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 میخوانید

می گوینددر آمریکا انتخابات آزاد 
دارد  رأی  که حق  هرکس  و  است 
می تواند آزادانه کاندیدای دلخواه 
خود را انتخاب کند.  می گویند در 
آمریکا شورای نگهبان وجودندارد تا 
شمشیر داموکلس خودرا باالی سر 
مردم نگهدارد و بگوید همین است 
که هست و یا اگز کاندیدای دلخواه 
با  نظرش  و  کردید  انتخاب  خودرا 
اورا  آرای  نبود  نزدیک  رهبر  نظر 
باطل کند.  می گویند در آمریکا  هر 
رأی  شمرده می شود و هر نفر می 
تواند با رأی خود در ترکیب سیاسی  
کشورش  اثر بگذارد.  می گویند این 
هزاران  که  است  دمکراسی  الفبای 
نفر برای به ثمر رسیدن این درخت 
با خون خودآبیاری  را  آن  آزادی  
کرده اندو حاال ماباید با آرای خود 
راه آنهارا ادامه دهیم. بدون استثناء 
همه کشورهای جهان هم این آزادی 
ودمکراسی را می ستایند. انتخاباتی 
که اکنون  مراحل اولیه ی آن را در 
آمریکا می گذرانیم و حاصل آن قرار 
است به عنوان  چهل وپنجمین رئیس 
جمهورآمریکا به کاخ سفید برود و 
برآمریکا و  ژانویه 2017  بیستم  از 
به عبارتی بر جهان حکمروائی کند  

ظاهراً انتخاباتی آزاد است .
و   دلنشین  ها  گفته  این  ی  همه   
امیدوار کننده است . شاید به همین 
دلیل هست که اولین امتیازی که به 
مهاجرین تازه آمریکائی شده  می 
دهند  و با هزار منت  می دهندحق 
تازه  که  مهاجری    . است  رأی 
پاسپورت آمریکائی را به دست می

 آورد با تعجب می پرسد چرا  حق 
این  پاسخ  و  است  امتیاز  رأی، یک 
است که  چون با این رأی می توانی 
خود  دلخواه  به  خودرا   سرنوشت 
تغییر دهی .و مهاجر بادی به غبغب 
برسر  که  ما  که  عجب  اندازد  می 
رأی ندادن با هم نسالن خود مسابقه 
می گذاشتیم نمی دانستیم که با رأی 
خود می توانیم سرنوشت خودرا رقم 
بزنیم. پس از یکی دوبار تجربه کردن، 
مهاجر در می یابد که : به هرکجاکه 
. است  رنگ  همین  آسمان  روی 

انتخابات  به  حد  چه  تا  دانم  نمی 
آمریکا توجه می کنید و این امتیاز 
عموسام داده را زیر ذره بین قرار می 
دهید. من انتخابات امسال را شدیداً 
هریک  درمورد  و  کنم  می  تعقیب 
از کاندیداها نظراتی دارم که کامال 
شخصی است و بهمین دلیل از مطرح 
می  خودداری  نظرات  این  کردن 
کنم. اما  این نظررا می توانم درمورد 
از  هیچیک  بگویم که  آنها  همه ی 
آنها قادرنیستند با مطرح کردن برنامه 
سود  به  را  مردم  رأی  خود   های 
  ، خود جلب کنند. هر آمریکائی  
بله هر آمریکائی - یعنی کسی که 
درآمریکا متولد شده و دراین محیط 
نشو ونما یافته است ، حتی بچه های 
ما اگر متولد آمریکا هستند، با یک 
آمریکائیش   نوع  از  نگهبان  شورای 
روبرو هستند. حتما تعجب می کنید 
که آمریکا و  شورای نگهبان؟  کافی 
است چندروز مثل من اخبار رادیو 
درمورد  آمریکارا  وتلویزیونهای 
تا  کنید  دنبال    2016 انتخابات 

حقیقت برای شما هم روشن گردد.
یک کانال از کاندیداها ی دمکرات 
جانبداری می کند . کانال دیگر از 
کاندیداهای جمهوری خواه . کانال 
طرفدار دمکراتها یکی از کاندیداهای 
این حزب را بیشتر تعریف و تمجید 
تواند  تا می  را  می کند و دیگری 
سرکوب می کند. کانال جمهوری 
خواه نیز به همین ترتیب عمل می 
کند. مثال میزنم : یکی از کاندیداهای 
پیشرو جمهوری خواه در بسیاری از 
ایالتها انتخابات مقدماتی را میبردو 
هیچ رسانه ای چیزی نمی گوید بعد 
کاندیدای دیوم این حزب  قراراست 
در یک ایالت  پس از باختهای مکرر 
درایاالت دیگر احتماال برنده شود. 
دربوق وکرنا می دمند که ایهاالناس 
به  فالن  ایالت  در  پیشرو  کاندید 
کاندیددوم خواهد باخت .  این ایالت 
خواهد  معین  انتخاباترا  سرنوشت 
کرد. این ایالت چنین وچنان خواهد 
کرد... بعد می بینی مردم تحت تأثیر 
این شورای نگهبان آمریکائی به آن 
کاندیدای پیشرو رأی نمی دهند.و 
این کاندیدای دوم که دریک ایالت 
برش  هوا  آنچنان  است  شده  برنده 
می دارد  که در گفتگوهای متعدد 
دادسخن  فرزندانش  و  زن  کنار  در 
عطف  نقطه  یک  این  که  دهد  می 
است. من برنده شدم. من شق القمر 
کردم. من اآلن پشت در کاخ سفید 
ایستاده ام . بعد من مهاجر که بازیچه 
این گونه تبلیغات نمی شوم با خود 
حساب می کنم  که  این مفسرین 
وبرنامه سازان  رسانه های شنیداری و 
گفتاری  نفهمند و یا خودرا به نفهمی 
موارد  این  از  دربسیاری  میزنند.  
زیادهم  که  رسم  می  نتیجه  این  به 
نیستند. یک  باخبر  عالم سیاست  از 
حساب سرانگشتی به من می گوید 
این کاندیدای پیشرو دریک ایالت 
دیگری  زیاد  ایالتهای  در  اما  باخته 
کسب  آرای  نظر   از  شده  برنده 
کرده نیز فاصله زیادی با کاندیدای 
بعداز خود دارد. پس چرا این یک 
بُرد سرنوشت سازاست؟ اما دهها بُرد 

کاندیدای پیشرو  ارزشی ندارد؟ 
از اینگونه رویدادها در تلویزیونهای 
آمریکا زیاد اتفاق می افتد . درنتیجه 

من قبول می کنم که آمریکائی به 
دلخواه خود به کاندیدائی رأی نمی 
دهد بلکه بگفته گویندگان و برنامه 
سازان تلویزیونی گوش می دهد و 
باور می کند که آنچه آنها می گویند 
وحی منزل است و به آن رهنمودها 

عمل می کند.
تقلیدی  اینها   همه  ای  دارتر  خنده 
وبرنامه سازان  است که گویندگان 
هموطن از این  رسانه های آمریکائی 
به  باوررا  این  ابتدا  آنها  کنند.  می 
مخاطبین ایرانی خود  تلقین می کنند  
برسر کار  اگر  که حزب دمکرات 
است  اسالمی  جمهوری  بنفع  بیاید 
.چون همان سیاستهای اوبامارا ادامه 
می دهد.  یکی دوروز که گذشت 
آنگاه فکر می کنند که بطور غیر 
دادن  رأی  به  را  مخاطب  مستقیم 
کنند.  می  ترغیب  دمکرات  بنفع 
آنقدر این تقلید ناشیانه است که هر 
بچه ای ازآن  متوجه قصد وغرض 
گوینده و برنامه ساز کبیر می شودو 
همینجاست که مخاطبین این برنامه ها 
و کمتر می شوند.  روزبروز کمتر 
هارا  رسانه  همه  دانلدترامپ  وقتی 
موضع  او  علیه  که  کند  می  متهم 
وقتی  می گوید.  راست  اند  گرفته 
برنی سندرز می گوید آمریکا نباید 
سر نوشت انتخابات خودرا به دست 
وال استریت و چند میلیونر که هزینه 
های انتخاباتی کاندیداهارا تأمین می 

کنند بسپارد راست می گوید.
به امید روزی که مردم آمریکا هم 
مخرب  نقش  به  مهاجرین  ما  مانند 
رسانه ها در سرنوشت سیاسی یک 
ملت پی ببرندو در تصمیم گیری های 
سیاسی به همه جناح ها گوش کنند 

ولی بهترین گفته هارا برگزینند.
اعضای  راهنمای  چراغ  باید  حزب 
حزب  که  وروشی  راه  خودباشد.. 
به  و  برگزیده  خواه  جمهوری 
می  خودی  کاندیداهای  تضعیقف 
آینده حزب  و  است  غلط  پردازد  
همانگونه  کشاند.  می  نابودی  به  را 
که شورای نگهبان   درایران ، آینده 
سیاسی مارا بورطه ی نابودی کشانده 

است .
 مرتضی پاریزی

رسانه های 
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سپاس و شادباش متقابل
که  عزیزی  کلیه خوانندگان  از  بدینوسیله 
بمناسبت  آغاز هفتمین سال انتشار ماهنامه 
فرارسیدن  مناسبت  به  همچنین  و  آزادی 
نوروز همیشه پیروز  کارت تبریک ارسال 
نموده اند و یا ازطریق ایمیل و یا تلفن  مهر 
»آزادی«  اندرکاران  دست  همه  به  خودرا 
ابراز داشته اند صمیمانه سپاسگزاری کرده 
همه  به  را  نوروز  باستانی  جشن  متقابالً   و 
خوانندگان خود شادباش گفته و چنانچه به 
علت تعداد زیاد کارتهای نوروزی و کمی 
جداگانه  پاسخ  همگان  به  نتوانستیم  وقت 
بدهیم عدر خواه همگان هستیم .امیدواریم  
بتوانیم درسال 1395 نیز همچنان  درخدمت 
شما هموطنان عزیز باشیم و ماهنامه را به هفته 
با همت و حمایت شما   . تبدیل کنیم  نامه 
خوانندگان عزیز  انجام این خواسته بسیار 

آسان خواهد بود.
ماهنامه آزادی

روشنگری
با درود و عرض ارادت خدمت شما وهمه ی 

دست اندرکاران ماهنامه آزادی.
من فکر می کنم چند صفحه ای که به دنیای 
سیاست اختصاص داده اید بسیار روشنگر و 
آگاهی دهنده است . شما مقاالتی را انتخاب 
می کنید و ماحصل آن را درمجله درج می 
آنهارا  شود  می  جائی  کمتر  در  که  کنید 
پیدا کرد و به این روانی که همکاران شما 
ولذت  خواند  کنند  می  رعایت  درترجمه 
برد. برای شما سالمتی و توان ادامه راه بسیار 

دشواری که در پیش گرفته اید دارم .
ارادتمند همیشگی شما عرفانی از دوبی 
و  سپاسگزاریم  شما  محبت  از  ماهم 
شما   تک  تک  حمایت  با  امیدواریم  
بتوانیم این راه بگفته ی شما بسیار سخت 
را به آسانی طی کنیم .  حمایت شما 

معرفی ما به دوستانتان است .

