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آزادی

آزادی

روز
و
دا
ع یاران

انگلیسی بود به لندن رفته بود اما هنوز
سه ساله بود که پدر به لندن رفت و پرویز
را درپارکی از مادر گرفت تا ساعتی با او
باشد اما دیگر پرویز را به مادر برنگرداند
تا دوران کودکی را درآغوش پرمهرش
باشد .پرویز را به ایران آورد وبه خوی
بُرد جائی که نه وسایل تحصیل برایش
فراهم بود ونه می توانست سالمتی
اورا تأمین کتد .زمانی نزدیک بود از
بیماری وبا جان خودرا ازدست بدهد.
پس از اشغال ایران توسط متفقین ،
تمام اموال پدرش توسط روسها مصادره
شد.و پدر سرانجام برای ادامه تحصیل
پسر جوانش رازی را که چندین سال
ازاو پنهان نگهداشته بود به او بازگفت
وپرویز را آگاه کرد که مادرش زنده است
و در بلژیک زندگی می کند و چون
همسرش بارونی از مجارستان بوده
ثروت زیادی دارد واو می تواند برای
ادامه تحصیل پیش مادرش برود.
او دربلژیک به تحصیل خودادامه داد و
با دریافت مدرک لیانس و فوق لیسانس
و کمی بعد دکترای حقوق سیاسی به
ایران بازگشت .درسالهای پرالتهابی
که پس از سقوط مصدق برایران حاکم

مطبوعاتی به سفارت ایران درمصر
وسپس پاریس مأمورشد .مدتی بعد
سرکنسول ایران در سانفرانسیسکوشد
که دوبار کنسولگری اش توسط
دانشجویان وابسته به کنفدراسیون
بمب گذاری شد و درهردو بار جان سالم
بدربرد.بعد به سفارت ایران در کانادا
رسید دراوایل سال  1357سخنگوی
وزارت امورخارجه بود و آنگاه به سفارت
ایران دربرزیل منصوب شد .با روی
کار آمدن رژیم اسالمی او کار خودرا
ازدست داد اموالش مصادره شد و ازهمه
مزایای شغلی و بازنشستگی اش محروم
گردید و بدون هیچ اندوخته ای مدتی
درکانادا وسپس در آمریکا ساکن شد.
درنیویورک با دفتر واالحضرت اشرف
همکاری داشت و در ترکیه نیز دفتری
برای کمک به ایرانیان پناهنده دایر کرد
وبرای بسیاری از آنان ویزای ورود به
کشورهای آزادرا اخذکرد .او دراین ایام
همچنان به نوشتن خاطراتش ادامه داد
که مدتی است چاپ آن درنشریه آزادی
ادامه دارد.
دست یخ کرده اش را در دستم می

آزادی

صفحه 2

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

* آزادی درکوتاه کردن ویا
حک واصالح مقاالت رسیده
آزاد است
* زمانی که مدت اشتراک
به پایان میرسد لطف ًا نسبت
به تمدید آن اقدام فرمائید
وگرنه مجله برای شماارسال
نخواهدشد.
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آزادی

اجتماعی

دکترپرویزعدل در جشن نودمین سالروز تولدش

درپیچ وتاب بود اینک آرام گرفته
است .معلوم است که او آخرین دقایق
زندگیش را می گذراند.
یکی از دخترانش بنام آزیتا از کالیفرنیا
به بوستن آمده تا با پدر ش خداحافظی
کند .منهم با او وداع می کنم و آخرین
نگاهم را به او می دوزم که لحظه پر درد
ورنجی است وهنوز مرا آزار می دهد.
به او قول می دهم که دوکتاب اورا که
آماده چاپ است هرچه زودتر منتشر
کنم  .دراین کتابها آمده است که او نواده
وزیر جنگ آمریکا و یکی از نتیجه های
ملکه ویکتوریاست.ازهمه اینها گذشته
او فرزند خصال خویشتن بود  .دوساعت
پس ازاینکه من خانه سالمندان را ترک
کردم و ده دقیقه پس از اینکه دخترش
با او وداع کرد پرویز چشمانش را برای
همیشه برروی زندگی بست  .عقربه
های ساعت  15دقیقه به ساعت دو
بعدازظهر روز هفتم بهمن ماه 1394را
نشان می داد.
او در  13اوت  1923درتهران از مادری
انگلیسی بنام ماریس و پدری بنام فضل
اهلل (اعتماد) عدل پا بجهان گذاشته
بود .تاکنون سه کتاب ازاو منتشرشده
است  .یادش گرامی باد .فقدان اورا
به همسرش اِل ِن و پسرش داریوش و
دودخترش ماریا وآزیتا و نوه هایش
وبرادرش سیدحسین عدل که درایران
بسر می برد تسلیت می گویم  .دکتر
پرویز عدل بنا به وصیتش از داشتن
قبر نیز محروم است و خاکسترش به

Tel:(781)769-5190
* ازطریق ئی میل به آدرس زیر
با ما درارتباط باشید
* لطفا مقاالت خودرا به فارسی
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای
زیر ایمیل کنید:
azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org
pmm@parsmassmedia.org
* آرشیو مجله برروی سایت
زیر برای همگان بصورت رایگان
قابل دسترسی است:
www.parsmassmedia.org

یاداشت

مرتضی پاریزی

صفحه2

ادبی
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دکتر پرویز عدل در آخرین سالم
نوروزی درحضور پادشاه ایران..دوسال
پیش که دکتر عدل این عکس را به من
نشان می دادگفت ازافراد حاضر دراین
عکس فقط من زنده ام  .اکنون اوهم به
دیگران پیوسته است.

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

عنوان مطالب

نویسنده

ستارگان درخشان هنروادب وفرهنگ ...محمود نفیسی

صفحه

هنری

نمیدانم تا کنون برای شما اتفاق
افتاده است که بربالین دوستی
ویابستگانی که دربستر مرگ هستند
حاضرباشید؟ خداکند هرگز با این
لحظات دردآور روبرو نشوید .روز
چهارشنبه هفتم بهمن ساعت  10صبح
در خانه سالمندان دریکی از شهرهای
ماساچوست بنام داکسبری طبق معمول
بر بالین دوست عزیزم عالیجناب دکتر
پرویز عدل حاضر شدم  .روز قبل
پزشکان گغته بودند که هرلحظه ممکن
است مرگ اورا درآغوش بگیرد .وامروز
به همسرش که بربالین او بود زنگ زدم
واو گفت هنوز نفس می کشد .با سرعت
خودرا بربالینش رساندم  .و دقایقی با
او صحبت کردم  .با او قول وقرارهائی
گذاشتم که دوکتاب اورا که منتظر چاپ
است هرچه زودتر منتشر کنم .
و او گاهی لبانش را تکان می داد
که متأسفاانه چون بی صدابود نمی
فهمیدم چه می گوید .اورا چندسالی
بود از نزدیک می شناختم و آنچنان
اُنس واُلفتی بین ما بوجود آمده بود که
اگر یک هفته اورا نمی دیدم بسیار از
جانب او شماتت می شدم و خود نیز
نگران وضع وحالش  ،میماندم .
با خواندن دفترچه های خاطراتش که
از دوران دبستان شروع به نوشتن کرده
بودو تا دودهه پس از انقالب ننگین
اسالمی ادامه یافته بود حس می کردم
از بدو تولد با او بوده ام  .از همان دوران
کودکی تا آخرین لحظه زندگیش که
شاهد بودم  ،او همواره مظلوم بود .هرگز
به آنچه حق او بود نرسید .حتی پس از
مرگش هم رسانه های ایرانی از او هیچ
یادی نکردند .در طول عمر پربارش
که بیش از  92سال طول کشید در
هرشغلی که گمارده شد منشاء تغییرات
و تحوالت سازنده بود .اما درآخر به
آنچه سزاوارش بود نمی رسید  .او حتی
درسالهای کودکی از آغوش گرم مادر
نیز دور نگهداشته شد .پدرومادرش از

هم جداشده بودند و پرویز با مادرش که

بود مسئولیت اداره انتشارات ورادیورا
پذیرفت سپس با عنوان وابسته

فشارم و به چشمان بی فروغش که نیمه
باز مانده است می نگرم  .بدنش که پیش
ازاین بخاطر بیماری پارکینسون بشدت

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره پیاپی  - 73سال هفتم
اول اسفند ماه 1394
ناشر :رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله به ما تلفن
ویابا آدرس زیرمکاتبه کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

آنچه درشماره 73
اسفند ماه 1394
میخوانید

صفحه 3

پبام های
خوانندگان
حق شناسی از
ژاک دومورگان
دوست ارجمندم آقای مرتضی پاریزی
باسالم
درشماره  72آزادی صفحه 29
مطلبی از مرحوم احمد کسروی
دربارۀ ژاک دومورگان دانشمند
فرانسوی باختصار نقل شده بود.
نظر به اینکه خدمات او به مطالعات
درایران سالهای  1890بیش از آن
است که حرفش درمیان است  .مایلم
قدری توضیح دهم  .بااین استناد که
اوالً همه کسانیکه درایران درباره
جغرافیاوزمین شناسی ومردم شناسی
وزبان شناسی کار کرده اند بنحوی
مدیون ژاک دومرگان اند .دوم آنکه
وقتی درجوانی کشف کردم سرقت
آثاراورا  ،مصمم شدم به ترجمه سه
جلد از آثاراو درجغرافیای شمال
وغرب و زمین شناسی بخش عمده
ای ازایران وچاپ عکس ها ونقشه ها
وهمه اینها به همت انتشارات چهر -
تبریز به سالهای  1338و ،1339والبته
مجله زمین شناسی  .وتصاویرباعنایت
دانشگاه تبریز درهمان سالها.
ژاک دومورگان جمع ًا درچهارزمینه :
 مطالعات جغرافیائی مطالعات زبان شناسیمطالعات باستان شناسی مطالعات زمین شناسی ودیرینهشناسی
به مدت  11سال دررأس یک هیئت
علمی درایران کار کرد ،آنهم درعهد
قاجار یه بهنگامی که کشورما درناامنی
وخانخانی میزیست ومیرفت تا ظرف
 15سال بعد به انقالب مشروطه برسد.
ژاک دومورگان باپای پیاده  ،با اسب
وقاطر واالغ ایران شمالی وغربی
راپیمود وازرنج ها ومشقات خودهرگز
حرف نزد .هدف او درمطالعات کشف
وروشنگری ها بود .البته نخست برای
وطنش فرانسه ودوم برای نهادن
میراثی به پژوهشگران بعدی ایران.
ترجمه آثار جغرافیائی وزمین شناسی
او از سوی این نویسنده در دو مورد
 ،مورد مضایقات قرار گرفت .یکی

صفحه4

درباره

حرکت مذهبی باب و دیگر درکاربرد
کلمه ونام عربستان بربخشی از
خوزستان که خزعل به مدد استعمار
انگلستان برآن حکومت داشت ،که
جمع ًا این دو مورد جز دوسه صفحه
از  1500صفحه ترجمه های مرا شامل
نمی شدولی باستناد حرمت متن ،
سانسورهم نشد.
***
باوجودیکه یکصدوبیست وشش سال
از کار و انتشارکتابهای اومی گذرد
هنوز مفیدند تا نسل امروزی بداند چه
بودیم وچه شدیم وچطور خوزستان به
ایران بازگشت .
درانقالب اسالمی بچشم خود دیدم
کتابسوزی ها را وبه آسانی گفتم که
کتاب را می سوزانید ویادتان نیست که
محتوی آن کتابها قب ً
ال درسرخواننده
ها ومخصوص ًا دانشجویان نهاده شده
است .
دوسالی بعداز ترجمه کارهای
جغرافیایی دومورگان  ،من متعهد
تحقیقات روستائی شدم دردانشگاه
بررسی های
تهران ودر عمل
دومورگان مفید من افتادند .تاروزی
که روش تحقیق را درجغرافیا
وروستاشناسی نوشتم ودورۀ تجدد
علمی به برکت وجود استادان کم نظیر
درهمه دانشگاه های درجه یک ایران
به کرسی نشست .
امیدوارم روزی آثار دومورگان تجدید
چاپ شود زیرا ایرانیان ،امروز قلعه
شوش را می بینند وهیچ نمی شنونداز
همتی که دومورگان برسرآن نهاد.
چندسال پیش موزۀ لوور پاریس
طی مراسمی صدمین سال کارهای
اورا بزرگ داشت  .ومنهم شاهد حق
شناسی یک کشور از دانشمندان خود
بودم  .چنین باد.
دکترکاظم ودیعی  -پاریس

آزادی

آواره

این واژه ها ی ناب که یک یک نوشته شد
خود فی البدیهه است که باشد جواب تو

دوست وهمکار عزیز  ،هنرمند شایسته
آقای محمدعلی دولت شاهی قطعه
شعری بنام آواره ارسال کرده اند که
درزیر می خوانید:

شادباش

آواره را دلی همه ناکامی وغم است
هرچند درقشنگترین شهر عالم است
تاریخ گرچه آینه ی محنت است لیک
دردی چو درد ملت ما درجهان کم است
مارا زسرنوشت چه سهمی است درجهان
یا یورش سکندردون یا محرم است
کشتارو غارت وتهدیدواختناق
بی حد برای ملت ایران فراهم است
زیرا بنام دین وشرف مال وجان خلق
بازیچه ی تجاوز یک مشت ظالم است
امروز نیز جوخه ی اعدام وحکم قتل
بربخشش ومروت و یاری مقدم است
آری به دوره ای که شود روضه خوان امیر
جاهل به صدر مجلس کشور ُمکرم است
درپیکر عزیز وطن ریشه کرده سخت
اهریمنی که جهل وجنونش ُمس َلم است
ِ
نودولت پلید
آنجا که هرستمگر
ُ
شادوخرم است
ازمرگ نوجوان وطن
باپای خسته جانب معشوق می دویم
مارا دراین سرا  ،غم دل یاروهمدم است
آزادی وطن که سروشی است ازخدا
درقلب ما مکان ومقامش ُم َع َظم است
دیار اهورائی عزیز
دیدارآن
درقلب ریشهموطنانهمچومرحماست
فردا که ما به ساحت میهن قدم نهیم
آنچا سرای شوکت خلقی فراهم است
«دولت» بدان که کاخ ستم پایدارنیست
محو وفنای اهرمنان بس مسلم است .
محمدعلیدولتشاهیکنکتیکت
«دولت» درود ما به تو وکلک ناب تو
ازما سالم برتو وبر توش وتاب تو
نقش ونگار جادوئیت حسن بی حد است
دُر در تأللؤ است زشعر صواب تو
گاهی مقاله می تراود وگاهی نگاره ای
ِ
برگ «نادره زرین» کتاب تو
از برگ
«آواره ایم» ما زهنر دور گشتگان
آواره نیست مرد هنر چون جناب تو
مرد هنر به صدر نشیند به هرکجا
آواره را جداست حساب از حساب تو

با درود به شما ودست اندرکاران ماهنامه
خوب آزادی موقع را مغتنم می شارم و
سالگرد این مجله خوب را به شما وهمه
خوانندگان «آزادی» شادباش می گویم
 .امیدوارم سالهای سال به انتشار این
نشریه آموزنده ادامه دهیدو بتوانید همه
مشکالت را ازسر راه بردارید.
موفقیت مجله آزادی را از خدای بزرگ
خواستارم .
رنج بین  -غرب آمریکا
با سپاس از شما به آگاهی شما میرسانیم
که مجله آزادی زمانی تعطیل خواهد
شد که دیگر جان دربدن ما نباشد.
وگرنه هیچ مشکلی نمی تواند مارا
از ادامه راه بازدارد .عده زیادی از
هموطنان ما که خوشبختانه از موقعیت
مالی خوبی برخوردارند بارها اعالم
آمادگی کرده اند که به مجله کمک
کنند ولی تا به امروز ما از این کمکها
استفاده نکرده ایم  .اما اگر روزی در
تنگنا قرار بگیریم حتم ًا از وجود آنها
استفاده خواهیم کرد .فع ً
ال اتومبیل
خودمان را فروخته ایم و پول آن را
به مجله داده ایم  .هنوز خوشبختانه
خانه هست اگرچه نصف ارزش آن را
هم برای هزینه های مجله وام گرفته
ایم .چرا این کارهارا می کنیم ؟ معلوم
است .عاشقیم وعاشق هم دیوانه است و
دیوانه هم تکلیفش معلوم است  .شما
هم اگر عاشق مجله خودتان هستید
برای آن مشترک پیدا کنید .برای
نوروز بهترین هدیه  ،دادن اشتراک 6
ماهه یا یک ساله به دوستان است  .این
بزرگترین کمک برای بقای مجله است .

دنیای امن

این روزها اززبان سران کشورهای آزاد
می شنویم که می گویند در سایه ی
«برجام» دنیا امن تر می شود  .آیا شماهم
به این گفته اعتقاد دارید؟ یا آن را صرف ًا
یک نوع تبلیغات سیاسی می دانید؟
مستانه ج .اتریش
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آرزو می کنیم که این گفته ها به
حقیقت به پیوندد .درست است که ما
خواهان حکومتی دمکرات و آزادی
خواه برای ایران عزیز مان هستیم
که با این افراد حاکم برکشورمان
امکان پذیر نیست ولی اگر قرار است
دنیا امن تر شود ماهم خوشحال می
شویم  .ولی این به آن معنا نیست که
دست از طلب بداریم  .باید همچنان
بکوشیم تا کام دل برآریم  .ودرپاسخ
شما باید اضافه کنم که به امن تر
شدن جهان خوش بین نیستم .

تاریخچه تروریست
با درود و عرض شادباش بمناسبت
سالگرد انتشار مجله آزادی و آغاز
هفتمین سال انتشار آن استدعا می
کنم اگر امکان دارد تاریخچه ای از
عملیات تروریستی از آغاز تا کنون
و اگر امکان ندارد حداقل تاریخچه
عملیات تروریستی ازقرن بیستم را
در مجله درج بفرمائید.از نظر آگاهی
جوانان ما ذکر این تاریخچه می تواند
بسیار راهگشا باشد
یک پدر نگران ازشرق آمریکا
کتابی در اختیار داریم که چند سال
پیش به تعدادی معدود در سطح
دانشگاههای آمریکا منتشر شده
است وبه زبان انگلیسی است  .اگر
دوستان مطلبی آماده دارند وبرای
چاپ بفرستند خوشحال می شویم
وگرنه باید منتظر فرصت باشیم تا این

ابراز همدردی با خاندان عدل

کتاب را ترجمه کنیم .

تغییر آدرس
باسالم خدمت شما مدتهاست مجله
به دستم نمی رسد .البته آدرسم
چندماهی است عوض شده ولی
فرصت نشد که به اطالع شما برسانم .
اگر ممکن است شماره های گذشته را
ازشماره  67ببعدرا مجددا ً برایم ارسال
کنید.و آدرس من راهم درلیست
خودتان عوض کنید .خیلی ممنون
الف  .د .از کالیفرنیا
ما حرفی نداریم  .برروی چشم .
برایتان می فرستیم  .اما حقیقتش
را بخواهید خیلی هم به ما برخورد
که چطور بعضی ها اینقدر به فکر
مجله هستند و شما تا این حد برایتان
اهمیت ندارد .مجله را می خواهید
اما حاضر نیستید تغییر آدرس خودرا
با یک تلفن به ما اطالع دهید .وفکر
نمی کنید که درهرحال این مجله
هزینه چاپ دارد  ،هزینه پست
دارد و ...عالوه بر همه این ها در
کشورهای متمدن معمو ً
ال به اینجور
چیزها اهمیت می دهند  .بگذریم ...
درضمن از هموطنانی که در
مجتمع های مسکونی اقامت دارند
اگرمشترک ما از آن مجتمع کوچ
کرده ورفته است لطف ًا مجله اورا
هرماه بدون اطالع دادن به ما
پیش خود نگه ندارند و فکر کنند که
زرنگی به خرج داده و مفت ومجانی

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ،ادبی،هنری

با تأسف بسیار درگذشت نویسنده  ،سیاستمدار و مبارز ملی  ،عالی جناب
دکتر پرویز عدل را به همسرش ِالِن  ،پسرش داریوش  ،دخترانش ماریا و
آزیتا  ،نواده های او  ،برادرش سیدحسین عدل و همچنین عموزاده های
او درسراسر جهان تسلیت گفته برای روح آن بزرگوارآمرزش
و برای بازماندگانش صبر وشکیبائی آرزو می کنیم .
کیخسروبهروزی -مرتضی پاریزی

کشید؟ تصمیم گرفتید یانه؟
با احترام  :علیرضا از نیویورک
دوست عزیز ،ما ایرانی ها هنوز به
شرکت در نظر خواهی عادت نکرده
ایم  .همین خود جنابعالی زحمت
کشیده اید و از ما سئوال کرده اید اما
نظری ابراز نفرمودید .خیلی جالب
است  .همه فکر می کنیم دیگران نظر
می دهند ما چرا خودمان را به زحمت
بیندازیم .
به هرحال پاسخ شما این است که خیر.
دوستان ابراز نظر نفرمودند و کار به
جائی نرسید .به امید روزی که همه
ما به کارهای اجتماعی عادت کنیم .
فراموش نکنید برخورد ما با سرنوشت
کشورمان نیز همین گونه است .

مجله را دریافت می کنند  .این
کار با دزدی فرقی ندارد .اگر مجله
فردی را که از مجتمع شما رفته و یا
خدای ناکرده فوت کرده است برای
خود برندارید برگشت می خورد
وما می فهمیم که دیگر نباید به آن
آدرس مجله بفرستیم .دراین زمینه
حرف بسیار است  ...اما درخانه اگر
کس است یک حرف بس است .
نشریه دو زبانه
درچندشماره پیش  ،از خوانندگان
خود نظر خواسته بودید که آیا با
افزودن چند صفحه به زبان انگلیسی
به نشریه موافقند یاخیر .کار به کجا

شماره ی مخصوص نوروز 1395

شماره ی ویژه نوروز  1395ماهنامه آزادی با مطالبی
ویژه نوروز یکی از نشریات استثنائی است که وقتی آنرا
ببینید حرف مارا تأیید می کنید.آزادی را عیدی بدهید.
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مجوز برای ُکشتن

شواهد بیشتری از کمکهای ترکیه به داعش
by Stephen Lendman

مدارک و شواهد در مورد چگونگی
کمک های مستقیم ترکیه به ،ISIS
با همراهی واشنگتن ،دیگر کشورهای
عضو ناتو و شرکای منطقه ای روبه
افزایش است.
حمایت خارجی اجازه می دهد تا
گروه های تروریستی در سوریه،
عراق و لیبی رشد کنند .این گروههای
تروریستی بدون کمک خارجی تبدیل
به یک نیروی سوخته می شوند،که
قادرنیستند به طور موثر عمل کنند
 واین حقیقتی است که رسانه هایفاسد هرگز تداوم جنگ آمریکا با
 ISISرا توضیح نمی دهند.
در  10ژانویه  ،2016گاردین چاپ
لندن با عنوان «داعش عملیات
پیچیده مهاجرت ،در مرز ترکیه و
سوریه ،رابرعهده دارد» می نویسد:
اسنادبه دست آمده توسط نیروهای
ُکرد از تاریخ دسامبر  2014تا مارس
ُ 2015مهر «وزارت مهاجرت» و
«وزارت حمل و نقل» داعش رابرخود
داردو نشان می دهد جنگجویان
داعش آزادانه از طریق مناطق مرزی
ترکیه و سوریه .رفت وآمد می
کنند .هفت سند شامل نام ،تاریخ
تولد و سایر اطالعات مربوط به 70
نفر ،از جمله مردان ،زنان و نوزادان.
است .گاردین از متخصص امور ISIS
« ایمن التمیمی » به منظور بررسی
صحت اسناد کمک گرفت..
این اسناد با تصاویری از مسیرهای
اتوبوسهای روزانه در قلمرو دولت
اسالمی همراه شد .ایمن التمیمی
گفت« .اگرچه شرکت های خصوصی
به حمل و نقل واقعی ،مشغولند اما
بوروکراسی دولت اسالمی مسئول
صدور مجوز و نظارت بر راهها است».
ترکیه ادعا می کند کنترل مرز 566
مایلی اش با سوریه غیر ممکن است
 اما توضیحی درمورد همدستیباالترین سطوح رژیم با داعش نمی
دهد.
گاردین می نویسد اسناد به دست
آمده نشان می دهد رفت وآمد از
ترکیه به سوریه وبالعکس  .کام ً
ال
رسمی است.
«این اسناد که ازسوی سخنگوی
نیروهای کرد سوریه Redur Xelil
به گاردین فرستاده شده وهمان
عالئمُ ،مهر و آرم های مورد استفاده
داعش را برخود داردگاردین را قادر
به تأیید واقعی بودنشان می کند».
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آنچه دراسناد مربوط به یک دوره
چهار ماهه آمده است نشان می دهد
این عملیات روزانه استاندارد از طریق
دیگر مناطق مرزی سوریه نیز صورت
می گیرد.
در پاسخ به گاردین  ،یک مقام رژیم
ترکیه به دروغ ،ادعا می کند هیچ
شواهدی از عبور غیر قانونی .از
مرزهای ترکیه دردست نیست او با
ادعای مضحکی می گوید که نیروهای
امنیتی بیش از  200،000نفر را در تالش
برای عبور غیرقانونی از مرز سوریه به
ترکیه دستگیر کردند.
ترکیه یکی از پیشرو ان نقض حقوق
بشر در جهان است .احمد داود اوغلو
نخست وزیر ادعا می کند دولت او
«مسئولیت اخالقی ...برای قبول
پناهندگان» و عبورآنها از مرزدارد.
دیوید فیلیپس محقق دانشگاه کلمبیا
دروجودارتباط میان ترکیه و ISIS
معتقد است رژیم اردوغان «حرکات
همه افرادرازیر نظر دارد و می تواند
سراسر مرزرا اگر بخواهد  ،کنترل
کند».
دیوید ادامه می دهد«:عبور مداوم
وسایل نقلیه ،افراد ،سالح ،منابع مالی
(و) نفت» از مرزسوریه به ترکیه و
بالعکس به دلیل موافقت آنکارا باآن
آزادانه صورت می گیرد.
«این رفت وآمدها دریک شبکه حمل
و نقل گسترده صورت می گیرد که به
شدت منظم و کنترل شده  ...در هر دو
طرف مرز فعال است ».
حجم شواهد مستند نشان دهنده
همدستی گسترده ترکیه با ،ISIS
است .همدستی اردوغان ومقامات
باالی رژیم او با واشنگتن و دیگر
شرکای سرکش ،باعث تداوم هرج
ومرج و جنگ های منطقه ای بی پایان
شده است.
***
استفان لندمن در شیکاگو زندگی
می کند .بااو می توانید ازطریق
lendmanstephen@sbcglobal.ne t
تماس بگیرید.
کتاب جدید او «Flashpoint in
Ukraine: US Drive for Hegemony
 ».Risks WW IIIنام دارد.

استفان از منتقدین سیاستهای
اوباماست و با رسانه های آمریکائی
نیز درستیز است و معتقداست رسانه
های غربی نیز حقایق مربوط به داعش
را انتشار نمی دهند.

آزادی

آیا سی سی مصر را نجات داده است؟
دولت موقت را رهبری کرد ،در واقع،
باتعدادی از مشکالت معترضان
همدردی وهمراهی نشان داد  ،از
جمله باتالش مبارک برای تفویض
ریاست جمهوری به پسرش جمال،
مخالفت کرد و جلوی قدرت رو به
رشد وزارت كشور در نظام سیاسی را
گرفت .در واقع ،پس از آغاز تظاهرات،
ارتش ازرئيس جمهور مبارک خواستار
حذف پسر و نزدیکانش از مواضع
حزب حاکم شد .حبیب العدلی ،متحد
مبارک و وزیر قدرتمند کشور ،از شغل
خودبرکنار گردید .در نهایت ،وقتی

جلوگیری از اعتصاب های کارگری که
اکنون دربرخی کارگاهها افراد نظامی
کار می کردند و تهدیدی برای فلج
کردن اقتصاد کشور بشمار میرفت.
بازگرداندن نظم و قانون در برابر جرم
و جنایتی که بسیار گسترده شده بود
دفاع از تأسیسات مالی قاهره که براثر
افت قابل توجه گردشگری وکم شدن
درآمد ناشی از سرمایه گذاری خارجی
به ورشکستگی رسیده بود ومانع
شدن از نوعی جنگ داخلی که میرفت
به زودی در لیبی و سوریه آغازشود.
ژنرال ها می دانستند ،مصرحدود 90
میلیون نفر جمعیت دارد که نیمی از
آنها در نزدیکی خط فقر قرار دارند.

شورش به اوج خودرسید ،شورای
عالی نیروهای مسلح ،مبارک ،ژنرال
سابق نیروی هوایی مصررا که حدود
سه دهه برمصر حکومت کرده بودوادار
به استعفا کرد.
ارتش مصر به طور سنتی خود را حافظ
ملت می داند :به عبارت دیگر ،ارتش
براین باوراست که هم حق دارد وهم
وظیفه دارد تا ملت را از چهره های
دولتی که مشروعیت خودرا ازدست
می دهندخالص کند .با وجود روابط
شخصی طوالنی مدت ارتش و
نهادریاست جمهوری وقانون اساسی،
شورای عالی نیروهای مسلح هدف
مهمتری را دنبال می کرد که عبارت
بود از:حفاظت از منافع ملی ،از جمله

آنها معتقد بودند ،ازهمه نگران کننده
تر این است که ناآرامی منطقه با
الهام ازتوطئه خارجی برای بی ثبات
کردن مصر وخاور میانه صورت گرفته
است؛ لذا آنها آخرین خط دفاعی را
تشکیل دادند.
همچنین هدایت شورای عالی نیروهای
مسلح در اتخاذ تصمیم به دخالت در
حوادثی که روی می داد برمبنای این
واقعیت بود که پس از کودتای  1952علیه
سلطنت ،ارتش مصر همیشه نقش مهمی
در ساختار سیاسی مملکت وهمزمان
مدیریت نطام سیاسی بازی کرده بود ،در
دهه  1950و  ،1960در حکومت با ریاست
جمهوری و کابینه همکاری می کرد.
شکست در جنگ  1967با اسرائیل

By Nathan Brown and Yasser El-Shimy

پنج سال پیش ،رهبران جنبش
اعتراضی مصر از برانداختن حکومت
حسنی مبارک ،رئیس جمهوری که
قبل از بدنیا آمدن بسیاری از آنها
در راس قدرت بود شوکه شدند .در
آن روزها ،شنیدن صحبت هائی نظیر
«یک سپیده دم جدید برای سیاست
مصر و جهان عرب» چندان عجیب
نبود .امروز دشوار است که بتوان
شادی را درچهره تعدادی از رهبران
آن جنبش مشاهده کرد .دانشگاه ها،
صحنه های سیاسی ،و محافل رسانه
ای در سراسر جهان با نومیدی آنها
شریکند .داستان از آنجا آغازشد
که جوانان و ناراضی های مصری ،در
برابر رژیم شورش کردند و خواستار
یک دولت دموکراتیک ،جامعه آزادتر
و حقوق اقتصادی بیشتر شدند .آنها
مبارزه را را بُردند اما جنگ را از نظر
نظامی باختند ،ابتدا همراه با اخوان
المسلمین و بعد بدون آن ،دست باال را
به دست آوردند وانقالبیون را شکست
دادند.اما با روشهای مختلفی می توان
داستان سال  2011را بازگو کرد .این
داستان شرح امید زیاد ویا نا امیدی
نیست،بلکه قصه هرج و مرج و تهدید
و نجات است .از منظر نهادهای امنیتی،
ارتش ،پلیس ،و نیروهای اطالعاتی
این قیام نه تنهاتهدیدی برای پایین
کشیدن رئيس جمهور مصرازقدرت ،
بلکه تهدیدی برای نظم اجتماعی و
سیاسی کشوربود ..جلوگیری ازچنین
نتیجه وحشت بار ،وظیفه ای دشوار
بشمارمیرفت ،که نیروهای مسلح مصر
هنوز هم خود را به انجام آن متعهد
می بینند.
قدرت شورای عالی نیروهای مسلح
در ژانویه سال  ،2011شورای عالی
نیروهای مسلح ( )SCAFبدنه ارتش
با تاریخچه ای طوالنی در نهایت پس
از سقوط مبارک و قبل ازانتخاب
محمد مرسی به ریاست جمهوری ،

شماره  -73سال هفتم

شماره  -73سال هفتم

ژنرال هارا مجبور به برداشتن یک
گام به عقب ودورکردن آنها از مسائل
روز کرد .این کار بنفع ارتش بود
چون نظامیان را از مسئولیت بروز
مشکالت بسیارمبرا می کرد و دولت
نیز ازاین سازش خوشحال بود چون
دیگر حاکمان مصر ،مجبورنبودند
در ترس مداوم از یک کودتا ،همواره
مراقب نظامیان باشند .ژنرال ها می
توانستندفکرخودرا برروی دفاع
ازکشور و تامین اسلحه و فعالیت های
اقتصادی متمرکزکنند،ورئيس جمهور،
که همواره مورد احترام نظامیان
بود ،به حکومت و سیاست بپردازد.
نیروهای مسلح پس از پیروزشدن
انقالبیون ابتدا تصمیم داشتند به
همان نقش حمایتی خود از مردم ادامه
دهند و همچنان دولتی غیر نظامی
را برسرکار بگمارند اما  ...مرسی که
بعنوان رئیس جمهوری انتخاب شده
بود ازعهده این کاربرنیامدلذا ارتش
هیچ چاره ای نداشت جزاین که به
همان نقش حمایتی خودازمردم باز
گردد .در واقع ،در جوالی ،2013
زمانی که سیسی اعالم کرد که ُمرسی
دیگررئيس جمهور نیست چشم انداز
تیره ای از آینده مصرنمایان شد.اقتصاد
با فاجعه روبروشد(ذخایر ارز خارجی به
ارزش کمتر از سه ماه از واردات بود)،
جامعه عمیقا قطبی شده بود (موافقان
و مخالفان اغلب در جنگ های خیابانی
درگیرمی شدند) ،شبه جزیره سینا در
حمله های تروریستی به لرزه درآمد،
و کشورهای همسایه ازهم پاشیدند.
تنها گزینه ارتش برای نجات کشور از
فروپاشی فاجعه بار ،تصمیم به برقراری
نظم  ،با هر هزینه ای بود.
امروزدر توصیف نظام سیاسی مصر می
توان گفت حکومت فعلی ترمیم دوران
استبدادمبارک است .سرکوب درحال
حاضر به مراتب گسترده تر اززمان
مبارک است .به معنای دیگر ،از نظر
تاریخی مصر به دوران جمال عبدالناصر،
رئيس جمهور مصر از سال 1956تا زمان
مرگش در سال  .1970بازگشته است
در سیستم ناصری ،تنها یک حزب

Edward Lucas

کرملین هرگز از ترور مخالفان سیاسی خود
دچارترس وتردید نبوده است .در سال
،
 ،1940یک عامل اتحاد جماهیر شوروی لئون
تروتسکی را با یک یخ شکن در مکزیکو
سیتی به قتل رساند .در دهه  ،1950عوامل
 KGBرهبران ناسیونالیست اوکراین استپان
باندرا و  Lev Rebetرادر مونیخ مسموم
کردند .در سال  ،1978گئورگی مارکوف،
گوینده مهاجر بلغاری ،بایک گلوله مسموم
که از یک چتر ،در پل واترلو در مرکز لندن
شلیک شد بقتل رسید .پژوهش جدیدی که
بعمل آمده نشان می دهد که  KGBشوروی
دستور قتل اورا صادرکرده بود.
درروسیه والدیمیر پوتین  ،دولت ،همین روش را ادامه داده است .حکومت
پوتین با یک حمام خون آغاز شد .در سال  ،1999موجی از بمبگذاری در
آپارتمان ها بیش از  300نفررا در سه شهر روسیه کشت .دولت حمله هارا
به تروریستهای چچنی نسبت داد،که بهانه ای برای آغاز جنگ در جمهوری
جدایی طلب بود و افزایش شهرت پوتین را به عنوان یک رهبر مقاوم بهمراه
داشت .اما از همان آغاز ،منتقدان ،دولت روسیه را مسئول این ترورها می
دانستند.برجسته ترین منتقدان بهای سنگینی پرداخت کرد .در سال ،2003
روزنامه نگار و محقق  Yuri Shchekochikhinاز یک بیماری مرموز درگذشت
و سیاستمدار لیبرال  Sergei Yushenkovبه ضرب گلوله کشته شد ..هر دوی
آنها به بررسی اتهامات سرویس امنیتی دولت روسیه ،FSB ،در بمب گذاریهای
هماهنگ برای افزایش حمایت از پوتین وآغاز جنگ باچچن پرداخته بودند.
نماینده مجلس لیبرال  Galina Starovoitovaدر ماه نوامبر سال  1998به ضرب
گلوله کشته شد Anatoly Sobchak ،شهردار سابق سن پترزبورگ به طور غیر
منتظره درگذشت .زندگی در خارج از روسیه برای مخالفین امنیت کمی ایجاد
می کند رهبر مهاجر چچن  Zelimkhan Yandarbiyevدر سال 2004براثر انفجار
بمب درقطر کشته شد .دو افسر اطالعاتی ارتش روسیه دستگیر وبالفاصله
پس از برخی بازیهای دیپلماتیک آزادشدند ،و به روسیه بازگشتندوبعنوان
قهرمان موردا استقبال قرارگرفتند .قانون روسیه به صراحت از ترور «افراط
گرایان» حمایت می کند و افراط گرا به زعم این قانون هرکسی است که
کرملین بخواهد .در برخی موارد ،کمتر کسی با این تعریف مخالف است .موسی
بقیه درصفحه 9
اتایوف ،فرمانده چچنی با نام مستعار
سیاسی اجازه فعالیت داشت ،اخوان
المسلمین با شدت تمام سرکوب می
شد ،وبا مخالفان سیاسی از هر طیف
ایدئولوژیک به شدت برخورد می گردید
مطبوعات  ،ملی اعالم شده بود و شدیدا
تحت کنترل قرارداشت،
نظام سیاسی کنونی مصر در سطح
مشابهی ازدوران سرکوب ناصری
دردست ارتش حاکم است.
با این حال رئیس جمهور سیسی هنوز
موفق به بازگرداندن مجدد ناصریسم،
نشده است .هیچ حزب سیاسی واحدی
وجود ندارد که بتواند همه را وادار به
کوبیدن طبل واحدی کند.هیچ تظاهرات
انبوهیبرایجلبپشتیبانیمردمازرژیم
صورت نمی گیرد .وقتی اسالمگرایان در
سال 2013از کاربرکنارشدند دولت جدید
از مردم خواست به خیابانها بیایند ،اما از
آن زمان ببعدبه آنها گفت به سر کارهای
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خود بازگردند.
هیچ ایدئولوژی همانند آنچه درزمان
ناصر وجود داشت وجود ندارد .تنها
یک ناسیونالیسم مبهم است که مردم
رابه حمایت از رهبران خوددعوت می
کند.
رژیم کنونی مصر به استبداد جنوب
اروپا و امریکای التین در اواسط قرن
بیستم بیشتر شباهت دارد تا به
ناسیونالیسم افراطی دوران ناصر.
از نظر نظامی ،مصر به سرنوشت
سوریه و یا لیبی دچار نشده است ،و با
این همه مأموریتی که به دست ارتش
به انجام رسید ارزش جشن گرفتن
دارد .درسیاست باید صبرپیشه کرد.
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بقیه  :مجوز برای ُکشتن

دکتر کاظم ودیعی

سعودیاندربحران
عربستان سعودی وایران والئی
وترکیه درجستجوی تثبیت مقام
خود دردنیای خاورمیانه اسالمی اند.
اما عربستان دردفاع از مقام ومنافع
خوداست  .ایران درتحمیل مقام
ومنافع خود است  .وترکیه مایل است
به موازات عربستان رود و باایران در
تقابل ها بسر ب َ َرد.
عربستان قصد جنگ با ایران ندارد.
ایران به سبب برجام نمی تواند ش ّری
کند و ترکیه مایل است فقط ُگلچین
مزرعه باشد.
سیاست کور دشمنی
عربستان
بااخوان المسلمین راترک کرده وبا
قطر همراه بااخوانی ها دراتحاد است .
عربستان با قطروامارات متحده
درحسن رابطه اند اما با تکیه به تاریخ،
ُ
ایران را دشمن مطلق خود می دانند.
امید عربستان این است که ترکیه
وقطر درخط او باشند علیه ایران که
متحد بشار اسد است دردمشق  .این
عربستان بسیار فعال  ،نمی بیند جز
قدرت مالی خودرا که علیرغم هدایا
به رفقای دورونزدیک درافول فاحش
است بسبب نفت فراوان وارزان .
***
اینک قدری بیشتر باید کاوید هرسه
کشوررا که در سه نظام سیاسی
بسیار متفاوتندولی وحدتی دارند
ازباب اسالم که به دروغ برطبل آن
می کوبند.
عربستان :
ملک سلمان معتقد است آمریکا
دیگر آن متفق صمیم دیروزی نیست
.ولی هنوز نرسیده است آنجا که مثل
پادشاه سابق ایران بگوید «مادیگر
متفقی نداریم »( )1زیرا ملک سلمان
بسیار متوقع تراز ملک عبداهلل است
ودرنوعی محافظه کاری بی سابقه
بسر می برد.و نگاهی تند دارد به
ایران والئی بحدی که حاضر شد
بااخوان المسلمین کنار آید درقطر و
هرجای دیگر بشرط زدودن ایران.
وی بسبب کبر سن دردست پرنس نایف
()1این سخن را پادشاه فقید درجمعی خاص
درکاخ سعدآباد برزبان آورد .اگر به تفصیل
آن مایلید نگاه کنید به جلددوم شاهدزمان -
نگارنده.
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(ولیعهد) وفرزند سی وچندساله
خود ابن سلمان است که درمعاونت
ولیعهد و دروزارت دفاع قراردارد.
ملک سلمان آمریکارا قادر به متوقف
کردن توسعه طلبی های ایران نمی
داند و می شود گفت در اشتراک نظر
است بانتان یاهو.
معهذا عربستان سعودی و یارانش
مایلند بنحوی با ایران والئی کنار آیند،
از باب وحشتی که از داعش دارند)2(.

توجه  :عربستان جمعیتی دارد با رشد
2/9درصد جمعیتی دارد قریب 30
میلیون  .اما  70درصد این سی میلیون
زیر سن سی سالندو 12درصد جمعیت
جوانان بیکار.
این نظام مستبد وخاندانی  ،اینک دربرابر
جامعه ای جوان و بسیار متقاضی قراردارد
که دیگر قابل خرید نیستندبسبب
آگاهی ها ی طبقه کارگران ..درعربستان
سعودی ُک ً
ال ازمهاجران بنگالدشی ،

درمجله پترو استراتژی  -نظریه پرداز
آقای پی یر ترزیان P.Terzianاختالف
عربستان راباایران والئی  ،صرف ًا نفتی
می بیند .زیرا ایران قصددارد از اول
بهار  2016روزانه  1/5میلیون بشکه
نفت تولید کند)3(.
وادعاهم شده است که هدف غائی
ایران رفتن به سوی تولید  6میلیون
بشکه درروز است .
مجله معتبر لوپوئن معتقد است
عربستان بانفت وجهادگرائی وایران
ستیزی ،دنیارا بلرزه انداخته است()4
واضافه می کند این نظام سعودی
دیگرقادر به س ِر پاماندن نیست .

