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شماره  -74سال هفتم
آزادی

با جواهن و سزب
با شید
نوروز  ،این رسم خوب زمانه  ،این
هدیه ی خدا به مردمان خوب خودش
این روی داد و پدیده ای که هرقت
ظهور می کند همه دل هارا شاد
می کند وهمه مردمانی را که به او
باوردارند با دگر گونی خوش آیندی
روبرو می کند  ،برهمه شما خجسته
باد .دراین روزها که همه به انتظار
بازگشت نوروز نشسته ایم  ،از خدا
بخواهیم که همه مارا نسبت بهم
مهربان گرداند .سرزمین مارا آبادان
کند ،ظلم وستم را از همه جهان
براندازد .ایران را همانند روزهای
خوش گذشته آزاد و سرافراز در
میان مردم دیگر کشورها بگرداند.
هم میهنان آواره مارا اسکان دهد،
فساد را از سرزمین مقدس ما دور
ُکند وفاسدان را از قدرت به زیر آورد.
زنان ما را از خفت وخواری برهاند.
فرزندان مارا نسبت به بزرگان خود
چه آنها که به تاریخ پیوسته اند و چه
خدمتگزارانی که هنوز درقید حیاتند
قدرشناس و سپاسگزار کند.و باالتر
ازهمه تندرستی را که باالترین نعمت
خداوند است به همه ما و هموطنان
عزیز ما عطا کند.
لحظه تحویل سال لحظه ی مقدسی
است  .و بهمین دلیل آرزو های ئی
که در این لحظه پاک و اهورائی
برزبان رانده شود بدون شک شانس
اجابت آن بیشتر است  .اما بعضی
از آرزوها هستند که اگر برزبان رانده
شود خداوند نمی پذیرد و آن را به
همت و تالش ما محول می کند .اگر
آرزو کنیم که چند کیسه پراز دالر یا
یورو برای ما بفرستد و ازروی ناچاری
بگوئیم خدایا فرانک سویس و پوند
انگلیس هم قبول می کنیم می گوید
ازتو حرکت از من برکت .
بیائید درسال نو با تصمیمی استوار
ومتین  ،برای بدست آوردن خواسته
کمر همت
هموطنانمان
خود و
های
هفتم
 -74سال
شماره

ببندیم اگر ساکن ایران هستیم با
ستمکار همکاری نکنیم  .اگر از وضع
مالی خوبی برخورداریم هموطنان
نادار و مستمند خودرا کمک کنیم تا
برای لقمه نانی همه زندگی خودرا در
اختیار ستمکار قرار ندهد .اگر درخارج
از کشور هستیم بدانیم که بک دالری
که ما به راحتی به دست می آوریم در
آنجا در کشور ما برای یک ستمدیده
بیش از  3500تومان ارزش دارد .از
خانواده خود شروع کنیم  .بدون شک
دربین افراد خانواده ماهم کسانی
هستند که مستمندند .بکمک آنها
بشتابیم  .حداقل بساط نوروزی آنهارا
رنگین کنیم تا دربرابر فرزندو همسر
خود خجالت زده وشرمنده نشوند.

دالری را به این مستمند خانواده
خود درایران برسانید.
نمی دانید که سرپرست خانواده ای
که جیبش خالی است وقادربه تأمین
کمترین خواسته اهل خانه نیست چه
مصیبتی را باید تحمل کند.
اگر به آمار خود کشی ها درایران
نگاه کنید  ،اگر بتوانید آمار دقیقی از
بیماران روانی درایران بدست آورید
اگر به تعداد آوارگان ایرانی که تازه از
ایران خارج شده اند دسترسی پیدا
کنید می بینید که فقر و تنگدستی
حرف اول را در ایجاد آن شرایط
ناگوار برای هموطن ما می زند.
از بیماریهای صعب العالج مانند
سرطان و ام اس و بیماریهای تنفسی
که همه از آلودگی های هوا بوجود
آمده اند ودردهای جسمی هستند
بگذریم به دردهای روحی که
هموطنان ما به آن دچارند برسیم .
یکی از هنرمندان رژیم گذشته که
درایران مانده است  ،به بیماری
افسردگی دچار شده ایست  .یکی از
آشنایانش که به دیدار او رفته بود از
من خواست دربرنامه رادیوئی خودم با
او گفتگوئی بکنم تا شاید افسردگیش
کاسته شود .باکمال میل این کاررا
انجام دادم و نتیجه گفتگوئی بود
بدون سروته که قابل پخش نبود .اما
شنیدم آن هنرمند ازاینکه یک رسانه
ای پس از سالها دوباره به سراغش
رفته است خوشحال است و تا حد
زیادی از افسرده حالی بیرون آمده

دردهای روحی هموطنانمان را کاهش
دهیم .
برای همه شما بویژه خوانندگان
دائمی «آزادی» سالی بابرکت  ،همراه
با سالمتی و موفقیت درهمه امور
خواهانم .
از خدای بزرگ می خواهم همیشه
شمارا با جوانه وسبز نگاهدارد.
ووجود عزیز شمارا پژمرده و افسرده
نکند.
نوروز باستانی برایتان روزگاری نو
بهمراه بیاورد و روز گار نوتان همیشه
سرشار از موفقیت و کامیابی باشد.
از همه کسانی که درطول سال گذشته
به بقای این مجله کمک کرده اید
سپاسگزارم  .و از همه آنها که دربهتر
شدن مجله با فکر واندیشه و قلم خود
مارا یاری می دهند نیز ممنون و شکر
گزارم .
بازهم آرزو می کنم همیشه با جوانه
وسبز باشید.
مرتضی پاریزی

آزادی

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره پیاپی  - 74سال هفتم
اول فروردین ماه 1395
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

* 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.

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

آزادیاست  .هریک از ما قادریم به نوعی
به هرطریقی که می توانید 60-50

* 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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پبام های
خوانندگان
تأسف و تسلیت!
از خبر درگذشت دکتر پرویز عدل بسیار
ناراحت شدم  .درگذشت اورا به خانواده
ایشان و همه خوانندگان ماهنامه آزادی
تسلیت می گویم  .امیدوارم چاپ خاطرات
ایشان  ،همانتگونه که وعده داده اید ادامه
پیداکند .درضمن منتظر کتاب ایشان هم
هستیم  .یادش گرامی و روانش شادباد.
احمدی از کالیفرنیا

شادباش نوروزی
فرارسیدن نوروز بر همه فارسی زبانان مبارک
باد .از همه زحماتی که درسال گذشته برای
این ماهنامه کشیده اید سپاسگزارم  .سال
گذشته می دانم که سال سختی برای شما بود.
من هرشماره را که دریافت می کنم به فکر
بودجه شما می افتم و از خدا طلب می کنم
که آنقدر بر بودجه شما بیفزاید که بتوانید
همه صفحات مجله را به صورت رنگی چاپ
کنید .حقیقت ًا زحمت می کشید  .دستتان درد
نکند .سال خوبی را برای شما و برای ماهنامه
آزادی خوب و عزیز مان آرزو می کنم .
اشرف السادات .ع .از شرق آمریکا

آگاهی بجای آگهی
من تقریب ًا همه مجالت فارسی زبان که
درخارج از کشور منتشر می شود بصورت
گاهگاهی می خوانم  .آیا شما مجله ای را
می توانید به من معرفی کنید که مانند مجله
شما بجای آگهی  ،به ماآگاهی بدهد؟ چون
واقع ًا از اینهمه آگهی در روزنامه ها ومجالت
فارسی زبان خسته شده ایم .
طیبه از تورنتو  ،کانادا
با تشکر از شما و مهرتان نسبت به مجله
آزادی .نشریاتی که در کانادا به چاپ
میرسد عموم ًا تبلیغاتی هستند .من
بارها درتورنتو بوده ام و این نشریات
را دیده ام  .ده ها نشریه بصورت
رنگی و صفحات زیبا منتشر می شود اما
بیشتر مطالب آنها آگهی است ومطالب
آگاهی دهنده درآنها بسیار بسیار کم
است  .نشریاتی هم که در کالیفرنیا
چاپ می شود کم وبیش به همین
درد مبتال هستند .اما درشرق آمریکا

صفحه4

مجالتی هستند که تقریب ًا درهرصفحه
مطلبی آگاه کننده دارند .یکی از آنها
هفته نامه پیام است که همکار فقید مان
آقای امیدوار آن را پایه گذاری کرد و
اکنون بدست خانم بهناز دیلمانیان تهیه
و منتشر می شود.آبونمان 6ماهه آن
 70دالرو اشتراک یکساله آن  120دالر
است  .اگر مایلید آن را مشترک شوید
می توانید با تلفن  5164879092و یا
 5165080066تماس بگیرید .درضمن
آدرس پستی این هفته نامه هم به شرح
زیر است :

Payam Weekly Magazine
P.O.Box 222078
GreatNeck,NY11024
USA

نشریه خوب دیگری که درشرق
آمریکا منتشر می شود فصلنامه
میراث ایران است که به همت دکتر
شاهرخ احکامی در نیوجرسی
منتشر می شود و به دوزبان فارسی
وانگلیسی است با مطالبی بسیار
آگاهی دهنده درمورد فرهنگ و
سنت های ایران عزیزمان  .تکشماره:
 6دالرآمریکا  -اشتراک :آمریکا
32دالر ،دیگر کشورها  32و 52
دالربرای هزینه پست.
Persian Heritage
www.persian-heritage.com
Persian Heritage, Inc
110 Passaic Avenue
Passaic, NJ 07055
E-mail: Mirassiran@gmail.com

Telephone: (973) 471-4283
Fax:973 471 8534
درضمن این نشریه را می توانید
برروی سایت فصلنامه که آدرس
آن درباال ذکر شده است مطالعه
بفرمائید.
البته در واشنگتن و ویرجینا ومریلند
نیز هفته نامه وماهنامه هائی منتشر
می شود که بسیار خوب هستند و

آزادی

زحمات زیادی برای آنها کشیده می
شود اما اجازه بدهید به همین دو
مجله ای که معرفی شد بسنده کنیم .

صفحات سیاسی
صفحات سیاسی نشریه بسیار خوب شده
است  .با خواندن آن اطالعات زیادی
کسب می کنیم  .می دانم کار مشکلی
است که باید از نشریات مختلف مقاالتی
را انتخاب و ترجمه کنید اما اگر یکی
دوصفحه دیگر هم به آن بیفزائید خیلی
خوب می شود .موفق باشید.
جمال  .گ .از نیویورک
دوست عزیز اگر دقت کنید درمی
یابید که ما نشریه را در 52صفحه
منتشر می کنیم اما باندازه  70صفحه
مطلب درمقایسه با نشریات دیگر
دراین  52صفحه می گنجانیم  .یکی
از همکاران به من می گفت این4
صفحه دردنیای سیاست را آنچنان
بصورت فشرده عرضه می کنی که
کسی رغبت خواندن آن را نمی کند.
گفتم اتفاق ًا مورد استقبال خوانندگان
ما قرار گرفته و اصوال ما زیاد اهل
تیتر زدن و تزئینات اضافی نیستیم.
اصل و بقول معروف ُلب مطلب را
می نویسیم تا شمارا آگاه کنیم  .ولی
به هرحال برای اینکه دیکتاتوری
بخرج ندهیم چشم از شماره های
بعد صفحات را کمی بازتر می بندیم
تا چشم شمارا زیاد ناراحت نکند.
درضمن اضافه کردن چند صفحه نیز
فع ً
ال در توان ما نیست .
7سالگی مبارک
آغاز هفتمین سال فعالیت مجله را به
شما وهمه دست اندرکاران «آزادی»
تبریک وشادباش می گویم  .وبرای همه
نویسندگان خوب نشریه شما و شخص
مدیر مسئول بهترین هارا آرزو دارم .
درضمن فرارسیدن نوروز راهم به همه
شما شادباش می گویم .
ارادتمند نسیم مجد از اروپا
از ابراز مهرومحبت شما نسبت به
نویسندگان و دست اندرکاران نشریه
خودتان بسیار سپاسگزارم.

حق اشتراک
نامه شمارا برای یادآوری پرداخت حق
اشتراک دریافت کردم  .چه کار خوبی
می کنید که با نامه به ما یادآوری می
کنید .البته من درتقویم روی میزم
یادداشت کرده ام که یادم نرود با اینهمه
متأسفانه فراموش کردم و با دریافت نامه
شما بالفاصله اقدام کردم .اگر این مجله
قطع شود من نمیدانم چه سرنوشتی خواهم
داشت  .همه امید من این است که ماه
ایرانی فرارسد ومن نشریه شمارا دریافت
کنم  .تنها سرگرمی من همین نشریه است
 .باور کنید تمام سطور آن را می خوانم
و می آموزم و لذت می برم  .حیف که
نمی توانم به علت باال بودن سن مطلبی
بنویسم  .لرزش دست امکان نوشتن دوسه
سطر بیشتررا به من نمی دهد .وگرنه
یک جهان مطلب درسینه دارم که برایتان
بنویسم  .موفقیت همه شمارا از خداوند
میخواهم .
 خیلی ممنون  .از کجا تلفن میفرمائید؟
 از پاریس بله اآلن صداتون راشناختم .خیلی ممنون که تلفن کردید.
 خواهش می کنم  .مزاحم وقتتوننمیشم.
 برای من نهایت افتخار بود کهباشما صحبت کردم  .امیدوارم
سالمت باشید و همیشه سایه تون
باالی سرماباشد.

سن باالو وجدان آسوده
با سالم و خسته نباشیدوبا عرض تسلیت
به مناسبت درگذشت دکتر پرویز عدل
عزیز .با مرگ دکتر عدل که درسن 93
سالگی اتفاق افتاد به این فکر افتادم که
چرا اکثر خدمتگزاران رژیم سابق تا
سنین باالی  90درسالمت هستند و به
زندگی با ارزش و شریف خود ادامه
می دهند .به این نتیجه رسیدم که کسانی
مانند  :اردشیر زاهدی  ،امیراصالن افشار،
نصرت اهلل معینیان  ،مهرداد پهلبد ،جمشید
آموزگار ،و خیلی دیگر که اآلن اسمشان
بیادم نمی آید چون خودم هم همسن آنها
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هستم به علت وجدان آسوده ای که
دارند عمرشان طوالنی می شود .البته
این افراد درحالی به زندگی خود ادامه
می دهند که هنوز هم فعالند .همین دکتر
عدل به قول شما تا روزهای آخر درحال
نوشتن کتاب بود .ویا ما دربیشتر شماره
های مجله شاهد فعالیتهای آقای زاهدی
هستیم  .یا آقای امیراصالن افشار همین
چندی پیش کتاب خودرا منتشر کردند.
ودراینجا باید گفت آخوندها هم عمرشان
طوالنی است اما باید بدانیم که آنها بدلیل
اینکه کاری انجام نمی دهند و فقط می
خورند ومی خوابند عمرشان طوالنی
است وگرنه همه می دانیم که وجدانشان
هرگز آسوده نیست .
برای همه این خدمتگزاران رژیم سابق که
اغلب هم درخارج از کشور به سر می برند
آرزوی سالمتی و طول عمر بیشتر دارم .
ارادتمند :کهنسال ایران دوست از یک
گوشه دنیا
کاش اسم واقعی و آدرستان را
می نوشتید تا بیشتر باشما آشنا می
شدیم .برای شماهم طول عمر همراه
با سالمتی زیاد خواهانیم .

ما کجا  ،آنها کجا؟
اخیراً خیمه شب بازی جالبی بنام انتخابات
در ایران برگزارشد و شنیدیم که چندتن
از تندروها توسط آرای مردم از صحنه
سیاسی ایران حذف شدند .ومردم هم
کلی خوشحالی کردند .بعد شنیدیم که
برای درلیست قرارگرفتن جنتی چند

نفر و صدها صندوق رأی را ببهانه های
مختلف از دور خارج کردند  . .در
آمریکاهم ،اکنون مقدمات انتخابات
رئیس جمهور آینده برگزار می شود.
اما دمکراسی را دراینجا می توان بخوبی
دید .اوباما با صراحت درکاخ سفید می
گوید آقای ترامپ نباید برای ریاست
جمهوری نامزد شود .اما فردای آن روز
آرای مقدماتی برای ترامپ باال می رود.
پاپ فرانسیس می گوید ترامپ نباید
انتخاب شود و می بینیم مردم بیشتر به
ترامپ نزدیک می شوند .شاید در مبارزه
نهائی با دمکراتها ترامپ انتخاب نشود
اما می بینیم مردم گوششان به رئیس
مملکت نیست که هرکاری را او خواست
یا اراده کرد انجام دهند  .رئیس مملکت
حرف خودش را می زند ومردم هم کار
خودشان را انجام می دهند .به امید روزی
که در مملکت ماهم چنین دمکراسی
برقرار شود.
عبدالرضا ملک آمریکا
جناب ملک دنیا درحال تغییر
است اگرچه این تغییرات دامن
سیاستمردان را هم گرفته است .
زمانی افرادی مانند آیزنهاور ،
یا دوگل و یا آدنائر ویا محمدرضا
شاه پهلوی و نظایر آنها بر کشورها
حکومت می کردند و امروز یک
مشت افراد ضعیف و ناچیز که بوئی
هم از سیاست نبرده اند بر دنیا
حاکمند .از اینهم بدتر خواهد شد.
اوضاع واحوال بگونه ای شده است
که اگر گاه گاه شخصیتی هم پیداشود
که بخواهد با صداقت و با قاطعیت

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ،ادبی،هنری

درسوگ دوست و استاد بزرگوارم حمید ایزدپناه
باز هم ناقوس مرگ برای عزیزی دیگر به صدا درآمد و دوست و استاد
بزرگوارم حمید ایزدپناه کارشناس فرهنگ لرستان  ،شاعر خوش قریحه
با تخلص «صفا» ی لرستانی  ،وپژوهشگر ارزشمندرا برای خواب ابدی
به زادگاهش خرم آباد بُردتا دردل خاک پاک آن سرزمین  ،تاهمیشه ی
تاریخ بیارامد .فقدان اورا به همسر مهربانش و فرزندان او وهمه شیفتگان
آثارش صمیمانه تسلیت می گویم و درغم آنها شریک هستم  .همواره چهره
خندانش را بیاد خواهم داشت و با مرور اشعارش بااو هم سخن خواهم بود.
مرتضی پاریزی

حق اشتراک مجله آزادی

برکشوری حکومت کند دنیا به
او اجازه نمی دهد .ازاین گذشته
یکی از مشکالتی که حکومت های
جمهوری دارند همین است که چون
می خواهند دوباره رأی بیاورند
مجبورند در بعضی موارد از قاطعیت
خود دست بردارند .بهرحال ما
ایرانیان باید حسرت رهبری را
بخوریم که دیگر نظیر اورا تاریخ
کشورمان نخواهد دید.
روانش شاد باد.

برای
حق اشتراک یکسال مجله
کشورهای مختلف با احتساب هزینه پست
به شرح زیر است :
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
		
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
 100دالر
		
کانادا
 50دالر
		
آمریکا
نشریه برای مشترکین با پست سریع
ارسال می شود.

الی ابراهیمی  ،نقاش هنرمند درگذشت
الی ابراهیمی هنرمند نقاش که بارها آثار اورا درپشت جلد «آزادی» وازجمله
شماره قبل مشاهده کرده اید روز 13فوریه در بیمارستانی دربوستن براثر
سرطان درگذشت و در اسرائیل به خاک سپرده شد .فقدان این هنرمند و
همکار عزیز را به همسرش یافا  ،وپسرش عاشر و بازماندگانش صمیمانه
ناهید ومرتضی پاریزی
تسلیت می گوئیم
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نسل بعدی رهبران خلیج

معامالت پسا تحریم ایران با اروپا

By Becca Wasser and Jeff Martini

برگرفته از مقاله مفصل پروفسور دکتر کاظم ودیعی

نسل بعدی رهبران خلیج فارس ازنوجوانان هستند
پس از سال ها تسلط رهبران  80 - 70ساله
 ،بر کشورهای عربی خلیج فارس اکنون به
نظر میرسد نوبت به حاکمان جوان رسیده
است  .دردهم فوریه ،حاکم دوبی اعالم کرد
که کابینه جدید امارات شامل هشت وزیر
جدید با متوسطسن 38سال است .جوانترین
آنهاباعنوان وزا ر ت امور جوانان ،فقط
22سال دارد .چند هفته پیش از این ،امیر35
ساله قطر ،شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،یکی
از هم نسالن خود بنام محمد بن عبدالرحمان
آل ثانی  35ساله را به ِس َمت وزیرامورخارجه
منصوب کرد.
چهره رهبران خلیج فارس در حال تغییر
است ،و قطعا چهره های جوانتری مصدر
امور می شوند..
این وزرای جدید تکنوکرات های بسیاری را
دربرمی گیرند .که با یک رویکرد تحلیلی به
سیاست های عمومی روی می آورند .ولیعهد
ها  ،که یکی از آنها  55ساله وبقیه جوان
ترند ،نسبت به پیشینیان خودنظرات متفاوتی
به سیاست های منطقه ای و بین المللی دارند..
 .برخی ،از جمله معاون ولیعهد عربستان
شاهزاده محمد بن سلمان ،بیش از همتایان
قبلی خود که سالها به بهانه تحصیل از کشور
دوربودند ،در منطقه زندگی کرده اسسلسله
های موروثی محیط های خصمانه برای
اصالحات سیاسی بوجود می آورند .رهبران
نمی توانند تغییرات ساختاری درنظام سیاسی
ایجادکنند بدون اینکه حاکم وخانواده اش
باخطر سقوط روبرو نشوند ..سلمان بن حمد
بن عیسی آل خلیفه ،ولیعهد بحرین ،وقتی
تالش کردتا پس از ناآرامی های سیاسی
در سال  2011دست به اصالحات سیاسی
بزند با واکنش شدید از جناح تندرو در
خاندان حاکم مواجه شد .در این منطقه بیش
از مناطق دیگر ،خون از آب غلیظ تر است.
این منطقی است که رهبران جوان همساالن
خودرا به پستهای کلیدی ،بگمارند اما شیخ
تمیم امیر قطر دو سال و نیم وقت الزم
داشت تابتواند تغییرات اساسی در اعضای
کابینه خود بدهد .وزمانی که تغییرات
صورت گرفت ،سه نفر از وزیرانش زیر
سن  45سال بودند .وزیر امور خارجه
عربستان ،عادل الجبیر ،قبل از این  ،یک دهه
به عنوان سفیر عربستان سعودی در ایاالت
متحده آمریکا به تقویت رابطه بین ایاالت
متحده و عربستان سعودی تالش می کرد.
در حال حاضر سفیر امارات متحده عربی
در ایاالت متحده ،یوسف ال ُعطیبه  42ساله
باوزیر امور خارجه  43ساله کشور ،همکاری
دارد و هر دو به نظر می رسد در دستگاه
سیاست خارجی امارات متحده عربی برای
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سال های آینده ماندنی هستندو موفقیت آنها
در برکشیدن امارات به عنوان یک قدرت
منطقه ای و جهانی است.
نسل بعدی رهبران خلیج فارس به احتمال
زیاد مدل حکومت خوب را برمی گزینندو
به طور خاص ،توجه خودرا برروی ارائه
خدمات دولتی به طور موثر ،متمرکز می کنند
و مدیریت خود را بهبود می بخشند ،و به دنبال
اصالحاتاقتصادیخواهندرفتکهمدتهاست
مورد نظر شورای همکاری خلیج فارس است.
شیخ تمیم و ولیعهد 54ساله اش ،محمد بن زاید،
به دنبال ساده کردن نظام اداری دولت ازطریق
ترویجفنآوریاطالعات،واستفادهازاینترنت

شیخ سعود بن عبدالرحمان آل ثانی نایب
رئیس کمیته ملی المپیک و معاونت بازیهای
دوحه  2020طی یک کنفرانس خبری در
دوحه ،در 20فوریه ،2012 ،در تالش برای
تعیین دوحه بعنوان میزبان بازی های المپیک
 2020صحبت می کند.
درکارهایدولتی،خواهندرفتودرعینحالبا
تاکید بر نوآوری  ،به تقویت نیروی کار بومی
کشورتوجهخواهندکرد.
رهبران جوان خلیج فارس در عرصه دفاع،
وآنچهبهدورانفعالیتنظامیدرمنطقهمربوط
می شود .کارآئی خودرا نشان خواهندداد .و بن
سلمان به طور گسترده ای به عنوان معمار این
کمپین به رهبری عربستان در یمن شناخته
شده است.

آزادی

:

هرج و مرج  :خطرات ناشی از ضعف چین و روسیه

نوشته رابرت دی کاپالن
درحالی که چین  ،موقعیت خود را
در دریای جنوب تثبیت می کند و
روسیه دستمزد جنگ خود در سوریه و
اوکراین را طلب می کند ،به آسانی می
توانیم فرض کنیم که دو قدرت بزرگ
اوراسیا در حال نشان دادن نشانه هایی
از قدرت تازه خودهستند.اما عکس این
قضیه صادق است :چین و روسیه عضالت
خود را به دلیل قدرتشان به رخ ما نمی
کشندبلکه به دلیل ضعف آنها است .بر
خالف آلمان نازی ،که قدرتش در دهه
 1930در داخل کشور تنور تجاوز نظامی
آن کشوررا در خارج از کشور ،برمی
افروخت قدرت طلبان امروز در حال
تجربه این پدیده معکوس هستند .در
چین و روسیه ،این ناامنی داخلی است که
تجاوز بکشورهای دیگررا باعث می شود.
این پدیده نقطه عطفی تاریخی است:
برای اولین بار پس از فروریختن دیوار
برلین ،ایاالت متحده خود را در رقابت
میان قدرت های بزرگ می یابد.
شرایط اقتصادی در چین و روسیه به طور
پیوسته بدتر می شود .از زمانی که قیمت
نفت در سال  2014سقوط کرد ،روسیه
در رکود اقتصادی جدی گرفتار شده
است .چین ،در عین حال ،وارد مراحل
اولیه انتقال پر سر و صدای دورشدن
از رشد دو رقمی تولید ناخالص داخلی
درسال می شودکه قب ً
ال وعده آن را داده
بود .بازار سهام سقوط تابستان سال 2015
و ژانویه  2016راتجربه می کند وبه
احتمال زیاد به اثبات پیش بینی اختالالت
مالی می پردازد.
چین و روسیه ممکن است اتحاد تاکتیکی
بر اساس سیستم های استبدادی خودرا با
هدف مدیریت مناطق سرحدی و ایستادگی
دربرابر غرب را تحقق بخشند.
با توجه به احتمال افزایش بحران
اقتصادی در هر دو کشور ،ثبات
سیاسی داخلی آنها دیگر نمی تواندتضمین
شود .در عصر رسانه های اجتماعی و رای
گیری پی در پی ،حتی خودکامگان مانند
شی جین پینگ رئیس جمهور چین و

داعش ونسل کشی

By Amanda J. Rothschild

ایاالت متحده آمریکا درباره قساوت چه قضاوتی دارد؟

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه
احساس می کنند که به تأیید عمومی
نیاز دارند .در حال حاضر ،این رهبران
بدون شک از احساس عمیق ناامنی رنج
می برند ،سرزمینهایشان مدتهاست که
عمال توسط دشمنان محاصره شده است،
و دشت های بازبروی مهاجمان آغوش
گشوده است  .در حال حاضر ،آنهابا
سرزمین های وسیع ،با شورشیان بالقوه در
مناطق دورافتاده  ،شرایط را برای کنترل
کشورهایشان سخت تر می بینند..
جهان به نوعی نگران هرج و مرج و
درگیری های قومی ،سیاسی و فرقه ای
است که می تواند در کشورهای کوچک
و متوسطایجاد شود  .اما چشم انداز هرج
و مرج در س رزمین دو غول اقتصادی
نگران کنن د ه تر است .با وخیم ترشدن
شرایط اقتصادی در داخل کشور ،چین
و روسیه به احتمال زیاد به طور فزاینده
مشکالت خود را به کشورهای دیگر منتقل
می کنند با این امید که ناسیونالیسم ،فکر
شهروندان ناراضی را منحرف کند و بسیج
مردم علی ه دولتهایشان صورت نگیرد..
این نوع ت جاوز مشکالت دشواری را
برای کشورهای غربی ایجاد خواهد کرد.
سیاست گذ ا ران ایاالت متحده در پاسخ
به خصومت فزاینده پکن و مسکو ،باید
قبل از هرچیز از تحریک غیر الزم این
قدرت ها اجتناب کنند ممکن است گفته
شودکه آم ر یکا نمی تواند شاهد ایجاد
خطوط مرزی جدید توسط چین وروسیه
باشدو ساکت بماند . .جواب؟ واشنگتن
نیاز به تنظیم خط قرمز روشن،دارد وباید
برای عقب نشاندن آنها درصورت لزوم
با قدرت نظامی آماده باشد.
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پارلمان ا روپا درچهارم فوریه 2016
دربیانیه خوداعالم کرد دولت اسالمی
(« ،)ISISمرتکب نسل کشی شده
است ».پا ر لمان اروپا به رفتار خشن
 ISISبا مسیحیان ،ایزدی ها ،و دیگر
اقلیتهای مذهبی و قومی ،اشاره می کند
و از شورای امنیت سازمان ملل متحد
خواستار بررسی جنایات این گروه می
شود .پاپ فرانسیس ،انجمن بین المللی
نسل کشی پژوهشگران ،بیش از  200نفر
از اعضای کنگره ،و چند نامزد ریاست
جمهوری ،ا ز جمله هیالری کلینتون،
مارکو روبیو ،و تد کروز ،به همین ترتیب
خشونت داعش علیه اقلیت هارا نسل
کشی خوان د ه اند .دولت اوباما ،با این
حال ،پس از  24فوریه که جان کری وزیر
امورخارجه رفتار داعش را با مسحیان و
اقلیت های دیگر « نفرت انگیز» خواند
و خواستار « تحقیقات بیشتر» شدهیچ
اقدام دیگری نکرده است .عدم تمایل
دولت به ا ستفاده از برچسب نسل
کشی انتقاد کسانی را برانگیخته است
که بر این باورند جنایات داعش کام ً
ال
روشن است .عضو مجلس نمایندگان
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پناهندگان سوری ُکرد در طوفان شن و ماسه در
مرز ترکیه و سوریه در 24سپتامبر  2014 ،در انتظار
وسیله حمل و نقل هستند

آمریکا ،جف فورتن بری (جمهوری
خواه ازنبراسکا) استدالل کرده است :
«هنگامی که شما تنها به دلیل آنچه فکر
می کنید آزار و اذیت می بینید ،هنگامی
که شمابخاطر آزادی ورهائی هدف قرار
می گیرید  ،هیچ دلیلی برای ادامه بحث
در موردآن وجود ندارد .این نسل کشی
است «شوالیه های سازمان کاتولیک
کلمبوس در دفاع از مسیحیان ،یک
گروه غیر انتفاعی حقوق بشر ،همچنین
یک کمپین رسانه ای ملی برای تبلیغات
براه انداخته اند و می گویند «وزارت
امورخارجه هنوز برچسب نسل کشی
را علیه داعش بکار نبرده است .اکنون
زمان عمل است» .
این نخستین بار نیست که ایاالت متحده
آمریکا برای پاسخ ندادن به نسل کشی-
مورد انتقاد قرار می گیرد...
ایاالت متحده در مورد ...قتل عام ارامنه
در سال  1915تا هولوکاست تا نسل
کشی در رواندا در سال  1994سرزنش
(نقل باختصار)
شده است.

وقتی نمی شود به سرعت بابزرگان اروپا به
دادوستد ومراودات سیاسی شد باید سراغ
کشورهای خوشنام و فروافتاده رفت .واینک
یونان د ّم دست ترین وبی گفتگوترین است
که اگر به آن نفتی بدهی  -مدت دار -هم
یونان ممنون است وهم اروپای متحد که
یونان روی دستش مانده وهم صندوق
جهانی پول که دیگر نمی تواند به یونان
پولی بدهد .ضمن ًا نه آمریکا حرفی دارد که
علیه آن بزندونه سازمان جهانی انرژی اتمی
 .ودردرون ،سپاه درتأملی بدل از تحمل
است ورهبرهم قدری جاخالی می دهد تا
بیش ازاین نفتش وسط آبهای اقیانوسها از
همیشه ارزان تر بفروش رسد.وسودآنی :
قدری محبوبیت درانظار جهانیان.
یونان مشتری قدیمی نفت ایران است  .یونان
دوست ایران و ایران درپذیرائی از نخست
وزیر الکسی سیپراس است  .فرش قرمز همه
جا درتهران واصفهان زیرپای اولین رئیس
دولت اروپائی است  ،که حسن فروش نفت
وگاز بآن سیل یورو را روانه خزانه عطشان
ایران رهیده از تحریمها می کند .ویورو پول
معتبر دنیای تجارت جهانی است  .نه «یوآن
است ونه روبل از ارزش افتاده  .دریافت
یورو راه را برای معامالت دیگر با اروپای
متحد بویژه با ایتالیا وفرانسه باز میدارد.
بازار نفت وگاز دریونان وایتالیا واسپانیا
میراث ناب مدیریت اقتصادی ایران قبل
از انقالب هم هست ومی شود آن را حراست
کرد .یونان هم سازنده کشتی های تجاری
اگر نباشد دست ورزیده ای دارد درحمل
ونقل های دریائی وتدارک کشتی های
تجارتی  .به استناد سخنان نخست وزیر یونان
این کشور ازیک دوره بحرانی طوالنی
خارج می شود  .درست مثل ایران منهای
اینکه نخست وزیر یونان محبوب است و
رئیس جمهور ایران باستناد اروپائیان فقط
قابل مذاکره و کشورش قابل معامله هست
.سیپراس نخست وزیری است برخوردار
از استقالل رأی  .صدیق  .وطن پرست .
بنابراین معامله با یونان باید که بی غل وغش
باشد  .ایران با یونان بقراردادی رسیده است
برای تأمین  40درصد نفت موردنیاز تصفیه
خانه های یونان درحومه آتن که بعداً نفت
تصفیه شده به نقاط دیگر اروپاهم صادر

آزادی

می شود.چروه سرمایه گذاران یونانی همراه
نخست وزیر  60تن بودند که بعض ًا درایران
کار می کنند .ازشرکت Profil Software
که برای  22بانک ایران هم اکنون کار
می کند .کمپانی هواپیمائی کشوری
یونان نیز اینک دوسه پرواز هفتگی به
ایران داردکه بقرار اظهارات مدیر عامل
آن تقاضاها روبه فزونی است (.واکنون
متقاضی پرواز هرروزه است).
درزمینه های فرهنگی قراردادها هست
.باپرهیز از هاله اسکندرفاتح باستانی ایران .
دراین زمینه فرصتی است تا بار نامالیمات
ذهن ایرانیان ویونانیان سبک شود .زیرا
داستان برخوردهای تاریخی ایران واسکندر
را یک سویه نوشته اند.
ایران والئی دردادوستد با کشوری مثل
یونان که بهرحال از دموکراسی استواری
برخورداراست زیان نمی کند بشرط آنکه
زیرکانه خودرا از لجن زار سوریه ودنباله
روی کور از روسیه پوتین بیرون کشاند.
بجز یونان  ،ایران اینک درآستانه معامله
بافرانسه وکمپانی پژو هست  .پژو حدود
 450میلیون یورو برای ورود به بازار اتومبیل
درایران سرمایه خواهد نهاد .شرکت پژو
وخودرو شریک قدیمی  ،متعهد برنامه
ای هستند تا ساالنه  200هزار اتومبیل
( درسه نوع  )301 ،2008 ، 208تولید و
عرضه بازار کنند .این توفیق آسان نیست .
زیراایران خودرو با اتکائی که به سپاه دارد
ازاینکه پژو در 2012ناگهان ترک شراکت
کرد دلخور است  .پژو بتاریخ  7/2/61مبلغ
 427میلیون یورو برای جبران به ایران
خودرو پرداخته است که بخش مهمی ازاین
مبلغ جنبه خدماتی دارد.
ایران خودرو پس از آنکه پژو در2012
ترک همکاری کرد بابتکار خود از قطعات
یدکی ساخت چین برای ادامه کار خود
استفاده کرد و طع ًا از کیفیت اتومبیل کاسته
شد .یعنی عمر آن اتومبیل ها کاهش یافت.
واینک با بکار گرفتن قطعات ساخت فرانسه
تولید از کیفیت بهتری برخوردار است .
ازاین داستانها دراین سالهای تحریم درایران
بسیارداریم که حامل تجارب مهمی اند.
ازباب دقت ها در مراحل مختلف صنعتی
شدن ها.
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مدال مالتا به اردشیر زاهدی اعطاشد
مدال مالتا بخاطر فعالیتهای انسان دوستانه به جناب اردشیرزاهدی اعطاشد

پطرس پطرس غالی سیاستمدار بزرگ جهان درگذشت
در بعد از ظهر سه شنبه  .16فوریه
سال  2016جهان یکی از دیپلمات های
برجسته خود  ،پطرس پطروس غالی را
ازدست داد .او بهنگام مرگ  93سال
داشت.
ازجناب اردشیرزاهدی که طی زندگی
طوالنی اش با او دوست بود و در مورد
این شخصیت استثنایی تاریخ مدرن
آگاهی های زیادی دارد گفتگو کردیم .
جناب زاهدی به همکار ما دراروپاگفت :
«این یک خبر غم انگیز بود .او انسانی
بود که بسیار برای من و بقیه جهان
ارزش داشت .
همین چند ماه پیش ،در سپتامبرسال
 ،2015او و همسرش لعیا مهمانان ما در
 Gstaadسویس بودندو بادخترم مهناز
که از تحسین کنندگان این زن و شوهر
است برای شام باهم بودیم .پطرس غالی
با وجود ضعف جسمی  ،در مورد کاری که
مشغول انجامش بود و پروژه ای بزرگ

در حالی که هنوز از صدمات ناشی از
تصادف رنج می برد .این احساس وظیفه
مردی بودکه عمرطو النی اش شامل
یک زندگی حرفه ای ممتاز دانشگاهی،
خدمت طوالنی در دولت مصر و پنج سال
دبیر کلی سازمان ملل متحدبود و باالتر
از همه او زندگی اش را وقف خدمت به
جامعه انسانی کرده بود» .

جناب زاهدی خاطرا ت بیش از پنجاه
سال از آشنایی و دوستی با پطرس و
بانو لعیا،و عالقه ای که بیکدیگرداشتند
و بزرگواری و محبت این زوج را نسبت
به دوستان به یاد می آورد.او اضافه می
کند :
«من برای اولین بار زمانی که به عنوان
وزیر امور خارجه ایران به دعوت دوست
عزیز و همکارم ،محمود ریاض به مصر
سفر کردم ،و مهمان دولت مصر بودم
پطرس پطرس غالی را مالقات کردم.
پطرس غالی با دوست فقید و نجیب من

پطرس غالی و همسرش لعیا
برای آینده است صحبت می کرد ومی انور سادات رئیس جمهورکار می کردو
گفت که برای اداره جلسه سازمان یکی از میزبانان من بود .از همان آغاز او
حقوق بشرمصر مجبوربوده است را یک مرد پای بند به اصول و آماده برای
ازطریق پاریس به قاهره برود و ایستادگی و مبارزه برای کرامت انسانی
درحاشیه آن بمناسبت جشن کریسمس دیدم.
درمیهن خود ودرکنار خانواده باشد.
وقتی که او دبیر کل سازمان ملل متحد
در پاریس ،او متأسفانه تصادف داشت و بود ،آمریکایی ها و اسرائیلی ها از اومی
در بیمارستان بستری شد؛ در عین حال ،خواستند چشمان خودرا برروی گزارش
او نمی توانست وظیفه خود را فراموش ارائه شده توسط سازمان ملل متحد
کند .آمبوالنس اورا به فرودگاه رساندو درمورد خاورمیانه که به بررسی قتل
او به سوی قاهره محبوب خود پرواز کرد عام فلسطینیان ،پرداخته بود به بندد.
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این مدال به سران کشورها وشخصیت هائی که خدمات استثنائی انجام می دهند داده می شود

آزادی

با ارزش ترین مدال افتخار با نام

پطرس غالی و اردشیرزاهدی دوسیاستمدار بزرگ درصحنه بین المللی

آنها اصرار داشتند که او نباید محتوایی
که به هیچ وجه به نفع اسرائیل نیست
رافاش کند .پطرس مطلقا این خواسته
را نپذیرفت و این باعث خصومت دولت
آمریکا نسبت به اوشد .در پایان دوره
دبیر کلی اش برسازمان ملل متحد
او نامزدی خود را برای دور دوم اعالم
کرد،آمریکا دربرابر نامزدیش واکنش
نشان داد و به مقاومت پرداخت .
درست قبل از انتخاب او به دبیر کلی
سازمان ملل متحد در سال 1992
او در مونترو بود و ما پیرامون شانس او
برای انتخاب بحث کردیم .باو پیشنهاد
کردم که او باید مبارزه انتخاباتی را
بکمک دولت خود در مصر آغازکند و
بوسیلۀ رئیس جمهورحسنی مبارک به
سران کشورهای دوست و به ویژه رهبران
منطقه مانند سلطان حسن درمراکش
و حسین پادشاه اردن توصیه شود.
به یاد دارم ،و چه تصادفی ،که
اوتصمیم گرفت برای باردوم شانس
خودرا امتحان کند ،من با او و دوست
و خویش او ،دکتر فخری عبدالنور،
در سویس شام صرف می کردیم
که گفت خانم آلبرایت که وزیر
امورخارجه آمریکابود سعی کرده
بود او را متقاعد به انصراف از نامزدی
کندو یا اینکه برای یک سال دراین مقام
بماند و سپس استعفا دهد .با آشنائی از
شخصیت او ،مطمئن بودم که او نمی
خواهد به فشار و یا این نوع تهدید
سیاسی تن دردهد .باعث خوشحالی
من شد ،پطرس باصراحت به این سازش

Grand

 Cross Pro Merito Melitensiدر روز
چهارشنبه  24فوریه  ،2016طی مراسمی
در مونترو به جناب اردشیرزاهدی داده شد تا
یک عمر تالشهای خیرخواهانه وبشر دوستانه
اورا ارج بگذارد.
****
در 18فوریهDr Gilles de ،2016
 ،Weckرئیس شورایعالی انجمن مالتا

پاسخ منفی داد ..آمریکا بااستفاده از حق
وتو مانع انتخاب اوشد اما فرانسه باگرمی
او را مانند یک رئیس دولت پذیرفت و
از او دعوت کردریاست «سازمان بین
المللی دوستداران فرانسه را بپذیرد».

هر چند وقت یکباراورا مالقات می
کردید؟
«تقریب ًا هر سال وقتی که پطرس و
لعیا به سوئیس می آمدند ،من افتخار
دیدارباآنها را داشتم  ،از بودن با آنها
لذت می بردم واز تجربه های او در طول
عمر سیاسی و دیپلماسی بین المللی اش
می آموختم .ما دیدگاه های مشترک
بسیاری در مورد وضعیت جهان و به
ویژه مشکالت خاورمیانه داشتیم که از
نزدیک دو کشور برادر ما را تحت تأثیر
خود قرار می داد.
من به زودی باید جلد سوم خاطراتم
را که به سالهای خدمتم در س َم ِ
ت وزیر
امور خارجه ایران مربوط می شود چاپ
ومنتشر کنم و این کتاب به من فرصت
می دهد به جزئیات بیشتری در مورد
پطرس پطرس غالی و روابط او با من و
کشور عزیز م اشاره کنم .
یاد او همیشه جاودان خواهد بود .قادر
متعال روح بزرگ او رارحمت کند و به
همسر مهربانش ،بانو لعیا و خانواده او و
هموطنانش شجاعت الزم برای تحمل
این فقدان عظیم ر ا َعطا کند».

طینامه ای که برای جناب زاهدی
نوشت رسم ًا ایشان را از تصمیم شورای
عالی انجمن مالتا آگاه کردو یادآورشد
که بخاطر ادامه حمایت هاو از خود
گذشتگیهای جناب زاهدی در انجام امور
بشردوستانه باالترین مدال مالتا را بانام:
Grand Cross Pro Merito Melitensi

به ایشان اهدا می کند                               .