دکتر  درگذشت  از  تأسف 
پرویز عدل

بسیار  از خبر درگذشت دکتر پرویز عدل 
ناراحت شدم . اخیراً یک بار اورا در یکی 
 . دیدم  کمبریج  در  ایرانی  رستورانهای  از 

بسیار اورا شاد دیدم . بااینکه بیمار بود اما با 
عالقه زیاد به هموطنان ایرانی که دررستوران 
بودند نگاه می کرد.و از چلو کباب رستوران 
تعریف می کرد. من تقریباً همه نوشته های 
بسیار  و  ام  خوانده  »آزادی«  در  را  ایشان 
می  روان  بسیار  عدل  دکتر    . ام  آموخته 
روانش   . نوشت  می  ایران  برای  و  نوشت 
شاد و درگذشت اورا به خانواده اش و همه 
همکارانش در ماهنامه آزادی و نشریه پیام  
در  آورد  ره  فصلنامه  ویا  نیویورک  چاپ 

کالیفرنیا  تسلیت می گویم .
فریده از ماساچوست .

با سپاس از شما  باید بگویم هنوز مااز 
ناراحت  پرویز عدل    دکتر  درگذشت 
هستیم و لحظه به لحظه ی روزهائی که 
با او بودیم مانند فیلم سینمائی از جلوی 
چشممان عبور می کند.واز نبود او بی 

نهایت متأسفیم .  روتنش شادباد.

جمهوری  با  داعش  رابطه 
اسالمی

از دولت هائی که حامی داعش هستند اینجا 
اینهمه   با  شود.   می  هائی  آنجا صحبت  و 
با یک سخن خودرا  دولتهای مختلف همه 
با داعش در جنگ قلمداد می کنند و می 
گویند داعش باید نابود شود.  دم خروس 
را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را. مگر 
سنگین  سالحهای  به  گروه  یک  شود  می 
مجهز شود و در حصار چند کشور محصور 
باشد و بعد این کشورها همگی از همکاری 
با داعش خودرا بری بدانند. در مقاله ای در 
آزادی آمده بود که ترکیه به  داعش کمک 
می کند. منهم چنین اعتقادی دارم هرچند که 
اردوغان همواره آن را تکذیب می کند و 
اگرچه اخیراً در ترکیه هم شاهد رویدادهای 
تروریستی هستیم ولی بگمان من داعش بده 

وبستانی با ترکیه دارد. تا نظر شما چه باشد.
امین ک.  خواننده مجله شما ازروی سایت  

از کالیفرنیا
می  سیاسی  چندصفحه  در  ما  آنچه 
برای  بیشتر  و  نیست  ما  نظر  نویسیم 
آشنا شدن شما با آراو عقاید دیگران 
است . اما درمورد داعش باید بگوئیم 
واسلحه  وتانک  توپ   . باشماست  حق 
های سنگین که در اختیار داعش است 
ازراه  حتما  و  نیامده  دیگر  کرات  از 
مرزهای زمینی به دست داعش رسیده 

است . توپ وتانک هم شیئی کوچکی 
نیست که بتوان در جیب گذاشت و یا در 
داخل وسایل مسافرت گذاشت و آن را 
به راحتی از مرز عبور داد. حتما یکی 
از کشورهای همجوار  مناطق اشغالی 
داعش ، به حوزه ی فرمانروائی داعش 
یا  یا ترکیه و  یا سوریه و  میرسد. حاال 
هم  شاید  و  اسالمی   جمهوری  دولت 
داعش  به  شاید  عراق  خود  بله  عراق  
جمهوری  مگر  رساند.  می  اسلحه 
اسالمی با آتش زدن سینما رکس بیش 
از 400 نفر از مردم آبادان را به آتش 
به  رسیدن  برای  وقتها  بعضی  نکشید. 
هرکاری  به  دست  خرابکارها  مقصود 
میزنند. حتی به کاری که من وشما نمی 

توانیم آن را باور کنیم .

اسناد مهم
چندی پیش اعالم شد که آقای اردشیرزاهدی 
تعداد زیادی از اسناد مهم را به آقای میالنی 
واگذار کرده اندو بعد گفته شد که به دانشگاه 
تستنفورد داده اند. بعضی ابراز نگرانی کرده 
بودند که این اسناد ممکن است توسط آقای 
میالنی مورد سوء استفاده قرار گیردو یکی 
از بالگر هائی که از بام تا شام همه ایرانیان 
نوشته  خود  وبالگ  در  کند  می  متهم  را 
بود که آقای میلنی آقای زاهدی را فریفته 
واسنادرا از چنگ ایشان خارج کرده است. 
می خواستم از شما خواهش کنم از جناب 
زاهدی سئوال بفرمائید که چرا این اسناد را 
مثالً به هاروارد نداده اند و به استنفورد داده 

اند.؟ دراین مورد مارا کمی  آگاه کنید.
منصور عزتی  کالیفرنیا

زاهدی  آقای  خود  از  من  که  آنجا  تا 
و دوستان نزدیکشان شنیده ام  جناب 
با آقای  زاهدی چندین سال است که 
صمیمانه  دوستی  میالنی  عباس  دکتر 
ایشان  به  اسناد  گذشته  ازاین  دارندو 
داده نشده بلکه آنها در جعبه های الک 
ومهرشده دراختیار دانشگاه استنفورد 
قرار گرفته است . بعضی از آنها حتی به 
این زودی ها نباید باز شودچه رسد به 
اینکه مورد استفاده ویا بقول شما مورد 
سوء استفاده قرار بگیرد. از همه اینها که 
بگذریم   شما از درایت و دوراندیشی 
جناب زاهدی  غافل نباشید . ایشان همه 
مورد  در  اند.  گرفته  درنظر  را  موارد 

همه اینها در جلد سوم کتاب خودشان 
انشاهلل  اند که  توضیح داده  تفصیل  به 
هرچه زودتر منتشر خواهدشدو شما از 

همه این امور آگاه خواهید شد.

اعدام بابک زنجانی

میلیاردرشدنش  داستان  که  زنجانی  بابک 
راهمه می دانیم به اعدام محکوم شد و آقای 
روحانی به صراحت گفت اعدام که دردی 
را دوا نمی کند. پول چه شد؟ پول کجاین 
؟ اهدام که پول نمی شود. به عنوان یک 
ایرانی  فکر می کنم حق با آقای روحانی 
نمی  پول  مردم  برای  که  او  اعدام   . است 
شود. باید تا شاهی آخرش را از حلقومش 
اعدامش  خواستند  اگر  بعد  بکشند  بیرون 
کنند . مردم هیچ عالقه ای به اعدام اوندارند 
و اعدامش کسی را خوشحال نمی کند. اما 
فکر می کنم حتی  پول  آنهمه  برگرداندن 
دشمنان جمهوری اسالمی را خوشحال می 

کند. تا نظر شما چه باشد.
یک ایرانی نگران  از نیویورک

به قیافه ی  این متهم نگاه کنید . آیا فکر 
می کنید او خیلی باهوش است و دراثر 
هوش سرشارش آنچنان که خود ادعا 
اینهمه  آوری  جمع  به  موفق  کند  می 
پول و ثروت شده است ؟ یا اینکه احتماال  
که   کسانی  برنام  است  پوششی  او  نام 
احتماال از  حماقت او استفاده کرده و 
مال را زده و برده اندو حاال بجای دزد 
سوم دزد اول را گرفته اند.  ما فکر می 

پبام های 
 خوانندگان
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کنیم این آقای میلیاردر  یک پادوی دم 
دست آقایان بوده است . آنها پولهارا 
این  ی  یقه  حاال  اندو  وخورده  برده 
هالو را گرفته اند. آقای روحانی اگر 
خود جزء این قبیله نباشد باید برای پس 
گرفتن پول ها از اعدام او بهرنحوی که 
می تواند جلو گیری کند. اعدام بابک 
برسر  گذاشتن  سرپوش  یعنی  زنجانی 
دزدی بلند پایگان رژیم . از خامنه ای 
گرفته تا  کوچکترینشان که مثال یکی از 

معاونین احمدی نژاد بوده است .

بیماری استاد شجریان
از سوی  ویدیوئی  نوروز  ایام  در خبرهای 
استاد شجریان منتشر شد که همه طرفداران 
ایشان را ناراحت و نگران کردو درحقیقت 
استاد  واقعاً  تلخ کرد.  برآنها  را  نوروز  ایام 
سرطان دارند؟ آیا ایشان درایران هستند و یا 
درخارجند؟ من شنیده ام ایشان در منزل خود 
در ساکرامنتوی آمریکا هستند. آیا درست 
مورد  دراین  که  هراطالعی  لطفاً  ؟.  است 

دارید بدهید تا مارا ازنگرانی بیرون بیاورد.
ارادتمند شما امیرعلی  پ . از سیاتل 
هنری  مورد درصفحه خبرهای  دراین 
نوشته ایم .  ماهم شنیدیم که ایشان در 
ساکرامنتو پایتخت کالیفرنیا هستند. اما 
صحت ندارد . زیرا خبرنگار کردی که با 
ایشان مصاحبه کرده گفته است دراربیل 
آن  و  کرده  مالقات  را  ایشان  عراق 

ویدیو را ازایشان تهیه کرده است .
ایشان  که  کند  نمی  فرقی  درهرحال 
اکنون در کجاست . مهم سالمتی ایشان 

است که امیدواریم هرچه زودتر اعاده 
شود.