پاکستانی  ،فیلیپینی  ،هندی واندونزیائی
تشکیل شده که درست همان گروه فعال
جامعه ای هستند که نظام سیاسی اش
به آنها پروانه تبعست نمی دهد .زنان در
حد  21/6درصد فعالند درگروه جمعیت
فعال کشور اما بهیچ وجه در برابری های
قانونی با مردان نیستند.
اگر این علل درست تجزیه وتحلیل
شوند در می یابیم که امر شیعیان نابرابر
باسنی ها جزء بخشی از معضالت نیست.
که سران سعودی آن رابزرگ جلوه می
دهند .شیعیان عربستان بیشترین
آنها( 80درصد) دربخش شرقی که نفت
خیز است ساکنند.واین مردم سابقه ای
تاریخی تر از طایفه سعودیان دارند.
درگروه پرشمار جوانان تقاضاها متوجه
آزاد زیستن است  .آنها نه یاغی اند علیه
نظام ونه دشمنی سیاسی دارند .آنها
مایلند امکان برابری ها را عیان کنند .
آنها آگاهند برگذران جهانیان .

استفان الکروآ
( -)2بابهره از مصاحبه
استادعلوم سیاسی  -پاریس مورخ -16/1/5
با گرایش دینی
روزنامه La Croix
( -)3همانجا
( -)4شماره  -21/1/16مصاحبه باتوماس لیپمن
پژوهشگر مؤسسه واشینگتن  ،نویسنده عربستان
برلبۀ تیغ
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بیماری بزرگ نظام عربستان مهار کردن
زنان ومردان است  .درسفر وحضر
درادارات ودانشگاه ودرکارگاه ها.
واین بیماری درهمه نظامهای اسالمی
هست اما اینجا درعربستان بسیار شدت
دارد.فرهنگ اسالمی همیشه اطاعت
اولیاء راتلقین فرزندان می کند واین است
که نظام دربرابر انقالب جوانان نیست
 .اما جوانان دربرابر محدودیت هایند.
ریاض همیشه ودرهمه جا جهاد گراها
را مدد مالی کرده است  .کمک مالی
عربستان شمول داردبرشیعه وسنی و
صوفی  .پس جهادگرائی اصل است .
عربستان عالوه برآنها که گفتیم اینک
دررقابت بین ابن سلمان فرزند ملک
ونایف ولیعهد می سوزد .این کشور
سابق ًا پای بند یک شورای عالی  -البته
بازهم خانوادگی  ،بود .اما بنظر میرسد
ملک سلمان وپسرش مایلند به قدرت
مطلقه روند.
ابن سلمان هرروز در تلویزیون است .
دائم و به هر بهانه در سرکشی ها ست
همراه فرماندهان عالی درجۀ ارتش
سعودی .به زور یا به زر  ،ابن سلمان
می کوشد نمادی شود .اما مفسران می
سرسم میزند.
گویند اسب جهنده
ُ
تنها کسی که اورا تحسین می کند
نیکوالسرکوزی است که به او بسیار
نیاز داردبرای دوباره انتخاب شدن .
می گویند ابن سلمان آخرین شانس
برای بقای نظام سعودی است  .محمد
بن سلمان اولین کارش دست نهادن
برارتش ووزارت دفاع و سومین  ،ایجاد
ائتالفی برای زدن داعش  .خواهیم دید .
می نویسند اوباما به او خوش بین است
مردم عربستان آنقدر در مهار وخفقانند
که برای قدری آزادی همیشه وشاید
هرهفته یک بار به بحرین می روند.
عربستان از درون باید متحول شود .از
بیرون تکانش دادند ببهانه تجدد ولی
بی ثمر بود .عربستان به قول Claire
 Meynralبزرگترین صادرکننده خشونت
درسراسر کره زمین است )5(.
واما این خشونت وارد شده به سیاست
وحکومت همه جا نفوذ کرده است .
***
اینکعربستانسعودیمایلاستباپیروزی
( - )5هفته نامه لوپوئن
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برتروریسم  ،سیمای خودرا ترمیم
وبهبود بخشد اما از آن مهمتر مایل است
به مدد مصر یا بی مدد آن  ،اسرائیل
وفلسطین را به صلح وصفا کشاند .البته
فکر خوبی است ولی واسطه باید خود
درصالحیت باشد وعربستان صالحیت
مالی دارد و الغیر.
البغدادی چند هفته پیش گفته سعودیان
فلسطین مسلمان رارها کرده اند و تارک
دینند شاید توجه به فلسطین بازتاب آن
سخن است  .درمورد ریشه کن کردن
تروریسم اسالمی عربستان ادعائی
بزرگ داردولی درتأیید بزرگان است ()6
***
آنچه عربستان سعودی الزم دارد
تامقام خودرا درمنطقه ونیز دررابطه
باغرب مالمتگر امروزی تثبیت
کند یک توفیق بزرگ دیپلماتیک و
ژئوپولتیک است  .طرح ابن سلمان
ِو آشتی دادن اسرائیل و فلسطین
جواب به جاه طلبی وی می دهد.
دردنیای اسالم طی دهه های اخیر
تقرب یک کشور مسلمان به اسرائیل
مکروه بود .قبل از انقالب اسالمی ،
ایران وعربستان وجود اسرائیل را
بصورت دوفاکتو یعنی هست آنچنان
که هست می شناختند.
امروز عربستان واسرائیل درقبال
نزدیکی آمریکا باایران شاکی اند.
پس می توانند احتماالً دست به کاری
زنند که از عهده غرب برنیامد.بویژه
آنکه مقامات فلسطین خسته وضع
موجودند وغرب تمام توجه خودرا به
داعش معطوف داشته است  .محمود
عباس هم می گوید ما عضو اتحاد
کشورهای مسلمان عرب هستیم
وانتظار کمک از آنها داشتن چیز
بدی نیست  .دراین راه غزه که از
ایران کمک می گرفت از پس سقوط
سودان وابسته به ایران درمحاصره
یاران سعودی است تا جذب آنها شود.
حماس ظاهرا ً بتمامی باایران والئی در
قطع رابطه است ()7
( - )6بابهره از گزارش Piotr Smolarاز اورشلیم
 لوموند 23/1/16( )7همان منبع
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محمد بن سلمان
آیا سعودیان قادرند به تحولی از درون
روندتابه توفیقی بزرگ درمنطقه
برسندوبا آمریکا به قرارومداری تازه
بروند؟
آمریکا واروپا از تنزل بهای نفت سعودی
به حدود  1/7میلیارد دالر ضررکردند.
نرخ بهره درآمریکا وغرب اروپا از 18
درصد به ده درصد تنرل کردپس دراین
خط تا بشود میرانند .حتی اگر برنامه
های زیست محیطی عقب افتد.
درشرایطی که تولید نفت بیشتر درامیر
نشین های خلیج فارس شدنی نیست
وتولید گاز ونفت آمریکا به حدود 4
میلیون بشکه درروز است  .ادعای ایران
والئی برای رفتن به  6میلیون بشکه
درروز بنظر واهی می رسد.
***
واقعیت آن است که درمنطقه نه شیعیان
جبهه آراسته ای دارند ونه سنی ها.
واقعیت دیگر آن است که روسیه پوتین
و الجزیره و ونزوئال ونیجریه پول کافی
برای تسکین تقاضاها ندارند)8(.
پس عربستان درگیر قطع رابطه باایران
ودر شکوه با آمریکا ومشغول درجنگ
یمن وجهاد درسوریه وامی جهد اما جلو
نمی رود.

در ترکیه زندگی می کرد ،درفوریه  2009در استانبول کشته شد .جدایی طلبان چچن.
دردو جنگ با روسیه مبارزه کرده اند؛ آنها در چندعملیات تروریستی واقعی عالوه بر
آنهایی که روسیه به آنها نسبت می دهد شرکت داشته اند .بسیاری  ،کشتاررهبران
چچن ،را درهرجای جهان که باشند بازی منصفانه می دانند ،کرملین اشاره می کند
که ایاالت متحده نیز تروریست ها وحتی شهروندان آمریکائی را در خارج از کشور با
حمله هواپیماهای بدون سرنشین ازپای در می آورد.
اما الکساندر لیتویننکو ) Litvinenko (،که «احتماال» بر اثر مسمومیت تابشی در
نوامبر  2006بدستور پوتین به قتل رسید با توجه به پژوهشهای عمومی بریتانیا که در
ماه گذشته گزارش آن منتشرشد ،درآن دسته بندی قرار نمی گیرد .مسلما ،او با رهبر
چچن مستقر در لندن احمد زاکایف ،همکار بود که روسیه به مدت طوالنی سعی به
استرداداو داشت (اگر چه زاکایف می خواست مناقشه رابا مذاکره حل و فصل کند) .
اما جرم واقعی لیتویننکو ،در چشم کرملین ،خیانت بود ،نه تروریسم .او یک افسر سابق
در  FSBبود که در سال  . 2000به انگلستان فرار کرده بود و درسال  2006شهروندی
انگلستان را به دست آورده بود .او اقدامات مبارزاتی تند و تیز علیه رژیم پوتین براه
انداخته بود ،ازهمه مهمتر پرداختن به پرونده بمب گذاری آپارتمان ها درسه شهر
روسیه بود(که در رابطه با آنها چندین کتاب نوشت) و جرم و جنایت سازمان یافته رابه
رهبری روسیه ارتباط داد  .ازهمه مهمتر ،او ادعا کرد که پوتین به پدوفیلیا مبتالست
( تمایل جنسی به کودکان دارد) .او همچنین از نزدیک با  ،Boris Berezovskyکه پس
ازدرافتادن با پوتین ازمسکو فرار کرده بودومورد تنفر کرملین بود همکاری می کرد..
برزوفسکی خود هدف یک ترور بود که مقامات بریتانیایی آنراکشف و در سال 2007
آنراخنثی کردند و پس از آن سعی کردند از رویارویی دیپلماتیک با روسیه بپرهیزند.
آنچه حداقل برای آگاهی افکار عمومی مشخص نیست آن است که آیا روسیه هم از
راز بزرگ لیتویننکو آگاه بوده است که  :با آژانس جاسوسی خارجی بریتانیا ،معموال به
عنوان  MI6شناخته شده است همکاری داشته یاخیر .آن زمان  MI6در حال انجام
تحقیقات وسیعی برروی جرم سازمان یافته روسیه در اسپانیا بود.
زندگی کن وبگذاربمیرند.
مقامات اسپانیایی تحقیقات خود را با نام رمز «عملیات وسپا» اندکی پس از به قدرت
رسیدن پوتین آغاز کردند .آنها در ابتدا تالش کردند با تبادل اطالعات با -FSB
ازکمک این سازمان بمنظور برخورد با گانگستر های روسیه برخوردارشوند .اما
اسپانیایی ها به زودی به این نتیجه رسیدند که اطالعات آنها به  FSBسراز سازمانهای
گانگستری روسیه در می آورد .در این مرحله ،اسپانیا برای گرفتن کمکهای تخصصی
به انگلستان متوسل شد .اگر چه لیتویننکودربین کارمندان  MI6نبود ،او را به
عنوان مشاور استخدام کرده بودند ،و ماهانه  2000پوند ،و یا در حدود  2800دالر به او
حقوق می دادند .تحقیقات به زودی به این نتیجه رسید که جرایم سازمان یافته روسیه
در اسپانیا در همکاری نزدیک با دولت روسیه بوده است .
قتل ها متوقف نشد .یکی دیگر از افسران اطالعاتی انگلیسَ ،گ ِرت ویلیامز ،بود که
با  ،MI6ارتباط دولت روسیه را با قاچاق مواد مخدر بین المللی بررسی می کرد .در
اوت  ،2010جسد او در کیسه ویژه وسایل نظامیان ،در وان حمام خانه اش که خانه امن
 MI6در لندن بود پیداشد .تحقیقات مرگ او به جا ئی نرسید.سرگئی ماگنیتسکی،
یک حسابدار روسی بود که در زندان درگذشت ،Alexander Perepilichny .افشاگری
که در مورد مرگ سرگئی و تحقیقاتش پیرامون کالهبرداری بزرگ و پول شویی
مقامات ارشد روسیه مشغول به کار بود ،نیز جسدش در نزدیکی خانه اش در سال
 2012پیدا شد ،تحقیقات ،اثر سم نادری رادر معده او نشان داد.
درهر سه مورد فوق اثر انگشت مقامات روسیه مشخص است .و در هر سه مورد،
مقامات انگلیسی تمایلی به افشای آنچه در جریان است و انجام اقدامات الزم برای
مقابله با آن نشان ندادند.درحالیکه بریتانیا باید باروسیه قطع رابطه می کردوآن کشور
راسرکش ،ودرراستای کره شمالی و عراق صدام حسین معرفی می کرد .اماانگلستان
آماده اانجام این کار نیست .بزرگترین شرکت انرژی آن ،BP ،باسهام پر سود در
روسیه مشغول بکار است .منتقدان کرملین که درلندن زندگی می کنند اکنون می
دانند که با اشاره کرملین براحتی کشته می شوند و دولت بریتانیا چشم خودرا برروی
این جنایات خواهد بست .

( - )8بابهره از ارقام 17/1/16 Valeur Actuelles

آزادی
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دکتر کاظم ودیعی

ایرانوالئی درآرزوی تولید6
میلیون بشکه نفت درروز

راه درازی درپیش است تا مردم
کشورهای دموکرات کوچک و بزرگ،
برنظام والئی اعتماد کنند.سنجش ها
در بسیاری از آنها نشان دادکه  75درصد
اروپائیان بویژه فرانسوی ها به این نظام
بی اعتمادند .واین حس تنها دررابطه با
مذاکرات پرتب و تاب و طاقت فرسای
 5+1مرحوم اما مشهی به «برجام»
نیست که قراردادی بود و نه سندالزم
األجرائی  .این حس برآمده از عمق
خشونت هاست  .درین نظام که هرگز
لبخند ریشخندانۀ رئیس جمهور روحانی
نمی تواند برآن سایه اندازدچه رسد به
اینکه آنرا از اذهان بزداید .بهرصورت
این ج ّو آنهم دریک هفته مانده به سفر
روحانی به پاریس بذر نومیدی ها می
پاشاند .زیرا فرانسوی ها مشتاق سفر
به ایران باستانی اند .ودولتشان تشنه
تجارت واما ایرانیان هم از عهد قاجاریه
درلمس تاروپود فرهنگ غنی فرانسه
اندکه دروازه تجدد ایران هم بود.
محافل سیاسی غرب هم اگر نه هرروز،
الاقل هرهفته دراخطارندبه ایران
تادرخط تعهدات قراردادوین پیش رود.
چرا چنین است ؟ زیرا رهبر والئی ایران
در دو دوزه بازی های لفظی است .به این
معنی که «برجام» را تبریک می گوید
ولغو تحریمهارا .اما دهان باز نمی کند
مگر به نهی ونفی آمریکا  ،که البته درخط
وصایا و تذکرات خمینی است وتظاهری
است برای نگهداشتن خشکه مقدسان
که روح زمانه را درک نمی کنند.
بیرون از مخالفان غربی و جدا از مخالفت
اعراب سعودی گرا  ،ایران والئی مایل
نیست چشم باز کند ودرک کند مخالفان
درون نظام را.
وازآن برتر مایل نیست حرکات اعتراض
آمیز مردم را به حساب گیرد .این نظام
عمد دارد  ،بر داشتن یک دشمن بزرگ
خارجی تا به بهانه آن حرکت تحول ناگزیر
جامعه درچهاردیواری قدرت رهبری و
صالبت سپاهی و موذی گری های امنیتی
و حوزه های اسالمی را  ،خفه کند.
***

صفحه10

مشابهتها

درجبهه همبستگی های خارجی  ،نظام
حتی از فروریزیهای اقتصادی روسیه
پوتین عبرت نمی گیرد .دراجالس
اخیر داوس در  13ماه ژانویه 2016
رهبران عمده اقتصادیات روسیه
رادرساختار نا متناسب بسیار برمال
کردند .روسیه دراقتصاد تک پایه ای
عایدی نفت وگاز خود دست وپا می
زند .وسرمایه گذاران دربی اعتمادی اند.
اقتصادروسیه پوتین درست مثل
ایران درشرایط هربشکه یکصد دالر
رشد ورونقی داشت وپوتین هم مثل
احمدی نژاد ورهبر باالی سرش آن رشد
درآمدهارا به حساب مدیریت بی نظیر
خود می نهادند .پس پوتین دراوکراین
وکریمه به تاخت وتاز رفت و ایران
درسوریه وونزوئال وغیره  .وامروز؟!روسیه
بودجه  2016خودرا جاهالنه براساس
هربشکه  50دالر تنظیم کرده ونمی
خواهد بشنود که بهای گازونفت تا
حداقل پنج سال دیگر در صعود نیست .
دوسال است که روسیه در واترقیدن های
اقتصادی است واخیرا ً می کوشد باغرب
درمماشات باشد .رهبر  ،درست درهمین
خط است  ،وقتی تشکر می کند از دولت.
واما در می شکاند دولت را با حمله به
آمریکا تا به اروپا نوازی رود  ،عین پوتین .

آزادی

فرق روسیه پوتین با ایران والئی آنجاست
که روسیه آمار وارقامی بدست می دهد
برای مردم خود که نسبت ًا واقعی است .
مث ً
ال نشر می دهد نتایج سنجش افکار
عمومی را که اخیرا ً حاکی از آن است که
 39درصد مردم روسیه قادربه تأمین
غذا وپوشاک الزم خود نیستند .
درحالیکه ایران والئی با پول متورم و
کاغذی  ،خودرا می پوشاند .وغافل است
که روشهای بررسی اقتصاد کشورها
درمحافل اقتصادی افشاگر واقعیات اند.
درروسیه وایران هردو رهبر بقدر کافی
محبوبند زیرا مردم وحشت دارند از
ناامنی های بیشتر و قبول کرده اند اکثر
تبلیغات دولتی را ازباب دشمن خارجی.
آمریکا وبرجام درلغو تحریم های ایران
شکن  ،اقدام کردند واروپای متحد هم
همین کاررا تا چندماه دیگر درمورد
روسیه خواهد کرد .زیرا بسود غرب است
ورودبه بازار  145میلیونی روسیه و ورود
به بازار  80میلیونی ایران والئی.
بهرحال روسیه پوتین واقع بین تر است
براحکام علمی اقتصاد ولی ایران رهبر
خامنه ای هنوز در ر ّد علوم انسانی است .
***
مقامات نفتی ایران اعالم داشته اند که
بعدازلغو تحریم ها هدف صنایع نفت ،
رفتن به سوی تولید  6میلیون بشکه
نفت است  .بی اعتنا به اوپک که هنوز
درثبات سقف تولید است ومعتقداست

باید یکی دوسال دیگر شکیبا بود زیرا
نفت اضافی به بازارها ارائه کردن ،
موجب تشدید تنزل بهاست  .درحالیکه
ایران استدالل می کند تولید بیشتر
بهرحال پول بیشتر می آورد.
اما مشکل ایران درعایدات بیشتر نفت
نیست  .مشکل ایران مدیریت پول نفت
است که هرگز درمدیریت ها قانون
رعایت نشده است  .ودراین نظام  ،سپاه
پاسداران مانع است .
توچه  :نفت برای این ملی نشد که
دولتی نظام گرایانه شود  .نفت ملی
شد تا مصرف عایدات آن قانونی شده
وقابل محاسبه باشد .چنانکه اصالحات
ارضی برای آن نبود که امالک بعضی
ها ازشمول قانونی ببهانه چند تراکتور
عاریه ای معاف شودبلکه برای آن بود
که «الزرع بالزارع» رعایت شود .کشاورز
زمین ندار  ،کشاورز عالقمند به زمین ،
به اصالح روش های تازه رود.
***
رفتن به تولید  6میلیون بشکه نفت
درروز چیز تازه ای نیست  .این میزان
تولیدرا درقبل از انقالب والیت فقیهی
داشتیم .واینک بعداز چهل سال یا کمی
کمتر  ،آقایان مایلند روزی به همانجا
برسندکه علیه آن حرکت کردند .واز
خود نپرسند چرا کار نه با آن بسامان
رسید ونه بی آن وحتم ًا به این سادگی ها
هم نمی شود به  6میلیون بشکه تولید
سابق رسید زیرا نظارت قانونی مفقود تر
از همیشه است .
رفتن به تولید  6میلیون بشکه نفت
درروی شدنی است اما شرایطی دارد:
 -1مرمت چاه ها
 -2بهبود فناوری ها
 -3حل اختالفات بااوپک
 -4هوشیاری برگردش کار بورس نفت .
 -5توجه به ذخایر دنیا و تقاضاها.
زیرا قبل از سالهای  1980بسیاری
از محافل نفتی این حرف را بردهان
سیاسیون می نهادند که ذخایر ظرف
 20تا  30سال آینده رو به اتمام است
ودیدیم که جز این بود .و جزاین نبود که
نفت داران اغوا شوند و شدند.
بهرحال گفتن قبل از موقع این حرف
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آنهم دوسه روز بعدازلغو تحریم ها نوعی
عوامفریبی است ازسوی هرمقام که
باشد .زیرا همینقدر که بتوانند قاچ زین
را بچسبند خودهنری است .
محافل نفتی وتجاری وقتی این حرف را
می شنوند که ایران نه تنها سقف تولید
نفت اوپک را قبول ندارد و ضمن ًا می
خواهد به  6میلیون بشکه درروز برسد
نتیجه می گیرند که ایران درج ّو کاهش
بهای بشکه دارد چوب حراج میزندبه
نفت خود.چنانکه درمورد عربستان
سعودی گفتند نفت سعودی روی دست
سعودیان مانده وکم بهاتر می شود.
کشورهای نفتی جمله دراقتصاد تک
پایه ای دست وپا می زنند .ودرنتیجه به
سمت بی قانونی وفساد میروند.والبته
نارضایتی های اجتماعی می آفرینند.
درکنار این ادعا برای تولید  6میلیون
بشکه نفت درروز باین سئوال هم
باید جواب داد که ایران بافروش آن
وتحصیل درآمدبیشتر چه می خواهد
بکند؟ به عمران وبهبود وضع بد کشور
رود؟ یا دنباله توسعه طلبی هارا
بگیرددرخاورمیانه و بیرون از آن ؟
درایام باالبودن بهای نفت ،ایران و ونزوئال
وروسیه در عداد بزرگان اقتصادی
قلمدادشدندوامروز کلیه کشورهای
نوخاسته دربحران فرارسرمایه ها ی
غرب اروپا ویا آمریکاست  .کاربه آنجا
کشیده که مدودوف در مسند نخست
وزیری روسیه اخیرا ً گفت  «:بحران نفت
مدیریت نشد» .درایران اقتصاد دست
سپاه پاسداران است تا حساب پس
ندهدولی پیوسته در اخطار به دولت
باشد.
بهرحال جراید فرانسه درآستانه آمدن
روحانی به پاریس نوشتند «:ایران شریک
تجاری ناراحتی است (.فیگارو »)21/1/16
بقول خانم شیرین عبادی (برنده نوبل
صلح) ایران با بیگانه درآشتی است
فع ً
ال و نه با خودی وگرنه چه دلیل دارد
برحبس اندیشمندان دانشجو  ،وکیل
دعاوی و بسیاری دیگرکه در حقیقت
گروگان دستگاه امنیت اند(».برگرفته
به مضمون از نامه بانوعبادی به روحانی
مورخ  18ژتمویه )2016
آمریکا تمامی تحریمهارا لغو نکرده است
و بقول وال استریت جورنال ماهها
باید وقت نهاد برای لغو همه تحریمها.
نظام رهبر مدار ایران سالها وقت وپول
صرف چاوز کرد برای تحریک آمریکا به
عبث ،وامروز که این کشوردرتورم 141/5
درصدی است باید دریابد پوچی سرمایه
گذاریهارا درونزوئال وسوریه و بسیاری
دیگر از کشورها.
اگر دولت درصدد تولید روزانه  6میلیون
بشکه نفت است باید دریابد که بی
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تجدید نظر دررفتار سی ساله با مردم
جز به سرگشتگی ووحشت نمی رود.
***

رهبر تا هست حرفهایش تکراری است

رهبر که درتدارک رفتن است توصیه ها
می کند که جانشین او باید مردی
شجاع باشد .آیا خوداو شجاع بود؟
دورنگر بود؟ یا رهبری بود مکار و
درباطن امر  ،دست وپابسته .اگر بیالنی
تهیه شود از دورۀ رهبری او چه در آن
خواهد آمد جز شکست درهمه جبهه
ها و دنباله روی از روسیه پوتین؟
رهبر مسندی را ترک می کند که
از آن جز طرز فکری خودپسند
وارتجاعی تشعشع نکرد .رهبروالئی،
کشوری درهم وبرهم و نظامی لرزان
رابرجای می نهد.
دیوید گراهام در The Atlanticطی
مقاله ای مستند خبرازنارضایتی
سنی های ایرانی می دهد که  9درصد
جمعیت ایران هستند .ودرتبعیضات
شدید بسر می برند بحدی که رفته
رفته تمایل پیدا کرده اند به داعش
(تاریخ این نوشته ششم ژامویه 2016
است).مسلم ًا قدری به تبلیغات نوع
سعودی شبیه است این حرف  .ولی
فراموش نکنیم که ایرانیان تاقرن
شانزدهم میالدی دراکثریت خود سنی
بودند .پس باید حرمت را توقع کنند.
ایران والئی ازعهده ابتکار وهمزیستی
برنیامد و سپاه امروز درمناطق سنی
نشین درگیری ها دارد .مثل زمان
احمدی نژاد قدری تندوتیزتر بسبب
تیرگی غلیظ روابط با اعراب.
ایران والئی تقریب ًا با همه همسایگان
وشاید هم با کل کشورهای عرب
وترک مسلمان درجدال است .
چگونه می توان باور کرد که بتواند در
منطقه امان ،ودرخارج از منطقه ضمان
در تجارت داشته باشد.
سلفی ها اینک ایران وامنیت ایران را
تهدید می کنند ایران بادشمنان دور به
صلح رفت اما دشمنان نزدیک را دارد.
اگر این بلیه موجب تبلع اعتبارات مالی
سپاه پاسداران شود چه خواهدشد؟

گ

بزرگداشت کوروش کبیر «آزادی بخش ملل»
فدراسیون یهودیان ایرانی  -آمریکائی
نیویورک  ،درروز دوشنبه  15فوریه
 2016درساعت  17:30بعداز ظهر
طی مراسمی اولین تمبر طالی منشور
کوروش را به موزه اسرائیل دراورشلیم
اهدا خواهد کرد ..تمبر کوروش که نقش
استوانه کوروش برروی آن دیده می
شود اخیرا ً توسط اداره پست کشور
اسرائیل به سپاس از نقش او در رهائی
قوم یهود از تبعید بابل به جریان
گداشته شد.
منشور کوروش نمونه آشکاری از
اندیشه واال  ،رادمردی  ،وعظمت فکری
کوروش کبیر شهریار هخامنشی
وابرمرد تاریخ است  .وی درفرمان خود
آزادی حقوق بشر  ،احترام به باورها
ورسوم ملت ها  ،ازهررنگ ،نژاد  ،و دین
را صادرکرده است .
برای بزرگداشت کوروش کبیر یکی
از خیابانهای مرکزی اورشلیم پایتخت
اسرائیل «کوروش » نامیده شده است .
درسال  539قبل از میالد بابل بدست
کوروش کبیر سقوط کرد  .کوروش
به یهودیان که درسال  586قبل از
میالد پس از تخریب معبد مقدس
(بیت المقدس) به بابل تبعید شده بودند
آزادی بخشید وفرمان بازگشت آنان
رابه سرزمین خود و بازسازی معبد
مقدس دراورشلیم را صادر کرد.
عزرا کاهن  ،کاتب وپژوهشگر یهود
فصل اول کتاب خودرا که یکی از کتب
مقدسه یهود است منحصرا ً به کوروش

کبیر اختصاص داده است  .آیه های دو
تا چهار کتاب عزرا بدین شرح است :
« چنین می گوید کوروش پادشاه
پارس  :سرور وخدای آسمانها به من
همه پادشاهی های جهان راداده
است  .و به من امر نموده که برای
او خانه ای دراورشلیم که دریهودا
واقع است بسازم  .بنابراین آنهائی
از شما که از قوم اوهستند  ،خداوند
یار ایشان باشد .اکنون اجازه دارند به
اورشلیم دریهودابروند ،وخانه خدا،
خدای اسرائیل را دوباره بنا کنند .همه
بازماندگان درهرکجا که ساکن هستند ،
مردم آن مکان بادادن نقره  ،طال  ،توشه
راه  ،وچهارپایان  ،ونیز تقدیمی هائی
داوطلبانه برای خانه خدا دراورشلیم
به آنها کمک کنند ( .کتاب عزرا )1:2-4
یشعیا ( )Isiahپیامبر یهود نیز درکتاب
خود ( فصول  )54-40ظهور کوروش
کبیررا نوید داده واورا مسیح ناجی
نامیده است  .کوروش کبیر تنها فرد
غیر یهودی است که درکتب مقدسه
یهود «مسیح» خوانده شده است .
عنوان مسیح به معنی تدهین شده
(مسح شده ) تنها به شخصیت های
برجسته مانند پیامبران وپیشوایان
آزادی بخش داده شده است .
ملت یهود هرگز بزرگواری ونیکی
کوروش کبیر  ،این پیشرو آزادی
ودمکراسی رافراموش نخواهد کرد.
دکتر همایون آرام  -نیویورک

تمبرباال اخیرا ً توسط پست اسرائیل
منتشر شده و تمبر سمت چپ
درمهرماه  1350توسط پست دولت
شاهنشاهی ایران منتشر گردیده است
.

آزادی
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برگ هایی ازدفتر خاطرات

نوشته  :زنده یاددکترپرویز عدل

فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور

پرویز عدل خود به خاطره ها پیوست
دریغ ودرد که دیگر دکتر پرویز عدل
خواننده خاطرات خود نخواهد بود .او
خود جزئی از خاطره ها شد .روانش
شاد.
مجله آزادی
اول مارس 1984
ساعت  11/5شب برنامه کانال
تدکاپل  ،به جنگ ایران وعراق اختصاص
داشت  .آنتونی سامسون نویسنده کتاب
هفت خواهران (وکارشناس نفت) گفت
اگر درآن ناحیه صلح باشد وصادرات نفت
ایران وعراق افزایش یابد دنیا با ازدیاد
نامتوازن موجودی نفت روبرو میشودکه
به ضرر انگلستان وغرب است  .ازطرف
دیگر غرب به ایران وعراق اسلحه می
فروشد  .این است که غرب نمی خواهد
این جنگ خانمانسوز وویرانگر خاتمه
یابد.منصورفرهنگ سفیر خمینی در
سازمان ملل متحد که حاال استاد یک
دانشگاه است خوب حرف زد وگفت
این جنگ نتیجه خصومت شخصی
بین خمینی وصدام است  .ابوالحسن
بنی صدر گفت خمینی روزانه  2ساعت
کار می کند  .خبر شکست درجنگ را که
می شنود دستهایش میلرزد .تصمیمات
خودرا هنگام غذا خوردن می گیرد.
بعدازظهر می خوابد وشب باتفاق نوه اش
حسین فیلم میکی موز تماشا می
کند(درحالیکه درجبهه هزارها جوان
بخون خفته اند).

ABC

 2مارس 1984
عصر فرهاد سپهبدی وپرویز سپهبدی
آمدند .صحبت از ایران می کردیم  .این
روزها رسانه های همگانی آمریکا پُراز
اخبار و تفاسیر مربوط به ایران است.
دیشب علیاحضرت شهبانو در برنامه
 20/20با باربارا والترز مصاحبه داشت .
مصاحبه خیلی غمناک و انسانی بود-
ونظرمن این بود که همان احساس
نابجای گناه که رژیم ایران رابربادداد
هنوز دراینها هست .
امروز نیز CNNعکسهائی از جبهه
داشت .یک اسیر ایرانی درسنین جوانی
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می گفت  :خمینی تصمیم دارد تمام
نسلی را که درزمان پهلوی بدنیا آمده
اند نابود کند.وی گفت باید به جبهه
بروید و ببینید که چه کشتاری است .
اضافه کرد پاسدارها به بچه های جوان
تجاوز می کنند.
واشنگتن پست ونیویورک تایمز هم
این هفته سر مقاله هائی دربارۀ ایران
داشتند و اصطالح عملیات مانند Dark
 ageرا دربارۀ ایران بکاربردند -امروز
واشنگتن پست نوشته است خطربزرگ
خمینی است .
 12مه 1984
درسه هفته اخیر مجددا ً سخت گیری
درایران ازسر گرفته شده است.
گروههای نهی از منکر وامر بمعروف
حجاب وپوشش اسالمی زنها رابررسی
می کنند .به خانه ها می ریزند .وزارت
کشورهم بخشنامه کرده است که
گذاشتن اسامی غیر اسالمی برروی
نوزادان (مانند پرویز وهما و آزیتا
ومهرداد) ممنوع است وثبت احوال فقط
مجاز است اسامی اسالمی را ثبت کند.
 5جوالی 1984
اولین شماره کیهان لندن به نیویورک
رسید .بسیار عالی است  .من فکر نمی
کردم به این شدت ضد خمینی باشد.
احسنت بر مصباح زاده وهمکارانش 16 .
صفحه است  .مطالب جالب  ،سر مقاله
ها محکم وچاپ وکاغذ بسیار خوب .
استقبال مردم بسیار مثبت بود .کیهان
می نویسد:
« چهل سال پیش بود که نخستین
شماره کیهان درتهران تقدیم هموطنان
شد .درآن زمان نیز ملت ما بهاری
پردردورنج را می گذراندزیرا خاک
وطن دراشغال بیگانه بود وافق ها
تیره وتاریک به نظر می رسید .کیهان
درآن روزهای طوفانی بصورت صدای
وطنخواهان درآمد ودر نبرد ملت برای
استقاللوآزادی وپیشرفت درصف مقدم
قرار گرفت  .امروز نیز کیهان همان
وظیفه را برعهده دارد.از اخبار جالب
شماره اول این است  300 :زن خارجی

آزادی

برای ترور مخالفان آموزش می بینند.
( زنهای ایرلندی  ،فلسطینی ،وغیره در
بهشتیه نزدیک تهران!)
کوهنوردی خانم ها درایران ممنوع شد.
مقررات جدید پوشش خانم ها اعالم
شد .خاورمیانه یک سوم از اسلحه دنیارا
می خرد.عراق حود رابرای جنگ طوالنی
باایران آماده می کند.
سرمقاله ها :موج اعدام وبازداشت  .فصل
ویرانی درایران پایان خواهدیافت ؟
 20مارس 1985
ساعت  11صبح امروز سال تحویل شد.
من تنها درآپارتمان سر سفره هفت
سین ناقص مرکب از گندم سبز شده
وچند تخم مرغ رنگی ویک سبد میوه
ودوشمع که روشن کردم با عکس فامیل
نشستم وبالفاصله بعداز تحویل سال
شروع به نوشتن یک نامه به پسرم
داریوش کردم که در مکزیک بکار
مشغول است .
چندروز است تهران از طرف عراقی
ها بمباران می شود وبیشتر شرکتهای
هواپیمائی پروازهای به تهران را متوقف
کرده اند .فقط ایران ایر پرواز می کندکه
آن راهم عراق تهدید کرده است مورد
حمله قرار خواهدداد.
ایران وعراق به شهرها و سکنه غیر
نظامی یکدیگر حمله می کنند .ایرانی ها
با خرید دوهزار قایق تویوتا از مرداب
های اطراف بصره عبور می کنندولی
آن طرف توپ وتانک عراق منتظر است .
صحبت از ده ها هزار تلفات ایران است.
تلویزیون نشان می دهد چگونه پاسدارها
بچه هارا که دارند گریه می کنند سوار
اتوبوس می کنند که به کشتارگاه جبهه
بفرستند ....بااین وضع امسال نورو ِز
ایرانی ها را به عزاداری مبدل کرده اند.
روزنامه های ایرانی پُراست از اعالن
برگزاری جشن نوروز با شرکت هزاران
ایرانی دربوستن  ،نیویورک  ،واشنگتن،
لوس آنجلس .واقع ًا بسیار نابجاست .
دیشب چهارشنبه سوری هم بود  .و
سبزی پلو با ماهی خانه واالحضرت
اشرف بودیم  .امشب قراراست همگی به
خانه علیاحضرت که در کانکتیکت است
برویم  .علیاحضرت ویالی یک طبقه

چندین میلیارد خسارت بدهند و شرایط
ایران را درمورد شط العرب بپذیرند تا
صلح شود .حاال پس از تلفات بیهوده
هزاران هزار نفر ایرانی  ،البد ناچار است
بیک قرارداد شرم آور تن در دهد.

چون می دانستم برای جان پدرم خطر
دارد بااو تلفنی صحبت کردم بمن گفت
ترا نمی بخشم اگر بخاطر من مبارزه را
رها کنی  .این است که با قبول خطر
دست باین کار زدم  .بعالوه هرافغان که
کشته می شود برادروخواهر من و پدر یا
مادرمن است .

دیشب تولد واالحضرت لیال پهلوی
بود .شام همه خانه واالحضرت اشرف
بودیم  .علیاحضرت  ،خانم فریده دیبا ،
خانم لوسی پیرنیا وعده ای دیگر بودند.
بعدازشام کیک آوردند  .تولدت مبارک
خواندند .علیاحضرت به دخترش قبل
از بریدن کیک گفت  :یک نیت بکن.
واالحضرت اشرف گفتند البد نیت
شوهر می کند .علیاحضرت گفتند اتفاق ًا
می خواهد زود شوهر کند .گفتم انشاهلل
شوهر ایرانی .علیاحضرت خندیدند.
گفتم من جدی میگم  .عجیب است ما
درضمیرمان هم تسلیم شده ایم که بقیه
عمر درخارج از کشورخواهیم بود  -پس
امیدی نیست .