جناب زاهدی بسیار سپاسگزارم
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در مراسم 24فوریه عالیجناب ژیل دو وک
ریاست انجمن پس از خوش آمد گوئی
به شخصیت های حاضر درمراسم اظهار
داشت  :دلیل این که شورایعالی انجمن
مالتا در جلسه چهارم فوریه خود تصمیم
گرفت تا این مدال را به عالیجناب اردشیر
زاهدی اعطا کند چه بود .گفت:
عالیجناب آمباسادور اردشیر زاهدی
 :ما مفتخریم که شما عمری را وقف
کارهای خیرخواهانه کرده اید  .شما
یکی از پرسابقه ترین و وفادارترین
دوستان انجمن بوده اید که سخاوتمندانه
درهمه فعالیتهای انساندوستانه انجمن  ،از
احداث بیمارستان ها تا کمکهای رفاهی
برای
قربانیان جنگی و آسیب دیدگان بالهای
طبیعی همراه بوده اید .ازطرف شورای
عالی افتخار دارم مدال مالتا را به شما
تقدیم کنم .
جناب زاهدی درپاسخ گفت که دریافت
این نشان برای او افتخار بزرگی است و از
اعضای شورای عالی و پرزیدنت دو ِوک
برای این افتخار ویژه ای که نصیب او کرده
انداز صمیم قلب سپاسگزاراست.

او همچنین اظهارداشت از مردم ومقامات
سویس بخاطر پذیرفتن او در جامعه خود
به ویژه پس از سال  1980بسیار ممنون
است  .آقای زاهدی افزود:
همیشه از سهیم بودن در فعالیتهای
انجمن مالتا که به کمکهای انساندوستانه
اختصاص دارد مفتخر بوده ام .خوب
بخاطر دارم که در اوایل
دهه  1960انجمن تصمیم گرفته بود تا
بیمارستان مجهز ومدرنی را بنام « نتردام
دو فاطمه» درتهران بسازد .خانواده موسی
 Musiکه از دوستان پدرم که درآن زمان
درسویس زندگی می کرد بودند ازپدرم
خواستند تا ازاین طرح پشتیبانی کند.
با توصیه های پدرم  ،خدمت اعلیحضرت
رفتم و همراهی وتأیید کامل معظم له را
برای این پروژه کسب کردم  .مسئولیت
پروژه به دکتر همایون بهادری ،که با وزارت
دربار کار میکرد واگذارشد .پروژه درزمان
تعیین شده تکمیل گردیدو به یکی از مراکز
پزشکی ممتاز برای مردم محروم تهران
مبدل شد.
ژان ماری موسی ،فرزند ارشد خانواده ،+دو
پسرداشت .پسربزرگتر ،پیر موسی که در
ارتش خدمت کرده وبدرجه ژنرالی رسیده
بود ،در طول جنگ جهانی دوم رئیس
سازمان اطالعات سوئیس شده بود و بعد
از سال  1950تا سال  .1954وابسته نظامی
سوئیس در تهران شد .پدر من که محبت
خاصی به سویس ومردم این کشور داشت
اورا کام ً
ال می شناخت  .برادر جوانتر او
لوئیجی موسی ،دردهه 1980رئیس انجمن
مالتای سویس شد ..نسل سوم این خانواده
 ،پسر لوئیجی و مری موسی ،ژان ماری
موسی ،دیپلمات حرفه ای ،که در حال
حاضر سفیردر اسپانیاست ،به نمایندگی از
انجمن مالتا و برای مراسم افتتاحیه مرکز
بزرگ پزشکی درحضور شاهدخت شمس
پهلوی که ریاست عالیه صلیب سرخ ایران
(شیر و خورشید) رابرعهده داشتند به تهران
آمد.
بنابراین ،آقای رئیس و دوستان عزیز من می
بینیدکه روابط من باانجمن مالتا و فعالیت های
آن عمیقا ریشه دار و دارای سابقه طوالنی

آزادی

است که به بیش از شصت سال میرسد.
خداوند شما را برای همه کارهای شگفت
انگیزی که انجام می دهید یاری کند..
***
مدالGrand Cross Pro Merito Melitensi
مدالی است که به طور کلی به سران
کشورها و شخصیت های مشهور که خدمات
استثنایی ارائه کرده اند داده می شود .در
میان کسانی که در گذشته این مدال را
دریافت کرده اند نام پرنس آلبرت دوم از
موناکو ،پرزیدنت دوایت آیزنهاور ،رئيس
جمهور ژاک شیراک ،پرزیدنت روالند
ریگان ،فرانتس ،دوک باواریا و رئيس
جمهور والری ژیسکار دستن و رئیس
جمهور  .H.Wبوش .را می توان نام برد.
انجمن مالتا خود را یکی از چند گروهی می
داند که در قرون وسطی در  1113میالدی
ایجاد شده ،و پس از  903سال هنوز هم فعال
است وحتی بیش از گذشته فعالیت دارد .این
گروه تنها گروهی است که هم مذهبی وهم
مستقل است.
ماهیت سلحشوری ،جاه طلبی نجیب
زادگان گروه را توجیه می کند  ،بسیاری
از شوالیه های مذهبی به خانواده های
مسیحی جوانمرد و اصیل تعلق داشته اند.
امروزه اکثر شوالیه ها به همه طبقات جامعه
تعلق دارند .اعضای انجمن مالتا را می توان
به عنوان مؤمنان شریف ازنظر رفتار و روان
تعریف کرد.
همه شوالیه ها باید نیاز های سنتی برای
دریافت عنوان سلحشوری را دارا باشند:
خود را برای فضائل خاص ،ارزش های
اخالقی ،که با روح خدمت ،فداکاری و نظم
و انضباط همراه است آماده کنند.
درجنگها دیگر با شمشیر مبارزه نمی کنند،
بلکه با ابزار مسالمت آمیز مبارزه ،
با بیماری ،فقر ،انزوای اجتماعی و عدم
تحمل ،و همچنین به عنوان دفاع و ترویج
ایمان می جنگند.
***
ماهنامه آزادی دریافت این نشان باارزش را
به جناب اردشیرزاهدی شادباش می گوید.

صفحه 9

نوروز ردما وباما ست
پیراهی رب نوروز خرا هف ا ست
دکتر کاظم ودیعی

صفحه10

آزادی
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برسر این بدبینی انقالبی و این نافهمی
ها کشیدیم .
رهائی از پیرایه ها :بااینهمه ناروائی ها
نه مراسم سالطین  ،نه تأللؤ چراغان
های اماکن مذهبی و تصنعات بازاریابانه
دکانداران نوروزی ونه آن پیرایه های
ایرانشناسان کاذب  ،هیچکدام از طبیعی
بودن سلسله چشنهای نوروزی نکاسته
اند .درآن سرزمین ودرمناطق نفوذ
فرهنگی وطبیعی پیرامون آن  ،زمین
به نوروز نفس می کشدوآدمیان ساکن
آن نیز نفس تازه می کنندواین صنعت
تدویر طبیعی همگان است  .بنابراین
هرتندازه که درچسبانیدن نوروز به
دین و یابه سیاست سعی ورزیم  ،.بهمان
اندازه از معنا ومفهوم نوروز دور می
شویم وازآن ابزاری می سازیم دینی
یا سیاسی یاعلیه هردو وهمه را دشمن
آن می داریم .
اما حقیقتی است که هر نیروی سیاسی
غالب به سرزمین ایران بشکلی کوشیده
است تا یا بانوروز درافتد ومحو رسوم
آن را بخواهد یا نوروز راازآن خود
کند .وقتی سران بهدین «زردشتی»
نزد شاهان ساسانی می رفتند ومی
خواندندودعا می کردند که :
«سرت سبز وجوانی ات چون خوید
اسبت کامکار وپیروز جنگ
تیغت روشن وکاری به دشمن
بازت گیرا وخجسته به شکار
چنین باد و چنین ترهم باد»
این از مقوله همان مدیحه هایی است
که به مراسم نوروزی بعدها اززبان
روحانیون کشور مسلمان شده ایران به
شعر و نثر می شنویم وهزاران بیت شعر
درمدح خام ازین دست دردیوان شعرای
پیشین داریم .
ولی وقتی شعرای ما بی اعتنا به قدرت

آزادی

سیاسی حاکم وقت ورها از متشرعان
که نوروز را بعاریه می گرفتند ،خود
وصف نوروز می کنند ما بمعنای آن بهتر
می رسیم
عنصری متعهد به مدح سلطان خود
که بقولی «از نقره دیگدان ساخت»
درمیراث فرهنگی نوروزی تردید
نداردوگوید:
« نوروزبزرگ آمد آرایش دیگر
میراث به نزدیک ملوک عجم ازجم»
ولی فرخی که قدری متهورتر از اوست
گوید:
« زباغ ای باغبان مارا همی بوی بهار آید
کلید باغ ماراده که فردامان بکارآید»
نوروز وبهار درینجا مرادف اند .فرخی
دعا می کند درشعری دیگر که ملک
را درجهان هرروز جشنی بادونوروزی .
بعنی که نوروز مال َملِک نیست  ،گرچه
آن را جشن می گیرد.
سیاسی ترین اثر درفرهنگ نوروزی
همان «میرنوروزی» است که درباال
به آن اشاره شد .به بهانۀ میر نوروزی
خواجه نظام الملک درسیاست نامه
گوید:
نوروز  ،روز دادخواهی است و روز نوروز
پادشاه  ،هرروز عا ّمه را باردادی وکس
را بازداشت نبودی .
پس ملک قصه مردمان بستدی ...
که اگر درآنجا قصه ای بودی که از ملک
نالیده بودی  ،ملک برخاستی وازتخت
به زیر آمدی وپیش موبد موبدان ...
دوزانو بنشستی وگفتی که  ...داد کند.
والبته موبد موبدان حکم به داد و بسود
رعیت می داده است  ،.برای نجات شاه.
اثر نوروز ی سیاسی همین است که
خواجه نظام الملک ازآ« ابزاری بسازد
برای توجه دادن سلطان به عدل
بقیه درصفحه 42
اجتماعی .

،

امسال هم ایرانیان دوهفتۀ تمام  ،درسه
جشن بزرگ چهارشنبه سوری و نوروز و
سیزده بدر به سر می برند ؛ و نزدیکی
چهارشنبه سوری به نوروز شوق
نوسالی را دوچندان خواهد کرد.
اخم و َتخم برنوروز :نظام وبلیتی که در
آغاز برنوروز اَخم وتَخم میکرد و آن را
به گبری گری یا نظام پادشاهی و ضدیت
با اسالم نس ،سرانجام دریافت که کج
می رود و کج سلیقگی می گند.وتیشه به
ریشه خود می زند .پس اززبان قاضی که
رونوشت برابر با اصل آن دژخیمی است
که درجوانی گربه ها را ازسر تفنن بدار
می کشید ودرانقالب بهترین فرزندان
وطن را به هالکت رسانید ناگزیر شد از
سر اغماضی انقالبی رخصتی ملیح به
این سه جشن میهنی بدهد با این شرط
که مردم ازسر شادمانی نشورند .یعنی
که جشن ها رنگ سیاسی نگیرند واز
قرار ،بگیرو ببندها ادامه یافت .
نوروز درما و با ماست :نوروز آنقدر
طبیعی است که نفی آن  ،نفی خویشتن
خویش است .این جشن تعلق به
سرزمین آن و کیفیات جغرافیائی
آن دارد  .سرزمینی که درآن مردمش
درچهارفصل مشخص وممتاز از هم می

زیند  ،یعنی که هرفصل چنان استقالل
طبع و طبیعتی دارد که اختالط آن با
دیگری مفهوم نیست  .سال ایرانی با
نخستین روز بهاری آغاز می شود
و هیچ بر قبل و بعد سایه نمی اندازد.
خالف آغاز سال دیگران که با «تولد
این» و «مهاجرت آن» دررابطه است
 ،نوروز دررابطه با جای جغرافیائی
خوداست واین است که ماندنی است
ودرما و با ماست .
به لحاظ فرهنگی  ،نوروز با آتش پایانی
زمستان درمالزمت است ومی رساند که
بقول سعدی « منقل بگذار درشبستان»،
یعنی که پریدن ودرگذشتن وواجهیدن
برآتش چهارشنبه سوری نشانۀ پایان
زمستان است وحتی ربطی با آتشکده
های آتش پرستان ومراسم آنها ندارد و
بعکس بعض دین ها وشبه دین ها  ،ازآن
مراسم طبیعی وجغرافیائی الهام گرفته
اند .وبی آنکه جسارتی رود به پاکدینان
 ،چندوچندین الیه یقین می شود کرد
که چهارشنبه سوری هم پیش از ظهور
آن ادیان وجودداشته است ومبادا که
واژۀ «سور» را خالط ًا عربی فرض کنیم
وفراموش کنیم که ریشه یابی آن مارا
به تصدیقاتی ازباب تعلق این واژه به
فرهنگ سرزمین های پیرامونی ایران
می برد که هنوز هم درآنجا نوروز گرامی
است (.بحث لغوی «سور» از استعداد
این مقاله خارج است ).ولی بجاست
بگویم که « سورسان» به معنی «شهری
از نوساخته و آباد شده » « ،س.رو سات»
بمعنی « جشنی دوباره وتازه برگزار
شده»  ،محتوی الیه خهای فرهنگی اند
که تعلق چهارشنبه سوری
رابفرهنگ ایرانیان بیشتر
درخود دارد تا مستعرب
ُ
آن.وشکر که واژه نوروز بی
داشتن
هیچ آمیختگی با زبانهای دیگر  ،خالص
بدست ما رسیده است .

همچنین است واژۀ «سیزده بدر»خبط
دماغ :آنها که درآغاز انقالب ازسر
نوعی خامی ولی به ادعای اندیشمندی
دراسالم  ،نوروز را جشن مستکبران
وطاغوتیان خطاب کردند  ،به خبط
دماغ مبتال بودندزیرا اینکه مستکبری
یا طاغوتی خودرا به نوروز بچسباند ،
طبیعی است ولی اینکه قدرت سیاسی
نوروز را اختراع کرده باشد  ،از فهم
وموشکافی علمی بدور است  .زیرا
هرقدرت سیاسی معموالً روز ظهور
خودرا یاروز اوج قدرت ظهوری خودرا
جشن می گیرد  ،نه اینکه جشن مردمی
وسرزمینی را جشن تولد خود کند.
ممکن است که ایراد کنند براینکه مث ً
ال
جشن سده را هوشنگ شاه بنیاد نهاد ،
باید بعرض رساند که اوالً تاریخ افسانه
ای مالک علمی نیست ولی بارفرهنگی
داردوبارفرهنگی متعلق به مردم
هرسرزمین است ونه به قدرت سیاسی
گذرا وجشن نوروز ومهرگان وسده
وبهمنجنه ریشه دراقلیم وکشت
وکاردارند.والبته ممکن است قدرت
سیاسی ومظهر آن یعنی رئیس آن
قدرت سیاسی آن جشن مردمانی
را بزرگ ورسمی داشته باشد .ووقتی
درتاریخ افسانه ای ایران می خوانیم که
مث ً
ال جمشید هفتصدسال پادشاهی
کرد ویا ضحاک هزارسال وفریدون
پانصدسال ومنوچهر یکصدوبیست سال
ومانند آن  ،این معانی بیشتر معرف
کشش ودامنه داری وگستردگی
فرهنگی است والغیر که همه چیز
برمی گردد به مردم وسرزمینی که بستر
زیست این مردم است  .بنابراین نگاه
به نوروز ودریافت ویژگی آن  ،نیاز به
دیدی میهنی وجغرافیائی و سرزمینی
و جامعه شناختی دارد .و توسل به ابعاد
یک قدرت سیاسی یا دینی برای اثبات
ریشۀ آن دردست نیست.
بسیاری درمبهم داشتن مفهوم نوروز
کوشیده اند تا آن را درادیان ومذاهب
گوناگون ریشه دار کنند وحتی ادعا

کنند که ایرانیان برین باورند بوده اند
که «نوروز» روز آفرینش مردجهان
است  ».وگویند که نخستین مردجهان
کیومرث یا کیومرس است  .این قبیل
برداشتها ولوآنکه به تفنن واز سربازار
یابی «درتنگنای هستی» یا تحت فشار
«غربت وتبعید» انجام شود زیانی
دوسره دارد .زیرا نخست یک جشن
غیر مذهبی و صد درصد سرزمینی
وجغرافیائی را به ادیان ومذاهبی نسبت
می دهیم که خود ادعای اختراع یا
بنیادگذاری نوروز را درنوشته های
خود نکرده اندوتنها آنرا تأیید نموده
اند .دوم آنکه با انتساب نوروز به این
یا آن دین ومذهب خودبخود دشمنی
دین ومذاهب را علیه مراسم نوروزی
می خریم  .اگر دیدیم که درآغاز انقالب
جسارت هائی بربزرگداشت نوروز
وچهارشنبه سوری وسیزده بدررفت ،
علت آن بود که کسانی این جشنهارا به
غلو بسیار زادۀ پادشاهی می دانستند
وعمد ًا برمی نمودند که این جشن ها ،
همان مبارزه علیه افرا ط های قدرت
سیاسی حاکم است ونمی گفتند که
درطول تاریخ و همۀ قدرتهای سیاسی
خواسته اند آنهارا ازآن خود کنند.
درتاریخ افسانه ای ما آمده است که
جمشید  ،تاج شاهی را درنخستین روز
سال یعنی به نوروز برسر نهاد  .وازاین
افسانه نتیجه می گیرند که او نوروز را
نوروز کرد ونمی گویند نوروزی بود
ومورد عالقه مردم ونشسته درفرهنگی
سرزمینی وبومی و جمشید آن را
حرمت نهاد ویوم وشگون خواست
تا درچنین روز  ،تاج برسر نهد پس
قدرت سیاسی برای بهبود سیمای
خودازفرهنگ مردمی مدد گرفت ونه
برعکس  .طبیعی است که چاکرانی
دراین راستا عمد ًا درخدمت خلط
مباحث تاریخی اند.
خرافه و روحیات نوروزی :اینک از
لحاظ علمی مسلم ماست که افسردگی
های روانی مردمان اززن ومرد درفصل
زمستان تشدید می شود و طبیعت ًا به
بهاران ازآن افسردگی بسیار کاسته می

شود .وحضراتی درکسوت ایرانشناس
غرب زده  ،گویند که نوروز جشن «روان
یاد» است  ،یعنی که براثر آن فروهر
روان گذشتگان به گیتی بر می گرداند
پس از آن بازگشت نیروبخش نیاکانی را
جشن می گیریم  .این سخن تا آنجا که
مربوط به بهاران بهجت بخش جسم
وجان است  ،مفهوم است  .ولی آنجا که
مارا به رستاخیز مردگان می برد  ،وامی
است گرفته از مذاهب وادیان دیگر .اگر
ایرانیان به بهاران درشعف غلیظی غرق
می شوند وآن را به بهانه نورووز نشان
می دهند ،این اثر سرزمینی است وربطی
به احضار ارواح ندارد.گاهی می نویسند:
« یکی از یادبودهای فرهنگ گذار ایرانی
 ،زردشت است « .باید گفت نه این ونه
آن ،چرا که نوروز مقدم برهردواست
.نوروز ساده تر از آن است که آنرا در
الیه های تودرتوی قدرت سیاسی یا
دینی کشف کنیم  .نوروز با ماست
ودرماست .وما درسرزمین خود ،نوروز
را ارجمند می داریم به دالیل محیطی
 .اینهم درست نیست که از نوروز
چکشی ساخته و برفرق این وآن زنیم .
اگر ایرانیان نوروز را درافسانه های
تاریخی برده اند  ،این بدلیل مقاومت
های فرهنگی سرزمینی است ونباید
ازآن خرافه تاریخی ساخت  ،زیرا می
رسیم به آنجا که با مبالغاتی نوروز رابه
جام جم می دوزندکه  :جمشید یاهر
«شاهنشاه کیانی» هربامداد نوروز درآن
می نگریست .
وافسوس :درجائی خواندم  ...وافسوس ...
که می گوید محمد رسول خدا از پارسی
کلمۀ نوروز را می دانست  .آنهم به برکت
وجود سلمان پارسی  .یااینکه پیامبر
اسالم درنوروز علی را به جانشینی
خودبرگزید و بااینکه حضرت آدم به
نوروز زندگی یافت ومراجعه می دهند
به مجلسی راوی که نوشت ه  « :درآغاز
فروردین حضرت آدمآفریده شد»...
وباألخره اینکه  «:امام موسی بن جعفر »
به نوروز ازمردم بیعت گرفت  »...ونیز «
به نوروز است که جبرئیل بر پیمبر اسالم
نازل شد  ».و« به نوروز امام دوازدهم
ظاهر می شود ».و از این دست مطالب...
اینها همه خرافات تاریخی است ونشان
می دهد که صاحبان قدرت دینی
ومذهبی میکوشند بهمدد«مجلسیها»
نوروز راهم ختنه کنند تا اسالم آرد
ونیز همۀ قدرتهای سیاسی و بویژه
پادشاهی سعی داشته اند تانوروز را
برتختنشانندودربرکتمردمیبودنش
شریک باشند  .باری این است جاذبه
واصالت نوروز که قدرتها دنبال آن
می دوند ولی خود نوروز می ماند وآنها
درمی گذرند.وگاهی بزرگداشت نوروز

مبدل به مطایباتی وطنزهای نیش داری
شده است که داستان « میرنوروزی»
مظهر آن است  .وقصه آن را شنیده
اید که درهرمحل به نوروز کسی را
به امیری یا شاهی آن محل برمی
گزیدندوظرف مدت یک یا چند روز
هرچه می خواست می کرد تادرانتها که
مردم اورابرمی اندازندوبدنیست بدانبم
که این میرنوروزی به بهانۀ قدرت موقتی
که باو ازسوی مردم تفویض می شد،
گاهی ناحق ها را حق می کرد وگاهی
برعکس حکم به ناحق می داد تادادها
وبیدادهای سرزمین خودرا برخ قدرت
سیاسی کشد .این مزاحی است سیاسی
و رندانه .
توالی سه جشن درسه معنی  :چهارشنبه
سوری پیش درآمد بهارونوروز است
وحامل در رفت زمستان وبه بهانۀ این
جشن بود که میرنوروزی برای مردم
وانتباه قدرت سیاسی حاکم پدید آمد.
 خودنوروز جشن دیدارهای بهاری ،جشن فراغت وجشن شکفتگی های
جسمی طبیعت ومقبول حافظ «چو گل
از غنچه بیرون » شدن هاست .
 وسیزده بدر جشن پایانی ووداعبا فراغت هاست  .که ریشه در زفتن
از تصنع به باز از سرگیری های کار و
زندگی دارد ..واما مقدم برین سه جشم
بزرگ «خانه تکانی» و کاشانه پردازی
است که روی درروبیدن انباشته
های زمستانی دارد که محیط آالیند.
پس مردم از آالیش به پیرایش و از
پیرایش به پاکیزگی وبعد به آرایش می
روند .واین درست همان روند ورویه و
شیوۀ کار طبیعت است .والبته به دنیای
کشاورزی هم منتقل شده است  .وبکار
زندگی روستائیان نیز وارد شده است .
سبزه  :سبزه ای که چندروز پیش از
بهار درظزفی به گِرد کوزه ای  ،ایرانیان
سبز می کنند  ،کشاندن مزارع به حذیم
خانه و به معنای پیشباز کردن بهاران
است  .بوقتی که بیرون از خانه هنوز
درصولت وجمود زمستانی است  ،خرمی
درون کانون خانوادگی ضروری وبایسته
است .
بدبینی انقالبی  :درآغاز انقالب اسالمی
رسم آتش گردانیدن بقصد برپریدن
ازآن به چهارشنبه سوری سخت
مغایر طبع سران انقالب بود ،چرا که
آن را نشانه ای بربرافروختن شورش ها
وضدانقالب می دیدند .به شروط  ...از
آنجا که این مراسم بعد ازغروب آفتاب
ودررسیدن شب می بایست انجام شود.
نظام دلهرۀ بیهوده ای داشت  ،از خود،
بخود می ترسید .وگرنه هرکس می
دانست که این مراسم جز به شب نمی
تواند صورت پذیرد .چه ستم ها که
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آنان که دم از جدایی سرزمین آریایی
آذربایگان می زنند ،ازدوطیف خارج
نیستند ،یا به تاریخ وجغرافیا واصل ّیت
مردم آن آگاه اند،اما ازآنجا که
مزدوربیگانه اند ویا مطامع ویژه ای را
دنبال می کنند،هیچ استدالل ومدرک
وآثار مسلم را که ُمب ّین بُطالن دیدگاه
آنان باشد بر نمی تابند ویا ناآگاهند
واغوا شدگانی بیش نیستند،که روی

ک.هومان
سخن با این طیف هویّت گم کرده گان
است .
چندسال پیش درسفری که به میهنم
جهت چاپ وانتشار کتابم دردرون
کشورزیرنام(آران ،نه آذربایجان*
ترک زبان،نه ترک)داشتم ،ضرورت ًابرای
چندساعتی درفرودگاه فرانکفورت
آلمان توقف داشتیم تا زمان پرواز به
ایران فرا برسد؛ باهمسرم در گوشه ای
از سالن نشسته بودم وباهم مشغول
صحبت بودیم ،جوانی که دوسه بار
ازبرابر ما قدم زنان گذشته بود ،روبه
من کرد وپرسید:آیا شما به ایران می
روید یاازایران برگشته اید؟
گفتم :عازم ایرانم ،شماچی؟
گفت :من ازایران می آیم وعازم امریکا
می باشم.
گفتم :چه خوب که در اینجابا یک هم
میهنم آشنا شده ام.
گفت :من هم میهن شما نیستم!
گفتم :جالب است که چقدرخوب
فارسی صحبت می کنید،یقین ًا اهل
نخجوان ویاباکو هستید؟
گفت :هیچکدام ،اهل تبریزم!
گفتم :به این ترتیب شما یک ایرانی
تمام عیار هستید.
گفت :نه ،من ایرانی نیستم واین ایران
است که سالهاست سرزمین مارا
اشغال کرده است وماترکها همواره زیر
ظلم وفشار فارسها بودیم!
گفتم  :جوان  ،دردرجۀ نخست
توتُرک نیستی،تُرک زبانی که
متأسفانه تحت تأثیرتبلیغات نادرست
دشمنان یکپارچگی ایران قرار گرفته
ای،برخالف باور امثال شما اگر ظلمی
درکاربوده که بود ،از سوی ترکان
به همه ی مردم ایران شده است،با
یک مرور گذرااز تاریخ ایران پس از
استیالی اعراب  ،خواهیددید که اغلب
سلسله های پادشاهی از ترکان وترک
زبانان بوده است  -وآنگاه سلسله های
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فارسی زبان وترک زبان را با طول مدّت
حکمروایی شان ازبرایش برشمردم
ونشان دادم که مدّت حکمروایی ترک
وترک زبان سه برابر فارسی زبانان
بوده است ،همچنین اشاره کردم
که اجداد شما هم میهنان آذری ما
،جملگی به زبان پهلوی که درپیوند
با زبان دری بودگفتگو می کردندواین
ترکان ماورالنّهر مانند ُغزها وسلجوقی

دیده می شود وچون پرداختن به
اوضاع وشرایط داخلی واجتماعی
آن سرزمین ازتِم این نوشتار بیرون
است،ازآن می گذریم.
چندین سال پیش آن زمان که
فرستنده ای به نام رادیو صدای
ایران درلوس آنجلس برپا بودومن
هراز گاهی که فرصتی دست می داد،
به آن گوش می دادم ،روزی یکی از

نهاده اند ،رفتار نکرده اند ویا چرا نام
شهرها وآبادی ها ورودخانه ها وکوه ها
جملگی ایرانی است؟(به استثنای چند
آبادی ورودخانه ).
سید احمد کسروی درباره ی تغییر
نام چندآبادی در کتاب آذری چنین
می نویسد... «:هم ازاین زمان بود که

ُهویت ُگم َک ِ
ردگان
ها وخوارزمشاهیان وترکهای همراه
چنگیز خان مغول وتیموریان وآق
قویونلوها وقره قویونلوها وصفویه
وقاجار هابودند که به خاطر شرایط آب
وهوای آذربایجان به نحو گسترده ای
درآذربایجان مستقر وزبان خودشان
را به اجداد شما تحمیل کرده اند که
بدون تردید ظلمی را که به آن اشاره
می کنی ،ازسوی ترکان به گذشتگان
تان بوده است نه حکومتگران پارسی
زبان  -داشتم توضیحات بیشتری به او
می دادم که با چشمانی غضب آلود به
من خیره شد وگفت :توداری حوصله
ام را سر می بری ،توداری هویّت مرا
ازمن می گیری و..
با مالیمت گفتم :برخالف نظرتو
من دارم هویّت تورا به توآشنا می
کنم،شما جدایی خواهان هویت تان
را روی تبلیغات دشمنان ایران گم
کرده اید ،درهمین لحظه از جایش
برخاست وبه تندی وبا اشارۀ دست به
من گفت :احترام سن وسال تورا نگاه
داشتم وگرنه دوتا سیلی محکم حوالۀ
صورتت می کردم! این گفت ورفت.
این کسان که به زعم خود ظلم پارسی
زبانان را به خاطر اختالف زبان بهانه
ای ازبرای جدایی برمی شمارند،آیا
با چنین رفتاری که نشان ازعدم
تسا ُمح وتحمل دیدگاه های مخالف
دارد،خواهند توانست کشوری رادر
بستر دموکراسی وتحمل دیدگاه
هایی مغایر با دیدگاه های خود استوار
گردانند ،کشوری که به خواسته
ی آنان،تمامی سرزمین آذربایجان
را دربر می گیرد ،چگونه با ُکردها
وتالشها وتات ها که در غرب وشرق
وبسیاری از آبادی های آذربایجان
سکونت دارندوکمترین تشابُهِ زبانی با
ترک زبانان ندارند ،رفتار خواهند کرد؟
که نمونه اش آشکارا دررژیم پادشاهی
به اصطالح جمهوری آذربایجان

آزادی

همین جدایی خواهان روی خط آمد
ومدّعی شد که قوم ترک از هفت
هزارسال پیش از دامنه ی کوه های
«آلتایی»واقع در سیبری به آذربایجان
کوچ کرده وساکن شدند و!...
یکی دیگرازهمین گروه جدایی
خواهان که ساکن هوستون درایالت
تکزاس بود،به نام ُمستعار چنگیز
چند سالی روی خط برنامه های چند
رادیووتلویزیون های پارسی زبان
می رفت وبی ربط وباربط نسبت
به محتوای برنامه ها ،خودرا یک
آذربایجانی جدایی خواه معرفی می
کرد واخیرا ً با عنوان دکتر چنگیزداد
سخن می دادوبا همه ی ادعای ترک
بودن خود وهم میهنان آذری ما ،وبا
داشتن دانشنامه ی دکترا(بنابرادّعای
خود) و ُمدّعی مطالعات کافی،چون
هویّت خودرا گم کرده بود،نمی دانست
که «آذربایجان» واژه ای پارسی است
که از زمانهای دوربه این نام خوانده
میشد وچنگیز خان ازقوم یانژاد
مغول است وکمترین وابستگی قومی
یا نژادی وزبانی با ترکان نداردوچه
باافتخار ازاین نام یادمی کرد!
فریبنده
تبلیغات
اعجاز
واغواگررادرباره ی این چنان کسان
می توان به روشنی دید،امثال
این جدایی خواهان آنچنان مسخ
شده اند که حتا یک لحظه از خود
نمی پرسند،اگراین چنین است،
چرا اجداد ترک شان نام سرزمین
خودرا آتورپاتکان یا آذرآبادگان
ویا آذربایجان که نامی است ایرانی
نهاده اند وچرا مانند ترکان ترکستان
که نام سرزمین خودرا «ترکستان»
ویا قرقیز ها«قرقیزستان» ویا اُزبک
ها«اُزبکستان» ومغول ها«مغولستان»
وهندی ها «هندوستان» واعراب شبه
جزیره«عربستان» وآریایی های ساکن
فالت ایران نام سرزمین خودرا«ایران»

نامهای پاره ای آبادی ها ترکی گردید
وترکان در دیه هایی که نشیمن
گرفتند اگر نام یک آبادی معنای
روشن داشت آن را ترجمه نموده
نام ترکی برآن نهادند» ،با این حال
مکان هایی که نام شان تاکنون به
ترکی برگردانیده شده است دربرابر
مکانهایی که به همان نام پارسی پیش
از استقرارترکان در آذربایگان نامیده
می شوندبسیار اندک است.
این هویّت گم کرده گان آنچنان راه
تفکرشان مسدود شده است که یک
لحظه نمی اندیشند که ترکان چگونه
قومی بودند که با همه ی کاوشها ی
طی سالیان دراز ،یک
باستان شناسی ّ
سنگ نبشته ویا یک کوزه با نگاره
هایی از حیوانات وانسان که نشان از
ماه ّیت ترک ویا خط ترکی ویا یک
تندیس از پادشاهان وحکمروایان
شان اززیر خاک به دست نیامده
است؟ حال آنکه از مادها نه تنها ازاین
دست آثاربه دست آمده بلکه تاریخ
نگاران هم عهد آنان وپس ازآنان نیز
پلوتارکPOLUTARXOS
ازجمله
(بین سالهای 50تا25میالدی می
زیسته)تاریخنگار معروف یونانی ،ازدو
سرزمین ایرانی آذربایجان وآران در
شرح لشکرکشی «پمپی» سردار
مشهور رومی یاد می کند (.تلخیص از
کتاب شهریاران گمنام -نگارش زنده
یاد کسروی تبریزی).
کسروی تبریزی هم چنین در کتاب
شهریاران گمنام می نویسد «:اگر
کسی به تاریخ آشناست این می داند
که تا دوهزارسال پیش ترکان ازاین
نزدیکیها بسیاردور بوده اند ودر میانه
های آسیا می زیسته اند واین خود
پندار بسیارعامیانه است که کسانی
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گویند آذریایجان ازنخست سرزمین

ترکان بوده وهیچ سودی از چنین آنچه که از سنگ نبشته ها ودیگرآثار در پیش وپس ازتسلط اعراب برایران به دست آمده است ،جملگی
حکایتازاینداردکهمردمآذربایجانپیشازرواجزبانترکی،بهزبانیکهازگویشهایمهمایرانی(پهلوی)
گفته ای دردست نخواهدبود».
یادر جلد نخست کتاب تحقیقی بوده ،گفتگو می کرده اند ومی نوشتند واین گویش به مناسبت نام آذربایجان «آذری» نامیده می شد
وپرارزش«تاریخ جهان باستان» که وتاتاریخ هفتم وهشتم(ه.ق) حتا تا مدتی پس از آن نیز دربسیاری از نقاط آذربایجان رواج داشته ودارد .

حاصل پژوهشهای هیئتی مرکب از
 11تن از پژوهشگران تاریخ وجامعه
شناسان وزبان شناسان مشهورروسی
زیر نظر دوتن دانشمند برجسته ی هم
میهن خودبه نام«دیاکوف »DIAKOV
و«کووالف  » KOVALEVمی باشد
وبه عنوان کتاب درسی برای استفاده
ی دانشجویان وانستیتوهای رشته
ی«پداگوژی  »PEDAGOGYنگارش
یافته می خوانیم«:نوشته های تاریخی
آشوری که ازگزند زمانه مصون مانده
وبه دست مارسیده است دوگروه از
قبایل ایرانی را نام می برند«مادها»
و«پارس ها»که هردوقوم آریایی بودند
ونخستین آن درآذربایجان ودرجنوب
دریای خزر وری وهمدان ساکن شدند
ودومی یعنی گروه «پارس» دربخش
جنوبی این نواحی یعنی فارس روانه
گردیدند؛ ودرجای دیگر این کتاب
آمده است«:مهاجرت قبایل ترک از
آلتایی به ترکستان وازآنجا به جلگه
ای بین دریاچه ی آرال ودریای خزر
وسرانجام به دشتهای اروپای شرقی
از قرن ششم میالدی واستقرار ترکها
درایران,عراق،آسیای صغیر[ترکیه ی
کنونی]و باالخره درآذربایجان از قرن
یازدهم میالدی آغازگردید.
هرودت مورخ مشهور یونانی مشهور
به پدرتاریخ که به منظور پژوهش
مسافرتهای بسیار کرده است،دریکی
ازآثارش به نام«زمانهای قدیم» آنجا
که به تاریخ اقوام آسیای صغیر وایران
وسوریه ومصر وسرزمینهای مجاور
می پردازد،زمانی که به قوم «ماد» که
ساکن آذربایجان وآران وکردستان
وهمدان وپیرامون آن نقاط بوده اند،
اشاره می کند آنان رااز اقوام آریایی
می شمارد.
کزنفون  KEZENOFONمورخ و
(430تا
وسردارآتنی
فیلسوف
355پ-م) که سالها دردربار کوروش
دوم پادشاه هخامنشی بوده است ،در
کتاب خود به نام«آناباز »ANABASIS
به گونه ای روشن ازقبایل واقوام
قفقاز وآذربایجان می نویسد ،اما
کمترین اشاره ای به وجود ترکان در
آذربایجان وآران ندارد.
ژنرال سر پرسی سایکس SIR.
 PERCYSYKESیکی از خاورشناسان
مشهورانگلیسی که سالها ازسوی
کشور متبوع خودعهده دار مناصبی
از جمله سرکنسولگری درترکستان
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ومؤسس نیروی مشهور
چین بوده
ّ
«پلیس جنوب» درایران در اواخر
دوره ی قاجار بوده است ،به سبب
تحقیقات ارزنده ای که پیرامون
تاریخ وفرهنگ وقوم ّیت ایرانیان
وآسیای مرکزی به عمل آورده وتاریخ
کشورمارا ازقدیم ترین اعصار تازمان
معاصر(پایان دورۀ قاجار) ازروی
منابع قدیم وجدید دردو جلد به نام
»تاریخ ایران» نگاشته است،نتیجه
می گیرد«قوم ماد» که آریایی نژاد
بوده اند ،درحدود دوهزارسال پیش
از میالد مسیح به ایران کوچ کرده
ودربخش شمال غربی ایران(آران
وآذربایجان) وکردستان وهمدان
وری ساکن شدند وبدین ترتیب این
پژوهشگر نیز درهیچ کجااز کتابش
به ّ
توطن قوم ترک دراین نقاط اشاره
ای ندارد.
مهندس جالل الدین آشتیانی در اثر
جالبش زیر نام«زردشت» با اشاره به
دیدبسیاری از پژوهشگران وشرق
شناسان معروف انگلیسی وآلمانی
وهلندی ومکزیکی وهندی( ازذکر نام
آنان به خاطر دوری جستن ازطوالنی
شدن نوشتارخودداری شده است)
می نویسد«:تا اوایل هزاره ی دوم
پیش از میالد،اقوام آریایی در جنوب
روسیه از دریاچه ی آرال تا ولگای
جنوبی وشمال قفقاز پراکنده بوده
اند،درحدود هزاره ی دوم پیش از

سِ ر پرسی سایکس

میالد گروهی به سوی جنوب شرقی
مهاجرت کرده ودر قرون هفدهم
وشانزدهم پیش از میالد ،به رودخانه
ی «ایندوس  = INDUSرود سِ ند»
رسیده اند ،گروهی نیز به سوی
شمال شرقی ایران مهاجرت کرده ودر
مناطق توس وسیستان وهرات مستقر
گردیده ودسته ای دیگر از طوایف
آریایی با گذشتن ازروسیه غربی به
جانب اروپا سرازیر گشته وشاخه
هایی نیز به سوی غرب ایران وآسیای
صغیر کوچ کرده اند.».
کسروی که خودازهم میهنان
آذری میباشد در کتاب« آذری
ّ
آذرآبادگان » چنین می
یا زبان
نویسد«:کسانیکه به تاریخ آشنایند
واز جستجوهای دانشمندانه که از
صدسال باز درپیرامون تاریخ انجام
گرفته وازنتیجه های گرانبها که به
دست آمده آگاهند این می دانند که
در سه یا چهار هزارسال پیش مردمانی
به نام«آریان» یا ایران از میهنی که
درآن می زیسته اند کوچیده ودرآسیا
واروپا پراکنده شده اند...دسته هایی
ازآنان که به پُشته ی ایران رسیده
ودراینجا نشیمن گرفته اند سه تیره
ازآنان که «ماد» و«فارس» و«پارت»
باشند هریکی به نوبت خود بنیاد
فرمانروایی گزاردند...اینها درتاریخ
روشن است وجای گفتگو نیست که
ایران یامردم«ایر» چون به پُشته ی

آزادی

احمد کسروی

ایران آمدند دسته ی بزرگی ازایشان که
«ماد» نامیده می شوند،شمال غربی را
که اکنون آذربایجان وشهرهای همدان
وکرمانشاهان وقزوین واسپهان وتهران
درآنجاست فرا گرفتند واین زمین ها
به نام ایشان ،سرزمین ماد خوانده شد...
درآغاز تاریخ که سه هزارسال پیش
بوده«مادها» درآذربایجان واین پیرامون
ها نشیمن داشته اند.».
در فرهنگ ُمعین درباره ی«مادها» آمده
است«:سرزمین ماد نام قدیم ناحیه ای
زاگرس وکویر نمک
ازایران بین جبال
ُ
است که قوم ماد درآن سلسله پادشاهی
ماد را تشکیل داده اند ...مادها مردمانی
آریایی نژاد بودند که به عقیدۀ مورخان
 ،پیش از هزاره ی اول پیش از میالد
ازراه قفقاز به ایران آمده ودر آنجا ساکن
شدند.».
آنچه که از سنگ نبشته ها ودیگرآثار
از کاوشها ونوشته ی جهانگردان
وتاریخ وجغرافیا نویسان در پیش وپس
ازتسلط اعراب برایران به دست آمده
است ،جملگی حکایت ازاین دارد که
مردم آذربایجان پیش از رواج زبان
ترکی ،به زبانی که از گویشهای مهم
ایرانی(پهلوی) بوده ،گفتگو می کرده
اند ومی نوشتند واین گویش به مناسبت
نام آذربایجان «آذری» نامیده می شد
وتاتاریخ هفتم وهشتم(ه.ق) حتا تا
مدتی پس از آن نیز دربسیاری از نقاط
آذربایجان رواج داشته ودارد .
اگر چه در باره ی ر ّد یاوه سرایی
های جدایی خواهان ،اسناد ومدارک
بسیار است اما به مصداق ُمشت نمونه
خرواراست ،از به درازا کشاندن این
نوشتارخودداری می کنم و درنوشتاری
دیگربه چگونگی دگرگونی زبان
آذربایجانیان از پهلوی به ترکی خواهم
پرداخت ،تاناآگاهان بدانند که مردم
طی سده های متمادی وتاآنجا
آذربایجان ّ
که تاریخ گواهی می دهد،با سایرهم
میهنان خود تاریخ مشترک،فرهنگ
مشترک ،زبان مشترک وباورهای
مذهبی مشترک داشته اند وسرزمینی
تسخیر شده از سوی پارسی زبانان
نبوده است،بلکه خود نخستین بنیان
گزارفرمانروایی ایرانیان برپایه ی
ُمستندات تاریخی در فالت ایران بوده
اند.
ک  -هومان فوریه 2016
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رأی ندادن هم
یک نوع رأی است

سرتیپ ابوالفتح اقصی

قسمت دوم

دکتر طلعت بصاری (قبله)