ظاهری  با  آزادی  ماهنامه 
زیباتر

در  غرق  نوروزی  شماره  دریافت   با 
صفحات  که  شدم  آزادی  تماشایماهنامه 
کرده  چندبرابر  را  آن  جاذبه  آن   رنگی 
بود. پشت جلد زیبا مزین به شعر فردوسی 
درباره ی نوروز مثل هرسال بسیار جذاب و 
گیرا بود. مطالب داخل مجله هم در صفحات 
رنگی چشم نواز منحصر به فرد بود . ازاینکه 
اید مجله را بصورت رنگی  تصمیم گرفته 
منتشر کنید بسیار خوشحال شدم .  برای شما 

موفقیت بیشتری را آرزو می کنم . 
ندا رحمانی   اکالهما

اوال از تعریف وتمجید شما خیلی ممنون 
ماهم مثل بقیه انسانها از تعریف وتمجید 
بدمان نمی آیدو ولی تعریف وتمجید 
شما مناسبتی نداردچرا که فقط شماره 
بصورت  است  چندسالی  را  نوروزی 
رنگی چاپ می کنیم .واین یک استثناء 
است وقرار نیست به قاعده تبدیل شود 
چون بودجه انجام این کاررا نداریم . 
چاپ مه صفحات بصورت رنگی حداقل 
تا  وگاهی  برابرونیم  یک  مارا  هزینه 
واقعا  دهد.که  می  افزایش  دوبرابر 
برای ما کمرشکن است . اما نوروز حرف 
دیگری است و برای نوروز هرچه خرج 
کنیم کم است .حاال خودمانیم  شما مجله 
رنگی بی محتوا دوست دارید ویا مجله 

سیاه وسفید اما پرمحتوا را.

مجله  من   : است  این  شما  پاسخ  حتما 
ماهم  دارم.  دوست  وپرمحتوارا  رنگی 
باشما موافقیم  اما دوست عزیز بی مایه 
فطیر است . ما برای چاپ سیاه وسفید 
هم کلی مشکل داریم چه رسد به چاپ 
رنگی و. اما همانگونه که همیشه گفته 
با  مارا  شماست  دست  کارها  همه  ایم 
معرفی دیگران می توانید به همه جا 
برسانید.اینهم روی جلد شماره نوروزی 
برای کسانیکه احتماال از این شماره به 

ما پیوسته اندو آن را ندیده اند. 

اشتراک سالیانه 

در  آزادی  ماهنامه  سالیانه   اشتراک  هزینه 
 . است  زیر  قرار  به  مختلف   کشورهای 
درضمن یادآوری می کنیم با اینکه از بدو 
انتشار مجله تا کنون حداقل 7 بار هزینه ی 
پست افزایش یافته و درسال گذشته دوبار 

اداره پست آن را گران کرد ما هیچ تغییری 
به  همچنان  و  ایم  نداده  اشتراک  هزینه  در 

قیمت 6 سال پیش آن را ارائه می کنیم .

درضمن از کلیه خوانندگانی که آدرس 
آنها تغییر می کند  استدعا داریم قبل 
به محل جدید حتما آدرس  انتقال  از 
جدید خودرا به ما اطالع دهند تا هم 
وهم  برسد  بدستشان  موقع  به  مجله 
ما یک پول اضافی برای  ارسال مجله 
ایشان از جیبمان پرداخن ت نکنیم . قبال 
از این همکاری همه شما سپاسگزاری 

می کنیم .

آزادی  مجله  یکسال  اشتراک  حق 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
اروپا            150 دالر
خاورمیانه           160 دالر
استرالیا         180 دالر
کانادا          100 دالر
آمریکا                                 50    دالر

  نشریه برای مشترکین با پست سریع 
ارسال می شود.

رو  پیش  یکسال  برای  اشتراک  حق 
دریافت می شود به عبارت دیگر حق 
اشتراک باید پیشاپیش پرداخت شود .
ار حمایت  و همراهیتان سپاسگزاریم.
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در مناظره ای میان نامزدهای جمهوری خواه 
ماه  در  متحده  ایاالت  جمهوری   ریاست 
مارس، سناتور تد کروز ازتگزاس در پیام 
انتخاباتی خودگفت: »این فلسفه من است. 
دولت کوچکتر، آزادی بیشتر. بوروکراسی 
کمتر، رفاه بیشتر.  هم اکنون بوروکرات ها 
در واشنگتن هستندکه به ازبین بردن مشاغل 
دانم  می  من  که  بگویم  شما  به  مشغولند. 
آنهاچه کسانی هستند. آنها را پیدا کرده  و 

از کار برکنار می کنم .«
این  داشت  اهمیت  بیانیه  این  درباره  آنچه 
بود که چقدر بی اهمیت بود. کروزخودرا 
او  بود.  نداده  قرار  رادیکال  درموضع  
ارتدکسی حزب خود را بیان می کرد.، با 
استفاده از زبان تکیه کالمهاعالمت می داد 
محافظه  جنبش  اصلی  های  دغدغه  او  که 
سالها،  برای   . کند  می  درک  را  کاری 
مقایسه  اومورد  خواه  جمهوری  همکاران 
قرار گرفته اند. برای مثال  وقتی فرماندار 
تگزاس ریک پری،  درسال 2011 بهنگام 
دچار  جمهوری  ریاست  انتخاباتی  مبارزه 
مشکل شد بخاطر تعهد مشابهی نبود که  در 
مناظره نامزد های انتخابات ریاست جمهوری 
وعده داده بود برای از بین بردن چند سازمان 
ویژه اقدام خواهد کرد، -کروز می خواهد 
حتی تعداد بیشتری از این سازمانهارا ازبین 
ببرد- بلکه بخاطر آن بودکه بیاد نمی آورد 

چه سازمانهائی را می خواست حذف کند.
حتی اگر نامزدها انتخاب هم بشوند، حذف 
کردن  سازمان های اصلی دولت عهدی است 
که  به دالیل عملی ساده  ملزم به شکسته شدن 
است . برای مثال اداره کننده جلسه مناظره  
به کروزیادآورشده  بود، وقتی سازمان اخذ 
مالیات را حذف کنی، هیچ کس  باقی نمی 
ماند که برای جمع آوری مالیات اقدام کند 
واین یک مشکل برای دولت  ایجاد خواهد 
کرد.. اما گسترش این نوع از تفکر در دهه 
های اخیر تا به حال اثرات مهم داشته ، و به 
افزایش دشمنی با دولت و عقب نشینی عمده  

در فعالیت های دولتی  منجر شده  است.
بسیاری از محافظه کاران می گویند که این 
اشکاالت بسیار محدوداست و حتی  باعث 
می شودبیشتر به نیروهای قدرتمند در اقتصاد

 ایاالت متحده و جامعه  بیانچامدکه باعث 
حل  مشکالت خواهدشد.مشکالتی از قبیل 
مشارکت درآمد،  رکود   ، رشد  کندشدن 

کمترنیروی کار ، و افزایش نابرابری.  آنها 
داستانی در مورد دوران گذشته از پویایی 
اقتصادی  میگویند که انسانها آزادی عمل 
داشتندو بازارهای آزاد فعالیت می کردندو 
مترقی  سیاستمدار  که  زمانی  آنها   فعالیت 
 Woodrow Wilson ویلسون  وودرو  مانند 
دولت  قدرت  از  استفاده  با  تصمیم گرفت 
برای »بهبود« همه چیز اقدام کرد و آغازگر 
یک قرن از دخالت دولت با قدرت استبدادی  

فزاینده شد نتایج وحشتناکی ببار آورد.
برعکس  چیزی است که  حقیقت،  دقیقا 
ویلسون انجام داد. گسترش سرمایه داری در 
قرن هجدهم و نوزدهم باعث نوآوری، رشد 
و پیشرفت اقتصادی شد، اما زمانی که فعالیت  
بازار نسبتا محدودشد، مقیاس و مزایای آن 
پویایی اقتصادی هم محدود گردید، تناقض 
بوجود آمد، توزیع نابرابرو ناعادالنه را شاهد 
شدیم .،با ظهور دولت قوی  در نیمه اول قرن 
بیستم در آمریکا  که مایل و قادر به اقدامات 
به  نمایندگی ازمردم کشوربود  به  شجاعانه 
دست  ملی  رفاه  کننده   خیره  پیشرفتهای 
. یافت  ادامه  چنددهه  از  بیش  که  یافتیم  

و  طلبی  جاه  دولتی،  های  قابلیت  نهال 
قبل  دونسل  یا  نسل  آخرین  در  استقالل 
خشکیدودرنتیجه از روزهای خوب دورشده 

ایم .     
به  تمایل  مورد   در  ناپذیر  اجتناب  چیزی 
روند ضعیف تر، دولتی با عملکردی  کمتر 
امان بیش از  وجود ندارد؛ یک کمپین بی 
چندین دهه محوری برای سلب مشروعیت 
که  است  شده   متحده  ایاالت  قوی  دولت 
پیش از آن طی یک قرن بسیار خوب بود. 
لذا این روند می تواند معکوس شود. اما به 
یک کمپین به همان اندازه مداوم در جهت 
مخالف، نیاز است تا  چیزی را که آمریکائی 
ها زمانی  درک کرده بودند به آنها یادآوری 
افزایش منافع  به  دولت قادر  کند که: 
نگرانی  از  حمایت  و  است  خصوصی 
های گسترده  عمومی بخشی از راه حل 

است ، نه مشکل.

از سن-ژان-موالنبئک در بروکسل به محل 
در  تاریخی  مربع  یک   ،Republique دال 
پاریس  بااتومبیل  سه ساعت طول می کشد.