 30آوریل 1985

 28مارس 1985
قشنگی خریده وباسلیقه فراوان مبله
کرده است .
مدتی بود چیزی ننوشته بودم توفیق
باشد بیشتر می نویسم .
 24مارس 1985
چهارشنبه شب خانه علیاحضرت
سورپرایز این بود که شاه جوان هم
حضورداشت  .اتفاق ًا روزنامه کیهان
چاپ لندن بررسی مرا از رضاشاه
چاپ کرده است با دوعکس روی
جلدهای تایم  25آوریل (1938عکس
زیر) و  8سپتامبر  .1961دراین دوشماره
تایم ستایش فراوان ازرضاشاه کبیر

شاهدخت لیال پهلوی

کرده است منجمله می نویسد:
او ایران را ازهیچ بوجود آورد ..ایران
زمین افتاده را روی پاهایش بلندکرد.
ِ
این شماره کیهان را به شاه جوان
دادم وبعدازشام یک نطق خوش بینانه
کردم که امسال سال هفتم است واین
عدد درایران مهم است  .هفت خوان
رستم  ،اژدهای هفت سر  ،هفت فلک،
و به این ترتیب امسال سال آخر
خمینی (اژدهای هفت سر) خواهد بود.
واالحضرت علیرضا  ،خانم فریده دیبا،
عده ای از دیباها ،کامبیز آتابای ،
اویسی  ،ناصری و عده ای دیگر بودند
امروز تلویزیون می گفت آیت اهلل گفته
است درجنگ  ،بردن وباختن مطرح
نیست  .اساس انجام وظیفه است وباین
ترتیب آماده برای صلح شده است .
چندماه قبل عراقی ها حاضر بودند

شماره  -73سال هفتم

امروز بعدازظهر با آقای علم روزنامه نگار
جوان که افغان نیوزرا چاپ می کند قرار
مالقات داشتم  .جوانی دیدم سرشار
ازعشق وطن  .می گفت مجاهدین خلق
ایران درکابل مقامات دولتی دارندو
درمنطقه اعیانی سکونت گزیده اند .می
گفت سرنوشت شوم افغانها باید برای
آن گروه از مجاهدین خلق که حس ملت
دوستی دارند درس عبرتی باشد .وی
اضافه کرد که اتق ًا ایران هم برای آن گروه
از افغان ها که بدنبال آخوندومال وشیخ
افتاده اند دورنمای عبرت انگیزی است
زیرا می توانند آشکار ببینند سرنوشت
یک ملت و کشور تحت سلطۀ مال چه می
باشد.
پدر علم یک پروفسور چشم پزشک
معروف افغانی است که می گفت حاال
درسن  80سالگی درکابل است وی
گفت قبل از اینکه روزنامه منتشر کنم

شماره  -73سال هفتم

آزاده شفیق به نیویورک آمد و دو
جلسه با افغانیها (آقای ضیاء نصری و
علم) داشتیم  .بولتن مشترک  ،تشکیل
انجمن حمایت از احترام به انسان ،مرکب
از شخصیت های جهان سوم دستور
جلسه بود .ضیاء نصری رهبر گروهی از
مجاهدین افغان است  .با آزاده دربارۀ
امکان رفتن وی به ایران از طریق
افغانستان صحبت کرد .یک روزهم
با آزاده رفتیم واشنگتن دیدن خانم
افخمی رائین وبهمن معالی زاده.
بمباران شهرهای ایران ادامه دارد.
ماه مه 1985
دراین ماه دوست وپسرعموی عزیزم
فیروز عدل که از دوران دبستان باهم
بزرگ شدیم پس از  6سال که نتوانسته
بودازایران خارج شود به آمریکا آمد و
چندروزی بااو وهمسرش درواشنگتن
و نیویورک ایام وساعات خوشی را
داشتیم  .فیروز می گفت هنوز درایران
امکان هست آدم خانه وملک واثاثیه
را بفروشد و پول آن را به خارج منتقل
کند(عصر طالئی است وممکن است بعدا ً
این امکان وجود نداشته باشد) .
 19جوالی 1985
درنایروبی کنفرانس حقوق زن برپاست.
تلویزیون نشان می داد ازایران یک
عده زن با چادرو چاقچور رفته اند آنجا
ودرمیز کنفرانس عکس خمینی را ع َلم
کرده اند!!
مجاهدین خلق همواره درفکر تبلیغ
ازدواج حماسه آفرین مریم ومسعود
هستند .درحالیکه هزاران ایرانی در
پناهگاههای پاکستان با گرسنگی
دست بگریبانند .فقط برای دسته های
گل واونیفورمهای الزم برای عروسی
رهبر مجاهدین بیش از سیصد هزار
فرانک خرج شده است .
 25جوالی 1985
درشماره  56کیهان لندن امروز
ازایرانیان برای تظاهرانت دعوت شده

است  .عین اطالعیه را اینجا می گذارم :

 29جوالی 1985
با اتومبیل از کانادا به بوستون آمدم
واز آنجا به واشنگتن رفتیم  .تظاهرات
بسیار خوب بود .اجتماع درپارک الفایت
نزدیک کاخ سفید بود واز آنجا بسوی
کنگره حرکت کردیم  .دکتر علی
امینی از پاریس آمده بود ودرپارک
الفایت سخنرانی کرد .پسرش ایرج
راهم درراهپیمائی دیدم  .دکتر منوچهر
گنجی هم که در تکزاس زندگی می کند
کناراو دیدم  .داریوش همایون را دیدم
وباسردی دست دادم .
جلوه که از تورنتو آمده بود وکتیبه
بزرگ وعکس شاه را دردست داشت
دیدم  .او  20نفر را ازتورنتو آورده است.
نورانی وپسرش از مونترال آمده بودند.
حدود ده اتوبوس از نیویورک آمده
بود .چهره هائی که هرسال درتظاهرات
شرکت می کنند هم آمده بودند.
مدتی با بهمن باتمانقلیچ که مقیم
واشنگتن است و خیلی به ایرانی ها
کمک می کند صحبت کردم  .رضا
رائین جزو اداره کنندگان بود و مرتب
می دوید .منصوره و داریوش پیرنیاراهم
دیدم  .درپله های کنگره با نماینده
صدای آمریکا صحبت ومصاحبه رادیوئی
بعمل آوردم ودرپاسخ سئوال  :احساس
شما ازاین اجتماع چیست ؟ گفتم  :من
سرمایه مردمی ایران را دراینجا جمع
می بینم  .محصل  ،بازرگان  ،مهندس ،
پزشک  ،کارشناسان از همه نوع دراینجا
گرد آمده اند .اینها با پول پس انداز خود
یا حاصل دستمزدشان ازسراسر آمریکا
وکانادابه اینجا شتافته اند ارزش این
گروه بیشتر به کیفیت آنهاست اگر
پانصد نفر باشند  50هزار ارزش دارند
درحالیکه ده برابر این عده هم بیشترند.
این عده ایران دیروزرا ساخته اند
وحاال درانتظارند به ایران برگردندو
برروی خرابه های وطن یک ایران آباد
ودمکراتیکبسازند.
دکتر بختیار که می گفتند قراراست
دراین تظاهرات شرکت کند نیامده
بود ومی گفتند درمصاحبه با این وآن
حرفهای مخالف هم زده است  .این بابا

آزادی

با پول های عراق موقعیتی کسب کرده
است  .رهبراست  .می آیند بااو مصاحبه
می کنند  ،گارد دارد  ،حقوق می دهد،
درعمرش خواب چنین برو وبیائی را
نمی دید  .وی بهیچوجه منفعت ندارد
که به ایران برگردد زیرا در آن روز نه
فقط ازاین دبدبه وجالل می افتد بلکه
باید حساب پس بدهد.
ازمن پرسیدند فایده این تظاهرات
چیست ؟ بنظر من تنها فایده آن روشن
نگهداشتن مشعل سلطنت طلبی است
تا هرقدرت که درایران بروی کار می آید
روی این نیرو حساب کندو آینده ایران
بادرنظر گرفتن این نیرو ساخته شود.
هرسال واالحضرت اشرف هنگام سالگرد
درگذشت شاهنشاه فقید درواشنگتن
پست و دیگر روزنامه ها اطالعیه ای
منتشر می کند .درصفحات داخلی این
شماره کیهان نیز این بیانیه چاپ شده
است .
خامنه ای  ،خوئینی ها  ،ری شهری
وبسیاری دیگر ازسران رژیم فعلی ایران
از افراد تربیت شده فرقه دموکرات
آذربایجان می باشند .گرفتن ومحاکمه
عده ای از حزب توده یک بازی برای فریب
آمریکاست  .بعالوه این کار بگونه ای
رقابت بین دوحزب کمونیستی رقیب
است  .همانطوری که درافغانستان حزب
خلق  ،حزب پرچم را کنارزد درحالیکه
هردو حزب کمونیست بودند.
روزی که خمینی بمیرد درایران آشوب
واغتشاش می شود .سران قوم کمک
دولت وملت دوست وبرادر شوروی
رابرای کمک به ایجاد آرامش درخواست
می کنند .روس ها هم با هواپیما وتانک
ونفرات درفرودگاه مهرآباد پیاده می
کنند و تا غرب بخود بجنبدایران را
اشغال می کندوچون دولت ایران خودش
تقاضای کمک ازشوروی کرده است
شکایت به شورای امنیت بی حاصل
است  .چند اعتراض ومقاله واحتماالً
تظاهرات می شود وبعدا ً کارتمام است .
یگانه نیروی موجود دربرابر این سناریو
نیروی سلطنت طلبی است  .بنظر من
یک ایرانی اگر هم ضد سلطنت باشد و
صدها ایراد به کار شاه داشته باشد اگر
می خواهد ایران کمونیست نشود باید
به نهضت سطنت طلبی به پیوندد.
ازبوستن نامه ای به آزاده شفیق
فرستادم .از آوریل تابحال دیگر از
ایشان چیزی نشنیده ام  .اینهم یک
نقص کاراست که ایشان می آید هیجانی
برپا می شود اینور برو آنور بدو  .این
راببین ،با آن حرف بزن  ،برنامه ریزی
کن  -بعدا ً هیچ .
ادامه دارد

صفحه 13

زمانیکه پسوند نادرست”شمالی” براثرتکرارآنهم به ویژه از سوی نویسندگان ورسانه
هادرقشروسیع مقبولیتی پیداکند،جای تردید نخواهد بودکه مورد بهره برداری سیاسی
دشمنان یکپارچگی سرزمین آریایی ایران (چه داخلی وچه خارجی)قرارخواهد گرفت

پسوندی نادرست
ازرسانه
اخیربرخی
درسالهای
هاو ُمجریان برنامه های رادیویی
وتلویزیونی پارسی زبان درخارج
از کشور،زمانیکه به جمهوری
آذربایجان می پردازند،متأسفانه
پسوندنادرست”شمالی” را بدون توجه
به بارسیاسی آن ،به دنبال نام آن
کشورمی آورندکه پسوندی نادرست
ونابجااست وتکرارآن به مرورزمان
وشنونده
باورخواننده
درذهن
درحکم سند تاریخی و ُمسلم خواهد
ُ
نشست وزدودن آن با هزاران سند
وبُرهان قاطع اگرنگوییم غیرممکن
خواهدبود،اما کار چندان سهل وآسان
نیز نخواهدبود،همانگونه که واژه ی
“آذری” به نادرستی به زبان ترکی
رایج درآذربایجان اطالق می شود که
سالها پیش ازسوی یکی از روزنامه
نگاران کشورعثمانی عنوان گردیده
بودوبه سبب تکراراز طریق منابع
گوناگون ،چنان جا افتاده است که
هرگونه توضیح واستدالل در نادرستی
آن پذیرفته نیست،حال اینکه این
واژه مربوط به زبان رایج مردم
آذربایجان پیش ازدگرگونی زبان شان
ازپهلوی به زبان ترکی است ،مث ً
الپس
از دگرگونی زبان مردم مصر از قبطی
به عربی،کسی زبان قبطی را زبان
رایج کنونی مردم مصربرنمی شمارد،
همانگونه که نباید زبان رایج پیش از
دگرگونی زبان هم میهنان آذربایجانی
راکه آذری نام داشته است به زبان
ترکی رایج کنونی اطالق نماید.
از سویی دیگر ،زمانیکه پسوند
براثرتکرارآنهم
نادرست”شمالی”
به ویژه از سوی نویسندگان
ورسانه هادرقشروسیعی مقبولیتی
پیداکند،جای تردید نخواهد بودکه
مورد بهره برداری سیاسی دشمنان
یکپارچگی سرزمین آریایی ایران
(چه داخلی وچه خارجی)قرارخواهد
گرفت،به ویژه آنکه سالهاست
دولتمردان رژیم باکودر تدارک طرح
هایی هستند تا با بهره گیری از نام
جعلی ونادرست”آذربایجان” که
برخودنهاده اند وازهم کیشی وهم
زبانی با هم میهنان آذری ما(باهمه
تفاوت دبیره) ،بابافتن جعلیاتی،

صفحه14

ک  .هومان

زمینه ی جدایی آذربایجان را از
پیکرایران وپیوند آن به سرزمین
آن سوی رودارس را فراهم سازند
ودراین راه کار جعلیات را تا به آنجا
رسانیده اند که در کتابهای درسی
ونقشه های جغرافیا ،سرزمین خودرا
تابخش جنوبی آذربایجان(شرقی –
غربی واستان اردبیل) واستان زنجان
وقزوین تا قریه ی اشتهارد کرج
وبخشی از گیالن تا بندر انزلی وبخشی
از استان همدان ،نوشته وترسیم کرده
ِ
پیوست نوشتارم
اند(طبق نگاره ی
زیر عنوان ُعقدۀ هویّت سازی ،در ِد
بی درمان دولتمردان باکو در شماره
مدعی اند که زمانی
72این ماهنامه) و ّ
این دوسرزمین(اذربایجان وجمهوری
نامبرده) به همین نام(آذربایجان)
درقالب یک کشور بوده است که
درسنوات پیش ،با بده بستانهای
سیاسی بین دوکشوربیگانه(روسیه
تزاری وایران) از هم جدا افتاده
اند!وهمچنیندرجلساتیزیرنامکنگره ی

شرکت عده ای ازآن جمهوری وچند
تنی از هم میهنان آذری ما( اعم از
جدایی طلبان وفریب خوردگان)
واخیرا ً در کشور ترکیه نیز،هرسال
برگزار میشود،بابافتن خزعبالت وارائه
ی اسناد مجعول وفریبکارانه ،دم
از یکپارچگی دوسرزمین مزبورمی
زنند که تشکیل چنین جلساتی نمی
تواند به دورازنقش پنهان دولتمردان
آن جمهوری باشد،دلیل آنهم نقشۀ
به اصطالح آذربایجان بزرگ است که
درکتاب درسی مدارس آن کشوردیده
می شود.
در همین راستا ،چندی پیش ،سه تن
از نمایندگان مجلس آن جمهوری
،طرحی را به مجلس ارائه داده اند
تانام جمهوری آذربایجان به “جمهوری
آذربایجان شمالی” تبدیل شود(،آفتاب
آمد دلیل آفتاب)که بدون تردید درآن
کشورپادشاهی به اصطالح جمهوری
(که با کاله شرعی جمهوری،پسر بر
مسند پدر نشسته است ودرهردوره

جهانی آذربایجان ،که درامریکا با

انتخابات بارای اکثریت نزدیک به

آزادی

اتفاق در مقام ریاست جمهوری ابقا
می شود!) ارائه ی طرح مزبور از
سوی نمایندگان مجلس آن جمهوری
نیزنمی تواند بدون اشاره وخواست
دولتمردان باکو بوده باشد.
ازجمله «سیاووش نوروزاُف»نماینده
مجلس ازحزب حاکم رژیم باکو در
مجلس گفت :در جهان کشورهایی
همچون ُکره جنوبی وشمالی ویاقبرس
شمالی وجنوبی وجوددارند وبهتر
بودآذربایجان نیز ازآنجا که دولتی
است که موردتجزیه واقع شده
است،نامش به آذربایجان شمالی
تغییریابد[!]  -جالب است که نام
خودش وکشورش فریاد از ایرانی
بودن می زند!
همچنین «قدرت حسن قلی اُف»
نماینده مجلس ازحزب جبهۀ خلق
آذربایجان واحد،نیز بااعالم این که
دوسوم اراضی به آذربایجان جنوبی[!]
ویک سومش به کشور آذربایجان
متعلق است ،گفت:به نظر من زمینه
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برای تغییر نام کشور به آذربایجان
شمالی وجوددارد.
ویا«فضایل آقامالی»یکی دیگر از
گفت:اگررفراندم
نمایندگان مجلس
ُ
دیگری برگزار شودبایدبه ماده 11
قانون اساسی کشور افزوده شود
که آذربایجان متشکل ازآذربایجان
شمال،جنوبی وغربی است0]!!![.به نقل
ازسایتiran-emrooz-net
آشکاراست که غرض وهدف دولتمردان
باکو از افزودن پسوند”شمالی”به
نام جمهوری آذربایجان،تدارکی جز
تسجیل این پسوند درذهن هابه ویژه
برای مقبول ّیت سازمانها ونهادهای
تصمیم گیرنده ی بین المللی
ونویسندگان وتحلیل گران سیاسی به
خصوص خارجی نیست ،تاازاین
راه امکانات وزمینه ی الزم به منظور
پیوند آذربایجان با سرزمین آن سوی
رود ارس را که جمهوری آذربایجان
نامیده شده است وخود نامی است
جعلی ونادرست،فراهم سازند.
آنچه که جای دریغ گفتن ونگرانی
نسبت به سهل انگاشتن وبی توجهی
از بکارگیری واژه ی “شمالی” از سوی
رسانه ها ونویسندگان ومجریان برنامه
های رادیو وتلویزیون های پارسی
زبان ایرانی است،این است زمانیکه
نام سرزمینی با وجه مشخصه ای
همچون”شمالی”نوشته ویا بیان می
شود،نخستین پرسشی که به ذهن
می رسد این است که بخش جنوبی
آن در کجاست وچرا ازهم جدا
مانده اند؟وبدین ترتیب ناخواسته
وازروی ناآگاهی(ویا ازروی عمد)
به دوسرزمین مورد نظر شناسنامه
ای داده می شود که گویا ازالست
یک سرزمین بوده اند و جاافتادگی
این پسوندِ جعلی دراذهان به ویژه
نزد سازمانها ونهادهای بین المللی
ونویسندگان خارجی ،برای دولتمردان
باکو تحصیل حاصل خواهدبود،تا در
فرصتی مناسب ودر بست ِرزمینه ای
مساعد،مدعی یکپارچگی این دو
ُّ
سرزمین وتظلم به سازمانهای تصمیم
گیرنده ی بین المللی وکسب مجوز
دربرانگیختن برخی از هم میهنان
ناآگاه واغوا شده و جدایی خواه شوند.
مگر نه این است که ویتنام شمالی
وجنوبی -یمن شمالی وجنوبی وآلمان
شرقی وغربی که زمانی از لحاظ
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جغرافیایی وتاریخی ،یک پیکر بوده
اندکه دوباره بهم پیوستند،حال چرا
آذربایجان شمالی وجنوبی بهم پیوند
نخورند!؟
ظاهرا ً از نظرنا آگاهان استدالل درستی
است،اما این چنین نیست،چراکه اگر
در ویتنام ویمن وآلمان این استدالل
مصداق داشته باشد که دارد،چنین
وجهی در مورد دوسرزمین آذربایجان
وجمهوری آذربایجان که نام تاریخی
آن «آران» است ،هیچگاه مصداق
نداشته ونخواهد داشت ومستندات
تاریخی نیز مؤید این حقیقت است و
طی نوشتاری جداگانه به آن
درآینده ّ
خواهم پرداخت.
چندی پیش سرود دلنشین
وشیوای”ای ایران  -ای مرز
خواننده
توسط
پرگهر”درباکو
ونوازندگان جمهوری آذربایجان
اجرا شد که با توجه به رفتاروگفتار
واقدامات دشمنانه ی پنهان وآشکارای
دولتمردان باکو پس ازدستیابی به
استقالل،می توان براین باوربود که
اجازه ی اجرای آن از سوی رژیم باکو،
بدون هدف سیاسی موذیانه نبوده
است ،وگرنه باچنان نقشۀ جغرافیایی
وسخنان چند نمایده ی مجلس آن
جمهوری وحمایت ازبرگزار کنندگان
کنفرانسهای جدایی خواهان ،چه جای
اجرای آن،آنهم در باکو و باهنرمندان ِ
آن جمهوری بود!؟
جای تأسف اینکه بسیاری از هم
میهنان ما از فراراه شوقی که از اجرای
این سرود ملی میهن شان در باکو به
آنان دست داده بود،براین گمان که
اجرای این سرود آنهم در جمهوری
آذربایجان « ُهشداری به تجزیه طلبان»
خواهدبود ،آن را با نا آگاهی و به سد
شوق وذوق به دیگران ایمیل کردند
ومتأسفانه در تارنمای بسیاری نیزکه
مدعی میهن دوستی تا شاهرگ
بعض ًا ّ
گردن شان میباشند،درنهایت ناآگاهی
از شگر ِد دشمن با همین عنوان
آمده است!غافل ازاینکه با پذیرفتن
واژه “شمالی”به دنبال نام جمهوری
آذربایجان به این شرح«:سرود ای
ایران درآذربایجان شمالی ُهشداربه
تجزیه طلبها » وانتشار آن(نگاره ی
آن رادرزیرمشاهده می کنید) ،آبی
است که ناآگاهانه به آسیاب دشمنان
یکپارچگی میهن ما ریخته می شود

واین همان چیزی است که دولتمردان
باکودر ماساندن این پسوند حتا
درذهن ایرانیان میهن دوست از هرراه
وشیوه ای فروگذار نیستند.
بسیاری از هم میهنان ما براین
واقعیت آگاه نیستند که نام “جمهوری
آذربایجان،خودنامی است جعلی
ومستعار تا چه رسد به پسوندی که
سعی درجا انداختن آن دارند( .به
جعلی بودن نام جمهوری آذربایجا
ن ،در شمارۀ  72این ماهنامه به
طی
گونه کوتاه وگذرا اگرچه مفهومّ ،
نگارشی زیر عنوان« ُعقدۀ هویت
سازی ،درد بی درمان دولتمردان رژیم
باکواشاره شده است).
نگارنده چندسال پیش ،دربرابر غفلت
برخی ُمجریان برنامه های پارسی
زبان رادیو وتلویزیون وتنی چند
ازنویسندگان که به عنوان نادرست
«آذربایجان شمالی» اشاره کرده
بودند ،در تاریخ 24مرداد1385مقاله
ای به تفصیل زیرعنوان«جمهوری
آذربایجان خود نامی است مجعول
ونادرست ،تاچه رسد به پسوند آن»
جهت درج به نشریه ی کیهان (لندن)
تقدیم کردم که در شمارۀ1407درج
گردید،اماازآنجا که دربرابر تبلیغات بی
امان جدایی خواهان ورژیم باکو،یک
یاچند مقالۀ معدود دریکی دورسانه
کارسازنخواهد بود،شایسته است
درآگاهی دادن به هم میهنان کوششی
ُمستمروهمه جانبه درجهت ر ّد یاوه ها
،از سوی آگاهان به پیشینه ی تاریخی
وجغرافیایی وزبان مردم دوسرزمین
آذربایجان وآران به عمل آید.
متأسفانه کارجاانداختن این پسوند
به خاطرناآگاهی ها وسهل انگاریهاویا
کم بها دادن بسیاری ازنویسندگان
و ُمجریان برنامه های رادیویی
وتلویزیونی به یاوه گویی های
دشمنان یکپارچگی میهن ما،سبب
گردید که هربار از گوشه ای صدایی
کریه تر وجسورانه تربلند شودتا
جاییکه در سایت «» googleآمده
است«:شهرتبریزیکی از شهرهای
آذربایجان جنوبی است ]!![».که بانگ
اعتراض ازسویی برنخاست!ویا حتا در
شمارۀ1248هفتگی نامه کیهان لندن
(رویه)27در باره ی ُکشتی گیران
ایرانی با ُکشتی گیران به اصطالح
جمهوری آذربایجان آمده بود

آزادی

که«:اسماعیل پور وفردین معصومی
[ ُکشتی گیران ایرانی]مغلوب حریف
آذری شدند»[!]و...حال آنکه اطالق
آذری منحصرا ً اختصاص به هم
میهنان آذربایجانی ماداردوبس ،نه به
اتباع سرزمین «آران»که نام جعلی
آذربایجان راروی مقاصد سیاسی بر
سرزمین خودنهاده اند.نگارنده در
طی نامه ای نادرستی این
همان زمان ّ
عنوان را به سردبیرآن هفتگی نامه
متذکر گردید،ا ّما !؟
پس از فروپاشی دولت اتحاد جماهیر
استقالل سرزمینهایی
شوروی واعالم
ِ
در قفقاز از جمله سرزمین آران که که
نام جعلی آذربایجان برخودنهاد،اغوا
گری ها وتبلیغات وتوطئه ها همچنان
از سوی دولتمردان باکو(واخیرا ً ترکیه
که درراه انجام مقاصد انورپاشا وپان
تورکیست هاست) ،دنبال شد وبرای
رسیدن به هدف که همانا جدایی
آذربایجان از پیکر ایران وپیوستن آن
به سرزمینی که جمهوری آذربایجان
نامیده شده است ،از هیچ توطئه
وتبلیغ اغواگرانه وشگردها،چه
از سوی خود وچه ازسوی عوامل
خود،فرو گذار نبوده ونیستند که از
جمله ی آنها ماساندن وجاانداختن
پسوند “شمالی” به دنبال نام کشور
خود می باشند تاازراه تسجیل این
پسوند دراذهان ناآگاهان به ویژه
سازمانها ونهادهای تصمیم گیرنده
ی بین المللی ونویسندگان و ُمفسران
سیاسی خارجی ،امکانات وزمینه های
الزم به منظور پیوندسرزمین آریایی
آذربایجان راباسرزمین آن سوی
رودارس فراهم سازند،ازاین رو جای
تردید نیست که گردانندگان تبلیغاتی
رژیم باکوچون دلبستگی واشتیاق
ایرانیان به سرودازدل برآمده وشیوای
“ای ایران”را دریافته اند ،یکی از راه
های جا انداختن پسوندمورد اشاره
به دنبال نام جمهوری آذربایجان
رااجرای این سرود درباکو وانتشار
آن رااز طریق you tubeیافتند که
اغلب ایرانیان میهن دوست بدون
توجه به بار سیاسی آن به شرحی که
گذشت،برای مبادله ِ آن ازراه ایمیل یا
تارنما ،سر از پا نشناختند!
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رد ام القرای اسالمی هچ خبر؟

یک سال پربار و پرشور و سراسر از
پیشرفت و بهروزی دیگر هم به عمر
بهترین حکومت خدا روی زمین
 ،یعنی جمهوری آخوندی  -امتی
اسالمی ایران اضافه شد .یکی از
موفـقـترین انقالبات تاریخ بشریت
که مورد حسرت کفار و بقیه عالم
است  ،سالی دیگر را با آرامش و
آسایش پشت سر گذاشت .کارنامه
مالیان با دستاوردهای با شکوهی که
مورد حسادت کفار نیز میباشد  ،پر
از کارت صد آفرین و ستاره و نمره
بیست میباشد  ،بیست که چه عرض
کنم  ،صد و حتی در برخی از جریانات
هم باالتر از صد.
تمام این افتخارات و رسیدن به اهداف
واال و موقعیت های چشمگیر را باید
مدیون فرهنگ درجه اعالی مغزهای
یخ زده  ۱٤٠٠ساله پر از موهومات
و خرافات باشیم  .اگر دیکتاتوری
خاندان ایرانساز و ایراندوست پهلوی
نبود ،ما در همان دوره باشکوه قاجار
خیلی زودتر میتوانستیم از برکات
الهی که به شکل و شمایل آخوند
و مال و روضه خوان و سینه زن به
ما پیشکش شده بود  ،بهره برداری
کنیم .خیلی حیف شد چون اوضاع
کنونی منطقه و دنیا زیاد خوب نیست
و کشمکش ها و جنگ و خونریزیهای
قومی و مذهبی با دخالت و تحریکات
دشمنان اسالم یعنی اسراییل فالن
فالن شده  ،استکبار  ،کفار  ،هالیوود،
اسکیموهای قطب شمال  ،عزت خانم،
فخرالدوله  ،اسمال آقا  ،شاه سابق ،
ساواک و زوربای یونانی  ،در منطقه
و دنیا شدت گرفته است  .با وجود
همه این دشمنی ها  ،هنوز نتوانستند
جلوی پیشرفت های افتخار آفرین
و بی همتای رژیم عزادارن دیوانه را
بگیرند.
خب از کجای این افتخارات باید گفت؟
خوب است که سری به رخدادهای
اخیردر ام القرای اسالم عزیز بزنیم و
بـبیـنیم چه میگذرد.
در میدان فرهنگ که این امت

صفحه16

تیم

ور شهابی

در تاالر فیروزه شهر بیرجند نمایش لباس مردانه در حال اجرا بود که به دلیل کف زدن
میهمانان بعد از پایان یک موسیقی بدون کالم ،تعطیل شد .کف زدن در اسالم گناه است
آفتابه به دست با تمام وجود در
تالش اسالمی کردن آن میباشد
جریاناتی پیش میآید که خنده آورتر
و یا شاید هم گریه آورتر میشود  .به
گزارش خبرگزای “ دیگربان” آخوند
نابغه ای در کاشان به نام عبدالنبی
نمازی نماینده رهبر معظم انقالب
روان پریشان و عزاداران گفت ...“ :
کف زدن از جاهلیت قبل از اسالم
است و در اسالم کف زدن نداریم .در
برخی از جلسات و محافل و جشنها
و جلسات رسمی برای مسئولینی که
سخنرانی میکنند کف میزنند .این
کف زدن را از کجا آوردهاند؟ ”...خب
اینجا کامأل مشخص است که این ابله
بسیجی از مرحله کامأل پرت است .در
این دنیای امروزی که نمی شود به ناف
هر چیزی اهلل اکبر بست .البته منظورم
از سربریدنها و اعدامها و دست و پا
قطع کردنها و انفجارها و کشتن مردم
بی گناه و بی تقصیر نیست منظورم
چیزهای دیگر است .مثأل تصور
بفرمایید ارکستر سمفونی تهران را
پس از اجرای قطعاتی از بتهوون و باخ
و چایکوفسکی  ،که مردم بجای کف
زدن و هورا کشیدن به آنها تکبیر
بگویند !!! براوو  ،اهلل اکبر ،براوو  ،اهلل
اکبر .از طرفی هم نمیتوان به این آخوند

آزادی

دوزاری ایراد آنچنانی گرفت .دست
خودش نیست  ،با مشتی خرافات و
موهومات بیابانگردان و گدایان عهد
بوق تربیت شده و بار آمده است و
سطح معلوماتش در همان زمان است
چون سند ادعای ایشان در ثبات
افکار عقب مانده اش را میتوان در
ادامه هجویاتش دید  .او گفت ...”:
یاران امیرمومنان و پیامبر اکرم هرگاه
اتفاق شگفت و معجزهای را میدیدند
کف نمیزدند بلکه تکبیر میگفتند
 ”...که البته باید به اوحق داد چون
دست زدن ،یکی از اولین و قدیمی
ترین پدیده های اجتماعی با اجرای
نوای موسیقی ضربی میبوده و در
آنزمانها در آن بیابانهای بی آب و علف
از شادی و پایکوبی و سرود و آواز
خبری نبود یعنی اصأل چیز دیگری
نبوده و هر پدیده ای مثل رعد و برق
و جریانات طبیعی برای آنان غیر قابل
فهم بوده و اتفاق “ شگفت و معجزه“
چیزی بجز پیروزی در درگیریهای
قبیله ای و جنگهای زنجیره ای در
راه خدا و کشتار کافران و مخالفان
و غارت دارایی و برده کشی زنان
و فرزندانشان نبوده  ،که حقأ دلیل
تکبیر گفتن میباشد چون از گدایی و
گشنگی به مال و منال فراونی رسیدند.

ولی در رابطه با موسیقی  ،جمهوری
آخوندی فکر اینکار را هم کرده است
 .قرار است که موسیقی را اسالمی
کنند .به گزارش خبرگزاری مهر،
آخوند محسن اراکی دبیرکل مجمع
تقریب مذاهب اسالمی که خود در
جمله کامأل بی معنیست چون اصأل “
تقریب مذاهب اسالمی “ وجود ندارد
گفت ...”:فتوای فقهای ما در حوزه
موسیقی مبنی بر حرام بودن در زمانی
است که موسیقی متناسب با مجالس
لهو و لعب باشد .یعنی موسیقی
مناسب مجالس سالم و حالل هم است
که به طور حتم تشخیص این موضوع
به عهده دانشمندان موسیقی است”...
خب این کار زیاد سختی نمیباشد
چون آروغ و شیشکی و باد شکم و
عرعر کردن و زوزه کشیدن احتیاجی
به بررسی و تشخیص دادن ندارد.
دانشمندان موسیقی اسالمی بهتر
است که برگردند پای سفره نماز و دعا
و مداحی و تعزیه خوانی  .مجالس “لهو
و لعب” هم شامل همه چیز میشود
بغیر از عزاداری و سینه زنی .از دید
این آخوند عقب مانده “...ما پیامبری
به نام حضرت داود داریم که که
مناجات هایش با خداوند موسیقایی
بوده ”...انگاری که ایشان در زمان
حضرت داود حضور داشته و میداند
که این مناجات موسیقیایی چیست!
اینهم نمونه دیگری از کوشش این امت
بی خرد خودباخته .به گزارش پایگاه
خبری پلیس رژیم جهل و جنون  ،در
شهر بیرجند تاالری به اسم فیروزه که
در آن نمایش لباس مردانه در حال
اجرا بود به دلیل کف زدن میهمانان
بعد از پایان یک موسیقی بدون کالم،
تعطیل شد  .سخنگوی پلیس چنین
گفت ...“ :مجری برنامه که تعهد کرده
بود در جلسه آهنگی پخش نشود در
اواخر جلسه آهنگی بی کالم پخش
کرد که زمینه همراهی و کف زدن
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میهمانان حاضر در برنامه را فراهم ماندگیهای اقتصادی و اجتماعی شدند
کرد این موضوع باعث رنجش و ابراز که نتیجه آنرا امروزبه روشنی میتوان
نارضایتی از سوی برخی از حاضران دید .برنامه هسته ای مالیان آسیبهای
در نمایشگاه شد ”... .البد صاحب جبران ناپذیری بر ایران تحمیل کرد
سالن بیچاره را به بیدادگاه کشاندند و که دست آخر هم بی نتیجه ماند .حاال
کلی برایش مزاحمت و دردسر درست باید ارزانترین نفت دنیا را با زاری و
کردند که چرا مردم شادی کردند و بدبختی در بازارهای اشباع شده
آهنگ گوش دادند و بدتر از همه با بفروشند .بعد با وقاحت و دریدگی
نوای موسیقی همراهی کردند و دست ویژه ای که دارند برای خودشان
زدند  .انسان هر چقدر که فکر کند دلیل می بافند .به گزارش ایرنا ،علی
این چاه حماقت ته دارد و یکوقتی الریجانی درجمع هیات عزاداران
دیوانه در جماران گفت” ...ایران در
تمام میشود اشتباه کرده است.
یکی دیگر از ویژگی های فرهنگ برنامه هسته ای مسیر درستی را
طی کرد و با
اعالی اسالمی ،
رفتار ضد بشری الریجانی ...“ :ساختار اداری کشور مقاومت خود،
گرچه هزینه
با زنان است .هر نیز نامناسب و متورم است و بیشتر
را
هایی
جایی که بتوانند بودجه خرج ادارات می شود و چیزی
متحمل شدیم
حق و حقوق آنان
دانش
را پایمال میکنند .برای آبادانی کشور باقی نمی ماند ”...اما
هسته ای را
گزارش
طبق
عصر اهواز  ...“ :به دنبال انتصاب  ۸بدست آوردیم و در این باره صاحب نظر
نفر به عنوان بخشداران زن در استان شدیم ”...بعله صاحب نظر شدند ولی به
خوزستان احکام این انتصابات تعلیق چه قیمتی و آیا هیچ بهبودی و بهروزی
شد .بعد از اطالع رسانی انتصاب برای ایران آوردند؟ استاد الریجانی
این بخشداران خانم  ،ظاهرا علمای ادامه داد ...“ :ساختار اداری کشور نیز
استان خوزستان و تعدادی از چهره نامناسب و متورم است و بیشتر بودجه
های فرهنگی این استان نسبت به خرج ادارات می شود و چیزی برای
بکارگیری این حجم از خانم ها در آبادانی کشور باقی نمی ماند ”...انگاری
مسندهای اجرایی اظهار گالیه کردند تا حاال مملکت رو به آبادانی میرفته
که در نتیجه با رساندن پیام این که حاال تو گل والی گیر کرده است .به
چهره ها به وزیر کشور ،قائم مقام گزارش خبرگذاری مهر قائم مقام وزیر
وزیر و سخنگوی وزارت کشور ضمن کار با تاکید بر اینکه به روزرسانی صنایع
تماس با علمای خوزستان از دستور باعث بیکاری  ۴۰۰هزارنفر خواهد شد،
وزیر کشور برای توقف این انتصابات گفت ...”:با  ۵.۵میلیون دانش آموخته و
و احکام خبر داد و گفته است :وزارت  ۴.۵میلیون در حال تحصیل ،بهزودی
کشور مایل به ناراحتی چهره های  ۱۰میلیون نفر جویای کار میشوند .اگر
فرهنگی و علمای استان خوزستان بخواهیم صنایع را به روز کنیم و بهره
نیست و لذا به استاندار خوزستان وری آن را باال ببریم بر اساس برآورد
دستور داده شده است که پیگیری انجام شده باید میزان اشتغال بخش
این احکام را مسکوت نگه دارد و این صنعت از  ۳.۵میلیون به  ۳تا  ۳.۱میلیون
انتصابات معلق بماند ”...بعله اینهم از نفر کاهش یابد که این یعنی  ۴۰۰هزار نفر
یکی دیگر از برآیندهای انتخابات پر نیروی شاغل از بخش صنعت باید خارج
شور و مردمی دولت “تدبیر الکی و شوند ”...البته ما پیشنهاد میکنیم فعأل
امید واهی” .دولت روحانی با دست بهروزی صنایع و بهره وری پیشکتشان.
پس میزند با پا پیش .نه تنها اوضاع اگر سرتان به تنتان می ارزید امروز انقدر
ایران بهتر نشد بلکه بیشتر در باتالق مفلوک نبودید که میلیونها بیکار و زیر
مشکالت شدید اجتماعی و اقتصادی خط فقر داشته باشید.حاال باید صبر
بکنیم و ببنیم که بعد از توافق هسته
فرو رفت.
از اقتصاد که هر چه بگوییم کم ای و نرمش قهرمانانه و به فرجام رسیدن
گفته ایم .بسیار آسان است که همه برجام و برداشتن تدریجی تحریمها و
خرابیهای بوجود آمده را به گردن این فاتحه خواندن سر برنامه اتمی آخوندی
و آن انداخت ولی وجود اهریمنانه امت شاید اوضاع عوض شود ولی بسیار بعید
ناایرانی و مرده پرست  ،باعث و بانی بنظر میرسد چون این امت تا زمانیکه
خرابیهای جاری در کشور است .هر بیدار نشود کالهش پس معرکه است.
شعاری که در مورد استقالل و آزادی
Teymour_shahabi@yahoo.com
میدادند هم کشک بود و با ندانم
Facebook.com/ Teymour Shahabi
کاری و بی مسئولیتی باعث عقب
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ضرب المثل « سرخر» از کجا آمده است؟
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ
ﺍﺯ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﻓﺖ .
درﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ
ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ
ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻪﻠﻟ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭﻟﯽ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ  .ﺑاألﺧﺮﻩ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺁﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﺏ
ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺟﺎﻡ راﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ
کردوگفت :
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ .
ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻥ
دادن ﺳﺮﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭﺳﺮﺧﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎﻡﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ
ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ :
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺷﺮﺍﺑﯽ
ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﺮ ﻧگذاﺷﺖ .
«ﻋﺒﯿﺪ ﺯﺍﮐﺎﻧﯽ »
« ﺳﺮ ﺧﺮ »ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﺶ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ

آش نخورده و دهان سوخته
روزی مردی به خانه یکی از آشنایان
خود رفت .صاحبخانه برای او کاسهای
آش داغ آورد .میهمان هنوز دست
به کاسه آش نبرده بود که دندانش
بشدت درد گرفت .او دست روی
دهان خود گذاشته بود و از درد به
خود میپیچید .صاحبخانه به خیال
آنکه او از آن آش داغ خورده و
دهانش سوخته است ،گفت :بهتر بود

آزادی

صبر میکردی تا آش کمی سرد میشد
و دهانت نمیسوخت .میهمان که هم از
درد دندان رنج میبرد و هم از حرف
صاحبخانه شرمگین شده بود ،گفت:
بله ،آش نخورده و دهان سوخته!
این مثل در مورد کسی به کار میرود
که گناهی نکرده و کار بدی انجام نداده
است اما مردم بیدلیل او را گناهکار
فرستنده پ.آ لندن
میدانند.
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طاره ه قره ا ن ره رپآوازه وآ و رز ما ن
ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران
از :محمود نفیسی

(  )1816-1853برابربا ()1233-1268

طاهره قره العین به کالنتر تهران :شما می توانید هروقت مایلید مرابکشید اما جلوی پیشرفت
ومبارزه ی زنان برای آزادی که روزگارش بزودی فراخواهدرسید را نمی توانید بگیرید .
فاطمه که نام راستینش ام سلمه «زرین
تاج» و فرانامش «قره العین» است
اززنان سخنور و شاعر دورۀ ناصری
است  .قره العین دریک خانواده معتبر
مذهبی که شخصیت های معروفی در
طول قرن سیزدهم هجری قمری ازآن
برخاسته اند پا به عرصۀ وجود گذاشت
پدرش مالصالح برغانی ومادرش آمنه
خانم  ،هردو ازصاحبان فضل زمان
خود بودندعموهایش مالمحمدتقی
ومالمحمدعلی چون پدرش از مجتهدان
معروف به شمار می رفتند .بویژه مال
محمد تقی معروف به شهید ثالث از
فقهای مشهور وپرآوازۀ قرن سیزدهم
ایران بود .سال تولد اورا برخی پیش
از سال  1230وبعضی  1233ذکر کرده
اند.اوازکودکی دارای هوش وحافظه
وقدرت درک قابل توجهی بود .قره
العین که خانه پدریش درجوار مدرسه
قرارداشت اززمانی که قدرت آموختن
پیداکرد بیشتر وقتش صرف مطالعه
می شد.وجود جلسه های طوالنی
بحث وجدل درمدرسه ومحیط خانواده
میان عمویش حاچ مال محمد تقی فقیه
بزرگ که از مخالفین شیخیه بود وعموی
دیگرش مالمحمدعلی که از شاگردان
وطرفداران جدی شیخیه وشخص
شیخ احمد احسائی بود ذهن جستجو
گر قره العین رابه خود مشغول داشت
تاباعالقه وصف ناپذیری دربارۀ نظریات
موافق ومخالف شیخیه ودیگر زمینه
های فقهی وفلسفی اسالمی به مطالعه
وپرس وجو بپردازد.وروزبروز دامنه
آگاهی هایش درزمینه های گوناگون
افزوده شودومورد توجه علماء معتبر
قرار گیرد.قره العین تحت تأثیر افکار
عمویش مالعلی ودائی خویش میرزا
عبدالوهاب قزوینی که هردو از اکابر
وشاگردان شیخ احمد احسائی بودند به
افکار شیخیه رغبت یافت وبه تمامی
رموز آن مکتب آشنائی پیداکرد.قره
العین چنان شیفته افکار وعقاید
شیخیه بود که از درگیر شدن با
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عمویش که از مخالفان شدید آن
جماعت به شمار می آمد و به تکفیر
شیخ احمد احسائی نیز پرداخته بود
پروانداشت  .نامه نگاری های میان او
وسیدکاظم رشتی وتشکیل جلسه های
بحث ومناظره ودرس ازسوی قره العین
درتبلیغ دیدگاه شیخیگری شرایطی
پدید آورد که باتوجه به موقعیت ممتاز
عمویش درقزوین مشکالت فراوانی
دسطح شهر پدید آوردوسرانجام منجر
به آن گشت که قره العین خانه شوهر
وعمویش را ترک گفت وباوجود داشتن
سه فرزند اززندگی بریدو به خانه
پدربازگشت «.سارابرنارد» ستاره تآتر
از «کاتوله منده» « نمایشنامه نویس
فرانسوی» خواسته بود نمایشنامه ای
درباره طاهره «قره العین» بنویسد :تا
او نقش وی رایازی کندوچون «منده»
تعلل کرد نزد ژول بوآ (اسالم شناس
فرانسوی) می رود وتقاضای آگاهی
هائی درباره طاهره می کند  .وی می
گوید طاهره یک شاعر جوان ومبارز
ایرانی بود همانند «ژاندارک» و هلوار
درقرون وسطی و هابیات دردورۀ

آزادی

افالطون  .طاهره درتاریک ترین عصر
علیه نابرابریهای اجتماعی ومشکالت
زنان قدعلم کرد.وهرکس کالمش می
شنید عرفان می یافت  .نقاب از چهره
برداشت وبی حجاب درجمع اصحاب که
همگی از علمای عصر خود بودند حاضر
شدکه درتوان هیچ بانوئی نبود .اگر
قراربود درعالم زنان بانوئی به پیامبری
مبعوث گردد طاهره قائم و مهدی بود...
دکتر «چین» روحانی انگلیسی درباره او
چنین می گوید:
« ...بذری که طاهره درسرزمین اسالمی
افشاند بتدریج رو به سرسبزی است
وحاصلش یکی دوقرن بعد معلوم می
شود .افتخار این بانوی بزرگوار ایرانی
درآن است که دفتر اصالحات اجتماعی
اول بار بدست او بازشد».
«ژرور ازآن» عضو فرهنگستان
فرانسه دراواخر قرن  19درباره او می
گوید«:حسن جمال ،تنزیه وتقدیس،
شجاعت وشهامت شاعر محبوب ایران
طاهره قره العین را تکریم بسیار قائلم
که درنهایت شجاعت وجانبازی مشعل
دار آزادی زنان گردید .شهادت طاهره

یکی از محزون ترین وقایع تاریخ
معاصره است .
«لرذ کروزن» نویسنده انگلیسی دربارۀ
طاهره قره العین می نویسد:
«درایران تامدت ها زنان ومادران به
دختران خود می گفتند اگر می خواهی
مثل طاهره شوی باید درس بخوانی.
طاهره نمادی از کمال و جمال بود».
دکتر لورل جانسون پژوهشگر آفریقای
جنوبی می گوید :
بررسی شخصیت طاهره قره العین از
چند جهت حائز اهمیت است  .اول آنکه
او در دورانی که زنان ایرانی بادردورنج
وکابوس «هوو» پیچیده درچادر وروبنده
بدور از هرگونه امکان حضور در اجتماع
درآتش خرافات وحسد و جادو وجنبل
می سوخت بعنوان یکی از اولین سر
آمدان رفرم دینی واولین مبشر آزادی
زن با شجاعتی کم نظیر پا به میدان
مبارزه گذاشت  .دوم اینکه وی حتی
زندگی خصوصی  ،رسوم وسنت های
تربیتی زنان را به چالش کشید ه بود
ونه فرزندی مطیع بود ونه همسری
فرمانبردار .بلکه با اعتماد به نفسی
عجیب  ،درراهی که درست می پنداشت
قدم گذاشت  .سوم آنکه دانش وتوانائی
کم نظیر او درسخن ومباحثه ومنطق
گرائی است .چهارم اهمیت حضور او ست
بعنوان یک شاعر توانا وآگاه ازآنجا که
تمام اسناد مربوط به تاریخ دقیق تولد
وی توسط قشریون دربار و دین ازبین
رفته است تاریخ تولداورا به حدس
 1817میالدی « دوران سلطنت محمد
شاه و ناصرالدین شاه » گفته اند .طاهره
درزادگاهش شهر قزوین درمکتب خانه
خصوصی که پدرش «حاج مالصالح »
خاص دختران خانواده درست کرده
بود دروس خودرافراگرفت وبه دلیل
استعداد وهوش سرشارش حتی از
برادرخود «عبدالوهاب » که امکانات
تحصیلی بیشتری داشت پیشی
گرفت  .مسیو نیکالس « اسالم شناس
فرانسوی» درکتاب باب  1905پاریس»
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نوشته است که طاهره در  13سالگی از
پشت پرده به سئواالت علما پاسخ
می گفته وتسلط و تفاسیر او ازقرآن
باعث حیرت برخی وخشم برخی دیگر
می شده است  .قابل توجه آنکه درآن
زمان تنها معدودی از اشراف وروحانیون
دختران خودرا درفراگیری قرآن به
تحصیل می گماردند.واکثر خانواده ها
باسوادآموزی دختران مخالف بودند.
طاهره نه تنها به تعدد زوجات اعتراض
داشت بلکه با حجاب نیز مخالف
بودودرمیدان های شهر به نطق وابراز
عقیده می پرداخت  .شهامت او خانواده
اش را نیز به وحشت انداخته بود
بطوریکه ازاو می خواستند تا مالیم تر
رفتار کند .اما طاهره راه خودرا رفت
وتاپایان نیز بدان وفادار ماند.
طاهره درسیزده سالگی به اصرار پدر
به همسری پسرعموی خود مال محمد
درآمد وازاو صاحب سه فرزند شد.
همانگونه که قب ً
ال خواندیم همسر طاهره
از مالیان قشری بود وباگرایش طاهره به
مکتب شیخ احمد احسائی مخالف بود
واورا تکفیر می کرد..سرانجام طاهره از
شوهرش جداشد وبه خانه پدر باز گشت.
طاهره در 26سالگی همراه خواهرش
عازم کربالشد تاباسیدکاظم رشتی که
از علمای پیرو مکتب شیخ احسائی
بود مالقات کند .او سید کاظم رشتی
را ندیده بود اما با او مکاتباتی داشت
وهم او بود به طاهره لقب «قره العین»
به معنی «نوردوچشم» را داد.سیدکاظم
ده روز پیش از ورود طاهره به کربال از
دنیارفت و این مالقات انجام نشد .طاهره
بسیار غمگین شدوقصدبازگشت به
ایران را داشت  .اما به خواهش همسر
سیدکاظم درکربال ماند وبه عنوان
جانشین سیدکاظم به تدریس فقه از
پشت پرده پرداخت  .طاهره از سوی
پنج ُمرید سید کاظم رشتی « نقطه علم
الهیه » خوانده شد که مقامی درحداولیاء
دین است  .چکیده افکار این دوران
طاهره را می توان دراین شعر که وی
در همان سال ها نوشته است دریافت :
هان صبح هدی فرمود آغازتنفس
روشن همه عالم شد زآفاق و ز انفس
دیگر ننشیند شیخ برمسند تزویر
دیگر نشود مسجد دکان تقدس
ببریده شود رشته تحت الحنک از ُدم
نه شیخ بجا مان َد نه زَرق و نه تدلُس()1
آزادشود دهر زاوهام وخرافات
آسوده شود خلق زتخییل و ت َوس ُوس()2
محکوم شود ظلم به بازوی مساوات
تفرس()3
معدوم شود جهل زنیروی ُّ
گسترده شود درهمه جا فرش عدالت
افشانده شود درهمه جا تخم ت َونُّس()4
مرفوع شود حکم خالف ازهمه آفاق
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تبدیل شود اصل تبایُن ()5به تجان ُس()6
درهمین هنگام جمعی به سرکردگی
علما به حاکمان کربال رجوع کردند
وخواستار اخراج قره العین از کربال
شدند .طاهره به کاظمین رفت  .اما آنجا
نیز مورد خشم علما قرار گرفت ودوباره
به کربال بازگشت  .حاکمان کربال اورابه
حبس خانگی واداشتندواطراف خانه
او مأمور گماشتند تابه آنجا رفت وآمد
صورت نگیرد .درسال  1847حکم
اخراج قره العین به حاکم عراق ابالغ
شد وقره العین می بایست به ایران باز
می گشت .کنت دوگوبینو«سیاستمدار
 ،محقق ووزیر مختار فرانسه درایران
» درکتاب «مذاهب وفلسفه درآسیای
میانه » نوشته است  »:می خواستم
بدانم چه انگیزه ای موجب استقبال
مردم ازطاهره وسخنرانی های وی
بوده است  .ازچندنفر که سخن رانیهای
اوراشنیده بودند سئوال کردم  .می
گفتند :سخنانش بقدری نافذ بود که
درشنونده تأثیر می کرد .باآنکه علم
بسیارداشت ساده سخن می گفت
بطوریکه برای همه قابل درک بود .اول
رو به مردها می کرد واشاره به زنها و می
گفت اینها خواهران شما هستند .درخانه
یکدیگر چطور می توانیدبرخواهران
خود و یکدیگر ظلم و ستم روا
دارید و گاهی اشک ازچشمانش سرازیر
می شد که همه به گریه می افتادند.
کنت دوگبینو می نویسد :اصحاب که 82
تن بودند چندروزقبل میان باغ تخت
راآراستند .آن را باقالیچه های رنگارنگ
مزین نمودند .دراین هنگام طاهره
بالباسی فاخر واردباغ شد .بی حجاب
باالی تخت رفت و چهارزانونشست
تاسخن رانی کندکه همهمه بین حاضران
افتاد  .چندتن بلند شده رفتند.
( -)1ریاکاری ( )2وسوسه ( -)3هوش وفراست -)4(.
الفت ( -)5جدائی ( -)6همسوئی