این رژیم ملتی را که صاحب دومین مخازن نفت وگاز دردنیاست به نان شب محتاج کرده است .
بمناسبت سالروز 22بهمن  57که
تمامی درهای بدبختی به روی ملت
ایران گشوده شد شاهزاده رضا
پهلوی مطالبی اظهارداشتند که بسیار
جامع وآموزنده بود .من احساس
می کنم که الزم است فرازهائی از
سخنان ایشان را مورد تفسیر قرار
بدهیم تا اثرات کافی درذهن هم
میهنان عزیز بخصوص طبقه کم
سواد کشورمان فراهم گردد:
 -1مطلب اول درمورد انتخابات
نظرشان این بود که رأی ندادن
خودش یک نوع رأی است برای
تفسیر این واقعیت باید دانست
وقتی انسان درچنبره قدرت باالتری
اسیروگرفتار می شود که قدرت
مقابله مستقیم با آنرا ندارد به عکس
العمل های منفی متوسل می شود.که
همین عکس العمل منفی دارای یک
نیروی بسیار قدرتمندی است که می
تواند اظهار وجود کند وپاسخگوی
قدرت دشمن باشد.حاال اگر دشمن
عقل وفهم ودرک این پاسخ متفی را
نداشت اما دنیا و جامعه بشری آن را
کام ً
ال درک خواهد کرد وچون رژیم
اسالمی دراین انتخابات دروغی
نظرش این است که به دنیای خارج
نشان بدهد که درایران تمامی
مظاهر تمدن جدید وجوددارد تا به
این وسیله نه از مردم ایران بلکه
از دنیا اجازه تداوم رژیم را بگیرد تا
بدینوسیله ادامه کار رژیم مقدور
باشد حاال چه برسر ملت ایران خواهد
آمد آن مطرح نیست  .حاال که هدف
نهائی رژیم این است بنابراین رأی
ندادن مردم ایران به دنیا می فهماند
که درایران رژیم اسالمی طفداری
ندارد وملت ایران نمی تواند بعوامل
این رژیم اعتماد داشته باشد تا به
آنها رأی دهد .درنتیجه رأی ندادن
اکثریت مردم هدف رژیم را بکلی
ازبین می بردوکام ً
ال بنفع ملت ایران
است  .دربارۀ این عکس العمل منفی
مثالی می زنم تا موضوع روشن شود:
خانم دلکش یکی از اسطوره های
موسیقی وآواز درایران بودکه سالها
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برای روح وروان ملت ایران ترانه
های دل انگیز اجرا می کرد .روحش
شادو یادش بخیر .فیلمی دیدم که
جمعیتی اززن ومرد برسر قبر او برای
ادای احترام جمع شده بودند .جمعیت
زیادی بود  .دفعت ًا همگی باهم شروع
کردند ترانه های دلکش را بدون
موزیک خواندن .اولین ترانه ای را که
انتخاب کردند این بود :چرا سفررفتی
که بی خبررفتی اشکم را چرا ندیدی
 ...الی آخروخانمها بودند که بیشتر
ریم را نگهمیداشتند .این عمل را
می گویند عکس العمل منفی نسبت
به رژیم اسالمیکه درواقع درظاهر
تکرار ترانه ای است که سالها قبل
دلکش اجرا کرده اما درمعنی واقعی
با اجرای اشعار این ترانه مردم می
دانستند دارند باکی حرف میزنند و
درد دل می کنند بنابراین مردم به این
وسیله خواسته درونی خودشان را به
رژیم اسالمی اعالم کردند.
مثال دیگر دراین مورد اینست که
داریم مشاهده می کنیم که رفتار
عوامل رژیم با مردم ایران نادرست
است وبطور کامل با خشونت اجرا
می شودومردم هم جز تحمل چتره
ای نمی بینندوچون وسیلۀ علنی
برای پاسخح مثبت به رژیم ندارند
درخاتمه هرعمل خشونت باری که
رژیم انجام می دهد آهی می کشند
وزیر لب می گویند خدابیامرزدش ،
نور به قبرش ببارد همینطور مردم
را عوامل رژیم کام ً
ال درک می کنند
که مردم دعا نمی کنند که نور به
قبر امام حسین ببارد .بلکه شخص
دیگری را درنظر دارند  .خود همین
کلمه خدابیامرز دونوع اثر بجا می
گذارد  :برای مردم وبرای رژیم .برای
مردم اثرش اینهاست  :سپاسگزاری
از گذشته  ،اظهار ندامت  ،اظهار
شرمندگی  ،پوزش وعذرخواهی ،
بخشش و قدردانی  ،واثرات آن برای
رژیم اسالمی شامل  :تنفرازوضع فعلی
 ،نارضایتی  ،ناکامی  ،خفقان  ،مرگ ،
فقر  ،بی عدالتی و...
حاال با این دومثال که ذکر شد رأی

آزادی

ندادن ملت ایران به همان دنیایی
که رژیم قصد بهره برداری از آن را
دارد نشان می دهد که ملت ایران
ازاین رژیم بقدری ناراضی هستند
که رژیم ودولت را الیق آن نمی دانند
که بروند و به آنها رأی بدهند  .پس
اینست نتایج حاصل از رأی ندادن که
درحقیقت رأی ملت ایران محسوب
می شود.
 -2مطلب دیگری که شاهزاده به آن
اشاره کردند این بود که شما ملت
ایران رأی بدهید که چه چیزی را
بدست بیاورید؟ آیا دراین سالهای
گذشته که با فریب ،عده ای مزدور
رفتند رأی دادند وافرادی را از قبیل
احمدی نژاد ،رفسنجانی  ،سید خندان
و اخیرا ً روحانی را به حکومت رساندند
اینها چه گلی برسر شما زدندکه حاال
بزنند  .می بینید که روزبروز هم وضع
زندگیتان بدتر می شود.
 -3مطلب دیگر اینکه ولی فقیه از
مردم می خواهد که اگر با نظام هم
موافق نیستید اما بروید رآی بدهید.
این خواسته ایشان میرساند که ابدا ً
به محتوای رأی شما رژیم احتیاجی
ندارد  .رژیم تنها احتیاجی که دارد
اینست که شما باپای خود تان بروید
جلوی صندوقها صف طوالنی بکشید
تارژیم ازاین صف ها فیلمبرداری
کندو این فیلم را دردنیا بنمایش
بگذارد که شما رأی داده اید  .رژیم
به داخل صندوق که شما چه چیزی
نوشته اید ابدا ً کاری ندارد چون رژیم
کاندیدای خود ش را به کرسی می
نشاند که به صندوق آراء ابدا ً مربوط
نیست .
 -4مطلب دیگر این بود که شاهزاده
خطاب به رژیم گفتند شما درداخل
خودتان نهادهای من درآوردی برقرار
کرده اید که دردنیا ابدا ً سابقه ندارد
(ازقبیل مجمع تشخیص مصلحت
نظام  ،مجلس خبرگان  .افراد منتحب
این دونهادرا ملت ایران تعیین نمی
کند  .شماها خودتان تعیین می کنید
اما اعمال این نهادها هست که شامل
حال ملت می شودو آثار نکبت بار این
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نهادهاست که دست وپای ملت ایران
رابسته و به اسارت کشانده است .
 -5شاهزاده فرمودند ملت ایران باید
حساب کند وزندگی آینده خودرا
درنظر بگیرد که آیا با چنین رژیمی
می تواند آزادی الزم برای زندگی
واقعی داشته باشد یا خیر
 -6ایشان رژیم را مخاطب قراردادند
و گفتند اگر درایران یک دولت ملی
وخدمتگزار درکاربود واحساس
مسئولیت می کرد چرا باید یک معلم
که تمام وقت خودرا صرف آموزش می
کند نان شب نداشته باشدوناچارشود
شب وموقع استراحت خود به راندن
تاکسی بپردازد؟
 -7وآیا شما نمی بینید که اکثریت
جوانان ایران بدون شغل وکارهستند.
مگر دولت مسئول فراهم کردن
کاربرای افراد کشور نیست ؟
 -8همینطور شما بعنوان دولت
چکار به کار سایر کشورها دارید که
درامور داخلی آنها دخالت می کنید.
مانند افغانستان  ،عراق  ،سوریه و
کشورهای آفریقائی .
 -9شما به چه علت نیروهای مسلح
خودرا که شامل جوانان ایران هستند
با سالح وتجهیزاتی که با پول ملت
ایران فراهم شده به عراق وسوریه
می فرستید تا مشغول جنگ وستیز
بشوند تا به تدریج جنازه های آنانرا
بیاورند درفرودگاه تحویل شما بدهند.
 -10وشما چرا پول ملت ایران را می
برید درسایرکشورها مثل سوریه
وعراق برای آنها خانه و بیمارستان
می سازید واین درحالی است که ملت
ایران خودش دارد از گرسنگی تلف
می شود وشما بااین رژیم نابکارتان
باعث شده اید ملتی را که صاحب
دومین مخازن نفت وگاز دردنیاست
نان شب نداشته باشد .
 -11چرا طالهای ایران را که پشتوانه
پول وقدرت ملی هست صرف
روکش امامزاده ها درسایر کشورها
می کنید؟وخیلی چراهای دیگر که
صفحات این مجله کفاف توضیح
بیشتر آنهارا ندارد.

شماره -74سال هفتم

از  ١٠٠٠تا  ١٧٠٠سال پیش از میالد مسیح راههای ایران ارابه رو بوده است.

موضوع مقاله امروز “ 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 ااجتماعی و وضع اقتصادی ایران
دوران دوران هخامنشی میباشد.
بخش دوم
این راه تجارتی تا بدانجا گسترش پیدا
میکند که بسته های بزرگ ابریشم پس
از سه سال و پیمودن هزاران کیلومتر به
روم میرسد .راه ابریشم از دروازه “ یشم
نفریت” به چینی ( )JUآغاز میشد و از
تورفان ( راه شمالی) و ختن ( راه جنوبی
) به کاشغر میرسید و از آنجا به سمرقند و
از سمرقند به مرو و بلخ میرفت و از شمال
ایران به آسیای صغیر و روم میرسید .ختن
باستانی را چینیها یو -تین (  )YuTienیا
شهر غربی مینامند .از کاوشهای سر اورال
اشتاین (  )AurelStieinشرقشناس اتریش
االصل انگلیسی و فرانسویان چنین برمیآید
که ختن باستانی در هفت کیلومتری غرب
ختن قرار داشته است .در ختن که پس
از گذشتن از کویر نخستین شهر بزرگ
و آباد بود کاالی هند خرید و فروش
میشد .سر اورال اشتاین در راه شمالی
که از تورفان میگذشته است و در آن
کمتر کاوشی بعمل آمده به قلعه خرابه
ای برخورده که در سر راه شمالی قرار
داشته است.
این هر دو راه در کاشغر به هم میرسیدند
و راه ابریشم از کاشغر بسوی فرغانه
میرفته است  .سوداگران در فرغانه
کاالهای خود را میفروختند یا آنها را با
کاروان دیگری از راه سمرقند و مرو و
شمال ایران به “ پامیر “ در آسیای صغیر
میفرستادند .کاروانها از بلخ از راه دره “
خلم “ و سمنگان و اندرآب به هندوستان
میرفتند.
در سفرنامه حکیم ناصرخسرو دنباله راه
ابریشم در سفر مکه چنین یاد میشود“ :
از مرو  ،سرخس  ،نیشابور ،جوین  ،دامغان
 ،سمنان  ،خوار  ،افریدون  ،ری  ،قزوین ،
خرزویل ،خندالن  ،سمیران ،سراب ،اوجان
 ،تبریز ،مرند  ،خوی ،وان  ،گذشته و به
آسیای صغیر رسیده است “
در کتاب تمدن ایرانی تألیف چند تن
ازخاورشناسان  ،ترجمه دکتر عیسی بهنام
مذکور است  “ :ایران در زمان امپراطوری
روم و در تمام قرون وسطی از بسیاری از
لحاظ واسطه بین تمدن یونانی و التین
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از یک طرف و تمدن آسیای شرقی و
هندوستان و چین از طرف دیگر بوده
است .این وسیله ارتباط همان جاده
معروف ابریشم است که در زمان بودا راه
زیارت نیز بوده است “ ٩٩
از بلخ راه ابریشم به دره پامیر میرفت و
از همین راه است که کاروانهای چینی
درقرن اول میالدی ابریشم را تا پای برج
سنگی ( بنام لیـتـیـنوس پیرگوس در یکی
از دره های پامیر) میآوردند و در آنجا آنرا
با کاالهای ایرانی و رومی که از تیسفون
یا انطاکیه میآمده است مبادله میکردند.
در این مورد اظهار نظرجغرافی دانان
رومی با گفته های مورخان چینی کامأل
مطابقت دارد .این ابریشم که از افغانستان
میگذشته است راه زیارت عبادتگاههای
بودایی نیز بوده است .از این راه در چهار
قرن اول میالدی مبلغان بودایی چینی پس
از پیمودن راه ترکستان شرقی و افغانستان
خود را به معابد بودایی از قندهار تا “
مگادا “ میرسانیدند .پیدا شدن مجسمه
های بودایی به سبک یونانی و رومی در
نزدیکی ختن و نقاشیهای دیواری به
همین سبک در شهر “ میران “ این نظر
را تأیید میکند .هیئت های علمی که در
رأس آنها هیئت بسیار مشهور “ پل پلیو
“ قرار گرفته بود در سالهای  ١٩١٢تا
 ١٩٢٠میالدی و هیئت سیتروئن آسیای
مرکزی که “ ژوزف هاگن” ریاست آنرا
از نظر باستان شناسی داشت در ترکستان
چین کنونی مقدار زیادی از آثار این رفت
و آمد ها را بدست آورده اند  .در “قزل
“ نزدیک “کوچا “ و در” تورفان” باستان
شناسان آثار صومعه های قدیم بودایی را
که امروز متروک مانده بدست آورده اند
 .در این صومعه ها تعداد زیادی مجسمه
های کوچک ِگلی و نقاشی های دیواری
بسیار زیبا به سبک بودایی پیدا شده و همه
آنها از نظر صنعتی تعلق به سبک یونانی
یا ایرانی دارد و هر قدر به طرف چین
نزدیک میشویم آثار سبک چینی نیز

با دو سبک یاد شده ممزوج میگردد .پل
پلیو و ژوزف هاگن مدارک قطعی برای
اثبات وجود راه یونان تا چین را از طریق
کشور پارت و ساسانی و افغانستان بودایی
به موزه “ گیمه “ در پاریس داده است.
باید دانست برخی از مبلغان بودایی از
اهل افغانستان یا پاکستان کنونی بودند که
در آنجا بقول ژوزف هاگن هنر یونانی و
بودایی با هنر ایرانی ممزوج و مخلوط شده
بود .در سال  ٢٠٠میالدی بقول مورخان
چینی مجنهدان بودایی وجود داشته اند که
از کشور پارت و افغانستان و هندوستان
بوده اند .مبلغان مذهب نسطوری عیسوی
نیز از کشور ساسانی از راه ابریشم به
چین مهاجرت میکردند .در سال ٦٣٥
میالدی کاروانها و راهبانی که به این
طریق از شهر بابل به راه افتادند از ناحیه
مرو و بلخ عبور نمودند تا قلب خاور دور
پیش رفتند و اولین کلیسای نسطوری را
در پایتخت سلسله “ تانگ “ در شهر “
سین گان فو” بنا کردند و در سال ٧٨١
میالدی در همین شهر سنگ لوحه معروف
مسیحی شامل دعای مسیح را به زبان
چینی و سریانی نصب کردند و امروز
رونوشتی از آن سنگ در برابر مدخل
کتابخانه موزه “ گیمه “ قرار دارد .شاهراه
آسیایی داریوش کبیر (راه ابریشم) چون
ماوراءالنهر ،خراسان  ،جلگه ری  ،همدان
 ،بین النهرین  ،کلده  ،بابل و شام را بهم
مربوط می ساخته است .شعبه دیگر این
راه از طریق فلسطین و صحرای سینا به
مصر و حبشه و لیبی منتهی میشد.

جاده شاهی
بزرگترین و طویلترین جاده ای که به امر
داریوش بزرگ شاخته شد جاده شاهی
است که شهر “سارد “ پایتخت “ لیدی”
قدیم را به شوش پایتخت پادشاهان

آزادی

هخامنشی متصل میکرد .اراده ایرانیان
زمان هخامنشیان و تالش زیادشان در
امر راه سازی  ،کارشناسان امروزه را به
شگفتی انداخته است .هرودت اقرار کرده
است که در جهان هیچ چیز تندرو تر از
پیک شاهی نبوده است که در جاده شاهی
در رفت و آمد دائمی بوده است .به عقیده
هرودت طول این جاده  ٤٥٠فرسنگ
( ٢٤٩٠کیلومتر) بوده و قصرهای سلطنتی
و کاروانسراهای بزرگ بسیار زیبایی
( تقریبأ  ١١١باب) در تمام طول راه
ساخته شد و تمامأ از آبادیها عبور کرده
و هر گونه وسایل امنیت و آسایس برای
مسافران فراهم بوده است .در تمام گردنه
ها و گذرگاهها که در طول این راه بود
برجهای محکمی دیده میشده که حفاظت
آنها به پاسبانان نظامی واگذار شده بوده
است .کاروانها طول این جاده را معموأل در
 ١١٠روز و مسافران پیاده رو دست کم
درمدت سه ماه می پیمودند  .بعالوه بر
طبق فرمان داریوش بزرگ اولین خدمات
چاپاری مرتب در این راه دایر گردیده که
هرودت ( سده پنجم قبل از میالد) تفصیل
آنرا چنین بیان میکند “ .برای تسریع در
امور چاپاری تمام جاده ها به مسافات
معینی تقسیم شده که هر قسمت را یک
چاپارسوار در یک روز می پیماید و در هر
قسمت یکنفر با اسب حاضر به حرکت
میباشد .هیچگونه پیش آمدی حتی برف و
باران و آفتاب سوزان و تاریکی شب مانع
انجام مسافرت این چاپارها نمیشد .چاپار
اول نامه را به چاپار دومی تحویل میداد و
دومی به سومی و به همین منوال به مقصد
میرساندند .این چاپاری مرتب را در ایران
(انکاریون)مینامند”.
ساختن پل بر روی رود هالیس (قزل
ایراناق) سرحد دولتین” لیدی” و ماد،
برگردانیدن دجله ،ساختن پل بطول
 ٢٢٢٠متر روی بغاز بسفر  ،احداث پل
روی رودخانه استراد توپ که از عجایب
تاریخی بشمار میرود ،حفر کانال در مدت
سه سال در کوه “اتس”  ،ایجاد دو پل
موقتی در فاصله بین “ ابیدوس” تا دماغه
“ هلسیونت”  ،حفر کانال از دریای احمر تا
رودخانه عظیم نیل که داریوش کبیر در
کتیبه خود بدان اشاره میکند دالیل کافی
بر توجه ایرانیان به مسئله راه به شمار
میرود.
بنظر “ رولینسون “ ( )Rolinsonکه
تحقیقاتی در آمار قدیم خاور نموده نشان
میدهد که از  ١٠٠٠تا  ١٧٠٠سال پیش
از میالد مسیح راههای ایران ارابه رو بوده
است .وجود بناهای عظیم و کاخهای
عالی که مصالح و ستونهای سنگی آنها
میبایست از نقاط دور دست حمل شود نیز
دلیل بر وجود راهها و وسائط نقلیه مهم
بشمار میرود.
ادامه دارد
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برگ هایی ازدفتر خاطرات

ازتورنتو حرکت کردم ترن ساعت 9
به مونترال رسید اص ً
ال روز تولدم یادم
نبود .همسرم هما و دخترم آزیتا جشنس
خانوادگی برپا کرده بودند

نوشته  :زنده یاددکترپرویز عدل

فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور

توضیح  :درشماره گذشته آخرین روز
بجای  29جوالی  29 ،اوت ذکر شده
که ازاین اشتباه عذرخواهی می شود.

کرد .شهباز دربارۀ کنفوسیوس وسعدی
سخن راند.

 10اوت 1985
امروز در تورنتو بزرگداشت یعدی برگزار
می شود که تصویر آگهی آن را دراینجا
می گذارم .روزی که برنامه مراسم رابرایم
فرستادند دیدم پروفسور رضا سفیر پیشین
ایران را رئیس این کنگره انتخاب کرده اند.
پروفسور رضا بوساطت فریده خانم دیبا
پس از اینکه دانشگاه تهران را نتوانست
اداره کند سفیر ایران دریونسکو شد ،
سپس پنجسال هم درکانادا سفیر شد .پس از
شورش خمینی  ،با تلویزیون وجراید کانادا
ئی مصاحبه کرد وازشاه ورژیم شاه بدگوئی
کرد  .ریش گذاشت وکراوات را باز کرد
و به تبریک وشادباش گوئی نمایندگان
خمینی شتافت .
بااین سوابق انتخاب رضا بریاست کنگره
سعدی شرم آوربود .فعالیت شدید برای
تغییر اورا شروع کردم  .وخوشبختانه
دوستان مونترال خصوص ًا آقایان مصطفی
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امروزجشن تولد من است وارد 62
سالگی می شوم  .دیروز  3:45بعدازظهر

 11اوت 1985

 5اوت 1985
فریدون صاحب جمع درلوموند 5
اوت  1985مقاله ای بمناسبت سالگرد
درگذشت شاهنشاه آریامهر نوشته است
 .درشهرهای مختلف دنیا نیز مراسمی
بمناسبت سالگرد درگذشت شاهنشاه چاپ
شده است  .آنچه یقین است خمینی باعث
شده است که شاه فقید محبوبیت فراوانی
بدست بیاورد ومردی که تنها از جهان رفت
ای کاش امروز زنده بود ومی دید چقدر
ایرانی ها با حسرت بیادش هستند و قدر
خدماتش را می دانند  .او تا هنگامی که زنده
بود( دردوران تبعید) گمان می کرد که
دیگر ایرانی ها اورا دوست ندارند.
اکنون برای گرفتن بلیط باید شب قبل پتو
وفرش برد جلوی ایران ایر خوابید (کیهان
لندن این هغفته نوشته یک نفر پس از مدتها
انتظار برای بلیط خود کشی کرده است).
همین وضع برای گذرنامه وبهمین ترتیب
برای ویزا .همه فحش می دهند وناراضی
هستندولی رژیم بی محابا آدم می کشد.

 16اوت 1985

نورانی و دکتر سید ضیاء الدین شادمان
(وزیرسابق) با من همراه شدند  .پسر
نورانی به رضا زنگ میزند ورضا دربارۀ
کنگره سعدی می گوید  :وظیفه امت
اسالمی است که به این کنگره بروند.
این سخن رضا صحت ادعای مرا دربارۀ
احساسات رضا دربارۀ جمهوری اسالمی
ثابت کرد .کار حتی بجائی کشید که به
آقای کاظمی گرداننده بنیاد فرهنگ وهنر
ایران (برگزار کننده کنگره) زنگ زدم و
علن ًا گفتم اگر رضا به تورنتو بیاید ولسه
بشود کتک خواهد خورد .دراین مورد قب ً
ال
با م.ج( .ایرانی شاه دوست مقیم تورنتو که
سرمایه انتشار نشریه سنگر را تأمین می کند)
مشورت کرده بودم و او قول همکاری داده
بود .امروز مطلع شدم که پروفسور رضا جا
زده و اص ً
ال از اُتاوا (محل سکونتش ) پایش
را بیرون نگذاشته است  .این یک موفقیت
برای من بود.
قب ً
ال با دکتر مهران (مقیم مونترال رئیس
تشریفات کنگره ) ودکتر شادمان
قرار گذاشته و با دکتر فرهنگ مهر
(دربوستون) تلفنی مذاکره شده بود،
دکتر فرهنگ مهر به ریاست جلسه
انتخاب شد .سخنرانان عبارت بودند از دکتر
فرهنگ مهر ،عزت اهلل همایونفر وحسن
شهبازوفرهودی ،خانم منیر طه اشعاری که
دراستقبال از شعر سعدی ساخته بود خواند
زمزمه محبت درسعدی سوژه سخنرانی
دکتر همایونفر بود و بسیارهم خوب صحبت

آزادی

امشب خانه خانم وآقای مشیری دعوت
داشتیم  .حسن شهباز وآقای فرهودی  ،عزت
اهلل همایونفر وخانم منیرطه جمع بودند .من
باتفاق فریدون کسروی وخانمش بآنجارفتیم
اساتید به رقابت با یکدیگر شعرها خواندند
وشب بسیار خوبی بود .بعدازشام حسن
شهباز به شوخی از محل اقامتشان گالیه
کرد .جائی است که اطراف آن برق نیست .
تلفنی تا  20مایلی وجود ندارد .دوش ندارد
جاده های اطراف خاکی است  .می گفت
 :بیرون آمدیم ازیک رهگذر به فرانسه
وانگلیسی پرسیدیم تورنتو کجاست نفهمید.
معلوم شد یارو از قبایل سرخ پوست است
 ...ما ازترس پولهایمان را توی جوراب قایم
کردیم .
خانم مشیری اضافه کرد برای یافتن آقایان
به ژاندارمری متوسل شده است
همایونفر گفت هزینه تاکسی از آنجا تا خانه
مشیری  36دالر شده است میزبان آنها با
پرروئی این اظهارات را گوش می کردند
و همراه ما می خندیدند.
معلوم شد درحالیکه دولت کانادا بنا بقول
آقای جلوه  30هزار دالر برای هزینه های
این کنگره دراختیار بنیاد فرهنگ وهنر
سنتی ایران گذاشته است این آقا وخانم
سروران فرهنگ ایران ونیز هنرمندان
(گروه عقیلی) را دریک کمپ دورافتاده
پیشاهنگان جا داده اند .بجای اینکه هنرمندان
ودانشمندان رادریک هتل نزدیک مرکز
کن.انسیون مهمان بکنند ودراتاقهایشان گل
ومیوه ومشروب بگذارند (یاد پذیرائی های
من بخیرکه عالوه بر این هدایا  ،همیشه
شرحی هم دربارۀ شهر وکشوری که آمده
اند تهیه کرده دراختیارشان می گذاشتم
 ).آقایان را برده خارج شهر دریک کمپ
پیشاهنگی گذاشته اند اگر هم برگزار
کنندگان  ،می خواستند صرفه جوئی کنند
به هر ایرانی مقیم تورنتو تلفن میزدند با
افتخار از این عده درخانه هایشان پذیرائی
می کردند.
 13اوت 1985

دکتر فرهنگ مهر

دکترمنیره طه

حسن شهباز

شماره -74سال هفتم

متن قطعنامه تظاهرات واشنگتن که
روزنامه کیهان چاپ لندن شماره  57چاپ
کرده است خواندم  .عجیب است در روز
راهپیمائی کسی متوجه این قطعنامه نشد.
درتورنتو یکی از دوستان بمن گفت بااین
بره
قطعنامه سر مارا برده درواشنگتن مثل ّ
بریده اند.وی گفت آقای عبدالرحمن
امیرفیض نویسنده سنگر می خواست
جوابی به کیهان بدهد ولی معتقداست اگر
شما بنویسید بهتر است .زیرا کیهان مقاالت
شمارا چاپ می کند .روز  13اوت یک
مقاله از مونترال تهیه کرده پس از تغییرات
پست کردم ورونوشت آن را به جلوه
وآزاده و بهروز صوراسرافیل فرستادم  .تیتر
مقاله این است :
دراینموقع که ایران درخطر سقوط
بدامان کمونیسم است ازتهیه کنندگان
قطعنامه واشنگتن توضیح می خواهیم
درواقع این قطعنامه درمقدمه به قانون
اساسی ومتمم آن بعنوان کاری که پدران ما
با نثار خون انجام داده اند اشاره کرده است
یعنی تاریخچه بیان کرده است  .دردیگر
جاها نامی از متمم قانون اساسی نیست
ودرپایان نیز می نویسد :آرمان ما قانون
اساسی مشروطیت سلطنتی مصوب 1285
خورشیدی است  .به این ترتیب قطعنامه
تظاهراتی که درآن هزارها عکس رضاشاه
دوم حمل می شد  ،شهریاری وی را تأیید
نمی کند.
***
درنایروبی کنفرانس حقوق زن بود که
ازایران نیز چندزن با چادروچاقچور رفته
بودند  .نوشتم وگفتم این بدان میماند
که کنفرانس حقوق یهود باشد وعده
ای یهودی به آنجا بروند وعکس منگل
و آیشمن را برسینه بزنند (زنان ایرانی با
وقاحت عکس خمینی را حمل می کردند).
مورین ریگام دختر پرزیدنت ریگان دراین
تظاهرات وکنفرانس بود
و گفت  :چگونه می خواهید درکشوری
مانند ایران که زن باردار را تیرباران می
کنند حقوق زن را محترم بشمارید؟
***
امروز یک خانم بنام ژاله کریمی از واشنگتن
زنگ میزد و می گفت تلویزیون سلطنت
طلب ها بمناسبت کمی بودجه دارد بدست
بختیار یا مجاهدین می افتد .ترا بخدا کاری
بکنید .آیا واالحضرت اشرف می تواند
کمکی بکند؟ واقع ًا بعضی ها خیال می کنند
من چه نفوذو مقامی دارم ؟

شماره  -74سال هفتم

***
امسال همه جای آمریکا صحبت از بیماری
ایدز است .مردم آنقدر می ترسند که
آمبوالنس حاضر نیست بیاید بیمار مبتال
به ایدز را به بیمارستان منتقل کند .بعداز
اینکه معلوم شد هنرپیشه معروف سینما
راک هودسن نیز ایدز گرفته مطالب بسیار
درجراید دراین باره انتشاریافت  .باستون
گلوب درشماره اول اوت دراین مورد
مطلبی داشت که با توجه به اینکه درسنگر
لیبرال ها یعنی دربوستن منتشر می شود
وخود این روزنامه هم لیبرال است حائز
اهمیت است .باستون گالب می نویسد:
همجنس گرائی مانند آزادی بیان یا قلم
نیست که مردم به ارادۀ خود آن را بدون
توجه بعواقب انجام دهند .سکس جزء
حقوق مندرج درقانون اساسی نیست
ودولت باید حدودی برای آن قائل شود.
 17اوت 1985
«زنان نمونه» درجمهوری اسالمی این تیتر
یکی از سرمقاالت کیهان  17مرداد است .
می نویسد :درجمهوری اسالمی (مادرنمونه
سال) انتخاب کرده اند .انتخاب شونده زنی
است که فرزند خودرا که با جمهوری
اسالمی مخالف بوده است لو داده و
جالدان رژیم اورا کشته اند .مادر نمونه
!! درتلویزیون ظاهرشده ازوی تجلیل
وستایش کرده اند  .او پسرش را لعنت کرده
و امام را تحسین کرده است .
رژیم عجیبی است  .مادری را که درسایر
کشورها بدست روانشناس می سپارند یا
اینکه زندانی می کنند درایران مادرنمونه
انتخاب می کنند.
دوم سپتامبر 1985
امروز یکی از دوستان خبرداد که تیمسار
منیعی به مونترال آمده است  .بعدازظهر
ساعت  2با او قرار مالقات گذاشتیم  .تا
ساعت  5بعدازظهر بحث داغ بود .می
گفت قبل از جریانات خمینی اطالع داشت
که فردوست خائن است و بعرض شاه هم
رسانیده بود .می گفت روزی رضا شاه
کبیر ولیعهد را می بیند که دارد با فردوست
(بچه باغبان) بازی می کندبه وزیر دربار
تیمورتاش می گوید نگذارید ولیعهد
بااین پسر بازی کند .تیمورتاش جواب می
دهد قربان بگذارید رعیت پرور بشود.
منیعی می گفت خائن دیگر و عضو
ایتلیجنس سرویس انگلیس اشرف است
(واالحضرت) -البته من بالفاصله اعتراض
کردم و تیمسار گفت نزدیک ترین شخص
به فردوست واالحضرت بود .به هرحال
ابراز تردید کردم .
هردو هم عقیده بودیم که بدبختی بزرگ

وجود بختیار است  .وی با دشمن همکاری
می کند .دم ودستگاه دارد  .باز گشت به
ایران آغاز بدبختی و گرفتاری او خواهد
بود باید جواب همکاری با دشمن را پس
بدهد .منیعی می گفت ارتش تابحال 9
بار سعی کرده است کودتا کندولی هربار
سرویس های شوروی و انگلیس و آمریکا
آن رالو داده اند .مهمترین کودتا طرح نوژه
بود که با کشف آن بیش از  300خلبان
وافسر ایرانی تیربازان شدند ..تیمسار
منیعی معتقد بود این کودتارا دفتر بختیار
لو داده است  .گفتم شما افسران ایرانی
که فع ً
ال زورتان به خمینی نمی رسد آیا از
عهده خائن هائی مانند قره باغی وبختیار و
دیگران هم بر نمی آئید؟ چرا کمیتۀ مجازات
تشکیل نمی دهید .چرا حداقل چند خائن را
به سزایش نمی رسانید؟
منیعی مردی است کوتاه قد  ،اهل آذربایجان.
نسبت ًا چاق  .تحصیالت عالی دردانشگاه
نظامی فرانسه کرده است  .همسر اولش
که دریک حادثه اتومبیل کشته شد با هما
خویشی داشت و باین ترتیب در اجتماعات
خانوادگی همدیگررا می دیدیم  .وی زمانی
درایران فرمانده نیروی زمینی بود و آخرین
درجه او «سپهبد» بود
منیعی با من همعقیده نبود که ایران
کمونیستی می شود .می گفت ارتش
باألخره یک کاری می کند .خداکند حق
با وی باشد.
***
کیهان مورخ  7شهریور این شرح را در پاسخ
کسانی که به قطعمامه راهپیمائی واشنگتن
اعتراض داشتند چاپ کرده است
اطالعیه شورای مشروطیت
شرق آمریکا
تعدادی از هموطنان عزیز ضمن تماس
باشورای مشروطیت شرق آمریکا درمورد
اشاراتی که درقطعنامه تظاهرات روز 29
ژوئیه  1985به قانون اساسی مشروطیت
ایران شده بود پرسشهائی کرده اند .ضمن
سپاسگزاری از توجه و پایبندی هموطنان
عزیز به قانون اساسی مشروطیت ایران
مواردزیررا باستحضار میرساند:
 -1بطور کلی تنها یک سند تاریخی
موردقبول ملت ایران می باشد که عبارت
است از مجموعه قانون اساسی مشروطیت
ایران .
 -2این قانون اساسی به هیچ عنوان قابل
تفکیک نیست بنابراین درهرکجا که به
قانون اساسی مشروطیت ایران « قانون
اساسی  1285شمسی ومتمم آن» اشاره
می شود بدون هیچ شک و تفسیری منظور
مجموعه قانون اساسی مشروطیت ایران
است .
 -3گرچه درمتن قطعنامه تظاهرات 29
ژوئیه  1985صریح ًا به قانون اساسی 1285
خورشیدی ومتمم های آن اشاره شده با این

آزادی

حال درهرمورد که کلمه متمم به علت
اشتباه چاپی یالفظی حذف شده باشد باتوجه
به ماده  2این اطالعیه  ،منظور مجموعه
غیرقابل تفکیک وتقسیم قانون اساسی
مشروطیت ایران است.
این اطالعیه بمنظور حفظ درسوابق امر
ضمیمهقطعنامهمذکورشد.
چهارماکتبر1985
با دکتر شادمان از اخبارروز صحبت می
کردیم  .اسرائیلی ها ستاد و مقر سازمان
آزادی بخش فلسطین را درتونس بمباران
کرده اند  .جهاد اسالمی  4دیپلمات روس
را دربیروت دزدیده و یکی از آنهارا کشته
است  .این واقعه دکتر شادمان را خوش
بین کرده است که روس و آمریکا همدرد
می شوند ودرمذاکرات سران (ماه آینده
درژنو) تکلیف خمینی را معین می کنند.
 14اکتبر 1985
 14اکتبر روز تولد مرحوم مادرم است  .چه
روزهائی درآن سالهای بی خبری داشتیم.
من با مقام وزیر مختار  ،مأمور اطالعات
ومطبوعات تمام اروپای غربی بودم  .خانه
دربولوار کورسل با دو کلفت و دو اتومبیل.
دفتر با بودجه کافی وسه اتومبیل  .هزینه
سفر به تمام پایتخت های اروپا بعهده دولت
 هما ومن هردو جوان  ...مادرم در نیسبود که می توانستیم مرتب به دیدنش برویم.
تابستانها بچه ها را به سویس میفرستادیم .
حاال  14اکتبر ساعت  13با آزیتا دخترم
 ،که شب وروز بحق دلتنگی می کند در
مونترال هستم  .هوا ابری و غمناک است
روز شکر گزاری کانادائی هاست و همه به
خارج از شهر رفته اند ما یک اتومبیل لکنتی
هم نداریم  .صاحبخانه نامه فرستاده است که
چون دیر اطالع داده اید مدت اجاره یکسال
دیگر بطور اتوماتیک تمدید می شود.
هرشب که می خوابم بدون استثناء خواب
گذشته هارا می بینم  .سفارت  ،مهمانی های
بزرگ  ،خانه مان درتهران کنار استخر ،
باشگاه وزارت امورخارجه  .دفتر کارم و...
یکی از دوستان می گوید خوابهای شما
حکایت مال نصرالدین است که روزی صبح
بیدارشد و گفت من خواب مهمی دیده ام
که نصف آن دروغ درآمده ولی نصف
دیگرآن درست است  .پرسیدند موضوع
چیست ؟ گفت خواب دیدم گمجینه بزرگی
پیداکرده ام قطعات جواهر ات وسکه های
طال راتوی یک کیسه ریختم و گذاشتم به
پشتم ودارم به خانه می برم.کیسه آنقذر پراز
جواهروطالست که سنگینی می کندوبمن
فشارآورده بطوریکه تنبانم را کثیف کرده ام.
صبحدیدمازطالخبرینیستولی...ادامهدارد

صفحه 17

رد ام القرای اسالمی هچ خبر؟

با شادباش نوروزی و آرزوی
تندرستی برای همه ایرانیان آزاده
وخوانندگان گرامی در چهار گوشه
جهان که پشتیبان ما هستند و با
سپاس از همکاران گرامی که با
کوشش خستگی ناپذیر انتشار آزادی
را ممکن میسازند

بهاری دیگر و
فرجامی دیگر

همچنان خیمه شب بازیهای نظام
مقدس در رابطه با کوششهای بی
دریغ در ادامه زنده ماندن بی حاصل
خود در جریان است .انتخابات مجلس
خبرگان و طویله ای بنام مجلس
شورای اسالمی با هیاهوی تبلیغاتی
کامل درحال انجام است.
البته هیچ فرقی نمی کند که کدام
یک از هیئت عزاداران دیوانه انتصاب
شود ،کماکان اوضاع مملکت رو به
خرابی خواهد رفت و سیستم مافیایی
ادامه خواهد داشت چون امت اسالم
زده بر مبنای باورهای چپ اندر قیچی
وضد بشری خود  ،ظرفیت و توانایی
بهترسازی جامعه را نداشته  ،ندارد و
نخواهد داشت .
از طرفی رییس جمهور امتی ،چپ و
راست به کشورهای کفار سفر میکند
و مشغول جذب سرمایه و گدایی
میباشد و از سوئی دیگر ارازل و
اوباش حکومتی فشار و زورگویی را
شدت میدهند .رهبر معظم انقالب هم
که با مهمالت همیشگی با آسیابهای
بادی دشمن مشغول جنگ و جدال
است و بوقچیان و هوچیان ایشان
در داخل و ماله کشان حرفه ای در
خارج به تشویق کردن مردم به رفتن
پای صندوهای رأی گیری میباشند.
یکی از احمقانه ترین سخنان رهبر
عالیقدر در مورد رأی دادن این است
که “ حتی اگر مخاف نظام هستید رأی
بدهید ولی نه به مخالفان نظام !!! بلکه
به کسانی که ما دستچین کرده ایم”.
البته امت مسخ شده گوسفند وارانه
هر چه بشنود قبول میکند و مشکل
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زیادی با این جور حرفها ندارد .رژیم
عقب افتادگان ذهنی در پی آنست
که مشروعیت خود را به عالم و آدم
نشان دهد و در این راستا هم از هیچ
کوششی دریغ نمیکند .بعد از اینکه
متوجه شدند تحریمهای سنگین
اقتصادی و انزوای بین المللی و
اقتصاد مقاومتی و دهن کجی به دنیا
به فروپاشی نظام می انجامد ،انتخابات
فرمایشی را راه انداختند و با نرمش
قهرمانانه وارد مذکرات رسمی شدند و
آنچه که خود دانید .حاال که تحریمها
به حالت تعلیق افتاده است و دولت
میتواند نفت خود را در بازاهای اشباع
شده دنیا به ارزانترین قیمت بفروشد ،
توجه خود را به محکم ساختن پایگاه
ضد بشری خود سوق داده اند .خیمه
شب بازی بین اصولگرا و اصالح طلب
و ملی  -مذهبی بسیار گرم است و هر
کدام میخواهند کفه ترازو به طرف
آنها سنگین شود .آنچه که مسلم
است همه در راستای نگهداری نظام
اسالمی حرکت میکنند و بر این باورند
که با پیروی از مبانی شرع اسالم

تیم

ور شهابی

میتوانند رفاه اجتماعی و اخالقی
بیاورند البته بدون در نظر گرفتن
حقوق بشری برای دیگراندیشان و
دیگردینان و دیگر زیستان چون
باور های اسالمی تحمل آزادی هی
فردی و اجتماعی را ندارد .نمونه اش
هم اظهارت اخیر جناب محمد جواد
ظریف در جواب گروهی از نمایندگان
پارلمان اروپا در انتقاد از نقض حقوق
بشر درجمهوری آخوندی بود که با
همان وقاحت و دریدگی مخصوص
مالیان بیان فرمودند که ما حقوق
بشری را بر مبنای باورها و نشانه های
خودمان رعایت میکنیم .به عبارت
ساده تر اعدامهای روزانه و دستگیری
وبالگ نویسان و روزنامه نگاران و
مخالفان و پایمالی حقوق کارگران
و محدودیت زنان همه در جامعه
و فرهنگ ایران اسالم زده عادی
میباشد .البته این جریان حقوق بشر
فقط در ایران خالصه نمیشود چون
بخاطر دخالت در امورات منطقه باعث
کشتار و دربدری هزاران انسان بی
گناه شده اند است و این جناب ظریف

با آنکه هنوز آرای گمشده ات را پیدا نکرده ای بازهم درانتصابات والیتی
شرکت می کنی ؟

آزادی

مصدق السلطنه با پررویی هر بیشتر
با مغلطه و بیربط گفتن از این مواضع
دفاع میکند.
همانطوریکه خوانندگان گرامی
آگاهند پس از فرجام “ برجام “ ،
نظام مقدس تمرکز خود را روی سیاه
بازی انتخابات گذاشته و تخت گاز به
امت و ملت چرندیات تحویل میدهد.
وحوش حاکم بر ایران خوب میدانند
که اگر قرار بود بر اساس شعارهای
پوچ و هجوی که زمان انقالب به
خورد ملت هیجان زده دادند عمل
کنند  ،حاال کالهشان پس معرکه
میـبود و نمیتوانستند به این راحتی
مملکت را بچاپند .یعنی اینکه اگر
قرار بود انتخابات واقعأ معنی درست
داشته باشد میبایست یک ساختار
سیاسی سازمانی در جامعه ایران
شکل میگرفت و بر مبنای آن احزاب
سیاسی درست میشد که مردم با هر
سلیقه و طرز تفکری در آنها مشارکت
کنند و با بحث و مبادله و گردهم
آیی  ،نماینده انتخاب کنند و به
امورات ملت و مملکت و پیشرفت و
بهترسازی برسند .منتهی حزب شد
فقط حزب اهلل  ،ما اسالم میخواهیم ،
وامصیبتا اسالم از بین رفت و این جور
حرفها که نتیجه اش هم همین شده
است که امروز همه شاهدیم  .چندتا
نهادهای آخوندی کپک زده واپسگرا
فقط میتوانند نامزدهای خودی را اعم
از اصولگرا و اصالح طلب و کارچاق
کن و مجذوبان والیت فقیه که همه
فیلتر شده اند را جلوی مردم بگذارند
و بگویند انتخاب کنید و بعدش هم با
وقاحت هر چه تمامتر به دنیا بگویند
که بعله  ،ما انتخابات آزاد داریم ولی
از نوع اسالمیش بر مبنای باورهایمان.
درست همانطوریکه استاد ظریف
در باره رد اتهام نقض حقوق بشر در
جمهوری اسالمی به کفار اروپایی یاوه
گفت .حاال بد نیست سری به شرایط
نامزدی مجلس خبرگان که کارش
انتخاب مقام معظم رهبری است
بزنیم .شرایط نامزدها مطابق ماده ۳
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قانون انتخابات مجلس خبرگان:
الف -اشتهار به دیانت و وثوق و
شایستگی اخالقی ( .که همه میدانیم
غیر ممکن است)
ب -اجتهاد در حدی که قدرت
استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته
باشد و بتواند ولیفقیه واجد شرایط
رهبری را تشخیص دهد ( .یعنی اگر
زیاد هم مسائل فقهی بارش نبود ،
باکی نیست چون هنوز میتواند بر
مبنای علم ناقصش ولی فقیه را
تشخیص دهد)
ج -بینش سیاسی و اجتماعی و
آشنایی با مسائل روز( منتهی از
روزهای ابوذر و علی و ابن ملجم
و حسن و حسین و تقی و نقی ونه
بینش مسائل امروزی چون بدردش
نمی خورد)
د -معتقد بودن به نظام جمهوری
اسالمی ایران ( صلوات بلند که
شاهکار همه نظام هاست)
هـ  -نداشتن سوابق سوء سیاسی و
اجتماعی ( اجتماعی را که بی خیال
چون حتمأ دستش در کاسه دزدان
همپالکی اش است و سیاسی هم فعآل
پیشکشتان چون سیاست غیر والیی
حتمأ از دسیسه های دشمن است)
تبصره  -۱مرجع تشخیص دارا بودن
شرایط فوق ،فقهای شورای نگهبان
قانون اساسی است( که شورای
نگهبان هم توسط ولی فقیه دستچین
میشود )
تبصره  -۲کسانی که رهبر معظم
انقالب صریحا و یا ضمنا ،اجتهاد آنان
را تائید کرده باشد از نظر علمی نیاز
به تشخیص فقهای شورای نگهبان
نخواهند داشت ( حتی اگر قدرت
استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته
باشد!!! ).
تبصره  -۳ضرورت ندارد که
نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه
انتخابیه خود باشند ( .یعنی طرف
میتواند در عراق و سوریه هم متولد
شده باشد چون بخشی از موطن
اسالمی امت جاهل میباشد و از لحاظ
شرعی بال مانع است)
خوانندگان گرامی التفات دارند که با
این شرایط سخت و فنی اسالمی ،هر
عمله اکره ای نمیتواند وارد مجلس
خبرگان شود ولی دشمنان هنوز در
تالشند که نفوذ کنند .طبق گزارش
سایت رسمی رهبر معظم انقالب،
ایشان در جمع امامان جمعه کشور
سخنرانی فرمودند و گفتند :
”...آمریکایی ها به انتخابات چشم
طمع دوختهاند .آنها دنبال تحولی در
ایرانند که ما را از اهداف خود دور کند
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و عقبگرد کنیم .اگر عنصر نفوذی به
شکلی وارد مجلس و خبرگان و دیگر
ارکان شود ،مثل موریانه از داخل پایه
ها را میجود“ ...
بعله گویا آمریکای جهانخوار
با همدستی انگلیس خبیث و
صهیونیست ها چند تا جاسوسان خود
را به شکل آخوند و مال و طلبه در قم
و نجف و کربال جاسازی کرده اندو با
تبلیغات ضد نظام و تشویش اذهان
عمومی حاال میخواهند به ارکان
نظام نفوذ کنند؟؟؟ یعنی یک چیزی
تو مایه های فتنه  ٨٨که بعد ًا معلوم
شد از جیره خواران استکبار بودند و
حاال هم پنج سال است که در حبس
خانگی بسر میبرند و بنازم به اقتدار
نظام مقدس که آنقدر پایه اش فکسنی
است که موریانه براحتی میتواند
آنرا بجود .آن چیزی که موریانه طی
چندین قرن توانسته بجود  ،عقل و
منطق و اراده فردی و حس دوستی و
همزیستی و شعور امت متعصب جاهل
بوده است.
در ادامه ایشان با اشاره به اعتراض ها
به نتایج انتخابات ریاست جمهوری
سال  ۱۳۸۸گفت “ :واقعا نمیدانم
خسارتهای  ۸۸که هنوز جبران
نشده ،تا کی جبران میشود بنده با
اینها خیلی مماشات کردم ،گفتیم
هر تعداد ازصندوقها راکه شما
میخواهید ،بروند نگاه کنند ،اما بنا
نبود زیربار این حرف حق بروند”...
بعله هدف فتنه گران  ٨٨این بود
که به دوران طالیی امام برگردند
و حکومت و والیت را یک هیئت
دیگر ازعزاداران دیوانه در دست
بگیرند .شاید هم منظور رهبرمعظم
از دورشدن ازاهداف خود و عقبگرد،
همین بوده است.
این پرده از خیمه شب بازی هم نیز
بگذرد ،مشارکت و یا عدم آن در
انتخابات هیچ تأثیر مثبتی در حال
و روز مردم ایران نداشته است،
اشکال کار از ساختار نظام اسالمی
است و بس .سی وهفت سال ازنبود
پادشاه فقید ایرانساز و ایراندوست
پهلوی میگذرد و بحرانهای اقلیمی و
مذهبی و قومی و اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و اخالقی به شدت هر چه
بیشتر در نابودی هویت ایران و ایرانی
ادامه دارد یعنی همان اهداف انقالب
اسالمی  -امتی .حاال باید منتظر پرده
دیگری از نمایش سیاه بازی انتخابات
ریاست جمهوری بی یال و دم با پاالن
جدید باشیم.