سه   ،2015 نوامبر   13 جمعه،  درروز 
آنها  درون  سفرشدند.  این  رهسپار  خودرو 
مسلسل، مهمات، جلیقه های انتحاری و سه 
تیم از چریک های آموزش دیده از دولت 
نیمه  تا  بود.  گرفته  )ISIS(جای  اسالمی 
نفر   132 Molenbeek از  مردانی  شب، 
را کشته و 350 نفررامجروح کرده بودند 
و یک رکورد جدید وحشتناک در حمالت 
تروریستی بوسیله ی تیم  جهادی اروپا علیه 

میهن خود برجای گذاشتند.
چند روز بعد، یکشنبه شب، فرانسوا اوالند، 
رئیس جمهور فرانسه اعالم کرد: »ما در حال 
جنگ هستیم.« جت های جنگنده فرانسوی 
را  داعش   پایتخت  رقه،   شهر  زودی  به 
از جایی که عمل   مایل دورتر  هزاران  که 
قراردارد  است    شده  انجام  تروریستی  
بمباران خواهند کرد  .  فرانسه با چه کسانی  

در جنگ  است؟
نام  فرانسوی   مقامات  دوشنبه  روز  صبح 
به عنوان مغز متفکر عملیات   کسی را که 
شامگاه جمعه شناسائی شده بود  عبدالحمید 
اباعود  27 ساله متولد  محله مولن بئک  در 

بروکسل  اعالم کردند.
 ISIS او یک بار در یک ویدئوی تبلیغاتی
به عنوان راننده یک کامیون پر از بدن مثله 
شماره  در  همچنین  او  بود.  ظاهرشده  شده 
الکترونیکی  مجله  ISIS، که  دابق،  از  ای 
است ، الف زده بود که  چگونه از تعقیب 
جنایتکاران توسط پلیس  در سراسر اروپا در 
ژانویه سال 2015 موفق به فرار شده و به 
پناهگاهی درقلمرو خالفت دست یافته  است. 
در همان ماه، ده روز پس از قتل عام شارلی 
ابدو، پلیس بلژیک یک سلول جهادیها رادر 
خانه  ای واقع در Verviers، مورد تهاجم 
قرار داد.بازرسان می گویند ظاهرا، سلول، 
با ISIS در ارتباط بوده است و طرحی  را

برای ربودن وکشتن اعضای پلیس بلژیک 
در  گروه  اعضای  از  نفر  دو  است.  داشته 
تیراندازی با پلیس کشته شدند، و نه نفر  بعد 
شدند.  دستگیر   Molenbeek در  آن  از 
در  رهبرآنها-Abaaoud-فرارکرد.  اما 
غیابی  صورت  به  او   ،2015 سال  جوالی 
زندان  سال   20 به  بلژیک  دادگاه  توسط 

محکوم شد.
واضح است که چنین حکمی اورا از عملیات 

تروریستی درپاریس باز نداشت .
از  برادر  سه  بروکسل  مهاجمان  میان  در 
 Verviers سلول  در  که   Molenbeek
بودند و پلیس آنهارا  شناسائی کرده دخالت 
عبدالسالم  صالح   برادران  از  داشتند.یکی 
پولو  واگن  فولکس  او  که  شد  گفته  بود. 
سیاه و سفید با پالک بلژیکی سواربود که 
در مقابل سالن کنسرت Bataclan، که در 
آن 83 نفر کشته شدنددیده شده بود. اودر 
فرارکرد وصبح شنبه  از صحنه  نوامبر   13
به بلژیک بازگشت .  اورا در مرز متوقف 
کردهه بودند، اما به او اجازه داده شد با دو 

همراهش از مرز پاریس وبلژیک بگذرد. 
برادر دیگر ابراهیم عبدالسالم است که در 
مقابل  رستورانی دربلوار ولتر  نزدیک قصر 
دوالریپابلیک  خودکشی کرد.او کسی بود 
که اتومبیل را کرایه کرده بود و با مسلسل 
Montreuil ومهمات داخل آن در حومه

آن را رها کرده بودولی قبل ازآن از داخل 
همین اتومبیل به سوی رستوران تیراندازی 

کرده و35 نفررا کشته بود.
برادرسوم  محمد عبدالسالم بود که در حمله 
اما  دستگیرشد  بئک   مولن  محله  به  پلیس 
پس از ساعاتی آزادگردید. دو نفردیگر نیز 
مورد شناسائی پلیس قرار گرفتند که یکی 
اسماعیل عمر مصطفائی فرانسوی الجزایری 
29 ساله متولد پاریس که دست بخود کشی 
زدو فرد دیگر سامی امیمور فرانسوی است 

که اوهم خودراکشت. 
به راهها  همه  پاریس  تروریستی  حمله  در 

 ،Molenbeek بروکسل و به طور خاص به 
یک محله بدنام ختم می شود. وزیر بلژیکی 
مسئول منطقه اعتراف می کند که این محله 
اروپا  مشکالت  راه  برسر  است  چهارراهی 
است.  تروریسم  بخش  الهام  که   ISIS با 
ژان ژامبون، وزیر امور خانه سازی و یک 
ناسیونالیست فالندرز، می گوید : در تاریخ 
یکشنبه، »هیچ چیز در Molenbeek تحت 
کنترل نیست.« و نخست وزیر، چارلز میشل، 
و  رفته  فراتر  زبان،  فرانسوی  لیبرال  یک 
میگوید: »این ]Molenbeek[ یک مشکل 
عظیم است. به غیر از پیشگیری، ما باید بیشتر 

در سرکوب تمرکز کنیم . «

چالش مبارزه با تروریسم
جدیدی  چیز   Molenbeek در  خطر 
نیست. در ژوئن 2012، حدود یک صد تن 
وابسته   ،Sharia4Belgium اعضای  از 
به یکی از سازمانهای ممنوعه  بریتانیایی بنام 
المهاجرون  ، ضمن یک شورش مربوط به 
دستگیری یک زن که درخواست پلیس را 
برای کنارزدن حجاب ازچهره خود نپذیرفته 
بود به  ایستگاه پلیس Molenbeek حمله 
در  دادگاه  یک  فوریه 2015،  در  کردند. 
Antwerp 45 عضو یک گروه اسالمی 
مرتبط باجرایم تروریستی را محکوم کرد 
)این گروه ظاهرا سعی کرده بود به استخدام 
در  آنها  از  نفر  هشت  تنها  درآید(.   ISIS
دادگاه حاضرشدند. دیگران سوریه رفتند. 
روز  حمالت  متفکر  مغز   ،Abaaoud
 Shara4Belgium جمعه، همچنین عضو

بود.
برای  شده   شناخته  محلی   Molenbeek
مالقات  یکدیگررا  درآنجا  تا  جهادیهاست 
کنند و برای شبه نظامیان فرانسه نیز مکانی 
است  برای فرار ، زمانی که نمی خواهند 
 ،Nemmouche مهدی  بروند.  خانه  به 
از  خارج  در  حمله  در یک  که  تروریستی 
موزه یهودیان در بروکسل به ضرب گلوله 
بود،  کشته   2014 مه  درماه   نفررا  چهار 
پناهندگی  داعش   کنار  در  جنگ  از  پس 
موقت در Molenbeek را بدست آورد. 
Nemmouche بر حسب تصادف و در 
یک ایستگاه اتوبوس گرفتار شد، زمانی که 

مواد  پیداکردن  برای  حمله  یک  طول  در 
مخدر، پلیس یک مسلسل در ساک اویافت. 
پس از دستگیری او،اعتراف کرد که رفتن به 
پاریس رابرای به انجام یک حمله تروریستی  
است.  کرده   ریزی  باستیل.برنامه  روز  در 
ال  ایوب   مراکشی  فرانسوی  تروریست 
خزانی، که در اوت 2015 تالش کرده بود 
به یک قطار بروکسل به پاریس حمله کندو 
توسط دونظامی آمریکایی که  در تعطیالت 
بودند  حمله او خنثی شد، درراه بازگشت از 

منطقه داعش  در  Molenbeek توقف کرد.
مدت طوالنی است نگرانی در مورد استخدام 
در  وجوددارد.  داعش   بوسیله  ها  اروپایی 
واقع، مقامات فرانسوی گاهی هشدار داده 
اند که استخدام اروپائی ها بوسیله  داعش از 
کنترل خارج شده است. آمار رسمی متفاوت 
است، اما اعتقاد بر این است که حداکثراز 
یک هزار نفر از ساکنان فرانسه که به داعش 
پیوسته اند  در میان آنها چند صد زن وجود 
دارند. چند نفر ازآنها بازگشته اند نامشخص 
نفر   250 حدود  شود  می  برآورد  است. 
بازگشته اند، اما فاجعه روز13 نوامبر نشان 
داد، جای تردید است که مقامات فرانسوی 

آماری واقعی دراختیارداشته باشند.
مرزهای باز اروپا نکته  دیگری برای مذاکره 
یک  باز  مرزهای  اما  اروپاست،  مقامات 
هماهنگی  است.  اروپا  تغییرناپذیر  واقعیت 
در بین مرزهای متفاوت   مشکل واقعی است 
که باشکست روبروست . مدتها قبل از بحران 
جان  از  مهاجر  هزار  هزاران   ، پناهندگان 
گذشته به خاک اروپا، آمدند. پلیس و دیگر 
مقامات مسئول برای ردیابی تروریست ها 
در حال حاضر شاکی هستند که عدم سیستم 
اشتراک گذاری اطالعات روزمره و یا ثبت 
مهاجرین  مشکوک درسطحی به گستردگی 
اروپا کار آنها را مشکل کرده است. این بحث 
دوباره شنیده شدکه: »ما مرزهای باز داریم 
اما اطالعات کافی نداریم،« یک دیپلمات 
ناشناس مستقر در بروکسل، به فایننشال تایمز 
ادامه  که  نیست  ممکن  وضع  »این  گفت. 
یابد.« انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی 
اینکه   مورد  در  خودرا  عمیق  اعتمادی  بی 
چگونه برخی از کشورهای عضو خواهند 
توانست از ثبت سابقه مشکوکین  استفاده 

کنند ابراز داشته اند.         
                                       ) نقل باختصار(

