهرابیان بانوی هنرمند ایرانی

نقش اهی عاشقاهن رد کارگاه زماهن
 * وقتی ده ساله بودم نقاشی راآغاز کردم . مادرم دراین راه مشوق اصلی من بود وهمواره از    

      حمایت های مادر و پدرم برخورداربودم
 * پایه های آموزش نقاشی من در کالسهای نیما پتگر  استوارشد.

 * درترم دوم رشته پرستاری بودم که ادامه ندادم و دررشته شیمی کاربردی فارغ التحصیل شدم
* نقاشی را هم  زیر نظر استادان بنام ، وهم به صورت آکادمیک ادامه دادم واز ایتالیا فوق لیسانس     

     خودرا دریافت کردم .

کارهای  و  دارند  خوبی  درک  هنر  از 
مراهم

 که می بینند بسیار من را تشویق می 
کنند اما هیچیک به دنبال کار هنری 
شاد  دردسرو  بی  زندگی  اند.و  نرفته 

خود را دارند.
ترک  را  ایران  زمانی  چه  ف.ع. 

کردید؟
آمریکا  به  پیش  سال   5 من  ب.س. 
آمدم و در اکالهما سیتی ساکن شدم.

به  درایران  هنری  جامعه  ف.ع.  
و  شما   مثل  جوانی  خانم  برای  ویژه 
جامعه هنری درآمریکا  که اکنون 5 
سال است آن را تجربه می کنید چه 

تفاوت هائی باهم دارند؟
ب.س.  درحقیقت تفاوت زیاد هست. 
آمریکا  بین  فرهنگی  تفاوت  بخصوص 
ماهم  از  دارد.  هریک  ایران  وجود  و 
یک فرهنگ فردی داریم که برمبنای 
شخصیت ما در طول زندگیمان شکل 
می گیرد.  فرهنگ فردی من با فرهنگ 
 . است  متفاوت  ایرانی  زن  یک  فردی 
همچنین فرهنگ فردی من با فرهنگ 
متفاوت  هم  آمریکائی  زن  یک  فردی 
است . حاال ، نقاشی من دراین دو دوره  
یعنی قبل از مهاجرت و بعدازآن ،  به 
متفاوت  دوفرهنگ  با  برخورد  دلیل 
فرق  باهم  که  فردی  دوفرهنگ  و 
تفاوت  این   . است  متفاوت  دارند،   
دو  دراین  من  کردن  نقاشی  شیوۀ  در 
دوره کاماًل حس می شود. درایران که 
بودم به صورت خیلی انتزاعی  اشکال 
را می کشیدم .  دلیل آن هم این بود 
چه  کند  می  چک  درایران  دولت  که 
نمایشگاهی با چه نوع کار در گالری ها 
برگزار می شود. مخصوصًا کارهائی که 
کنترل  باید  حتمًا  هستند  فیگوراتیو 
اولیه روی آنها اعمال شود تا مشکلی 
ایجاد نشود.  وچون کارمن بیشتر روی 
فیگور انسان بود و از ابتدا این دغدغه 
ذهنی را درنقاشی هایم داشتم ، و این 

دغدغه را می خواستم با عناصربصری 
بودم   درایران  وقتی   . کنم  ترسیم 
به  انسان  بدن  قسمتهای  از  خیلی 
توانست  نمی  اجتماعی  شرایط  دلیل 
بنابراین  بگیرد..  جای  نقاشی  بربوم 
انتزاعی  حالت  به  بیشتر  کارمن 
به آمریکا  اما وقتی  بود.  کشیده شده 
یا  گرائی  واقع  به  کارمن  آمدم  شیوۀ 
دیگر  دراینجا  نزدیک شد.  رئالیست  
را  کارمن  بخواهد  که  نیست  کسی 

کنترل کند که ببیند مثاًل  گردن زنی 
که درتابلوی من است خیلی مشخص 
زن   بدن  های  برجستگی  ویا  است  
 . یانه  است  شده  داده  نشان  درتابلو 
به  وباتوجه  ندارم  محدودیتی  اینجا 
عرضه  کنم  می  تالش   ، بازارفروش  
به هم  تقاضا   برمبنای  کارهای خودرا 
برای  محدودیتها  البته   . کنم  نزدیک 
گیر  وپا  دست  هنرمندی  هر  یا  نقاش 
است اما آن هنرمند می تواند به شیوۀ 

منظور  بزندویا  خودرا  حرف  دیگری 
 . کند.  منتقل  مخاطبش  به  خودرا 
بطور کلی اگر بخواهم درمورد کارهایم 
اظهارنظر کنم باید آن هارا به دو دوره 
به  مربوط  که  اول  دوره  کنم   تقسیم 
که  فعلی  دوره  و  انتزاعی  است  ایران 

رئالیسم است .
ف.ع. منظورتان از انتزاعی چیست ؟

برای  اینکه  یعنی  انتزاعی   ب.س.  
می  کشم  می  ای  دایره  من  اگر  مثال 
توانم آن را ارجاع بدهم به خورشید، 
دایره  این    ، زن  یک  صورت   ، سیب 
از  . بسیاری  بصورت ساده شده است 
نقاشان ازاین شیوه استفاده می کنند 
که فقط با اشاره هائی ، باخالصه گوئی 
و برگشتن به فرم اصلی هرچیزی می 
خواهند حرفشان را بزنند. درایران به 
را  زن  یک  بدن  توانستم  نمی  راحتی 
بکشم بعضی قسمتها بویژه برجستگی 
های بدن زن برای نقاش  مشکل ایجاد 
این  که  بود  این  من  شیوه  کرد.  می 
قسمتهارا با سطوح صاف  می پوشاندم 
وحجم وسطح راباهم تلفیق می کردم  
با  که  رنگ  پاشیدن  با  ها  بعضی  یا 
ندارد  ارتباطی  هیچ  هم  واقعی  دنیای 

می خواهند منظور خودرا بیان کنند 
برگزار  نمایشگاه  چند  تاکنون  ف.ع. 

کرده اید؟
ب.س.  تعداد دقیق آنهارا نمی دانم.

می  کار   JRB گالری  برای  دراکالهما 
نمایش  به  درآنجا  را  وکارهایم  کنم 
. در نمایشگاههای گروهی   می گذارم 
کشورهای  در   . کنم  می  شرکت 
ایالتهای مختلف آمریکا  مختلف و در 
و  انفرادی  نمایشگاههای  تاکنون  نیز 

گروهی داشته ام .
ف.ع. با تشکر از شما آدرس فیسبوک 
شمارا هم می نویسم تا اگر دوستان مایل 

بودند ازکارهای شما دیدن کنند.
ب.س. ممنونم

 behnaz sohrabian
behnazsohrabianpainting
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* کلینیک Biotonus درکنار دریاچه ژنو و درچندقدمی قلعه تاریخی سویس که 
زمانی لرد بایرون را درخود جای داده بود،  بهترین محل برای اقامت و استراحت 

وهمچنین انجام چک آپ سالیانه  شماست .

* کلینیک Biotonus با مدیریت ایرانی تالش می کند تا خاطره خوش تعطیالت 
شمارا در سویس  جاودان کند. 

* با اشاره به این آگهی می توانید از تخفیف مخصوص برای چک آپ واقامت درکلینیک 
Biotonus  بهره مند شوید.

Biotonus Clinique Bon Port

,Rue du Bon Port 27

Tel:+41 21 9665858 
     E-mail:info@biotonus.ch                             