نوروز

محمدعلی دولتشاهی
		
بهار وماه فروردین عیان شـــد

که جشن ملی ایرانیـــــان شد

		
به روز عیـــدو آئینش درودی

که این آئین ملی جاودان شـــد

		
به لطف ایزد یکتــــا و مهرش

گل عشق وصفــا بس رایگان شد

		
تو ایران  ،مهـرت از دل برندارم

که مهر تو به قلب ما نشــان شد

		
مراآوارگی از مهـــــد زرتشت

غمی سوزان ودردی بی کران شد

		
سخن از جلوه ی زرتشت گفتـم

همــه دل ها بیــاد او جوان شد

		
هر آنکو پاک بود و پارسی گشت

بدان از زمره ی آزادگــان شــد

		
زحرف وگفته و پنـــدار نیکش

بشـر با همگنانش مهـــربان شد

		
زنیــــکو واژه ی کردار نیکش

دل بی تاب پُـــرتاب و توان شد

		
زپنــــد وحکمت گفتار نیکش

مکان عاشـــقان در المکان شد

		
بودنوروز بـــریاران مبـــارک

کــه دل بامهـرتان باغ جنان شد

		
دراین غربت ســرا لیکن دل ما

چــه روشن ازرخ هم میهنان شد

		
خــدایا عمر بخشــا تا ببینیم

کــه ایزد چیره بر اهـریمنان شد

بگو «دولت» که ایران چاودان است
اگر چنــــدی اسیر دشمنان شد

Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

آزادی
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نوروزبا خیال اریان

آخرین شعرحمید ایزدپناه « صفا »

کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه
اندرحکایت خر

این متنی است که یکی از روزنامه ها را
بخاطر چاپ آن تعطیل کردند !
خر جانوری است که نامش بدون
شرحی یک بار در اوستا آمده است.
طول عمر خر بین  15تا  40سال است.
خر در قران یکبار برای زنده شدن پس
از مرگ و یکبار برای
ان انکر الصوات بودنش یعنی صدای
بلندش،ویکبارهم برای عالمان بی
عمل(کسیکه علم دارد وعمل به علمش
نمیکند،مانند خری است که بارش
کتاب باشد) به کار رفته است.
در پژوهش های دانشمندان باهوش
ترین حیوان خانگی است .حتی از سگ
و گربه خیلی باهوش تر است.
داستان شگال خر سوار در مرزبان نامه
هم آمده است.
بر خالف باور رایج خر ،خر نیست
باهوش است!
هیچ گاه یک اشتباه را دو بار تکرار نمی
کند!
هیچ گاه پایش دو بار توی یک گود
نمی رود!
تنها یک بار که از خانه صاحبش رفت
صحرا و برگشت راه را یاد می گیرد!
به قول یکی از اساتید گاو از خر خرتر
است چون گاو نان را با سفره پالستیکی
اش می خورد و می میرد ولی خر نمی
خورد!
تنها مشکلی که خر دارد اگر فرستادی
اش باالی بام دیگر پایین نمی آید تا
خود و اهل خانه را هالک کند.
این نکته مهمی است....
البته این مشکل خر نیست مشکل آن
خر یا خرانی است که خر را باال نشانده
اند!
در شعر نیز کاربرد زیادی داشته است
بهترین کاربرد اجتماعی آن در شعر
نسیم شمال است :
الل شوم کور شوم کر شوم
لیک محال است که من خر شوم
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وخواندنی

و در شعر منسوب به خیام
خر باش که این جماعت از فرط خری
هر کو نه خر است کافرش پندارند
و در شعر بهار :
تا خرند این قوم ،رندان خر سواری می کنند
وین خران در زیر ایشان آه و زاری می کنند
لکن رندان مذکور مردم را به دو گروه
خر تقسیم می کنند :
مقلدانی که سواری خوب میدهند
گویند پاالنشان راست است و
هوشمندانی را که سواری نمیدهند می
گویند پاالنشان کج است.
واگر پاالنت کج باشد،باید ازبین بروی.
این بود اندر حکایت خر !!!
دراروپا وامریکا هرکسی سن وسالش
میرود باالی  80 ،70میبرندش خانه
سالمندان که باتوجه به فرسودگی
سلولهای مغزی وبدنی ازش مراقبت
ویژه ای بکنند در ایران تازه می
برندش شورای نگهبان،مجلس خبرگان
که برای مردم تصمیم بگیرد!!!
جوکی که بجای خندیدن باید به آن
گریه کرد!!

مکالمات خیام با همسرش:

زن :کجایی عزیزم؟
خیام :
نج خراب
 ماییم و می ومطرب واین ُک ِجان و دل و جام و جامه در رهن شراب
زن:
مشروب!؟مگهتونگفتیمننمازمیخونم؟
خیام:
می خوردن و شاد بودن آیین من است
فارغ بودن ز کفر و دین ،دین من است
زن :
با کیا هستی حاال خب ِر مرگت؟
خیام :
فصل گل و طرف جویبار و لب ِکشت
با یک دو سه یار و دلبر حور سرشت
زن :
آدرس بده بیام بزنم تو دهن این حوری ها!
خیام :
راه پنهانی میخانه نداند همه کس

آزادی

جز من و زاهد و شیخ و دو سه ُرسوای دگر
زن:
اونقدر مشروب بخور تا بترکی!
خیام :
گر می نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
زن:
بروووبمیررررر!
خیام :
ِ
خاك مرا گم سازید
چون ُمرده شوم
ِ
عبرت مردم سازید...
احوال مرا

جشن گل نرگس
جشن ُگل نرگس درروستاهای کازرون
بصورت یک مراسم آئینی دربهمن ماه
هر سال درروستاهای«جره»و«باالده»
کازرون فارس برگزارمی شود.دراین
جشن آئینی،زنان ودختران جوان بالباس
های زیبا وجامه های رنگارنگ به پیشواز
طبیعت می روندورنگین کمانی از شادی
وشکوفائی را ارمغان گردشگران داخلی
وخارجی می نمایند.
نرگس زارهای«جره»و«باالده»(در185
کیلومتری شیراز)یکی ازبدیع ترین
و گسترده ترین دشت های ُگل
ّ
ازعکاس هنرمند
درایران هستند .عکس
شیرازی،خانم«طاهرهء ُرخ بخش»است.

دزدوکدخدا
دزدی مرتبا به دهكده اي ميزد،
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺷﺒﻴﻪ ﭼﮑﻤﻪ
ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ  :ﺩﺯﺩ،
ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ،
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ :ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺷﺒﯿﻪ
ﭼﮑﻤﻪ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ..
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ :ﮐه ﻣﺮﺩﻡ؛ ﺩﺯﺩ،
ﺧﻮﺩﮐﺪﺧﺪﺍﺳﺖ،
ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﺯﺩﻥد ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﮐﺪﺧﺪﺍ
ﺑﻪﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ ،ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﻞ
ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺍﻭﺳﺖ,.ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮐﺴﯽ
ﺁﻥ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ ﻭقتی ﺍﺣﻮﺍﻟﺶ
ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ می ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﺩﺯﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ،
ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﮎ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ،ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﺩﺍﺷﺖ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ
ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﺎﺩﯼ ،ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ،
ﺑﻬﺎﻳﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭﻟﯽ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ،ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ.
“سيمينبهبهاني”
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شب  ،به تاراج خیال  ،خواب آمد
خواب آشفته پر رنج ومالل
تا فرو بستم چشم
گرد بادی زخیال
خواب در مانده بی حاصل را
راند از چشمم تا شهر غم و بیداری
پس از آن باخود گفتم
دگر آسوده شدم
من از این خواب و خیال
ناگهان با ز خیالی دیگر ،
باز پیدا شد از پنجره خاطره ها
داد زد !!!آی .....فالنی...منم ...
اینجا هستم ،آشنای تو ..خیال
***
خواستم از سر خود واکنمش
دست را سایه چشمان کردم  ،تا ا زاو
راحت و آسان گذرم.
گوش را هم به فراموشی غفلت دادم،
تا که نشنیده بگیرد آواز.
لیک فریاد دگر بار خیال
پاره کرد آنچه تنیدم با خویش.
گفت ! ...از من چه گریزی  ،چرا ؟
نک در آغوش منی ،
با من آرام بگیر ..
با من آرام بگو قصه تنهایی خود
من رفیق تو و همراه تو هستم شب
و روز
همنشین تو به هر بوم وبرم.
***
گفتم .....این وسوسه ها ؟
من کجا همره و همپای تو ام؟
من کجا بسته به اند یشه و سودای
تو ام؟
گفت  !...من لحظه ای از خیل خیالم،
که از آن سوی غبارین زمان آمده ام
 ......از سپیده دم هستی و خیال
وانسان.
از ورای گذر اندیشه بی تاریخی
در گذر راه زمان و تاریخ ،
بودم وهستم ....تو نیز نشا نی زمنی
من  ..خیال وطنت ایرانم
***
مهر آیینی را ،
کلک من برنظر و رهگذر مهر نوشت.
من به زرتشت نمودم ره مزدایی را
من به جمشید ره و رسم جهان داری،
آموخته ام
جشن نوروزی را آتش افروخته ام
کورش ازمن هنر و رسم جهانداری
با داد گری آموخت.
یا همان رسم جهانداری نوشروانی
پس از آن  ،زمزمه هایی که ز تاریخ
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پیکر حمید ایزدپناه در لرستان بخاک سپرده شد

نمودند
همچو فردوسی  ،وحا فظ ودیگر شعرا
همه تصویر وخیالی است زمن ازایران
من از آن کوی ،
به این سوی زمان آمده ام
تا به د لجویی تو قصه کنم هر نوروز
تا که با مژده و شادی  ،زدلت  ،غم ببرم
تا در آغاز بهار و نوروز
سفره ی ایران ،
رنگین بشود از هفت سین.
***
میر نوروزخیال ،همه جا فرمان ران َد.
سفره عطر آگین ،
رنگین بشود از هفت سین
سنبلوسنجدسکه،سمنو ،سبزی و سیب
هفتمین سین ،سرود خوشی از حافظ
بود که به تلمیحی گفت :
ساقیا ! آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی  ،مرواد از یاد ت
شادی مجلسیان  ،در قدم و مقدم تست
جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت
شکرایزد ،که از این بادخزان ،رخنهنیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشاد ت
جشم بد دور ،کزان تفرقه،خوش باز آورد
طالع نامور و دولت مادر زادت

ایسنا :مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری
حمید ایزدپناه ،لرستانپژوه و مورخ
تاریخ ایران باستان در خرمآباد برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،مراسم تشییع
پیکر حمید ایزدپناه با حضور گسترده
مردم و هنرمندان لرستانی روز یکشنبه
( 25بهمنماه) برگزار شد و پیکر این
پژوهشگر در قبرستان خضر خرمآباد به
خاک سپرده شد .این مراسم با سرنا و
«چ َمریونه» همراه بود
دهل لری و نوای َ
که نوای غم و اندوه در موسیقی لری
است .هنرمندان و گروههای مختلف
مردم و بسیاری از مسئولین شهر و
استان در این مراسم حضور داشتند.
مسعود رایگان و غالمحسین لطفی نیز
از جمله چهرهای حاضر در این مراسم
بودند.
در این مراسم همچنین پیامهای تسلیت
دکترمحمدرضاشفیعیکدکنی،خانواده
دکتر عبدالحسین زرینکوب ،بهاءالدین
خرمشاهی ،هوشنگ دولتآبادی،
خانواده دکتر ناصرالدین پروین ،انجمن
پژوهشگران ایران ،انجمن ویراستاران
ایران ،گنجینه پژوهشی ایرج افشار،
بنیادموقوفاتدکترمحمودافشاریزدی،
اعضا و نویسندگان هیات تحریریه
مجله بخارا ،سهیل محمودی ،ساعد
باقری ،جابر عناصری ،ریرا عباسی،
علی اکبرشکارچی ،بنفشه حجازی و
هنرمندان و پژوهشگران لر بختیاری
خوانده شد.
حمید ایزدپناه متولد  ۱۳۱۱در
خرمآباد بود و از او به عنوان بنیانگذار

فرهنگوهنر لرستان و پدر مطالعات
لرستانشناسی یاد میکنند .برخی
کتابهای او عبارتند از« :لرستان در
گذرگاه تاریخ و زمان»« ،آثار باستانی
و تاریخی لرستان سه جلد»« ،شاهنامه
لکی»« ،فرهنگ لری»« ،فرهنگ لکی»،
«شاعران در اندوه ایران»« ،داستانها و
زبانزدهای لری و کتابشناسی مثلهای
فارسی»« ،آهنگها و ترانههای لری»،
«کتیبههایلرستان».
ایزدپناه دوره دبستان و دبیرستان را در
خرمآباد گذراند و در سال  ۱۳۴۲موفق
به اخذ دانشنامه لیسانس از دانشگاه
تهران شد .او پس از سالها تدریس در
دبستان و دبیرستانهای خرمآباد برای
تشکیل فرهنگ و هنر مرکز لرستان
مأمور شد .همچنین با کمک تنی چند
از عالقهمندان موسیقی به گردآوری
موسیقی بومی لرستان پرداخت .در سال
 ۱۳۴۶از سوی انجمن آثار ملی دعوت
به همکاری شد تا درباره آثار باستانی
لرستان به پژوهش بپردازد که حاصل آن
اثری به همین نام شد.
از کارهای مهم ایزدپناه معرفی مفرغهای
لرستان به جهان ،تشکیل نخستین گروه
رسمی موسیقی لری ،معرفی و کشف
غارهای منقوش لرستان ،معرفی رضا
سقایی به جامعه هنری و بازپسگیری
مجموعه قلعه فلکاالفالک خرمآباد
و مرمت و تبدیل آن به موزه است.
ایزدپناه در شناخت تاریخ ایران باستان
بهویژه حکومت کاسیان در لرستان نقش
عمدهای ایفا کرد .او در  ۲۰بهمن ۱۳۹۴
در پاریس درگذشت.

باز بر بال همایونی سیمرغ خیا ل
از بلندای دماوند ،
به هر جا که نگه می کردم
یعنی از آبی دریای جنوب ،
تا به دریای خروشان شمال
باختر تا به خراسان
از کران تا به کران  ،سر زمینم ایران
همه جا جلوه فروردینی ،
همه سو شادی نوروزی بود.
من در آغوش خیال ،
سر خوش از عشق و امید.
می سرود م پُر شور
جاودان  ،ایران ،این کشور پر نام ونشان
پایدار این وطن پا ک اهورایی باد
***
یک هفته قبل از مرگ این قطعه را به
درخواست مجله آزادی برای شماره
نوروز فرستاد .روانش شاد.

آزادی
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پُرسش

وپاسخ

نوسازی چتر

حمام نقره ای

هنوز درفصل باران های بهاری هستیم
وگاهی الزم است از چتر استفاده کنیم  .اگر
چتر شما کهنه بنظر می رسد الزم نیست آن
را دور بیندازید و چتر نو بخرید .فقط کافی
است با محلولی از آب گرم و آمونیاک
آن را بُرِس بزنید  .مانند روز اول نو خواهد
شد.

شیری که ترش شده وقابل خوردن نیست
دور نریزید.زیرا ازقدیم گفته اند هرچیز
که خوارآید روزیش بکارآید .ظروف نقره
ای خودرا درداخل این شیر ترشیده بگذارید
و اجازه دهید چندساعت بهمان حال بماند.
سپس ظروف رابیرون آورده بشوئید تا
آثارشیر ازروی آنها پاک شود  .به این
ترتیب ظروف نقره شما ازدرخشندگی و
شفافیت خاصی برخوردار خواهندشد.

علمی

 .درعین حال که از شپشه ها اثری نخواهد
ماند آرد شما نیز یخ نخواهد زد.
معموالً آرد گندم یا ذرت  ،بیشتر و زودتر
از هرچیز شپشه می زند .هنگام خرید
آرد -حتی اگر  ،از مغازه مورد اعتماد
خود خریده باشید  -حتم ًا قب ً
ال آن را بازدید
کنید که مبادا شپشه زده باشد .یک روش
گران ولی بسیار مؤثر برای کنترل شپشک
استفاده از ظروف شیشه ای مخصوص است

آب شور معموالً زودتراز آب معمولی به
نقطه جوش می رسد .شماهم می توانید
ازاین موضوع استفاده کنید ودر مواقعی
که می خواهید آب را برای مصارف شستشو

وقتی میوه ای را زیاد نگهداشته اید و
احتماالً یک طرف آن فاسد شده آن را دور
نیندازید همه این میوه های فاسد شده را در
داخل ظرف محتوی سکه بیندازید پس از
چندروز آن را روی اجاق گاز بگذارید و
اجازه بدهید باصطالح یک ُغل بزند به این
ترتیب یک ترشی میوه خوشمزه بدست
خواهد آمد.

و نظایر آن برسانید مقداری نمک درآن
بریزید تا زودتر به جوش آید وازاین طریق
درمصرف سوخت و یا انرژی صرفه جوئی
کنید .

فراری دادن شپشه !
در کتاب های قدیمی آمده است که «برگ
بو» شپشه یا همان شپشک را فراری می
دهد .اگر یک برگ بو (یعنی برگ خشک
ومعطری که درطبع غذا بکار می رود).
درون آرد گندم  ،ذرت  ،آرد نخودچی
و نظایر آن قرار دهید  ،هیچگاه شپشه
نخواهدزد .یا آنکه آرد را درون کیسه
پالستیکی ریخته داخل فریزر بگذارید
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آزادی

که در الستییکی و فنر دارآن کام ً
ال محکم
می شود وهوا بدرون ظرف نفوذ نمی
کند .ازاین ظروف معموالً برای نگهداری
کمپوت  ،مربا وغیره استفاده می شود.
ُحسن این ظروف شیشه ای درآن است که
محتوی آنها دیده می شود ویک خانم خانه
دار بآسانی می تواند از میزان آرد باقی
مانده وظرف مطلع شود وبموقع نسبت به
خرید مجددآن اقدام کنید.

رابطه دندان وجواهر

بعضی از ظروف که حاوی ادویه هستند
را می توانید برای نگهداری چای یا قهوه
و یا چیزهای دیگر مورد استفاده قراردهید
اما چون بوی ادویه ای که درآنها مانده
باعث تغییر طعم چای یا قهوه شما خواهدشد
بهتراست ابتدا بوی این ادویه را اط ظروف
مربوطه بگیرید .برای این منظور کافی است
یک قاشق چای خوری خردل را درمقداری
آب گرم حل کرده درون شیشه یا آن ظرف
بریزید و سپس آن را خوب تکان دهید
هرگونه بوئی را ازبین خواهدبرد.

ما ایرانی ها و همچنین هندی ها به دلیل
استفاده از ادویه برای خوش طعم کردن غذا
همیشه از بوی فضای آشپزخانه رنج می بریم.
برای ازبین بردن این بو راحت ترین وساده
ترین کار این است که یک قطعه نان را در
ظرفی که این موادرا سرخ می کنید بیندازید
تا این بوی موجود درآشپزخانه را برطرف
کند.

این روزها که زیاد به مهمانی می روید و
یا میزبان هستید حتم ًا توجه کرده اید که
یکی از غذاهای مورد عالقه همگان است
از گوشت مرغ تهیه می شود .بهمین دلیل
مرغ را مفید ترین حیوان می دانند زیرا هم
قبل از تولد (بصورت تخم مرغ) وهم پس از
مرگش مورد استفاده است .

مسافرتنوروزیوگلدانها
بمناسبت نوروز حتم ًا می خواهید چندروزی
به مسافرت بروید .وحتم ًا نگران گلدانهای
خودهستید که ممکن است درغیاب شما
از بی آبی پژمرده وخشک شوند.اما نگران
نباشید .قبل از مبادرت به سفر یک حوله
کهنه رادرآب خیس کنید وکف وان حمام
بگذارید سپس همه گیاهان خودرا روی
حوله خیس قرار دهید تا به تدریج آب آن
را جذب کنند و تشنه نمانند.

جوش آوردن سریع آب

ترشی میوه

دندانهای شما حکم جواهررا دارد بنابراین
با جواهر هم می توانید رفتار مشابه با
دندانهایتان را داشته باشید .به عبارت دیگر
برای درخشان کردن جواهرات خود می
توانید آنها رابا خمیر دندان خود یا با گرد
دندان مسواک بزنید تا درخشندگی آن
چشمهارا خیره کند.

بو گیر طبیعی

بوی بد آشپزخانه

مفید ترین حیوان

دراکوالی گیاهی

رنگ کردن تخم مرغ
سال نو فرامیرسد و عده ای از هموطنان ما به
رسم نه چندان دیرین رنگ کردن تخم مرغ
می پردازند .به ُط ُرق گوناگون می توان
تخم مرغ را رنگ کرد ویا روی آن نقش
ونگار انداخت .مادراینجا نحوۀ ایجاد نقش
برجسته برروی تخم مرغ را بازگو می کنیم
 .برای این کار به مقداری چربی  ،تخم مرغ
 ،و سرکه نیاز دارید .ابتدا بکمک چربی یا
پیه آب شده هرنقشی را که مایلید روی
تخم مرغ رسم کنید .سپس به آرامی آن را
مدت سه ساعت ونیم درظرفی پرازسرکه
قراردهید وبگذارید بماند .اسید موجود
درسرکه بخشی از ضخامت پوست تخم
مرغ را به اصطالح می خورد درحالیکه
قسمتهای نقاشی شده  ،به علت اینکه
پوشیده از چربی است ازاین تغییرو تحول
مصون می ماند وبه این ترتیب نقوشی
که با چربی روی تخم مرغ نقاشی کرده
اید بصورت برجسته ظاهر خواهد شد
وموجبات شگفتی وتحسین بینندگان
رافراهم خواهد ساخت .

حال که از گلها گفتیم بدنیست بدانید که
برای آنکه شته به گیاهان خانگی شما حمله
ور نشود یک تکه سیر درزیر خاکی که
گیاه درآن روئیده است چال کنید شته ها
عین ًا مانند دراکوال فراری میشوند.و دیگر
جرأت نزدیک شدن به آن گیاه را پیدا نمی
کنند .
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ِجرم سیگار
با آنکه سیگار کشیدن عادت بسیار بدی است
اما ممکن است بعضی از مهمانان نوروزی
بخواهند در مهمانی شما سیگار بکشند .اگر
زیر سیگاری های شما به دلیل جرم سیگار
کثیف هستند و نمی توانید آن را پاک کنید
یک قطعه چوب پنبه را به نمک آغشته
کنید و روی جرم سیگار بمالید  .کام ً
ال تمیز
خواهد شد.ولی همیشه به یاد داشته باشید
سیگار که با زیر سیگاری خود چنین می
کند با ریه های شما چه می کند؟

جلوگیری از سر رفتن شیر
بیشتر خانمهای خانه دار بعلت داشتن
اشتغاالت گوناگون ممکن است دچار
فراموشی شوند و شیری که بمنظور
جوشاندن یا گرم کردن روی اجاق گذاشته
اند سر برود  .اگر لبه های ظرف مخصوص
جوشاندن شیررا با روغن چرب کنید شیر
سر نخواهد رفت .

سفید کردن لباس
اگر لباس سفید رنگی دارید که مدتها
ُ
درکمد بوده و رنگ آن کمی زرد شده است
بهترین روش برای سفید کردن آن این است
که یک تکه لیموترش را در داخل ماشین
لباسشوئی بیندازید نتیجه حاصله بیش از
حد انتظار خواهد بود.
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دسته کارد قرار دهید و کباب یا همبرگر
را درقسمت بلند شده ماهی تابه سرخ کنید.
روغن آن خارج شده ودرسطح سراشیب به
سوی دیگر ظرف سرازیر خواهدشد.
 از همه بهتر کاری است که ما درایرانانجام می دادیم  .در زیر کباب یا همبرگر
خود یک تکه نان بگذارید بعذ کبابهارا الی
دو تکه نان فشاردهید تا چربی های اضافی
آن به نان جذب شود .به شرط اینکه آن نان
را به دلیل خوشمزه بودن دوباره نخورید .
چون دراین صورت همه تالش شما بی نتیجه
خواهد شد.

آبگوشتپرمایه

گرفتن چربی عذا
چربی غذا اگر از حد الزم بیشتر شود
برای سالمت انسان زیان آوراست .برای
کم کردن چربی عذا به نکات زیر توجه
فرمائید:
 استفاده از بی کربنات دوسود یا جوششیرین یکی از راههای کم کردن چربی
عذاست  .با اضافه کردن جوش شیرین به
غذا چربی آن تا حدزیادی کم می شود.
 اگر غذای شما آبکی است می توانید آنرا داخل فریزر قراردهید چربی آن پس
از مدت کوتاهی روی سطح غذا جمع می
شود که می توانید براحتی آن را از غذا جدا
کنید.
 چند قطعه یخ را درون غذا بریزید همینکهآن را به هم بزنید ذرات چربی به قطعات یخ
می چسبند .قطعات یخ را قبل از اینکه ذوب
شوند از غذا خارج کنید.
 برای گرفتن چربی غذاهائی مانند همبرگرو یا کباب بشقابی می توانید بافشار
مختصری بوسیلۀ پشت چنگال  ،چربی آن
را خارج کنید ولی راه بهتری هم وجوددارد
وبرای این منظور یک طرف ماهی تابه
خودرا بلند کنید مث ً
ال لبه ظرف را روی

آزادی

آبگوشت از خوراکهای سنتی ما ایرانیان
است  .زمانی غذای فقرا محسوب می شد
اما اکنون درایران باید از وضع مالی خوبی
برخوردارباشید تا بتوانید هروقت دلتان
خواست آبگوشت بخورید .شما که درخارج
از کشور زندگی می کنید آبگوشت برای
شما خوراک نسبت ًا کم هزینه ای است  .برای
پرمایه کردن آبگوشت ابتدا مقداری آب
را با آرد یا نشاسته ذرت مخلوط کنید تا

خمیر شل و آبکی بدست آید .سپس آن رابه
تدریج به آبگوشت اضافه کنید و مرتب آن
را بهم زده و بگذارید بجوشد .به جای آرد
می توانید ازورقه های بسیار نازک سیب
زمینی استفاده کنید.و یا اینکه چند تکه نان
غیر برشته را درون قابلمه آبگوشت بیندازید
تا آبگوشتی لعاب دارو پرمایه و درعین حال
خوشمزه داشته باشید.

ته دیک
اگر برنج شما به ته ظرف چسبید و نتوانستید
ته دیک خوبی داشته باشید بهترین روش آن
است که قابلمه را روی حوله خیس بگذارید
ویا قسمت زیرین قابلمه را درون مقداری
آب سرد فرو ببرید  .نتیجه ته دیگ خوب
و خوش رنگ خواهد بود .
نوروزتان پیروز و هرروزتان نوروز باد.
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وی در سال  ۲۰۱۲از فعاالن کمپین
انتخاباتی باراک اوباما برای رقابتهای
ریاست جمهوری بود و توانست صدها
هزار دالر کمک مالی برای این کمپین
جمعآوری کند .به گفته کاخ سفید،
وی در سال  ۲۰۰۸نیز در کمیته ملی
دموکراتها فعال بود.
خانم راجی عالوه بر زبان انگلیسی ،به
زبانهای فارسی و فرانسه نیز تسلط
دارد و قرار است ظرف شش ماه آینده
کار خود را در سفارت آمریکا در
استکهلم آغاز کند.
او نخستین سفیر زن آمریکا در سوئد
است و همچنین نخستین آمریکایی
ایرانیتباری است که سفیر ایاالت
متحده میشود.
خانم راجی جانشین ،مارک برژینسکی
فرزند زبیگنیو برژینسکی مشاور
امنیت ملی پیشین آمریکا میشود.
وی هم اکنون همراه همسرش در
شمال کالیفرنیا زندگی میکند ،و پنج
فرزند و شش نوه دارد.

هرسال 500هزار سکته قلبی درایران روی می دهد
رادیو فردا :ضا ملکزاده ،معاون
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
میگوید ساالنه حدود  ۵۰۰هزار نفر
از شهروندان ایران دچار سکته قلبی و
مغزی میشوند و از این تعداد نزدیک
به  ۱۶۰هزار نفر جان خود را از دست
میدهند
وی پیشزمین ه بیماریهای قلبی و
مغزی را چربی ،فشار و قند خون ،چاقی
و بیتحرکی عنوان کرده و افزوده
«نزدیک به نیمی از مردم کشور در ۵۰
سالگی به بیماری فشار و چربی خون
مبتال میشوند ».ملکزاده همچنین از
عقب ماندن ایران از مقوله «پیشگیری»
از بیماریهای قلبی انتقاد کرده و گفته
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برای پیشگیری از بیماریهای قلبی
«باید بتوانیم شیوه زندگی مردم را
تغییر دهیم».
وی از مردم خواسته برای پیشگیری
از سکتههای قلبی و مغزی «سبک
زندگی خود را اصالح کنند و از مصرف
چربی ،قند و شکر ،نمک ،سیگار،
فستفودها و غذاهای آماده خودداری
کنند».اظهارات ملکزاده در حالی بیان
شده که جاللالدین میرزایی ،رئیس
انجمن تغذیه ایران ،گفته در ایران
روزانه  ۱۲گرم نمک مصرف میشود،
در حالی که استاندارد جهانی روزانه ۵
گرم است.وی مصرف بیش از اندازه
فستفود در ایران را یکی از دالیل
مصرف باالی نمک در کشور معرفی کرد.

آزادی

زآنجا
ا

سنای آمریکا سرانجام روز جمعه 12
فوریه 2016صالحیت آزیتا راجی،
بانکدار سابق ایرانی ،را که یک سال
پیش از سوی باراک اوباما ،به عنوان
سفیر ایاالت متحده در سوئد معرفی
شده بود ،تأیید کرد.
آزیتا راجی که در تهران متولد شده
و سالهای نخست زندگیاش را در
ایران گذرانده است ،دانشآموخته
لوزان سوئیس است و  ۱۷سالگی راهی
آمریکا شده است.
به گفته کاخ سفید ،وی متخصص امور
راهبردی در بازرگانی است ،تجربه
بینالمللی و اجرایی در امور مالی و
بازار جهانی دارد و در چندین بانک،
مؤسسه مالی و اقتصادی عضو هیئت
مدیره بوده است.
سفیر جدید آمریکا در سوئد ،مدرک
کارشناسیاش را در معماری و زبان
فرانسه از کالج بارنارد دانشگاه
کلمبیا ،و مدرک کارشناسی ارشد
خود را در زمینه امور مالی از دانشکده
اقتصاد همان دانشگاه گرفته است.


ازاینجا

یک ایرانی تبار سفیر آمریکا درسوئد شد

ازهمه جــــــــــــا

محاکمه وبالگ نویس روس بخاطر انکاروجودخدا

یورو نیوز :ویکتور کراسنوف ،بالگر
برجسته ای در شهر استاوروپول واقع
در جنوب روسیه بخاطر انکار وجود
خدا در اظهارنظر آنالین خود با احتمال
یک سال زندان روبروست.
ویکتور کراسنوف نوشته است «اگر
بگویم که افسانه پردازی های یهودی
تحت عنوان کتاب مقدس به معنی تمام
مزخرف است ،که چه؟ حداقل به باور
من ».وی سپس اضافه کرده بود «به
باور من خدایی وجود ندارد».
این بالگر روس با شکایت رسمی یک
دانشجوی رشته حقوق به پلیس روسیه
بازداشت شد و پیش از آن که پزشکان
او را مردی با عقل سلیم و آماده برای
محاکمه تشخیص دهند ،توسط دادگاه
مجبور به گذراندن یک ماه تمام در
یک بیمارستان روانی شد.
وکیل وی به خبرگزاری فرانسه گفته
است که موکلش «فردی است که به

خدا باور ندارد ،به همین سادگی».پیش
از تصویب قانون سختگیرانه ،توهین به
اعتقادات مذهبی در روسیه در ردیف
تخلفات اداری جای می گرفت و
مجازاتی به جز جریمه بیش از  ۱هزار
روبلی (حدود ۱۵دالر) را در پی نمی
داشت.
ویکتور کراسنوف بالگر به رادیواروپای
آزاد گفته است که «بنیادگرایان
مسیحی ارتدکس مراتهدید کرده اند
که به سراغ من و خانواده ام خواهند
آمد و از هیچ چیز بد در حق ما کوتاهی
نخواهند کرد».
مطبوعات روسیه تنها از جانب کلیسای
ارتدوکس روسیه تحت فشار نیست .در
ژانویه  ۲۰۱۵میالدی ده ها هزار نفر در
گروزنی ،مرکز جمهوری چچنستان در
اعتراض به انتشار کاریکاتوری از پیامبر
مسلمانان در مجله فرانسوی شارلی
ابدو به خیابانها ریختند.
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 7میلیاردر اول جهان

یورونیوز :مجله فوربس آمریکا فهرستی
از میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۶
میالدی را منتشر کرد .این نشریه شش
میلیاردر اول جهان را به ترتیب زیر آورده
است.
بیل گیتس ،آمریکایی  ۶۰ساله با ۷۵
میلیارد دالر سرمایه
آمانسیو اورتگا ،اسپانیایی  ۷۹ساله با ۶۷
میلیارد دالر سرمایه
وارن بافت ،آمریکایی  ۸۵ساله با ۶۰.۸
میلیارد دالر سرمایه
کارلوس سلیم ِهلو ،مکزیکی  ۷۶ساله با
 ۵۰میلیارد دالر سرمایه
جف ب ِزوس،آمریکایی  ۵۲ساله با ۴۵.۲
میلیارد دالر سرمایه
مارک زوکربرگ ،آمریکایی  ۳۱ساله با

مارک زوکربرگ موسس فیس بوک

شماره  -74سال هفتم

 ۴۴.۶میلیارد دالر سرمایه
کشورهایی که در سال جاری میالدی
بیشترین تعداد ثروتمندترین ها را در خود
جای داده اند:
آمریکا با  ۵۴۰میلیاردر
چین (سرزمین اصلی) با  ۲۵۱میلیاردر
آلمان با  ۱۲۰میلیاردر
هند با  ۸۴میلیاردر
روسیه با  ۷۷میلیاردر
هنگ کنگ با  ۶۹میلیاردر
بریتانیا با  ۴۳میلیاردر
ایتالیا با  ۴۳میلیاردر
فرانسه با  ۳۹میلیاردر
کانادا با  ۳۳میلیاردر
سوئیس با  ۳۲میلیاردر
برزیل با  ۲۳میلیاردر

بیل گیتز پایه گذار ماکروسافت

:BBCبزرگترین سنگ آسمانی از
زمان انفجار چلیابینسک روسیه با عبور
از اتمسفر زمین در اقیانوس اطلس
سقوط کرده است.
این حادثه روز ششم فوریه در ساعت
 ۱۳:۵۵به وقت گرینویچ در آب های
ساحلی برزیل اتفاق افتاد اما خبر آن
تازه منتشر شده است.
این سنگ هنگام سوختن معادل ۱۳
هزار تن «تیانتی» انرژی تولید کرد.
به این ترتیب این بزرگترین سنگی
است که از زمان انفجار ۲۰۱۳
چلیابینسک در روسیه به زمین برخورد
می کند.
به تخمین دانشمندان شهاب سنگ
چلیابینسک معادل  ۵۰۰هزار تن
«تیانتی» انرژی آزاد کرده بود.
در سقوط چلیابینسک در روز  ۱۵فوریه
 ۲۰۱۳بیش از هزار نفر زخمی شدند

که بیشتر در اثر خرد شدن شیشه
منازل بود.
اما آذرگوی اقیانوس اطلس عمدتا از
نظرها دور ماند؛ این شهاب در ارتفاع
 ۳۰کیلومتری بر فراز اقیانوس در
فاصله هزار کیلومتری از ساحل برزیل
سوخت.
ناسا این رویداد را در بخش «گزارش
های آذرگوی» در وبسایت خود
گزارش کرده است.
اندازه گیری ها حاکیست که ساالنه
حدود  ۳۰سیارک کوچک (از یک تا
 ۲۰کیلومتر) پس از برخورد به اتمسفر
زمین می سوزند.
از آنجا که بیشتر سطح زمین را آب
پوشانده ،بیشتر اینها در اقیانوس ها
سقوط می کنند و بر نواحی مسکونی اثر
نمی گذارند.

بابک زنجانی ودونفر دیگر به اعدام محکوم شدند
 :BBCنام بابک زنجانی اواخر سال
 ۱۳۹۱وقتی برای اولین بار سر زبانها
افتاد که محمود احمدینژاد ،رئیس
جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر
کار ،در صحن مجلس ،برادر رؤسای
قوای مقننه و قضائیه را به تالش برای
سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش
متهم کرد و گفت که او تالش کرده
به سرمایهداری به نام بابک زنجانی
نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی،
رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی
مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی
از شرکت های تحت مالکیت این
سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی
از کسانی مطرح شد که دولت آقای
احمدی نژاد برای «دور زدن تحریمها»،
و از جمله برای فروش نفت ،به آنها

آزادی

اعتماد کرده بود.
در نخستین هفته های فعالیت دولت
حسن روحانی ،بیژن زنگنه ،وزیر
نفت ایران گفت که آقای زنجانی دو
میلیارد دالر از پول فروش نفت را به
خزانه واریز نکرده ،اما آقای زنجانی
در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد
که عدم انتقال این پول به وزارت نفت،
ربطی به او ندارد.
محاکمه او و چند متهم دیگر پرونده اش
از مهرماه امسال و تحت ریاست قاضی
ابوالقاسم صلواتی آغاز شدوسرانجام به
اعدام محکوم شد.
آقای زنجانی و وکالیش در جریان
محاکمه گفتند که او در صورت رفع
تحریم های بانکی علیه ایران میتواند
بدهیهایش را به وزارت نفت بپردازد.
اما وزارت نفت ایران می گوید که هنوز
مطالبات خود را دریافت نکرده است.
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دکتر همایون آرام -نیویورک

کمبود ویتامین Dواهمیت آن

اـهل زورخاهن

* مصرف زیاد ویتامین  Dباعث افزایش کلسیم درخون  ،ناراحتی قلبی و بیماری کبدی می شود
* اگر در رفع کمبود ویتامین  Dاقدام نشودخطر بروز عوارض افزایش خواهد یافت .
ویتامین  Dترکیب حیاتی برای تنظیم میزان
کلسیم وفسفر خون می باشدوبرای استحکام
استخوانها ودندانها  ،ونیز رشد سلولها
ومحافظت درمقابل بعضی انواع سرطان ها
دارای اهمیت بسیار می باشد.
از کارکردهای دیگر ویتامین  Dکاهش
واکنش التهابی  ،کمک به کار دستگاههای
عصبی  ،عضالنی وایمنی می باشد.
منابع ویتامین D
منابع اصلی ویتامین  Dموردنیاز بدن عبارتند
از :تابش نور خورشید به پوست ومواد
غذائی  ،دربیشتر افراد ویتامین  Dدرنتیجه
تابش نورخورشید به پوست تولید می شود.
تنها بیست دقیقه زیر نور آفتاب بودن می
تواند ویتامین  Dمورد نیاز بدن را تأمین
کند.
مواد غذائی که دارای مقدار فراوان ویتامین
 Dطبیعی هستند عبارتندازماهی های چرب
مانند قزل آال  ،کبد  ،تخم مرغ ،فرآورده
های لبنی مانند شیر غنی شده با ویتامین D
پنیروغالت .
ُپلی ویتامین ها ومکمل های غذائی منابع
دیگر ویتامین  Dهستند.
سوخت وساز و تأمین ویتامین D
در نتیجه تابش نور آفتاب
 Dehydrocholesterolموجود درپوست
به پری ویتامین  D 3تبدیل می شود .این
ترکیب سپس به سرعت به ویتامین D 3
مبدل می گردد.
ویتامین  Dموجود درغذاهاهمراه با چربی
ازروده باریک جذب بدن می شود.
درهردوصورت ویتامین به کبد منتقل شده
و به  Calcidiolمبدل می شود .این ماده
سپس درکلیه ها به  Calcitriolکه نوع فعال
ویتامین می باشد تبدیل می گردد.