باراک  که  کرد  اعالم  اخیرا  سفید  کاخ 
اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده، در ماه 
از  از سفر خارج  بخشی  عنوان  به  آوریل 
خواهد  بازدید  سعودی  عربستان  کشوراز 
توقف  نیز  انگلستان  و  آلمان  در  و  کرد، 
خواهد داشت. این بیانیه  شگفتی کسی را 
بر نبانگیخت . ایاالت متحده و کشورهای 
 - فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو 
عربستان  قطر،  عمان،  کویت،  بحرین، 
به  عربی-  متحده  امارات  و  سعودی  
تشکیل جلسه سال جاری موافقت کردند  

دیوید  نشست کمپ  از  موافقت پس  این 
ماه مه گذشته،  صورت می گیردکه  در 
در طی آن بیانیه مشترکی مبنی بر تأکید 
امنیت  به  متحده  ایاالت  تعهد  به  مجدد 

خلیج فارس صادرشده بود.
نامناسبی  زمان  در  دیدار  این  حال  این  با 
اخیر  اظهارات  پی  در  شود.  می  برگزار 
مقدماتی  انتخابات  نامزدهای  و  اوباما 
تعهد  متحده،  ایاالت  جمهوری  ریاست 
فزاینده  باموشکافی   منطقه  به  واشنگتن 
مارس  ماه  مقاله  در  است.  همراه  ای 
گلدبرگ،  جفری  نوشته  »اتالنتیک« 
و  داخلی  های  سیاست  از  انتقاد  با  اوباما 
را  سوال  این   سعودی  عربستان  خارجی 
مطرح کرد که آیا سعودی هنوز هم یکی 
نقل  به  ؟  است  متحده  ایاالت  دوستان  از 
به شدت  سئوال  این  به  پاسخ  مقاله  ازاین 
های  رسانه  در  سعودی  عربستان  سوی  از 

اجتماعی و سنتی  کشور منفی است.
مهمترین ترین واکنش  تا کنون این بوده 
که  الفیصل،  ترکی  شاهزاده  که  است 
اطالعات  سازمان  رئیس  سال   30 تقریبا 
عربستان بود و سفیر در ایاالت متحده و 
انگلستان هم بوده است در یک اظهار نظر 
داغ در روزنامه  انگلیسی زبان عرب نیوز، 
بخاطر  جمهوراوبامارا  رئیس  شدت  به 
انتقاد مورد  عربستان،  و  آمریکا  روابط 

باگنجاندن  اوباما  چون  است  قرارداده 
آمریکاآن  متحدان  درلیست  عربستان  
نامیده  رایگان«  »سواری  عنوان  به  را 
است اوباما خاطر نشان کرد که اقدامات  
عربستان سعودی در مبارزات علیه دولت 
آمریکا  برهبری  که  داعش  اسالمی 
صورت می گیرد کافی نبوده است. اوباما 
همچنین ادعا کرد که عربستان  به ظهور 
تأمین  با  اسالمگرا  نظامی  شبه  های  گروه 
بودجه نهادهای مذهبی و آموزشی وهابی 

در سراسر جهان کمک کرده است .

طور  به  خود   بسهم  نیز  سعودی  مقامات 
فزاینده ای با نادیده گرفتن نقش عربستان 
در مبارزه برضد تروریسم  توسط غربی ها 
عصبانی می شوند.  به ویژه که آنها صدها 
تن از حامیان داعش را در داخل عربستان 
سعودی دستگیر کرده و اقدامات الزم را 
که بگمان خودشان برای حصول اطمینان 
غربی ها الزم بوده است انجام داده اند تا 
بپذیرند که سعودیها از مؤسساتی درخارج 
جانبداری  کشور  درداخل  و  عربستان  از 
می کنند که پیرو  عقاید افراطی  دینی 

نیستنئد. 
در هر صورت، اوباما تنهاشخصیت  سیاسی 
ایاالت متحده  نیست  که عربستان سعودی 
در  کنند..  می  گوش  اظهارنظرهایش  به 
دونالد  بنام   تاجری  ظهور  جهان،  سراسر 
ترامپ به عنوان یک مدعی برای ریاست 
جمهوری، همه راحیرت زده کرده است. 
دولتهای  ها  سعودی  میان  در  گذشته،  در 
عربستان  تر  قوی  حامیان  جمهوریخواه 
بوده  دموکرات  حزب  به  نسبت  سعودی 
رسد  نمی  نظر  به  احساسات  این  اما  اند. 
از  کند.زیرابرخی  ترامپ صدق  درمورد 
نظرات  او در در مورد اسالم، می تواند 

برای عربستان مشکل ساز باشد.

نقل به اختصار

دوباره آمریکا ی بزرگ را بسازیم
 از: جیکوب س . هکر و پل پیرسون

با ظهور دولت قوی  در نیمه اول قرن بیستم،  آمریکا  به پیشرفتهای 
خیره کننده  رفاه ملی دست یافت  که بیش از چنددهه ادامه داشت .

By: Jytte Klausen                              مشکل مرزی اروپا

 مرزهای باز یک واقعیت تغییرناپذیر اروپا است. هماهنگی در 
بین مرزهای متفاوت   مشکل واقعی است

دیداراوباما از عربستان و تأثیر انتخابات آمریکا برروابط دوکشور
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- چین به بحران  اقتصادی دامنه داری  می 
رود. این بحران ذاتاً سیاسی  است وکمیته 
مرکزی حزب کمونیست  می انگارد  اگر 
اقدام  به اصالحات  کند مشروعیت  نظام  به 

تزلزل خواهد رفت .)1(
- ایران والئی هم سالهاست  بهمین درد  دچار 
است .. رهبر از رفتن  به تحول ناگزیر می 
ترسدمبادا مشروعیت نظام  زیر سئوال  رود.

- درچین حرف آخر با رئیس جمهور است 
)چی جین پینگ( ولی درایران حرف آخر با 
رهبر است که سپاه باید آن را تدارک ببیند.

- درچین مردمی که پول دارند  پا بفرارند. 
سرمایه ها  و آدمها  و مغزها  به غرب  رو 

کرده ومی کنند.)2(
- درایران والئی نیز  همین پدیده هست . ولی 
مردم  پولدار  ترجیح می دهند  پولهایشان  
بسپارندو  فریب  ظاهر  باالی  بهره   به  را  
بروندبه کشورهای  غرب دموکرات  و دو 
ملیتی شوند و ضمناً متقاضی کمک دولتی 

شوندوکار که گاه هست و گاه نیست )3(
- چینی ها بعداز استقرار  درخارج حتماً به 
کار و کاسبی می روندو غالباً موفقنددرخارج 

» مشاهدات«
- درچین شمار اعتصابات  روز افزون است 
ودرسال 2015 رقم اعتصاب ها به 2500 بار 

رسید. منهای سرکوب شده ها)3(
- درایران  اعتراض جزء فرهنگ  تضرع 
و  خدا  شودبه  می  واگذار  وغالباً  ماست 
اعتصاب همیشه هست وهرگز آماری ازآن 

داده نمی شود.
- درچین  فعالیت ساختمان سازی  چنان رونق 
داشت  که شهرها ساختند تا بعد سکنه اش  
پیداشود. واینک چنان  قدرت خرید پائین  
است که 7/8 میلیون مترمربع  خانه ساخته 
شده روی دست  سازنده ها  مانده است » 
که می شود  20 میلیون  نفررا درآن مسکن 

ئائ.« )4(
- درایران ، بخش ساختمان  فعال است  ولی 

قدرت خرید  اجازه  توسعه نمی دهد.
- درچین  باستناد وال استریت جورنال  مردم  
شده  کاسته  گذاریشان   سرمایه  جرأت  از 

است .
سرمایه  مردم  تا  نیست   پولی  درایران    -
گذاری کنند وپولی که قراراست  برسد جلو 

جلو  محل خرجش رادارد.
- درچین  ارزش یوآن  کاهش شدید یافته  

است )5( 
- درایران پول ارزش واقعی خودرا ندارد.

- در چین  ظرف 8 سال اخیر  رشد اقتصادی 
به سه  ناخالص ملی  از ده درصد  و تولید 
درصد  رسیده است ودرمحاسباتی دیگر  6 

درصد است .
- درایران رشد  اقتصادی را  در سال 2015  
برابر با 6 درصد گرفته اند وتورم را 14/1 
درصد و کسر بودجه نسبت به تولید ناخالص  
داخلی 2/5- درصد است )منهای 2/5 درصد(

***
اینک مقایسه کنیم  چین و ایران را باروسیه:

 رشد اقتصادی : منفی 4/. درصد تورم 8/2  
درصد. کسر بودجه   منفی 2/9 درصد.

***
ومقایسه کنید  با ونزوئال که نفت صادر می 
کرد به آمریکا و امروز گازوئیل وارد می 
 147 به  آن  تورم  آمریکا.وامروز  از  کند 

درصد رسیده وسال قبل  129 درصد بود.
توجه :  دراین میان کسر بودجه که آن را 
مازاد بودجه هم می نامند، تقریباً عمومیت 
دارد و غالباً مربوط است  به طرحهای  تازه  
برنامه  با  دررابطه  طلبانه  هردولت   یا جاه 

موعود.
***

هدف ازاین مقدمه خشک  عددو رقمی  سال 
2015  ، این است  که نظام  های بنیاد گرا  
چه دینی باشند  وچه آرمانی  هرگز قادر  به 
تنظیم  خرج ودخل خود نیستندو آنها که  
وابسته  به نفت وگازند  با یک تنزل  بهای 

نفت  درهم می ریزند.
می  وارد  را  نفت   . نیست  نفتی  چین  اما 
کندوبحران های اجتماعی آن مستقیماً  ناشی 
از  ذات  بنیادگرای  نظام سیاسی آن است . 
درین صورت  آیا بصالح  ایران است  که با 
چین  به  سرمایه تهی و تجارت عمده برود  
است  نیازمند   چین  که  بهانه   این  به  فقط 

ومصرف کننده عمده ؟
درچین دولت درصرفه جوئی ها ست کاهش 
دستمزدها. تا بتواند  شرکتهای دولتی راسرپا 

نگهداردبی آنکه توفیقی  بدست آرد.
درچین زادوولد  رو به کاهش رفته است . 