عده ای اعتراض کنان سربه زیر عبا
بردندتا چشمشان با دیدن روی وموی
طاهره که اورا مقدس می دانستند
به گناه آلوده نشود.ویک تن به نام
خالق ازشدت تأثر گلوی خودرابرید»...
چندروز بعد طاهره قره العین بایارانش
راهی مازندران شد درمیان راه قشریون
حمله کردند وباپرتاب سنگ به سویشان
آنهارا مورد آزارقراردادند .همچنین
درمازندران به تحریک علماچند تن از
یارانقرهالعینبهقتلرسیدند.درئنتیجه
درگیریها شدت یافت که تعدادزیادی
کشته برجای گذاشت  .پس ازاین واقعه
حکم جلب طاهره صادر شداما او به
اطراف نور  ،به خانه ی دوستانش پناه برد
ومدت دوسال درآنجا مخفیانه زندگی
کرد.ودراین مدت شعرورساله می نوشت
.پس ازدوسال محل زندگی طاهره کشف
شدومأموران دولت ناصرالدین شاه
اورادستگیر کرده اموالش رابه غارت
بردندو وی را به منزل میرزا محمودخان
کالنتر تهران بردند و منتظر رسیدن
دستوراز جانب وی شدند .طاهره به مدت
سه سال تا آگوست  1852یعنی 1231
شمسی درحبس بودوآنگونه که گفته
اند ازقطعات چوب قلم ساخته وبا آب
سبزیجات می نوشته وبه بیرون اززندان
می فرستاده است.همچنین گفته شده
رابط او همسر محمودخان بوده است
که به طاهره عالقه وافری پیداکرده
بود .اصوالً درزندگی طاهره بارها وبارها
پیش آمد ،که زنان وهمسران مخالفان
وموافقینش به یاری وی شتافتندوبسیار
برای او احترام قائل بوده اند .گفته
می شود که ناصرالدینشاه به طاهره
عالقمند بوده وپس از تعریف اززیبائی
واشعارش به وی گفته است «:زنی مثل
شما شایستگی قصر سلطنتی رادارد.
درحضورعلما تبری کنید ودست از
پیروی باب بردارید وآزادشوید .آقایان

آزادی

علما ازشما سئوال بیشتری نمی کنند.
هرطور که خودتان مایلید بیان کنید.
طاهره قره العین نپذیرفته ودوباره
اورابه زندان می برند .درهمان سال به
ناصرالدین شاه سوء قصد شد که درپی
آن هفت تن ازبابیان که بعنوان ضارب
شناخته شدند به قتل رسیدند پس
از این حادثه سراسر ایران ناآرام شد
وپس ازآن برای طاهره باوجودآنکه
هیچ ارتباطی با آن سوء قصد نداشت
ازسوی مال کنی ومالمحمد اندرمانی
فتوای قتل صادرشد .آمده است کالنتر
تهران به او مژده می دهد که قراراست
نزد امیرکبیربرود وابرازپشیمانی کند
تا آزاد شود .اماطاهره پاسخ داده که
ازفردای خود آگاه است ومی داند که
کشته خواهدشد ..طاهره فردای آن روز
بهترین لباس خودرا پوشیده وزیباترین
زیورآالت خودش را برگردن آویخته
است  .مأموران  ،طاهره را مخفیانه
بطوریکه بابیان نفهمند به بیابان برده و
با دستمال خفه کردند وبه چاه انداختند.
درروایت ها آمده است به کسی که
قراربوده طاهره رابکشد گفته اند او زنی
است کافر که مؤمنین راازراه اسالم برمی
گرداند .اورابادستمال خفه کن  .اما او پس
از دیدن طاهره وشنیدن این جمله
ازاو «:ای جوان حیف است که دست
تو به آدمکشی آلوده شود ».ازاین کار
خودداری کرده ویکی دیگر از مأموران
اورابه قتل رسانده است  .آری طاهره
فرزند یک روحانی شیعه اولین زنی
است که درایران قرن  19کشف حجاب
کرد .ازخانواده اش که همچنان به قیود
کهنه وارتجاعی پای بند بودند واورا نیز
به حفظ همان سنت ها فرا می خواندند
برید وراه خویش رایافت  .برخالف
رسوم آن دوران بامردان بگفتگو وبحث
نشست  .صیغه وتعددزوجات راعملی
غیرانسانی شمرد .دربحث واظهارنظر
بسیاری ازمخالفین را به موافقین
نظرات خویش بدل ساخت از دانشی
کم نظیر برخورداربود .زنی که دردوران
تسلط علمای شیعه بر دستگاه حاکمیت
درخیابانها مورد آزارقرارگرفت وسنگ
باران شد وازشهری به شهری دیگر
تبعید شد اما لحظه ای ازمبارزه برای
آزادی  ،عدالت ورهائی خواهران ایرانی
اش دست برنداشت  .یکی ازواپسین
جمالت او به کالنتر تهران که درخانه
اش زندانی بود این بود «:می توانید به
زودی  ،هرگاه که اراده کردید مرابه قتل
برسانید اما جلوی پیشرفت ومبارزه ی
زنان برای آزادی که روزگارش بزودی
فراخواهدرسید را نمی توانید بگیرید».
منابع  :دانشنامه زنان فرهنگ ساز ایران
وجهان جلد دوم .
سیمای تاریخ وفرهنگ قزوین
-پرویزورجاوند -جلددوم .
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عیت
وموق
مقام
ایران
هنگ
فر
سرتیپ ابوالفتح اقصی
«هانری ماسه» پروفسور فرانسوی درجشن باز نشستگی خود در
دانشگاه سوربن فرانسه گفت  «:من عمرم را وقف ادبیات فارسی
کردم .ادبیات فارسی بر چهارستون اصلی استوار است :فردوسی،
سعدی  ،حافظ و موالنا.
ملتهای بزرگ جهان دراثر خودشناسی
واشاعه آن به سطوح مختلف جامعه
توانسته اند راه پیشرفت را روشن
سازند تاافراد ملت با پشتگرمی به
گذشته های خود تشویق شوند  .این
کار یک وظیفه بزرگ ملی است که
باید دانشمندان جامعه به آن بپردازند.
باید دانست که اگر ما دراین راه
کوتاهی می کنیم بزرگان ودانشمندان
جهان درکشورهای دیگر درحال انجام
وظیفه ملی خود هستند.
«هانری ماسه» پروفسور فرانسوی
درجشن باز نشستگی خود در
دانشگاه سوربن فرانسه گفت  «:من
عمرم را وقف ادبیات فارسی کردم .
برای اینکه به شما استادان
وروشنفکران جهان نشان دهم که
این ادبیات چیست چاره ای ندارم جز
این که به مقایسه بپردازم وبگویم که
ادبیات فارسی بر چهارستون اصلی
استوار است :فردوسی  ،سعدی  ،حافظ
و موالنا.
فردوسی  :همسنگ وهمتای هومر
یونانی است و حتی برترازاو.
سعدی  :آناتول فرانس فیلسوف را بیاد
ما می آورد که داناتر از او نیز هست .
حافظ  :با گوته آلمانی قابل قیاس است
که او خود را شاگرد حافظ می داند
وزنده به نسیمی که از جهان او به

مشامش رسیده  ،می
شمارد.
اما موالنا :در جهان هیچ
چهره ای را نیافتم که بتوانم
موالنارا به او تشبیه کنم  .او یگانه
است ویگانه باقی خواهد ماند .او
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فقط شاعر نیست بلکه بیشتر
جامعه شناس است وبویژه روانشناسی
کامل که ذات بشر وخداوندرا دقیق
می شناسد قدراورا بدانید وبوسیبۀ
او خود و خدارا بشناسیدومن اگر تا
پایان عمر م دیگر حرفی نزنم همین
چند جمله برایم کافی است .
ودرادامه می گوید موقعیت های ممتاز
به دو چیز بستگی دارند:
اول تالشها ئی که باعث آن امتیازند
ودومی که از آن هم مهمتر است
درک ونگهداری امتیاز .مطلبم را بااین
شعرزیبا پایان می دهم:
باران که شدی مپرس این خانه کیست
سقف حرم ومسجدومیخانه یکی است
باران که شدی پیاله هارا نشمار
جام وقدح وکاسه وپیمانه یکی است
باران! تو که از پیش خدا می آئی
توضیح بده عاقل وفرزانه یکی است؟
بردرگه او چونکه بیفتند به خاک
شیروشترو پلنگ وپروانه یکی است
باسوره دل اگر خدارا خواندی
حمد و فلق و نعره مستانه یکی است
این بی خردان  ،خویش خدا می دانند
اینجا سندوقصه وافسانه یکی است
ازقدرت حق هرچه گرفتند بکار
درخلقت حق رستم وموریانه یکی است
گردرک کنی خودت خدارابینی
درکش نکنی کعبه وبتخانه یکی است
امیدوارم نوشتار پروفسور فرانسوی
هانری ماسه باعث تشویق افراد
تحصیل کرده ماهم بشود وسعی کنیم
وظیفه ملی را برمنافع شخصی
واالتر بدانیم .

آزادی

جاده شاهی ،راه ابریشم
دکتر طلعت بصاری (قبله)

موضوع این مقاله « جاده شاهی»و
« راه ابریشم» با توجه به اقدامات
داریوش کبیر در توسعه راه سازی
و گسترش شبکه راههای ارتباطی
و بطور کلی تأثیـر آن در زندگی
اجتماعی و وضع اقتصادی ایران
دوران دوران هخامنشی میباشد.
راه و وسیله ارتباط از نیازمندیهای
اولیه زندگانی انسان متمدن میباشد.
با اینکه بطور تحقیق معلوم نیست
بشر از چه زمان به فن راه سازی آشنا
شده ولی آنچه مسلم است ششصد
سال پیش از میالد مسیح در کشور
شاهنشاهی ایران و امپراطوری روم
راه های ارابه رو و منظمی برای
آسان کردن آمد و رفت سربازان
و بازرگانان دایر بوده است .اسناد
و مدارک تاریخی موجود به خوبی
نشان میدهد که در قرن ششم قبل
از میالد  ،پادشاهان بزرگ ایران راه
های مهمی ساخته اند .هرودوت مورخ
یونانی بارها راجع به راه های ایران و
اهمیت آنها توضیحاتی داده .گزنفون
که شخصأ راه آسیای صغیر را تا دجله
را پیموده گفته های هرودوت را تأکید
کرده است .میتوان گفت راه سازی
با پیدایش تمدن آغاز شده است و
ساخته شدن چرخ  ،بزرگترین کامیابی
دوران باستان بوده است .هرودوت در
شرح تسخیر بابل توسط کوروش از
ارابه های چهارچرخه سخن میراند.
راه ها از چهار نظر دارای اهمیت
میباشد.
 -١از نظر امنیت و ایجاد مرکزیت و
وحدت حکومت.
اگر ملتی به گروه های مختلف
تقسیم گردد و هر گروه بدون ارتباط
و مراوده با یکدیگر در محلی اقامت
گزینند بتدریج به اعتبار اختالف آب
و هوا و طبیعت اقلیمی آداب و رسوم
مخصوصی برای خود اختیار خواهد
کرد .در نتیجه این پراکندگی و بی
خبری از حال یکدیگر فراموشی سنن
مشترک مسلم است و وحدت ملی
لفظی است که مفهوم خارجی نخواهد
داشت .بعکس اگر نواحی مختلف
کشور با یکدیگردر رفت و آمد و تماس

بوده و از حال یکدیگر با خبر باشند،
آداب اخالقی و رسوم و قوانین به
یک نحو در باره آنها حکومت خواهد
کرد و هر اندازه رابطه بیشتر باشد
جامعه به وحدت نزدیکتر خواهد شد و
آنوقت است که میتوان صحبت از ملت
کرد و وحدتی برای او میتوان قائل
شد .بطور کلی برای حفظ استقالل و
تمامیت ارضی کشور  ،قدرت حکومت
الزم است و وجود قدرت بدون ارتباط
با نقاط مختلف کشور امکان پذیر
نخواهد بود.
 -٢از نظر اقتصادی و توسعه بازرگانی.
راه ها از نظر اینکه واسطه رسانیدن
تولیدات به محل های مصرف هستند
برای ترقی اقتصادی ملل دارای اهمیت
زیادی میباشند .وجود راه ها باعث
توسعه بازار و تنزل قیمت اجناس و
ایجاد مراکز بزرگ صنعتی و کشاورزی
میگردد .راه مایه گسترش اقتصادی
هر کشور است و تنها با داشتن یک
شبکه راه خوب میشود کشاورزی و
صنعت کشوری را گسترش داد.
 -٣از نظر توسعه روابط معنوی و
علمی و فکری وانتقال تمدن از نقطه
ای به نقطه دیگر.
راه ها عالوه بر محسنات مادی دارای
اهمیت معنوی  ،حس همکاری میان
افراد بشر و آگاهی ایشان بر احوال
و اخالق و عادات و نیازمندی های
یکدیگر است .پیشرفت و تکامل
و تمدن و برخورداری تمام ملل از
مزایای آن و رواج تعلیم و تربیت
بستگی تام به ارتباط دارد .بنا بر این
وجود راه ها در میزان پیشرفت تمدن
بشر و سعادت ملل دارای اثرات فراوان
میباشد و میتوان گفت قسمت عمده
تمدن کنونی جهان مرهون وجود راه
های زمینی  ،دریایی  ،هوایی و بطور
کل هر گونه خطوط ارتباطی است.
 -٤از نظر نظامی و سیاسی.
راه ها از نظر سیاسی و نظامی نیز
دارای اهمیت زیاد بوده و در تعیین
سرنوشت ملتها بسیار موثرند زیرا
جمع آوری و اعزام نیرو هنگام جنگ
در کشوری که دارای راه های منظم و
متعدد باشد به آسانی انجام میگیرد
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* راه ابریشم که از بیروت یا انطاکیه در کنار دریای مدیترانه شروع میشد و به کشورهای
شرقی میرسید راه تجارت امپراطوری روم با کشورهای شرقی بود .سوداگران یونان
قدیم با کاالهای خود از انطاکیه میگذشتند و از آنجا به مرکز بازرگانی ایران و یا کناره
های دریای خزر وارد میشدند.
* نام ( راه ابریشم ) که از گرمی بازار تجارت خاور در آن زمان حکایت میکند در تاریخ
زبان و ادب اروپایی همراه با داستان هایی دل انگیز هنوز پایدارمانده است».
و بر اثر سرعت در حرکت نیروهای
نظامی بطرف مرزها و رفع تهاجم و
حمالت دشمن بهتر میسر گشته و
به فتح نهایی کمک شایان می نماید.
با توجه به این مقدمه مختصر روشن
میگردد که چرا پادشاهان بزرگ
هخامنشی کوروش و داریوش تا این
اندازه به راه سازی و توسعه آن اهمیت
میداده اند.
در دوران باستان  ،ایرانیان در ساختن
راه پیشرو بودند و برای سازمان دادن
به کشور پهناور خود راه های خوب
داشتند و اخبار رادر کوتاه ترین زمان
میگرفتند و میرساندند و نمونه های
شگفت آور آن راه ابریشم و راه شاهی
و خبررسانی با شعله آتش است.
ایران شاه راهی بود برای نهضت ملل و
انتقال افکار از دوران باستان به بعد و در
مدتی بیش از هزار سال این وضع مهم
را به منزله میانجی میان شرق و غرب
حفظ کرد .کورش بزرگ با فتوحاتش
خویش را در رأس شاهنشاهی وسیعی
می یافت که ثروتهای مهم طبیعی و
وضع جغرافیایی او را وادار میکرد که
نقش میانجی و عامل ارتباط و اتصال
تمدن های غربی و شرقی را ایفا
کند .ایران در سراسر تاریخ زندگانی
خود این مأموریت را که به عهده وی
واگذار شده بود در طی هزاران سال
بقای خویش به خوبی انجام داده
است .کورش بزرگ پادشاه ارجمند
و نیرومندو عالم به فنون نبرد در
توجه به راه سازی و توسعه آن دو
هدف داشت .یکی در مغرب تصرف
ساحل بحرالروم بود که همه جاده
های بزرگی که از ایران میگذشت به
بنادر آن میپوست و همچنین تصرف
آسیای صغیر که در آن سرزمین در
جوار « لیدی» ثروتمند  ،یونانیان
پایگاههای داشتند .هدف دیگر او در
مشرق تأمین امنیت بود .بر اثر ایجاد
مملکتی بزرگ و منظم که قسمتی از
فرهنگ های کهن را جذب کرده بود ،
سرحدهای جهان متمدن به نواحی دور
مشرق یعنی مرز جیحون و سیحون
کشیده شد .آنجا که اقوام و قبایل
(ایرانی و خارجی) به حرکت خود ادامه
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میدادند ،کورش بزرگ زندگانی خود را
وقف تعقیب این دو هدف کرد و جان
خویش را بر سر هدف دوم از دست
داد .توجه به ساختمان و نگهداری
جاده ها برای پادشاهان بزرگ ایران از
زمان هخامنشی به یادگار مانده بعالوه
موقع جغرافیایی ایران که بین خاور
و باختر جهان قرار داشت مستلزم
ایجاب این امر بود زیرا پیش از کشف
راه دریایی هندوستان از دماغه امید
نیک تمام داد و ستد های تجارتی
بین دو قسمت دنیای قدیم از راه
ایران انجام میگرفت .بخاطر جاده
شاهی و راه ابریشم و وضع اقتصادی و
اجتماعی ایران در دوران هخامنشیان
 ،صنایع ابریشم که اصوأل از چین
بوجود آمده و تجارت آن در جهان
کهن از شرق به غرب گسترش یافته
است.یکی از جهانگردان امریکایی که
در سال  ١٣١٨شمسی بقصد مسافرت
sosبه خاور دوراز ایران میگذرد در
شرح مسافرت خود در باره راه ابریشم
به اختصار چنین میگوید « .هنگامی
که اروپا در قرون وسطی در تاریکی
جهل و بیخبری فرو رفته بود راه شرق

که آنرا راه تجارت ابریشم میگفتند در
جهان شهرت داشت .بازرگانان باختر
فراورده های خود را از این راه به
بازارهای خاور میبردند و با ابریشم و
پارچه های ابریشمی مبادله میکردند.
این نام ( راه ابریشم ) که از گرمی
بازار تجارت خاور در آن زمان حکایت
میکند در تاریخ زبان و ادب اروپایی
همراه با داستان هایی دل انگیز هنوز
پایدارمانده است».
راه ابریشم که از بیروت یا انطاکیه در
کنار دریای مدیترانه شروع میشد و به
کشورهای شرقی میرسید راه تجارت
امپراطوری روم با کشورهای شرقی
بود .سوداگران یونان قدیم با کاالهای
خود از انطاکیه میگذشتند و از آنجا
به مرکز بازرگانی ایران و یا کناره های
دریای خزر وارد میشدند.
« هوسان تسانگ « ()Tsang-osanH
جهانگرد چینی در قرن هفتم میالدی
از این راه گذشت و ششصد سال پس
از او مارکوپولو جهانگرد مشهور برای
دیدار از کشورهای مختلف از همین
راه عبور کرد.
« سی ما تسین « ( )Tsien-Ma-See

آزادی

تاریخ نویس چینی که مورخان غربی
او را هرودوت چین مینامند ( متوفی
در سال  ٨٣پیش از میالد) تاریخی
از خود بجای گذاشته است که در آن
راجع به راه ابریشم چنین مینویسد»:
ووتی (  )Tee-Wooخاقان چین به
خواجه حرمسرای خود مأموریت
میدهد که به سفر خطرناکی در باختر
برود و او با غالمش عازم سفر میگردد.
او پس از گذشتن از استان کان سو
( )KanSuبه سرزمین هونها میرسد
و نزدیک به ده سال نزد خان هونها
میماند و با کنجکاوی بسیار زندگی
اجتماعی و وضع اقتصادی مردم آن
سرزمین را مورد مطالعه و بررسی
قرار میدهد .سپس از راه فرغانه به
چین باز میگردد .نتیجه گزارش او به
دربار خاقان چین این میشود که در
سال  ١٢٣پیش از میالد به فرماندهی
سپاهی انتخاب میشود که باید به
نواحی غربی چین که امکان تجارت با
آنها وجود داشت رهسپار گردد.
ادامه دارد
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه

وخواندنی

رابطه ساواک وشاه

دکتر هوشنگ نهاوندی
در کتاب ارزشمند خود بنام
«محمدضا پهلوی آخرین شاهنشاه»
درمورد رابطه شاه و ساواک می
نویسد ...:درباز گشت به کاخ ملک
آباد با هلی کوپتر برفراز کارگاه
ساختمانی پردیس جدید دانشگاه
فردوسی پرواز کردوبه اطرافیانش
گفت «می خواهم بعدازظهر
فردا با استادان دانشگاه دیدار کنم».

جلوگیری کند .رئیس دانشگاه
[فردوسی] به آنان گفت  «:هیچ
استثنائی وجود نخواهد داشت .وگرنه
خودمن به تنهائی بحضور اعلیحضرت
می رسم وادای احترام می کنم  ...می
خواهید قبول کنید می خواهید قبول
نکنید  .تصمیم باشماست ».الجرم
مسئوالن مسئله را برای اتخاذ نهائی
به استحضار شاه رساندندکه درحضور
جمع سخت برآشفت وگفت  «:چطور

عبدالعظیم ولیان استاندارخراسان
به عرض رساند «چگونه می توان
صدها تن استادرا ظرف چندساعت
درجریان گذاشت وبه کاخ فراخواند؟»
شاه با سردی پاسخ داد« همین است
که گفتیم  ».همان شب دکتر پرویز
آموزگار رئیس دانشگاه از موضوع
آگاه شد وتمام شب کوشید مقدمات
آن شرفیابی را فراهم آورد ...درساعت
 11صبح استاندار ومسئول ساواک
منطقه  ،فهرستی هشت نفره از
استادان نامطلوب به رئیس دانشگاه
دادندوازوی خواستند که بدالیل
امنیتی از باریابی شان به حضورشاه

ساواک به خود اجازه می دهد
که برای من تعیین تکلیف کند؟»
...باین ترتیب بعدازظهر همانروز
شاه با چندصدتن دانشگاهی که با
اتوبوس و بدون هیچ تفتیشی به
محوطه کاخ ملک آباد آمده بودند
دیدارکرد .دانشگاهیان برایش به
مدتی طوالنی کف زدند .شاه ُخرم
وخندان بود .دکترپرویز آموزگار به
وی گفت «اعلیحضرتا همه ما ازاین
که درحضورتان هستیم خوشحالیم».
ومحمدرضاشاه پاسخ داد « :ماهم
همینطور»...

گریپ جهانگیر
دراواخر جنگ اول جهانی آمریکا
گرفتار مخوف ترین مرض ساری شد
که آسیب شناسان نام آنرا گریپ
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زلزله ورانندگی

گذاشتند.این بیماری
جهانگیر
 548452نفررا درآمریکا 500
هزارنفررا درمکزیک  44 ،هزارنفررا
درکاناداقربانی گرفت .

آزادی

حرارت خواب
برطبق محاسباتی که انجام
گرفته بدن انسان درهنگام استراحت
کامل حرارتی معادل حرارت یک
المپ شصت وات تولید می کند.و
نیاز بدن به انرژی به حداقل ممکن
میرسد بطوریکه فقط دو حبه قند
برای فعال کردن این ماشین شگفت
انگیز دریک ساعت کافی است .

همه ما از وقوع زمین لرزه
هراس داریم اما درحالیکه درجاده
ای به رانندگی مشغولیم هرگز به
خطرات آن فکر نمی کنیم  .مطالعات
نشان داده است که هرزلزله سهمگین
حداقل حدود  15000نفررا می کشد
اما کسانیکه درهرسال براثر حوادث
رانندگی جان خودرا ازدست می دهند
به حدود نیم میلیون نفر می رسد.

وزن ما در ماه
نیروی جاذبه درکرات
مختلف متفاوت است بطوریکه
شخصی که درکره زمین  60کیلوگرم
وزن دارد درکره ماه وزنش ده
کیلوگرم  ،درکره مریخ  25کیلوگرم
درمشتری  150کیلوگرم وبه فرض
اگر بتواند به کره خورشید برود 1700
کیلوگرم وزن خواهد داشت .

قهوه ونیایش
برطبق بررسیهای صورت
گرفته نوشیدن قهوه برای اولین بار
در یمن امروزی شروع شده است.
استفاده ازاین نوشیدنی را حکام
محلی تشویق می کردند زیرا براین
باور بودند که نوشیدن قهوه خواب را
ازبین می برد و تمایل به دعا و نیایش
را دردل شب افزایش می دهد.

طاقت گرسنگی

باران ُسرخ

در 28دسامبر سال
 1860بارانی برنگ ُسرخ برروی شهر
«سی ینا» درایتالیا بارید  .این باران
به استثنای فواصل بسیار کوتاه مدت
سه روز متوالی ادامه داشت  .بطوریکه
سبب وحشت شدید ساکنین شهر
گردید.
البته هرگز دلیل روشن وعلمی این
باران عجیب کشف نشد ولی گفته
شد احتماالً باد ذرات سرخ رنگ
شنهای آفریقا را به آنجا آورده وباران
شدید آنهارا باخود برشهر «سی ینا»
فروریخته است .
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حتم ًا خوانده ویاشنیده اید
که هرچند یک بار سنگهای آسمانی
بزرگی برروی زمین سقوط می کنندو
باعث سروصدای زیاد ووحشت بین
مردم می شوند .عالوه بر این سنگها
هرسال میلیاردها ذرات میکروسکپی
ازستاره های مختلف روی زمین می
ریزند که وزن کل آنها را حدود یک
میلیارد تن برآورد می کنند واگر هم
اکنون درفضای باز باشید ممکن
است چندین ذره میکروسکپی
آسمانی برسر شماهم بریزد.
نکته جالب دربارۀ این ذرات آسمانی
این است که وزن تک تک آنها
کمتراز یک میلیونیم گرم است لذا
با آنکه تعدادآنها از میلیارد ضربدر
میلیارد هم بیشتر است کسی متوجه
سقوط آنها نمی شود.

موریانه ها

کاغذ سنباده

درزمانهای قدیم آینه های
آبی در مشرق زمین بسیار متداول
بود به این ترتیب که مقداری آب
را در ظرفی که کف آن رنگ تیره
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قدیمی ترین ماده
پنیرگونه ای که تا کنون شناخته شده
است کشک است که برای اولین بار
عرب ها آن را ازشیر بُز تهیه کردند.

دررودخانه های پرآب
آمریکای مرکزی وآمریکای جنوبی
نوعی سوسمار زندگی می کند که فوق
العاده صلح طلب است  .متأسفانه این
صلح طلبی او به قیمت جانش تمام می
شود چون انسانهای طمعکار بخاطر
پوست قیمتی این سوسمار بصورتی
وحشیانه آن را شکار می کنند

آینه های آبی

مارها می توانند برای مدت
نسبت ًا طوالنی بدون خوردن غذا
زندگی کنند.رکورد این روزه را یک
افعی دریک باغ وحش شکست که
مدت دوسال و ن ُه ماه لب به غذا نزد.

قدمت کشک

سوسمار بی خطر

قوی وحشی
در قرن گذشته قوی
وحشی توسط شکارچیان بصورتی
وحشیانه شکار می شد .این اقدام
شکارچیان بخاطر گوشت این حیوان
زیبا نبود بلکه پرهائی که درقسمت
سینه ی آن وجود دارد به قدری نرم
است که برای تهیه بالش های راحت
ونرم ازآن استفاده می کنند .پس از
کندن پرهای سینه ،گوشت بدن این
حیوان را دور می ریختند.

داشت می ریختند تا تصویررا خوب
منعکس کند وآنها بتوانند صورت
خودرا درآب ببینند.

ذرات آسمانی

زمانی که هنوز کاغذ
سنباده کشف نشده بود برای سنباده
زدن وصاف کردن سطح اشیاء از
پوست کوسه ماهی استفاده می
کردند .برای این کار پوست کوسه
ماهی را درآفتاب خشک می کردند
تا برجستگی های ریز و بُرنده ای
که برسطح آن بود بتواند ناهمواری
های موجود برسطح اشیاء را ازبین
ببرد .این روزها برای تهیه سنباده
از اکسید آلومینیوم استفاده می
کنند که مرغوب ترین آن دربرزیل
یافت می شود .نوعی سنباده هم که
امروز استفاده می کنیم مقداری از
َگرد موادی مصنوعی وطبیعی است
که باهم ترکیب می شوندو با چسب
برروی ورقه کاغذ ویا تکه های چوب
(عکس زیر)می چسبانند.

اگر موریانه درخانه شما
پیداشود باید بدانید که خالص شدن
از دست آنها کار بسیار دشواری است

نداری از گرسنگی می مردند.

سرِکله قندی
زئیر نام کشوری در
آفریقای مرکزی در فاصله میان
سالهای  ۱۹۷۱تا  ۱۹۹۷میالدی بود
که امروزه جمهوری دموکراتیک کنگو
نامیده میشود .دراین کشور زمانی
رسم عجیب وغریبی رایج بود .آنها
برای این که سرشان فرم مخصوصی
به خود بگیرد سر بچه ها را ازبدو
تولد با پارچه ای خیلی محکم می
بستند تا سرشان دربزرگی مانند کله
قند دراز وباریک شود .هم اکنون در
جمهوری دموکراتیک کنگو تعدادی
که سرشان کله قندی است دیده می
شوند.

کاله گمشده بودا

درست است که عمر حشرات معموالً
خیلی کوتاه است اما این موضوع
درمورد موریانه ها صدق نمی
کند زیرا ملکه موریانه تا  15سال
قادراست تخمگذاری کند ومهمان
خانه شماباشد.

معبد عظیم تات
یوانگ درالئوس یکی از شاهکارهای
هنر معماری جهان است  .این معبدرا
دراصل برای نگهداری یک کاله که
گفته می شد «بودا» ازآن استفاده
میکرده ساختند اما قبل از اتمام
ساختمان معبد  ،آن کاله دزدیده شد
و دیگر هرگز پیدا نشد.

پرخورها
درقرون وسطی تا اواخر
سالهای  1600میالدی ثروتمندان
واشراف اروپائی آنقدر در خوردن
غذا زیاده روی می کردند که نمی
توانستند پس از صرف غذا بخوابند
بطور نشسته
و مجبور بودند
ودرحالی که تعدادی بالش درپشت و
پهلوهایشان گذاشته می شد بخوابند.
درهمان زمان عده ای هم بعلت فقر و

آزادی
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گیاهان دریائی آن دسته از گیاهانی
هستند که ازسطح آب دریا تا عمقی
که نورخورشید به آن میرسد نشو
ونما می کنند .نورخورشید تا حدود
عمق یکصد متری آب نفوذ می کند.
این منطقه را دراصطالح علمی منطقه
فوتیک  Photic Zoneمی گویند .ساده
ترین گیاه دریائی فوتوپالنکتون ها
هستند که گیاه تک سلولی بشمار
میروند و در آب شناورند.

پرسش وپاسخ علمی
هرژول برابر است با انرژی الزم برای
حرکت دادن نیروئی برابر با یک
نیوتون درمسافتی معادل یک متر.
هرکالری نیز برابر است با 4/187
ژول.از نظر دانشمندان «کار» بمعنی
انتقال انرژی است  .وقتی شما چیزی
را حرکت می دهید «کاری» انجام
داده اید ودراین انجام کار مقداری
از انرژی خودرا به آن «چیزی» که
«کار» برروی آن صورت گرفته منتقل
می کنید.

بیماری چیست؟
هر عاملی که بتواند کار طبیعی عضوی
از بدن موجود زنده را مختل کند
بیماری است  .بیماریها ممکن است
کوتاه مدت و یا طوالنی مدت باشند..
ممکن است رشد بیماری کند و یا تند
باشد .بعضی از بیماریها نام خودرا از
عضوی که کار طبیعی اش را نمی تواند
انجام دهد می گیرند مثل بیماریهای
قلبی یا ریوی وبعضی از کاری که آن
عضو انجام می دهد نام خودرا کسب
می کنند مثل بیماریهای تنفسی.
بعضی از بیماریها مسری هستند و
برخی غیر مسری .

ازآن زمان ببعد بسیاری ازدانشمندان
برروی این فرضیه کار کرده اند که آیا
بشر می تواند درزمان سفر کند و به
گذشته بازگردد و یا به آینده برسد.
خود اینشتین گفته بود که ما نمی
توانیم در زمان حرکت کنیم برای
اینکه باید سرعتی بیش از سرعت نور
داشته باشیم اگر شما باسرعتی بیش
از نور حرکت کنید بمعنی آن است
که زمان متوقف می شود ودرآنصورت
شما وجود نخواهید داشت .

زمین قابل
کشت

تنها  12درصد از سطح زمین که یخی
برروی آن نیست قابل کشت وزرع
است که مساحتی حدود  13میلیارد
هکتار را شامل می شود .بقیه سطح
زمین یا بسیار خیس است یا خیلی

انرژی وکالری
بیماریهای عفونی معموال از باکتری
ها  ،میکربها و یا ویروس ها بوجود
می آیند مثل سرماخوردگی معمولی
آنفلوآنزا  ،فلج اطفال و سرخک .
واکسن می تواند ازبروز بسیاری از این
بیماریهاجلوگیری کند.

کالری قب ً
ال واحد اندازه گیری انرژی
بود اما اکنون فقط برای اندازه گیری
انرژی حاصل از خوراک بکار میرود.
امروز انرژی را با ژول اندازه میگیرند.

زمان وبُعد
چهارم

اینشتین نشان داد که زمان در
مکانهای مختلف با سرعتهای مختلف
همراه است .و درعین حال بعنوان بُعد
چهارم محسوب می شود.
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آزادی

خوراک
مدیترانه ای

خوراک مدیترانه ای به مواد تشکیل
دهنده آن مربوط می شود که در
شرایط اقلیمی مدیترانه به عمل
آمده باشند .دراین نوع خوراک ،
روغن زیتون برای ساالد و خوراکهای
سرخ کردنی استفاده می شود.
معموالً خوراکهای ایتالیائی  ،یونانی ،
ترکی ،اسپانیائی و آفریقای شمالی را
دردسته بندی خوراکهای مدیترانه ای
جای می دهند.

گیاهان دریایی
خشک است ویا سرما ی سخت برآن
شالق می زندو یا خاک آن زمین از
موادغذائی مناسب برای رشد گیاه
برخوردار نیست .درآمریکای شمالی
 22درصد از زمین قابل کشت وزرع
است اما فقط  13درصد آن مورد بهره
برداری است درآفریقا نیز  16درصد
سطح زمین قابل کشت وزرع است
اما فقط  6درصد ازآن زیر کشت رفته
است .
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می گیرد سرد شود.

مدت خواب
طبیعی

ساختمان مغز

منابع تهیه شکر
شکر ماده ای شیرین وطبیعی است که
بوسیله گیاهان و یا حیوانات ساخته
می شود .عسل که از زنبورعسل
بدست می آید حاوی قند فراکتوز
است  .شیر که از حیوان بدست می آید
حاوی قند الکتوز است .همه گیاهان
سبز حاوی قند هستند .معمولی ترین
قند ساکروز است که عموم به آن
«قند» یا «شکر» می گویند  .بیشتر
قند مورد استفاده ما از چغندر قند و
گیاه نیشکر بدست می آید.

مغز انسان از بیش از یکصد میلیارد
سلول عصبی بنام نرون تشکیل شده
است .هر نرون به  25هزار نرون دیگر
متصل است .بنابراین مغز تریلیون
تریلیون مسیر برای انتقال پیام های
عصبی دارد.مغز دخترها  2/5درصد
وزن بدنشان است ولی مغز پسرها دو
درصد وزن بدن آنانرا تشکیل می دهد
درهردقیقه  ./85لیتر خون به مغز ما
می رسدواین مقدار خون  15درصد
کل خون بدن ماست .

برای آدمهای پانزده تا هیجده ساله
بطور متوسط حدود  8ساعت خواب
کافی است .اما انسانها باهم فرق دارند.
آدمهای کم هوش بیشترازآدمهایی که
دارای سرعت انتقال بوده وزود فهم
هستند می خوابند.آدمی که تشنه
شروع کردن فعالیت روزانه خود
است عالقه ای به لمیدن وغلت زدن
توی رختخواب ندارد .همه ی این
مالحظات قبل ازهرچیز نمایشگر رشد
ذهنیات انسان موجودی است که مغز
وی پیوسته سرشار از دیده ها وهوس
هاست  .اما این انسان بدون شک
حیوانی است که کمتراز حیوانات دیگر
می خوابد.بهترین کاربرای آنکه بدانید
شما به چندساعت خواب نیازدارید
این است که خودتان را موردآزمایش
قراردهید.اگر توانستید صبح بدون
کمک ساعت شماطه دار سرساعت
دلخواه ازخواب بیدارشوید درجریان
روز نیز احساس کم خوابی نکردید

عصر یخ دورانی است که میلیونها
سال ادامه داشته است  .فرضیه های
گوناگونی برای وقوع یخ بندان برسطح
زمین وجوددارد.یکی از فرضیه ها
این است که موقعیت زمین نسبت به
خورشید تغییر می کند .دلیل دیگر
تغییرات اقلیمی لکه های سیاهی
است که برسطح خورشید بوجود می
آیدو  11سال طول می کشد که سطح
خورشیدرا طی کنند .این لکه های
خورشیدی به هوای طوفانی برسطح
زمین ارتباط دارند .همچنین هوای
زمین می تواند براثر انفجارهای
آتشفشانی و خاکسترهای آن که
جلوی رسیدن نور خورشیدرابه زمین

شماره  -73سال هفتم

واکس با تخم
مرغ

اجناس چرمی  ،ازقبیل کیف  ،کفش،
چکمه  ،یا کت چرمی را می توانید
مانند روز اول نو وبراق کنید .آیا می
دانید چطور؟ خیلی ساده است .یک
سفیده تخم مرغ را آنقدر بهم بزنید
تا کف کند آنگاه پارچه ای را درداخل
آن فرو کرده و پس از خیس شدن با
سفیده تخم مرغ آن را برروی شیئی
چرمی بمالید .بعدکمی صبر کنید و با
یک پارچه خشک سطح شیئی چرمی
را ماساژ دهید تا برق بیفتد.

بوی میگو

خانه های اولیه

عصر یخ

حرکت کنید  .به این ترتیب همه دود
اتاق برطرف خواهدشد.

زمانی همه فکر می کردند که انسانهای
اولیه در غار زندگی می کردند  .اما
امروز مشخص شده که غار محلی
برای اجرای مراسم مذهبی بوده است .
نخستین خانه های مورد استفاده
انسان از موادی مانند چوب  ،برگ
درختان  ،علفها و گِل والی درست می
شد درعصر سنگ انسانها درکلبه های
گِرد و ُمد َور زندگی میکردند.نخستین
خانه های آجری متعلق به  9500سال
پیش در آناتولیا در خاورمیانه کشف
شده است .

معنایش این است که خواب شب
پیش برای شما کافی بوده است .
یک ُچرت کوچک بعدازصرف ناهار
یادرپایان بعدازظهر بسیار مفید است
وشماراتاپایان روز سرحال وشاداب
نگهمیدارد

برطرف کردن
دود دراتاق
اگر شومینه داخل اتاق شما دود می
کند برای برطرف کردن دود کمی
سرکه و معادل آن آب گرم راباهم
مخلوط کنید .سپس حوله ای را
درداخل این محلول فروببرید و بعد
آن را خوب بچالنید تا آب آن گرفته
شود وآنگاه حوله را باالی سرخود
تکان دهید و درطول وعرض اتاق

آزادی

میگو غدائی بسیار مفید است اما
برخی به دلیل بوی آن از خوردنش ابا
دارند .برای برطرف کردن بوی میگو
پس از گرفتن پوست آن درون ظرف
آبی بریزیدوبگذارید بپزدیک ساقه
دارچین را در ظرف میگو که درحال
جوشیدن است بیندازیداین عمل بوی
میگورا ازبین برده ولی درطعم ومزه
آن تأثیری نمی گذارد ضمن ًا هنگام
پاک کردن میگو روده سیاه رنگی
که درقسمت پشت جانور قرارگرفته
ومعموالً مملو از شن است جداکنید..
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جهان گشودند .آن دو شش سال
داشتند که پدرشان ،رضا پهلوی به
سلطنت رسید.
اشرف پهلوی در دوران پادشاهی
برادرش ،عهدهدار پستهایی چون
ریاست سازمان شاهنشاهی خدمات
اجتماعی ،نایب رئیسی کمیته ملی

ریاست کمیسیون عالی حقوق بشر
سازمان ملل متحد را برعهده داشت.
او پس از انقالب سال  ۱۳۵۷ایران را
ترک کرد و  ۳۷سال گذشته را در
اروپا و آمریکا به سر برد .درعکس باال
واالحضرت اشرف درکنار آمباسادور
اردشیرزاهدی دیده می شود.