عوامل مستعد کننده دربروز کمبود
ویتامین : D
* کافی نبودن تابش نورآفتاب به پوست.
* درفصل زمستان مقدار بسیار کمی ویتامین
 Dبه بدن جذب می شود.
* درسنین باال جذب ویتامین  Dدرپوست
کاهش می یابد .افرادی که سن آنها بیش از
 60سال می باشد  ،بخصوص آنهائی که در
مناطق شمالی کره زمین زندگی می کنند
بعلت کمبود آفتاب بیشتر دچار کمبود
ویتامین  Dمی شوند.
* افرادی که دارای پوست تیره هستند و
سیاه پوستان نیاز به تابش نورآفتاب به مدت
طوالنی تر برای تولید مقدار کافی ویتامین
 Dدارند.
علل کمبود ویتامین : D
بسیاری ازبیماری ها با کمبود ویتامین D
همراه هستند .علل ابتال به کمبود ویتامین D
عبارتند از کاهش مصرف خوراکی به سبب
بی اشتهائی  ،برخی بیماریهای گوارشی،
افزایش متابولیسم ویتامین  Dوبیماری کلیه .
باید یاد آورشد که استفاده از کرم های
پوستی  Sunblockکه نفوذ انوا رآفتاب به
پوست را مانع می گردند ،تولید ویتامین D
درپوست را 95درصد کاهش می دهند.
عدم جذب ویتامین های محلول درچربی
 ،مصرف برخی داروها ،ابتال به بیماری کبد
 ،کافی نبودن فعالیت جسمی  ،نرسیدن نور
کافی آفتاب به پوست و اختالل در تولید
ویتامین  Dدرپوست کمبود این ویتامین را
باعث می شوند.

ویتامین Dاز طریق تابش نور خورشید برپوست بدن نیز بوجود می آید

عالئم کمبود ویتامین : D
دربیشتر مواردعالئمی وجود ندارد.وعالئم
دربیماران مبتال نیز یکسان نمی باشد.
کمبود ویتامین  Dممکن است موجب
کاهش میزان کلسیم خون  ،نرمی استخوانها ،
افزایش خطر شکستگی استخوان ها ،ضعف
عضالنی  ،و ُپرکاری غده پاراتیروئید گردد.
عالئم کمبود ویتامین عبارتند از:
 دردهای استخوانی . دردهای عضالنی . ضعف عضالنی . عدم تعادل درراه رفتن افسردگی وکاهش کارفکری.درمان کمبود ویتامین : D

دیول دربرخی ازاین بیماران به میزان طبیعی
نمی رسد.
بیماران مبتال به کمبود ویتامین  Dدربرخی
موارد به یک فرآورده قوی ویتامین D
نیازدارندتامیزان کلسی دیول خون آنها به
بیش از  30میلی گرم درمیلی لیتر برسد.
ازدرمان کمبود ویتامین  Dنباید غفلت کرد
زیرا درصورت طوالنی شدن مسئله ،خطر
بروز عوارض افزایش خواهد یافت .
مصرف بیش از اندازه ویتامین موجب
افزایش مقدار کلسیم درخون شده  ،ومنجر
به کاهش وزن  ،تهوع و آسیب قلب وکلیه
می گردد.
ویتامین  Dبه صورت قرص  ،کپسول و
محلول وجودداردودربیشتر موارد همراه با
کلسیم دردسترس می باشد.

کمبود ویتامین  Dدرافراد مبتال به برخی
ازبیماری ها بسیارشایع است  .باوجود
مصرف آن ازراه خوراکی  ،میزان َکلسی

ویتامین  Dبصورت قرص وگپسول و شربت وجود دارد

میزان ضروری ویتامین  Dبرای سالمت
استخوان ها
برای افراد  1تا  70سال  600 ،واحد بین
المللی ( )IUدرروز و برای افراد باالی 70
سال  800 ،واحد بین المللی درروز می باشد.
***
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آزادی
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هب انتخاب م.ع.آشنا

درقرون اخیرپهلوان  ،به اهل زورخانه
اطالق شده است  .زور خانه ورزشگاه ویژه
پهلوانان است درعهد صفوی نیز زورخانه
بهمین نام بکار میرفته چنانکه درشعر «
ُگل کشتی» میرنجات شاعر آن دوران ذکر
شده است  ،در همان شعر  ،گاه نام «ورزش
خانه» ویا «خانه ورزش» مرادف زورخانه
ذکر شده است  ،پهلوانان را «زورگر» نیز
می نامید ند بنابراین شاید زورخانه مخفف
«زورگرخانه» باشد  .زورخانه دری کوتاه
دارد به گونه ای که افراد برای ورود به آن
مجبورشوند که برای تواضع خم گردند.
این در با پله هائی نسبت ًا طوالنی بسوی
پائین به اتاقی شش ضلعی یا هشت ضلعی
ختم می شود که میان آن گود است وبه
«گودزورخانه» شهرت دارد .این گود برای
ورزشکاران زورخانه قداست داردو جایگاه
خاص کشتی گرفتن ودیگر ورزش های
پهلوانی است .گرداگرد گود سکوئی برای
تماشای ورزش تعبیه شده است  .درگوشه
زورخانه جایگاه خاص مرشد ،سکوئی است
که « سردم» نام دارد وبرای اهل زورخانه
مقدس است .وکسی جز مرشد اجازه ندارد
که درآن بنشیند .درجلوی سردم باالی
سر مرشد زنگی آویزان است که مرشد
بمناسبت های خاص بادست خود آن را
به صدادرمی آورد  .مرشت تنبکی بزرگ
دارد که همراه با ورزش پهلوانان درگود،
او درسردم تنبک می نوازد .مرشد هنگامی
که تنبک می نوازد اشعار حماسی را بنام
ُگل ُکشتی که شاید دگرگونه «قول کشتی
» یعنی ترانه کشتی باشد وخاصه ابیاتی
ازشاهنامه فردوسی می خواند .
کهن ترین گزارشها رادرباره زورخانه
درقرن نوزدهم میالدی برخی ازسیاهان
غربی که به ایران سفر کرده اند  ،ارائه
داده اند وتا چند دهه پیش  ،بیشتر شهرهای
ایران دربسیاری از محله ها زورخانه داشته
اند وزور خانه حتی درافغانستان وعراق نیز
رونق داشته است  .درگذشته ورود زنان
وپسران نابالغ وغیر مسلمان به زور خانه
ممنوع بود اما در چند دهه اخیر عم ً
ال
برخی از این ممنوعیت ها ازبین رفت  .مث ً
ال
در دوره ای که شعبان جعفری با حمایت
حکومت وقت سرپرست ورزش باستانی
ایران بود ودرباشگاه خود آداب وورزش
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های زورخانه ای را اجرا می کرد  ،مهمانان
خارجی دربار از جمله زنان وغیر مسلمانان
برای تماشای عملیات پهلوانی وورزش های
باستانی به باشگاه او می رفتند.
هیئت پهلوانان  ،جامه خاص پهلوانان لُنگ
است که بر کمر می بندند ودرزیر آن
شلواری را که تازانوی آنان را می پوشاند
برپا می دارند.وبه ُت ُنکه مشهوراست .
درگذشته جنس تنکه از چرم بود و «تنبان
نطعی » نامیده می شد.وپوشیدن ودرآوردن
آن آدابی خاص داشت که درطومار افسانه
پوریای ولی  ،از عهد صفوی شرح داده
شده است  .امروزه تنکه راازپارچه می
دوزند و معموالً نقش بوته جقه دارد.
پهلوانان درزورخانه باالتنه خودرا برهنه
نگه می داشتند وتنها گاه لنگی رابردوش می
انداختند .درعصر حاضر نشان استادی درمیان
اهل زورخانه لنگی بنام «لنگ کسوت»

است که باالی تنه برکمر می بندند وگوشه
دست راست آن را بس.ی چپ بدن می
آورند وبصورت لچک بجلو می آویزند
 .عکس های پهلوانان عصر قاجار نشان می
دهد که آنان وسط سر خودرا می تراشیدند
 .گفتنی است که درقرن پنجم غرالی نیز
گوید که لشکریان بعضی از موهای خودرا
می تراشیدند وبعضی دیگررا بلند می
کردند  .درزورخانه برای پهلوانان والقاب

خاصی متداول است که عبارتست از:
نوچه  :پهلوانان جوان را که تازه به جمع
پهلوانان پیوسته اند وتحت تعلیم پهلوانی
قرار گرفته اند« نوچه» گویند.
« نوخاسته» به نوچه هائی گویند که از
همقطاران خود بهتر کشتی می گیرندکه
مراتب توچه گی ونوخاسته گی را گذرانده
است ودرکشتی گیری وهمه ورزش های
زورخانه مهارت کسب گرده است .
« کهنه سوار» عنوان پهلوانی بوده است
که درزورخانه به دیگران کشتی وفنون
دیگر اهل زورخانه را تعلیم می داده است.
درگذشته ها به چنین شخصی «مرشد» نیز
می گفته اند اما امروزه «مرشد» به کسی
گفته می شود که درسردم زورخانه می
نشیند و تنبک می نوازد.واشعاری را به آواز
می خواند و درگذشته «ضرب گیر» نامیده
می شد.

«پیشکسوت» به پهلوانان باسابقه که از
بسیاری پهلوانان دیگر زودتر جامه خاص
پهلوانی را پوشیده اند «پیش کسوت»
نامیده می شدند
« صاحب زنگ وصاحب ضرب» عنوانی
است برای پیش کسوتانی که مرشد به
احترام آنان هنگامی که به زورخانه وارد
می شوند زنگ سردم را یک یا چندبار به
نسبت مقام آنان به صدا در می آورد وتنبک

آزادی

می نوازد.
ازکتاب «آئین جوانمردی» از مجموعه
« ازایران چه می دانم؟ دفتر پژوهش های
فرهنگی ص  45ببعد.
«پهلوان» یکی دیگر از عناوین برای
جوانمردان ایران است  .واژه پهلوان
منسوب به «پهلَو= پرتوه ،یا پارت است .
به دیگر سخن  ،پهلوان یعنی مرد پارتی .
این عنوان بیشتر برجوانمردانی اطالق شده
است که ورزشکار بوده وخاصه در کشتی
گرفتن مهارت داشته اندوتا به عصر حاضر
نیز باقی مانده اند .قهرمانان آثار حماسی
فارسی نیز که مردانی دلیروقوی پنجه اند
پهلوان نامیده شده اند.
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ماهنامه آزادی :خوانندگان عزیزی که
به موضوع زورخانه و تاریخچه آنو آداب
ورسومش عالقمندند می توانند کتاب با
ارزش« تاريخ و فرهنگ زورخانه و
گروه هاي اجتماعي زورخانه رو» تاليف:
غالمرضا انصاف پور -پاييز  ۱۳۵۳را
درآدرس زیر برایگان دانلود کرده و مورد
استفادهقراردهند
www.irpdf.com(4775).pdf
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مهست گن
ج
گ
ن
خ
طغ
ی وی ردورزی یا ر

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران

از :محمود نفیسی

( 490-576ه.ق).

دریغ از ما وتاریخ ادبیات ما که بسبب چیرگی دین وحکومت  ،بسا شاعران و هنرمندان یا نویسندگان آزاد
پارسی گوی را درهاله ای از فراموشی پیچانده است  .مهستی گنجوی یکی از این نادره انسانهای روزگاراست .
«مهستی زنی است شجاع و سنت شکن
َ
که بیش از هزارسال جلوتر از زمانۀ
خویش است .بعنوان یک زن سخن
می گوید .دل می بازدو دل می دهد .او
خردورزی ژرف اندیش و طنزپردازی
ماهر است که بنیادهای ایمان مذهبی را
به ریشخند گرفته است ».
دریغ از ما و تاریخ ادبیات ما که به
سبب چیرگی دین وحکومت  ،بسا
شاعران و هنرمندان یا نویسندگان آزاد
پارسی گوس رادرهاله ای از فراموشی
پیچانیده است  .مهستی گنجوی یکی
از این نادره انسانهای روزگار است .
تاریخ ادبیات دکتر ذبیح اهلل صفا ازاو
بالکل نام نبرده است  .پروفسور ادوارد
براون شرق شناس معروف درباره
هستی
اش می نویسد  «:راجع به َم َ
معلومات اندک داریم  .حتی تلفظ
وجه اشتقاق نامش نامحقق است(. )1
معین الدین محرابی ادیب و پژوهشگر
ارزشمند معاصر که اخیراً ضمن مقایسه
«مهستی
ی اسنادومدارک بسیار کتاب
َ
گنجه ای بزرگترین شاعرورباعی سرارا
مهستی چنین
تألیف کرده است دربارۀ َ
می نویسد «:درمجموع نه تنها اطالع
مهستی دردست
دقیقی اززمان حیات َ
نیست بلکه چگونگی زندگیش نیز
مجهول است ()2
رضاقلی هدایت در مجمع الفصحا دلیل
این گمنامی را حملۀ عبیداهلل خان اُزبک
به شهر هرات و ازبین رفتن دیوان
مهستی دراثر این حمله غارتگرانه می
َ
داند .لیکن این بهانه ای بیش نیست.
رشید یاسمی درمقاله ای کوتاه که
دربارۀ این شاعر نوشته است دراین باره
چنین گفته است  «:اگر شعرای مقلد و
سفینه نگاران بی تتبع اُزبکی دخالت نمی
کردند این خسارت به ادبیات ایران
وارد نمی آمد»( )3برای یاد گرفتن
ودانستن این توطئه سکوت باید از تقلید
صفحه28

گرایی شاعران و عدم برخورداری
تذکره نویسان از روحیه پژهشگری
مهستی زنی است
وتحقیق فراتررفت َ .
شجاع وسنت شکن که بیش از هزارسال
جلوتر اززمانه خویش است  .به عنوان
یک زن سخن می گوید دل می بازد
ودل می دهد و خردورزی ژرف اندیش
وطنزپردازی ماهر است که بنیادهای
ایمان مذهبی رابه ریشخند گرفته است.
مهستی بربطالت های دوران خود
َ
وپوچی های ذاتی زندگی بشر انگشت
می گذاردوچه بسا پیش از خیام ُمرید
می شود و همه اینها کافی است که
جامعه دین زده مردساالر دربارۀ او

آزادی

توطئه سکوت را پیشه سازد .این مقاله
نگرشی است تازه به شخصیت وآثار
مهستی که ضمن بررسی و مقایسه ی
َ
مطالب جسته وگریخته واغلب دست
مهستی نوشته شده است
دوم که درباره َ
مهستی گنجوی
.دربارۀ
بعمل آمده است
َ
 Mhsati Ganjaviدردانشنامۀ زنان
فرهنگساز ایران چنین آمده است :
« مهستی کنجوی که گویا نام کوچکش
مهستی به معنای
منیژه بود اما با فرانام َ
بانوی بزرگ  ،آوازه یافت  .چنان که
درتاریخ نامه ها آمده است درحوالی
 490ه.ق  .دریکی از خانواده های
روحانی (بایان) گنجه چشم به روی

زندگی باز کرد.واورا به دلیل هوش
وافری که داشت در چهارسالگی به
مکتب فرستادندو هنوزبه ده سالگی
نرسیده بود که ازسوئی با مقدمات
علوم رایج وازسوی دیگر با هنر
موسیقی به خوبی آشنائی یافت ودر
چهارده سالگی نامش چنان به زیبایی
وهنرمندی به ویژه شاعری بلند آوازه
شد که خواستگاران بسیار یافت اما به
جای تن سپردن به زناشوئی با یکی از
آنان  ،به دعوت امیر گنجه پسر سلطان
محمود از نوادگان ملکشاه سلجوقی
به دربار اورفت ودرشمار شاعران
وهنرمندان آن دربار درآمد .ولی پس
از آن که به پسر خطیب گنجه که
سلطان احمد نام داشت واز خواستاران
اوبود دل بست  .دچار آشفتگی زیادی
شد وسرانجام پس از مدت کوتاهی
به دلیل نفوذ شدید خطیب گنجه که
با ازدواج او وپسرش به شدت مخالف
بود دل شکسته شهر گنجه را ترک
گفت وبا تحمل مشقات سفر خود رابه
دربار سلطان سنجر شعر دوست وادب
پرور مرو رسانید وتاپایان عمر سلطان
سنجر در دربار او بود .ودرزیر چتر
حمایت او به سرودن رباعیات زیبای
خود ادامه داد و چنان درسرودن شعر
مهارت نشان داد که شاعران بزرگی
چون ادیب صابر ترمذی  ،رشیدالدین
وطواط ،فرید کاتب ودیگران گوی
مهستی
برابری می زد .ازپایان زندگی َ
خبر دقیقی نیست ولی گویا عمر
زیادی کرد .سالهای پایان عمر خویش
را درزادگاهش «گنجه» که محبوب
دیرین او سلطان احمد پس از مرگ
پدرش شغل قضاوت آنجارا داشت
درعزلت وتنهائی گذراند .اوبه زمان
سلطان سنجر پادشاه سلجوقی می
زیست ونه تنها درهنر شاعری  ،بلکه
درنواختن چنگ وعود نیز استاد بود.
شماره -74سال هفتم

تمبر پستی با تصویر مهستی
منتشرشدهدرباکو

اما آوازه ی او بیشتر به خاطر رباعیاتی
است که سروده است  .او بانوئی نیک
روی وخوش زبان بود و با شوهرش
امیر تاج الدین خطیب که فرزند
خطیب گنجه و خود هنرکار وشاعر
بود مشاعرات معروفی دارد .گفته شده
مهستی توجه
است سلطان سنجر به َ
بسیارداشت ومهستی درواقع ازشاعران
محبوب درباراو به شمار می آمد .این
بانو وشاعر ایرانی زندگانی درازی
راگذراند ودرگذشتش به سال 576
روی داد اگرچه درتاریخ ادبیات ایران
به زندگانی جاوید دست یافت )4(.
حمداهلل مستوفی درتاریخ گزیده ،
مهستی را معاصر سلطان محمود غزنوی
َ
دانسته است  .اگر قول این قدیمترین
منبع موجود را به پذیریم دراین صورت
«مهستی»
می توان نتیجه گرفت که
َ
درسالهای نیمه دوم قرن پنجم هجری
« بیش از هزار سال پیش » درگنجه
ازمراکز ادبی آذربایجان متولد شده
مهستی از دو کلمه
است می گویند َ
«مِه» با کسر میم به معنی بزرگ و َستی
به معنی بانو وخانم آمده است وبطور
کلی «بانوی بزرگ» را معنی می دهد.
برخی از تذکره نویسان نوشته اند که
سلطان سنجراین نام را براو نهاده است .
گویند اوروزی به سلطان سنجر گفت
« من از کنیزان سلطان هستم» یعنی
ناچیزتر و کوچکترم  .وسنجر گفت :
مهستی
« مِه َستی » یعنی بزرگتر هستی َ
این واژه را برای گرامی داشتن گفته
پادشاه تخلص خودساخت ()5
ولی این قول افسانه ای بیش نیست که از
پیش برداشت های ذهنی سفینه نگاران
مهستی
برمی خیزد زیرا نخست آنکه از َ

شماره  -74سال هفتم

بعید است با سنجر همعصر بوده باشد تازه
بفرض هم که چنین باشد به گواهی تاریخ
سلطان سنجر مردی نظامی بوده و ادای
چنین سخنان ادیبانه و ظریفی ازاو بسیار
بعید است .
سنجر از نعمت سواد وخواندن ونوشتن
محروم بوده وخود درنامه ای که توسط
یکی از دبیرانش برای خلیفه بغداد می
فرستد با افتخار تأکید می کند که ما خود
نوشتن نمی دانیم  .حضور شاعرانی مانند
امیر معزی در دربارسنجر درسایه ی توجه
وزیران دانشمند شاه بوده است نه شخص
سلطان  .علی اکبر مشیر سلیمی دردفتر
دوم «کتاب زنان سخنور» با تأکید بریکی
از منابع قدیمی درباره دوران کودکی
هستی می نویسد :بعداز چهارسالگی اورا به
مِ َ
استادان گرانمایه مکتب خانه سپرده وازآنجا
که هوش واستعداد بی اندازه داشته درده
سالگی با آموخته های سرشاری از دانش
وادب زن دانشمندی از چنان آموزشگاهی ...
بیرون می آید .پدرش دراین هنگام مهستی
را برانگیخته وموسیقی دانانی براو می
گمارد و مهستی در این فن چنان پیشرفت
کرد که که در  19سالگی استادی بی مانند
و سرآمد همگان شد وچنگ و تاروعود
را استادانه می نواخت  )6(.دراین نقل
وقول بازهم بوی یک جامعه دین زده
ومردساالر به مشام می رسدکه حاضر نیست
حتی درحرف کوچکترین حقی برای زبان
قائل شود گوئی مهستی ازبدو تولد  ،مادر
نداشته .ومادرش هیچ سهمی درآموزش
وپرورش او ایفا نکرده است .دوران جوانی
مهستی درهاله ای ازابهام پوشیده است .
برخی برآنند که در نویسندگی ومحاسبات

به درجه ای می رسد که گوی سبقت را از
همه مردان روزگار می رباید واز دبیران
زمان خود می شود)7(.
شیخ عطار درالهی نامه ازاو به عنوان مهستی
دبیرآن پاک جوهر یاد می کند .بعضی
نوشته اند که او در رشته رقص ومجلس
آرائی ومحافل بزم سرآمد روزگار بوده
ودرمجالس پادشاه گنجه به عنوان ندیمه
دربار بزم آرائی می کرده است )8(.
آقای طاهری شهاب که دیوان مهستی
گنجوی را تنظیم کرده است نیز این
عقیده راتأیید کرده است که « بواسطه
عشق ومحبتی که پیش مهستی وامیر
احمد بوده است پادشاه را خوش نمی
آمد )9(.مؤلف کتاب زنان سخنور می
نویسد :پس از آنکه مهستی به امیر
احمد پسر خطیب گنجه دل بست شاه را
خوش نیامد ه مهستی را ازشهر راند)10(.
درهرحال این برداشت ها ساده کردن یک
مسئله پیچیده است ودرحقیقت تنزل یک
مسئله فکری فرهنگی  -اجتماعی به یک
مشکل ساده فردی « دراینجا حسادت» است.
هستی و با تکیه
مراجعه به رباعیات مِ َ
برگواهی برخی از تذکره نویسان مهستی
دوبار به دستور شاه زندانی می شود .مهستی
در یکی از رباعیات خود چنین می گوید:
شاهان چوبروز بزم ساغر گیرند
بریاد سماع وچنگ و چاکر میرند
دست چومنی که پای بند طرب است
در خام نگیرند که در زر گیرند.
با توجه به اینکه «خام» ریسمان چرمی
معنی می دهد معلوم می شود که مهستی از
بندشدن خود شکایت داردودلیل این را پای
بندی خود به شادمانی واحتماالً سازوآواز

می داند  .درهمین جاست که ما تقابل دین
وسنت رابازندگی مشاهده می کنیم  .رباعی
دیگری که دال برزندانی شدن اوست
وباتوجه به تکیه گوینده به سوم شخص مفرد
احتمال می رود که دیگر ی پس اززندانی
شدن اوسروده است :
شه ُکنده نمود سرو سیمین تن را
عارضه ضجه هاست مردوزن را
افسوس که درکنده بخواهد سودن
پائی که دوشاخه بود صد گردن را
زنده یاد استاد باستانی پاریزی تاریخ نگار
وطنزپرداز نامدار معاصر ضمن نقل قول
این شعر می نویسد «:کنده چوب قطور
وسنگینی است که پای زندانی رابه آن می
بستند وقفل می کردند()11
ازرباعی باال آشکار می شود که شاه یکی از
سخت ترین انواع شکنجه هارا علیه مهستی
اعمال می کند .اگر رباعی باالرا مالک
داوری وقضاوت بگیریم مهستی درهنگام
زندانی شدن از محبوبیت زیادی دربین
مردم برخوردار بوده است  .این محبوبیت
را می توان معلول آزادگی وآزاد اندیشی
شاعر دانست که نظام سنتی ومذهبی حاکم
را به بیم و هراس افکنده است .
زنده یاد استاد عبدالرحمن فرامرزی
درمقدمه زیبایی که بردیوان مهستی نوشته
است اینگونه می نویسد «:درایران کسانی
یافت شده اند که حلقه های زنجیر عادات
را شکسته وآزادانه وتا حدی مطابق میل
خود رفتار کرده اند ویکی از اینان مهستی
گنجوی است که هنوز داستان های شوخ
طبعی او زبان زد مردم است  .این بانوی
دانشمند شیرین طبع خوش قریحه بااینکه
زن بوده وزن در هرجای دنیا مقید به قیود
بیشتری است معذالک بسیاری از عادات
رازیرپا گذاشت وآزاده وارزیست
کرده و سخن سروده است ()12
بدین ترتیب جنبه ای از شهامت و آزادگی
این بانوی فرهیخته آشکار می شود.
پانویس ها :

مجسمه مهستی در باکو

آزادی

 -1ادواردبراون  :تاریخ ادبیات ایران-
ازفردوسی تاسعدی)ص 44
 -2معین الدین محرابی  -مهستی گنجه ای
بزرگترین شاعررباعی سرا ص 18
 -3رشید یاسمی  :مهستی گنجوی  -شاهره
ایرانی  -ایرانشهر شماره  12ص 352
 -4دانشنامه زنان فرهنگسازایران :پوران
فرخ زاد جلددوم ص 1808
 -5علی اکبر مشیر سلیمی  -زنان سخنور
دفتر دوم ص 257
 -6همانجا
 -7المنجم فی معائیراألشعار عجم ص 246
 -8همان کتاب
 -9دیوان مهستی  :طاهری شهاب ص 14
 -10زنان سخنور ص 16
 -11باستانی پاریزی :پیغمبر دزدان حاشیه
ص 294
 -12دیوان مهستی  :طاهری شهاب ص 8
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قسمت سوم

نویسنده  :گردباد

اکبر الستیک پنچر ُکن َ :ال َپک
ممد تیغی بلند بلند گفت  :یک پدری
ازشون در بیارم که تو داستانا بنویسن.
جعفر آقا رفته بود روی سکو و بغل
دیگران نشسته بود  .وقتی صدای ممد
آقا رو شنید که بلند بلند داشت با
خودش حرف می زد نگاهی به او انداخت .
جعفر از دور به ممد گفت  :ممد آقا یادت
باشه باید با مردم مدارا کنی بخصوص
با مامور دولت  .کار دستمون ندی .
جلسه آن شب به خوبی برگزار شد و
جعفر چند داستان واقعی و نیمه واقعی
رو به جوانها ارائه کرد و حدود ساعت
ده شب ختم جلسه رو اعالم کرد.
سه شنبه هفته بعد ،ممد آقا و جعفر
آقا با هم به اداره مالیات در خیابان
مولوی رفتند .
دربان جلوشان را گرفت و وقتی
فهمید کجا می خواهند بروند آن ها رو
راهنمایی کرد و فرستاد به طبقه سوم
اتاق شش پیش آقای دوردوریان .
ممد آقا گفت  :دوردوریان هم شد
اسم تو رو خدا ؟
جعفر آقا گفت  :حتما ارمنیه  .شانس
آوردی  .ارمنی ها آدم های خوبی هستند .
ممد آقا گفت  :آدم خوب چیه ؟
اونا خدا نشناسن  .انقدر سوسیس و
کالباس می خورن که قیافه شونم مثل
خوک میشه .
جعفر آقا گفت  :هیس بابا آروم
صحبت کن  .اگه اینا نبودن تو نوشابه
روزانه ات رو از کجا تامین می کردی؟
االنم کفشتو درست پات کن  .دکمه
پیرهنت رو هم ببند و وقتی رسیدی
پیشش باهاش محترمانه و با ادب
صحبت کن  .چیزی نگی که کار بدتر
از اینی بشه که هست  .اصال میدانی
چیه ،تو هیچی نگو  .ساکت باش  .من
خودم کار و درست می کنم  .باشه ؟
ممد آقا نگاهی به او انداخت و سرش
را به عالمت رضایت تکون داد  .او می
دانست که جعفر آقا آدم کارآمدی
است و از پس هر کاری بر میاد .
حداقلش این بود که می تونست ته و
توی قضیه رو دربیاره .به طبقه سوم
که رسیدند دیدند که در اتاق شش
بسته است و عالمتی پشت در بود که:
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وارد نشوید  .آبدارچی به آنها گفت
که روی صندلی توی راهرو بشینند تا
نوبتشان شود .
چند نفر دیگری هم روی صندلی های
راهرو نشسته بودند و در انتظار بودند
و به نظر می رسید آبدارچی همه را
زیر نظر داره .
بعد از چند دقیقه جعفر آقا رفت به
چایی خانه و سر صحبت رو با آبدارچی
باز کرد .ممد آقا نمی دونست آنها در
مورد چی صحبت می کنند  .اصال
ضرورتی نمی دید که با یک آبدارچی
خوش و بش کنه .
چند دقیقه بعد جعفر آقا با دو تا
استکان چایی اومد و یکی اش رو به
ممد آقا داد و گفت  :نوش جون کن .
و به خنده گفت  :سرویس اختصاصی
.
مراجعین می رفتند و می آمدند  .در
اتاق آقای دوردوریان چندین بار باز و
بسته شد ولی کسی اون ها رو صدا
نکرد  .بعد از یک ساعت هنوز نوبت
اون ها نشده بود .
ممد آقا شروع کرد به ُقر زدن  :آخه
اینم شد وضع ؟ ما کار و کاسبی داریم
 .بیکار نیستیم که تمام روز رو اینجا
بگذرونیم  .چایی شونم که سرد بود .
جعفر آقا با لحن بدی به ممد گفت :
ساکت باشید ممد آقا .ما تنها کسی
بودیم که چایی گرفتیم  .اسب پیش
کشی رو که دندوناشو نمی شمرن .یه
چیزی هم طلبکارید .

باالخره آقای دوردوریان آنها رو به
دفترش خواست .
جعفر آقا قبل از ورود به ممد آقا
چشمکی زد و نجوا کنان گفت  :تو
چیزی نگیا  .اصال” حرفی نزن .
آقای دوردوریان با لبخند آنها را
دعوت به نشستن کرد .
مردی با قد متوسط کم مو و خوش
قیافه و میانسال بود  .یک میز فکسنی
با صندلی رنگ و رو رفته در اختیار
داشت و صدها پرونده باالی سرش
توی پوشه های کهنه و قدیمی سر هم
شده بود .
مرد خوبی به نظر میرسید و از خودش
و زندگی اش صحبت کرد.
معلوم شد که آقای دوردوریان
اصال ارمنی نیست و فامیلی اش هم
درداری بود نه دوردوریان  .اصالتا”
اهل روستای دردار در اطراف یزد بود .
جعفر آقا با خودش فکر کرد که :
یزدی ها آدم های خوبی هستند .
کارمون حتما درست می شه .
آقای درداری به نامه ای که به او
دادند نگاهی کرد و دنبال پرونده ی
آن ها گشت  .جعفر آقا سعی می کرد
خودش تمام سواالت او را جواب دهد
و نگذارد ممد آقا صحبت کند .
آقای درداری پرونده آن ها را پیدا
کرد و بعد از خواندن آن گفت  :آقای
محمد پهلوانی کدومتون هستید ؟ این
پرونده کمی مشکوک به نظر می رسه .
جعفر آقا به دروغ گفت  :منم  .ایشونم
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وارد نشوید

آزادی

برادرم جعفر هستند .
جعفر آقا می دونست که ممد آقا
ممکن است کار را خراب کند و ترجیح
داد خود را به جای ممد آقا جا بزند .
آقای درداری گفت  :شما هیچ سالی
مالیات نداده اید  .پارسال تنها سالی
بود که برایتان مالیات صادر شده .
جعفر آقا گفت  :بله درسته جناب
.ما یه مغازه کوچک دو در سه متری
داریم  .چرا باید مالیات به این زیادی
داشته باشه ؟ کل فروش پارسال
ما از این هم کمتره .تازه ما سمت
کدخدایی محل رو داریم و هوای همه
رو هم داریم.
در ضمن از قرار معلوم  ،شما و ما یه
جورایی همشهری هم هستیم  .ما هم
اصالتا اهل یزدیم.
لطفا رعایت همشهری گری رو هم
بفرمایید  .ممد آقا از این حرف جعفر
آقا خوشش نیومد  .با خود گفت  :مگه
این آقای درداری کیه که جعفر آقا
باید منت شو بکشه و بهش التماس
کنه  .مرد باید مردانگی شو حفظ کنه.
جعفر آقا متوجه حالت ممد آقا شد و
نگاه تندی بهش کرد و او را سر جای
خودش نشاند .
آقای درداری گفت  :جدی می
فرمایید؟ شما مال کجای یزد هستید؟
جعفر آقا گفت  :پدر بزرگ ما کشاورز
زحمت کشی بود در روستای بالل
آباد .حدود هفتاد و پنج کیلومتری
یزد  .آقای درداری گفت  :بله می
دونم  .اصال” همسایه ایم  .بالل آباد
و دردار دو تا روستای نزدیک هم اند
.جعفر آقا لبخندی زد و گفت  :دمت
گرم  .آقای درداری گفت  :تا اونجایی
که می دونم چند نفر از اهالی روستای
شما حدود چهل پنجاه سال پیش به
روستای ما دستبرد زدند و چند تا
گاو و گوسفند از ما رو بردند  .جعفر
آقا گفت  :جدی می فرمایید ؟ نه نمی
دونستم  .آقای درداری گفت  :بله
 .دیگه از اون به بعد بین روستاهای
ما همیشه لشگر کشی و دعوا بوده و
با هم دشمن خونی اند  .این کینه تا
امروزم ادامه داره .
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جعفر آقا فهمید که کارو خراب کرده
 .ممد آقا هم دستی به سبیلش کشید
و با خود فکر کرد  :دیدی من راست
می گفتم  .این پاچه خواری ها هیچ
فایده نداره .
آقای دردادری سپس با لبخندی
گفت  :اما خود من به این چیزا اعتقاد
ندارم  .حدود دوازده سال پیش از
همان روستای بالل آباد زن گرفتم تا
به همه ثابت کنم که کارشون اشتباهه
و نباید همسایه از همسایه کینه به دل
داشته باشه .
جعفر آقا گفت  :دمت گرم  .خوب شد
گفتی  .داشتم سکته می کردم  .آره
بابا کینه اصال” چیز مزخرفیه  .آدم
باید همنوع اش رو دوست داشته باشه
 .پس دیگه فامیل هم شدیم.
آقای درداری گفت  :زن خیلی خوبی
بود ولی یه کمی ُقد و پررو بود  .مثل
پدرش بود .من هم بعد از دو سال
طالقش دادم و یه دختر از روستای
خودم گرفتم .
دوباره چهره جعفر آقا تو هم رفت .
آقای درداری چشمکی زد وگفت :
اما خودمونیم  ،دخترای روستای شما
هم خیلی خوش بر و رو هستند  .چه
لعبتایی دارین  .خیلی هم طرفدار و
خواستگاردارن .
ممد تیغی که داشت با دقت به حرفای
اونها گوش می داد خون توی صورتش
جمع شده بود  .می خواست همان
جا چاقویش را دربیاورد و بکشد به
صورت آقای درداری  .هیچ چیزی نمی
تونست او را قانع کند که توهین های
یک مرد غریبه را در مورد دخترهای
روستای پدری اش بشنود و بی جواب
بگذارد .
جعفر آقا متوجه جریان شد و نگاهی
عصبانی به ممد آقا کرد که او را ساکت
کند و سپس به آقای درداری گفت :
خواهش می کنم  .قابل شما رو نداره .
اما باالخره ممد آقا دوام نیاورد و
نتوانست عصبانیتش را پنهان کند
و به آقای درداری گفت  :ببینم شما
خودتون  ،خوشتون میاد کسی از
خواهر و مادر شما چیزی بگه  .حاال
نه اینکه به ما برخورده باشه ولی هر
کس دیگه ای غیر از ما بود ممکن بود
ناراحت بشه .
آقای درداری لبخندی زد و گفت  :من
که چیزی نگفتم  .ناراحت نشین  .همه
می دونن که مردای بالل آباد بیش از
حد غیرتی اند و بخاطر زناشون ممکنه
خون به پا کنن ولی جامعه دیگه عوض
شده جانم  .طرز فکر مردم هم عوض
شده حتی بعضی از دخترای تهران
دوست پسر می گیرن و بعضی از
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پسرا هم دوست دختر  .دیگه قضیه
صد سال پیش نیس که مردم سر
مسائل کوچیک ناموسی به جون هم
بیفتن  .خود منم جوون تر که بودم
کمی غیرتی بودم ولی حاال دیگه
خیلی کمتر  .به عنوان مثال می خوام
براتون بگم که خودم همین االن  ،بین
خودمون باشه ها  ،چهار تا زن صیغه
ای دارم  .از این شاهد واضح تر .
جعفر آقا دهانش از تعجب باز ماند .
دلیل آقای درداری رو در مورد غیر
متعصب بودنش نفهمید .مگر زن
صیغه ای داشتن دلیل بر عدم تعصب
است ؟
جعفر آقا گفت :نوش جونتون باشه .
منم فکر می کنم غیرت زیادی دیگه
قدیمی شده  .هیچ آدم عاقلی به
خاطر این جور دلیل ها نمی یاد تیغ
به گلوی دوست صمیمی اش بکشه .
جعفر آقا نگاهی به ممد آقا کرد.
ناگهان جعفر آقا فهمید چه حرف بدی
زده  .او بدون اختیار به داستان ممد
اشاره کرده بود.
جریان مال چهار سال پیش بود که
ممد آقا سر یه موضوع ناموسی از
دوستش دلخور شد و صبح سحر رفت
دم خونه دوستش و وقتی که مرد در
را باز کرد ممد چاقویش را که قبال از
جورابش درآورده بود به گلوی مرد
بدبخت کشید .
خوشبختانه مرد زنده ماند ولی ممد
آقا رو چند ماهی به زندان انداختند و
باالخره با دوستی و وساطت و زحمات
جعفر آقا و دادن پول زیاد به شاکی
و گرفتن رضایت از اون ها ممد آقا از
زندان آزاد شد .
جعفر آقا بدون اختیار این حرف رو به
زبون آورد و نزدیک بود کار را خراب کند .
آقای درداری پرسید  :منظورتون

چیه ؟ کی به کی تیغ کشیده ؟ جعفر
آقا سعی کرد قضیه را ماست مالی کند
و گفت  :همین هفته پیش تو روزنامه ها
نوشته بودند  .مگر نخوندید؟ همه می
دونند که این غیرت چیز بدیه  .دیگه
تو این دوره زمونه کسی نباید تعصب
احمقانه داشته باشه  .مگه خدایی نکرده
توی دوران جهالت اعراب هستیم ؟ بابا
دیگه حاال توی ینگه دنیا موشک به
آسمون می فرستند .
ممد آقا احساس می کرد که از چپ و
راست به او توهین می شه  .خون خونش
رو می خورد  .باالخره از جا بلند شد و
بدون اینکه صحبتی کنه از اتاق بیرون
رفت.
آقای درداری گفت  :چی شده ؟ ایشون
ناراحت شدند ؟ جعفر آقا گفت  :نه
جناب  ،ایشون کمی ناراحتی مثانه دارند
 .چایی هم که زیاد خوردن باید برن
خودشونو خالی کنن  .آقای درداری
نگاهی به جعفر آقا کرد و گفت  :باشه و
سرش رفت توی پرونده .
جعفر آقا خوشحال شد که از شر ممد آقا
خالص شده و می تونه به تنهایی با آقای
درداری به مصالحه برسه .
ده پانزده دقیقه بعد جعفر آقا از اتاق
بیرون اومد و دنبال ممد آقا توی راهرو
گشت و او را پیدا نکرد  .پایین رفت و
توی خیابان جلوی ساختمون ممد آقا رو
دید .
خیابان مولوی نسبتا شلوغ بود و مردم
در رفت و آمد بودند  .هوای لطیف بهاری
پوست جعفر آقا رو نوازش می کرد .
ممدآقابادلخوریگوشهخیابانایستاده
بود .
جعفر آقا گفت  :بابا کجایی ؟ بیا خبر
خوب دارم .
ممد آقا گفت  :چطور شد ؟
جعفر آقا گفت :هیچی مالیات رو درست

آزادی

کردم  .شد هزار تومن  .بیا همین االن
بریم بانک پولش رو بدیم تموم بشه بره
 .ممد آقا گفت  :چی کار کردی ؟ پول
بهش دادی ؟
جعفر آقا گفت  :یک کمی خرج داشت
ولی می ارزید  .کارمون راه افتاد  .ممد آقا
گفت  :باشه دستت درد نکنه جعفر آقا .
من بدون شما چی کار کنم ؟
جعفر آقا گل از گلش باز شد .منتظر یک
قدر دانی کوچک از برادرش بود  .گفت:
قابلی نداره  .پس برادری واسه چیه ؟
اکبر الستیکی کنار خیابان ایستاده بود
که دو تا دختر بی چادر تر گل ور گل
رو دید  .دوستش افشین که کنار او
ایستاده بود به اکبر لبخندی زد و گفت
 :عجب مالی ان  .اکبر دنبال دخترا راه
افتاد  .افشین از خوشحالی سر از پا نمی
شناخت و در گوش اکبر نجوا می کرد .
اکبر گفت  :مگه خودت دست و پا نداری
که منو جلو میندازی  .دخترها حدود
پونزده سال سن داشتند  .معلوم بود از
این که دو تا پسر خوش قیافه دنبالشون
افتاده بودند بدشون نمی یاد و در عین
این که تظاهر به بداخالقی می کردند به
طور غیر مستقیم اونا رو تشویق به ادامه
این کار می کردند  .دخترها نسبتا خوش
قیافه بودند و با حالت عشوه گری راه می
رفتند  .اکبر پشت دخترها راه می رفت و
با فاصله حدود یک متری از آن ها سعی
می کرد دل اون ها رو به دست بیاره و
افشین هم با یک لبخند بزرگ روی
صورتش کنار اکبر راه می رفت .
اکبر به دختر گفت  :چه پیرهن قشنگی
پوشیدی  .کی برات خریده ؟
دختر جواب داد :برو گمشو .
اکبر گفت  :کجا گم شم ؟ من همه جا رو
بلدم  .گم نمی شم که .
دختر گفت  :برو این حرفا رو به خواهر
خودت بزن  .اکبر گفت :من که خواهر
ندارم  .نمی تونم به اون این حرفا رو بزنم
 .تازه مگه حرف بدی زدم ؟
دختر گفت  :من از این حرفا خوشم
نمی یاد  .اکبر گفت  :پس از چه حرفی
خوشت میاد ؟ گفت  :از حرفای مودبانه
و خوب و باکالس .
اکبر گفت  :من که بی ادبی نکردم.
خیلی هم با کالسم  .فقط گفتم که از
پیرهن تون خوشم اومده  .خواستم یه
دونه شبیه شو برای خواهر خودم بخرم
 .گفتم ببینم از کجا خریدین ؟ دختر
گفت  :تو که خواهر نداشتی  .چی شد
یه دفعه خواهر دار شدی ؟ اکبر گفت:
نه برای خواهر خودم  .برای خواهر
دوستم  .منظورم رو که می فهمی ؟
دختر گفت :نه نمی فهمم  .حاال از
چی ِ پیرهن من خوشت اومده ؟
ادامه دارد
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اصغر كله و « آى پَ َدم»
داشتم قصه ى بى بى گل را ،تند تند
توى حلقوم«آى پدم» مى ريختم.
پيش خودم گفتم هر چه زود تر اونو
برسونم به استادمون كه اونم بده به
يه روزنومه يا مجله اى چاپش بكنن.
آخه مى دونى چى؟ ديدم هى ايميل
مى كنه كه چرا داستاناتون را برام
نمى فرستيد .منم گفتم ،حاال كه
اينطوره ،بذار طورى داستان بارونش
كنم ،كه وقت سر خاروندن نداشته
باشه .چند تا را پشت سر هم براشون
فرستادم .خوشحال بودم و دلم خوش
بود كه همين روزها داستانام تو
روزنومه ها جولون میدن .و باز هم دلم
خوش بود كه يه روزى از اين روزها،
درى به تخته بخوره و خدا را چه
ديدى  ،يه آدم شير پاك خورده اى
پيدا بشه و مثل اون آقاهه كه برا اون
فيلم كذاييش جايزه اسكار گرفت.
ماهم همين طورى براى خالى نبودن
عريضه ،داستانمون فيلم بشه.
مى پرسين چرا؟
خب حقيقتش رو بخواين ،فهميده
بودم كه باالخره دو سه نفرى پيدا
شدن كه داستانا رو مى خونن .منم
ذوق زده شده و خوشحال از اينكه
دو سه نفر باالخره از هيچ نفربهتره،
خيلى احساس شادمانى می كردم.
اتفاقا يكى از اونا وقتى منو تو خيابون
ديد .گفت:
 فالنى ،نمى دونى چه قدر بد و بى راهنثارت كردم .با تعجب پرسيدم:
 چرا ،مگه چى شده؟ گفت :داستان « بر مرك خود
 وقتىِ
گريستم» رو مى خوندم ،هى خوندم
و هى لب و لوچه آويزون كردم .هى
خوندم و هى لب لوچه ام آويزون تر
شد  .كه به يه باره گفتى« :دخترم
تكانم داد و از خواب بيدارم كرد.
همين جا بود كه كلى فحش هاى آبدار
و آب نكشيده از نوع ناب ايرونيش،
نثارت كردم .اون روز ،هم دلم برات
سوخت و هم خوشحال شدم كه ُسرو
ُمرو گنده به عزراييل گفته اى ،برو در
خونه همسايه .تو همين خواب و خيال
بودم و همين طور تو حلقوم«آی پدم»
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نوشته اى از  :ج  .ميان آبى