درسال 2015 حدود  320 هزار  نوزاد  کاسته 
دارد به نسبت سال 2014. دولت امیدواربود  
بلکه  درزادوولدنباشد  کاهش  تنها   نه  که 
یک میلیون  نوزاد بدنیا بیاید. پس در آینده 
نزدیک  چین  باکسری نیروی کار روبرو 

خواهد بود.
ودرایران  عایدات نفت  مانع  سیاست واقعی  

درشمار جمعیت وشمار نوزادان  است .
جمعیت چین  رفته رفته  به پیرسالی می رود. 

بحران نیروی کار حتمی است .
جمعیت ایران  جوان است و ایران به افزایش 

تقاضاعای  اجتماعی می رود.
حال بنگرید  به عوارض توسعه اقتصادی چین 
دررابطه باایران که در اقتصاد تک پایه ای

 نفتی است .
دنیای ما مسلماً به ثروتمندی  رفته ومیرود. 
اما این  دنیا  بهم وابسته  وپیوسته  شده است . 
همه نیازمند  هم اند. چین نه بعهد  افراط های  
نظام مائو  درتعادل اقتصادی واجتماعی بود، 
نه از انزوای سیاسی سودبرد و نیز نه درعهد 
موسوم  به سرمایه داری  چین . این کندی  
رشد اقتصادی  که امروز  شاهد آن  هستیم  
درچین  همان رک.د است . این رکود  چین 
را  درحرکت خود  محدود  می سازد  ولی 
نمی میراند  نظام را تنها  راه می دهد  درافق 
دور به تحوات ناگزیر. ایران  درست درهمین  
حال ووضع است . این است که  بیماری است 
که نمی میرد ولی درمان پذیری  اش ناچیز 
است وزمان گیر. چرا ایران قادر نیست  با 
معتبر درعلم ودانش  وصنعت  کشورهای  
به  بخود   بااعتماد   تا  ودمکرات   وهنر  
مدیریت  اقتصادی  رود؟  زیرا بنیاد گراست 
وغرب  دمکرات  بآن  اعتماد ندارد . پس 
ببهانه نفرت  ازغرب و آمریکا  خودرا تسلیم  
آغوش چین وروسیه می کند. بااین تفاوت  
که آنها  عددورقم  درایران نمی توانیم  برویم 
که بآن نمی رسیم . جز  درمورد  سقف تولید  
نفت وکل درآمدآن  که دست صندوق بین 

المللی پول را می بوسد. 
 ***

نظام سیاسی ایران والئی  درین 37 سال  یا 
درتعدی  بخودی بوده است و یا درانزوا.

ودربرون   نپذیرفت  را  تحول  دردرون   
برای خروج  از انزوا بهر دستی دست داد. 

همفکری و اتکا به روسیه  وچین وهمدلی 
با چاوز ها واسدها  و حماس ها  معاشرت 
سیاسی نابابی بودکه هیچ به ایران اضافه نکرد 
رابطه  ایران هزینه آفرین شد.  وبسیاربرای 
با چین حاصل  نداشتن مشتری غربی برای 
فروش نفت وتأمین سرمایه ای  برای خرید 
های نظامی  ازروسیه شد. حمایت  روسیه از 
با غرب   نیاورد  ولی مذاکره  ایران سودی 
الاقل  تأمین آبروئی تازه کرد. بسیاری از 
کشورها بسبب باجی که ازایران  والئی می 
گرفتند  درعوض  چیزی جز اینکه بگویند »  
ایران حق دارد  بسبب صننایع  اتمی مسالمت 
آمیزبرود« ندادند. این شعار  درداخل  تبدیل  
شد به » انرژی هسته ای حق مسلم ماست .« 
آن  مخالف  هیچکس   درغرب  درحالیکه  
قرارداد   اجرای  متوجه   ها   نبودومخالفت 

عدم تکثیر  سالح های  اتمی بود.
درپرخاش   پاسداران   سپاه  فکری  موضع  
های توخالی  ورایگان  علیه  دنیا ی غرب 
های  دادوستد  به  داد  راه  البته   واین  بود 
پنهانی با کشوری  یاغی مثل کره شمالی ویا 
با کشوری مثل پاکستان  که سرتاپا نشسته در 

بنیاد گرائی هاست .
وقتی چین  درقبال ماجرا جوئی های اتمی 
کره شمالی  به گفتن » متأسفیم« اکتفا می 
کند وخودبخود  آن نظام  خودسررا حامی 
 ، سیاسی  معاشرت  نگهمیدارد  وسرپا  شده 
دادوستد اقتصادی  با آن به سود ایران نیست.

درسوریه  ، ایران هم اکنون  درخط  دنباله 
روی  از استراتژی پوتین است . نظام ایران 
بپرسد حتی درصورت  از خود  می تواند  
مؤتلفان  با  دررقابت   روسیه   پبروزی 
درسوریه  ، سودایران کدام است ؟ وچون 
از  درهیچیک   وسئوال   ُپرس  به  راه  نظام 
وتحول  متحجر  دهد  نمی  خود   ارکان 
ناپذیر  می ماند ومیرسد به آنجا که تحول 
اگر  درحالیکه  کند.  تحمیل  بآن   5+1 را  
ایران  دست به انتخاب  درست میزد درجبهه 
گیری ها میرسید به آنجا  که خود  به اینجا 
رسیدکه 1+5 آن را رسانید. وبه دور می بود 
از  سرافکندگی درنظارت ها. سران  ایران 
درسه بُعد  رهبروسپاه  ورئیس جمهور  نه 
دراتفاق راند و نه در  ابتکار  یک خط مشی 

اعتبارآفرین . پس بی آنکه  اعتراف کنند 

 درقبول تحمیالت  اند.
***

نه تنها درجنگ حلب ، بلکه دخیل شدن  ایران  
درهرگوشه  ازسوریه  بسود ایران  نیست .

دل به این خوش کردن  که غربی ها بتویسند  
» درجنگ  امروزی حلب  ائتالف روسیه 
یافته  توفیقی  هفته  دراین  واسد  وایران  
ایران   زیرا   . است  لوحانه  ساده   )6( اند.« 
بدلیل  قبول برجام  متعهد  عدم مشارکت  در 

ماجراجوئی های منطقه ای می باشد.
وآمریکا که برنامرادی های پوتین  ازباب 
تنزل  وضع اقتصادی  روسیه  آگاه  است 
وشرکت حزب اهلل  وقشون  ناظمیون افغانی 
) ساخت سپاه( رابه  حساب مشارکت  ایران  
با عناصر اروریست  می بیند  زیرا حزب اهلل  

درفهرست  سیاه آنهاست .
***

امروز روز  فتح یک شهر  مثل حلب  مهم 
نیست . مهم مدیریت  مهاجران است .که نه 
روسها  برآن قادرند  ونه ایران . حلب سر  
شاهراهی باترکیه  است و این ترکیه بود  که 
سالها  حلب را  تغذیه می کردوبسته شدن  این 
راه ونیز  راه غربی  که به مرزلبنان  میرود چز 
ُمعضل  آفرینی نیست . هدف روسیه باجگیر ی

 از غرب است و غرب ابدا سر باج دهی به  
ماجراجوئی چون پوتین ندارد.

***
پوتین شاید درآخرین  ماجراجوئی  سیاسی 
خودباشد . بعدازآن  مالیخولیای توسعه طلبی  
دراوکراین  به بهانه میراث  داری شوروی. 
او قرض کرد  که با فتح کودکانه  کریمه 
کشور خودرا  به قله ای دست نیافتنی  می 
برد... دیدیم که چنین نشد.وباکاهش  بهای 
 . رفت  ها  کاستی  به  اقتصادروسیه   نفت  
مخالفان  بازدن  که   کند  می  فرض  اینک 
اسد  راه رابرای  زدن داعش  ودست نهادن  
برسوریه برای همیشه  روسیه را  درخاورمیانه 
عربی ،  ایرانی ، ترکی ، کردی میکارد و 
هم مرز می شود  با اسرائیل  ولبنان  وروبرو 
می شود  با قلمرو نفوذ عربستان و آمریکا 
ونمی بیند همانها که  علیه اسد  شوریدند  
دراولین  فرصت علیه  ارباب اسد هم  می 
شورند و وطن سوریه ، بیگانه را می روبد. 
وداعش که  مسئله ای جهانی شده است  تاب 

نخواهدآورد چنانکه  فاشیسم  قهار 

اروپا  تاب نیاوردو بنیادگرائی  شوروی هم 
خودفروریخت .

غرب که با شکیبائی  اینک در کار  سامان 
دهی  مهاجران  سوریه وعراق وغیره است  
در تالش تشویق همه جانبه ای است تا ریشه 
رادیکالیزم اسالمی راازطریق رفرمها بخشکا ند 
 درین کار نه روسیه ، نه ایران ، نه عربستان  قادر 
به برداشتن کمترین گام نیستند. زیرا هدف 
آنهارفتن  به اصالحات نیست . و چین هم  در 
گلچینی از آشوب های منطقه است. چرا؟

مردم خاورمیانه  و نزدیک  طبعی پذیرای 
فرهنگ روسی نداشته ونخواهند  داشت . 
پس روسها  دراین منطقه  جایگزین  قدرت 
های  آشنا با تجدد وغرب گرائی نخواهند 
شد . مسکو حتی برای تهران هضم شدنی 

نیست  چه رسد  برای ریاض وبیروت .
 . داند  می  خوب  را  واقعیت   این  پوتین  
بهمین دلیل  اسقف بزرگ رامأمور  مالقات 
ومذاکرات با پاپ  کرده است تا بتواد  درنبود 
یک پایگاه فرهنگی  دردنیای اسالم  بادفاع از 
مسیحیان  آواره خاور میانه  جا پائی  درمنطقه  
تجاوزگر  سیمای  شاید   تا  کند  وپا  دست 
روسها درافغانستان وسوریه ترمیم شود)7(

بدیهی است مالقات  کی ریل  رئیس مذهبی 
ارتودوکس  روسیه و پاپ  درکوبا  عمیقًا 
سیاسی است واز 1045 تا تا به امروز سابقه 
نداشته است .پوتین محتاج  کمک کلیسا ست 
و کلیسا آخرین  تدبیر اوست . ولی هردو  
کلیساهم  هم در مطالباتی  اند با ُدَول  بنیادگر 

و الئیک .
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6- داده ها از جبهه سوریه   ، لوموند و فیگارو هفته اول 
ودوم  فوریه 2016

 . با پاپ  درکوبا  7- مالقات  اسقف اعظم  روسیه  
فیگارو 7/2/16

8- مطالب مربوط بایران جراید درونمرزی.