زآنجا
ا

واالحضرت اشرف پهلوی خواهر
توأمان محمدرضاشاه پهلوی پنجشنبه
( ۷ژانویه ۱۷ /دی) درموناکو به علت
کهولت سن در  96سالگی بدرود
حیات گفت  .اشرف و محمدرضا
پهلوی چهارم آبان  ۱۲۹۸چشم به

پیکار با بیسوادی ،ریاست سازمان
زنان ایران ،ریاست کمیته ایرانی
حقوق بشر و نماینده ایران در
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
متحد بود.
اشرف پهلوی همچنین در سال ۱۹۷۰

ازاینجا

واالحضرت اشرف پهلوی درموناکو آرام گرفت

پسرواالحضرت فوزیه و برادرناتنی واالحضرت شهنازدرگذشت
واالحضرت «حسین شیرین» فرزند واالحضرت فوزیه و اسماعیل شیرین
متولد  1955که در سویس زندگی می کرد درروز شنبه  16ژانویه  2016میالدی
زندگی را بدرود گفت  .واال حضرت حسین برادرناتنی واالحضرت شهناز
بود و به دوکشور مصروایران عالقه وافری داشت  .درگذشت اورا به همه
بازماندگانش بویژه به واالحضرت شهناز صمیمانه تسلیت می گوئیم.

جراحی بینی درتهران رواج دارد

خبرگزاری رویترز تصاویری
از یک اتاق عمل جراحی
بینی در تهران منتشر کرده
است .رئیس پنجمین کنگره
انجمن راینولوژی ایران گفته
گستردهترین عمل زیبایی در
ایران جراحی بینی است و ایران
رتبه اول جهان را در این زمینه

ازهمه جــــــــــــا

عملیات تجسسی پلیس آلمان علیه یک فرمانده احتمالی داعش

حمله به ساختمان پناهجویان

خرید هواپیمای ایرباس

یک ساختمان در فنالند که در آن
پناهجویان اسکان داده شده اند با
سه کوکتل مولوتف هدف حمله قرار
گرفت.
کوکتل مولوتف ها به سمت در ورودی
این ساختمان پرتاب شدند اما باعث
آتش سوزی عمده یا تلفات جانی
نشدند.پلیس فنالند در همین ارتباط
جوانی  ۲۵ساله را بازداشت کرده
است.در مرکزی که چهارشنبه شب
مورد حمله قرار گرفت  ۸۰مهاجر و
پناهجو ساکنند.سال گذشته میالدی
 ۳۲هزار پناهجو وارد فنالند شدند.
نخست وزیر فنالند در آن زمان
اعالم کرد خانه دوم خود را در اختیار
پناهجویان قرار می دهد ،و این وعده
ای بود که هرگز عملی نشد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
همزمان با اجرایی شدن (برجام) در
جمع خبرنگاران اعالم کرد که در پی
مذاکراتی که در چند ماه گذشته با
شرکتهای مهم تولیدکننده هواپیما
انجام شد ،ایران و شرکت ایرباس
فرانسه بر سر معامله  ۱۱۴فروند
هواپیما به توافق رسیدند.
در سفر حسن روحانی به ایتالیا و
فرانسه برنامه خرید هواپیما از این
کشورها پیگیری شد و چنان که
مسئوالن دولتی میگویند در تفاهم
اولیه با ایرباس تعداد هواپیماهایی که
ایران قصد خرید آنها را دارد به ۱۱۸
فروند افزایش یافت.
برخی از رسانههای وابسته به سپاه
این سفر را به باد انتقاد گرفتند.

صدای آلمان :رییس اتحادیه
فروشندگان فرش دستباف ایران
میگوید در سالهایی که تحریمها
علیه ایران مانع از ورود فرش ایرانی
به آمریکا بود هند جای ایران را گرفته
و آمریکا مانند سابق ،چندان خواهان
فرشهای گران قیمت و عتیقه نیست.
چند روز پس از
ورود مجدد فرش
ایران به بازار
آ مر یکا  ،مجتبی
عر ا قچی  ،ر ییس
ا تحا د یه
فروشندگان فرش
دستباف ایران
«به
میگوید:
سختی میتوانیم

بازار آمریکا را که در دوران تحریم،
کشور هند این بازار را از آن خود
کرده است ،دوباره به دست آوریم،
زیرا قیمت فرشهای هندی نصف
قیمت فرشهای ایرانی است».
در حال حاضر مشکلی برای صادرات
فرش به آمریکا وجودندارد.

بازار فرش ایران در آمریکا در تصاحب رقبای هندی

پلیس آلمان در یک عملیات
در
تجسسی
غافلگیرکنندهی
نزدیکی شهر ماینتس واقع در ایالت
راینلندفالتس این کشور ،خانهی
شخصی را جستجو کرد که احتماال
از فرماندهان گروه تروریستی «دولت
اسالمی» بوده است .سخنگوی
دادستانی کل آلمان روز یکشنبه (۷
فوریه ۱۸/بهمن) اعالم کرد که در یک
عملیات تجسسی پلیس در نزدیکی
شهر ماینتس خانهی افرادی تفتیش
شده که گمان میرود در جنگ
داخلی سوریه در خدمت سازمانهای
تروریستی بودهاند.
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در این عملیات شواهدی مشخص
برای نقشههای تروریستی یافت
نشده است .دادستانی کل آلمان نام
سازمان تروریستی را نیز ذکر نکرده و
همچنین دربارهی ملیت افراد مظنون
چیزی نگفته است .اینکه آیا در این
عملیات فردی بازداشت شده یا نه نیز
هنوز روشن نیست.
خبر عملیات تجسسی پلیس را
نخست «اشپیگلآنالین» منتشر و
اعالم کرد که یکی از افراد مظنون از
فرماندهان گروه تروریستی «دولت
اسالمی» در سوریه بوده است.

آزادی
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گروه فمن به بازدید روحانی ،از فرانسه،اعتراض کرد

یکی از اعضای گروه فمن که از
جنبشهای بین المللی مدافع حقوق
زنان است ،روز پنجشنبه  ۲۸ژانویه
( ۸بهمن) در اعتراض به بازدید
حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران
از پایتخت فرانسه ،خود را بصورت
نمادین از پلی در شهر پاریس حلق
آویز کرد .بر روی تابلویی در نزدیکی
او نوشته شده بود« :روحانی ،جالد
آزادی خوش آمدی».

پیشنهاد عربستان برای اعزام نیرو به سوریه

وزیر دفاع آمریکا از پیشنهاد عربستان
برای اعزام نیروی زمینی به سوریه با
هدف مقابله با گروه تروریستی «دولت
اسالمی» استقبال کرد .عربستان
اعالم کرده آماده مشارکت در عملیات
زمینی ائتالف بینالمللی علیه داعش
در سوریه است.
کارتر تصریح کرد افزایش همکاری
سایر کشورهای عضو ائتالف
بینالمللی ضدداعش به آمریکا
کمک میکند تا نبرد علیه این شبکه
تروریستی را سرعت بخشد.وزیر دفاع
آمریکا پنجشنبه ( ۴فوریه ۱۶ /بهمن)

دارد .با قاطعیت نمیتوان گفت رواج
جراحی بینی بین جوانان در ایران،
پدیدهای مثبت یا منفی است .از یکسو
تالش برای زیباتر شدن نشانهی مثبتی
از تقویت هرچه بیشتر فردگرایی در
جامعه ایران است ،از سوی دیگر برخی
جامعهشناسانپدیدهانقالبجراحیهای
بینی در ایران را نشان ه کم شدن اعتماد
به نفس افراد جامعه میدانند.

تبلیغ عطر با سیمای سوفیا لورن

خانه مد «دولچه و گابانا» سوفیا
لورن ،ستاره مشهور ایتالیایی را
به عنوان چهره تبلیغاتی عطر
جدید خود انتخاب کرد .سوفیا
لورن که  ۸۱سال دارد قرار است
به خبرنگاران گفت« :ما از چنین
خبرهایی استقابل میکنیم ».او افزود
که منتظر است تا هفته آینده در مورد
پیشنهاد عربستان با وزیر دفاع این
کشور در بروکسل گفتگو کند.

در فیلم تبلیغاتی کوتاهی ظاهر
شود که کارگردانی آن را جوزپه
تورناتوره (فیلمساز سرشناس
ایتالیایی) و آهنگسازی آن را
انیو موریکونه بر عهده دارند.

 ۲۲مورد آزار جنسی در اولین روز کارناوال کلن
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جشنهای کارناوال در ایالت نورد راین
وستفالن آلمان از روز پنجشنبه (۴
فوریه  ۱۵ /بهمن ماه) آغاز شد .پلیس
کلن میگوید در اولین روز کارناوال
نزدیک به  ۱۸۰نفر بازداشت شدند .در
مجموع  ۲۲۰شکایت تنظیم شد که یک
مورد تجاوز به یک زن است .کارناوال
امسال با تدابیر شدید امنیتی برگزار
میشود .به گزارش خبرگزاری آلمان،
این درحالی است که در سال گذشته طی
یک روز از روزهای کارناوال ،حداکثر ۱۰
مورد آزار جنسی گزارش شده بود.

اولین مورد آلودگی به زیکا در آمریکا از رابطه جنسی

اولین مورد از آلودگی به
ویروس زیکا در ایالت تگزاس
آمریکا گزارش شده است .این
فرد احتماالً از طریق برقراری

آزادی

رابطه جنسی به این ویروس مبتال
شدهاست.سازمانبهداشتجهانی
برای مبارزه با این بیماری وضعیت
اضطراریبینالمللیاعالمکرد.
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گش
تی ردمیان کتابها

دکتر همایون آرام -پاریس
راهکارهای طبیعی برای

مقابله با فشار روحی واضطراب

میلیونها نفر درسراسر جهان مبتال
به فشارروحی ( ) Stressواضطراب
( ) Anxietyهستند .بنا به گزارش
انجمن «اضطراب وافسردگی» ایاالت
متحده  ،هیجانات وفشارروحی شایع
ترین بیماری روانی درآمریکا می
باشند .تعداد بالغین مبتال به این
بیماری ها به تقریب  40میلیون نفر
می باشند.
مشگالت خانوادگی  ،گرفتاریهای
مالی و شغلی  ،ونیز بیماریهای مختلف
جسمی از علل این بیماری می
اشند .عالئم فشار روحی عبارتند از:
خستگی  ،بی خوابی  ،نقصان تمرکز
فکری  ،اضطراب  ،عصبانیت  ،بد بینی،
بی اشتهایی  ،تهوع  ،امتالء معده ،
سردرد وعدم تمایل به رابطه جنسی .
بسیاری از بیماران مبتال به اضطراب
و هیجانات روحی برای درمان از
داروهای نسخه ای که پزشکان تجویز
می کنند استفاده می کنند .فرآورده

سوء هاضمه  ،نفخ  ،ترشی معده ،
زخم معده  ،اسهال وتختالالت روده
ای وهمچنین برای درمان زخم های
دهان بکاررفته است .
دانشمندان مرکز پزشکی پنسیلوانیا
اثر بابونه را دردرمان هیجان های
روحی موردبررسی قراردادند .عالئم
دربیمارانی که از مکمل های بابونه
بمدت  8هفته استفاده کرده بودند
درمقایسه با آنهائی که ازیک فرآورده
غیر فعال (  )Placeboاستفاده کرده
بودند کاهش بسیار یافته بود.
بابونه بصورت قرص  ،کپسول و چای
وجود دارد  .مقدار مصرف کپسول آن
 2تا  3گرم سه باردرروز
می باشد .درسالهای اخیر استفاده
از چای بابونه روزی  3تا 4بار مورد
توجه قرارگرفته است  .برای درمان بی
خوابی می توان یک فنجان آن را
قبل از خواب نوشید.
واکنش الرژی نسبت به بابونه نادر
است  .ومصرف آن دردوران حامگی
ودرزنان شیرده بالمانع است .

والریان

های طبیعی زیررا می توان بجای این
داروها بکاربرد:.

بابونه:
این گیاه سودمند از خانواده گل داودی
است ودراروپا وآسیای غربی می روید
بابونه ازقرنها پیش برای درمان
اختالالت گوارشی مورد استفاده
بوده است  .گلهای خشک آن حاوی
بسیاری از ترکیبات مالونوئید می
باشدکه دارای اثر ضدالتهابی ،
ضداسپاسم ونیز ُشل کننده عضالت
بخصوص دردستگاه گوارش می
باشند.
درگذشته بابونه برای درمان بی
خوابی  ،واختالالت گوارشی مانند
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والریان (علف گربه) گیاهی است که
درهمه فصول درکشورهای اروپایی
وآمریکای شمالی می روید .دارای
گلهای به رنگ مایل به صورتی
است  .ریشه این گیاه قرن ها برای
درمان اختالالت عصبی  ،بی خوابی
 ،و اختالالت دستگاه گوارش بکار
برده شده است  .ریشه والریان دارای
بسیاری ترکیبات سودمند از جمله
اسیدوالریک می باشد.که دارای اثر
تسکینی مالیم  ،آرام کننده وضد
هیجانات است  .درکشورهای اروپایی
ازجمله آلمان وانگلستان پزشکان
 ،والریان را برای درمان بی خوابی ،
اضطراب وکاهش فشارروحی تجویز
می کنند.
مقدار مصرف والریان دربی خوابی
 250تا  500میلی گرم عصاره
استاندارد ریشه آن بصورت کپسول
یاقرص یکساعت قبل از خواب می
باشد .ازچای والریان نیز می توان
استفاده کرد.

آزادی

برخالف داروهائی مانند والیوم و
 ، Xanaxوالریان موجب اعتیاد نمی
شود وبدون عوارض نامطلوب می
باشد .مصرف آن درزنان باردار بدون
خطر بنظر می رسد.
والریان
بنابه گزارش ها تأثیر
دربسیاری از بیماران قابل مقایسه
باداروهای تجویز شده توسط پزشک
می باشد.

اسیدهای چرب اُمگا3
این اسیدهابه ُط ُرق مختلف نقش
مؤثری درحفظ سالمت بدن بازی
می کنند .بدن بخصوص مغز برای
برخورداری از سالمت کامل نیاز
به این چربی های مفید دارد  .اثر
مهم این چربی ها کمک به حفظ
سالمت قلب وعروق می باشد .بعالوه
درکاهش فشار روحی واضطراب کؤثر
می باشند.
درسال 2011
دریک پژوهش
دانشجویانی که پیش از امتحانات
اسیدهای چرب غیر اشباع امگا  3به
مصرف رسانده بودند ،عالئم هیجانی
آنها  20درصد کمتر شده بود .به باور
برخی از کارشناسان کاهش مصرف
ماهی باافسردگی رابطه وجوددارد
 .یک مطالعه ابتدائی نشان داد که
اسیدهای چرب اُمگا  3شدت بیماری
مالیخولیا را 25درصد کاهش می دهد.
ازکارکردهای مهم ودیگر این مواد
پیشگیری از چسبندگی پالکت
های خون به یکدیگر وجلوگیری از
تشکیل چربی های تری گلیسرید که
موجب انسداد رگها وبروز حمله قلبی
و سکته می گردند می باشد.
منابع طبیعی اسیدهای چرب اُمگا3
عبارتند از  :ماهی هایی که درآب
سردزندگی می کنند مانند ماهی آزاد،
ماکرل و ساردین .اسیدهای چرب اُمگا
3مورد نیاز بدن را بهتر است از منابع
خوراکی تأمین نمود .درصورت لزوم
می توان از کپسول روغن ماهی و
اُمگا 3استفاده کرد .بهتر است قبل
از مصرف فرآورده های اسیدهای
چرب اُمگا 3برای آگاهی از عوارض
احتمالی باپزشک مشورت گردد.

یادی از اریج میرزا

محدود کردن مصرف کافئین
مصرف کافئین ( قهوه  ،چای  ،کاکائو،
شکالت ونوشابه های کوال) درابندای
امر موجب احساس آرامش فکری می
گرددولی به سرعت باتحریک ترشح
کورتیزول فشار خون وضربان قلب
راافزایش می دهدومنجر به تشدید
فشار روحی می گردد .بامحدود کردن
مصرف کافئین می توان از تشدید
فشار روحی جلوگیری کرد.

ویتامین

B6

مطالعات آشکار ساخته است که
غذاهای سرشار از ویتامین  B6مانند
موز  ،سیب زمینی  ،وآلو فشار روحی
وتحریک پذیری را کاهش می دهند.
یک مطالعه دردانشگاه تافتز بوستن
نشان داد که کمبود ویتامین  B6در

گروهی از داوطلبان موجب افزایش
قابلیت تحریک اعصاب شد .ویتامین
 B6میزان ماده دوپامین درمغز را که
موجب خوی خوش می گردد افزایش
می دهد.

غذاهای کاربوئیدرات
یک بررسی درکالج بوستن نشان داد
که درنتیجۀ هیجانات روحی ذخیرۀ
سروتونین مغز که احساس خوش
خلقی به آن مربوط است به سرعت
به مصرف می رسد.غذاهای سرشار
از کاربوئیدرات ( مواد نشاسته ای)
مانند نان تازه  ،سیب زمینی پخته ،
پاستا ،و سریو دارای اثر آرام بخش
بقیه درصفحه 48
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هب انتخاب م.ع.آشنا

پروین گنابادی می نویسد :خاطره ای
دارم ازآن روزها دربارۀ ایرج میرزا که
با ادیب نیشابوری حشرونشر داشت
 :همان طور که میدانیم ایرج میرزا
در«عارف نامه» همه مالها را به بک
چوب رانده ولی یکی را استثنا کرده
وگفته است :
فقط یک وقت یک آزاده بینی
یکی چون آیت اله زاده بینی
این شعر یک سابقه تاریخی دارد.
کلنل محمدتقی خان درمشهد قیام
کرده بود ومطبوعات طرفداراو بودند.
ایرج هم شاعربود وهم آزاده  .درآن
وقت شیخ احمد بهار نامی هم  ،به
لهجه مشهدی شعر می گفت که
با ملک الشعرای بهار نسبت دوری
داشت .بهرحال این شیخ احمد بهار
شعرهای محلی می گفت واز جمله
شعرهائی برضد رئیس الوزرای وقت
قوام الشلطنه  -ایرج درجواب بیکی
از شعرهای او  ،شعر معروف «داش
غالم» خودرا گفته بود .البته این
شعر قبلی مفصل است و درروزنامه
ها هم چاپ شد  .بعد کلنل شکست
خورد وکشته شد  ،بگیروببند راه
افتادافسری بنام امیر لشگر حسین
آقاخان درمشهد شروع کرد وبه
توقیف طرفداران کلنل وایرج میرزا
جالل الملک هم درمظان بود که
باید توقیف می شد  .یک شب  ،پیش
مرحوم ادیب بودم که ایرج میرزا
سرزده واردشد .البته او اغلب پیش
ادیب می آمد وروی فرش پاره پاره
ومندرس او می نشست اما زندگی
خودش مجلل بودودم ودستگاه
آبرومندومرتبی داشت  .جالل الملک
باتفاق ادیب به آن یکی اتاق رفته
ویکی دو دقیقه بعد ادیب تنها آمد
سراغ من وگفت  :آقا وضع عجیبی
شده است ! مالحظه کنید حضرت
واال به من پناه آورده اند  .می
خواهند ایشان را توقیف کنند .حاال
ما چه بکنیم ؟ حتما باید برای ایشان
مشروب تهیه نمود  .حاال کی باید
برود برای تهیه آن ...؟ شماباید بروید.
منهم که طلبه بودم وجائی را نمی
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ایرج میرزا بخشی ازعلل عقب ماندگی ایران را « نتیجه تلقین های
شیخ ریاکار وروضه خوانهای شر وجن گیر « ورمال» می داند.

شناختم  .البته شنیده بودم که چند
نفر ارمنی مشروب می فروشند .اما
این جور جاها رابلد نبودم و خالصه
راه افتادم  .پرسان پرسان ارمنی
مشروب فروش راپیداکردم ویک
بطری مشروب خریدم و برگشتم
به حجره ادیب .ادیب خیلی از من
تشکر کرد وگفت  :آقا ! مواظب باشید
کسی نفهمد حاال شما برگردید خانه
وفرداصبح زود بیائید  .روزهای بعد
گاهی می رفتم وچلوکباب می
گرفتم .چون که زندگی ایرج خیلی
تروتمیز ومجلل بود ونمی توانست
دیزی فقیرانه ادیب را بخورد شب
سوم که شد مرحوم ادیب گفت آقا
! مابا حضرت واال فکر خوبی کرده
ایم  .گفتم چه فکری ؟ گفت دراینجا
به حضرت واال سخت می گذرد .اتاق
ما خیلی محقراست وممکن است
همسایه ها هم خبر بشوند واسباب
زحمت حضرت واال بشوند  .برای
ماهم خوب نیست  .مافکرکردیم
که بهتر است حضرت واال تشریف
ببرندمنزل آقازاده  ،آنجا امن تر
است  .آقازاده همان آیت اهلل زاده
بود ومردم به او آقازاده می گفتند.
اوفرزند آخوند مالکاظم خراسانی

بود که از علمای مشروطیت است .
آقازاده درمشهد خیلی نفوذ داشت .
بطوریکه دولت هروقت می خواست
والی جدیدی به مشهد بفرستد قب ً
ال با
آقازاده مشورت می کرد .ادیب گفت:
فرداشب هواکه تاریک شد حضرت
واال به منزل آقازاده می رود .البته
آقازاده خیلی به مرحوم ادیب احترام
می گذاشت وبه وی ارادت داشت .
ایرج ده پانزده روزی درآنجا مانده بود
بعدهم آقازاده ایشان را فرستاده بود
به جای دیگری وبعد وساطت شده بود
واز دولت برای ایشان خط امان گرفته
بودند .چند وقت بعد ایرج دوباره به
مشهد برگشت ویک شب آمد پیش
ادیب و من هم آنجا نشسته بودم .او
«عارف نامه » اش را می خواند .وقتی
به این شعر رسید :
فقط یک وقت یک آزاده بینی
یکی چون آیت اهلل زاده بینی
گفت  ،نگفتی چرا برای آقازاده شعر
گفته ام وتعریفش راکرده ام  .بگذارید
برایتان بگویم که آن شب که بخانه
ایشان رفتم چه شد؟ من درگوشه
اتاقی نشسته بودم وفکر می کردم
که خدایا من شاعر رند الابین مجتهد
چه خاکی برسرم بریزم که آقازاده
باخوشروئی ومهربانی آمد پیش وگفت:
حضرت واال معلوم است که خسته
وکسل هستید بفرمائید برویم آن
اتاق  .پاشدم رفتم به اتاق دیگری ،
همینکه وارد اتاق شدیم دیدم به
به  ،به به  ،چه دم ودستگاهی  .وسایل
راطوری ترتیب داده بودند که انگار
درخانه خودم بودم  .مثل این بود که
آقازاده ازتمام جزئیات زندگی من
اطالع داشته  ،خالصه هرچه بخواهی
آماده بود  .باخودم گفتم  :کجا از اینجا
بهتر .نشستیم ده پانزده روزی درآنجا
بمن چنان خوش گذشت که در خانه
خودم هرگز این جور خوش نگذشته
بود .پس از تعریف این سرگذشت

آزادی

گفت به این جهت است که این بیت
را گفته ام  «.از کتاب صادق هدایت
فرهنگ معاصر صفحه  490انتشاراتمعاصر تهران
ایرج میرزا بخشی ازعلل عقب ماندگی
ایران را « نتیجه تلقین های شیخ
ریاکار وروضه خوانهای شر وجن گیر
« ورمال» می دانددر «عارف نامه»
به خوانندگان خود توصیه می کند
ازسیاست دوری کنند.
تواین کرم سیاست چیست داری
چراپابردم افعی گذاری
سیاست پیشه مردم  ،حیله سازند
نه مانند من وتو پاک بازند
تمام ًا حقه بازوشارالتانند
به هرجا هرچه پاش افتدهمانند
به هر تغییر شکلی مستعدند
گهی مشروطه گاهی مستبدند
سیاست پیشگان درهرلباسند
بخوبی همدگر را می شناسند
همه دانند زین فن سورشان چیست
بباطن مقصد ومقصودشان چیست
بزرگانند دزد اختیاری
وای این دسته دزد اضطراری
یغیراز نوکری راهی ندارند
واال دربساط آهی ندارند
من وتو زود درگیرش بمانیم
که هم بی دست وپابی دوستانیم
درنامه ای درباره همین فرصت طلبان
می نویسد «:بنده که از سالهای دور
ازهروقت بیکاربوده اند  ،محرم تراز همه
درخدمتشان بوده ام وهروقت باکاربوده
اند محروم تر از همه .اززمان وزارت
سابق تاریاست الحقشان مکرر عرض
واسترحام کرده ام که این یکصدتومان
شهریه بااین گرانی ارزاق وپریشانی
اوضاع کفاف معیشتم را نمی کند .همه
راشنیده اند ولی تابیکار بوده اند که
عطایشان موقع نداشته وتاباکاربوده
اند که لقایشان مقدور نبوده است
ناچار می بایست به بخش خدایی ورزق
هوایی قناعت بکنم  .ایرج میرزا دراسفند
 1304گویا دراثر سکته قلبی درتهران
درگذشت وپیکرش درشمیران کنار
آرامگاه ظهیرالدوله بخاک سپرده شد.

صفحه 29
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ردرپند ی روزغل
آسیابان وزاهد

لعبت واال

گفت دانی کیستم من گفت :نه
گفت نشناسی مرا ،ای رو سیه
این منم  ،من زاهدی عالیمقام
در رکوع و درسجودم صبح وشام
ذکر یا قدوس ویا سبوح من
برده تا پیش مالیک روح من
مستجاب الدعوه ام تنها وبس
عزت مارا نداند هیچ کس
هرچه خواهم از خدا  ،آن میشود
بانفیرم زنده  ،بی جان میشود
حال برخیز وبه خدمت کن شتاب
گندم آوردم برای آسیاب
زود این گندم درون دلو ریز
تا بخواهم از خدا باشی عزیز
آسیابت را کنم کاخی بلند
برتو پوشانم لباسی از پرند
صد غالم وصد کنیز خوبرو
میکنم امشب برایت آرزو
آسیابان گفت ای مردخدا
من کجا و آنچه میگویی کجا
چون که عمری را به همت زیستم
راغب یک کاخ و دربان نیستم
درمرامم هرکسی را حرمتیست
آسیابم هم  ،همیشه نوبتیست
نوبتت چون شد کنم بار تو باز
خواه مومن باش و خواهی بی نماز
باز زاهد کرد فریاد و عتاب
کاسیابت برسرت سازم خراب
یک دعا گویم سقط گردد خرت
بر زمین ریزد همه بار و برت
آسیابان خنده زد ای مرد حق
از چه بر بیهوده می ریزی عرق
گر دعاهای تو می سازد مجاب
با دعایی گندم خود را بساب...
“موالنا”

صفحه30

خسته بال

لبم به سازتهی ازترانه می ماند
دلم به مرغک بی آشیانه می ماند
به بیکرانگی وهم آنچنان غرقم
که هر سراب به چشمم کرانه می ماند
ِ
گریز ِ ابرو تنِ
دشت تشنۀ رگبار
به عشق ما و وفای زمانه می ماند
خروش اشک به خاموشخانۀ چشمم
به جلوه های غم بی بهانه می ماند
تمام هستی من انتظار ِ فردابود
گذشت ِ عمر  ،مرچون فسانه می ماند
نماز هرسحرم آیه های بیزاری است
سکوت من به دعای شبانه می ماند
به خسته بالی آن جغد عاصی ام «لعبت»
که هر خرابه ام اینک به خانه می ماند
نصرت رحمانی

نوبت

چـندرباعی

قاسم الربُن

لعبت واال ،شاعر ،ترانهسرا،
روزنامهنگار و داستاننویس در
روز بیستم آبانماه سال ۱۳۰۹
خورشیدی در تهران متولد شد.
پدرشمحمدحسینواال،ملقببه
ظهیرالسلطان ،مادرش منیر واال.

حلقه بردرزدم صدابرخاست
 کیست ؟گفتم که  :شاعربدنام.
گفت  :امشب که نوبت تونبود
شب دیگر بیا و بستان کام
سایۀ شاعری به درافتاد
شب دیگر که بادمست بهار
سوت در ناودان کج می زد
قصه می گفت با درخت انار
ضیاء الدین خالقی
گل به گالب می رسد
َرز به شراب ومن به درد

عصاره

آزادی

پروانه فروهر

درد عصاره ی من است

تا کی به میان اشک وخون باید زیست؟
با گوهر عقل درجنون باید زیست؟
فرزانگی ام به نیم جو کس نخرید
درحیرتم این زمان که چون باید زیست
***
هشیار کجا لذت مستی داند؟
شأن وشرف باده پرستی داند
چون مست نئی دم مزن از هستی خویش
مست است که رازورمز هستی داند
***
درگردش پرگار کجا جای من است
این ورطۀ پُرهول نه دنیای من است
من ُمرغم والنه ام بلندای خیال
هرنغمه که بشنوید از نای من است
***
پیمانه شکست ورفت پیمان شکنم
چون مرغ رسیده پر گرفت ازچمنم
جان بود تو گوئی که برون شد زتنم
بارفتن جان چه ماند جز پیرهنم ؟

انگـهان

مهدی شادخواست

خبرت نمی کند؛
ناگهان می آید

گلویت را می فشارد
وادارت می کند
اعتراف کنی ...
عشق ،
هیج وقت درنمی زند!
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می خواهمت ای باغ بی گل

می خواهمت ای باغ بی ُگل
ای سوخته  ، ،ای بی ستاره
می خوانمت صد نقش رنگین
می بارمت دراشک خونین
من پاس می دارم ترا ،باغ
می کارمت ُگل
می سازمت پُر
می آرمت صدها ستاره
درچشم های غم نشینت
فانوس شادی می شوم من
درشهر خفته
شهر سیه پوش
یک یک چراغ خانه هارا
باشعله های عشق روشن می کنم من.
رضا فرمند

پروانه اسکندری یا پروانه فروهرمتولد٢٩
اسفند  ١٣١٧درتهران..اول آذر ١٣٧٧به
دست عوامل جمهوری اسالمی درخانه خود
ودرکنار همسرش داریوش فروهر به قتل
رسید

ما شیب از این بودیم

مابیش ازاین بودیم!
هرشب
به تعبیر خواب های باد نشستیم
درکوچه های مرگ
عربده جو شدیم
مابیش ازاین بودیم!
با شعله های مشعل دانش
سایه ها و خدایان را
تا مرزهای سپیده
تاراندیم
مابیش از این بودیم !
ِ
پیشاپیش جهانی می دویدیم
! وبزم هیچ کهکشانی
بی حضورما
برپا نبود
مابیش ازاین بودیم!

باران ببار

حمید ایزدپناه (صفای ل ُرستانی)

باران! ببــــار و دشت و دمن الله زار کن
باغی به گل نشان وخزانی بهــــــار کن
رنگین کمان به سبزه  ،چو مهراب مهر ساز
طاقی چو تیسپون به سر کو هســــا رکن
همچون بهـــــــار کســا ،فرش ُگستران
گلگون  ،زمین و کوه  ،چو کسرا بهار کن
با آذرخش  ،روشنی از ابر تیـــــره سا ز
با غـــرشی  ،سکوت خزان تار و مار کن
باران ببــــــار و شعله غم در دلم ُ
بکش
بشکن سکوت باغ و روان جویبــــــار کن
بر این کویر خشک و پر اند وه  ،اشک ریز
زین خشکرود  ،چو سیل خروشان گذار کن
باران ،دلم گرفتـــــه در این مرزپر غبار
دامان دشت  ،پاک از این غمغُبــــــار کن
تا ســایه همای ،بر این بوم وبر فتـــــد
اشــــکی نثــار باغ تهــی از هـــزار کن
ما از ســــــرای سرد زمستانی و خزان
دل کنــــده ایم ،ز شوق بهاران  ،بهار کن
از ملک تازیا ن به سر  ،این خاک می شود
باران بیـا رهــایم ازین دیو ســـــار کن
پا در رکاب توسن عشقم به کوی دوست
ای بخت  ،همرهی کن و ره بی غبار کن
ای دل به هربهانه «صفـــا » را ز ره مبر
چشمی به راه چشمیِ  ،شب زنده دار کن

نس
ی
ب
م هار

دکتر حسام الدین کریم الدینی

رضا فرمند متولد  1334درتبریز
ازسال  1985ساکن دانمارک است
آخرین اثر او« آموزههای شمس به
مولوی» است که درسال ۲۰۱۳
منتشرشده است

نم
چرا هب یک نی قندش یخرند آن کس

حافظ شیرازی
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به انگیزۀ خاک وغباروذراتی که از کشورهای عربستان  ،سوریه وعراق
برخاسته وبربیست و پنج استا ن ایران و مرد مش فرو می نشیند وبا خود،
بیماری و بال می آورد

قلم
هک کرد صد شکرافشانی از نی ی

غبارغم زدل عاشقان فــروریزد

بگو به باغ گرامی بدار مقدم وی

جال بده ُرخ نرگس به بال پروانه

به یاد چلچله آور زمان برگشتن

بگوقناری وبلبل که وقت آوازاست

بگو به یار که یادی زیارعاشق کن

آزادی

چو بیقرار نسیم بهــــــار برخیزد

بگو که ژاله به گلبرگ الله آویزد
بگو به ابر ،کـه َگر ِد ُکالله پاکیزد

بگوکه رایحه ی گل به خانه آمیزد
بگو به ُهـد ُهد عاشق زمویه پرهیـزد

کسی بـــه عاشق خود دربهار نستیزد

بهار  1393بوستن
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کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

رضا گنجه ای تنها طنزنویسی که به وزارت رسید

*مهندس رضا گنجه ای باهمۀ انتقادات کوبنده ای که از مجلس  ،وکال و وزرا می کرد باألخره خود لباس وزارت برتن کرد.
* گنجه ای درطول مدت وزارتش به همان راهی رفت که وزرای قبل ازاو می رفتند.
* گنجه ای پس ازرسیدن به مقام وزارت ووکالت طنزو روزنامه نویسی را کنار گذاشت .
* انتشارباباشمل تحولی درطنزسیاسی ایران بود.
شرح زندگی
* بابا شمل نشریه ای ملی بود؛ مصلحت ملت ومملکت را
رضا گنجه ای درسال  1290خورشیدی
مورد نظر داشت و انعکاس احتیاجات مردم بود.
درتبریز زاده شد .تحصیالت ابتدائی
* بابا شمل نشریه ای فکاهی
ومتوسطه را درزادگاه خود تمام کرد .
ما گذاشتند وبابا شمل را بااین ریش
پس از آن به تهران رفت ودرمدرسۀ
سیاسی بود ؛ با نفوذ زیادی وپشم تو گود انداختند .هی گفتند :
صنعتی که آلمانی ها تأسیس کرده
که داشت کابینه می آورد و بنویس  ،بابا بنویس ! هرچه می بینی
بودند به ادامه تحصیل پرداخت .
بنویس ؛ هرچه می شنوی بنویس !
بعد به آلمان رفت ودردانشکدۀ پلی
کابینه می بُرد.
حاال ننویسی پس کی بنویسی! ماهم
رضا گنجه ای متخلص به باباشمل
روزنامه نگار وطنز نویسی درس
خوانده  ،باسواد ودارای افکار وبینش
گسترده ای بود .اعتقادداشت که
روزنامه نگار و طنزنویس عالوه بر
تسلط کامل برفوت وفن نگارش باید
احاطۀ کامل برادبیات  ،تاریخ  ،جغرافیا
ومسائل اجتماعی وسیاسی سرزمین
خود وجهان داشته باشدوپیوسته
درزمینه های علوم مختلف ازجمله
فیزیک  ،شیمی  ،فلسفه  ،روانشناسی
مطالعه وتحقیق کند.
درطنز نویسی معتقد بود که فکاهی
نویس باید مطالب را با تند و تیزترین
کلمات همه فهم بیان کند ،بدون این
که یک کلمه حرف رکیک درآن باشد.
برای این که دریابیم آیا خود گنجه
ای این موارد رادرنوشته اش رعایت
می کرده یانه وبرای آشنائی با شیوۀ
نوشته ونثراو بخشی از سرمقاله اورا از
شماره سوم باباشمل درزیر می آوریم :

کم کم باورمان شد وگفتیم علی اهلل
می نویسیم تا ببینیم چه از آب در
میاد .تو این مملکت که غیر از مرحوم
میرزا جهانگیر خان کسی از نوشتن
صدمه ندیده است  .هرکس دوکلمه
دری وری نوشت وزیر شد ،وکیل شد،
هرکس سه سر بند تنبانی ساخت ،
اوستای معلمخانه شد .هرکس کوره
سوادی داشت  ،کتاب نوشت و (حق
التعلیف !) گرفت .

درد دل بابا شمل
« راستی سرپیری ومعرکه گیری ! آخ ِر
عمری خوب بروبچه ها شاخ تو جیب

صفحه32

آزادی

مهندس رضا گنجه ای  -ژنو خرداد - 1369عکس ازایرج افشار

تمام این فکرهارا کردیم وبسم اهلل
گفتیم وشروع کردیم به نوشتن .
دوسه هفته هم پشت سر هم نوشتیم .
اما !  ...اما ! حاال دیگر سرگاوتو خمره
گیر کرده است  .حاال تازه ملتفت می
شویم که بچه مچه ها چه ُحقه ای به
ما زده اند ،این ناقالها عجب پوست
خربزه ای زیرپای ماانداخته اند! الهی
آنهائی که مارا تو این خط انداختند
خیر از جوانی نبینند! الهی تمام عمر،
نان ،سواره باشد و اینها پیاده .
خوب بچه ها! این چه دسته گلی بود
واسه ما آب دادید .مگر تو این شهر
کار قحط بود انسان برود روزنامه
نویسی کند؟ مگر تو این ُملک می
شود روزنامه نوشت ؟ مگر بااین هارت
وهورت ها وحکومت نظامی می شود
جیک زد؟ مگر با بودن این وکالی
نازک نارنجی می شود حرف زد؟ مگر
به این مردم ن ُنر می شود گفت باال
چشمتان ابروست ؛ کسی هم نیست
که از آنها بپرسد بابا مگر ما چه گفتیم
که شما از کوره دررفتید؛ ما که چیزی
نگفته ایم  .ما که هنوز از هزارتا یکی
هم نگفته ایم »...

تکنیک (زوریخ) به تحصیالتش ادامه
داد وبا مدرک تحصیلی مهندسی به
ایران برگشت وبه تدریس دردانشکده
فنی تهران پرداخت که بعد هم بعنوان
ریاست این دانشکده انتخاب شد.
از هنگام ورود به ایران فعالیت
مطبوعاتی خود رانیز آغاز کرد ونشریه
فکاهی بابا شمل را منتشر کرد .نشریه
ای که رقیب سرسخت نشریۀ توفیق
بودودرعمر کوتاهش با روش مخصوصی
که داشت رونق فراوان یافت .
مهندس رضا گنجه ای درزمینۀ
سیاست هم فعال بود ودردورۀ
چهاردهم مجلس شورای ملی خودرا
نامزد وکالت کرد و آرای زیادی هم
بدست آورد ،اما انتخاب نشد .اودر
آگهی انتخاباتی به جای عکس خویش،
کاریکاتور باباشمل راچاپ کرده بود
ودرزیر آن نوشت  :درانتخاب یازده
نفر آزادید ،دوازدهمی بابا شمل (رضا
گنجه) را انتخاب کنید .درآن دوره ،
تهران دوازده نماینده به مجلس می
فرستاد واو نفر چهاردهم شد .به
روایتی گویا باألخره دریکی از دوره ها
به نمایندگی مجلس هم انتخاب شد.
درشمارۀ  35مجلۀ دنیای سخن به
تاریخ آبان  69عکسی ازرضاگنجه ای
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ومصاحبه ای باابراهیم صهبا چاپ
شده است  .دراین گفتگو ابراهیم
صهبا گفته است :
« انتشاربابا شمل  ،تحولی درطنز
سیاسی بود  ،اما گنجه ای ازبابا
شمل به عنوان اهرمی برای رسیدن
به وکالت ووزارت استفاده کرد...
گنجه ای با همه انتقادات کوبنده
ای که دربابا شمل از مجلس می
کرد  ،باألخره نماینده همان مجلس
شدوقبای وزارت هم برتن کرد
(ودرطول مدت وکالت ووزارتش هم
به همان راهی رفت که وکال ووزرای
قبل و بعدازاورفته بودند ومی رفتند)
اگرچه گنجه ای تنهاروزنامه نگاری
نبود که ازاین راه رفت  ،اما شاید
درمیان طنز پردازان ایران  ،اوتنها
کسی باشد که به چنان مقاماتی
رسید والبته پس از آن  ،دیگر به
عالم طنزوسیاست ومطبوعات هم باز
نگشت »...
ابراهیم صهبا گفته است که گنجه
ای به وکالت رسید  ،اما من هرچه
گشتم نتوانستم دریابم که درچه
دوره ای وکیل مجلس شده است .
درمورد وزارتش به نوشته زنده یاد
استاد ایرج افشار (درکتاب نادره
کاران) یک باروزیر پست وتلگراف
شدوپرویز خطیبی (درکتاب خاطراتی
ازهنرمندان) نوشته است «وزیر
صنایع ومعادن» شد.
مهندس رضا گنجه ای پس ازوقوع
انقالب سال  1357ازایران به سویس
رفت ودرآنجا مقیم شدودرهمان
کشور درشهریور  1374درگذشت .

نشریه فکاهی وانتقادی
باباشمل
نشریه هفتگی بابا شمل پس از جنگ
دوم جهانی اولین شماره خودرا در25
فروردین  1322باسرمایۀ شخصی
مهندس رضا گنجه ای منتشر کرد.
نشریه ای فکاهی وسیاسی وبا نفوذی
که داشت گاه کابینه می آورد وکابینه
می بُرد اما دوام چندانی پیدا نکرد
وپس ازده شماره تعطیل شد(.آخرین
شماره آن دراسفند ماه 1326
منتشرشد).بابا شمل نشریه ای بود
مستقل  ،آزادی خواه ومخالف اوضاع
موجود.
رضا گنجه ای ویارانش درنگارش بابا
شمل  ،لهجۀ تهرانی  ،یعنی زبان
عامیانۀ شکسته و غیر کتابی راانتخاب
کرده بودند.
قیمت تکشماره آن دوریال ونیم تا
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گرخلقرابهلبنرسدلقمه،باکنیست
ما خویش رابه لقمۀ دولت رسانده ایم !
«شیطونک»باباشمل،شماره104
یکی دیگر از همکاران ثابت بابا شمل
ابراهیم صهبا بود بانامهای مستعار ابرام
سرپا و شیخ ُسرنا  /او درسال  1291زاده
شد ویکی از طنزپردازان پیشکسوت
ایران بود .دوشعر ازاورا که دربابا شمل
چاپ شده است درزیر می خوانید:

نماینده

چهارریال واشتراک یکساله صدوپنجاه
ریال  ،شش ماهه هفتادوپنج ریال  .صاحب
امتیاز ومدیر مسئول  :رضا گنجه ای .