حروف را مى چپوندم ،كه يهويي اصغر
كله پيدايش شد .حسابى عصبانى
بود .مثل كسى كه كارد به استخونش
رسيده باشه ،دست چپش را آفتابه
كرد و با اون يكى دست محكم كوبيد
روى ميز كه «آى پدمون» رفت رو هوا
و با ناله اى اومد پايين و مثل چراغ
نفتى ،پرتى زد و خاموش شد.
سرمو باال كردم ديدم ،اصغركله ست
گفتم:
 اصغر آقاى گل گالب ،بازم تويى!؟مگه تو رو مچاله نكردم و ننداختم تو
سطل!! چى شد كه بازم اين ورا پيدات
شده؟ اونم ،نه سالمى و نه عليكى.
تازه ،با يه حالتى اومدى كه انگارى
حقوق آخر برجتو از من طلبكارى.اونم
چنان مشت زدى ،كه «آى پدمون» را
فرستادى اون دنيا.
با دلخورى گفت:
 اوال ،اون ماساجه توى اون داستانقبليه ،كار خودشو كرد ،رفتم اون
باال برا خودم بيست و چهار ساعتى
بدون كم و كاست ،يه ضرب خوابيدم.
حرفشو قطع كردم و پرسيدم:
 منظورت از باال رفتم و خوابيدمچيه؟ كدوم باال را مى گى؟ خنديد و
گفت:
په هه ....مگه چن تا باال داريم؟ خب
معلومه كدوم باال را مى گم .رفتم توى
باال خونه ى شوما و گرفتم و تخت
خوابيدم.
تو دلم گفتم ،اي داد و بيداد« .حاال
ازكجا خرى پيدا كنيم تااين همه
باقالى رو بارش بكنيم»!
صالح ديدم ،خودمو به كوچه على
چب بزنم .پرسيدم:
 خب حاال چطور شد كه دوبارهاومدى سراغم؟ جواب داد:
 اومدم بهت بگم  ،من از دستاوساتون خيلى عصبانيم .حرفش رو
فورى قطع كردم وگفتم:
اوال ،اوسا نه و استاد .اصال مى دونى
چى ،تقصير منه كه دفعه اول وقتى
گفتى ،اوساتون ،چيزى بهت نگفتم.
دوما مگه استاد ما بنّاست  .يه عمر
درس خونده و زحمت كشيده تا به

آزادی

استادى رسيده .اون وقت شما ايشون
رو اوسا صدا مى كنى.
 يه طورايي خجالت كشيد و با حالى
گرفته گفت:
آخه بچه كه بودم ،يعنى جوون كه
بودم ،تابستونها مى رفتم كار مى
كردم كه بتونم يه پولى برا سينما ،يا
برا تفريح هاى ديگم در بيارم.
آخه ما كه پسر حاجى نبوديم كه
تابستونا بتونيم بريم ييالق و صفا
بكنيم.
خالصه يه همسايه داشتيم كه بنّا
بود .بهش مى گفتن ،اوس رمضون .برا
همينه كه همه را اوسا مى گيم .بابامون
ما را به او سپرد كه پيشش كار بكنم.
المصب بى رحم ،همون روز اول گفت:
 بچه ،برو اون فرقونو وردار و از اونكپه ى آجر پرش كن و بيار اينجا خالى
كن.
و ادامه داد:
 بعدشم بايد تا غروب ،تمام آجرارا كه ماشين خالى كرده ،دور تا دور
ديوارا خالى كنى .بدو ،بدو  .معطل
نكن.
آن روز غروب كه رفتم خونه ،آش و
الش شده بودم .از در ِد دستام و پاهام
تا صب نتونستم بخوابم .صب كه شد،
گفتم گور بابات با اون كارت .پول بى
پول .ديگه نرفتم كه نرفتم .كارمون
اين بودُ ،صب كه مى شد با بچه ها
تاعصرى با يه توپ پالستيكى تو
زمين خاكى فوتبال بازى مى كرديم
تا پاييز بياد و دوباره بريم مردسه.
بهش گفتم :
 اصغر آقايي كه كله ى آدما را كارمى ذارى و بار مى ذارى؛ يه كمى
وقتت را برا كله ى خودت كنار بذار و
برو  كتاب بخون تا ياد بگيرى كلمات
را درست تلفظ بكنى« .مردسه» نه
جونم  .مدرسه درسته .فورى گفت:
 آقا من قصه ى امير ارسالنو تاآخرش خوندم.
تو دلم گفتم ،بى خودى دارم روضه ى
ماه رمضون را براش مى خونم.
 يه دفعه اى يه فكرى زد به كله م.
بهش گفتم:
 چطوره روز يكشنبه كه ما كالسكالس درسى
داريم ،بياى اونجا و در
ِ
كه قبل از كالس ما تشكيل مى
شه .شركت كنى !.خانم معلم بسيار
مهربونى داره و...
هنوز حرفم تموم نشده بود كه گفت :
 آخ جون معلم اونجا يه خانومه؟بالفاصله گفتم ،زبونتو گاز بگير و
مواظب رفتارت باش .تو كه گفتى
ازدواج كردى و يه دختر جوون هم
دارى؟ پس بهتره ادب و نزاكت را

رعايت بكنى .ايشون يه خانوم بسيار
محترميه كه كلى از بچه هاى ما رو
خوندن و نوشتن ياد مى ده .براى
اولين بار از زبانش شنيدم كه گفت،
چشم آقا .ولى بعدش گفت ،باالخره
من نفهميدم كه به شوما آقا بگم،
آقاى نويسنده بگم ،داستان نويس،
يا يه چيز ديگه .جون مادرت بيا و
تكليف منو روشن كن .گفتم:
 -واال خودمون هم مونديم توش .به

نمى كنه بهشون بگه زير ابروشون
دوتا چشم ورقلمبيده قرار داره .بعد
از مكثى كه انگارحرفهاى مرا پذيرفته
باشد ،گفت:
 خالصه اومدم اوال از روى خلوصنيت بهتون بگم ،كه اين فير نيست كه
داستان منو ندين چاپ كنن .بعدش
هم مى خوام برى و از طرف من به
استاد جونتون بگى كه اگه «از سون
از پاسيبل » يعنى هر چه زود تر ،نده
اونو چاپ بكنن .اون وقت من مى دونم
و اون كالستون .عصبانى شدم و گفتم:
 صبر كن ببينم .اوال ،چى چى واسخودت دور ور داشتى و هر چه
دلت مى خواد به زبون مى
يارى .مگه شهر هرته كه
اومدى ويك ريز حرف
مىزنى و شاخ و شونه
برا استادمونمىکشى.
اونم با اين كلمات
قلمبه سلمبه.
دوما ،حاال
چى شده
كه

نفهميديم كه باالخره سر پيازيم
يا ته پياز يا اصال غشاى الى پياز،
كه ميندازنش دور .پرسيدم:
 خب ،داشتى مى گفتى كه از دستاستادمون عصبانى هستى .ميشه بگى
چرا ،چى شده ؟ با تغ ّير گفت:
 چى مى خواستى بشه .مگه قولندادى كه داستانمو برا آقا معلم
برفستى ،تا اونم بده به يه روزنومه
؟ بازم دوباره رو به او كردم و گفتم:
 برفستى ،نه .غلطه ،بفرستى!خنديد.
ادامه دادم:
 چرا قول دادم .اما ممكنه هنوزوقت نكرده اونو بخونه .يا تو نوبت
چاپ باشه .با ناراحتى گفت:
 اين « فير» نيست كه داستاناىديگرون را بده بچاپن و ما پشت د ِر
روزنومه بمونيم و هى سماق بمكيم.
با تعجب گفتم:
 اصغر آقا چى شده؟ چرا امروز بعضىاز كلمات را قاطى مى كنى؟
بچاپن را ،به اونايي مى گن كه مال و
منال مردم را مى چاپن و آب ازآ ب هم
تكون نمى خوره و هيچكه هم جرأت

مرتب تو حرفات انگليسى مى پرونى؟
مگه زبون شيرين خودمون چه عيبى
داره؟
جوابم داد كه:
 اوال ببخشيد گاهى وقتا بى خودىعصبانى مى شم و دور ور مى دارم .
دوما ،وقتى مى بينم يارو هنوز دو روز
و نصفى نيست كه بخارجه اومده ،هى
تو حرفاش انگليسى مى پرونه .گفتيم،
ما كه سى ساله داريم تو اين مملكت
همينطور سفارش پيتزا مى ديم ،اونم
به زبون انگليسى .خب از كى ،كمتريم.
مثال يه روز زنگ زديم بهمين دوستى
كه تازه اومده و هنوز جوهر ويزاش
خشك نشده  .از اونور خط جواب مى
ده ،هلو ،ديس ايز جان! خواستم بهش
بگم جانت بى بال .اما به زبونم نيومد.
تو دلم گفتم جانت پر از بال .جوابش
دادم:
 جوادى ...ذليل مرده ،از كى ،شدىجان و ما نمى دونستيم ؟ اقال بذار يه
كمى از اومدنت بگذره ،اونوقت اداى
تازه بدوران رسيده هارو در بيار.
جوابم داد:
 -جون تو ،اصغرى ،نمى دونى چه

هر حال،
عمرمون
گذشت و
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كيفى داره .وقتى به اونور آبيا،
انگليسى مى پرونم .حس مى كنم كه
دارن مرض شقاقولوس ١مى گيرن.
خالصه پيش خودم گفتم ،بعد از سى
سال بذار من هم از اين ببعد ،مزمزه
كنم ،ببينم انگليسى پروندن چه مزه
اى داره .جوابش دادم :
 اتفاقا ،اصال مزه نداره .اگه از اينببعد مى خواى با من حرف بزنى ،فقط
با زبون اصغرى بايد حرف بزنى ،اونم با
ادب و با نزاكت تمام.
يهويي بيادم اومد و پرسيدم:
 اصال چطور شد كه تو دوباره اومدىتو مغزم و منو از كار و زندگى وا
داشتى؟ خنديد و اشاره به سرم كرد
گفت:
 تو نميرى عجب جاى راحتيه.برا خودم لميدم اونجا .سرم را،
روى مخت گذاشتم و پاهامو دراز
كردم روى مخچه ت و دارم اين
نخهاى توى مغزت را كه عين كالف
سر در گم شدن ،راست و ريس مى
كنم .راستى يادم رفت ازت بپرسم،
چرا اين قدر سيماى شوما قاطين؟
نگاه چپ چپى بهش انداختم .تو
همين حال و احوال «آى پدمان»كه
با مشت اصغر كله نيمه خاموش شده
بود .همين طور جلوى چشممان پر پر
زد و ديگه اصال روشن نشد .هر چه
قربون صدقه اش رفتم ،حاليش نشد
كه نشد.
گفتم بذار يه جورايي سرش كاله
بذارم .آخه آدم كه نيست كه شعور
داشته باشه .دگمه شو فشار دادم و
كال از زندگى انداخته و را سياهش
كردم.
به اصغر كله گفتم:
 همه اش تقصير توئه .بازم پيدايتشد و شروع كردى به مردم آزارى.
جوابم داد :
 من كه بهت گفتم تا داستانم چاپنشه ،ول كن نيستم .تازه حاال كجاشو
ديدى! دفعه ديگه ميام سر كالستون
و كله همه تون رو بار مى ذارم .اومدم
جوابش را بدم .بخودم گفتم ،بهتره كه
هم كالمش نشم و گرنه بازم روز ازنو
و روزى از نو .مى دونم اونقدر پيچم
ميده تا كالفه ام بكنه .سعى كردم از
مغزم دورش كنم .اما حريفش نشدم.
او جا خوش كرده و بقول معروف كنگر
خورده و لنگر انداخته بود.
دگمه ى« آى پدمون» رو دوباره فشار
دادم تا شايدروشن بشه .به اون گفتم،
جون مادرت ،تو يكى ديگه مردم
آزارى نكن .بيا و مردانگى ...اصال
چرا مردانگى!؟ اومديم و معلوم شد
كه «آي پدمون» يه خانوم بود .اون

وقت چى؟
خب ،اين چارتا مويي هم كه از دست
گل بانو ،نجات پيدا كردن ،بر باد
ميرن .پس گفتم :
 اگه مردى ،بجون هرچى مرده .اگهخانومى ،بجون هر چى خانومه ،بيا و
خانمى كن و خودت خودتو راه بنداز.
براش قسم و آيه كه واهلل ،باهلل تقصير
من نبود .خودت ديدى  كه ،كار ،كار
اصغر كله بود.
ديدم ،صفحه باز شد و يكى از اون
گردالي ها كه تويش نقاشى شده
جلويم ظاهر شد.
همونى كه مى گه  «.چشم چشم ،دو
ابرو ،دماغ و دهن ،يه گردو» .قوس
دهانش هم بطرف باال بود .یعنی داشت
بمن مى خنديد .گفتم:
 چى شده! مگه حرف خنده دارىزدم ؟ نوشته اومد كه:
 خنده دار كه چه عرض كنم .مىبينم ،چنان دلواپس و دست پاچه
اى كه انگارى استاد ت بيكاره و هيچ
كار و زندگى نداره و نشسته و چشم
دوخته به رايانه اش تا ببينه كى،
داستانهاى شما بهش مى رسن!
آدم حسابى ،ايشون خودشون اونقدر
گرفتارن ،كه وقت سر خاروندن ندارن،
چه برسه كه وقت بكنه داستاناى
صنار،سه شاهى شمارو بخونن.
و باز دوباره نوشته اومد كه:
 مگه همين يكى دو هفته ى پيشنبود كه پدر منو سوزوندى تا تونستم
چند تا از داستاناتو تايپ كنم؟ پس
چى شدن؟ حتى يكى از اونا هم برا
چاپ نرفته.
با خودم فكر كردم ،تو نميرى راست
مى گه ...ها.
دوباره به خودم گفتم ،واهلل عقل اين «
آى پدم» هم از عقل آدمايي مثل من
بيشتره.
يه نگاهى به نوشته هام انداختم و
ديدم حق با اونه.
تا دلت بخواد ،داستاناى نخونده و
چاپ نشده دارم .نگاهى به « آي پدم»
انداختم و يه دفعه يه فكرى به سرم زد
و گفتم ،چطوره مثل كارمنداى ادارات
كه بعضى وقتا به مرخصى بدون حقوق
ميرن .منم برا يه مدتى به مرخصى ى
بدون داستان برم .آقاجون ،چشمتون
بد نبينه ،هنوز فكرم تموم نشده بود
كه صداى اصغر كله بلند شد كه :
 داداشى ،برا خودت نبر و نه دوز.ازين فكراى خام هم نكن و به خودت
هم اصال زحمت نده كه حاال حاال ها
خبرى از مرخصى نيست و نخواهد
بود .پرسيدم:
 -آخه چرا؟

آزادی

جواب داد :
 واسه ى اينكه تا داستانم را توىروزنومه چاپ نكنن ،همين جا بيخ
گوش شوما پلكيده م و ازجامون
تكون نمى خورم.
 ديگه داشتم از كوره در مى رفتم.پيش خودم گفتم ،داره از خوش
اخالقی من سوء استفاده مى كنه.
باالخره يه جايي بايد ترمزش رو
بكشم تا اين قدر الدرم بلدرم در
نياره .با صدای رسايي بهش گفتم:
 ببينيد ،آقاى اصغرآقاى كلهپز،مواظب رفتار ،گفتار و كردارتان
باشيد  .يادتان باشد كسى كه شما را
آفريد ،مى تواند با يك اشاره شما را
نابود كند .من آفريدگارشما هستم.
كسى كه از دستور خالق خود سر
پيچى كند ،محكوم به فناست پس اين
را بدانيد كه خالق شما به همان شكلى
كه شمارا آفريد ،مى تواند با يك نيش
قلم شما را به قعر دره بفرستد.
ساكت شدم و منتظر عكس العملش
موندم .هرچه انتظار كشيدم خبرى
ازش نشد .احساس كردم كه فعال از
ذهنم خارج شده و از اين دور حوالى
دور شده .نفس عميقى كشيدم و
نوشتن داستان بعدى را شروع كردم.
اما هنوز چند لحظه اى نگذشته بود
كه صدايي در گوشم طنين انداخت.
صدايي كه از پس ذهنم بود .صدايي
كه انگار از ته چاهى عميق يا از راهى
خيلى دور  ،شايد از انتهاى زمين
شنيده مى شد كه گفت:
 -برررررررر مى گردم.

_____________
-١مرض شقاقولوس يا قانقاريا :يعنى
فساد كامل حيات در يك عضو بدن
و تباه شدن رگها و اعصاب آن عضو.
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کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور
اشاره  :بطور معمول این صفحه
یکی از
اختصاص به معرفی
طنزپردازان ایران دارد؛ اما چون
نوروز است و بهار و تعداد صفحات
مجله محدود  ،حیفم آمد شعر زیبای
طنز پرداز نامدار هادی خرسندی
گرامی دراین ویژه نامه چاپ نشود.
پس این بار«غم مخور» رادربست به
شعر هادی اختصاص دادم.
عیدی ازاین بهتر نمی شود
مبارکتان باد.
کیخسروبهروزی

غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
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بخیر گذشت !

حافظ

گفت وگو بابهار

بهارا  ،این حوالی آمدی باز؟
ببینم ! دست خالی آمدی باز؟
بهارا  ،الله ات کو سنبلت کو؟
بمیرم من  ،بهارت کو؟ گلت گو؟
بهارا از کدامین سرزمینی
که دلگیری  ،پریشانی  ،غمینی ؟
بهارا ،از کدامین خاک هستی ؟
چرا دلمرده و غمناک هستی ؟
بهارا ،پس چراهستی سیه پوش
چرا پس بلبلت بنشسته خاموش ؟
چرا برروی گلهای تواکنون
نشسته جای شبنم قطزۀ خون؟
بهارا ،ازکجا می آیی امروز
چنین آشفته ومشکوک ومرموز؟
کسی آیا ترا آزرده کرده؟
که گلهای تراپژمرده کرده؟
کسی بی حرمتی کرده به بلبل
کسی حرفی زده  ،نازکتر از گل؟
بهارا ،خنده هایت راچه کردی؟
چه پیش آمد  ،صفایت راچه کردی
توپیک خوش خبر بودی  ،نبودی؟
تواحساس سفر بودی  ،نبودی؟
توشوق زیستن بودی  ،بهارا
توفصل خوب من بودی بهارا
نبینم این چنین دلمرده باشی
پریشان  ،بی صفا ،پژمرده باشی
نبینم بی گل وبی برگ باشی
نبینم فصل سرد مرگ باشی
نبینم برگ هایت زرد باشد
تنت خسته  ،دلت پردرد باشد

اگرزندگی هزار
دلیل برای گریه تو
دارد تو هزاردلیل
برایخندیدن
داشته باش

نبینم جای بلبل هر کالغی
نشسته روی شاخه  ،توی باغی
بهارا ،آسمانت غصه دارد
نمی خواهد چرا ابرت ببارد؟

آزادی

بهارا  ،باصفاشو  ،اخم واکن
درو دشت ودمن راباصفاکن
توآ« فصل قشنگ وباشکوهی
توطفل دامن البرزکوهی

زمانی بوی ایران داشتی تو
بهارا ،خوب گل می کاشتی تو
زدریای خزر  ،تابحرعمان
به زیر پای تو  ،می شد گل افشان
بگو نسرین و یاس وسوسنت کو
بهارمن  ،هوای میهنت کو؟
چه شد بوی کویر وجنگل ودشت
چرا اینجور اخالق توبرگشت؟
بهارا ،گشتم از تو پاک دلسرد
نمی خواهم ترا  ،برگرد برگرد
تواز یک گردباد تندو کوتاه
چرا جاخورده ای ای فصل دلخواه؟
توبایک ملتی همراه بودی
کجا مرعوب شیخ وشاه بودی؟
توای فصل قشنگ وانقالبی
سه سالسی می شود دراعتصابی
چه پیش آمد چراترسیده ای تو
چه موجود غریبی دیده ای تو؟
نمی خواهم ترا غمگین ببینم
سیاه وخسته و سنگین ببینم
به فروردین بگو  ،تا شادباشد
سبک چون بالهای بادباشد
بگو اردیبهشت را ،بخندد
د ِر غم را به روی خود ببندد
به خردادت بگو  ،غمگین نماند
بگو بلبل برای گل بخواند
به بلبل ها بگو آزادباشند
سراسر نغمه و فریادباشند
که می آید زره  ،روز رهائی
به پایان می رسد شام جدائی
نمی ماندبجا  ،این روزگاران
بهاران می رسد  ،زیبابهاران
بهارا ،مابسی آزار دیدیم
خزان،درعمرخودبسیاردیدیم
خران اما  ،نمی پاید همیشه
بخشکد برگ را ،اما نه ریشه
چوماهم ریشه در آن خاک داریم
کجا از این خران ها ،باک داریم
بهارا  ،این سفر ،همراه با باد
بیاور بوی خاک احمدآباد.

یه عاشقی از طبقه صدم یه ساختمون
می پره پائین .به طبقه پنجم که می رسه
میگه ُ :خب الحمداهلل تا اینجاش که بخیر
گذشت !

معلم به دانش آموزی میگه با بالش جمله
بساز،
میگه :یه گنجشک دیدم با تفنگ زدم به
بالش!!!

تفکیکجنسیتی
یک روز احمدی نژادرا می بینند که فرق
سر باز کرده  .ازاو سئوال می کنند چه
شده که امروز فرق سر بازکردی؟ واو
باقیافه ای جدی جواب می دهد:
امروز شپش های مرد این طرف هستند
و شپش های زن اون طرفند.

روزی جوانی در خیابان می رفت که
بادی با صدای بلند از خود خارج می
کند .و برسرعت قدمهایش می افزاید.
چند دقیقه ای که می رود متوجه می
شود که افرادی اورا تعقیب می کنند.
می پرسد «:آقایان چه می خواهید که
مرا تعقیب می کنید؟
به او می گویند  :بوق زدی باید سوار
کنی .
آتش نشانی
اسکاتلندی ها به خست معروفند .روزی
خانه یک اسکاتلندی آتش می گیرد یک
اس .ام .اس میده به آتش نشانی و می
گوید:
به این شماره ای که افتاده زنگ بزنید تا
بگویم آدرسم کجاست .

خبرنگار:براي محرم امسال چه برنامه هايي
داريد؟
 ما امسال 10تا علم اضافه کرديم 15/تاپرچم150/تا زنجير12/تا قمه و40تا
زنجيرزن جديد در مجموع انشاءاهلل محرم
امسال ديگه پدر يزيد رو در میاریم!

درانجمن شهر سوسنگرد پیشنهاد می شود
که نام شهررا اسالمی کنند .پیشنهادات
زیادی می شود اما از همه مهمتر این بود که
اسم سوسن گرد را به فاطمه توپول تبدیل
کنند .فع ً
ال این نام دردست بررسی است .
زن ذلیل!

نیک آهنگ کوثر

دخترانخوشبخت
قدیم ها یک خانواده  7تا دختر خودشون
ان راشوهر می دادند وهمگی خوشبخت می
شدند .حاال یک خانواده دخترش را هفت
بارشوهر میده و باز دختر به خونه باباش بر
می گرده.

معلم :نه این بالش ،اون یکی بالش،
میگه :با تفنگ زدم به اون بالش!!!
معلم :اصأل بالش رو بی خیال شو؛ با
تشک جمله بساز!
میگه :تو شک داری زدم به بالش؟!!!
معلم :نمیخواد اصأل با پتو جمله بساز!
میگه :پَه تــو شک داری زدم به بالش!!!
معلم:آقا نخواستیم اصال با تخت جمله بساز!
میگه:خیالت تخت ،زدم به بالش!!!

روز قيامت خدا به مردا ميگه :اونايي كه زن
ذليل بودن سمت چپ بقيه سمت راست .همه
ميرن سمت چپ فقط يكي نميره .خدا بهش
ميگه چرا تو نرفتي اونور؟ ميگه :خانومم
گفته اينجا وايسا
متلک !
بسیجیه می خواسته به دختره متلک بگه بهش
میگه :خوشگله نمازتو خوندی؟
لباس عید!
از بهر روز عيد سلطان محمود خلعت هر
كسي تعيين مي كرد .چون به طلحك رسيد
فرمود كه پاالني بياوريد و بدو دهيد.
چنان كردند .چون مردم خلعت پوشيدند
طلحك آن پاالن در دوش گرفت و به
مجلس سلطان آمد.
گفت :اي بزرگان عنايت سلطان در حق
من بنده از اينجا معلوم كنيد كه شما همه
راخلعت از خزانه فرمود دادن ولی جامة
خاص از تن خود بركند و در من پوشانيد

داماد ومادرزن
داماد میره عیادت مادر زنش .میگه
بهتری؟ میگه تبم قطع شده ولی گردنم
هنوز درد میکنه..میگه انشااهلل اونم قطع
میشه.
سئوال جدید برای خواستگاری

شماره  -74سال هفتم

محرم امسال!

نام اسالمی!

سواری!

پس از تجاوز پلیس عربستان به دوجوان
ایرانی در فرودگاه مکه که جمهوری

شماره -74سال هفتم

اسالمی آن را به عنوان دروغ سال به
طرفدارانش قبوالند اکنون جوانانی که به
خواستگاری می روند با این سئوال روبرو
می شوند:
 -پسرم انشااهلل به مکه که نرفتی ؟

بسیجی آینده

معلم  :بابا تو دیگه کی هسی؟
میگه  :ممنون آقا من بسیجی آینده هستم

روز وروزگارتان خوش نوروزتان پیروز

آزادی
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خاطرات آدم وحوا

			
نوشته مارک تواین
قسمت دوم
سه ماه بعد :سردرگمی بجای اینکه کم
شود  ،زیاد تر شده است  .می خوابم
امانه زیاد . .او دیگر دراز نمی کشد.
حاال با چهارپا این ور وآن ور می رود.
بااین حال با بقیۀ جانوران متفاوت
است  .زیرا پاهای جلو بطور غیرمعمول
کوتاهند .درنتیجه بخش اصلی بدنش
بطور ناراحت کننده ای درهوا قرار می
گیرد ،واین زیاد جذاب نیست  .آن مانند
ما ساخته شده اما روش جابجا شدنش
نشان می دهد که از نوع ما نیست .
پاهای کوتاه جلو وبلند عقب نشان می
دهد که آن از خانواده کانگوروست ؛
اما گونه ای متمایز دررده بندی زیست
شناسی  .زیرا کانگوروی واقعی می جهد،
درحالی که این هرگز این کاررا نمی کند.
با اینهمه آن گونه ای غیرعادی وجالب
توجه است که پیش ازاین طبقه بندی
نشده  .ازآنجا که من آن را کشف کرده
ام خودرا محق می دانم که افتخار این
کشف را به نام خودم به ثبت برسانم .
از اینرو آن Kangarcorum Adamiensis
نامیده شده است ...
آن وقتی که آمد باید جوان بوده باشد.
زیرا ازآن زمان بی اندازه رشد کرده ،
حاال پنج بار بزرگتر شده است  .وقتی
که ناراضی است می تواند بیست ودو
تا سی وهشت بار بیشتر از پیش جیغ
بزند .با اعمال زور سروصدایش کم نمی
شود و نتیجۀ عکس دارد  .به همین
دلیل من دیگر روشم را تغییر دادم .
حوا می گوید با قانع کردنش وبادادن
چیزهائی که پیش از آن به او نمی داده،
ساکت وآرامش می کند .همچنانکه
پیش از این گفتم من درخانه نبودم
که او آمد .حوا گفت اورا درجنگل پیدا
کرده  .این به نظر عجیب می آید که
فقط یکی بوده باید باز هم از جنس او
پیدا شود .برای همین هفته ها خودم را
خسته کردم که یکی دیگر مثل او پیدا
کنم که به کلکسیونم اضافه کنم واین
هم بتواند بااو بازی کند ..مسلم ًا آرامتر
خواهدشد.وما آسانتر می توانیم آن را
رام کنیم  .ولی نتوانستم حتی یکی پیدا
کنم .وازهمه عجیب تر  ،حتی ردپائی
از همجنس او نیافتم .آخر او روی زمین
زندگی می کند ونمی تواند بی کمک
دیگری جائی برود .بنابراین چطور
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ترجمه  :آدمک

بدون به جا گذاشتن رد پائی دررفته؟
تعدادی تله گذاشتم  ،بیفایده بود .همه
جورجانوری بدام انداختم مگر یکی
مثل این  .فکر می کنم جانوران صرف ًا
ازروی کنجکاوی به داخل تله می روند
که ببینند برای چه آنجا شیر(خوراکی)
گذاشته اند ،.گرچه آنها هرگز آنرا نمی
نوشند.
سه ماه بعد :کانگوروهمچنان بزرگ
می شود که بسیار گیج کننده وعجیب
است  .هیچکس را نمی شناسم که به این
سرعت بزرگ شود .او حاال روی سرش
پشم دارد .نه مثل پشم کانگورو .درست
مثل موی ما اما خیلی ظریفترونرمتر،
بجای اینکه سیاه باشد  ،سرخ است .من
دیگر دارم عقلم راازدست می دهم .با
رشد بی امان وگیج کنندۀ این موجود
عجیب الخلقه غیر قابل طبقه بندی
جانورشناسی  .اگر می توانستم یکی
دیگر گیر بیاورم  -که از یافتن آن
مأیوس شدم  -بی شک این یک گونه
جدید و تنها نمونه است  .بااینهمه یک
کانگوروی واقعی گرفتم و آوردم  .با این
فکر که آن یکه وتنهاست وخویشاوندی
نداردیا هیچ جانوری که بتواند با آن
احساس نزدیکی یا همدلی کند دراین

آزادی

اطراف نیست  .بهتر است دوستی
داشته باشد؛ برای اینکه دراین وضعیت
بیکسی دربین غریبه ها که راه ورسم
و عاداتش را نمی دانند راهی پیداشود
که احساس کند دربین رفقایش هست.
اما این اشتباه بود .او با دیدن کانگورو
آنچنان بیقرار و عصبانی شد که متقاعد
گردید که هرگز مثل آن را ندیده است .
دلم برای این حیوان کوچک پرسروصدا
ی ضعیف می سوزد.اما کاری ازدستم
برنمی آیدکه اورا خوشحال کند .اگر
می توانستم آن را رام کنم  ،اما این
عملی نیست  .هرچه بیشتر کوشش
کردم بنظرم بدترشد .وقتی که گریه
وزاری وهیجان اورا می بینم  ،ازته قلب
غصه می خورم  .خواستم بگذارم او
برود .اما حوا گوشش بدهکار نیست  .این
سنگدلی است  .بااین حال ممکن است

آدم وحواپس از رانده شدن از بهشت

حق با حوا باشد از آنجا که نمی توانم
یکی دیگر مثل آن پیدا کنم  ،شاید
برای همیشه یکه وتنها بماند.
پنج ماه بعد :نه  ،آن کانگورو نیست .
برای اینکه خودش را به وسیله گرفتن
انگشت حوا نگهمیدارد.وروی پاهای
عقبش چندقدم راه می رود وسپس می
افتد.او ممکن است خرس باشد .اما هنوز
ُدم ندارد  .پشم هم فقط روی سرش
دارد .با آنکه همچنان رشد می کند ،
اما این غیر عادی است  ،برای اینکه
خرسها زودتر ازاین بزرگتر می شوند.
اززمان نزول بال  ،خرسها خطرناکترشده
اند .من دلم نمی گذارد که این بدون
پوزه بند دورتراز اینجا پرسه بزند .من
پیشنهاد کردم یک کانگورو برای حوا
بیاورم  ،اگر رضایت بدهد این برود .اما
بیفایده است  .من فکر می کنم او حاضر
است ما با هرنوع خطری روبرو شویم .
حوا دیگر مثل قبل نیست  .او عقلش
راازدست داده است .
دوهفته بعد :دهانش را آزمایش کردم.
هنوز خطری نیست ؛ فقط یک دندان
دارد .هنوز ُدم ندارد .حاال بیش از
گذشته جاروجنجال راه می اندازد؛
بیشتر شبها من از پناهگاه بیرون می
زنم .اما صبح باید برگردم برای صبحانه
و ببینم دندان بیشتری درآورده یانه ،
اگر همه دندانهایش درآمد زمانی است
که باید ازاینجابرود ،با ُدم یا بدون ُدم ،
زیرا خرس نیازی به ُدم نداردکه خطرناک
باشد.
چهارماه بعد :یک ماهی می شد که برای
شکاروماهی گیری به ناحیه شمالی رفته
بودم  .حوا آنجا را بوفالو نامیده  ،شاید
برای اینکه درآنجا هیچ بوفالوئی نیست.
دراین فاصله خرس یادگرفته که به
تنهائی باپاهای عقبش به اطراف برود
ومی گوید «پاپا» و «ماما» بی شک آن
 ،یک گونه جدید است  .البته این تشابه
به سخن گفتن ممکن است کام ً
ال
تصادفی باشد .شاید هیچ منظور ومعنی
درآنها نباشد .وضعیتی شگفت آوراست،
چیزی که هیچ خرس دیگری نمی تواند
از خودش دربیاورد .تقلید گفتار  ،فقدان
پشم و نداشتن ُدم  ،کام ً
ال حاکی ازآن
است که این یک نوع جدید خرس
است .تحقیقات آتی بی اندازه جالب
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توجه خواهد بود .دراین بین من
سفری دور ودراز به جنگلهای شمال
خواهم رفت  .وباتمام نیرو به جستجو
خواهم پرداخت .مسلم ًا یکی دیگر باید
یک جائی باشد ،درآن صورت این یکی
کمتر خطرناک خواهد بود وقتی که یکی
از گونۀ خودش بهمراه داشته باشد .من
بی درنگ باید بروم .امااول باید به این
پوزه بند بزنم .
سه ماه بعد :ازآنجا که موفقیتی کسب
نکردم این جستجوئی بسیار خسته
کننده بود .دراین بین حوا بدون اینکه
از ملک خودمان بیرون برود  ،یکی
دیگر پیدا کرد! من هرگز این شانس را
نداشتم  .اگر یکصد سال هم در جنگلها
می گشتم  ،هیچگاه به این چیز برخورد
نمی کردم .
روز بعد :این تازه وارد را با آن یکی
قبلی مقایسه کردم  ،کام ً
ال روشن است
که آنها ازیک جنس هستند .می خواهم
برای کلکسیونم پوست یکی را پرکنم
 .اما حوا به دالئلی نظرش منفی است
 .بنابراین من این ایده را رها کردم ،
بااین حال فکر می کنم این اشتباه
است  .چون اگر آنها از اینجا بروند ،
برای علم جبران ناپذیر است  .سالخورده
تر سربراه تر شده ومی تواند بخندد
وحرف بزند مثل یک طوطی  .شکی
نیست که اینها را ازطوطی یاد گرفته ،
زیرا با آن دمخور است و استعداد تقلید
پیشرفته ای دارد .بااین حال حیرت
زده خواهم شد .اگر آن یک نوع جدید
طوطی باشد ؛ گرچه فع ً
ال جای تعجب
نیست  ،چون روزهای نخست ماهی بود
وبعدازآن هرچیز دیگری که فکرش را
بکنی  .این تازه وارد به همان زشتی
آن یکی درروزهای اول است  .وهمان
رنگ ورو وگوشت خام گوگردی رنگ
را داردوهمان کلۀ غیر عادی بدون
هیچپشمی روی آن  .حوا اسم اورا
«هابیل» گذاشت .
ده سال بعد :آنها پسرند؛ مدتها پیش به
این پی بردیم .آنها با اندام کوچک و نابالغ
آمده بودند وباعث سردرگمی ماشدند ؛
ما به آن عادت نداشتیم  .حاال چندتا
دختر هم هستند .هابیل پسر خوبی
است  .اما قابیل اگر خرس مانده بود
بهتر بود .بعداز این همه سالها نی بینم
که دربارۀ حوا اوائل اشتباه می کردم .
بااو بیرون از باغ بهتراست تازندگی
درآنجا بدون او .آن وقتها فکر می کردم
او خیلی حرف می زند  .اما حاال غمگین
خواهم شد اگر آن صدا خاموش و از
زندگی ام بیرون رود .به شاه بلوط برکت
دهد که مارا به هم نزدیک کردو به من
یادداد که صفای قلب و جذابیت روح اورا
بشناسم .
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***

آدم وحوا با هابیل وقابیل

بخش دوم
دفتر خاطرات حوا
(ترجمهاززباناصلی)نوشتهمارکتواین
امروز سن من تقریب ًا یک روز کامل
است .دیروز من رسیدم  .به نظرم اینطور
می آید .این جوری باید باشد.برای اینکه
اگر پریروز بود وقتی که این اتفاق افتاد ،
من آنجا نبودم  .یاشاید من به خاطر نمی
آورم  .البته ممکن است این اتفاق افتاده
باشد ومن متوجه نشده باشم  .بسیار
خوب  ،ازاین به بعد باید خیلی مواظب
باشم  ،اگر هرروزی بیش از پریروز
اتفاق افتاده باشد من از آن یادداشت
برخواهم داشت  .بهترین کار این است
که آن را بادقت شروع کنم ونگذارم
یادداشتها درهم وبرهم وآشفته شود.
برای اینکه غریزه ام به من می گوید
این جزئیات روز گاری برای تاریخ
نویسان مهم خواهد بود .زیرا احساس
می کنم من یک کار آزمایشی هستم ؛
عین ًا مانند یک کار آزمایشی  .غیر ممکن
است کسی پیش از این خودرا یک کار
آزمایشی احساسکرده باشد .متقاعد
شده ام که من همین هستم که هستم
 .یک کار آزمایشی  ،درست یک کار
آزمایشی ونه بیشتر.
پس اگر من یک کار آزمایشی هستم ،
آیا یک کار آزمایشی تمتم عیار هستم؟
نه  ،فکر نمی کنم  .به نظرم باید بقیه
ای هم داشته باشد .من فقط بخش
اصلی آن هستم .وفکر می کنم مابقی
سهمی دراین مسئله داشته باشد.
دراین موقعیت آیا باید مطمئن باشم یا
مراقب ،وازآن مواظبت کنم ؟ شاید مورد
دوم  .غریضه ای به من می گوید برتری
وتفوق نتیجۀ هشیاری وگوش به زنگ

بودن بعدی است ( فکر می کنم این
عبارت خوبی است برای کسی به سن
وسال وجوانی من ).
همه چیزبهتراز دیروز بنظر می رسد.
دیروز برای تکمیل نهایی عجله شد ؛
کوهها دروضعست ناهمواری رها شدند.
بعضی از دشتها انباشته تاز آشغال
وزباله است وچشم انداز آنها بسیار
دل آزار شده  .آثار شکوهمند وزیبای
هنری نباید دستخوش شتاب و بی
حوصلگی باشد .این دنیای جدید و
باشکوه درحقیقت اثری زیبا و باعظمت
است و باوجودکمبود وقت  ،تقریب ًا عالی
وکامل است .
ستاره های زیادی دریک جا جمع شده
اندودرپاره ای جاها تعدادشان اندک
است  ..بی شک هرچه زودتر باید اصالح
شود .ماه دیشب از جایش دررفت و به
پائین ُسر خورد وافتاد .ضایعۀ بزرگی
بود .فکر آن دلم را می شکند .هیچ چیز
دربین این تزئینات و آذین بندیها به
پایۀ زیبایی وکمال آن نمی رسد .اگر
دوباره برگردد باید بهتر از این سرجایش
محکم شود .البته نمی شود گفت
کجارفته  .گذشته از این معلوم نیست
چه کسی آن را گرفت و پنهان کرد .برای
اینکه خودم هم همین کاررا می کردم .
فکر می کنم دردیگر کوارد می توانم
صادق و روراست باشم  ،اما بتازگی پی
بردم که اصل وبنیاد من عشق و شور
واشتیاق به زیبایی است  ،به همین
خاطر نمی شود به من اعتماد کرد اگر
ماهی که متعلق به دیگری است ومن آن
را نگهداشته ام وآن شخص نمی داند .
از ماهی که بهنگام روز یافتم می توانم
صرفنظر کنم  ،برای اینکه ممکن است
کسی ببیند .اما اگر آن را درشب یافتم
عذروبهانه ای پیدا می کنم که دربارۀ
آن چیزی نگویم  .ماه ها خیلی زیبا
ورؤیائی هستند ومن آنهارا دوست دارم
 .دلم می خواست پنج شش تا از آ«ها

آزادی

داشتیم  .هیچوقت خسته نمی شدم که
درساحل پوشیده از خزه دراز بکشم و به
آنها نگاه کنم .
ستاره ها باهم خوبند  .دلم می خواست
چندتا از آنهاداشتم وروی گیسوانم می
گذاشتم  .فکر می کنم هیچوقت نتوانم .
تعجب می کنیدکه بدانید آنها چقدر دور
هستند ،گرچه چنین بنظر نمی آیند.
دیشب وقتی برای اولین بار ظاهرشدند
و تالش کردم یکی از آنها راباچوب به
زیر بکشم .اما کوتاه بود .خیلی تعجب
کردم  .بعد سعی کردم چند کلوخ به
آنها بزنم تا اینکه خسته شدم  .حتی
یکی را هم نتوانستم بگیرم  .شاید برای
اینکه چپ دست هستم وخوب نمی
توانم کلوخ را پرتاب کنم  .حتی وقتی
یکی را هدف گرفتم نتوانستم به آن
بزنم  .بااین همه چند پرتاب نزدیک آنها
داشتم  .زیرا لکه سیاه کلوخ را درست
وسط«ستارگان خوشه ای» چهل یا
پنجاه بار دیدم اما به هدف نخوردند.
بااین حال اگر کمی طاقت آورده بودم
شاید می توانستم یکی از آنهارا بگیرم .
درنتیجه کمی گریه کردم که برای کسی
به سن من فکر می کنم طبیعی بود .بعداز
استراحت سبدی پیدا کردم وآن را
جائی که ستاره ها بهزمین نزدیکند می
گذارم  .آن وقت می توانم با دست آنهارا
بگیرم  .به هرحال بهتر است  ،وبا دقت
آنهارا جمع خواهم کرد که نشکنند .اما
آنها دورتر از آن هستند که فکر می
کردم  .دست آخر منصرف می شوم  .بی
اندازه خسته شدم ونمی توانم قدم از
قدم بردارم  .گذشته از این پاهایم زخم
شده وخیلی درد می کند .به خانه ام
نمی توانم برگردم  .آنجا بسیار دور
است واینجا هوا سرد شده  .چند ببر
پیدا کردم و بین آنها لم دادم  .آرامش
دلپذیری بود .و نفسشان خوشایند .زیرا
آنها بین بوته های توت فرنگی زندگی
می کنند .پیش از این ببر ندیده بودم،
همین یک دقیقه پیش آنهارا بوسیلۀ
پوست راه راهشان شناختم  .اگر من هم
می توانستم یکی از این پوستها راداشته
باشم ُ ،جبۀ قشنگی می شد..
امروز با فاصله ها آشنائی بیشتری پیدا
کردم  .پیش ازاین خیلی مشتاق بودم
هرچیز زیبائی را داشته باشم وبرای
قاپیدن آن از خود بی خود می شدم.
گاهی خیلی دور بود  ،گاهی درفاصلۀ
شش اینچی و شاید یک فوت  ،وخار بین
آنها  ،آخ ! درس عبرتی ازاین تجربه
گرفتم وبه یک قاعده کلی رسیدم .
کام ً
ال با مخ خودم  -تجربۀ اولم  «:تجربۀ
خراش یعنی دوری جستن از خار» بود.
فکر می کنم برای یکنفر به جوانی من
این نتیجه گیری خیلی خوبی است.
ادامه دارد.