در روز یکشنبه، 27 مارس، یک بمب گذار 
عمومی  پارک  یک  در  را  خود  انتحاری 
شلوغ در الهور، پاکستان منفجر کرد و 72 
زخمی  دیگررا،  نفر  و 350  کشت   نفررا 
کرد. بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند. 
از  انشعابی  گروه  یک  االحرار،  جماعت 
تحریک طالبان پاکستان )TTP(، مسئولیت 
گفت:  است،  گرفته  برعهده  را  حمله  این 
برگزاری   مشغول  که  را  مسیحیان  حمله  
جشن عید پاک بودند هدف قرار داده است . 
همچنین  حمله مزبور سیگنالی بود که طالبان 
قادراست  وقتی اراده کند در الهور، پایتخت 
بزرگترین استان پاکستان،  یعنی پنجاب، و 
زادگاه نخست وزیر نواز شریف بمب گذاری 
به گزارش  ارتش یک  بنا  پاسخ،  کند. در 
عملیات ضد تروریستی در سطح استان باجرا 
گذاشته و مقامات،  بیش از 300 شبه نظامی 

مظنون رابازداشت کرده اند..
پاکستان قبال هم چندین باربا چنین رویدادی 
تروریستی  حمله  هر  است.  بوده  روبرو  
بیمارگونه  الگوی  یک  بازتولید  بزرگ 
آشناست. امرای ارتش پاکستان برای مبارزه 
با  هرشکلی ازتروریسم، آماده جنگ هستند 
با اینهمه قدرت های خارجی )عمدتا هند( و 
بی کفایتی مقامات غیر نظامی را نکوهش 
می کنند. در واقع، علت اساسی ضرب وشتم 
وکشتارمردم  در خیابان های پاکستان یک 
قدرت مخرب خارجی و یا غیرنظامیان بی 
منطق، نیستند بلکه دلیل اصلی سابقه طوالنی 
خود ارتش در استفاده از جهادیون  به عنوان 

ابزار امنیت ملی است.
درحالیکه تروریست ها   حدود یک دهه 
است بمب بعداز بمب در پاکستان منفجرمی 
درمیان  سرسختانه   پاکستان  ارتش  کنند، 
یک دوگانگی  غیرواقعی  یعنی خیر وشر و
گیر  »بد«  یا  »خوب«  های  تروریست  یا 
کرده است.  درحالیکه با شاخه متخاصم از 
»تحریک طالبان پاکستان« مبارزه می کند، 
از دیگر گروه های شبه نظامی به استفاده 

به عنوان عاملی در برابر رقیب بزرگش هند 
ادامه می دهد. این گروهها عبارتند از شبکه 
حقانی و طالبان افغانستان، که به حفظ نفوذ 
و  کنند  می  افغانستان، کمک  در  پاکستان 
لشکر طیبه  که به طور عمده برروی هند 

متمرکز شده است.
ارتش براین باوراست که این گروه ها را می 
توان  زمانی که خطوط واقعی بین آنها مبهم 
است کامال از هم جدا نگهداشت. به عنوان 
مثال، تحریک طالبان پاکستان تا زمان اعالم 
مرگ مالعمر در سال  2015 به رهبر طالبان 
افغانستان وفاداربود.. این گروه ها همچنین 
کمکهای عملیاتی خودرا نیز به یک دیگر 
ها ی تروریست  از  ارائه می کنند، و گاه 

می  روی  »بد«  تروریستهای   به  »خوب« 
سال  دسامبر  ماه  در  مثال،  برای   . آورند 
گذشته، پلیس در استان پنجاب یک سلول را 
 )ISIS( به اتهام همکاری با دولت اسالمی
در شهرسیالکوت، که اعضای آن همه شبه 
نظامیان سابق JUD بودند سرکوب کرد. 
و تحریک طالبان پاکستان خود را آزادانه به 
گروه های جهادی که  با حمایت استخبارات 
در  تا  بود  ایجادشده  آی(  اس  )آی  نظامی 
کشمیر هند و افغانستان بجنگد اما در حال 
کشتن  به  مند  عالقه  بیشتر  ظاهرا،  حاضر، 

پاکستانی ها شده بود،  پیوستند.
با  مبارزه  برای  استراتژی  هر  موفقیت 
به تضاد اساسی در رویکرد ضد  تروریسم 
تروریستی ارتش بستگی دارد: به تروریست 
هائی که به شما حمله می کنند، حمله کنید 
اما از گروهی که دشمنان شمارا می کشند  
این سیاست خود فریب،  با  حمایت کنید. 
پاکستانی ها همچنان بهای حماقت ژنرال های 
کله شق را  با خون خود پرداخت می کنند.

بااین حال جای خوشحالی است که درسال 
2015 حدود 48 درصد عملیات تروریستی 
کاهش  سال 2014  به  نسبت   ، درپاکستان 

داشته است .

       دکتر کاظم ودیعی - پاریس

 زیانَکرِد ایران 
درگروه بنیادگراها

حاصل رابطه ایران با چین ، نداشتن مشتری غربی برای فروش نفت وتأمین سرمایه ای  برای خرید های نظامی  ازروسیه شد. 
حمایت  روسیه از ایران هم سودی نیاورد  ولی مذاکره با غرب  الاقل  تأمین آبروئی تازه کرد.

مرگ وزندگی درالهور            از عقیل شاه

ارتش پاکستان باید دست از حمایت جهادی ها  به عنوان یک 
ابزار امنیت ملی بکشد.

دفع  برای  ویژه  پلیس 
نظامیان  شبه  حمالت 
وارد دبیرستان  الیزابت 
در شهر پیشاور پاکستان 
ژانویه   28 شود،  می 

 2016
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خود  های  تندگوئی  با  ای   خامنه  رهبر 
پیوسته  درتعقید  نظام  است ورفسنجانی  هم 
با وادنگ های  لفظی  در تطهیر نظام  می 

کوشد.
آن دوختن  واین واشکافتن  تقسیم  نقش 
های سیاسی  ماهرانه ای است  که بطبع  مردم 

»همین وهمانی«   سازگار است .
درتهران  چه در بازار باشید و چه در دوره ها  
پیوسته  یکی را می شنوید  که درتأیید اولی 

است  و می گوید :» حق بااوست« .
مردم از رهبر می شنوند:

انقالبی   ، ماندن  انقالبی  نکنید:»  فراموش 
فکر کردن و انقالبی عمل کردن .« و هرگز 
از خود او نمی پرسند  کجای قرآن  حرف 

از انقالب  است ؟
وآنها که می دانند  ،  و می دانند که می 
دانند  بیاد دارند که اینگونه سخن ها  لقلقه 
آلمان  بعضی محافل  التحصیالن   فارغ  ی  
شرقی  مرحوم  بود که با نسیمی  از سوی 

گورباچف  باد هواشد.
***

 سه کلمه ی انقالب  ، فتنه  و دشمن را از 
رهبر بگیرید  خواهید دید این مقلد کوِر 

بنیاد گری  حرفی  برای گفتن ندارد.
واخیراً فرمایش ها کرد  بر اینکه » درنظام 
: کودتا امکان ندارد«  ونگفت و ندید  که 
ایران والئی  در کودتائی است  دائمی  به 
دلیل وجود  سپاه پاسدارانی که دائماً در» 
حکم کردن ها«  شا که دستش  در برو بحر  
اقتصاد  و سیاست کشور باز است و دولت 
استبداد  ونظام  را درسایه می دارد  واگر 
والئی  و فساد اداری  مردمانی همه جاست  

سر نخ ازوست .
***

درقضایای  آزمایش  موشک های بالستیک 
قرار  ملی«   ایران  پشت  اصطالح »دفاع 
گرفت  وگرچه  براو شک بردند   ولی منکر 
او نشدندوکار به بررسی ها  نهاده شدوبرای 
اول  بار روحانی  رئیس جمهور  از عملیات 
سپاه  حرف زد و بجا بود. اما چه ضرورت 
نیروی  هوا- فضای سپاه  داشت  فرمانده 
بگوید  مابه  اخطار  سازمان ملل  اعتنا نداریم 
جز اینکه  سپاه مایل  است  خودرا آقا باال 
سر دولت  وخود نظام  بشناساند؟ آزمایش  
دفاع  قبول ضرورت   بفرض   ها  موشک 

ملی  باستناد سخنان  روحانی  کفایت داشت  
ولی اینکه  برآن بنویسند  » اسرائیل باید  از 
صفحه روزگار  محو شود « دیگر لوطی  
نسق  فرهنگ   مقوله   واز  است    » بازس 
گیران  ونه درخط  حرمت به حقوق  بین 

الملل است .
درجنگ   اسرائیل  و  ایران  خواهند گفت  
باهمند. طی سه جهار دهه  اخیر - نه ،  این 
دو  درجنگ باهم نیستند و جرأت هم ندارند 
باهم  به جنگ روند. فقط درنفرت  از همند. 
پس در تهدید رجز آمیز  موذیانه ایند. جز 
اینکه  اسرائیل اخالل ها کرد دربخش خطر 
زای صنایع هسته ای  ایران  و این تبدیل  
شد به عقده ها . ولی  فراموش نکنیم  که 
اسرائیل  هم مدعی  »دفاع ملی «  خود است 
. بهمین دلیل  درعهد صدام حسین  مرکز 
مهم  اتمی عراق  را زد  وهمین دوسال  پیش 
مرکز  اتمی بشار اسد را  درسوریه زد  و 
اینکه  مالمتی براو نرفت  ریشه  درقرارداد 
جهانی  عدم تکثیر  سالح اتمی  داشت که 

روسیه  هم مثل دیگران  متعهد آن است .