همکاران باباشمل
یکی از همکاران ثابت باباشمل رهی
معیری بود که با نامهای مستعار
زاغچه و شیطونک اشعار ونوشته های
طنز خودرا چاپ می کرد.
بیوک معیری معروف به رهی معیری
درسال  1288زاده شد ودرسال 1347
از دنیارفت  .همه اورابه عنوان شاعری
غزلسرا می شناسند .کتاب سایه عمر
بخشی از غزلهایش رادربر می گیرد که
شهرت بسیاردارد  .شاید کمتر کسی
ازامروز ی ها بداند که رهی زمانی شعرهای
طنزسیاسی هم می گفته ودر آنها پتۀ
رجال را روی آب می ریخته است  .تقریب ًا
درهرشماره بابا شمل شعری ازرهی چاپ
می شد  .سایر اسامی مستعار رهی عبارت
بود از :ب.معیری  ،رهیمطلق،شاهپریون
وکهنهزند.
دوشعرطنزرهیراازباباشمل انتخابکرده
ایمکهدرزیرمیخوانید:
بزرگانما
این بزرگان  ،به گاه الف وگزاف
بهمهابتچوآتشوسیلاند
لیکچونوقتامتحانآید
بی کفایت زصدر تا زیل اند
«زاغچه»باباشملشماره108
کوچه باغی
تاخویشرابهکرسیمجلسکشاندهایم
صدبارحرفخویشبهکرسینشاندهایم
راهیبجزطریقبطالت،نرفتهایم
نقشیبجزحدیثلجاجت،نخواندهایم
برلنسقوطکردوبهپایانرسیدجنگ
ماهمچناندراولبرنامهماندهایم!

وطنماکهبادپاینده
نیستجزجایشوخیوخنده
درچنینکشوریکهخوانندش
کشورشاعرونویسنده
میفرستیمگربهآمریکا
چندتنمخبرونماینده
بایداعزامکرداشخاصی
فاضلونکتهسنجوداننده
تاکنندآبرویکشوررا
حفظباگفتههایزیبنده
دولتماکهبادجاویدان
نیستاص ً
البفکرآینده
تاکه یک عده را کند راضی
یاکندجمعشانپراکنده
میکندانتخابمردانی
کهوطنراکنندشرمنده
این تشبث گند به دامن آن
وان به این می شود پناهنده
بهخدانیستندایناشخاص
الیق ریش ملت زنده
گروطندیدخیریازایشان
تفآنهابهلحیۀبنده
«ابرامسرپا»باباشملشماره100
التومفلس
ستارهایبدرخشیدوماهمجلسشد
ستارگاندگرراانیسومونسشد
نگارمنکهبهمکتبنرفتوخطننوشت
زتیره بختی ما وارث مدرس شد
چرا کسی زپی دانش وکمال رود
که هرکه رفت ازاین راه الت ومفلس شد
«شیخ سرنا» باباشمل شماره 76
ستونهای ثابت
نشریه بابا شمل چندستون ثابت هفتگی
داشت که نمونه ای ازآن رادرزیر

آزادی

میخوانید:
برای بچه های دبستان
این ستون بیشتر موضوع انشاء است
به زبانی کودکانه  .موضوع انشاء ،
مسایل سیاسی واجتماعی روز است .
نمونه ای که درزیر می خوانید نوشته
ا .بچه مکتبی است  .بچه مکتبی یکی
از امضاهای احمد گلچین معانی شاعر
ومحقق معروف است .گلچین درسال
 1295درتهران زاده شد وسالها ساکن
مشهد بود.
موضوع انشاء :وکالت
یکی از چیزهائی که شخص راازخانه
خرابه های سنگلچ به عمارت های
چند مرتبه شاهرضا میرساند  ،وکالت
است .
وکالت است که س ِر دوسال انسان
راصاحب خانه  ،زندگی ومایه تیله می
کند .وکالت است که به آدم همه جور
اختیار می دهد!
وکالت است که آدم رابه اتومبیل
بیوک آخرین سیستم می رساند.
شخص وکیل همیشه دردنیا
سربلندودرآخرت یک سر به بهشت
می رود!
پس ماباید بکوشیم وکیل شویم
تاهمیشه پیش خلق وخداروسفید
باشیم .
«ا.بچه مکتبی » باباشمل شماره 26
حکایات مالنصرالدین
به روایت رضا گنجه ای (باباشمل)
حکایت  :1یک روز مال آمد منزل
به زنش گفت  :زن ! نمی دونی
امروز چه حقه ای سوارکردم  .رفتم
گوشت بخرم ؛ تاقصاب خواست یک
تیکه دنبه روی گوشت بگذارد  ،من
فورا ً این قلوه سنگ را که درکفه ی
ترازو به جای وزنه گذاشته بود  ،کش
رفتم .زن گفت  :مال این که چیزی
نیست! امروز حلوا جوزی فروش آمد
دم در خواستم حلوا بخرم  ،یارو تا
سرش را چرخاند یواشکی لنگه ی
گوشواره ام را انداختم تو کفه ی ترازو
پهلوی سنگهاوحلوای بیشتر گرفتم .
مالخوشحال شدوگفت  :زن ! ماشااهلل
اینطور که من وتو مشغول کسب شده
ایم  ،من درخارج وتودرداخل  ،انشاهلل
آخرسال حج بهمان واجب می شود!
حکایت :2یک روز پدرمالنصرالدین
خدابیامرزصناربهشدادبقیه درصفحه 48

صفحه 33

فریدون علوی

آزادی ُخرمشهر

سیاری از هم میهنان مان تصور
کاملی از جنگ ویرانگری که به
مدت هشت سال ایران را به خون و
آتش کشید ندارند ،حتی آنان که
در آن سالها در تهران و شهرها و
مناطق مرکزی ،شمالی و شرقی کشور
زندگی میکردند .استان خوزستان و
کرمانشاهان به لحاظ هم مرز بودن
با عراق بیشترین صدمه ها را تحمل
کردند و تنها مناطقی بودند که بخش
هائی از آنها بوسیله نیروهای عراقی
تصرف شد و از سوی دیگر باز به
دلیل نزدیکی  ،حمله های هوائی،
زمینی و موشکی بیشتر در آن دو
استان صورت میگرفت .همانگونه که
میدانید در روزهای نخستین جنگ،
خرمشهر که از غرب و جنوب هم مرز
عراق است بوسیله تانک ها و نفرات
نیروی زمینی عراق به گونه ای غافل
گیرانه مورد حمله قرار گرفت ونیروی
نظامی کافی در منطقهوجود نداشت
تا جلو آن حمله ناگهانی را بگیرد و با
وجود مقاومت قهرمانانه شمار اندک
سربازان پیاده پادگان ها و نیروهای
مردمی و سپاه خرمشهر سقوط کرد
و بدست عراقی ها افتاد .مقاومت
جانانه ساکنان خرمشهر باعث شد
که شهر آبادان که بین اروند رود،
شط العرب و رودخانه بهمن شیر قرار
دارد به سرعت وضعیت دفاعی گرفته
و رزمندگان ما توانستند جلو ارتش
عراق را گرفته و از سقوط آبادان
جلوگیری کنند.
خویشاوندی داشتم که با خانواده
اش در خرمشهر زندگی میکردند .در
زمان آغاز جنگ او برای انجام کاری به
تهران رفته بود و بعد از شروع جنگ
هر روز به همسرش که در خرمشهر
بود تلفن می زده و هر بار به او توصیه
و اصرار میکرده که هرچه زودتر دو
فرزندانشان را برداشته و از خرمشهر
خارج شود ،ولی همسرش هربار به او
میگفته که جنگ امروز و فردا به پایان
خواهد رسید و خطری آنها را تهدید
نمیکند .تا اینکه چهار روز بعد از آغاز
جنگ که آقا به همسرش در خرمشهر
تلفن میکند ،یکی از سربازان عراقی
کوشی را برمیدارد و به زبان عربی

صفحه34

و با لحنی مخصوص به مسخرگی
میپردازد .خویشاوندم حال روانی خود
را در آن لحظه ناگفتنی بیان میکرد
و میگفت تصور میکرده که سربازان
عراقی همسر و فرزندانشان را در
اختیار دارند و روشن است که با آن
زن جوان چه رفتاری خواهند داشت.
البته چند ساعت بعد که بر او سالی
گذشته بود ،همسرش با او تماس
گرفته و میگوید که در آخرین لحظات
و پیش از سقوط کامل شهر بهمراه
فرزندانشان و با اتوموبیل به آبادان
گریخته و از خطر جسته اند.
خرمشهر که به طور کامل در اختیار
نیرو های عراقی قرار گرفت بزودی
بصورت منطقه غیر قابل نفوذی در
آمد .رسته مهندسی ارتش عراق
که بسیار موثر و فعال کار میکرد در
مدت کوتاهی حصاری دور تا دور
این شهر به وجود آورد .این حصار با
کار گذاشتن تعداد زیادی میله های
آهنی در زمین و ریختن بتون در
اطراف آن بود ،میله هائی به ارتفاع
دو متر و نزدیک هم در بتن نشسته
بود بطوری که حتی قوی ترین بولدوز
ها یا تانکهای ارتشی هم نمیتوانست
آنها را خم کرده یا از جا بکند .عالوه بر
آن  ،در بیرون از سطح سیمانی و میله
های فلزی میدان های مین کارگذاری
کرده بودند که امکان نفوذ به داخل
شهر را تقریب ًا غیر ممکن میساخت.
اقدام نظامی دیگر عراق ،گذاشتن پلی
شناور بر رودخانه کارون و گذر از آن
به سوی دیگر رود و به طرف داخل
ایران بود .این پل فلزی که در شمال
خرمشهر بر روی کارون گذاشته شده
بود در دو طرف رودخانه در زمین مهار
شده بود و به صورت شناور و بیست،
سی سانتیمتر از سطح آب پائینتر
قرار میگرفت و به لحاظ کدر بودن
آب رودخانه کارون از هوا قابل دیدن
نبود .نیروی های دشمن از این پل
شناور برای پشتیبانی و کمک رساندن
به سپاهیان خود که در شرق کارون
و شمال آبادان مستقر بودند استفاده
میکردند .بافت و شکل آن پل شناور
و موقتی به گونه ای بود که حتی
میتوانست عبور تانک های سنگین

آزادی

وزن روسی را هم تحمل کند  .به
این طریق ارتباط جزیره آبادان از
غرب ،شمال و جنوب با سایر نقاط
ایران قطع شده بود و مردم عادی و
همچنین ارتش و سایر نیروهای مسلح
برای رفت و آمد فقط میتوانستند از
پل کوچکی که بر روی رودخانه بهمن
شیر و در شرق آبادان وجود داشت
عبور کرده و ابتدا به بندر ماهشهر و
از انجا به اهواز و یا سایر نقاط کشور
رفت و آمد کنند         .
یکی از شاهکارهای نظامی که شاید در
تاریخ جنگهای جهان ثبت شده باشد
و برای آزادی خرمشهر طرح ریزی
شده بود در آخرین روزهای پیش از
گریز آقای بنی صدر از ایران آغاز شد
و ایشان پس از اجرای موفقیت آمیز
آن طرح ،آنرا از ابتکارات خود نامید
که درستی آن بر بنده روشن نیست.
برای پرداختن به آن طرح استثنائی
نظامی ابتدا باید وضع جغرافیائی
خرمشهر ،آبادان و رودخانه کارون را
تشریح کرد .میشود گفت که خرمشهر
و آبادان بوسیله رود کارون از هم جدا

میشوند و از راه پل خرمشهر که در
جنک از بین رفت به هم وصل میشدند.
خرمشهر از شرق و جنوب با عراق هم
مرز است و آبادان در غرب این شهر
قرار دارد و از شمال به زمین های بعضا
غیر قابل کشت راه دارد که به اهواز
منتهی میشود .و اما آبادان همانگونه
که میدانید جزیره ایست که از شرق
به رود کارون ،از جنوب به اروند رود
(اگر پهلوانی ندانی زبان     به تازی تو
اروند را دجله خوان -فردوسی) و از
شرق و شمال به رودخانه بهمن شیر
محدود میشود.
همانگونه که ذکر شد ،نیروهای عراقی
پس از گرفتن خرمشهر ،از پل شناوری
که در شمال خرمشهر بر کارون زده
بودند عبور کرده و در شمال آبادان
مستقر شده بودند .که خطر بالقوه ای
برای تسخیر آبادان را هم ایجاد کرده
بود .حال بپردازیم به شرح آن طرح
نظامی حیرت انگیز.
صنعت نفت از بدو شکل گیری همواره
بهترین متخصصان فناوری های
گوناگون را در خدمت داشته
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است و طبیعی است که برای اجرای
طرحی به آن بزرگی که دقت و مهارت
فراوان را ایجاب میکرده میباید از
آن آنان استفاده میشد .مقامات
ارتش با مدیران شرک نفت جلساتی
برگزار میکنند و به لحاظ فوق سری
بودن مسله بدون ذکر طرح ،از آنها
میخواهند که عده ای از سرکارگران
و متخصصینی که در زمینه لوله های
انتقال نفت تجربه دارند را انتخاب
کرده و معرفی نمایند .این کار انجام
و گروهی از آنان که تعدادشان را
نمیدانم انتخاب میشوند .این عده که
از برجسته ترین و ماهرترین کارکنان
شرکت نفت بوده اند را جمع کرده به
آنها میگویند که آنان انتخاب شده
اند تا در اجرای یک طرح نظامی فوق
سری خدمت کنند و اینکه طرح
مذبور ممکن است چندین ماه به درازا
بکشد و در این مدت آنها در کمپی
در دور دست زندگی خواهند کرد و
در این مدت ارتباط آنها با خانواده و
شهر و آبادی قطع خواهد بود و آنان
اجازه نخواهند داشت با کسی خارج
از کمپ هیچگونه تماسی داشته
باشند حتی از طریق تلفن .پزشک و
پرستاری با امکانات الزم هم در محل
با آنها زندگی خواهد کرد که البته آنها
هم نخواهند توانست محل را ترک
کنند .و سپس از آنها میخواهند که
در صورتی که مایل به شرکت در این
پروژه نباشند ،میتوانند همان وقت بر
سر کار و زندگی خود برگردند و اگر
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داوطلب هستند باید همانجا بمانند
تا به محل ماموریت فرستاده شوند و
البته به خانواده های آنان اطالع داده
خواهد شد .ظاهرا ً همه آن مردان
مرد داوطلب ماندن میشوند .آنها را
سوار بر اتوبوسهائی که از قبل آماده
شده کرده و به کمپی در اطراف اهواز
میبرند .در آنجا به آنها میگویند که
طرح مورد نظر کشیدن خط لوله ای
است به طول ده ها کیلومتر که میباید
بدون جوشکاری و تنها با بستن لوله
ها بهم با استفاده از پیچ و مهره و در

تاریکی شب انجام شود و هر روز تمام
آثار رفت و آمد و فعالیت شبانه پیش از
روشن شدن هوا پاکسازی خواهد شد.
بدیهی است اینکار برای پنهان ماندن از
دید دشمن بوده است.
کار آغاز میشود ،کاری کارستان و دشوار
که در ظلمات شب و به آهستکی پیش
میرود ،فصل زمستان است ولی سرما
و بارانهای گهگاهی مانع از کار نمیشود،
نمیتواند بشود ،کار باید با سرعت و البته
دقیق انجام شود .روزها و هفته میگذرد
و کارکنان
متخصص نمیدانند طرح چیست ،تنها
میدانند که تالش آنان از اهمیت ویژه
ای برخوردار است .روزی فرمانده کمپ
که افسری از نیروی زمینی است آنها
را گرد هم آورده و میگوید که کار به
روزهای پایانی رسیده و لوله  12اینچی به
رود کارون ختم میشود و آنها اکنون در
شمال آبادان و نیروهای عراقی هستند
که در شمال آبادان مستقر هستند .کار
از شبهای بعد با احتیاط و دقت بیشتر و
البته در سکوت مطلق انجام میشود.
در آخرین شب ،لوله به کنار رودخانه
رسیده و در آب فرو میرود .چند شب
بعد عملیاتی که چندین ماه صرف
تدارک و آمادگی آن شده در نیمه های
شب آغاز میشود .در ابتدای لوله 12
اینچی که قهرمانان گمنام مان کشیده
اند بنزین پمپ میشود .بنزین کم کم لوله
را پر میکند تا به انتهایش در رودخانه
میرسد و ده هزار گالن سطح رودخانه
را پر میکند و در زمانی که بنزین به پل
شناوری که نیروهای غراقی ساخته اند
میرسد آنرا آتش میزنند .ارتش عراق
ناگهان در تاریکی شب میبینند که

آزادی

رودخانه آتش گرفته! هم زمان توپخانه
ارتش دلیر ما ،نیروهای مستقر در شمال
آبادان را زیر آتش توپخانه گرفته و
چنگنده های نیروی هوائی آنها را زیر
حمالت موشک و بمب قرار میدهند .در
همان زمان توپ چی های مستقر در
آبادان خرمشهر را زیر آتش میگیرند
و پس از آن نیروی پیاده تحت حمایت
تانک های زرهی پیشروی را آغاز کرده
و بعلت غافلگیری و وحشت بسیاری
که آتش روی روخانه و حمالت هوائی،
توپخانه و زرهی ایجاد کرده بدون روبرو
شدن با مقاومت جدی نیروهای مستقر
در شمال آبادان را به اسارت گرفته و
نفرات پیاده با گذشتن از رود با قایق های
سریع السیر وارد خرمشهر شده و در
نبردی خونین نیروهای عراقی مستقر در
خرمشهر را ،وادار به عقب نشینی کرده
و با گرفتن صدها و به گفته ای هزاران
اسیر ،حماسه ملی پیروزی و آزادی
خرمشهر را با خون
پاک خود در صفحه تاریخ میهن مان
رقم زده ،جاودانه میسازند .آنان بدرستی
راست قامتان جاودانه تاریخ خواهند
ماند.
از خون پاک آن قهرمانان گمنام راه
آزادی میهن مان که در زمین های
سوخته جنوب ایران بر زمین ریخت بی
تردید ،روزی چون خون سیاوش همچون
دانه های بیشمار ،قهرمانان دیگری زاده
خواهند شد که بساط زهاک دوران و
سیستم ناپاک این سیه رویان نابکار
را واژگون خواهد ساخت و نام ننگین
جمهوری اسالمی را از صفحه روزگار
خواهد زدود .به امید آنروز که چندان
دور نخواهد بود            .
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داستان یوسف ایپمبر

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

اثر :احمدعثمان

براساس اسناد تاریخ مصر
-3-

فصل چهارم

فرزندی برگزیده

گزارش تغییر نام یعقوب درباب سی
ودوم سفرپیدایش عهد عتیق آمده
است  .داستان یوسف پنج باب بعد
آغاز می شود ،زمانی که اوبه سن
 17سالگی رسیده وتقریب ًا بقیه سفر
پیدایش راتاآخر دربر می گیرد.
به ما گفته شده که یعقوب یوسف را
بیش از پسران دیگرش دوست داشت
 .برای او ردای تزئین شده فاخری مهیا
کرده بود .برادران ناتنی اش به خاطر
این تبعیض ازاو بی زار بودند .کینۀ
آنان زمانی بیشتر شد که او خوابش
رابیان کرد « :اینک مادرمزرعه بافه
ها می بستیم که ناگاه بافۀ من برپا
شده بایستاد وبافه های شما گردآمده
به بافۀ من سجده کردند[».باب ]37
برادران خشمگین ازاوپرسیدند «:آیا
فی الحقیقه برما سلطنت خواهی کرد
وبرما مسلط خواهی شد؟» آنگاه خواب
دیگری دید وازآن پدروبرادرانش را
خبرداد «:اینک باز خوابی دیده ام
که ناگاه آفتاب وماه ویازده ستاره مرا
سجده کردند ».این کافی بود که به
حسادت برادران دامن بزند .یعقوب
یوسف را توبیخ کرد وگفت  « :این
چه خوابی است که دیده ای ؟ آیا من
ومادرت وبرادرانت حقیقت ًا خواهیم
آمد وترابرزمین سجده خواهیم
نمود ...واما پدرش آن امررا درخاطر
نگاه داشت »[باب سی وهفتم]
بی شک رویدادهای ائلیۀ بنیان
گذاران وبزرگان خانواده درخاطرۀ
نسلهای بعدی قوم یهود زنده بود
 .بنابراین برادران یوسف حتم ًا
از نخست زادگی پدرشان که تاز
عمویشان عیسو خرید  ،باخبر بودند؛
حتی اگر واقع ًا اورنداشتند که یکی
از اعضای خانواده آنان روزی از نیل
تافرات حکم خواهد راند .گذشته از
اینها رفتار مطلوب پدرشان نسبت
به یوسف شایدحاکی از آن است که او
می خواهد نخست زادگی وحق فرزند
ارشد رابه او واگذار کند.

صفحه36

روزی یوسف درخانه نزدپدرش بود.
درهمان وقت برادرانش گوسفندان پدر
رابرای چرا به شکیم برده بودند .یعقوب به
او گفت  «:برو وسالمتی برادروسالمتی گله
را ببین و نزدمن خبر بیاور ».یوسف رفت ،
اماپس از رسیدن به شکیم برادران وگله را
نیافت  .غریبه ای به او گفت  «:از اینجا روانه
شدند .زیراشنیدم که می گفتند به دوقان
می رویم ».
یوسف به دنبال آنان رفت  .برادران وقتی
دیدند اونزدیک می شود  ،یه یکدیگر
گفتند  :اینک صاحب خوابها می آیداورا
بکشیموبهیکیازچاههابیندازیموگوئیم
جانوریدرندهاوراخوردوببینیمخوابهایش
چه می شود؟»
روبین برادربزرگتر اعتراض کردوگفت «:
اورانکشیم...خونمیریزید»وقتییوسف
نزدیک شد  ،برادران ردای فاخر اورا کندند
واورا درچاه خالی وبی آب انداختندوبرای
غذا خوردن نشستند .ظاهرا ً پیامد بعدی
پس از نزدیک شدن کاروان اسماعیلیان
تصمیم گرفته شده است  .شتران ایشان
«کتیراو بلسان والدن» بارداشتندوبرای
تجارتبهمصرمیبردند.
یهودا پسر چهارم به دیگران گفت  «:برادر
خودراکشتنوخوناورامخفی داشتن چه
سوددارد؟ بیائید اورا به این اسماعیلیان
بفروشیم .ودست ما بروی نباشد ،زیرا که او
برادرو گوشت ماست  ».بقیه برادران  ،بجز
روبین  -که درآن لحظه آنجا نبود -به

این رضادادند .آنان یوسف را از چاه بیرون
کشیدندوبهبیستپارهنقرهبهاسماعیلیان
فروختند .چون روبین برگشت ویوسف را
ندید  ،گفت  «:اکنون من کجابروم؟» بقیه
برادرانی که بایکدیگر موافق بودند  ،بزی
را کشتندوردای یوسف رابه خون او آغشته
کردندونزد پدرخودبردند .یعقوب آن را
شناخت«:اینردایپسرمناست.جانوری
درندهاوراخوردهاستویقین ًایوسفدریده
شده است  ».یعقوب برای عزیزترین
فرزندش گریست ونمی دانست که او درراه
مصراست.آنجاکهبازرگانان اسماعیلیاورا
به «فوطیفاوخواجه فرعون وسردار افواج
خاصه»فروختهاند[.بابسیوهفتم]
بابسیوهشتمسفرپیدایش اختصاصبه
ازدواجیهوداواتفاقاتیکهباعثبنیانگذاری
تبار داود شاه شد دارد.باب سی ونهم
به یوسف بر می گردد که درآغاز همه
چیز بخوبی پیش می رود .فوطیفا اورا
خدمتکاری درستکار یافت « وآنچه
داشت به دست یوسف بازگذاشت».
[باب سی ونهم] .یوسف نه تنها جوانی
«کارآمد بلکه خوش اندام ونیک
منظر » بود .چیزی نگذشت که همسر
فوطیفار«بریوسف نظرانداخته گفت بامن
همخواب شو».اما یوسف دعوت اورا رد
کردوگفت  «:اینک آقایم از آنچه نزد من
درخانه است خبر ندارد وآنچه دارد به
دست من سپرده است  .بزرگتری از من
دراین خانه نیست وچیزی ازمن دریغ
نداشته جز تو .چون زوجه او می باشی
 .پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ
شوم و به خدا خطا ورزم ».
همسر فوطیفار توقع چنین پاسخی
نداشت وهمچنان تمنا می کردباوی
همبستر شود.واو ابا می کرد .باألخره
روزی درخانه بااو تنهاشد  .زن جامۀ اورا
گرفت وخواهش را تکرار کرد « :بامن
بخواب» .اما یوسف جامه خودرا به دست
او رها کرد واز خانه گریخت  .بدیهی است
زن تحقیر شده درصدد انتقام برآمد.

برادران یوسف راازچاه بیرون آورده و به مصریان فروختند

آزادی

زوجۀ فوطیفار به خدمتکاران دیگر
گفت یوسف به من حمله کرد  ،چون
فریادزدم  ،از خانه فرار کرد.او جامه را
نگهداشته بود ووقتی شوهرش به خانه
برگشت  ،داستان را تکرار کرد «:آن غالم
عبرانی که برای ما آورده ای نزدمن آمد
تا مرا مسخره کند وچون به آوازبلند
فریادبرآوردم  ،جامه خویش را پیش من
رها کرده بیرون گریخت  ».فوطیفارکه
گفته اورا باور کرده بود  ،برآشفت وبی
درنگ اورا درمحبسی که اسیران پادشاه
نگهداری می شدند  ،زندانی کرد.
یوسف بزودی نشان داد که نمونۀ یک
زندانی قابل اعتماد است .ومانند خانۀ
فوطیفار  ،ادارۀ امورداخلی زندان به
او واگذارشد .ازقضای روزگار ساقی
وسرنانوای فرعون  -گه از آن دو
رنجیده بود -درهمان محبس زندانی
شدند .بعدازآنکه مدتی درآنجابودند،
هردوخوابینگرانکنندهدیدند.بامدادان
که یوسف نزذ آنان آمد  ،پرسید «:امروز
چرا روی شما غمگین است ؟» به وی
گفتندخوابی دیده ایم وکسی نیست که
آن را تعبیر کند .یوسف بدیشان گفت :
ازآن خدا نیست ؟ آن را به
«آیا تعبیرها ِ
من باز گوئید» [باب چهلم]
رئیس ساقیان گفت  «:درخواب من اینک
تاکی ،پیش روی من بود.ودرتاک سه
شاخه بودوآن بشکفت و ُگل آوردوخوشه
هایش انگور رسیده داد  .وجام فرعون
دردست من بود وانگورهارا چیده درجام
فرعون فشردم وجام را به دست فرعون
دادم  ».یوسف به وی گفت « تعبیرش این
است .سه شاخه سه روز است  .بعداز سه
روز فرعون سر ترا برافرازد و به منصبت
باز گماردو جام فرعون را به دست وی
دهی به رسم سابق که ساقی او بودی .
هنگامی که برای تو نیکو شود مرایادکن
وبه من احسان نموده احوال مرا نزد
فرعون مذکورساز ومرا ازاین خانه بیرون
آور .زیرا که فی الواقع اززمین عبرانیان
دزدیده شده ام .واینجا نیز کاری نکرده
ام که مرا درسیاه چال افکنند».
آنگاه رئیس خبازان رؤیای خودرا باز
گفت  «:اینک سه سبد نان سفید
برسر من است  .ودرسبد زیرین هرقسم
طعام برای فرعون از پیشۀ خباز می
باشدومرغان آن راازسبدی که برسر من
است  ،می خورند».
تعبیر خواب دوم کمتر امیدوار کننده
بود .یوسف گفت «:تعبیرش این است .
سه سبد  ،سه روز می باشد.وبعدازسه
روز فرعون سر ترا از تو بردارد وترابردار
بیاویزد ومرغان گوشتت را از تو
بخورند[ »..باب چهلم]
روز سوم که روز تولد فرعون بود ،
همچنان که یوسف پیش بینی کرده بود
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ساقی را به منصب پیشین باز گرداند
ورئیس نانوایان رابه دار آویخت .به
هرحال طبق معمول ناسپاسی  ،ساقی
فراموش کرد ازیوسف با فرعون یاد کند
وتا دوسال دیگر به فکر او نیفتاد تا اینکه
خود فرعون دو رؤیای راز آمیز داشت
که هیچ یک از « جادوگران یا حکیمان»
مصر نتوانستند آنهارا تعبیر کنند.ساقی
دراین شرایط تعبیر خواب خودرا به یاد
آورد و به فرعون گفت :
« فرعون برغالمان خودغضب نموده
مرابا رئیس خبازان درزندان سردارافواج
خاصه حبس فرمود ومن واو دریک شب
خوابی دیدیم هریک موافق تعبیر خواب
خواب دیدیم  .وجوانی عبرانی درآنجا
با ما بود  ،غالم سردار افواج خاصه
وخوابهای خودرا نزداو بیان کردیم واو
خوابهای مارا برای ما تعبیر کرد هریک
را موافق خوابش تعبیر کرد .وبقیه موافق
تعبیری که برای ما کرد واقع شد [»...باب
چهل ویکم]
فرعون بال درنگ به دنبال یوسف فرستاد.
یوسف صورتش را تراشید ورخت خودرا
عوض کرد ونزد فرعون حاضر شد.فرعون
توضیح داد «:خواب دیده ام وکسی
نیست که آن را تعبیر کند ودربارۀ تو
شنیدم که خواب می شنوی تا تعبیرش
کنی  .یوسف فرعون رابه پاسخ گفت «:
ازمن نیست خدا فرعون را به سالمتی
جواب خواهد داد .وفرعون به یوسف
گفت  «:درخواب دیدم که اینک به
کنار نهر ایستاده ام .وناگاه هفت گاو
فربه گوشت وخوب صورت از نهر برآمده
برمرغزار می چرندواینک هفت گاو دیگر
زبون وبسیار زشت صورت والغر گوشت
 ،که درتمامی زمین مصر بدان زشتی
ندیده بودم درعقب آنها برمی آیند.
وگاوان الغروزشت هفت گاو فربه اول را
می خورند و چون به شکم آنها فرو رفتند
معلوم نشد که به درون آنها شدند زیرا
که صورت آنها مثل اول زشت ماند .پس
بیدارشدم  .وباز خوابی دیدم که اینک
هفت سنبله پرو نیکو بریک ساق بر می
آید.واینک هفت سنبله خشک باریک
وازباد شرقی پژمرده بعداز آنها می روید.
وسنابل الغر آن هفت سنبله مذکور را
فرو می بردو جادوگران را گفتم لیکن
کسی نیست که برای من شرح کند».
یوسف به فرعون گفت  «:خواب فرعون
یکی است  .خداازآنچه خواهد کرد ،
فرعون را خبرداده است  .هفت گاو نیکو
هفت سال باشد وهفت سنبله نیکو
هفت سال .همانا خواب یکی است وهفت
گاوالغر زشت که درعقب آنها برآمدند
هفت سال باشد و هفت ستبلۀ خالی از
بادشرقی پژمرده هفت سال قحط می
باشد  .سخنی که به فرعون
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فراریوسف ازوسوسه های زلیخا
گفتم این است آنچه خدا می کند به برتخت ازتوبزرگتر باشم ».
فرعون ظاهرساخته است  .همانا هفت فرعون ُمهر انگشتری خودرا درآورد وبه
سال فراوانی بسیار درتمامی زمین مصر انگشت یوسف گذاشت  .اورابه لباسی
می آید .وبعدازآن هفت سال قحط پدید نازک از کتان آراسته کرد .طوقی زرین
می آیدوتمامی فراوانی درزمین مصر برگردنش انداخت واورابرارابۀ دوم پشت
فراموش شودو قحط زمین را تباه خواهد سر خود نشاند.مردان دربرابر او فریاد
ساخت .وفراوانی درزمین معلوم نشود.به می زدند  «:زانو بزنید» گذشته از این
سبب قحطی که بعداز آن آید  ،زیرا که فرعون نامی مصری « صفنات فغیح» به
به غایت سخت خواهد بود .وچون خواب او داد و همچنین استات دختر فوطی
به فرعون دومرتبه مکرر شد این است فارع  -کاهن اون (هلیوپولیس) مرکز
که این حادثه از جانب خدا مقررشده مصر سفلی برای عبادت «رع» خدای
وخدا آن را به زودی پدید خواهد آورد .خورشید  -رابه او به زنی داد.
پس اکنون فرعون می باید مردی بصیر یوسف سی ساله بود که به خدمت فرعون
وحکیم را پیدا نموده اورا برزمین مصر درآمدودرطول هفت سال فراوانی
بگمارد  .فرعون چنین بکند وناظران درسرتاسرمصر سفر کرد وغله رابرای
برزمین بگمارد ودرهفت سال فراوانی  ،سالهای قحطی انبار نمود .اوهمچنین
خمس اززمین مصر بگیرد وهمه مأکوالت صاحب دوپسر بنامهای منسب و افرائیم
این سالهای نیکو را که می آید جمع شد.سپس سالهای قحطی فرارسید
کنند وغله را زیر دست فرعون ذخیره ودربسیاری از سرزمینهاازجمله کنعان
نمایند وخوراک درضهرها نگهدارند اثر گذاشت  .یعقوب به پسرانش گفت
وتا خوراک برای زمین به جهت هفت  «:اینک شنیده ام که غله درمصر است
سال قحطی که درزمین مصر خواهد  .بدانجا بروید وبرای ما ازآنجا بخرید
بود ذخیره شود مبادا زمین از قحط تباه تا زیست کنیم ونمیریم  [».باب چهل
گردد».
ودوم]
به نظر فرعون
برادران به راه
و مقا ما ت
افتادندوبنیامین
اش
رسمی
دومین پسر
این موقعیتی
از راحیل بعد
حساس بود
از یوسف را
 .بنابراین به
نبردند .یوسف
یوسف گفت «:
را
برادران
چون که خدا
شنا خت ،
کل این اموررا
هویت
ولی
کشف
برتو
خودرا فاش
است
کرده
نکردوازطریق
کسی مانند تو
مترجمبدرشتی
بصیر و حکیم
با آنان سخن
.
نیست
گفت وپرسید:
توبرخانۀ من
« ازکجا آمده
باش وبه فرمان
اید؟»
تو تمام قوم من
پاسخ
آنان
منتظم شوند
دادند  «:از
فرعون  ،یوسف وبرادرانش را بحضور پذیرفت
جزاینکه
سرزمین کنعان

آزادی

تا خوراک بخریم ».
یوسف گفت  «:شما جاسوسانید وبه
جهت دیدن عریانی زمین آمده اید».
برادران انکار کردند وگفتند «:غالمانت
دوازده برادرند .پسران یک مرد درزمین
کنعان واینک کوچکتر امروز نزد
پدرماست ویکی نایاب شده است ».
یوسف گرچه می دانست که آنان
راست می گویند  ،بجز دربارۀ خودش
که هنوززنده است  .برادران را سه
روز به زندان انداخت  .پس از سه
روز به آنان گفت  «:هرگاه شما صادق
هستید یک برادرازشما درزندان
اسیرباشدوشمارفته غله برای گرسنگی
خانه های خودببریدوبرادرکوچک خودرا
نزدمن آرید تاسخنان شما تصدیق شود
ونمیریدّ ...
وال به حیات فرعون شما
جاسوسانید».
ازبین آنان  ،قرارشد شمعون دربند بماند.
یوسف جوالهایشان راازغله پرکرد  ،اما
نقدشان را نپذیرفت وبدون آگاهی شان
سکه های نقره را درجوالهایشان گذاشت
 .او همچنین آذوقۀ سفر به ایشان داد
 .برادران غله برحماران خود بار کردند
وروانه کنعان شدند .وقتی به کنعان
رسیدند ویعقوب ماجرای سفرشان
راشنید ابتدا اکراه داشت که بنیامین با
آنان به مصر برود ،زیرا بنیامین اکنون
جایگزین یوسف پسر محبوبش شده
بود .او می گفت  «:پسرم باشما نخواهد
آمد ،زیرا برادرش مرده وتنهااوبرایم
مانده  ،هرگاه درراهی که می روید ،
زیانی بدو رسد همانا مویهای سفید
مرا با ُحزن به گور فرود خواهید برد.
[باب چهل ودوم]قحطی بیداد میکرد.
هنگامی که غله تمام شد  ،یعقوب عقیده
اش راعوض کرد وگفت  «:اگر چنین
است پس این [کار] را بکنید ازثمرات
نیکوی این زمین درظروف خودبردارید
وارمغانی برای آن مرد ببرید ،قدری
عسل وکتیرا والدن وپسته وبادام ونقد
مضاعف به دست خود گیرید وآن
نقدی که دردهنۀ عدلهای شما ردشده
به دست خود باز ببرید شاید
بود
سهوی شده باشدوبرادر خودرا برداشته
روانه شویدونزد آن مرد یرگردید وخدای
قادرمتطلق شمارا درنظر آن مرد مکرم
دارد تابرادر دیگر (شمعون) و بنیامین را
همراه شما بفرستد [».باب چهل وسوم]
هنگامی که برادران دوبتره به مصر
واردشدند و یوسف بنیامین را با آنان
دید به پیشکارش گفت  «:این اشخاص
را به خانه ببر وذبح کرده تدارک ببین
 ،زیرا که ایشان وقت ظهر با من غذا
می خورند ».درخانه آب به ایشان داد تا
پاهای خود را بشویند وعلوفه به االغان
بقیه درصفحه 48
ایشان داد.

صفحه 37

خاطرات آدم وحوا

			
نوشته مارک تواین
قسمت اول

گزیده ای ازدفتر خاطرات
آدم وحوا

دوشنبه  :این مخلوق جدید با موهای
بلند  ،حسابی مزاحم ودست وپاگیر
من است  .دائم ول می گردد و دورو
ورمن می چرخد .من ازش خوشم نمی
آید .من عادت به داشتن همصحبت
ندارم  .کاش «آن» هم قاطی بقیه
جانوران می ماند ...امروز هوا ابری
است  ،باد ازشرق می وزد .فکر کنم
ما باران داشته باشیم  ...ما؟ من این
کلمه را از کجا آوردم ؟ حاال یادم آمد،
مخلوق جدید این کلمه را بکار می
ب َ َرد.
سه شنبه  :مشغول وارسی آبشار
بزرگ بودم  .فکر کنم این زیباترین
چیز دراین ملک وامالک باشد .مخلوق
جدید آن را آبشار نیاگارا می نامد،
چرا؟ مطمئن ًا ازآن سردرنمی آورم،
می گوید شبیه آبشار نیاگاراست.
دلیلی برای آن نمی بینم .این
نهایت خودرایی و بالهت است  .من
خودم بشخصه مجالی برای این کارها
ندارم.که اسمی روی چیزی بگذارم.
مخلوق جدید برای هرچیزیکه سر
راهش است ،پیش از اینکه من
بتوانم اعتراضی بکنم اسمی می
گذاردوهمیشه عذروبهانه ای حاضرو
آماده داردکه این شبیه آن چیز
است  .مث ً
ال یک « دودو» ( )1هست .
همان لحظه که آن را می بیند دریک
چشم بهمزدن می گوید آن شبیه
دودوست  .بی برو برگرد باید همین
اسم را نگهداشت  .من نمی خواهم
مته به خشخاش بگذارم  ،به هرحال
این خوب نیست  .دودو! من بیشتر
شبیه دودو هستم تا «آن ».
چهارشنبه  :برای خودم سرپناهی
ساختم برای جلوگیری از باران  .اما
زیر آن هم نمی توانم درآرامش باشم .
مخلوق جدید به زور  ،خودش را
داخل می کند.وقتی سعی می کنم
اورا بیرون بیندازم  ،از دو سوراخی که
( )1دودو پرنده ای بی پروازاست که دراواخر
سدۀ هفدهم منقرض شده است  .دودو
درزبانهای اروپائی بمعنی تنبل واحمق نیز
هست.

صفحه38

نگاه می کند آب بیرون می ریزد و
«آن» با پشت پنجه هایش آن را
پاک می کندوصدائی مانند جانوران
گرفتار ومستأصل از خودش در می
آورد .دلم می خواست حرف نمی
زد«.آن» همیشه حرف می زند.
وصدائی جویده جویده از خودش
درمی آورد .من پیش ازاین هرگز
صدای هیچ انسانی را نشنیده ام .
هرصدای تازه وناآشنائی این سکوت
پرابهت واین تنهائی رؤیائی رابرهم
می زند وگوش مرا مانند یک نت
[موسیقی] خارج ،آزارمی دهد.اما
این صدای تازه آنقدر به من نزدیک
است  ،انگاری روی شانۀ من درست
دم گوشم است  ،نخست دریک طرف
وسپس درطرف دیگر  .من به صداهائی
درفاصلۀ دور از خودم عادت کرده ام .
جمعه  :نامگذاری بابی پروائی  -بدون
اینکه کاری ازدست من بربیاید -ادامه
داد  .من یک نام خوب برای این
امالک دارم  ،آن آهنگنین و قشنگ
است :باغ عدن  .بطور خصوصی  ،نه
علنی  ،به نامیدن آن ادامه می دهم .
مخلوق جدید می گوید اینجا پراست
از درخت  ،تخته سنگ ومنظره  .اص ً
ال
به باغ شبیه نیست  .می گوید اینجا
به نظر یک پارک می آید .به هیچ چیز
شبیه نیست مگر یک پارک  .درنتیجه
بدون مشورت بامن نام جدید پارک
آبشارنیاگارا را روی آن گذاشت .به
نظر من این کام ً
ال خودخواهانه است .
هنوز چیزی نشده یک تابلو آنجا دیده
می شود:
«روی چمن راه نروید»
زندگی من مانند گذشته شاد نیست .
شنبه  :مخلوق جدید خیلی میوه می
اما در ایران پرنده ای بنام دود َوک هست که به
آن احمق دوان هم می گویند.