صفحه 37

ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
عید است ونوبـهار
عجیب بارفروشی (مازندرانی)*

عید است وگلستان و نوبهار
ساقی بده آن جام زرنگار
زآن می که بود رشک سلسبیل
درده دوسه رطل گران عیار
می نوش که از جان برد الم
می نوش که ازسربرد خمار
می نوش که درموسمی چنین
بالطبع بود باده خوشگوار
با نوش لبی درکنار جوی
می خور که غفور است کردگار

*میرزامحمدخلیلفرزندحسینبابلکناری،ملقب
به عجیب الزمان شاعر دوره قاجار (سده  13ه  .ق )
در بارفروش بدنیا آمد و در سال  1289ه  .ق در
بارفروش به مرض سل درگذشت.

صالح افشار تویسرکانی*

بهار مست ودلم چون چشمه خورشید
زمین برتن ردای سبز خورشید
بیا ای تشنۀ گلواژۀ عشق
که باید ساغرانه عشق نوشید
* سرهنگ صالح افشارتویسرکانی از خلبانان
نیروی هوائی و یکی از مدرسین تجسس و نجات
خلبان از مرگ (سوروایول) در نیروی هوایی ااست.

صفحه38

ملک الشعرای بهار

ُــ
فردا که چتر سر ُمحمد علی سپانلو

بـیا

موسی اسکانی« فارغ»*

می رقصد از نشاط بهاری

زعمرخویش درین فصل استفاده کنید
که غصه کم شود ارباده را زیادکنید
گرالتفات به یاران اوفتاده کنیـــد
که فکر مردم هستی ببادداده کنید
که بیش ازاین به من بینوا افاده کنید
که خودبه قتلگه آید اگر اراده کنید

ردپـناه زیدان

محمدعلی انصاری «واقف»

بیا که عمر چو عمربهار می گذرد
چنان نسیم سحر روزگار می گذرد
کنونگه فصل بهار است وموسم ُگل و ُمل
بیا که موسم بوس وکنار می گذرد
بیا که کوه ودرودشت سبزوخرم شد
بیا که نوبت گشت وگذار می گذرد
رسیده عمر من وتو به نقطۀ پایان
بیا که فرصت قول وقرار می گذرد
دم آخر کنارهم باشیم
بیا دراین ِ
بیا که پیک اجل زین دیار می گذرد
نشسته ای زچه در غافل ونمی دانی
که عمر کوته ما چون غبار می گذرد
به انتظار تو از مرگ می گریزم من
مکو که «فارغ» ازاین انتظار می گذرد

الهی برتو فــــرخ باد نوروز
همـــاره درپناه لطف یزدان
لبت خندان و جانت شادو دلخوش
امیدوآرزوی «واقف» اینست

بمانی درجهان پیوسته پیروز
ترا هـرروز بادا عیـــد نوروز
بکام دوست با یاری دل افروز
که بادولت قرین باشی شب وروز

* محمدعلی انصاری در سال 1305در روستای رودک در 25کیلومتری بوئین زهرا بدنیا آمده است تخلص

می رقصد از نشاط بهاری سبزینـــه دربلور نگاهم
می جوشد از طراوت جاری خون دررگان سرخ وسیاهم
درجمع ایستادۀ یاران  ،مانا بشیر منتظــرانیم
گویم بهــار می رسد اینک جوش جوانه ها ست گواهم
گیرم که پافشرده به خاکم ،مشتاق آن بلنــدی پاکم،
ازشاخـــه با دعا سوی باالپر می کشـــد کبوتر آهم
هر صبحدم کجــاوۀ زرین پیش آورد طالیۀ مهرم
هــرشامگه ملیلۀ سیمین  ،برسـر نهــد طلیعۀ ماهم
گوئی ستون مرمروسیمم ،پیچیــده درحریرو نسیمم
باران غبــارغم زســراپا ،شوید بــه لطف گاه بگاهم
شیطاننهبامنستوفریبش،دستینبردهامسویسیبش
حوا نمــا  ،فرشته نهــادم ُ ،عریانم و بری زگنــاهم
فردا که چتر برسرآرم  ،ازعشق ،گونه گون ثمر آرم
عشاق را به بام ودرآرم  ،دعوی کنم که مهرگیاهــــم
تمثیل انتظارم ودارم  ،دردل امیــد گرم شکفتن
ناقوس وار گوش به زنگم  ،فانوس وار چشـــم به راهم
می بالم اززمین ســـوی باال ،با ایستادگان توانا
درمن توان خواستن اکنون  :چون می توانم از چه نخواهم؟
محمدعلی شیخ األسالمی*

خودرا واقف انتخاب نموده وغزلیات خودرا دردیوان خویش بنام”مینوی سخن” گرد آوری نموده است

اواکنون در کشور سوئد زندگی می کند.

تذکر سبز

بهار حرف کمی نیست  ،مانمی فهمیم
درخت  ،پاشدو زخم زمین مداواشد
چرا ازآب نگفتن ؟ چگونه نشکفتن؟
نشسته برسر هر کوچه یک تذکرسبز
نگاه باغ  ،پراز بازی پرستوهاست
زمان بروز صفات باران است
زمان
ِ

زبان تازۀ تقویم را نمی فهمیم
هنوز چیزی ازاین حرفها نمی فهمیم
چگونه این همه اعجازرا نمی فهمیم
دالقبول نداریم  ،یا نمی فهمیم؟
دل عبور نداریم یا نمی فهمیم
چگونه باز بگوئیم ما نمی فهمیم

* دکتر محمدعلی شیخ األسالمی متولد سال  1349است که درتهران زندگی می کندو تخلص
شعریش « شیوا» است  .او پزشک و متخصص بیهوشی است

* موسي اسكاني متخلص به فارغ در سال 1303
شمسي در اسكان از توابع اراك به دنيا آمده است.
وي هم اكنون ساكن تهران بوده و بازنشسته
وزارت .بهداري است .اشعار طنزي اشعار طنزي
از او در نشريات استان مركزي به چاپ رسيده
است.

آزادی

آواز دوزنده

سیمین بهبهانی

مژد ۀ بـهار

بهـار مژده نوداد فکر باده کنیـــد
خورید باده  ،مدارید غصـه کم وبیش
مناسب است به شـکرانۀ مقام رفیع
به باد رفت س ِر شمع و همچنان می گفت
صبا بگو به رقیبان که آسمان نگذا شت
هجوم عام به قتل «بهار» نیست ضرور

محمدعلی سپانلو
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فردا صباح عیداست
مابخیه می زنیم
دل بخیه می زند
خیاط در سراسرشب  ،کار می کند
نه جرعۀ شرابی  ،درکوی عاشقان
نه شیشه ی گالبی  ،درپستوی دکان
حتی بدون خاطره ها نیز
هنگام دست دوزی یقه ی کت
از جای خالی گل تبریک
بوی عید می آید...
چه ریزوتند  ،سوزن می زند
خیاط
وقتی میان زمزمه اش
باران
آوازهای گمشده را چرخ می کند:
دلبر به من رسیدو جفارا بهانه کرد
ننشست ورفت  ،تنگی جارا بهانه کرد
عشقیکهازوصالبهغربتکشیدورفت
درشهرخودبهرتبهیشاهیرسیدورفت
با رخت های کهنه مان
(شاید کتی شکافته و پشت ورو شده)
دوزندگی می آموزیم
آنگاه  ،درطلیعه ی نوروز
ما آتش اطو را می افروزیم
روی لباس کهنه ی دنیا
دل بخیه می زنیم
چل تکه ی شگرفی می دوزیم .
ایرج میرزا

عـیدنوروز

		
عیــــد نوروز اول سال است
		
همــه آن روز رخت نو پوشند
		
پسر خوب روزعیــــــداندر
		
دست برگردنش کند چون طوق
		
گوید این عیـــدتو مبارک باد
بعــــد آید به دست بوس پدر
بوســه بخشد پدربه روی پسر
پسـر بد چوروز عیــد شــود
ازهمــه چیــز ناامیــد شود
نه پدر دوست داردش نـه عمو
نه کسی عیــــدی آورد ب ِراو
عیدی آن روز حق آن پسراست
که نجیب وشریف و باهنـراست

آزادی

روز عیش و نشــاط اطفال است
چای و شذبت به خوشدلی نوشند
رود اول بـــــــه خدمت مادر
سرودستش ببوســـد ازسرشوق
صـــد چنین سال نو ببینی شاد

صفحه 39

داستان یوسف ایپمبر

اثر :احمدعثمان

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

براساس ا م
سناد تاریخ مصر
-4-

یهودا تمنا کرد که یوسف عقیده اش
راعوض کند و توضیح داد «:پدربه ما
گفت شما آگاهید که زوجه ام برای من
دوپس زائید ویکی از نزد من بیرون رفت
ومن گفتم هرآینه دریده شده است
وبعدازآن او را ندیدم  .اگراین را نیز از
نزدمن ببرید وزیانی بدورسد همانا موی
سفید مرا به ُحزن به گور فرود خواهید
برد ...پس اآلن تمنا اینکه غالمت به
عوض پسر دربندگی آقای خود بماند
و پسر همراه برادران خودبرود[».باب
چهل و چهارم]
ازخودگذشتگی یهودا  ،یوسف را
متأثر کردو تصمیم گرفت خودرا
به آنان بشناساند:و به برادران خود
گفت  «:نزدیک من بیائید» وادامه
داد «:منم یوسف برادرشما که به مصر
فروختید .وحال رنجیده مشوید و
متغیر نگردید که مرا بدینجا فروختید
 ،زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد
تا نفوس را زنده نگهدارد ...واآلن شما
مرا اینجا نفرستادید بلکه خدا و او مرا
پدر برفرعون و آقا برتمامی ال خانه
او وحاکم برهمه زمین مصر ساخت .
بشتابید و نزد پدرم رفته بدو گوئید پسر
تو یوسف چنین می گوید که خدا مرا
حاکم تمامی مصر ساخته است  .نزد
من بیا وتأخیر منما ودرزمین جوشن
[درشرق دلتا] ساکن شو تا نزدیک من
باشی  .تو وپسرانت و پسران پسرانت
و گله ات ورمه ات با هرچه داری تا ترا
درآنجا بپرورانم  ،زیرا که پنج سال قحط
باقی است [ »...باب چهل وپنجم]
وقتی که فرعون شنید که برادران
یوسف درمصر هستند  ،به او گفت
 «:برادران خودرا بگو چنین بکنید،
چهارپایان خودرا بار کنید و روانه
شدهبه زمین کنعان بروید وپدرو اهل
خانه های خودرا برداشته نزدمن آئید
و نیکوترزمین مصررا به شما می دهم
تا از فربهی زمین بخورید و تو مأمور
هستی این [کاررا] بکنی .عرابه ها
اززمین مصر برای اطفال وزنان خود
بگیرید و پدر خودرا برداشته بیائید».
[باب چهل و پنجم]
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یعقوب (یا اسرائیل ،نامی که سالها پیش
به او داده شده بود) ازشنیدن اینکه
پسرش که مدتها پیش گم شده بود ،
هنوززنده است  ،مبهوت شد وواقع ًا باور
نمی کرد تا اینکه همه جزئیات راشنید
وارابه های فرعون را که فرستاده بود
 ،دید .او همه خانواده خودرا  -حدود
هفتادتن  -گرد کرد وراهی مصر شد.
« ویوسف عرابۀ خودرا حاضر ساخت تا
به استقبال پدر خود اسرائیل به جوشن
برود ».بعداز تجدید دیداری پر احساس
 ،اسرائیل به یوسف گفت  «:اکنون بمیرم
 ،چون که روی ترا دیدم که تابحال زنده
هستی [».باب چهل وششم]
یوسف همه خانواده خودرا درجوشن
منطقۀ رامسس سکنی دادوپدروپنج
برادرش رابه فرعون معرفی کرد و او
به یوسف گفت  «:واگر می دانی که
درمیان ایشان کسان قابل می باشند
ایشان را سر کاران مواشی من گردان
»[باب چهل وهفتم] « زیرا که هرشبان
گوسفند مکروه مصریان است  [ ».باب
چهل و ششم]
آنان هفده سال درآنجا زیستند تا آنکه
یعقوب حس کرد زمان مرگش نزدیک
است  ،یوسف را فراخواند «:زنهار مرا
در مصر دفن منما .بلکه با پدران خود
بخوابم و مرا از مصر برداشته درقبر
ایشان دفن کن  [ »...باب چهل وهفتم]

یوسف گفت  «:آنچه گفتی خواهم کرد».
پدرش گفت  «:قسم بخور»  .یوسف
سوگند یاد کرد.
اندکی بعد یوسف باخبرشد پدرش
بیمار است و بدیداراورفت ودوپسر خود
منسی و افرائیم را با خود برد .دراین
موقع حادثه ای عجیب اتفاق افتاد.
دوپسر به پدربزرگشان نزدیک شدند
تا یعقوب آنان را برکت دهد .افرائیم پسر
جوانتر طرف چپ ایستاده بود و منسی
فرزند بزرگتر درطرف راست  .بااین
حال یعقوب دست راستش را بطرف
چپ برد و برسر افرائیم گذاشت یوسف
این عمل به نظرش ناپسند آمد و دست
راست پدرش را گرفت تا ازسر افرائیم که
درطرف چپ بود  ،بردارد وبرسر منسی
بگذارد و گفت  «:ای پدرمن نه چنین،
زیرا نخست زاده این است  ،دست
راست خودرا برسر او بگذار [ ».باب
چهل وهشتم]اما یعقوب ابا کرد وگفت :
« می دانم ای پسرم  .می دانم او نیز
قومی خواهدشد واو نیز بزرگ خواهد
گردید  .لیکن برادر کهترش ازوی
بزرگتر خواهدشدو از ذریت او امتهای
بسیار خواهند گردید  ».عهد عتیق
توضیحی دربارۀ این تغییر غیر مرسوم
و معنی حرفهای یعقوب یا اینکه آیا این
قول به حقیقت پیوست  ،نداده است .
باألخره یعقوب ُمرد .یوسف دستورداد
اورا مومیائی کنند  .پس از هفتاد روز
عزاداری از فرعون اجازه خواست جسد
پدرش را برای دفن به کنعان حمل
کند  .فرعون درخواست اورا اجابت
کرد  .کاروان باشکوهی مرکب از همه
افراد بزرگسال خانواده های یوسف
و برادرانش  ،همه مقامات عالی رتبۀ
مصری  ،ارابه ها و سوارکاران به راه افتاد.
پس از باز گشت به مصر  ،برادران
ترسیدند بعد از مرگ پدرشان  ،یوسف
برای فروخته شدنش به بردگی  ،ازآنان
انتقام بگیرد .برای احتیاط پیامی به او

یعقوب دست راستش را بطرف چپ برد و برسر افرائیم گذاشت

آزادی

فرستادند « :پدر تو قبل از مردنش امر
فرموده گفت به یوسف چنین بگوئید
التماس دارم که گناه و خطای برادران
خودرا عفو فرمائی زیرا که به تو بدی
کرده اند ...یوسف ایشان را گفت :
مترسید  ،زیرا که آیا من درجای خدا
هستم ؟ شما دربارۀ من بد اندیشیدید.
لیکن خدا ازآن قصد نیکی کرد تا کاری
کند که قوم کثیری را احیا نماید.چنانکه
امروز شده است  .واآلن ترسان مباشید
من شما و اطفال شما را می پرورم ».
[باب پنجاهم]
بالفاصله پس از این  ،به گزارش مرگ
یوسف می رسیم .هیچ اشاره ای نیست
چه مدت زمانی بعداز مرگ پدرش
یعقوب  ،این اتفاق افتاد  .اما به ما گفته
شده که او « پسران نسل سوم افرائیم
را دید وپسران ماکیر پسر منسی نیز
برزانوی یوسف تولد یافتند».
یوسف پیش از مرگ «خروج» را پیش
بینی کرد «:ویقین ًا خدا ازشما تفقد
خواهد نمود و شمارا ازاین زمینی که
برای ابراهیم واسحق و یعقوب قسم
خورده است  ،خواهد برد .و یوسف به بنی
اسرائیل سوگند داده گفت  :هرآینه خدا
ازشما تفقد خواهد نمودواستخوانهای
مرا ازاینجا خواهید برداشت .یوسف مرد
درحالی که صدو ده ساله بودو اورا حنوط
کرده درزمین مصر درتابوت گذاشتند».
بااین عبارت «سفرپیدایش» پایان می
پذیرد.
خالصۀدیدگاهپذیرفتهشدهدانشمندان
از اینکه چگونه داستان یوسف به ما
رسیده  ،چنین است  :قصۀ اصلی ظاهرا ً
حدود نه قرن پیش از میالد درروایت
یهودا  -اسرائیل ( )Jآمده است  .حدود
یک قرن بعد دومین داستان درروایت
روبین  -یعقوب ( )Eنوشته شده است .
داستان یوسف درسفر پیدایش اساس ًا
ازدو مأخذ پیشین گرفته شده (کتاب
دوم  ،بخش دوم کتاب حاضررا ببینید).
به هرحال روحانیون یهودی پس
از بازگشت از تبعید با مرتب کردن
مأخذهای خود  ،مواردی برآنها افزودند،
از آن جمله سن سی سالگی یوسف
که به حضورفرعون رسید  ،شمارقبایل
اسرائیلی که در مصر به او پیوستند و
طول مدتی که در مصر ساکن شدند و
در خواست یوسف برای دفن درکنعان.
آنگاه ویراستاذی اندکی پیش از قرن
دوم پیش از میالد وظیفۀ یکی کردن
داستان از این سه منبع را بعهده
گرفت وهموست که مسئول ومسبب
بخشی است که مربوط به مرگ یوسف
ودرخواست دفن دوباره درکنعان می
شود.
***
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یوسف درقرآن
چنین شدکه هیجده قرن پس از هجرت
موسی از مصر به کنعان (خروج) پیامبر
دیگری از اخالف ابراهیم  -از اسماعیل
و هاجر  ،کنیز مصری ساره  -ظهور
کرد .محمد در 570میالدی درمکه به
دنیا آمد ودرسن چهل سالگی رسالت
خودرا آغاز کرد.وبرای اعراب بت پرست
به تبلیغ دین یکتاپرستی «حنیف»
( - )1بازمانده ازاعتقادات نیاکان دور
خود  -پرداخت  .او پیش از مرگ خود
در  632میالدی  ،قرآن را تکمیل کرد .
مسلمانان براین باورند که قرآن ملهم
از کالم خداوند است و ابتداروی برگ
خرما وسنگ نوشته وهمچنین عده
ای بعنوان حافظ قرآن  ،آن را بخاطر
سپرده اند .ابوبکر خلیفۀ اول بعداز مرگ
محمد آن را جمع آوری کرد و ده سال
بعد عثمان خلیفۀ سوم قرآن را دریک
کتاب مدون کرد.
قرآن داستان «آفرینش » (پیدایش)
تورات را پذیرفته و با عهد عتیق
وعهد جدید بطور کلی دربارۀ افسانه
های شیوخ قبایل وپیامبران موافق
است وخدائی که بر موسی ظاهرشد
به نام اهلل می شناسد و عیسی را به
عنوان مسیح مخلوق روح القدس می
داند .گرچه قرآن از همان منبع کتاب
مقدس سرچشمه می گیرد  ،درپاره ای
موارد با آنها سازگار نیست  .بطور کلی
داستانهای قرآن فاقد جزئیاتی است
که در کتاب مقدس آمده  ،خصوص ًا آنچه
به شخصیتها  ،تاریخ ها ،اسامی خاص
و جاها مربوط می شود .ازسوی دیگر
دربعضی موارد اطالعات اضافی دربارۀ
شخصیتهای کتاب مقدس می یابیم
که درخود کتاب مقدس نیست  .روی
همرفته داستان یوسف درقرآن بیشتر
معنوی است تا تاریخی .
د رقرآن سرتاسر سوره دوازدهم به
قصۀ یوسف اختصاص دارد .درقرآن
نام هیچ یک از برادران نیامده فقط
مانند کتاب مقدس  ،یازده ستاره
دربرابر او ودررؤیای دوم برابر او سجده
کردند «:یوسف به پدرش گفت  :ای
پدر! من یازده ستاره به خواب دیدم
باخورشیدوماه دیدمشان که مرا سجده
می کنند)2( » .
نام پدر یوسف فقط یعقوب ذکر شده و
پسرانش تنها باعنوان «خاندان یعقوب»
(آل یعقوب) آمده است  .یعقوب هرگز به
نام اسرائیل خوانده نشده وپسرانش را
بنی اسرائیل نخوانده است ؛ درصورتی
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یعقوب در بستر مرگ دیده می شود
که لقب بنی اسرائیل برای پیروان
موسی آمده است  .پدرش بعداز شنیدن
رؤیای یوسف به او هشدار داد « :رؤیای
خویش را به برادرانت مگو که در کار تو
نیرنگیکنند».
به هرحال دیگر دیر شده بود ،برادران
از تبعیض پدرشان رنجیده و بیزار شده
بودند «:آن دم که گفتند یوسف و
برادرش ( )3نزد پدرمان از ما که دسته
ای نیرومندیم  ،محبوب ترند».
برادران تصمیم به کشتن او گرفتند.
اما بازهم یکی از برادران خیرخواه آنان
را متقاعد کرد « :یکی از ایشان گفت :
یوسف را مکشید! اگر کاری می کنید ،

اورا به قعر چاه افکنید».
طبق قصۀ یوسف درقرآن  ،به نظر می
رسد یوسف درآن زمان هنوز کودک
بوده  ،زیرا برادران  ،پدرشان یعقوب را
ترغیب کردند که اجازه دهد یوسف را
برای «بازی» همراهشان بفرستدو قول
دادند ازاو بخوبی محافظت کنند .دست
آخر اورا به چاه افکندند وسپس اورا به
کاروانیان  -که اصل ومسبشان مشخص
نشده  -فروختند ؛ پیراهن اورا به خون
دروغین آغشتندو نزد پدرشان با همان
داستانی که در کتاب مقدس آمده ،
بازگشتند «:.گفتند  :ای پدر ! ما به
دویدن رفته بودیم و یوسف را نزد کاالی

باورمندان می گویند یوسف درکنار عیسی مسیح ومریم مقدس بدرود حیات گفت

آزادی

خویش گذاشته بودیم  .گرگش بخورد».
مرد مصری که اورا خرید فقط با لقب «
العزیز» به معنی شاهزاده یا وزیر خوانده
شده ؛ لقبی که بعد ًا به خود یوسف
داده شد .اشاراتی هست که او درخانۀ
صاحبش به سن بلوغ رسید وضمن
آن چیزهائی آموخت  .داستان وسوسه
واغوای زن صاحب درقرآن به تفصیل
آمده است :
« وآن زن که یوسف درخانۀ وی بود،
برغم وی ازاو کام می خواست  .درها
را محکم ببست وگفت مال توأم  .گفت
خدانکند که وی (شوهرتو) مربی من
است و منزلت مرا نکوداشته است که
ستمگران رستگار نمی شوند ».یوسف
تالش کرد فرار کند وزن اورا دنبال کرد و
پیراهنش را از پشت درید .چون یوسف
دررا باز کرد  ،صاحبش را پشت در دید.
زن بی درنگ گفت  «:سزای کسی که به
خاندان تو قصد بد کند جز این نیست
که زندانی شود یا عذابی الیم ببیند.
یوسف گفت  :وی از من کام می خواست
و یکی از کسان زن که حاضر بود گفت
اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شد،
زن راست می گوید و او دروغگوست
واگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن
دروغ می گوید واوراستگوست ».
ازآنجا که پیراهن یوسف از پشت دریده
شده بود  ،صاحبش به او گفت آنچه اتفاق
افتاده ندیده بگیر و به زنش گفت طلب
بخشش کن زیرا خطا ازتو بود .به هرحال
زن هنوز از یوسف دست بردار نبود،
خصوص ًا وقتی شنید زنان درشهر شایع
کرده اند که او ازغالم خویش کام می
خواهد .کسی نزدشان فرستاد ومجلسی
فراهم کرد وبه هریک از آنها کاردی داد
و به یوسف گفت نزد آنهابرو .همین که
وی را بدیدند حیران او شدند ودستهای
خویش ببریدند و گفتند از خدا بدور .این
بشر نیست  ،این جزفرشته ای بزرگوار
نیست ! زن گفت « :این همان است که
دربارۀ او مالمتم کردید».
زن هنوز هم امیدوار بود بتواند اورا
اغوا کند .بااینکه هیچ شاهدی برخطای
یوسف نبود ،شوهر احتیاط ًا اورا به زندان
انداخت  .درزندان مانند داستان کتاب
مقدس  ،او باساقی و نانوای فرعون
روبروشد وباهمان جزئیات رؤیای آنان را
تعبیر کرد ؛ برای یکی شادی آوروبرای
دیگری فرجام بد  .باز مانند کتاب
مقدس ،ساقی فراموش کرد درخواست
یوسف را به فرعون یادآورشود.
نام « فرعون » وفرمانروای مصر درسورۀ
دوازدهم نیامده است .تنها عنوانی که به
او داده شده «ملک» یا شاه است که سه
بار تکرارشده  .شاه همان خوابهارا دربارۀ
بقیه درصفحه 42
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بقیه  :نوروز درما...
طی سالهای دراز بعد از انقالب اسالمی که
پدیدۀ نوروزی سیاسی قابل ذکر است .
نخست آنها که در برون مرز بودند،
پنداشتند تنها خود ،نوروزی اند وبس و
درایران نوروزی دیگر نخواهد بود .این
تشخیص درست نبود  .دوم نظام والئی
باور کرد که نوروز تنها مال ضدانقالب
است  .درحالیکه همان مردان انقالب
ستای به فرهنگ نوروزی خود عمل می
کردند ؛ قدری درخفا وقدری هم آشکارا.
اینک برهمه معلوم است که نوروز ،نوروز
است  ،اینجاوآنجا وتحت هرفشار به حیات
خودادامه می دهد.
می ماند اینکه  :پس این بگیروببندهاهای
به نوروز زیشه درچه دارد؟ پاسخ آن
است که نظام اگر بخود اعتماد ندارد  ،این
دیگر تقصیر نوروز نیست  .و نیز آ«ها که
از نوروز وبهار به بهانۀ تیروترقه قصدی
نانوروزی دارند ،بدانند که درمۀ اعصار
نانوروزی مانده ومی ماند و پیام نوروزی در
نانوروزی نیست .
درابتدا نظام از سفرۀ نوروزی  ،سفرۀ خون
ساخت و اینک کسانی بنام نوروز دررقابت
باسفرۀ خون پردازان پیش می روند.
نوروز سه حلقۀ سه جشن است ودرفرهنگ
ما  ،رفتن از یک شادی به شادی دیگر
است واگر جزاین کنیم  ،نوروزی نیست
 .روز داد وبهر و بهروزی نیست  .روز خون
است  .جشن خون است  .به نوروز ایرانی
دست ایرانی را می گیرد ،روی ایرانی را
می بوسد ،از سراعتماد بخود وبدیگری .
شاید روزی نوروز مکتبی شود در تصحیح
رفتار سیاسی ما
***
گفتنی است هرجا وهرزمان شعرای ایرانی
رها از صولت قدرت سیاسی حاکم و بدور
از جبروت متشرعانت حرف می زنند  ،ما
به خالص معنای نوروز بهتر می رسیم .
فرخی درقصیده معروف:
«زباغ ای باغبان مارا همی بوی بهارآید
کلید باغ ماراده که فردامان بکارآید»
ودرجائی دیگر سخن را ظاهراً به مدح ولی
درحقیقت به درس می رساندکه بسلطان
درباب نوروز می دهد .او می گوید:
بدین شایستگی جشنی  ،بدین بایستگی
روزی
ملک را درجهان هرروز جشنی بادونوروزی
اوبخالف بعض دیگران نوروز شایسته و
بایسته را بهیچ کس نسبت نمی دهد و دعا
می کند  .مگر سلطان چنان کند که چنان
جشنی داشته باشد .درحقیقت آرزوی محال
می کند.
مسعود سعد به نوروز جز به محبوب نمی
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اندیشد و از نیشابور به الهور به بهانۀ نوروز
پیام می فرستد:
رسید عید و از روی حور دلبردور
چگونه باشم بی روی آن بهشتی حور
مراکه گوید کای دوست عید فرخ باد
نگار من به لهاورد ومن به نیشابور
سعدی نوروز را جز به طبیعت بهاری نمی
ستاید:
بوی گل و بامداد نوروز
درباغچه می کند گل افشان
***
خوش آمد بادنوروزی به صبح ازباغ پیروزی
به بوی دوستان مان َدنه بوی بوستان دارد
به این ترتیب بوی نوروز وبادنوروزی
بویدوستان است وتنها عطر بوستان نیست
که صفا ووفا می آورند.
خواجو نیز مثل سعدی  ،به نوروز ترک
شبستان می کند وعزم گل وصحرا و بستان :
به نوروزی برون آ ازشبستان
به بوی گل به صحرا شو چوبستان
وسعدی درقصیدۀ
برخیز که می رود زمستان
بگشای در سرای بستان
حافظ :آن جنبۀ سیاسی «میرنوروزی»
پوشیده به ما می رساندو بعمد می گوید که
« درپرده می گوید» که حکم نوروزی و
نسیم نوروزی بیش نپاید و مسلم ًا اشاره ای
به میرزمان می نماید .او نیز نوروز و نسیم
نوروزی دلفروز را به کوی یار نسبت مر
دهد  .شهربرای دریافت خاصیت بادنوروزی
موردبحث حافظ باید واقع ًا آب وهوای
شیراز راهم درنظر گرفت .
صادق سرمد شاعر معاصر درقصیده ای
طویل نوروز را می ستاید .ولی در بیت اول :
سال نو گردیدو شد نوروز جم عید عجم
برعجم بادا مبارک مقدم نوروز جم
واژۀ عجم دلپذیر نیست  ،چرا که درمعنای
گنگ است ونسبتی است که اعراب به
ما دادند که عربی نمی دانستیم  ..اینکه

شاعری چون سرمد که مسلط بر لغت
است آن را بپذیرد  ،کمی شگفت
آوراست .
***

شعرای معاصر ما دقیق ًا به جنبۀ فرهنگی
سنت نوروزی توجه دارند وازآن بسان
نقاشان چینی بهترین رنگ آبهارا
بمددواژه های مردمی برآورده اند.
وشاید روزی باین استقالل و استغناء
شعرای معاصر بپردازیم که نسل بعد
مشروطه چه فاصله ای گرفت از مدح
نوروزی!

آزادی

بقیه  :یوسف پیامبر

گاوان وخوشه های سبزوخشکیده دیده بود،
اما درقرآن بجای دوسال که رؤیای ساقی
ونانوارا تعبیر کرد  ،بعد از چند سال اتفاق
افتاد و همچنین شاه یوسف را به حضور
نپذیرفت بلکه مالزمانش را فرستاد تا اورا
ببینند .او فقط بعداز اینکه خوابها را تعبیر
کرد واز تهمتی که به او زده شده بود ،تبرئه
شد  ،توانست اززندان آزادشود .هنگامی که
شاه اززن «عزیز» پرس وجو کرد  ،زن
اقرار کرد که او می خواست یوسف را
اغوا کند و افزود:
« اکنون حق جلوه گر شد ،من از او کام می
خواستم و او راستگو ست ».
بنا به گزارش قرآن  ،این شاه نبود که منصبی
دردستگاه سلطنتی به یوسف پیشنهاد کرد ،
بلکه خود یوسف چنین درخواستی داشت :
« یوسف گفت  :خزینه های این سرزمین به
من سپار که من نگهدارو دانایم ».
درقرآن هیچ اشاره ای نیست که به او نامی
مصری داده شد یا زنی مصری به همسری
برگزید .اما مانند عهد عتیق برادران برای
خرید گندم به مصر وارد شدند  .یوسف
پس از آنکه آنچه می خواستند دراختیارشان
گذاشت  ،گفت  «:برادری را که از پدر
خویش دارید پیش من آرید ...اگر اورا پیش
من نیارید  ،نزد من پیمانه نداریدو نزدیک
من نشوید».
با آنکه یوسف برادرانش را شناخت  ،اما
آنان از هویت او آگاه نشدند .برادران نزد
یعقوب باز گشتند وبه اوخبردادند دیگر
موقعیتی برای خرید غله از مصر نخواهند
داشت مگر اینکه برادر جوانتر خودرا
باخود ببرند .درآغاز یعقوب بایادآوری
رخداد گذشته از اجازه دادن به آنان اکراه
داشت وپرسید:
« مگر شما رابراو جز به آن صورت که
بربرادرش امینتان کرده بودم  ،امین توانم
کرد؟ » به هرحال باألخره موافقت کرد
جوانترین برادر را به همراه ایشان به مصر
بفرستدبااین شرط که آنان سوگند بخورند:
گفت » هرگز اورا با شما نمی فرستم تا به نام
خدا پیمانی دهید که وی را به من باز آرید،
مگر آنکه مجبور شوید».
یعقوب همچنین به آنان نصیحت کرد که
چگونه درمصر به شهر وارد شوند:
« گفت ای پسرکان من از یک دروازه درون
مشوید واز دروازه های مختلف درون شوید.
باردوم که برادران به مصروارد شدند یوسف
کوچکترین برادررا نزد خود خواند و هویت
خودرا به او  -نه به دیگر برادران -آشکار
کردوگفت آن دو برادر تنی از یک مادرند.
قرآن همان حیلۀ جام دزدیده شده رابرای
نگهداشتن برادرکوچکتر در مصر تکرار
می کند .به هرحال درداستان قرآن برادر
بزرگتر که نامش برده نشده در مصر می

ماندوبقیه باخبر بد نزد یعقوب باز گشتند.
یعقوب که هیچگاه باور نکرده بود یوسف
آنگاه که با برادرانش برای بازی رفته است
 ،مرده باشد ،برای سومین بار آنان را به
مصر فرستاد تا درجستجوی یوسف برآیند.
بارسوم برادران یوسف را باز شناختند و او
برادران را گفت پدروهمه بستگانشان رابرای
زندگی به مصر بیاورند.
«وچون نزد یوسف شدند پدرومادرش را
پیش خود جای داد وگفت به مصردرآئید که
اگر خدا خواهد درامان خواهید بودوپدرو
مادر ( )4خویش را به تخت باال بردوهمگی
سجده کنان بدو درافتادندوگفت :پدر! این
تعبیر رؤیای پیشین من است که پروردگارم
آن را محقق کردوبه من نیکی کرد که
اززندانم برون آورد وشمارا ازپس آنکه
شیطان میان من وبرادرانم به هم زد واز بادیه
بیاورد».
قصۀ یوسف درقرآن  -برخالف کتاب
مقدس  -رابطه ای بین روایتهای « ریاست
قبیله » و « سفر خروج» برقرار نمی کند.
گزارش تولد موسی  ،فشاربرقوم یهود
وخروج درسوره های گوناگون پراکنده
است ورابطه ای مستقیم با افسانۀ یوسف
ندارند .احتالفاتی بین این دو روایت هست
که به آنها اشاره کردم .پاره ای جزئیات
دیگر هست مانند سفر برادران به مصر باشتر
است نه با خر ،ودرنهایت قرآن داستان
خودرا با تحقق رؤیای یوسف پایان می
دهد.واشاره ای به ساکن شدن بازماندگان
یعقوب درمصر ،اصالحات کشاورزی
یوسف و مرگ یعقوب و یوسف درمصر
 که مفص ًال درسفرپیدایش آمده  -درقرآن
نشده است  .باوجوداختالف این دو روایت
ازداستان یوسف  ،درهردو به یکسان ادعا
شده که کالم خداوندند .گزارش قرآن
باضافۀ دوبخش  -رؤیای یوسف و به تحقق
پیوستن آنها -ظاهراً با مأخذ ٍ(ٍ )Eکتاب
مقدس برابر است ورابطۀ بین یوسف
وزوجه اربابش با جزئیات بیشتری از کتاب
مقدس آمده  ،بطور کلی بامأخذ ( )Jمرتبط
است  .هیچ بخشی با اصالحات روحانیون
یهودی ( )Pیا اضافاتی که وبراستار بعدی
کتاب مقدس آورده است  ،مطابقت ندارد.
بنابراین به ظن قوی قصۀ اصلی یوسف
درقرآن ازدومأخذ ( )Jو ٍ(ٍ )Eگرفته شده
است  ،یعنی پیش از آنکه ویراستار کتاب
مقدس ویرایش نهائی رابپایان برساند وتفسیر
خودرا برآن بیفزاید.
ادامه دارد
پانویسها  )1(:همه ارجاعات بقرآن ازترجمۀ
ابوالقاسم پاینده استفاده شده است(م)( -)2حنیف واژه
ای است اسالمی برای کسیکه بخدای واحد معتقداست
امانه یهودی ومسیحی درفرهنگ معین آمده راست
ومستقیم  -ثابت دردین  ،راست کیش  -آنکه درملت
ابراهیم باشد( -)3منظور بنیامین پسردوم راحیل عشق
اول یعقوب است()4آیه  100قرآن نشان می دهد
مادریوسف زمانی که قوم اسرائیل بمصرواردشدند
هنوززنده بود.
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پرتو مفتاح (آموزگار)  -پاریس

کریستینا روزتی

Christina Rossetti

1830-1894

کریستیناروزتی

کریستینا روزتی شاعرونقاش  ،از

تصاویر گویائی درذهن خواننده می

پدرومادری ایتالیائی درلندن زاده سازد.

شد .او همراه برادرش گابریل روزتی شکست کریستینا درعشق  ،به دلیل
از بنیانگذاران مکتب

Pre Raphaelite

اختالف مذهبی  ،سایه ای از غم براشعار

بود -مکتبی که به دوران پیش ازرافائل جوانی او افکنده است  .از آثار معروف او
هنرمند ونقاش بزرگ اوایل قرن «بازارشیطانی » The Goblin Marketو «به
شانزدهم  ،برمی گرددتا ظرافت وزیبائی یاد آور  »Rememberوزادروز  Birthdayرا

خیال انگیز قرون وسطی رادرنهایت می توان نام برد.

مرا هب یادآور

مرا به یادآور
زمانی که دیگر نیستم
زمانی که به سرزمین دوردست خاموشی رفته ام.
آن هنگام که دیگر نمی توانی
دست دردستم گذاری
ومن باز نمی گردم،
تا آنی
برتو بنگرم .
مرا به یادآور،
زمانی که دیگر
روزهای پیاپی،
نمی توانی برایم نگاره های پسین روز  ،بازگوئی
تنها،
به یادم باش ،
زیرا،
نیک می دانی که آن هنگام ،
دیگر برای نیایش دیراست،
اما اگر دمی فراموشم کردی
وباز به یادم آوری،
حسرت مخور،
زیرا اگر اندیشه ام
یادآورخاطرات تلخ و تاریک گذشته ام باشد،
همان به که
به فراموشی ام سپاری و شادباشی،
تا آن که
به یادم آوری وغمین گردی

خلوص وسادگی آن احیا کند .شعرای مرگ برای او با دریچه ای آراسته به
این مکتب  ،بیشتر به لذات دنیوی توجه گل های رنگارنگ به سوی بهشت

دارند .با خیام وترجمه ی رباعیاتش است و یاراهی به سرزمین ناشناخته ی
تازه آشناشده اندوبا محدودیت آزادی وحشت وتاریکی ها  ،اما باالتر ازهمه ،
وقالب های اخالقی دوران ویکتوریا مرگ جدائی افکن بی رحمی است بین

وقرن نوزدهم به مبارزه برخاسته اند .عاشقان و دلدادگان عالم..
درآثار این شعرا ،همیشه تجربه ی آنها
به عنوان نقاش وآشنائی بارنگ وطبیعت

درزیر شعر مرابیادآور اثر کریستینا

به شکل بارزی به چشم می خورد که روزتی را می خوانیم.
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آزادی

صفحه 43

کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

شمارۀ ویژۀ نوروز وبهاراست ومطالب
باید بهاری و نوروزی باشد.
من نیز به سهم خود نوشته ای را که
هرماه درآزادی می نویسم دراین شماره
بهاری می کنم  .صفحات «ترانه و ترانه
ُسریان» را به یادداشتهای پراکندۀ
بهاری ونوروزی اختصاص می دهم .
درشمارۀ اردیبهشت ماه آزادی سلسله
نوشته هایم را ادامه خواهم داد .نوروز را
شادباش می گویم  .کیخیروبهروزی

کسب وکارها رونق می گرفت  .اهل
خانه به جنب وجوش می افتادند .تمام
اسباب واثاثیه ی اتاق ها به وسط حیاط
ریخته می شد وخانه تکانی می کردند.
بوی شیرینی خانگی (نان شیرینی  ،نان
یوخه  ،کلوچه  ،مسقطیو )...ازهرخانه ای
به مشام می رسید .آب حوضی  ،آب
حوض و آب انبار را می کشید وآب تازه
می یافتند سفید گرها « دم » وکوره های

چهارپایه ای جلوی مغازه می گذاشتند
و حلقه ی ماده ای قهوه ای رنگ را آنقدر
چهارنفری که دورسینی روی کرسی
های کوتاهی نشسته بودند می کشیدند
و دست به دست رد می کردند که تبدیل
به پشمک سفید می شد .سبزی فروش
 ،تربچه های نقلی لُپ گلی را کنار دسته
های پیازچه ای که ریشه هایش رارنگ
کرده بودند درالبالی نعنا  ،ریحان ،

عالم پیر دگرباره جوان خواهدشد
زمین نفس کشید  ،نفس اشتیاق پس
ازوقفه ای طوالتی تن اززیر نمد خیس
وسنگین زمستان بیرون کشید.
درخت شاخه تکان داد  ،پوستین
فرسوده ی برف را ازتن بدرآورد تا ُجبه
نو شود.
جوانه نیش زد  ،جوانه نشتر زد ،جوانه
خنجر زدوهزاران جوانه ی نهان گریبان
شاخه گرفت .
بهار پاداش خشکسالی خاک است ؛
عطشناکی پوک پائیزی.
پاداش
ِ
بهار صله ی قصیده ی بلند تحمل
زمستان است .
هستی خسته
بهار وشاعر  ،جهان ِ تُهی و
ِ
کننده را زیبا وتحمل پذیر می سازند.
شاعر  ،بهار رادرگلدان های کلمات می
نشاند ودرگلخانه ی آفتابگیر دیوان
خود نگاه می دارد تا در روزهای بی ُگل
بازمزمه  ،بهار آفریند.
شاعر  ،بهار را چونان تبسم ناباور
سرنوشت غنیمتی می داند .بهاروشاعر
غنیمت زندگانی اند.
***
روز بازار ُگل و نسرین است
درنوبهارعمر که بودیم  ،پیش ازآن که
بهار گل افشان فرارسد شکل وشمایل
شهر عوض می شد ؛ بازار وبازارچه
گلستان می شد.