آزادی

خورد .احتماالً ما دچار کمبود می
شویم  .دوباره «ما»  -این از لغات
اوست ،حاال من هم ازبسکه شنیده ام،
آن را به کار می برم  .امروز صبح
مه غلیظی بود .من درهوای مه آلود
بیرون نمی روم  .مخلوق جدید میرود.
«آن» درهرهوائی بیرون می رود با
پاهای گل آلودش شق ورق راه می
رود.وحرف می زند .قب ً
ال اینجا ساکت
وخوشایند بود.
یکشنبه  :هرجوربود گذشت  .امروز
ازروزهای دیگر سخت تربود .نوامبر
این روزبرای استراحت
گذشته
انتخاب شد .من تا حاال شش تا ازاین
روز داشته ام  .امروز دیدم مخلوق
جدید به سیب های درخت ممنوع
کلوخ می زند.
دوشنبه  :مخلوق جدید می گوید
اسمش حواست  .عیبی ندارد .من
مخالفتی ندارم  .می گوید هروقت می
خواهم بیایدآنرا به اسم صدابزنم .گفتم
این دیگر اضافی است  .بدیهی است
این کلمه احترام مرا نسبت به «آن»
زیاد می کند .جدا ً یک کلمه خوب
وعالی است وتاب تکرار رادارد«.آن»
می گوید دیگر «آن » نیست ،بلکه
«او» (زن) است سردرنمی آورم برای
من هردو یکی است  .هرچه هست
برای من اهمیتی ندارد .به شرطی که
سرش یه کار خودش گرم باشد وحرف
نزند.
سه شنبه :اوسرتاسر ملک را با
تابلوهای بدقواره وناخوشایند بهم
ریخته :
« ازاین راه به طرف جزیرۀ بُز»
«ازاین راه به طرف آبشار»
«غار مارپیچ ازاین طرف»
او می گوید این پارک  ،اگر مشتری
پیداشود  ،تفرجگاه تابستانی مناسبی
است  .تفرجگاه تابستانی  ،این هم از
چیزهای من درآوردی اوست .صرف ًا
حرف بی ربط .تفرجگاه تابستانی
چیست ؟ بهتر است ازاو چیزی نپرسم
 ،.چون اشتیاق زیلدی به پرحرفی
وتوضیح دارد.
جمعه  :او پیش من التماس ودرخواست
می کندکه دیگر به آبشارنروم .مگر
چه ضرری دارد؟ او می گوید ازاین

ترجمه  :آدمک

کار من دلهره دارد  .تعجب می کنم
چرا؟ من همیشه این کاررا کرده ام .
همیشه ازشیرجه و آب خنک خوشم
می آید .دست آخر آبشار به درد چه
کار می خورد؟ من قایدۀ دیگری برای
آن نمی بینم  ....او می گوید آبشار
فقط برای تماشاست  ،مانند کرگدن
وماموت.
با بشکه به آبشار رفتم  .برایش راضی
کننده نبود .با لگن رفتم  .بازهم راضی
نبود .درگرداب و تندآب (رودخانه
باشیب تند) بالباس شنای برگ
انجیر شنا کردم .بیشتر صدمه خوردم
.همچنان ُغرولُند های کسل کننده
دربارۀ بی احتیاطی های من ادامه
دارد .اینجا خیلی دست وبالم بسته
است  .آنچه من احتیاج دارم تغییر
این وضعیت است .
شنبه  :سه شنبه شب گذشته فرار
کردم وبعداز دوروز سفر دریک جای
پرت برای خودم سرپناهی ساختم
و ردپایم راتاجائی که می توانستم
ازبین بزرم  .اما او با کمک یک چارپا
که رامش کرده واسم گرگ رویش
گذاشته  ،مراپیداکردودوباره باهمان
صدای غم انگیز آب از جائی که
نگاه می کند بیرون ریخت  .باألخره
مجبورشدم بااو برگردم .با این همه
به محض اینکه موقعیتی پیش آید
دوباره مهاجرت می کنم  .اوخودش را
با چیزهای خنده دار سرگرم می کند.
مث ً
ال تحقیق دربارۀ جانورانی مانند
شیرو ببر که بین علفها وگلها زندگی
می کند -آن طور که او می گوید -با
نوع دندانهائی که دارند به نظرمی
رسد قصد خوردن یکدیگررا دارند.
این احمقانه است  ،چون به این معنی
است که آنها باید یکدیگررا بکشند.
آنطور که من فهمیده ام چیزی که
اسمش «مرگ» است  ،به اینجا وارد
کنند و مرگ  -همان طور که گفتم
 هنوز به پارک وارد نشده است  .بههرحال این مایه دلواپسی است .
یکشنبه  :هرجوربود گذشت .
دوشنبه  :حاال می فهمم هفته برای
چیست  .برای استراحت ورفع
خستگی روز .یکشنبه به نظر ایدۀ
خوبی است  ...او دوباره از آن درخت
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باال می رود وبه آن کلوخ می زند.
می گوید هیچکس نمی بیند .ظاهرا ً
چنین فکری بهانۀ خوبی است برای
انجام هرکار خطرناکی .این رابه او
گفتم  :فکر می کنم از کلمۀ بهانه
خوشش آمد وهمچنین حسادتش
رابرانگیخت .این کلمۀ مناسبی است .
سه شنبه  :اوبه من گفت که ازیکی
از دنده های من ساخته شده  ،این
کام ً
ال مشکوک است چون هیچ یک
از دنده های من کم نشده  ...او با
الشخور مشکل دارد؛ می گوید سبزه
مطابق میلش نیست  ،می ترسد که
نتواند آن را پروار کند .فکر می کند
آن تمایل دارد از الشۀ مرده تغذیه
کند .الشخورباید با هرچه برایش
تهیه شده کناربیاید  ،ما نمی توانیم
سرتاسروضعیت اینجا رابه هم بریزیم
که سازگار الشخور باشد.
شنبه  :دیروز دربرکه افتاد  ،همیشه
عادت دارد خودش را درآب نگاه کند
 .نزدیک بود خفه شود .می گفت تا آن
وقت اینقدر ناراحت نشده بود .او دلش
به حال موجوداتی که دربرکه زندگی
می کنند و به آنها ماهی می گوید  ،می
سوخت  .او همچنان به نامگذاری هر
چیزی پایبند است  .برای او اهمیتی
ندارد وقتی آنهارا به آن نام صدا میزنی
ونمی آیند .به هرحال او آنقدر کله
شق است که چندتاازآنهارا گرفت و
دیشب با خود آورد ودر رختخواب من
گذاشت که گرم شوند.من سرتاسر روز
به آنها نگاه کردمو دیدم آنها مثل قبل
شادوسرحال نیستندوساکت وآرام
شده اند .شب که شد آنهارابیرون
انداختم  ،چون دیگر نمی توانستم
با آنها بخوابم  .آنهالزج وناخوشایند
بودندونمی شد بین آنهادرازکشید.
خصوص ًا وقتی که آدم رواندازی ندارد.
یکشنبه  :هرجور بود گذشت .
سه شنبه  :او حاال بایک مار روی هم
ریخته  .بقیه جانوران خوشحالند،
برای اینکه مرتب به آنها پیله می
کند ومزاحمشان می شود .من هم
خوشحالم  ،زیرا مار حرف می زند ومن
می توانم نفس راحتی بکشم .
جمعه  :او می گوید ماربه او توصیه می
کند که میوۀ آن درخت را امتحان کنم،
چون نتیجه اش عالی وخوب است .
من گفتم ممکن است نتیجۀ دیگری
هم داشته باشد وآن وارد کردن مرگ
به دنیاست  .اشتباه کردم  ،کاش این
اظهار نظر رابرای خودم نگه میداشتم.
چون به او این را داد که می تواند
الشخور رنجور رانجات دهد وبرای
شیروببر گوشت تازه مهیا کند .به او
توصیه کردم به درخت نزدیک نشود ،
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اما او می گوید هیچ خطری پیش بینی
نمی کند .مهاجرت می کنم .
چهارشنبه  :وقت ناجوری داشتم .
دیشب فرار کردم .سواراسب شدم
وچهارنعل ازپارک بیرون زدم .پیش
از اینکه دردسر وگرفتاری پیش
بیاید دروالیت دیگری پنهان شدم .اما
پیش بینی ام درست ازآب درنیامد.
تقریب ًا یک ساعت بعد ازطلوع آفتاب
داشتم ازبین گلزار ی گذشتم  ،آنجا
که هزاران حیوان مشغول چرابودند
یا چرت می زدند یا بنا به عادتشان
بایکدیگر بازی می کردند  ،همه به
یکباره در ُغرش وحشت آورتوفان
بهم ریخت  .دریک لحظه اغتشاشی
دیوانه کننده دشت را فراگرفت
وهر«جانوری» شروع به کشتن
همسایه اش کرد .فهمیدم چه اتفاقی
افتاده  ،حوا میوه را خورده ومرگ
به جهان واردشده بود .ببر اسب
مراخورد .وقتی که دستوردادم که
بس کنید آنها هیچ توجهی به فرمان
من نکردند  .اگر فرار نکرده بودم ،
مراهم خورده بودند بنابراین باعجله
ازآنجا دور شدم  ...جائی که بیرون
پارک پیدا کرده بودم .محل مناسب
وراحتی بود .اما او مرا پیدا کرد.
مراپیداکردو نام آنجارا «توناواندا»
[شهری درنیویورک]گذاشت وگفت
شبیه آنجاست  .درحقیقت ناراحت
نشدم که او آمد .زیرااینجا کمبود مواد

خوراکی است واو چند تاازآن سیبها
را آورده بود .ازآنجا که خیلی گرسنه
بودم  ،ناچارشدم از آنها بخورم،باآنکه
برخالف اصول اخالقی ام بود .متوجه
شدم که اصول اخالقی واقع ًا نیروئی
ندارند مگر اینکه شخص کام ً
ال
شکمش سیر باشد ...اوباپوششی از
چندشاخه وتعدادی برگ آمده بود.
ازاو پرسیدم این چیزهای بی معنی
چیست که به خودش آویزان کرده و
چنگ زدم وآنهارا دور انداختم .او پوز
خندی زدو سرخ شد .پیش از این هیچ
کس راندیده بودم که پوز خند بزند
و سرخ شود .به نظرم زشت واحمقانه
بود .اوگفت آنچه به سرمن آمد بز.دی
سراغ توهم خواهد آمد .این درست
بود .بااینکه گرسنه بودم سیب نیم
خورده را زمین گذاشتم  -البته این
بهترین سیبی بود که تا آن وقت دیده
بودم  -وباشاخ وبرگهای دورریخته
شده خودم راپوشاندم  .بعد با جدیت
بااو صحبت کردم ودستوردادم خودش
رابپوشاندو اینقدر اندامش رابه نمایش
نگذارد .سپس پاورچین به جائی رفتیم
که حیوانات وحشی جنگیده بودند.
مقداری پوست جمع کردیم  .من دوسه
دست لباس برای مناسبتهای همگانی
برایش وصله کردم  .درست است که
آنهاراحت نیستند اما ُمد روزند .نکته
اصلی درموردلباس همین است .. .
پی بردم که او همصحبت بسیار خوبی

آزادی

است  .بدون او تنها ودلتنگ می شدم.
خصوص ًا حاال که مِلکم را از دست داده ام .
او می گوید قراربراین است که
بعدازاین برای زندگی باهم کار کنیم.
اوبه درد بخور است نظارت بامن
خواهد بود.
ده روز بعد :اومرا متهم می کند
که من باعث بدبختیمان هستم  .او
با خلوص نیت وصداقت بی چون
وچرائی می گوید که مار به او
اطمینان داد که میوۀ ممنوع سیب
نبود .بلکه شاه بلوط بود .گفتم من
بی گناهم برایاینکه هرگز شاه بلوط
نخورده ام  .او گفت مار همچنین به
او خبرداد که «شاه بلوط» کنایه از
لطیفه ای کهنه وبیات شده است.
رنگ از ُرخم پرید .زیرا من لطیفه
های زیادی برای گذراندن اوقات مالل
انگیز ساخته ام  .بعضی از آنها ممکن
است ازآن نوع باشند .صادقانه بگویم
آنهارا اخیرا ً ساخته ام .او ازمن پرسید
آیا یکی از آنهارا موقع نزول بال ساخته
ام  .مجبورشدم اعتراف کنم که لطیفه
ای برای خودم  -نه باصدای بلند-
ساختم  .آن لطیفه این است  :داشتم
به آبشار فکر می کردم وبه خودم می
گفتم  « .چه زیبا بود تماشای حجم
عظیم آب که آنجا سرازیر می شد »
سپس دریک آن فکر بکری به سرم
زد و گذاشتم ادامه پیدا کند «:زیباتر
بود اگر می دیدم آب آبشار سرباال می
رفت » .از خنده نزدیک بود قالب تهی
کنم  .درهمان لحظه سراسر طبیعت به
هم ریخت ودرجنگ ومرگ فرورفت
ومن مجبورشدم برای نجات زندگیم
فرارکنم  .او پیروزمندانه گفت  «:همین
است دیگر  ،ماربه همین لطیفه اشاره
کرد وآن راشاه بلوط نخستین » نامید
وگفت این همزمان با آفرینش است ».
افسوس  ،دراصل من قابل سرزنشم .
اگر من شوخ وبذله گو نبودم  ،هرگز
این فکر عالی به سرم نمی زد.
سال بعد :اسم اورا قابیل گذاشتیم
وقتی که من دروالیت شمال درساحل
شمالی ایری Erieتله گذاشته بودم.
حوا آن را درفاصلۀ دو مایلی پناهگاه
ما یا شاید هم چهارمایلی  -خودش
هم مطمئن نیست  -بین الوارهای
جنگل پیدا کرده است « .آن » تاحدی
شبیه مااست  .شاید باما قوم وخویش
باشد؛ حوا اینطور فکر می کند .اما
بنابه قضاوت من این اشتباه است .
تفاوت اندازۀ آن با ما نشان می دهد
که آن یک جانور جدید است ؛ شاید
یک نوع ماهی  .با این حال وقتی آن
رادرآب گذاشتم زیر آب رفت .حوا
بقیه درصفحه 48
شیرجه زد
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قسمت دوم

نویسنده  :گردباد

اکبر الستیک پنچر ُکن َ :ال َپک

همه دیوارهای مغازه لوازم التحریر
فروشی برادران سعادت پر بود از
عکس نویسندگان و جمالت قصار
و اشعار شاعران بزرگ و کوچک و
نیمه کوچک که روی کاغذهای تمیز و
سفید با خط نستعلیق قشنگ نوشته
شده بود .
این مصرع شعر حافظ را هم پرویز
خان سعادت انتخاب کرده بود و با
دست خط خودش با حروف بزرگ
نوشته بود و قاب کرده بود و روی
دیوار زده بود “ :حالیا مصلحت وقت در
آن می بینم  ،که کشم رخت به میخانه
و خوش بنشینم  ،جز صراحی و کتابم
نبود یار و ندیم  ،تا حریفان دغا را به
جهان کم بینم “ .
بعضی اوقات که پرویز خان می
خواست جلوی مشتری ها خودی
نشان دهد و اظهار فضل کند ادامه این
شعر را از حفظ برای شان می خواند:
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان در
چینم .
وقتی که به بیتی می رسید که در
آن از کتاب و دفتر صحبت می کرد
عینکش را کمی پایین می آورد و از
باالی آن توی چشم مخاطبش نگاه می
کرد که ببیند طرف به او توجه دارد یا
نه و چه عکس العملی نشان می دهد .
به هر حال شغل او هم با دفتر و کتاب
و قلم سر و کار داشت و با ممد تیغی
که در دنیای دیگری زندگی می کرد
تفاوت داشت .
برای ممد تیغی معیارهای زندگی به
کلی فرق می کرد  .او هم از همسایگی
با پرویز و بهرام سعادت دل خوشی
نداشت و آنها را سوسول مامانی
خطاب می کرد  .یک بار هم که پسر
بهرام به دختر ممد تیغی با نظر بد نگاه
کرده بود می خواست برود و یک درس
جانانه به او بدهد  .با این که پسر بهرام
خان فقط هفت هشت سال داشت و
دختر ممد تیغی تنها چهار ساله بود
ولی شرافت و غیرت و تعصب سن کم
و زیاد نمی شناسد .
ممد تیغی از یک نظر فکر می کرد که
صاحب محله است  .با این که مغازه
اش کوچک و فسقلی بود و تنها دو
متر در پنج متر بود ولی با همین

صفحه40

مغازه کوچک در آن محله پادشاهی
می کرد  .دختر بزرگش نه ساله بود
و چادر سرش می کرد و از پارسال
دیگر کمتر توی محله دیده می شد
 .ممد تیغی اجازه نمی داد که چشم
نامحرم به دختری که کم کم داشت به
سن بلوغ می رسید بیفتد  .او منتظر
بود که تا چند سال دیگر دخترش را
شوهر بدهد و از دستش خالص شود .
اعتقاد داشت که دختر بالغ برای پدر
بار سنگینی است که هر چه زودتر
باید از شرش خالص شد .
توی قصابی کوچک او هم دو سه تا
عکس و تابلو و نوشته به دیوار زده
شده بود که لکه های قرمز خون گاو
و گوسفند روی آن ها دیده می شد
 .یک عکس از مرحوم تختی هم بود
که دستش به عنوان قهرمان کشتی
جهان باال رفته بود  .یک نوشته هم
بود به این مضمون که  :نسیه نمی
دهیم به خصوص به شما .
با این همه بعضی مواقع ممد تیغی به
بعضی از مشتریانش نسیه می داد و
می دانست که هیچ کدامشان جرات
نمی کنند پولش را باال بکشند .
بیشتر داستان هایی که اطراف ممد
تیغی می گفتند حالت شایعه داشت
 .مثال” داستانی که در مورد یک مرد
قلدر بلند قامت که از خود ممد تیغی
هم گنده تر بود و از او گوشت نسیه
خریده بود و بدهی اش را پس نداده
بود  .ممد هم چند بار به او تذکر داد
ولی به نتیجه نرسید.

باالخره ممد به در خانه طرف
رفت و وقتی مرد بیرون آمد فقط یک
تذکر دیگر به او داد و چون مرد امتناع
کرد ممد هم چاقوی ضامن دارش را از
جیب در آورد و به صورت طرف کشید
.
مرد که احساس می کرد خیلی از
ممد قوی تر است با این که خون از
صورتش جاری بود مشت محکمی
به چانه ممد زد که ممد روی زمین
افتاد ولی بالفاصله از جا بلند شد و
چاقویش را که روی زمین افتاده بود
برداشت خودش را جمع و جور کرد .
تظاهر کرد که می خواهد برگردد ولی
ناگهان بدون هیچ حرفی چاقو را کرد
توی پهلوی طرف که می گفتند کلیه
چپ او را از وسط نصف کرده و دو روز
بعد هم در بیمارستان جان داده .
هیچ کس هم جرات نکرد که بگوید
کی این کار رو کرده و به ضرر ممد
شهادت بدبدهدمی گفتند حتی پلیس
ها هم از او می ترسند  .معلوم نبود
که این داستان ها تا چه حد درست
باشد و آیا فقط برای ترساندن افراد
محله سر زبون ها افتاده بوده یا نه .
ممد تیغی به هر صورت توانسته بود
از گردن کلفت های محل زهر چشم
بگیرد و کمتر کسی بود که جرات
جیک زدن جلوی او را داشته باشد .
یک برادرهم داشت که اسمش جعفر
آقا بود  .از نظر ظاهر شبیه خود
ممد بود  .جعفر دوست داشت که
پسوند آقا را همیشه پشت اسمش
م
حالیا صلحتوقت

ردآنمیبینمهک
کش خ بم
تنش یخاهن
مر ب
وخوش ینم

دادند دوگوش ویک
زبانت زآغاز
یعنی هک دوبشنو ویکی
شیب مگو

آزادی

بگذارند  .برخالف ممد که جاهل و
یک دنده و کله خر بود جعفر آقا مرد
زرنگ باهوش و آرامی بود و با این که
سواد زیادی نداشت دست هر آدم
باسوادی را از پشت می بست .
شاید اگر به خاطر جعفر آقا نبود ممد
تیغی تا حاال به خاطر کارهایی که
کرده بود یا اعدام شده بود یا توی
زندان پوسیده بود  .همیشه این جعفر
بود که ممد را از دردسرهایی که برای
خودش درست می کرد نجات می
داد  .راه و رسم مردم داری را خیلی
خوب بلد بود و می دانست با هر کسی
چطوری صحبت کند و به قول خودش
زبون خیابان را از بر داشت  .جعفر آقا
به همه می گفت  :اگه کسی می خواد
تو این شهر و دیار زندگی کنه باید
بدونه با مردم چه جوری رفتار کنه.
این که بخوای سر همه چاقو و قمه
بکشی که نشد کار  .باالخره یکی از
تو قوی تر و چاقوکش تر پیدا می شه
و حالت رو می گیره .
جعفر آقا همیشه دوست داشت
دیگران رو نصیحت کنه و بهشون
اندرز بده و تجربیات زندگی خودش
رو در اختیار اون ها بگذاره .
اطراف محله مرده شورها مغازه زیاد
بود وهمه چیز ارزون تر از سایر
جاهای شهربود  .حتی گاهی نصف
قیمت مغازه های باالی شهر .
شبهای جمعه اطراف مغازه قصابی
شلوغ می شد چون مردم از مناطق
دیگر شهر می اومدند به این محله تا
خرید ارزان بکنند .
جعفر آقا هر شب جمعه دم مغازه
برادرش بود و همیشه تعدادی از بر و
بچه های محل دورش جمع می شدند
و با عالقه زیاد به حرفاش گوش می
کردند .
گاهی هم آدم های با سن و سال
بیشتر به این جمع می پیوستند ولی
اکثر کسانی که در این گروه بودند
پایین بیست و پنج سال بودند .
جعفر آقا همیشه از قهوه خانه صداقت
برای همه شون چایی سفارش می داد
و گهگاهی هم از قنادی کسرا شیرینی
نرم و تر و ناپلئونی و گوش فیلی و
پنجه خرسی سفارش میداد.
البته مامور خرید این جور چیزا معموال
یکی از همون برو بچه هایی بود که به
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گروه پیوسته بود ولی اکثرا اکبر بود
که این کار را انجام میداد.
جعفر آقا به اکبر اطمینان داشت و پول
خرید رو به اکبر می داد  .معموالًهم
از اسکناس نوی تا نشده استفاده می
کرد که توی پاکت زرورقی قشنگ
گذاشته شده بود  .به این طریق همه
رو نمک گیر خودش می کرد .
اکبر الستیکی از طرفدارهای پر و پا
قرص جعفر آقا بود وهر کاری رو که او
می گفت براش انجام می داد  .دوست
داشت با موتور کهنه ای که داشت
کارهای جعفر آقا را انجام بده .
اکبر حاال یک پسر شانزده ساله الغر
بلند قد خوش قیافه شده بود  .از
حدود دو سال پیش به این طرف به
جمع طرفداران جعفر آقا پیوسته بود
 .او پسر زبر و زرنگی بود و هر چیزی
رو که جعفر آقا می گفت با دل و جون
قبول می کرد و مو به مو اجرا می کرد
 .او می دانست چگونه جعفر آقا را
از خودش راضی نگه داره  .جعفر آقا
هم دوست داشت اکبر رو مثل پسر
خودش تربیت کنه و به او راه و رسم
زندگی در این ناکجا آباد رو یاد بده
 .خانه اکبر الستیکی تا محله مرده
شورها فاصله خیلی زیادی نداشت
ولی نزدیک هم نبود .
اکبر با موتور سیکلتش که تازه خریده
بود در مدت کمتر از ده دقیقه خودش
رو به اونجا می رسوند  .دو سال پیش
که موتور نداشت یا با اتوبوس میومد
و یا پیاده .
با اتوبوس باید دو خط عوض می کرد
و پیاده هم حدود چهل دقیقه طول می
کشید ولی شوق یادگیری و جذابیتی
که در صحبت های جعفر آقا بود باعث
شده بود که از دو سال پیش  ،اکبر
بیشتر شبهای جمعه ساعت هشت
قبل از همه  ،دم قصابی ممد تیغی بود
و منتظر می شد که دیگران هم بیایند
 .اولین کاری هم که می کرد می رفت
قهوه خانه صداقت سفارش چایی ها را
می داد .
صاحب قهوه خانه برای اون ها چای
تازه دم می کرد  .جعفر آقا که می
رسید همه با اشتیاق منتظرش بودند
 .او هم شروع می کرد از اتفاقی که
همان روز یا چند روز پیش افتاده
بود براشون تعریف می کرد و همیشه
داستان های زیادی در چنته داشت که
برای آنها بگه .
بعضی وقت ها هم ازشون سوال می
کرد که چه اتفاقی برای اون ها افتاده
و بعد در اون مورد اظهار نظر می کرد
و نصیحت .
ممد تیغی هم گهگاهی از توی مغازه به
حرف هایی که اون ها می زدند گوش
می داد ولی سعی می کرد خودش رو
زیاد قاطی آن ها نکنه مبادا احترامش
رو از دست بده یا از ابهتش کم بشه .
به قول خودش چون مالیات سبیل می
داد نمی خواست بچه های فسقلی
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هفاک
تق ادص

روشون بهش باز بشه  .هر دو برادرقد
بلند وهیکل دار بودند و هر دوشون
هم سبیل جاهلی داشتند ولی
لباسهاشان با هم فرق می کرد .
جعفر آقا دوست داشت کت و شلوار
سورمه ای با یقه بسته و کفش براق
واکس زده بپوشه ولی ممد تیغی
معموال” کت شلوار روشن تر و گشادتر
با یقه باز می پوشید با کفش پاشنه
قیصری و نوک تیز  .ممد تیغی اعتقاد
داشت که لباس مرد باید تا حدی
راحت باشه تا اگه الزم شد گاوی یا
گوسفندی رو به زمین بکوبه و سرش
رو ببره راحت تر باشه و خشتک
شلوارش جر نخوره .
سبیل جعفر آقا با این که شبیه ممد آقا
بود ولی از نظر ظاهر تمیزتر و مرتب تر
بود و بهتر از برادرش از اون مواظبت
می کرد  .هر روز صبح هر دو برادر در
خانه های خودشان جلوی آینه می
رفتند و دقیقه ها با سبیلشون ور
می رفتند و هردوشون حساب تمام
موهای سبیلشون رو داشتند .
اکبر الستیکی هم تصمیم داشت وقتی
سبیلش در اومد اون رو مثل سبیل
جعفر آقا درست کنه  .هر روز هم می
رفت جلوی آینه و موهای باالی لبش
رو چک می کرد ببینه آیا سبیلش در
اومده یا نه  .هر چند وقت یک بار هم با
تیغ میفتاد به جون صورتش و موهایی
رو که هنوز در نیامده بودند از ته می
تراشید به امید این که شاید باعث در
آمدن موی سبیل و ریشش بشه .
جعفر آقا آن روز متوجه این موضوع
شد و از اکبر پرسید  :اکبر جون چرا
صورتت رو بریدی ؟ چی شده ؟ اکبر
با خجالت جواب داد  :چیزی نشده ،
پشه زده  .جعفر آقا خنده بلندی کرد
و گفت  :مگه پشه های خونه شما مثل
داداش ما تیغ به دست می گیرند ؟
اکبر سرش را پایین انداخت و چیزی
نگفت  .فکر نمی کرد پته اش به آب
بیفتد  .صورتش سرخ شد .
جعفر آقا متوجه شد که اکبر ناراحت
شده و گفت  :ببین پسرم ریش و
سبیل رو نمی شه با زور تیغ و قیچی
بیرون کشید  .باید صبر کنی خودش
بخواد بیاد بیرون  .درست مثل تخم

گندم و جو است که کشاورزا می کارن
 .هر چیزی وقت خودش رو داره .اگر
غذات رو خوب بخوری و ورزش بکنی
خودش در وقت مناسب بیرون می زنه
 .وقتی هم که در اومد دیگه دست تو
نیست  .ممکنه مثل من و ممد آقا پر
پشت بشه یا این که نه کم پشت که در
اون صورت بهتره از ته بتراشیش که از
شرش خالص بشی .
جلسه اون شب جمعه از همیشه
شلوغ تر بود و چند نفر از بچه محل
های دور و بر هم آمده بودند و همین
امر اکبر رو کالفه کرد چون جلوی این
همه آدم کنف شده بود .
گفت  :ببخشید من باید برم
دستشویی.
بعد از روی سکوی کنار خیابان بلند
شد و خاک پشت شلوارش رو با
دست تکون داد و به طرف موتورش
رفت  .جعفر آقا متوجه شد که اکبر
را ناراحت کرده  .از سکو بلند شد و
دنبال اکبر رفت و گفت  :اکبر جون
ناراحت نشو  .قصد بدی نداشتم .
اکبر گفت  :نه جعفر آقا  .من شما رو
خیلی دوست دارم ولی امشب به جا
کار دارم.
جعفر آقا دستی به سبیلش کشید و
گفت  :می دونی چیه اکبر؟ یه فکر
دیگه کردم  .می خوام یه جلسه
خصوصی با تو داشته باشم تا با هم
صحبت های مردونه بکنیم  .برادر با
برادر .نمی خوام کس دیگه ای باشه
 .ببینم شب جمعه هفته دیگه وقت
داری؟ می تونی یه یک ساعتی زودتر
بیای ؟
اکبر که داشت سوار موتورش می شد
گفت  :بله می تونم  .جعفر آقا گفت
 :دمت گرم  .بیا می خوام داستان
نوجوانی خودم و ممد آقا رو برات
تعریف کنم .
اکبر خوشحال شد و لبخندی زد و
گفت  :چشم .
برای اکبر خیلی مهم بود که جعفر آقا
می خواست خصوصی با او صحبت کند
 .احساس مهم بودن بهش دست می
داد  .همون احساسی رو داشت که
موقع پنچر کردن و دزدی از ماشین
های پول دارها بهش دست می داد .

آزادی

جعفر آقا صورت اکبر رو بوسید و ازش
خداحافظی کرد .
اکبر موتور کهنه اش را روشن کرد و
با سرعت از پیاده رو وارد خیابان شد
و با ویراژ تند خیابان را دور زد  .یک
اتومبیل که از روبرو می آمد نزدیک
بود به او بزند و بوقش را برای اکبر به
صدا در آورد  .اکبر گازش را زیاد کرد
 .کمی آن طرف تر سرش را به عقب
چرخاند و به جعفر آقا نگاهی کرد و به
سرعت دور شد .
جعفر آقابرگشت پیش بقیه و گفت
 :این پسر باالخره خودش رو با این
موتور به کشتن می ده .
بر و بچه هایی که روی سکو نشسته
بودند متوجه شدند که جعفر آقا سعی
کرد ناراحتی را از دل اکبر بیرون بیارد
 .جعفر آقا رفت توی مغازه برادرش و
او رو صدا کرد .
ممد آقا داشت یک گاو درسته بزرگ
رو تکه تکه می کرد  .جعفر آقا یه پاکت
نامه از جیبش در آورد و گذاشت روی
پیشخون و گفت  :این مال شماست
 .ممد آقا پرسید  :این دیگه چیه ؟
جعفر آقا گفت  :نامه از اداره مالیاته
 .ممد آقا گفت  :برای منه ؟ جعفر آقا
گفت  :بله اسم شما روشه  .ممد آقا
گفت  :نامه من دست شما چی کار می
کنه ؟ جعفر آقا با لبخند گفت  :ظهر
که اومدم شما تشریف نداشتید مامور
اونو آورد و به من داد  .حاال بازش کن
ببینیم چیه .
ممد تیغی با دست کثیف پاکت را باز
کرد  ،سوادش در حد خواندن و نوشتن
بود ولی نتوانست نامه را به راحتی
بخواند  .آن را به جعفر آقا داد و گفت :
شما بخونید من دستم بنده .
جعفر آقا نگاهی به نامه انداخت و
گفت  :مگه مالیات پارسال رو ندادی
؟ هفت هزار و پونصد تومن بدهکاری
 .ممد تیغی دادش در آمد و گفت :
هفت هزا و پونصد تومن ؟ اصال تمام
پارسال من هفت هزار و پونصد تومن
فروش نداشتم چه برسه به مالیاتش .
جعفر آقا کاغذ را روی پیشخوان
گذاشت و گفت  :اگه خواستی با هم
می ریم اداره مالیات و ته و توشو در
میاریم  .شاید یه نفر برات پاپوش
درست کرده .
جعفر آقا برگشت پیش بچه های دیگه.
ممد تیغی پیش خودش غر می زد و هی
فحش می داد  :می رم اونجا پدرشون رو
در میارم  .کاری می کنم از گه خوردن
خودشون پشیمون بشن
او از همین حاال داشت نقشه مالقات و
برخورد را توی ذهنش می ریخت .
اول می رفت جلو و حساب اون کارمند
جزء رو که مالیات رو صادر کرده بود می
رسید  .خودشو با صندلی از جا بلند می
کرد و پرت می کرد ده متر اون ور تر  .بعد
هم که رییس اش می اومد یقه اش رو می
گرفت و از زمین بلند می کرد و محکم
می کوبید روی کله اون یکی  .ناتمام
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کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

تکیده وافسرده وغمین بود .هرگز
خنده ای برلبهایش ندیدم .گونه ای
فرورفته  ،قامتی خمیده  ،چشمانی
برنگ میشی داشت و سرووضعی نه
چندان آراسته  ،فقزش آشکاربود ،اما
مناعت طبعش مصداق این بیت حافظ
بود :
«گرچه گردآلودفقرم شرم باد ازهمتم
گربه آب چشمۀ خورشید دامن ترکنم»
دربرابر ارباب زوروزر سرتسلیم
فرود نیاورد وچه رنج ومشقتها
که نکشید .دوسه ماهی یک بار
درمحوطۀ رادیو ایران (میدان ارک)
پیدایش می شد .سرش رازیر می
انداخت  ،باکسی سالم وعلیک
نمی کرد ،مگربادوستان وآشنایان
قدیمش  .زنده یاد محمود ثنائی
متخلص به شهرآشوب ازشاعران و

ترانه سرایان سوخته جانی بود
که باتمام قدرت وتوانائی درسخن
وسخنوری که داشت اهل خودنمائی
نبودوهرگز بگفتگو درنشریات ورادیو
تن درنداد چندین مرتبه ازاو برای
انجام یک گفتگوی رادیویی خواهش
کردم  .طفره رفت  «:برو بابا که چی
بشه ؟» برای چندمین بار اصرارکردم
 ،گفت  «:چیزی می نویسم برایت
می آورم  ».باألخره پس ازیکی دوبار
یادآوری یکی دوماه بعد صدایم کرد،
تکه کاغذی چندتا خورده بدستم

صفحه42

شهرآشوب ترانه ُسرائی ناآشنا
* من بارسنگینم مرابگذاروبگذر
نیکم  ،بدم  ،اینم  ،مرابگذاروبگذر

* درسرودن ترانه از پیشکسوتان عصر خودبود.
* بر ِگر ِد شاعری پرسه نزن  ،شاعری اَخه!!
دادوگفت  «:خیرش ببینی  ،یاحق »
ورفت  .نوشته بود:
حدیث نفس خودنوشت
« برآنم که در کتم عدم ،جسم سخت
جانم چون بادنجان بم بارنج وغم خو
گرفته  -که چون آتش وگرما ویخ
وسرما باهم درحکم نفس واحده
درآمده والزم وملزوم هم شده اند،
چه اگر غیر ازاین بودی بحکم عقل
پایداری چون من ناتوانی محال می
نمودی وعجب نباشد اگر یقین
کنم که پادزهر درد وحرمان دررگ
وشریانم با خون آمیخته ونقش
هستی ام راریخته وهم از این روی هر
کوششی راامری زایده وهرتالشی را
چه مثبت وچه منفی بی فایده می دانم
وباقتضای قضا راهی جز تسلیم ورضا
نمی دانم  ».هنوز دستخط اورادارم
که دیگر دارد می پوسد .واین به درد
کار رادیو نمی خورد .بنابراین با گشت
درالبالی کتابها ونشریات چیزکی
نوشتم ودرهمان سالها درنشریه
تماشا چاپ شد .حال که تماشا را
دراختیار ندارم بازگشتی می زنم
وآنچه را که درزیر می خوانید ازکتابها
ونشریات مختلف برگرفته ام :
شرح مختصر زندگی شهرآشوب
محمود ثنائی بانام مستعار شهرآشوب
درسال  1303خورشیدی دراصفهان
زاده شدودر آذربایجان رشد کرد..
از نوجوانی شروع به سرودن شعر
کرد .درجوانی مقیم تهران شد .از
تحصیالت او اطالع چندانی دردست
نیست  .درآموزش وپرورش کار می
کرده اما معلوم نیست به چه عنوان.
اشعار او بین سالهای  1330تا 1350
درنشریات تهران چاپ می شده است.
کتاب شبگیر تنها مجموعه شعری است

آزادی

که ازاو چاپ ومنتشر شده است .
شهرآشوب یکی از قدیمی ترین ترانه
سرایان رادیو ایران بودوچندین ترانه
ازاو باصدای آوازخوانان درسالهای
 1330تا  1350اجراشده است که
معروفترین آنها آهنگی است بنام
سازشکسته  ،آهنگ ازخانم دلکش:
( دیگر ازتوبانک طرب  ،کی برخیزد
نیمۀ شب) تنظیم ازشیرخدائی که
باصدای خانم دلکش اجراشده است
وآهنگ خوابی بودوخیالی (توای آهوی
وحشی چه دیدی که ازمارمیدی)
دردستگاه شور ،آهنگ از مجید وفادار
که داریوش رفیعی آن را خوانده است.
خاطرات بیژن ترقی ازشهرآشوب
بیژن ترقی ،ترانه سرای معروف از
دوستان نزدیک شهرآشوب بود
اودرخاطراتش نوشته است :
« شهرآشوب انسانی بود به تمام
معنی هنرمند ،دلسوخته آتش به
جانی بود که بار سنگینی از مشکالت
زندگی را بدوش ناتوان خود کشیده،
مخارج سنگین زندگی ،کثرت اوالد
و امجاد ،حقوق مختصر بازنشستگی
و آلودگیهایی که از جهت فراموشی
مشکالت زمانه او را در خود فروبرده
بود ،دانش و بینش و هنرهای چشمگیر
و خالقه این انسان واال را تحتالشعاع
قرار داده و گاهی از سر درد غزلی
بدینگونه سر میداد:
		
من بار سنگینم مرا بگذار و بگذر
نیکم ،بدم ،اینم ،مرا بگذار و بگذر
زمانی که دنیا را به کام ناجوانمردان
و بیسوادانی میدید که روزگاری از
معاضدتهای او بهره برده و اکنون که
به مقام و منصبی رسیده او را از خود
میرانند با طبع آتشین خود مخاطب
قرار داده که:

(قسمت نهم)

ویلیام شکسپیر
1564-1616

پرتو مفتاح (آموزگار) -پاریس
درون بحر دل گوهر از جفا خون شد
که حکمران سر موج جز حبابی نیست
یکی از شاهکارهای بی نظیر
وپرسوزوگداز شهرآشوب قصیده
ایست انتقادی تحت عنوان مداح که
بیانگردرون آشفته ونابسامانی های
روزوروزگار اوست که به نظر نگارنده
جای آن درسرلوحه تاریخ ادبیات این
مرزوبوم خالی است .اینک چندسطر
ازآن قصیده :
آن زند طعنه که در سفره شاعر نان نیست
وینکندخندهکهدرپیکرشاعرجاننیست
منم آن گرسنه خوشحال مباهی به کمال
گرچه دانم شکم گرسنه را ایمان نیست
روزگاری است که دانا به مکافات کمال
میبردرشکبهجاهلکهچراناداننیست
همه گویند که مداح شو و کام بجوی
کهبجایینرسدهرکهمدیحتخواننیست
خود گرفتم به مدیح خذفی ُدر سفتم
آنکه فرق خذف از ُدر بشناسد آن نیست
شعر بر نام شکمبارهی بیعقل و شعور
چونمسمیبکنم،شعرکهبادمجاننیست
شهرآشوب عالوه بر تسلطی که
درتمام زمینه های ادبی داشت ،
ازطبعی بدیهه سرا و قهرمان نیز
برخورداربودکه به ُطرفه العین
منظومه ای شیوا وشیرین می سرود
وبا مطایبات وطنزهای مؤدبانه ای
ازدوستان خود انتقاد می کردکه
آن اثربزودی دست بدست می
گشت وخاطرشنوندگان راازابداعات
وشیرین کاریهای لفظی خود محفوظ
می نمود.او در سرودن ترانه نیز از
پیشکسوتان عصر خود بود ،یکی از
شاهکارهای او تصنیف «ساز شکسته»
است که در آن شعر از دل پردرد و
زندگی بیسر و سامان خود ایده گرفته
و خود را به ساز شکستهای تشبیه
کرده که روزگاری نواهای آسمانی و
دلنشینی به گوش سوختگان عالم
خاک میرساند .و اکنون که شکسته
و بینوا شده جز نالهای محزون و غم
بقیه درصفحه 48
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1564
شکسپیر در 24آوریل
دراسترانفورد به دنیا آمدودرهمان
روز و همان محل یعنی  24آوریل
دراسترانفورد وفات یافت
1616
.اززندگی وجوانی وتحصیالت وی
اطالع چندانی دردست نیست .
زیراهنرمندان و نمایشنامه نویسان
آن روزگار که هنرشان درخدمت
کسب معاش بود از عوام به شمار
می آمدند واز اجتماع نجیب زادگان
وبزرگان دور بودند.
می دانیم که شکسپیر در 18سالگی
با آن هاتاوی  26ساله ازدواج کرد
وصاحب سه فرزند شد .دو دختر
ویک پسر بنام هامنت که در 11سالگی
از دنیا رفت  .و سایه سنگین غم
برروزگار پدرافکند.
شکسپیر برخالف بسیاری از دوستان
همدوره ی خود به دانشگاه نرفت .
ذهنش اسیر ُقما و مرعوب ومجذوب
بردگان گذشته نگردید وطبعش
آزادماند .او به دربار نزدیک بود ومورد
توجه خاص ملکه الیزابت وجیمز اول
 .با این حال  ،درآثاروی نشانی از
تملق دربار نیست وآنچه می خوانیم
هشداری است به ناپایداری قدرتهای
خاکی وتهی بودن تاج وتخت شاهی .
ازشکسپیر آثارجاودان بسیاری
به جامانده است  .دوسفرنامه ی
داستانی 154 ،غزل و  35نمایشنامه ی
کمدی  ،تاریخی و تراژدی .ازآثار کمدی
او «کمدی اشتباهاتThe Comedy of
 « »Errorsآن طور که بخواهیAs you
 « » Like itتاجرونیزیThe Merchant
« »of Veniceرؤیای نیمه شب تابستان
 »A Midsummer Night›s Dreamرنج
بی ثمر عشقLove›s Labour›s Lost
» و « هیاهوی بسیاربرای هیچMuch
« ، »Ado About Nothingرام کردن زن
سرکش» The Taming of the Shrew
وشایدازهمه زیباتر « شب دوازدهم
 »The Twelth Nightکه به اعتباری
وصیت نامه ادبی اوست و وداع با
دوران شادی ها
درمیان نمایشنامه های تاریخی
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شکسپیر به دانشگاه نرفت  .ذهنش اسیر ُقمار و مرعوب ومجذوب بردگان گذشته
نگردید وطبعش آزادماند .او قرن ها اززمان خویش فراتربود

« Henry IVهنری چهارم» و«هنری
پنجم »Henry Vبه ویژه به لحاظ
شخصیت سرجان فالستاف محبوب
ترین شخصیتی که تاکنون ذهن
بشر آفریده است و نیز «هنری هشتم
 » Henry VIIIنمایشنامه های رومی
او  ،ژول سزار« »Julius Caesarآنتونی
وکلئوپاترا »Anthony and Cleopatra
شهرت واعتبار ی خاص یافته اند.
بزرگ او« هملت
تراژدی های
 « ،»Hamletمکبث« ، »Macbethاتللو
 »Othelloو«لیرشاه »King Learدراین
چهارصد سال صحنه ی بزرگترین
تأترهای جهان را درانحصار خود
داشته اند.
چند نمایشنامه دیگر که درهیچیک
از این گروه ها نمی گنجند اما سزاوار
توجه بیشترند«حق برای حقMeasure
 « ، » for Measureترویلس وکریسید
 »Troilas and Cresydeو« افسانه های
زمستان  »Winter›s Taleنام دارند.
رمز عظمت شکسپیر درآشنائی او با
اسرار هستی وانگیزه های پنهانی
آدمی است  .از اندرون تااعماق
کهکشانها  ،از تربیت فرزند وبحران
بلوغ تا آیین کشورداری وجهان
گشائی  ،از کشاورزی تاپزشکی
درجنبش
ونجوم ،ذهن اومدام
وچستجوست  .درنوشته هایش
دلبستگی خاص اورابه طبیعت  ،علم،
سیاست  ،فلسفه وتاریخ می بینیم .اما
شناخت او از پیچیده ترین پدیده
های هستی یعنی شخصیت آدمی
وروابط آدمیان  ،شگفت آوراست .
شباهت انسانها به دیگر موجودات
واختالف وتنوع طبایع وواکنش
های هریک درتجربه ی بحران
ودرکشاکش جدل های درونی ،
ذهنش را مشتاقانه مشغول می دارد.
دراین دنیای واقع بینانه وگاه دلفریب
شکسپیر  ،تفاوتی بین غنی وفقیر ،
زن ومرد  ،کوچک وبزرگ  ،سیاه و

سفید  ...وجود ندارد  .شکسپیر
درقلمرو تفکر انسانی وسخاوت
ارتباط ذهنی اش با آدمیان  ،قرن
ها اززمان خویش فراتر می رودواین
شاید یکی از رموز استواری او دربرابر
گردش ستم پیشه ی زمان باشد.
که نویسندگان
چهارقرن است
محققان به بررسی ونقد  ،دانشگاهها
به تدریس  ،تآترها وهنرمندان
برجسته به عرضه  ،موسیقیدانان بنام
به برگردان و شعرای سرشناس به
فراگیری وتقلید آثارشکسپیر همت
گمارده اند .او دنیائی را مسحور خود
کرده است  .اینهم شعری از شکسپیر:

سنین بشر
این دشت پهناور هستی ،
صحنه ی تماشاخانه ای
مردان وزنان ،
همه نقش پردازان آن،
هریک ازدری خارج واز دری دیگر
به صحنه می آیند.
هربازیگررا زمانی کوتاه است،
تابسیاری نقش ها بیافریند
پرده های این نمایش،
هفت دوره ی حیات انسانها،
پرده ی نخست :نوزادی دردامان دایه،
که می گرید و دست وپا میزند.
پردهیدوم :کودکیمکتبی،شکوه گویان،
کیف مدرسه برپشت ،
باچهره ای چون صبح رخشان
ناخواسته ،
حلزون وار،
به سوی مکتب می خزد.
پرده ی سوم  :عشق وجوانی،
چون کوره ی آهنگران،
آه بر می آورد
وترانه هایی از سوز دل ،
دروصف ابروان یار،
سر می دهد.
پرده ی چهارم  :سربازی که ناسزاهای

آزادی

غریب برلب می راند،
باریشی پریشان ،
بسان گربه ای وحشی،
رشک برو آزمند درکسب شرف وافتخار
درنبرد،
ناپروا،
نابردبار
وبلند آوازگی ،
این حباب برآب را-حتی دردهانه ی توپ می ُجوید.
پرده ی پنجم :داور فربه ای ،
شکم ،
انباشته از مرغ،
با چشمانی خرده گیر و ریشی آراسته،
اندرزهای حکیمانه برلب،
به اقتضای زمانه ،
نقش خود به انجام می برد.
پرده ی ششم  :بازیگری تکیده ،
شلواری آویخته برتن ،
کفش هائی نرم وسبک،
عینکی بربینی ،
چنته ای بر پشت ،
جورابی که از جوانی اندوخته ،
برپا،
ودنیایی گسترده پیش رو،
که پاهای الغرولرزانش ،
ازپیمودن آن درهراسند.
صدای رسا ومردانه اش ،
دگربار،
به آهنگ زیر کودکانه ای باز گشته ،
به جای واژه ها،
صفیر ساقه ی توخالی نی ،
ازدهان برمی آورد.
صحنه ی آخر :پرده ی هفتم
پایان این داستان شگفت انگیز
وسراسر حادثه،
دوران کودکی دگرباره ،
وفراموشی محض  ،دندانها ریخته ،
چشمها بی نور،
بی ذوق وبی اشتیاق ،
همه چیز ازکف داده .
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
موسیقیکشورآلمان دردورۀ رمانتیک
حال که مختصری با تغییر فرم
موسیقی درکشورفرانسه آشناشدیم
دراین
ببینیم که کشور آلمان
تغییرات چه سهمی داشته است .
بعداز واگنر جانشینان بالفصل او
عبارتند از  :بروکنر  ،مالیر و باألخره
ریچارداشتراوس  .ولی هیچ کدام از
این سه آهنگساز از سبکی که واگنر
بنا نهاده بود قدم فراتر نگذاشته
ودرکارهای خود الگوهای «واگنر»
رادرنظر داشتند .این وفاداری به
سبک «واگنر» دالیلی داشت که
این آهنگسازان را پای بند اصول
«تونال» میکرد.وخارج شدن ازآن
چهارچوب وپیوستن به سبک جدید
برایشان مشکل وغیرقابل قبول بود.
مث ً
ال از این سه آهنگساز که مذکور
افتاد « بروکنر» سالهای پیری را
می گذراند وقبول وپیوستن وخلق
آثار جدید برپایه «اتانونال» برایش
دیر بود« .مالر» ازبیماری حاد قلبی
رنج می بردووقت خلق آثار جدید را
نداشت و فقط «ریچارداشتراوس» با
خلق «سالومه» و «الکرا» گرایش
به سبک جدید یا اتونال» را نشان
داد .درصورتیکه نسل جدید آلمان
به پرچمداری «آرنولد شوینبرگ»
آثاری بوجود آوردند که صد درصد
«اتونال» است .دیگر از آهنگسازان
موج نو آلمان بایستی از «وبرن» و
«برگ» نام برد .که آثار برجسته ای
دراولین دهه قرن بیستم بوجود
آوردند  .حال به شرح حال «آرنولد
شوینبرگ» وسپس «پل هیندمیت»
که او نیز آهنگساز برجسته وخالق
آثار جدید ی است می پردازیم :

دگرگونی هایی که این دو آهنگساز
درعالم موسیقی بوجود آورده بودند
جلسات متعددی برگزار می کردند.
بااینکه «آرنولد شوینبرگ» موسیقی
را نزد خود فراگرفته بود وتحت نظر
هیچ استادی آموزش ندیده بودبااین
وضعیت عقیده داشت که نشان دادن
حاالت درونی انسان فقط مختص
قالبهای سبک رمانتیک نیست و می
بایستی سبکی بوجود آورد که این
محدودیت راازبین ببرد.
اولین آثاری که بوجود آورد مخلوطی
بود از سبک واگنر و اشاره هائی به
سبک جدید  -درسال  1901بعنوان
معلم موسیقی در کنسرواتوار برلین
استخدام شد ودرآنجا تئوری
موسیقی تدریس می کرد .درسال
 1911کتابی درمورد هارمونی نوشت
بنام « تونال هارمونی» ودرست در

 -1آرنولد شوینبرگ
1874-1951

وی درشهر وین پرورش یافت  .دراین
زمان فضای شهر وین سرشار از
موسیقی «برامس» و «مالز» بود وتمام
مدارس موسیقی به تغییر حاالت و
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آرنولد شوئنبرگ

آزادی

همین دهه اول قرن بیستم بود که
باتفاق بعضی از دست اندرکاران
موسیقی عمزمانش برآن شدند
که از محدودیت های دست وپاگیر
دورۀ رمانتیک خالصی یابند  .دراین
زمان آهنگسازان اتریشیبیش از
آهنگسازان فرانسوی وروسی که
سبک جدید را پایه گزاری کرده
به پرورش سبک
بودندُ ،مص ّر
اتونال بودند واز آن میان «آرنولد
شوئینبرگ» برجسته ترین آنها بود
به حدی که دریکی از آثارش که
«کوارتت زهی شماره  »2نام دارد
ودر سال  1908بوجود آورد بکلی
منکر عالمت گذاری و مشخص کردن
کلید گام موسیقی که در اول هرقطعه
بعداز عالمت کلید ُسل قرار می دهند
شد .وی دارای آثار زیادی از این دست
است  .دست اندرکاران موسیقی در

مجیدزندیه
مقایسه آثار «شوئینبرگ» و «مالر»
اظهار می دارند بااینکه الگوی کارهای
«شوئینبرگ» تقریب ًا تقلیدی است از
هارمونی های اواخر کارهای «مالر»
ولی زیبائی که درآثار «مالر» از
لحاظ احساس وبیان عاطفی روح
بشروجوددارد آثار شوئینبرگ فاقد
آن است .