صفحه44

(قسمت دهم)

شب ها نمی خوابید؛ خیاط و کفاش
آنقدر سرشان شلوغ بود که چراغشان
تاصبح روشن بود و کار می کردند.
وهمیشه اول لباس وکفش بزرگان
محله را آماده می کردند وهرگز کغش
ولباس مابچه هارا برای روز عید نمی
رساندند و پس از ُقرزدن ها وورفت وآمد
پدرومادرها چندروز بعدازعیدهم که
می دادند  ،کفش آنقدر تنگ یا گشاد
بود بود که نمی شد با آن راه رفت وکت
وشلوارهم یا تنگ بود یا َگل و ُگشادکه به
تن زار می زد.
***
دوستان وقت ُگل آن به
که به عشرت کوشیم

کوچک دستی خودرا کنار حیاط یا
گوشه ای از کوچه پهن می کردند و
به سفید کردن ظرف های مسی می
پرداختند .پنبه زن باریتم یکنواخت ِ «
پیت پیت» پنبه زنی اش اعجاب مارا بر
می انگیخت .
بهار هنوز نیامده بود که ُچغاله فروش
دوره گرد با آوازش مژده ی آمدنش را
می داد وسروکله ی لوطی ها  ،مطرب
ها ونوازندگان دوره گرد دردسته
های دوسه نفری توی کوچه ها راه می
افتادندو حاجی فیروز طلیعه ی نوروز بود
ومردم را به شادی ورقص دعوت می کرد.
بازارچه به ُجنب وجوش می افتاد .قنادی
ها سینی های ُگردوبزرگ خودرا روی

آزادی

ترخان  ،ونارنج می چیدند ومرتب آنها
را آب می زدند .طرف دیگر  ،ماهی های
سفید تازه را برای سبزی پلو ماهی
شب عید درالبالی برف خوابانده بودند
وازسقف هم ماهی دودی  ،انار وخوشه
های انگور آویزان بود.
تُغاری بزرگ پراز ماهی های قرمز زنده
کوچولو برای سفره ی هفت سین بچه
هارا به تماشا وا می داشت  .عطر دسته
گل های نرگس و گلدان های شب بو
وسنبل  ،فضای بازارچه را معطر می کرد.
بوی بادام  ،پسته و نخودچی بوداده ی
آجیل فروش  ،هررهگذری رابرای خرید
وسوسه می کرد.
بازارچه ازیکی دوماه مانده به نوروز ،

کاروان بهار ازراه رسید ؛ طبیعت شادی
ودرخشش و سرسبزی راازسرگرفت
وفصل تازه ای اززندگی آغازشد،
غنیمتش شمریم که زندگی یعنی
شادزیستن و شادزیستن دربی قیدی
نیست  .شاد زیستن یعنی بالذت دیدن
 ،باشادی شنیدن  ،گل وگیاه را لمس
وتجربهکردنخواستههاوامیدهایشادی
آوررا عملی کردن  .دیداردوست موافق .
گوشی را برداشتن وعزیزی را شادکردن
؛ قهرها راازیاد بردن و بابوسه ای آشتی
آفریدن ؛ ازشهروخانه بیرون زدن ،
بقول « احمدرضا احمدی»  « ،درآفتاب
بنشینیم تا ُگل بکنیم » وهمه ی اینها
را به فردا محول نکردن ؛ امروز  ،همین
لحظه غنیمت است « .شاید اگر امشب
رود فردا نیاید».
زندگی روز به روز جدی تر می شود
؛ بدجوری زندگی را جدی گرفته ایم
وهرچه عمر باالتر می رود زندگی را
جدی تر می گیریم  .شوخ و شنگی را
فراموش کرده ایم  .خنده از یادمان رفته
است  .بچگی عاتم خوبی است  .چه
خوب است گهگاه پابه پای بچه ها ونوه
هایمان بچگی کنیم  .یادش بخیر روزی
روزگاری صدای قهقه ی خنده هامان

شماره -74سال هفتم

گوش فلک را کر می کرد  .ازشکاف
دیوارهم می خندیدیم وازشدت خنده
کف اتاق غش و ریس می رفتیم واشک
شادیمان در می آمد .تمدن  ،شادی
وخنده را ازماگرفته است  .ارمغان تمدن
تنهائی وسکوت است  .ساعت ها مقابل
تلویزیون وکامپیوتر نشستن گوئی
دیگر هیچ چیز خنده دار نیست  .دیوانه
بازی رافراموش کرده ایم  .شادی هایمان
رابروز نمی دهیم  .نمی خندیم ،نکند
بگویند آدم سبکی هستیم  .چراباید
با نخندیدن ونرقصیدن بخواهیم ثابت
کنیم آدم سنگین ورنگین ومحترمی
هستیم  .سنگین رنگین بودن  ،محترم
بودن به بق کردن ونخندیدن نیست
.وقتی حس می کنیم ُخل بازیمان ُگل
کرده جلویش را نگیریم  ،مخفی اش
نکنیم .هرکه هرچه می خواهد قضاوت
کند . .این روزها هم که خنده درمانی
را مفید می دانند .متمدنین عبوس هم
معتقد شده اند که «خنده برهردرد بی
درمان دواست».
***

فرهنگ کهن و نوروز رمز تحول و
طبیعت است .
اگر برای هریک از سنت های دیرین
ملت ایران قدرتی قائل باشیم  ،نوروز
بیش از همه این سنت ها نیرو وقدرت
دارد  .قدرتی که دربرابر تمام یورش های
اقوام بیگانه ابستاده است و در درازای
تاریخ مدون قوم ایرانی حتی یک نوروز
بدون جشن ودست افشانی و پایکوبی
و سرور نگذرانده ایم  .حتی درمیان
خون وخاکستری که اعراب ومغوالن
برجای گذاشتند
درسرزمینمان
وگذشتند  ،این قدرت عظیم نه تنها
درمقابل این حمالت وهجوم ها زنده
مانده است  ،بلکه هربار که طوفانی از
حوادث برسر گذرانده بیشتر پرداخت
شده  ،صسقل یافته و درخشنده تر شده
است .حال  ،امروز این موهبت وافتخار به
ما سپرده شده است؛ برماست که آن را
حفظ کنیم وگرامی بداریم وکوش کنیم

همراه با نوروز پیروز بهاری ابدی را
درکشور باستانیمان مستقر کنیم.
دریچه های آزادی ودموکراسی را
بگشائیم وپا به بهاری ابدی بگذاریم .
بهاری که سرسبزی وطراوت آن ایرانی
آباد و آزادرا پایه ریزی کند.
نوروزتان پبروز  ،دلتان شاد ،صدسال
به ازاین سالها درایرانی آزاد ،مستقل ،
سربلند ،آبرومند و دموکراتیک  .ایرانی
که درآن رفاه  ،امید  ،عشق ومهر داشته
باشیم ودرهرخانه ای پیوسته شادی و
پایکوبیباشد.
***
به عقل کوش ...
از گذشته های دور  ،هرسال  ،درآغاز سال
نو ونوروز فرصتی بوده است تابه کردار
یک ساله ی خود نظر بیفکنیم؛ کارنامه
ی یکساله ی خودرا پیش روبگذاریم

به باغ تازه کن آیین دین زردشتی
روایت است که فروردین  ،ماه زایش
زردشت است وفروردین بهاروطبیعت
اززایش او واالئی گرفته است وگاه
زایش اوست که گل وگیاه  ،طراوت و
شادابی می گیرد .به جا وبایسته است
سالروز زایش اشوزردشت  ،نوروز و سال
نو ایرانیان رابه فارسی زبانان شادباش
بگوئیم .بااین امید که همواره گفتار
نیک  ،پندارنیک وکردارنیک را وبویژه
«پندارنیک» رادرذهن داشته باشیم که
رهنمودی است هزاران ساله به قدمت
وهمزاد نوروز و هردو نشانه هائی از
ابدیت ملت ایران هستند.
زردشت  ،رمزی و آغازی است بریک
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آزادی

و آن را خردمندانه  ،عادالنه ومنصفانه
بسنجیم  .ببینیم درسال گذشته چه
کرده ایم ؟ حاصل کار انسانی و ملی مان
چه بوده است ؟ کجا اشتباه وکوتاهی
کرده ایم .چقدر وچرا دشمنی و چه
اندازه مهر ورزیده و دستگیر بوده ایم ؟
برای کشور و سرزمینمان چه کرده ایم ؟
همگی آرزو داریم هرچه زودتر به
وطنمان برگردیم و نوروز وسال نو را
درزادگاهمان جشن بگیریم  .برای
رسیدن به این آرزو چه کرده ایم ؟
چه قدمی برداشته ایم ؟ چندساعت
وچندروز برای رهائی کشورمان وقت
گذاشته ایم وچه اندازه از مال وجان
مایه گذاشته ایم ؟
اگر صمیمانه و صادقانه به کارنامه ی
سال گذشته خود بیندیشیم خواهیم
دید کارنامه ی درخشانی نئاشته ایم
 .کارنامه ی چهارمیلیون ایرانی غربت
نشین درخشان وافتخار آمیز نبوده
است  .پس همتی بلند می طلبد .به امید
آن روز
***
از بادبهاری همه عالم شده گلشن
نوروز لحظه ی پیوند دوسال است .سالی
که گذشت وسالی که درپیش است .
پیوند یک روزاست وهزاران سالی که
برسفره ی نوروز نشسته ایم .
از پیش از تاریخ هرجا که دلی برای
ایران وبنام ایران تپیده است  ،نوروز
حضورداشته ودارد .از دشت کویر تا
کویر لوت  ،از کوهستانهای ستبر و
رفیع  ،تادره های عمیق خرم وسرسبز
 ،ازدریای مازندران تا خلیج گرم
همیشه فارس  ،ازابرهای سهندو البرز تا
خورشید تابان بلوچستان وهرکجا زبان
فارسی هست نوروز بی ترس و تهدید
اسلحه آنجاست و بوده است  .ومبادا
 ،نیاید روزی که هرکجا فارسی زبانی
است  ،دلی بی امید  ،بی امید به آبادی و
سرافرازی ایران  ،بی امید به آزادی ایران
باشد.
امید به آن که ایران کشتزارانش آبادان
 ،با غهایش پُربار ،خانه هایش پر نور و
پُر نشاط و بازوان کارگران و دهقانانش
نیرومند و خالق باد.
***

نوروز
ـهر روزاتن
نوروزاتن پـیروز
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آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز
دوران پس از رومانتیک
دراتحادجماهیرشوروی
(ادامۀ قسمت قبل)

دیمیتری شوستاکویچ 1906-1974
برخالف «پروکویف» که دست همکاری
به حکومت شوروی داد وتاز این طریق
توانست آثارش را بدون مخالفت
حکومت بمعرض نمایش بگذارد .ولی
این موضوع درمورد« شوستاکویچ» فرق
می کرد .وی  15سال ازپروکویف وحدود
 25سال از استراوینسکی جوانتر بود.
موقعی که دهه بیست سالگی اش را می
گذراند مصادف با دوران قدرت نمائی
حکومت جدید سوسیالیستی شوروی
بود وکوچکترین مخالفت با حکومت
 ،زندان یا تبعید رابرای هنرمندان به
همراه می آورد .خلق هراثر هنری که ته
رنگ فرهنگ غربی راداشت بامخالفت
سخت دولت روبرو می شد واز اجرا
وبه نمایش گذاشتن آنها جلو گیری
بعمل می آمد  .دراین محیط ترس
وخفقان  ،خلق آثاری که نشانگر طرز
فکر هنرمندان باشد دشواربودوبدین
جهت تعداد زیادی از هنرمندان
وموسیقیدانان برای اجرای آثارشان راه
غرب راپیش می گرفتند .درسال 1933
وقتی پروکویف ازتبعید خودخواسته به
شوروی بازگشت ازشهرت بین المللی
برخورداربود واین موضوع باعث گردید
که از تعرض حکومت سوسیالیستی
درامان بماند وبعدهم با پیوستن به
حکومت وخلق آثاری که نشانگر
حمایت او از حکومت جدید بود موقعیت
محکمی درشوروی بدست آورد ولی
درهمان سالها شوستاکویچ مورد انتقاد
حکومت بلشویکی قرار گرفته بودو بقول
خودش بارها ازطرف حکومت مورد
تهدید بود ودرطول مدت چهار دهه
بقیه عمرش همیشه تحت نظر حکومت
استالین قرارداشت .وتمام اعمالش در
زیر ذره بین حکومت بود باوجود اینکه
خودرا درتنگنای هنری میدهد ولی
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دراجرای هدفش که رساندن صدای
اعتراض بگوش جهانیان بود یک دقیقه
هم از پا ننشست  .اولین اثری که اورا
به شهرت جهانی رساندوحکومت نیز
بااجرای اثرش موافقت کرد موقعی بود
که فقط  19سال داشت واولین سنفونی
خودرا به اجرا گذاشت  .این سنفونی
درسال  1925درشهر «لنینگراد» به
اجرا درآمد .این سنفونی که تحت
تأثیر موسیقی «چایکوفسکی» و «مالر»
ساخته شده بود با استقبال بیسابقه ای
روبرو گردید بطوریکه بعد ًا حکومت
بلشویکی از فشار خودبرای آثار این
آهنگساز  19ساله کاست و شوستاکویچ
درسال 1927دومین سنفونی خودرا به
اجرا درآورد .زمان خلق این سنفونی با
دهمین سالروز انقالب اکتبر مصادف
بود وزمامداران حکومت بااین خیال که
«شوستاکویچ» این اثررا برای سالروز
انقالب و تأیید «لنین» ستخته است
اورا مورد استقبال قراردادند.

درطول زندگیش
«شوستاکویچ»
مجموع ًا  15سنفونی و 15کوارتت زهی و
تعداد زیادی قطعات بعنوان کنسرتو و
سونات بوجود آورد  .وی زبان اعتراضش
را درکارهایش بنمایش می گذاشت .
یکی ازاین آثار که با اعتراض حکومت
روبرو گردید سنفونی پنجم او است که
درقسمت آخرش یعنی موومان چهارم
آن ودقیقه آخر با صدای بلند سازهای
بادی فریاد درونش را بگوش جهانیان
می رساند .دیگر از آثار پرسروصدای او
اپرای «لیدی مک بت» است که درمسکو
به نمایش درآمد .داستان این اُپرا پراز
حوادثی است که ازقتل  ،خیانت  ،وتجاوز
حکایت می کند  .وی این اُپرارا براساس
قصه ای از قرن  19یعنی زمانی که روسیه
تحت فرمانروائی حکومت تزاربود نوشت
وبه نمایش گذاشت ولی نمایش این اثر
برمذاق حکومت خوش نیامد و به این
تصور که شوستاکویچ بااجرای این اثر
قصد توهین به حکومت رادارد ،بعد ًا از

مجیدزندیه
اجرای آن جلوگیری بعمل آوردند
 .یکی دیگر از آثار پرسروصدای او
سنفونی شماره  12است که بنام
«لنین» نامگذاری نمود وکم وبیش
جانب حکومت را گرفت .باتمام این
اعتراضات ومخالفت ها  ،همراه با
آهنگسازان دیگر شوروی که عبارت
بودند از«میاسکوغسکی» « ،گلیر» ،
«پروکریف»  « ،خاچاطوریان» مورد
تشویق حکومت قرار گرفتند ومفتخر به
دریافت مدالافتخارگردیدند.منتقدین
موسیقی اظهار می دارند باوجود اینکه
حکومت سوسیالیستی با به نمایش
گذاشتن آثار اغلب مخالفین حکومت
مخالفت می ورزند ولی علی األصول
زندگی تقریب ًا مرفهی برای هنرمندان
برجسته ولو اینکه تضاد سیاسی داشته
باشند تهیه می کرد .برخالف کشورهای
آزاد غرب که دست هنرمند را دراظهار
عقیده باز می گذارند ولی آینده ای که از
لحاظ مالی وضعیت آنها را تأمین سازد
فراهم نمی کندمگر تعداد محدودی که
در باالی درجه بندی هنری قرار دارند .

موسیقی کالسیک در
کشورآمریکا

دیمتری شوستاکوویچ

آزادی

حال که تا اندازه ای با تاریخ موسیقی
کالسیک دراروپا آشناشدیم بدنیست
بدانیم کشور آمریکا دراین زمینه دارای
چه جایگاهی است
موسیقی درکشور آمریکا اززمانی
شروع شد که اولین موج مهاجرین
اروپائی قدم به این سرزمین جدید
گذاشتند واولین گروهی که پایه های
موسیقی آمریکا رابصورت سبک
کالسیک اروپا به آمریکا وارد کردند .
مهاجرین انگلیسی بودند که به شهر
جیمزتاون وارد شدند .درحقیقت
موسیقی که این مردم با خودشان به
آمریکا آوردند موسیقی مذهبی بود.
درسال  1625موقعی که این مهاجرین
وارد « نیوانگلند» می شدند موسیقی
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«توماس جفرسون» نیز ویولونیست برجسته ای بود که هفته ای یک بار درگروه چهارنفری به اجرای موسیقی می پرداخت .
که برای شکرگزاری و بخاطر ورود به
سرزمین جدید می خواندند موسیقی
مذهبی بود.که با خودشان از انگلیس به
آمریکا آوردند و اولین کتاب موسیقی
که درسرزمین جدید یعنی آمریکا یا
(  )New Worldبه چاپ رسید کتابی بود
تحت عنوان  . The Bay Psalm Bookاین
کتاب درسال  1640در ماساچوست به
چاپ رسید درقرن هیجدهم همین
مهاجرین خودرا ملزم دیدند که
موسیقی خودرا که دستمایۀ محلی
داشت بوجود آورند .دراین تحول سیاه
پوستان که بعنوان برده وارد آمریکا می
شدند نیز با خود موسیقی اجدادی شان
را بهمراه داشتند  .درهمین زمان بود که
مدارس موسیقی بوجودآمدند .نام این
مدارس «نغمه سرا» یا«  «�Singing Soci
 »etyبود .معلمین این مدارس برای
تدریس هفته ای یک بار به این مدارس
سر می زدندودرضمن سرپرستی
مدارس موسیقی شهرهای اطراف را
بعهده داشتند  .رفته رفته انجمن های
موسیقی دریکدیگر ادغام شدند و باعث
تشکیل سازمانهائی شدند که کارشان
فقط اشاعه و تدریس موسیقی بود .این
سازمانها مردم را تشویق میکردند که با
دادن اعانه دررشد این مدارس بکوشند.
کم کم دراثر این همکاری و پشتکار
مدارس وکانون های هنری افتتاح
گردید که فقط به کار تدریس موسیقی
اختصاص داشتند .ازاولین آهنگسازانی
که درسرزمین جدید نامش درخشید
بایستی از « ویلیام بی لینگز 1746-
 » 1800نام برد.که از اهالی شهر بوستن
بود وی موسیقی را نزد خود فرا گرفته
بود وهیچ دانشی آکادمیک نداشت
ولی بااین وجود گروه هائی بوجود
آورد که آوازهای محلی رادسته جمعی
اجرا می کردند  .آهنگ های او بحدی
مشهورگردید که در سازمان ارتش
آمریکا خوانده می شد.
اولیۀ
دیگر از آهنگسازان
سرزمین جدید باید از «فرانسیس
هاپکینز )1(1737-1791نام برد که اهل
فیالدلفیا بود  .وی اولین آهنگسازی
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توماس جفرسون

ویلیام بیلینگز
است که خودرا «آمریکائی» نامید
ودرسال  1788اظهارداشت « من اولین
آهنگساز سرزمین جدید یعنی آمریکا
هستم که اولین آهنگ را درآمریکا
بنام یک آمریکائی خلق کرده ام ».
ازوی آهنگی به یادگار مانده است بنام:

« درسرزمین جدید تمام روزهایم زیبا
واز دردوغم بدوراست « My Days have
»been no wondrous free
از میان سیاستمداران آمریکا که آنها
را پدران سرزمین جدید می خوانند «
بنیامین فرانکلین»  1706-1790-و

آزادی

فرانسیس هاپکینز

توماس جفرسون  1743-1826عالقه
زیادی به موسیقی کالسیک داشتند.
درمورد فرانکلین می گویند که وی
حتی چند آهنگ بوجود آورد ووسیله
موسیقی ساخت که بصورت ظرف
شیشه ای بود بطوریکه اگر انگشت
خیس را به بدنه این ظرف می کشیدند
صدای نتهای مختلف ازآن بوجود می
آمد.
«توماس جفرسون» نیز ویولونیست
برجسته ای بود که هفته ای یک بار
درگروه چهارنفری به اجرای موسیقی
می پرداخت )2(.
یکی از آهنگسازان اولیه آمریکا که
موسیقی دان برجسته ای بود « دانیل
رید  1757-1836ازاهالی ماساچوست
است  .وی مبادرت به انتشار ماهنامه
ای بنام مجله موسیقی آمریکا» نمود
که درآن از موسیقیدانان سرزمین
جدید قلم میزد .این مجله اولین بار
درسال  1786انتشاریافت  .دیگر از
آهنگسازان اولیه آمریکائی بایستی
از «الیور شا  »1777-1868نام برد.
که اولین اثرش بنام « برای آقایان»
درسال  1807به اجرادرآمد« .دانیل
رید» و «الیورشا» هردو آهنگسازانی
بودند که درمکتب دنیای جدید
آموزش دیده بودند وآثارشان طعم
ورنگ آهنگهای محلی سرزمین
جدیدراداشت ولی آهنگسازان بعدی
که درآمریکا ظهور کردند وماازآنها
نام خواهیم برد وآثارشان تااین زمان
درسالنهای موسیقی به اجرا درمی آید
اکثرا ً دست پروردۀ مکتب موسیقی
اروپا بودند و آثارشان مخلوطی است
از رنگ وبوی موسیقی اروپا وسرزمین
جدید....
ادامه دارد.
( -)1فرانسیس هاپکینز پرچم آمریکارا
نیز طراحی کرده است .
( )2جفرسون درنوشتن اعالمیه
استقالل دخالت داشت و بعدرئیس
جمهورآمریکاشد.
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سئوال
بزرگترین عدد  9رقمی و کوچکترین عدد
 9رقمی که به  11قابل قسمت باشد کدام
است ؟
پاسخ درهمین صفحه

اعداد مرموز

تخم مرغ دربطری
آیا بنظر شما یک تخم مرغ را می توان از
دهانه یک بطری نسبت ًا دهان گشاد رد کرد؟

به دوست خود بگوئید یک عدد سه رقمی
را که ارقام آن یک جور نباشد درنظر بگیرد
مث ً
ال ( .)852بعد بگوئید آن را برعکس کند.
( )258بعد از او بخواهید عدد کوچکتر را
از عدد بزرگتر کم کند.که دراین مثال می
شود:
852-258 =594
سپس از او بخواهید آخرین رقم سمت
راست حاضل تفریق را به شما بگوید .تا
شما حاصل تفریق را به او بگوئیددراین مثال

بدون اینکه بطری رابردارید کاغذرا اززیرآن خارج کنید
یک صفحه کاغذرا روی میز بگذارید
ویک بطری را طوری روی کاغذ
قراربدهید که سربطری روی کاغذ
باشدو به دوستان حاضر درجمع نوروزی
بگوئید که شما می توانید بدون برداشتن
بطری کاغذ را از زیر آن بیرون بکشید
راز این کار این است که با دست چپ
کاغذرابدست بگیرید و با دست راست
که بشکل مشت شده ضربات متوالی
روی میز بکوبید باهرضربه کاغذ یکی
دوسانتیمتر اززیر بطری خارج می شود.
این کاررا ادامه دهید تا کاغذ بطور کامل

آزادی

اززیر بطری خارج شود .کارشما باعث تعجب
و تحسین حاضرین خواهد شد.و درضمن
دوستانتان را لحظاتی سرگرم میکند.

سئوال عجیب
از یکی از مهمانان خود بخواهید بدون نشان
دادن به شما جواب سئوال های زیر را روی
یک ورقه بنویسد :
 -1سال تولدخودش  -2سال ازدواجش -3
سال تولد اولین فرزندش  -4تعداد سالهائی
که از ازدواجشان گذشته (سال باید از اول
فروردین حساب شود) -5سن خودش (تولد
باید از اول فروردین محاسبه شود).
 -6سن فرزند اولش (آنهم از اول فروردین
باید محاسبه شود).
حال بدون اینکه از او چیزی بپرسید بگوئید
حاصل جمع این اعداد  4182است .
رمز کار دراین است که در هرسالی زندگی
می کنید عدد آن سال را در سه ضرب
کنیدوچون اآلن هنوز در سال  1394هستیم
حاصا این عدد درسه برابر است با . 4182
چندذروز دیگر که سال عوض می شود به
اعدادی که دوستتان محاسبه می کند نیز
یک رقم اضافه می شود و درنتیجه عدد ی
که از حاصل جمع ارقام باال بدست می آید
برابر با  4185می شود .فقط توجه داشته
باشید هر  6سئوال باالرا حتم ًا از دوست خود
بپرسیدتا اشتباهی روی ندهد.
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از دوستانتان که درجمع نوروزی شما هستند
بپرسید آیا می توانند یک حبه قندرا برروی
آتش شعله ور سازند؟ آنها مسلم ًا دست بکار
خواهند شد اما مطمئن باشید نخواهند
توانست این کاررا انجام دهند .دراینجا شما
دست بکار شوید و ابتدا یک طرف قند را
با خاکستر سیگار آغشته کنید بعد زیر همین
قسمت آغشته به خاکستر شعله فندک ویا
کبریت بگیرید و همه می بینند که حبه قند
شعله ور می شود.
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سوزاندن قند

افقی  -1 :مرکز یکی از جزایراقیانوس
آرام  -نقاش معروف اسپانیایی که
درفرانسه مقیم شد ودرهمانجا نیز
درگذشت  -2نفرین شده  -نامگذاری
 -3اسم ترکی  -همیشه  -حیوانی از
راسته کیسه داران که گوشتخوار و
بومی آمریکای جنوبی است  -پرنده
نصف شده  -4-آگاهی ودانائی
 کاشف واکسن آبله  -عالم مادی -5ضمیر مفرد -میوه رز -پرنده ای خوش
آواز  -6زخم است که گاهی برچهره
نشیند -شبه جزیره ای درجنوب
آسیا -پرنده ای بین فرانسه و آلمان
 -7آهنگساز مشهور اتریشی که
درخانواده ای گمنام وتهیدست چشم
بجهان گشود -ازحبوبات  -نوعی قلم
 -8نام دیگر مهر -بنائی مانند کوشک
که گرداگرد آن خانه باشد -9نامی
برای پروردگار بزرگ  -آسان شده -
پایبندو ُمقید -10ظرف غذای اتومبیل -
جسمی جامدوسفید که از سرد کردن
ناگهانی روغنهای سنگین بدست می
آید .قوت الیموت  -11زادگاه خواجه
عبداهلل انصاری معروف به شیخ األسالم
 مشهور ومعروف  -عده ورزشی -12دستگاهی که نیروی مکانیکی را
به نیروی الکتریکی تبدیل می کند
وبالعکس  -قصدوعزم  -جوراو به زمهر
پدراست  -13راست وصریح  -بی
نظیر -اشاره کردن با چشم وابرو-
چهره  -14-گیاهی که دررنگرزی ازآن
استفاده می شود -لقب ریچارداول
پادشاه انگلستان  -15از کاری که انجام
می دهد قصد انتفاع ندارد -نویسنده
کتاب «دمیان»

عمودی  -1 :مشتاق وآرزومند-
ازانواع ماهی  -2هرکجا که شب آید
سرای اوست  -الغرونازک  -3رطوبت
 میگویند صفت جغد است  -شهریدرجنوب فرانسه  -عالمت مفعول
صریح  -4قیمومت و اداره کردن -
ترس وخوف  -آخرین تختخواب
 -5پیکر  -درجه ای درارتش ما -
بهشت درجمع دختر خانمها -6چوب
انگلیسی  -جالب توجه بیگانه  -کوره
سفال پزی  -7حرف نفی ابد همچون
« هرگز نه»  -درگیرشدن دو دشمن
یکی ازسیارات منظومه ما-8-کشوری درآفریقای غربی  -یکی از
دوقهرمان اثر مشهور فخرالدین اسعد
گرگانی ُ -9کنه و اساس هرچیزی
 واحد طول درانگلستان  -بدی -10فرزندذکور  -همه مخالفان
خودرا بقتل رسانید وعاقبت خود
نیز کشته شد-ابر -11دست راست
 چهل ویکمین  +رئیس جمهوریآمریکا که معروف به جنگ طلبی
شد -فرماندهان  -12کاپیتان تیم
ملی فوتالل انگلستان  -قلعه کوچک
درمیان قلعه بزرگ  -عقب زدن
ودورکردن -13بسیارهستندکسانی
که آن را دربساط ندارند -حشره
دوجانبه  -آگاه باش  -موافقت -14 -
شهری درسویس ودرکنار دریاچه
لمان  -دستگاهی دارای امواج
تشعشعی  -15-ایالتی درجنوب
شرقی استرالیا وهمچنین شهری
درکانادا و آبشاری درآفریقا -اثری از
ویکتورهوگو
پاسخ درشماره آینده

15 14 13 12 11 10 9

اگر مایلید برای دوست خود کارت تبریک
یانامه بفرستید ومایل نیستید کسی از نوشته
شما برروی کارت مطلع شود می توانید
بیکی از روش های زیرین عمل کنید.
درهریک از این روش ها خط شما نامرئی
است وفقط تو بصورت مرئی درمی آید.
اما روش کار:
 -1یک قاشق چای خوری شکررا درلیوان
آب بریزید و قلم فرانسه یا چوب قلم را
درلیوان زده و برروی کاغذ معمولی هرچه
می خواهید بنویسید وپس از اینکه خشک
شد آن را برای دوست خود بفرستید.
دوست شما با حرارت دادن این کاغذ ،
خط نامرئی شمارا مرئی کرده ومی خواند.
(موقع حرارت دادن کاغذ مواظب باشید
اوالً خود کارت نسوزد و ثانی ًا فرش واثاث
خانه را آتش نزنید.
 -2همان قلم را این بار در لیوان شیر بزنید
وبرروی کاغذ بنویسید .ظاهراً هیچ چیز
معلوم منیست ولی وقتی این نوشته برروی
المپ الکتریکی یا اطوی داغ و یا اجاق گاز
حرارت ببیند نوشته شما ظاهر می گردد.
 -3این عمل را با مایعات زیر هم می توانید
انجام دهید:
آب لیمو ،آب پرتقال  ،آب گریپ فروت
و یا یک قاشق عسل حل شده دریک لیوان
آب  .فقط موقع نوشتن مواظب باشید که
نوک قلم شما برروی خطوط خراشی باقی
نگذارد ودوست شماهم باید دقت کند که
هنگام حرارت دادن کاغذ آن را نسوزاند و
آنقدرباید به کاغذ حرارت بدهد که تقریب ًا
خطوط برشته شوند وبه رنگ قهوه ای
برروی کاغذ ظاهرشوند هرچه قدر  ،شکر

جواب عدد  9رقمی
بزرگترین عدد  9رقمی که به 11
قابل قسمت است 987652413
وکوچکترین آن  102347586است.

کارت تبریک رمزی

یا عسل یا آب لیمو درلیوان بیشتر بریزید
خط شما پررنگ تر ظاهر می شود  .آب
لیمو وآب پرتقال مناسب تر از آب شکر
هستند زیرا خطوط زودتر مرئی می شوند.

در ابتدا این کار غیر ممکن جلوه می کند اما
شما خواننده مجله آزادی قادرید این کاررا
انجام دهید:
-1ابتدا تخم مرغ را مدت سه ساعت
درداخل سرکه سفید قراردهید.
 -2درپایان این مدت  ،تخم مرغ درست مثل
یک توپ کائوچوئی نرم می شود.
 -3دراین حالت  ،خیلی ساده وآسان از
دهانه بطری رد می شود.
واما پس از آنکه کارتان تمام شد چنانکه
تخم مرغ را چند دقیقه زیر آب سرد بگیرید
مجدداً سفت شده وقابل مصرف می گردد.

عدد  4است  .شما با بدست آمدن این عدد
می توانید حاصل تفریق عددی را که
دوستتان درنظر گرفته با عکس آن راا پیدا
کنید.
راه حل  :دراین مسئله عدد وسط حاصل
تفریق همیشه عدد  9خواهد بود رقم اول
هم از تفریق عدد سوم و عددوسط به دست
می آید .برای اطمینان به مثال دیگری توجه
کنید:
فرض کنیم عدد مورد نظر دوست شما 356
باشد .اگر آن را برعکس کند عدد 653
بدست می آید .وقتی این دوعدد را ازهم
کم کنیم عدد  297بدست می آید .دوست
شما عدد  7را به شما می گوید عدد  9را
هم که دارید  .ورقم اول که  2است از کم
کردن  7از  9بدست می آید.

طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو
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جدول کلمات متقاطع
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س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی  -1 :خاموشی سپید-جریب -2ا -ه -یاران -نیم -و  -3نم  -یرقان
 سیم -کز -4هیچ  -هوو -همر -آلی -5اراک  -تاگور  -لسان  -6یالتا -نار-حکاسه  -7دبه  -زر-ه -کربن  -ه  -8رو  -سه تفنگدار-ما  -9ک  -سیاق
ا -رس -آری  -10واگنر  -پمپ -تولیپ  -11همای  -قاهره  -دانش  -12سیل الک  -سیب  -موم  -13تن  -سیف  -ستوار-سا  -14ا -شیر -نایلن -ک  -ل -15نقشه  -ژان ژاک روسو

کلبه کتاب

ن
پخ نش
مرکز ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ جلس

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

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

Tel:(310)446-6151

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd. Los Angeles,CA 90024

برنامه «همراه آفتاب» با اجرای کیخسروبهروزی جمعه ها ساعت  9/5شب به وقت شرق آمریکااز رادیو صدای ایران پخش می شود
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برندگان جوایز اُسکار 2016

پرویز پرستویی :من یک روستایی روستایی زادهام

«مدمکس  :جاده خشم »  6جایزه و «بازگشته» سه جایزه اسکاررا دریافت کردند.
هشتادوهشتمین مراسم تهدای جوایز اسکار
در لوس آنجلس برگزارشد و هنرمندان و
فیلمهای زیر به مجسمه اسکار دست یافتند:.
بهترین فیلمنامه  :اسپات الیت
بهترین فیلمنامه اقتباسی The Big Short :
بهترین هنرپیشه مکمل زنAmanda Alicia :
 Vikandeبرای فیلم دختر دانمارکی .
بهترین هنرپیشه مکمل مردMark Rylance :
برای فیلم پل جاسوس ها.
بهترین هنرپیشه نقش اول زن  :بری الرسون
برای فیلم «اتاق»
بهترین هنرپیشه نقش اول مرد :لئو ناردو دی
کاپریو  .برای فیلم «بازگشته»
بهترین کاردان Alejandro G. Iñárritu :
برای فیلم بازگشته
Spotlight
بهترین فیلم  :افشاگر یا
Stutterer
بهترین فیلم کوتاه :
بهترین فیلم مستند کوتاه :

صالح پور داور جشنواره بلگرادشد
ایناریتودر پشت صحنه فیلم بازگشته با لئوناردو دیکاپریو

صحنه ای ازفیلم افشاگر یا اسپایت الیت

A Girl in the River

بهترین فیلم مستند
Son of Saul
بهترین فیلم خارجی:
از کشور مجارستان
Inside Out
بهترین فیلم انیمیشن:
Bear Story
بهترین انیمیشن کوتاه :
بهترین موسیقی متنEnnio Morricone
برای فیلم The Hateful Eight
بهترین آهنگ Writing’s on the Wall :
از  Sam Smithبرای فیلم Spectre
بهترین تدوین صدا:
Amy

بری الرسون درصحنه ای از فیلم اتاق

Mad Max: Fury Road

بهترین طراحی صحنه:

Mad Max: Fury Road

بهترین فیلمبرداری:
بهترین گریم:
بهترین طراحی لباس:

The Revenant

Mad Max: Fury Road

فیلم انیمیشن کوتاه داستان خرس

Bear Story

Mad Max: Fury Road

بهترین تدوین:

Mad Max: Fury Road

بهترین جلوههای ویژه تصویری :
Ex Machina

اسکار امسال از رونق چندانی برخوردار
نبود .بعضی از جوایز قابل پیش بینی بود.
برای مثال برنده شدن لئوناردو دیکاپریو
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کاپریو هیجان زیادی بر نیانگیخت چون
تقریب ًا همه آنهائی که فیلم بازگشته را

آزادی

فیلم مستند

Amy

دیده بودند می دانستند که تنها کسی که
استحقاق بردن اسکار بهترین بازیگز مرد

را دارد بئوناردو دیکاپریوست  .بازی او
درفیلم بازگشته درخاطره ها خواهد ماند.
فیلم «مد مکس :جاده خشم » فیلم بسیار
بدی بود که برنده شدن پی درپی آن
برای موارد گوناگون خشم بسیاری را
برانگیخت  .فیلم جنگ ستارگان به هیچ
جایزه ای دست نیافت درحالیکه حداقل
باید بخاطر تدوین صدا و یا جلوه های
ویژه جایزه می گرفت  .که البته جایزه
نگرفتنش نوعی دهن کجی به فروش بی
سابقه این فیلم بود.
فیلم افشا گر تنها فیلمی بود که با معرفی
اش به عنوان بهترین فیلم تعجبخیلی هارا
برانگیخت  .زیرا اکثر کارشناسان براین
باوربودند که فیلم بازگشته بحق عنوان
بهترین فیلم را نصیب خود خواهد کرد
که چنین نشد .موضوع فیلم افسشاگر
بیشتر مورد توجه بود و به همین دلیل
عنوان بهترین فیلم را ربود .موضوع فیلم
افشا شدن انحراف جنسی چند کشیش در
بوستن توسط روزنامه معروف باستون
گلوب است که پایه های کاخ واتیکان
را لرزانده بود.
امسال برای رقابت در صحنه اسکار
جمهوری اسالمی نیز فیلم کودکی محمد
پیامبر اسالم را به اسکار فرستاده بود که
پذیرفته نشد
معموالً برندگان گلدن گلوب در اسکار
نیز موفقیتهائی کسب می کنند  .اما امسال
بعضی از برندگان گلدن گلوب از اسکار
چیزی نصیبشان نشد.
فیلم پل جاسوسان به کارگردانی استیون
اسپیلبرگ که جوایز بیشتری را حق او
می دانستند فقط جایزه بازیگر مرد نقش
دوم را دریافت کرد.
همانند سالهای گذشته  ،از همه هنرمندان
سینما دررشته های گوناگون که طی سال
گذشته روی درنقاب خاک کشیده بودند
یادی شد  .سیلوستر استالون که گلدن
گلوب را دریافت کرده بود بسیار به
دریافت اسکار دل بسته بود که ناامیدشد.
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به گزارش سینماپرس ،اردشیر
صالحپور مدرس ،نویسنده و
پژوهشگر تئاتر از ایران در کنار
راشکو جووانوویچ از صربستان و نینا
مازور از آلمان سه داور پانزدهمین
دوره جشنواره بین المللی تئاتر
بلگراد ( )Slavijaهستند.

علی رهبری از رهبری ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد
سخنگوی وزارت ارشاد درباره
اظهارات علی رهبری گفت :خیلی
تالش شد که این ارکسترها احیا شود
و این تالشها به ثمر نشست .تالش
شد در این مدت دغدغههای مالی
ارکستر رفع شود و شخص سخنگوی
دولت بخشی از این اعتبارات را تأمین
کرد .قراردادی که با علی رهبری
داشتیم یک ساله بود ،اما متاسفانه
استعفای ایشان که با دوره قرارداد
یک ساله شان بود کمی عجوالنه

انجام شد .ایشان اگر تمایل به ادامه
همکاری با ارشاد را داشته باشند،
وزارتخانه از این امر استقبال میکند و
اگر تمایلی نداشته باشد باید دوستانه
حل شود.
وی ادامه داد :ما همچنان عالقه
مندیم از تجارب و توانمندی وی برای
ادامه کار ارکستر سمفونیک استفاده
کنیم .البته قرارداد وی یک ساله بود
و در اسفند ماه هم این قرارداد به
پایان میرسید و استعفا خیلی جای
تعریف نداشت.

عصر روز سه شنبه (هجدهم اسفند
ماه) در مراسمی به پاس نکوداشت
چهار دهه فعالیت مستمر و تاثیرگذار
هنرمند نامآشنا و گرانقدر استاد
«پرویز پرستویی» در خبرگزاری
فارس برگزار میشود .این مراسم
با نام «ستاره شرقی» و با حضور
هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون و
نیز مسئولین فرهنگی برپا میگردد.
به همین مناسبت نگاهی داریم به
بخشی از زندگینامه خودنوشت این
بازیگر صاحب سبک .متنی که در
ادامه میخوانید منتخبی از کتاب
«ستاره بی نقاب؛ من پرویز پرستویی»
است که در آن این ستاره شرقی به
بیان خاطرات و سرگذشت کودکی
خویش با زبانی بی پیرایه و صریح
پرداخته است:
*یک روستاییام و این را فضیلت
میدانم

جیم کالرک برنده اسکار درگذشت
«جیم کالرک» ،تدوینگر
ه
انگلیسیاالصل هالیوود پس از یک
دوره کوتاه بیماری در  ۸۵سالگی
درگذشت .همسر «کالرک» خبر مرگ
او را تأیید کرده است.

فیلمهائی که اخیرا ً در ایران به نمایش درآمده اند
در حال حاضر  ۴فیلم «من سالوادور نیستم»« ،آزادی مشروط»« ،کوچه بی نام»،
«پایان خدمت» و «نزدیکتر» به عنوان جدیدترین آثار یک ماه اخیر به نمایش
درآمده در سینماهای سراسر کشور هستند که با استقبال نسبتا خوب مخاطبان در
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مواجه شده اند.
سینما

اهل همدانام .یکی از روستاهای
شمال شرقی کبودرآهنگ به نام
چارلی .چرا نامش را چالی گذاشتهاند،
درست نمیدانم .شاید نام خاص
است؛ شاید تبدیل یافته با گویش
محلی است؛ و شاید فقط تصادف.
چیزی که میدانم این است که در این
روستا ،یک جور حفاظ از جنس چوب
بر روی لبه دیوارها کار میگذارند که
به آنها «چالی» میگویند .شاید همین
نام به مرور زمان به چارلی و نام روستا
تغییر پیدا کرد...در سال  1334در
چالی و در خانوادهای کشاورز به دنیا
ی
آمدم .اولین فرزند یک خانواده ته 
دست کشاورز.پدرم هم روستایی بود
و روستاییزاده .میشود گفت جد
اندر جد ،روستایی و کشاروز .پدرم
کشت و زرع داشت و در عین حال،
مالک و گرداننده تنها به قول آن
روزها «بقالی» ده هم بود.

سومین قسمت از فیلم «ایندیانا
جونز» به کارگردانی «استیون
اسپیلبرگ» و فیلم جیمز باندی «دنیا
کافی نیست» از دیگر کارهای ماندگار
این تدوینگر انگلیسی است.

«کالرک» که طی چند دهه فعالیت
در عرصه سینما بیش از  ۴۰فیلم
سینمایی را تدوین کرد بیش از همه
برای درام جنگی موفق «میدانهای
کشتار» ساخته «رولند جافه» درسال
 ۱۹۸۴شهرت دارد .او برای این فیلم
برنده جایزه اسکار و بفتای بهترین
تدوین شد.
جیمز کالرک فیلمهای «مأموریت»
به کارگردانی «رولند جافه»« ،ورا
دریک» به کارگردانی «مایک لی»
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