 -2پُل هیندمیت
1895-1963

وی برجسته ترین آهنگساز موج
نو کشور آلمان بعداز جنگ جهانی
اول است  .اورا بنیانگذار سبک
«کالسیک نو» یا  Neoclassicismمی
دانند.او آهنگسازی بود که در مکتب
آلمان پرورش یافته واصول موسیقی
را موبه مو می دانست  .درسن 20
سالگی به رهبری ارکستر سنفونیک
منسوب شد واز آنجائیکه ویلونیست
استثنائی ونابغه ای بود در ارکستر
اپرای فرانکفورت به کار نوازندگی
اشتغال داشت
«هیندمیت» حتی ساز «ویوال» را
آنقدر زیبا می نواخت که درکنسرت
های کوچک  ،تمام سازهای زهی
دیگررا تحت الشعاع هنرنمائی خود
قرار می داد .او موسیقیدانی بود که
هیچوقت از کار تحقیق و تفحص
دست نکشید وتحقیقات دامنه داری
درموسیقی تونال قرون وسطی ودورۀ
رنسانس انجام داد وکار تدریس به
نوجوانان راباوسواس عجیبی بعهده
داشت  .اورا بزرگترین تئوریسین
ومنتقد موسیقی عصر جدید می
دانند .درسال  1940مقام وی در
رمینۀ موسیقی به حدی رسید که
مفتخر به دریافت درجه دکترای
افتخاری دراین زمینه شد .وی
قطعۀ «زندگی حضرت مریم » را
که درسال  1924شروع کرده بود
بصورت جدیدی تنظیم وبه دنیای
موسیقی عرضه کرد .وی درطول
زندگیش هیچگاه از تحقیق دست
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اشتراوس رهبر ارکستر «رایش سوم» بود واز هیندمیت می خواست که آثاری بسازد که مورد توجه هیتلر
قرار گیردکه او سر باز می زد .هیندمیت سرانجام به دعوت دولت ترکیه به آن کشور مهاجرت کرد.

نکشید وعقیده داشت که بزرگان
فالسفه یونان مثل افالطون  ،ارسطو،
موسیقی را کامل کننده شخصیت
بشردانسته و ازطریق موسیقی است
که انسان به اوج وکمال معرفت دست
می یابد .هیندمیت عقیده داشت که
موسیقی تنها وسیله تفنن نیست
بلکه وسیله ای است که انسان را
به کمال می رساند  .به سازمانهای
دولتی کشورش گوشزد می کرد که
برای اعتالی شخصیت جوانان آنهارا
بیشتر بافن وهنر موسیقی آشنا
سازند .هیندمیت درسالهای 1920
به اوج کمال آهنگسازی رسید ولی
از آنجائی که اقتصادآلمان ورشکسته
بود قادرنبود آثارش را به معرض
نمایش بگذارد وبیشتر درگروه های
کوچک ارکستری مثل ارکسترهای
مجلسی به فعالیت می پرداخت .
وقتی از اوپرسیدند چرا آثاربزرگتری
بوجود نمی آورد به شوخی گفت :
« کاغذ گران است ومن پول کافی
ندارم » با اینکه نژاد آریائی بود
ولی آثارش مورد توجه رهبر حزب
نازی (هیتلر) قرارنگرفت  .درآن
زمان اشتراوس رهبر ارکستر «رایش
سوم» بود واز هیندمیت می خواست
که آثاری بسازد که مورد توجه
هیتلر قرار گیردکه او سر باز می زد.
به دعوت دولت ترکیه به آن کشور
مهاجرت کرد.

پرو کوویف

ریمسکی کورساکوف
سرزمین روسیه راداشت  .بااینکه
مشهور شوروی
از آهنگسازان
«چایکوفسکی» مقام برجسته ای
دارد ولی ازآنجائی که وی درمکتب
آلمان پرورش یافته بود موسیقی اش
خلوص ویکدستی فرهنگ شوروی را
فاقد است  .دیگر از اختصاصات این
دوآهنگساز این بود که هردو دررژیم
کمونیستی شوروی که در سال
 1917بوجود آمد پرورش یافته بودند
ولی گرایش سیاسی پرو کوویف

به حکومت شوروی کام ً
ال با
«شوستاکویچ» متفاوت بود بحدی
که بعضی از آثار «شوستاکویچ»
درداخل کشور شوروی «ممنوع
األجرا» اعالم گردید .ووی مجبور شد
بعضی از آثارش را درکشورهای آزاد
مثل آمریکا به معرض اجرا بگذارد..
باید توجه داشت که درزمینه موسیقی
کالسیک شوروی آهنگسازانی
مثل «موسورسکی» « ،ریمسکی
کورساکف» و «چایکوفسکی» وجود

موسیقی دراتحادجماهیر
شوروی بعداز دورۀ رمانتیک
افتخار اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی دردوران میانی قرن
بیستم وجود دوآهنگسازاست که
شهره آفاق گردیدند .یکی از آنها
سرگئی پروکویف ودیگری «دیمتری
شوستاکویچ» است .
بامقایسه بابرجستگان موسیقی
اروپا این دوآهنگساز هیچکدامشان
درمکتب اروپا پرورش نیافته بودند
وموسیقی شان کام ً
ال رنگ وبوی
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چایکوفسکی
دارند که آثارشان درنهایت زیبائی
است وازبزرگان دورۀ رمانتیک
موسیقی شوروی محسوب می شوند
و
«پروکوویف»
درصورتیکه
«شوستاکویچ» و «استراوینسکی»

دیمتری شوستاکوویچ

آزادی

آهنگسازان موج نو کشور شوروی می
باشند که انقالبی در موسیقی مدرن
بوجود آوردند .در ادامه این مطلب
برشرح حال زندگی «پروکویف» و
« شوستاکویچ » درشماره آینده
خواهیم پرداخت  .وتحوالتی را که
این آهنگسازان موج نو دردنیای
موسیقی بوجود آوردند به قلم می
آوریم ...
ادامه دارد
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غزاله یزدی

			
مرورفیلم

JOY

 JOYداستان خانواده ای است که
طی چهار نسل کسب وکار اینک
تالش خودرابر محور استعداد و
توانائی های دختری قرارداده است که
می خواهد کسب و کار خانوادگی را
به دلخواه خود اداره کند .خیانتی که
به او می شود ،و زخمی که از عشقی
نافرجام ،برروح وروانش باقی می ماند
راه را برای او هموارمی کند ..
.ژانر :درام
کارگردان :دیوید اُ .راسل
نوشته :آنی  ،Mumoloدیوید اُ .راسل
مدت 2 :ساعت.

محصول :فاکس قرن بیستم
هنرپیشگان  :جنیفر الرنس  -رابرت
دونیرو  -بردلی کوپروعده ای دیگر.
در اواسط فیلم حدود  30دقیقه
داستان بگونه ای ادامه می یابد که با
عنوان فیلم مطابقت دارد .بقیه فیلم
به معرفی خوب و بدها می پردازد .به
انتقاد از شرایطی که بر کسب وکارهای
کوچک حاکم است و ظلم و بیدادی که
از سوی شرکتهای غول آسای تجاری
اعمال می شود و شرکتهای کوچک را
زیر سایه سنگین خود له می کند و از
پای در می آورد.

.
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آزادی

در اوایل دهه Joy Mangano 1990
(جنیفر الرنس) ،یک مادر نیویورکی
تنها با سری پر از ایده ،نوع جدیدی
از  MOPرا اختراع می کند . .او آن را
ماپ معجزه گر می نامد و لی درهیچ
کجا و برای هیچکس از این اختراع
خود حرف نمی زند .تا زمانی که به
شبکه تلویزیون کابلی وست چستر در
پنسیلوانیا که لوازم خانگی را منحصرا ً
ازطریق تلویزیون می فروشد راه می
یابد وبا نیل واکر (بردلی کوپر) ،مدیر
اجرایی این تلویزیون مالقات می کند.
او  JOYرا به استودیوهای مختلف
می بردنیل واکر به  JOYمیگوید
 50هزار ماپ بسازد و آماده باشد
تا آن را ازطریق تلویزیون برای او
بفروشد .زمانی که این وسیله نظافت
را درتلویزیون نشان می دهند قسمتی
که باید بازوبسته شود کار نمی کند و
درنتیجه درنخستین اقدام این زن
نگون بخت که برای ساختن این 50
هزار ماپ روی خانه اش  200هزار
دالر وام گرفته و کلی متضرر شده
است طعم تلخ شکست را می چشد.
نیل واکر هم مسئولیتی برعهده نمی
گیرد .خانواده جوی اورا شماتت
می کنند که تو با خودسری باعث
شکست تجارت خانوادگی ماشدی .
بار دیگر جوی به تلویزیون میرود و
این بار خود به معرفی اختراع خود
می پردازد و درظرف یک ساعت بیش
از  50هزارماپ به فروش می رسد .اما
شرکتهای بزرگی که وسایل اولیه این

ماپ را دراختیار او می گذاشتند
قیمت خودرا باال می برند و یکی از
آنها نمونه ای مشابه را می سازد.
جوی نیز دستگیر وزندانی می شود اما
بقید وثیقه آزاد می گردد و به دنبال
تجارت خود به شرکتهای تولید کننده
مواد اولیه مورد نیاز خود می رود و
سرانجام همه رقبای خودرا ازسر راه
برمی داردو کسب وکارش رونق می
گیرد .دراواخر فیلم دختری بهمراه
شوهر و فرزند شیرخواره اش به دفتر
کار جوی می آید و اختراع خودرا به او
نشان می دهد و او با یادآوری روزهای
سختی که پشت سر گذاشته بالفاصله
به این زن جوان پاسخ مثبت می دهد
تا بگوید او که تاجر موفقی است
خودرا گم نکرده است  .داستان فیلم
جذاب و پرکشش است اما بسیاری از
صحنه های فیلم خسته کننده وحتی
بی ربط است  Joy Mangano .یک
شخصیت حقیقی است که با اختراع
ماپ جدید میلیونر شد .اگرچه فیلم
نام هنرپیشه معروف رابرت دونیرو
را باخود یدک می کشد اما نقش او
درفیلم که درحقیقت رئیس شرکت
تجاری خانوادگی است بسیار کم رنگ
است و کارگردان نتوانسته است بازی
درخشانی از «دونیرو »ی با استعداد
بگیرد .اما بازی جنیفر الرنس بسیار
درخشان و با همه نقشهائی که تا
کنون داشته متفاوت است .
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بازگشته

The Revenant
چنین بنظر میرسد که کارگردان
مکزیکی األصل Alejandro G.
 Iñárrituکم کم جزء برندگان ثابت
جشنواره های بین المللی می شود.
به دنبال موفقیت هائی که ایناریتو
درسال گذشته داشت امسال نیز در
مراسم گلدن گلوب جایزه بهترین
کارگردان و بهترین فیلم را گرفت و
ذوکاپریو یکی از هنرپیشگان فیلم
« بازگشته» او نیز جایزه بهترین
هنرپیشه را دریافت کرد .فیلم
بازگشته به حق شایسته دریافت
جوایزی بود که به آن تعلق گرفت .
داستان فیلم بخشی از کتابی است
بهمین نام نوشته Michael Punke :
که مارک ال .اسمیت با خود کارگردان
فیلم ایناریتو ،فیلمنامه آن را نوشته
اند .و لئوناردو دو کاپریو با بازی بسیار
درخشان خود و با کمک گریم بی
نظیری که برروی او صورت گرفته
 ،فیلم را به عنوان یکی از بهترین
فیلمهای قتل عام سرخپوستان به
دست پیشگامان اقامت در آمریکا ،
درآورده است .
داستان فیلم درسال  1823روی داده
است  .یک گروه شکارچی شبه نظامی
با تله و وسایل شکار برای بدست
آوردن پوست حیوانات در بیابان غیر
مسکونی لوئیزیانا تحت فرمان کاپیتان
اندرو هنری )Domhnall Gleeson(.به
شکار مشغولند.دشمنی با یک قبیله
بومی آمریکا ،بنام  ،Arikaraمنجر به
یک کمین می شودو تنها در حدود
یک سوم از شکارچیان موفق به فرار
از مخمصه می شوند.و بقیه همچنان
زیر آتش وحمله  Arikaraهستند.
گروه شکارچیان فراری همچنان به
فرمان هنری هستند که خود می داند
کماکان  Arikaraدرتعقیب آنهااست.
دراین حال یکی از شکارچیان باتجربه
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بنام گالس()Leonardo DiCaprio
تصادفا در سرراه یک خرس مادر و
توله او قرار می گیرد و زمانی که او با
این خرس دست وپنجه نرم می کند
از بقیه اعضای گروهش جدا می افتد.
اگرچه در نهایت گالس با شلیک یک
گلوله و با خنجر خود خرس را می
ُکشد ،ولی به حالت مرگ می افتد.
اعضای گروه جسد نیمه جان اورا پیدا
می کنند وفقط می توانند مراقبت های
پزشکی ابتدایی رابرای اوفراهم کنند.
آنها گالس زخمی را با برانکارد موقت
حمل می کنند،چون گالس زخمی
حرکت گروه را کند می کند در نهایت
یکی از اعضای گروه بنام جان فیتز
جرالد )Tom Hardy(،پیشنهاد می
کند برای اینکه سریعتر حرکت کنند
بهتراست گالس را بکشند ،هنری در
ابتدا تالش می کند گالس را ُ
بکشد،
اما قادر به شلیک نیست گالس آنقدر
زخمی است که نه می تواند صحبت
کند و نه می تواند حرکت کند.
هنری پیشنهاد می کند دونفر با
دریافت پول  ،با گالس بمانند و آهسته
آهسته به دنبال آنها بیایند.
هنگامی که دو پسر (جیم
گالس بنام
 BRIDGERو پسر

هاوک) داوطلب می شوند ،فیتزجرالد
بااشاره به این احتمال که آن پسران و
گالس کشته خواهند شد به کاپیتان
پیشنهاد می کند تا برای یک مرد
سوم نیز برای ماندن پاداشی تعیین
کندو .هنگامی که هر دو BRIDGER
و هاوک گفتند حاضرند سهم خود را
به هر کس که به آنها کمک کند می
دهند خود فیتز جرالد داوطلب ماندن
می شود .هنری از فیتزجرالد قول می
گیردکه تازمانی که گالس زنده است
درکنار او بماند و وقتی فوت کرد با
وضع مناسبی اورا به خاک بسپارد.
فیتزجرالدهنگامی که از گروه خود
جدا می شود وبا گالس تنها می ماند

آزادی

تالش می کنداورا خفه کند.هاوک
تالش می کند پدرش را نجات دهد وبا
فیتزجرالد گالویز می شود که دراین
صحنه هاوک.بدست فیتزجرالد کشته
می شود.وقتی بریجر باز می گردد
فیتزجرالد ادعا می کند که نمی داند
هاوک کجاست و داستانی دروغی
می بافد که « آرایکارا» هارا در کنار
رودخانه دیده و باید گالس را هرچه
زودتر ازاین منطقه دور کنند .طی
ماجراهائی گالس به کاپیتان هنری و
دیگران می رسد و از هنری می خواهد
که به او مأموریت بدهد تا برود وکشته
یا زنده فیتزجرالد را بیاورد .هنری
موافقت می کند اما خوداو نیز بهمراه
گالس می رودو سرانجام موفق می
شودفیتزجرالد را بکشد اما کاپیتان
هنری هم بدست فیتز جرالد کشته
می شود.
فیلم در شرایط جوی بسیار سخت
تهیه شده و گاه درشرایط زیر صفر
فیلمبرداری ادامه یافته است  .فیلم
«بازگشته» در گروه فیلمهای درام
درروز یکشنبه دهم ژانویه 2016
جایزه بهترین فیلم را درمراسم
گلدن گلوب بدست آوردوکارگردان
و هنرپیشه آن دوکاپریو نیز جزء
بهترینها جایزه گرفتند.
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بقیه  :راهکارهای طبیعی...

کاوا(-) Kavaنوعیدرختفلفل
از مکمل های گیاهی است که در
درمان اضطراب مؤثر است  .مقدار
مصرف آن  250میلی سه بار درروز
می باشد.

مالتونین
این هورمون بطور طبیعی درمغز
ساخته می شودودارای اثرآرام بخش
ومالیم است  .بصورت قرص  ،کپسول
ومحلول وجوددارد .مقدار مصرف آن
برای درمان بی خوابی  1 ،تا 3میلی
گرم قبل از خواب می باشد.
درمان های دیگر غیر داروئی برای
فشارروحی عبارتنداز:
فعالیت جسمی  ،تمرینهای تنفسی ،
یوگا ،ماساژ ورابطه اجتماعی باافراد
خانواده و دوستان  .درصورت لزوم
می توان با روان پزشک یا روانشناس
مشورت کرد.

بقیه  :خاطرات آدم وحوا
وآن را گرفت .پیش از آنکه من فرصتی
برای تجربه ومشخص کردن مسئله
داشته باشم  .هنوزهم فکر می کنم آن
یک ماهی است .اما حوا برایش فرق نمی
کند که آن چیست وبمن اجازه نمی دهد
به آزمایش آن بپردازم  .من سردرنمی
آورم چرا؟آمدن مخلوق تازه وارد
ظاهرا ً همه ُخلق وخویش را عوض کرده
وبطور غیر منطقی مخالف تجربه است
ودربارۀ آزمایش وکسب تجربه هیچ
حرف حساب به خرجش نمی رود حوا
بیشتر به فکر آن است تابقیه جانوران
 .خودش هم نمی تواند بگوید چرا .همه
چیز حاکی از آن است که ذهنش به هم
ریخته وپریشان است  .گاهی نیمه شب
ماهی را بغل می گیردوقتی که او ناله می
کند ومی خواهد به آب برگردد دراین
هنگام ازسوراخهائی که درصورتش
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است وبا آنها نگاه می کند  ،آب جاری
می شود وبا دست به پشت «آن » می
زند وصدائی آرام از دهانش در می آورد
که «آن» را آرام کند.وصد جور غم و
نگرانی از خودش بروز می دهد.من
هرگز حوارا با دیگر ماهی ها اینجوری
ندیده ام .واین مرا بی اندازه به زحمت
می اندازد .پیش از آنکه ما ملکمان
راازدست بدهیم حوا عادت داشت بچه
ببرهارا برداردوبا آنهابازی کند .اما آن
وقت فقط یک بازی بود؛ او هرگز آنهارا
اگر شام به آنها نمی ساخت [و دل درد
می شدند]مانند این  ،دور نمی گرداند.
یکشنبه  :یکشنبه ها حوا کار نمی کند
وخسته دراز می کشد ودوست دارد
ماهی رویش غلت بزندوبرای سرگرمی
آن صداهای مسخره ازخودش درمی
آورد ووانمود می کند که می خواهد
پنجه اش را بجود وهمین باعث خنده
ماهی می شود.من تا حاال هیچ ماهی
ندیده ام که بخندد .این مرا به شک

آزادی

بقیه :غم نخور

که ببره به یه مستحق بده .مال بُرد
و دادو برگشت .باباش پرسید :
نصرالدین  ،به مستحقش دادی؟ گفت:
آری .بابا گفت  :به که دادی؟ گفت مث ً
ال
به بدپور! پدرمالگفت :بچه ی احمق
اوکه مستحق نیست  ،نصف خونه های
این شهر مال اوست ! پولش با خاک
انداز باال میره ! مال جواب داد :بابا! تو
مستحق را می شناسی یا خدا؟ اگر او
مستحق نبود  ،خدا [اینهمه] بهش
نمی داد!!.
می اندازد ...من خودم هم ازشنبه
خوشم می آید .نظارت درسرتاسر هفته
شخص را خسته می کند .شنبه های
بیشتری باید باشد  .درروزگار گذشته
دشواربود اما حاال راحت است .
چهارشنبه  :آن یک ماهی نیست  .من
جدا ً نمی توانم سردربیاورم که «آن»
چیست .آن وقتی که ناراضی است
سروصداهای غیرعادی شیطنت آمیزی
از خودش درمی آوردو زمانی که راضی
است می گوید «:گوگو» آن یکی از
مانیست  .برای اینکه راه نمی رود.پرنده
نیست  ،چون پرواز نمی کند.قورباغه
نیست چون جست وخیز نمی کند،
مارنیست برای اینکه نمی خزد .مطمئنم
که ماهی نیست با اینکه فرصت این را
نداشتم که ببینم آیاشنا می کند یانه
اوفقط دراز می کشد بیشتر به پشت
باپاهای روبه هوا .من تا حاال هیچ
جانوری که این جوری بخوابد ندیده
ام  .گقتم که من براین باورم که

برادران ارمغانهای خودرا پیش از آمدن
یوسف آماده کردند  .همینکه هدایارا
تسلیم کردند  ،یوسف پرسید «:آیا
پدرپیر شما که ذکرش را کردید به
سالمت است وتابحال حیات دارد؟»
آنان پاسخ دادند « غالمت پدرما به
سالمت است وتابحال حیات دارد».
یوسف چون بنیامین را دید پرسید :
« آیا این است برادر کوچک شما که نزد
من ذکر اورا کردید؟ وگفت ای پسرم
خدابرتورحمکناد».
یوسف با دیدن برادر تنی اش که اورا
سالها ندیده بود سخت هیجان زده
شدو شتابزده به خلوت رفت وگریست
.سپس بعداز شستن صورتش بیرون
آمدوبرخود مسلط شد وگفت  «:طعام
بگذارید .یوسف تنها نشست ومصریان
جدا ازبرادران نشستند ،مصریان با
عبرانیان نمی توانند غذا بخورند زیراکه
این نزد مصریان مکروه است  [».باب
چهل وسوم]
دراین بین که برادران برای رفتن آماده
می شدند  ،یوسف توطئه ای چید تا
بتواند بنیامین را درمصر نگهدارد .او
به پیشکارش گفت »« عدلهای این
مردمان را به قدری که می توانند برد ،
از غله پُرکن و نقد هرکسی را به دهنۀ
عدلش بگذاروجام مرا یعنی جام نقره را
دردهنۀ عدل آن کوچکتر با قیمت غله
اش بگذار[.باب چهل وچهارم]
برادران چندان دور نشده بودند که
یوسف پیشکارش را به دنبال آنان
فرستاد بااین اتهام که یکی از آنان
جام نقره را دزدیده است  .آنان منکر
سرقت شدند  .بایافتن جام نقره درعدل
بنیامین  ،آنان دوباره خران خودرا بار
کردندو به شهر باز گشتندتابایوسف
روبرو شوند .یهودا ازفرط استیصال
گفت  «:به آقا چه گوئیم وچه عرض
کنیم وچگونه بیگناهی خویش را ثابت
نمائیم  ...اینک ما و نیز آن که جام به
دستش یافت شد غالمان آقای خود
خواهیم بود ».یوسف پاسخ داد من
چنین بی رحم نیستم .بلکه آن که جام
به دستش یافت شد غالم من باشدوشما
به سالمتی نزد پدرخویش بروید».
ادامه دارد
آن یک راز است  .حوا ازاین لغت
خوشش آمد بدون اینکه معنی آن
رابفهمد  .به قضاوت من آن یا یک
راز است یا یک حشره .اگر آن بمیرد
آن را تکه تکه می کنم تا ببینم از چه
ترکیب شده تاحاال چیزی نداشته ام
این قدر مرا گیج و سردرگم کند.
ادامه دارد.
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جدول کلمات متقاطع
طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو

افقی -1:اثری از جک لندن -ده
هزارمترمربع -2-شاعر ازآنهاچشم
یاری داشت  -دوتایش یکی است
-3رطوبت -بیماری کبدی -مفتول
فلزی -حرف ربط -4هیاهوی بسیار
برای آن است .همتای همسر آقا-
شاعر نابینای یونان باستان  -مبحثی
از شیمی  -5سلطان آباد گذشته -
برنده جایزه نوبل درادبیات از مشرق
زمین  -زبان عربی  -6بندری در
جنوب شبه جزیره کریمه  -آتش -
دالوری وشجاعت -7ظرفی برای
روغن ازچرم یا فلز -فلزگرانبها-
عنصری شیمییائی  -8فعل امر
ازمصدر رفتن  -اثر الکساندر دومای
پدر  -ضمیر من وشما  -9روش
وطریقه  -خاک کوزه گری  -پاسخ
مثبت  -10موسیقیدان آلمانی که
اورابزرگترین آهنگساز اروپا درتمام
اعصار دانسته اند -تلمبه خارجی -
الله بزبان ایتالیائی  -11مرغ سعادت
پایتختی درآفریقا -شاعربزرگزگهواره تاگور درجستجوی آن
بود -12آب خانمان برانداز -کاسه
چوبی  -سرخ آن نصیب دست
چالق می شود -تفاله عسل -13
واحدی برای وزن  -شمشیر عربی
 ثابت وبرقرار -مثل ومانند-14حیوان پاکتی  -ماده قالب پذیر که
نخستین بار درسال  1938توسط
شرکت« دوپوندونمور»ساختهشد
 -15شناسنامه کشورها -نویسنده
«قراردادهایاجتماعی»

عمودی -1:اثری از «ارسکین
کالدول»  -2سیاستمدارفرانسوی
ورهبر فیزیوکراتهای آن کشور
درزمان انقالب -طرف اعتماد-3
ماه کوچک -گاهی براثرنادانی ازآن
درچاه می افتند -فکرواندیشه
حرف تکراری دراعداد -4تختپادشاهان هندوستان -ظرفی
درآبدارخانه -سیاه کوچک  -5آب
میوه که جوشانده وغلیظ شده
باشد -گلها وشکوفه ها -واحدپول
کشوری دراروپا  -6-پس از الماس
سخت ترین سنگ معدنی است
 بستن ودوختن -سیمرغ درآنکوه آشیانه داشت  -7شهرستانی
درامتدادخط مرزی ایران وپاکستان
 عید تمیز مسیحیان  -بوی رطوبت -8پیشاوندی است  -نام دیگر تقویم
 قبل از رژه می بینند -9-واحدپولسرزمین آفتاب تابان  -خورشید-
شخصیت خارجی  -10افسانه -تیره
وتار-درفلسفه مادۀ اولیه عالم که
همواره متصور بصورومنقلب باحوال
واشکال وهیئت مختلف است -11
نوردهنده  -نگاهبانی -حافظ پولهای
مردم  -12-حب فرار-گوشت
پشت ران  -دوستی ومحبت -13-
فراروگریز-مشکل از دیده خوش
بین -دردها ورنجها -نیمی ازیک
خوراک -14-درجه وطبقه بیگانه
پشم مرغوب  -15اثری از «اوجیناونیل»
پاسخ درشماره آینده
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بوده و به سرعت میزان سروتونین
خون را باال می برند.ودرنتیجه
درکاهش فشارروحی مؤثر هستند.
دو ااُنس کربوهیدرات ( دوقاشق
سفید)
ونصف غذاخوری شکر
هیجانات را پس از  20دقیقه تخفیف
می دهد .برای تأثیر سریع تر  ،می
توان از عسل یا شکر استفاده کرد.
ازسالهاقبل مصرف کمی عسل قبل
از خواب برای آرامش وخواب بهتر
توصیه شده است .

بقیه  :شهرآشوب
انگیز از آن به گوش نمیرسد« .ساز
شکسته ز چه رو تو فغان نکنی؟ «ساز
شکسته» را زنده یاد دلکش با صدای
بی رقیبش جاودانه ساخته است او
سرانجام در سال  ۱۳۶۱در سن ۶۲
سالگی درگذشت.
همواره
یادشهرآشوب
زنده
درراهروهای رادیو پرسه میزد،
سری به اتاقهازده وبادوستان به
مزاح نشسته واکثرا ً آنهارا مورد
لزف طبع هنرمندانه ی خویش
قرار می داد .ازهمان اولین دیدار
 ،بامن ارتباطی معنوی برقرارکرد.
کارهای مرا ستود که شعرهای تو
چنین وچنان است ؛ اکثر عصرها به
کتابخانه می آمد ،هرروز ماجرایی تازه
داشت وشوروحالی خارج ازاندازه.
اگربرسرلطف ومزاح بود  ،ازدر که وارد
می شد باصدای بلند می خواند:
سر َن ِخه
جان پدراگر که بدستت ِ
برگِ ردِ شعر پرسه نزن شاعری َاخِ ه
شاعرچوگربه است که طباخ نا ُقال
چون بُردمرغ ،گربه هه بدنام مطبخه
روزی بخاطردارم  ،شخصی به
کتابخانه مراجعه کرده (منظور ترقی
کتابفروشی خیام درشاه آباد است
که پدرش مؤسس آن بود)کاری
داشت .خودرا آقای «اصدقا» معرفی
کرد؛ هیئتی درشت وهیکلی زمخت
داشت  .آقای شهرآشوب که در کنارم
نشسته بود مشغول نوشتن شد .اززیر
چشم نگاه کردم دیدم شعر می سازد
نوشت ونوشت ونوشت تا جائی که
دوصفحه پُرشد .تعجب کردم که چه

موضوعی جلب توجه اورا کرده که
چنین به شوق آمده؛ باألخره شعر به
پایان رسید وشروع کرد به خواندن
بااین مطلع :
آن حجامت قامت اشتر لقا
حضرت شیطان  ،جناب اصدقا
بعداز خنده های زیاد  ،موقعی حریم
افزونی گرفت که دیدم تمام ابیات
قصیده باقافیه«قا» مانند لقا ،بقا،
مطلقا ...سروده شده واین از مختصات
کاراوبود.اونه تنها درزمینه شعر که
درطراحی ونقاشی هم سلیفه ای
اختصاصی داشت .بایک گردش قلم
چنان نقش بدیعی می آفرید که چشم
انسان برآن خیره میماند .نامشان
زنده ویادشان بخیر؛ آن سوختگان
وادی عشق که هیچگاه درزمان حیات
قدرشان را نشناختند .این مرام
روزگار ومردم روزگار است .

بقیه  :یوسف پیامبر
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س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی  -1 :علی محمدافغانی-ا -2-ا-رسوا-ترمیم -مد -3رت -نزهت -عین
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هفتادوسومین مراسم اعطای
جوایز گلدن گلوب

لئوناردو دوکاپریو

جنیفر الرنس

مت دمون

سیلوستر استالون

صفحه50

GOLDEN
GLOBE
AWARDS

هفتادوسومین مراسم اعطای جوایز
گلدن گلوب در رشته سینما و
تلویزیون درروز دهم ژتمویه 2016
در بورلی هیلتون واقع در بورلی
هیلز کالیفرنیا برگزار شد و جوایزی
به شرح زیر به هنرمندان سینما
وتلویزیون اعطا گردید:
بهترین فیلم درام  :بازگشته
بهترین فیلم کمدی  :مریخی
بهترین هنرپیشه اول مرددرفیلن
درام :لیوناردو دوکاپریو برای فیلم لیدی گاگا
بهترین بازیگرزن سریال تلویزیونی
بازگشته
بهترین هنرپیشه اول مرد برای فیلم درام  ( ,Gael García Bernal :امپایر)
بهترین سریال کمدی یا موزیکال
کمدی  :مت دمون (مریخی)
بهترین هنرپیشه زن نقش اول درفیلم تلویزیونی  :موزارت درجنگل
بهترین سریال درام تلویزیونی  :روبات
درام  :بری الرسون (اتاق)
بهترین هنرپیشه زن نقش اول بهترین هنرپیشه مردنقش دوم درسریال
درفیلم موزیکال یا کمدی  :جنیفر تلویزیونی :کریستین سالتر(آقای
روبات)
الرنس ()Joy
بهترین هنرپیشه نقش دوم :سیلوستر بهترین هنرپیشه زن نقش دوم درسریال
تلویزیونی :مونا تیرنی (ماجرا)
استالون
بهترین هنرپیشه زن نقش دوم  :کیت بهترین هنرپیشه مرد سریال یافیلم
تلویزیونی :ا ُسکار ایساک (قهرمانی
وینسلت.
بهترین کارگردان  Alejandro G. :بمن نشان بده)
بهترین بازیگر زن در مینی سریال
 Iñárrituبرای فیلم بازگشته
بهترین سناریو:آرون سورکین (استیو تلویزیونی  :لیدی گاگا (هتل)
خیلی از منتقدین براین باورند که فیلم
جابز)
 Joyو همچنین مریخی به هیچ عنوان
بهترین انیمیشن داستانی Inside Out :
بهترین فیلم به زبان خارجی  Son of :فیلم کمیک نیستند
بسیاری نیز به نامزد نشدن هنرپیشگان
 Saulاز مجارستان.
بهترین هنرپیشه مرد سریال تلویزیونی آفریقائی  -آمریکائی شدیدا ً اعتراض
داشتند .حال باید دید کدامیک ازاین
موزیکال ,Gael García Bernal :
برندگان فیلمهای سینمائی ،ا ُسکاررا نیز
(موزارت درجنگل)
بخانه می برند.

Alejandro G. Iñárritu

آزادی

فروزان ستاره فیلمهای فارسی پیش از انقالب درگذشت

Maura Tierney

جایزه انجمن بازیگران آمریکا برای دی کاپریو وبارسون

بری الرسون

لئوناردو دیکاپریو و بری الرسون از
نامزدهای اصلی دریافت اسکار در
سال جاری هستند .دیکاپریو بهخاطر
نقشآفرینی هنرمندانه در فیلم
«بازگشته» و الرسون برای بازی در
درام کانادایی-ایرلندی «اتاق» .انجمن
بازیگران آمریکا هم شامگاه شنبه
( ۳۰ژانویه ۱۰ /بهمن) جایزه بهترین
بازیگر نقش اول را به این دو اهدا کرد.
دیکاپریو و بارسون چندی پیش هم
جایزه گولدنگلوب را گرفته بودند.

دیکاپریو  ۴۱ساله در رقابت بر سر
جایزه انجمن بازیگران آمریکا ،برایان
کرانستون (بازی در فیلم ترامبو)،
مایکل َفسبندر (استیو جابز) ،ادی
ِردمین (دختر دانمارکی) و جانی
دِپ (عشاء ربانی سیاه) را پشت سر
گذاشت.
بری الرسون  ۲۶ساله هم در رقابت
با هلن می ِرن (زنی با لباس طالیی)،
سیرشا رونان (بروکلین) و سارا
سیلورمن ( )I Smile Backبرنده شد.

پروین خیربخش ،با نام هنری
فروزان در  ۴شهریور  ۱۳۱۶در بندر
انزلی به دنیا آمده بود و فعالیتش را
در سینمای ایران ،از سال  ۱۳۴۱با
دوبله و گویندگی فیلم ها آغاز کرد.
فروزان در طی دو دهه از سال ۱۳۴۲
تا  ۱۳۵۶که در سینمای ایران فعال
بود ،در  ۵۸فیلم سینمایی و در
کنار مشهورترین بازیگران سینمای
ایران مثل فردین ،بهروز وثوقی،
ناصر ملک مطیعی و ایرج قادری

بازی کرد و در فیلمهای ایرانی
مطرح و پرفروشی مثل گنج قارون،
خاطرخواه و باباشمل ظاهر شد.
فروزان ،فعالیت بازیگری اش در
سینما را در سال  ۱۳۴۲با بازی در
فیلم ساحل انتظار ساخته سیامک
یاسمی آغاز کرد .ساحل انتظار،
درامی اجتماعی با مایه های عاشقانه
بود و فروزان در آن در نقش دختری
به نام مریم در برابر فردین ظاهر شد.
نقل از BBC

امام جمعه ها می گویند چه کسی می تواند به شهر آنها بیاید
به دنبال اعتراض به حضور فاطمه معتمدآریا در کاشان ،تعدادی از هنرمندان
سینمای ایران از جمله رئیس سازمان سینمایی کشور و مدیرعامل خانه سینما
از برخورد صورت گرفته با این هنرپیشه سینما انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ،ایسنا ،رضا میرکریمی ،مدیرعامل خانه
سینمای ایران ،در نامهای خطاب به عبدالنبی نمازی ،اما م جمعه کاشان ،تلویحا
او را به «اشاعۀ ّجو بیاعتمادی و نگرانی در جامعه» متهم کرد.

کریستین سالتر

مریل استریپ رئیس هیئت داوران جشنواره برلین شد

Gael García Berna

فرانک وینلی بازیگر فیلم سه تفنگدار درگذشت

کیت وینسلت
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بازیگر «سه تفنگدار»« ،اتللو» و
«پیانیست» بر اثر نارسایی قلبی
در منزل شخصی خود درگذشت.
او هنگام مرگ  ۸۹سال داشت.
فرانک فینلی بازیگر سرشناس
بریتانیایی در دوران  ۶۰سال فعالیت
خود در سینما ،تئاتر و تلویزیون
در آثار بسیاری نقشآفرینی کرد،
که از بازی در فیلم «سه تفنگدار»
در کنار اولیور رید و ریچارد
چمبرلین تا حضور در «پیانیست»
آزا
دی
شود.
رومن پوالنسکی را شامل می

مریل استریپ ریاست هیات داوران
جشنواره بین المللی فیلم برلین
را برعهده خواهد داشت .این برای
نخستین بار است که این ستاره
شصت و شش ساله آمریکایی و
برنده سه جایزه اسکار ،به عنوان
رییس هیات داوران در یک جشنواره
بین المللی نقش آفرینی می کند.
دایتر کوسلیک ،دبیر جشنواره در
باره او می گوید« :مریل استریپ
از نظر نامزدی و فتح جایزه اسکار
رکورددارترین بازیگر زنده زن
دنیاست .او تاکنون چندین بار در
برلینانه حضور داشته و بنابراین
غریبه نیست .او قطعا در دنیای فیلم
یک حرفه ای محسوب می شود،
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