 H قدر  موشکهای  بدنه ی  نوشته ی روی 
زیرا  است  رهبر  خواست  عین     Fقدر و 
اوست که  در نفرت پراکنی هاست  آنهم  
در لفظ .  اوست که می گوید :» با آمریکا 
و صهیونیست ها معامله نکنید.« زیرا دنیا  
منحصر به غرب نیست  والبته هدفش  جلب 

حمایت روسیه  وچین است .
وهم او می داند  که مقامات دولتی  در کار 
مذاکره  با کمپانی  بوئینگ  آمریکایند  و 
بزرگ  دَول   همه  با  قراردادها  درامضای  
غرب  که شریک  تجاری عمده آمریکا هم 

هستند.
رهبر  وقت بازبینی گفته های خودرا ندارد 
. ببهانه اینکه  در   حال رفتن  است ورهبر  
دیگری درراه است  بذر هر نفرت  شخصی  
تعیین  خود  جانشین   برای  وحتی  میکارد 
برد  که  یاد می  از  و  وظیفه هم می کند 
عهد رهبری او  عهد سیه کاری ها بود چه 
از باب توطئه ها در منطقه و در گوشه وکنار 
آمریکا ودر ونزوئال و آمریکای جنوبی . 

واگر امروز  از » وزانت مصباح و یزدی «

 شکست خورده  درانتخابات حرف می زند  
از باب همان نفرت است . که بر کروبی 
سلیقگی  هم  همان  داردوازباب  وموسوی 
داشت  نژاد   احمدی  آقای  با  که  هاست 
آن  شدند  کجا  که  خودش  از  نپرسد   تا 
درآمدهای  هنگفت  و بی حساب  عهد نفت 
گران . تا هرگز از خود نپرسد  آیت اهلل های 
نامدار  اینهمه ثروت را  از کجا آورده اند. 
رهبر داغ  بزرگی بردل دارد از باب شعار 

»رأی من کو« که بااو خواهد ماند. 
***

 روزی انحرافات رهبر به صفحه ی تاریخ و 
خاطرات معاصرین  او خواهد آمدواینکه 
امروز  خبر می شویم که قبر استاد  بدیع 
بازاری  تاجر   به یک  را  الزمان فروزانفر  
این  از   ناشی  فساد  حداقل  اند   فروخته 
جرثومه ی نفرت  است که به عهد او  فساد   
اصل مدیریت  باشد وهم او گفت  از رشوه  
زیاد نگوئید  زیرا هرچه باشد  پول از کشور 
خارج نمی شود و بعداز این کوربینی  ناگهان 
بابک زنجانی  ها ظهور کردند . خامنه ای  در 

هیچیک از سخنان خود  نفی فساد  موجودرا 
نکرده است . باید پرسید چرا؟

رفسنجانی  مایل است و شرعاً موظف است  
چنین نظام  و چنان رهبر  را تطهیر  کند. و 
وظیفه اش  » وسمه کشیدن  برابروی کور« 
است. اما وی که  پیرو خط  مشی واگذاردن 
به خداست  اگر فرصت  نصیب او شود  جز 
یک کار  دربرنامه اش نیست و آن تصحیح  و 
تنظبیم مدار  روابط  سیاسی ایران  وعربستان  
است ، که مجله معتبر  آتالنتیک )ماهنامه( 
طی  آن   از  خود   ی  شماره  آخرین  در 

گفتگوئی  با » او باما«  یاد کرده است .
درسند فوق  البته حرف از رفسنجانی نیست  
که  فوق   سند  در  باشد.  توانست  نمی  و 
بصورت  » برگرفته ها  از یک گفتگوست«  
دقیقاً نمی شود  عین گفته  اوبامارا  پیدا ونقل 
کرد. اما از کل آن بر می آید که دو قدرت 
مهم ایران وعربستان  باید باهم  به تسهیم  و 

تقسیم  منافع  در منطقه بروند.
تردید   بی  برسد   بفدرت  اگر   رفسنجانی 
پرداختن به این  مهم را  بسیار  اولویت می 
دهد  براستراتژی « محاکمه 25 ساله« اخبر. 
پس میرود به تطهیر خود و کرده های نظام 
.بنیاد گراهای  اسالمی را هرگز نمی توان 
وابسته با مؤمن  به دین شناخت  زیرا اگر  
دراسالم  عربی  اولیه  ، خشونت ها  ثبت 
تاریخ است  حرف از عدالت  و برادری ها ی

 نوع  بشر هم هست  که الاقل  حرفش قدری  
تسکین  می داد به مردمان . اما در نیم قرن 
اخیردر  هیچ حرکت  اسالمی  از اسالم  عافی  

کمترین نشانه نیست .
 گزارشی  بقلم   A.Ritovelدرروزنامه مذهبی    
خواندم    26/2/16 بتاریخ    La Croix
درشرح حال  یک ایرانی بسیچی  که بعداز 
فداکاری ها  در جنگ  علیه صدام با بهره 
دردانشگاه  تحصیل   ادامه  به  امتیازات   از 
می پردازد.  دررشته ی داروسازی . واو که 
درک کاملی  از اسالم خمینی دارد  امروز با 
استداللی  روشن  قویاً به اسالم عافی  اعتدالی  
واقعی روی کرده . تنها رهبر خامنه ای است  
که البد با الهام  از مراکز وحی  نفرت  هرگز 

سراز اسالم عافی در نیاورد.
روزی  خیل بسیجی ها ی نفرت وخشونت  
صبور   بهمن  آقای  همین   بمانند  شناس  
داروشناس  ، درپس راندن  این نظام  غیر 
انسانی  ، بزرگترین نقش  را درایران  ایفا 

خواهند کرد.
بیداری   بهره برداری  ازاین  حرکت  برای 
می  رفسنجانی   امروز  که  ها ست  وجدان 
گوید: » روحانیت  بدون  مردم پر کاهی بیش 
نیست حتی قادر به حفظ خود هم نیست .«

وی درسنین  باالی عمر  خود  درحقیقت  به 
طلب  مغفرت  وجدان خود  رو کرده  و در  
پوزش است  از مردم . زیرا خوب درنیافته 
است که بعید نیست  با سفارش ها  که خامنه 
ای  به خیل  محافظه کار پرریای خود کرده 
است  ازباب اینکه  رهبر بعدی  چگونه کسی 

باید باشد هرگز به رهبری نرسد.
***

علت عمر دراز  بنیاد گراها  دردنیای اسالم  
غیر ازآن خطاهای سعودیان  و اخوانی ها  
یکی هم این است که  اردوغان  و البغدادی  
اندو  عثمانی   خالفت  شوم  نظام  تقلید  در 
هرکدام  داعیه میراث داری  خلفارا دارند. 
بهمان گونه  که خیل پوتین نوازان  در روسیه 
 . داعیه ی میراث داری  شوروی را دارند 
پس درکل  و بسبب اشتباهات  جنایت بار  
اشغال عراق  و افغانستان  ما شاهد  یک سلسله  
حرکات مردم  باز درسراسر جهان  هستیم 
  BJO که در آمریکا  ترامپ و درانگلستان
 .F.Nیا موریس جانسون  ودرفرانسه  حزب
مظهر آنند  تاباجداسری ها از وحدت بشری 
مردمان  سفره  رابه  وخون   اشک  دوباره  

آورند.
***

درحالیکه  ناتو علت وجودی  خودرا ازدست 
داده است . درحالیکه  اتحادیه  کشورهای  
عرب مسلمان  فاقد قدرت  و اظهار وجود 
است .  درحالیکه  کمترین  امکان  نزد دَول 
بزرگ  برای رفتن به  دامن زدن  یک جنگ 
بزرگ  نیست . درحالیکه مرگ  ناتو برابر  
تحقیقات  ناتو  دربی رغبتی  مردمان  است 
به جنگ ؛ نفرت چویان ماجراجو  درتالش  
اسالم  تا  اند  ای  تازه  بزرگ  وحشت  برای 

تروریست را پس نشانند.)1(
پوپولیست  تسلط خیل  از  برای دور کشی 
و  دربیروت  مردم  است که  باز  مردم  های 
مسکو و ایران  وسوریه  دودستی چسبیده اند 
به حکومت های  باالی سر خود. برای دور 
کردن  بدترها  است که حتی دولت  سعودی 
از  بار  تصمیم گرفته است   برای اول  ها  
کمک به جهادگراها  بکاهد و حزب اهلل را  

درسوریه تضعیف کند. )2(
***

داد   نشان  دربلژیک   اخیر  خونبار   وقایع 
که تهدیدها  از سمت تروریستهای مسلمان،   
درحداقل تخمین ها عمری  برابر یک نسل   
خواهند داشت  زیرا حتی مردم اسرائیل  و 
فلسطین  درنیافته اند که اختالف برسر قدرت 
سیاسی است ونه برسر  دین مردمان و بین 

دو سرزمین .
تهران ومسکو  پس از  رهائی از تحریم ها 
شریک  تجاری هم اند ازباب تسلیحات  . 
بنابراین  اگر خامنه ای می گوید  » دنیا فقط  
غرب نیست .«  هدفش حمایت از  روسیه 
است .و در خط سیاسی  محمد علیشاه  قاجار 
است که فاتحه مشروطه را خواند.درحالیکه  
تمایل جامعه ما  درسمت  وخط زیستن  در 

جمع ملل است .

 A. های  بررسی  به  کنید  رجوع  )1(-درموردناتو  
Coloma  در والوراکتول 3/3/16 

)2( -  عربستان در 19/2/16 خبرداد  که از 4 میلیارد 
دالر  کمک نظامی به دولت لبنان منصرف شده و مبادا 

حزب اهلل ازآن بهره ببرد. 

رهبر، تا َدِم آخر درخِط نفرت
روزی انحرافات رهبر به صفحه ی تاریخ و خاطرات معاصرین  او خواهد آمدواینکه امروز  خبر می شویم که 
قبر استاد  بدیع الزمان فروزانفر  را به یک تاجر  بازاری فروخته اند  حداقل فساد ناشی از  این جرثومه ی نفرت  

است که به عهد او  فساد   اصل مدیریت شده است.

دکتر کاظم ودیعی

کتاب  خاطرات باری زیوان منتشرشد
 Barry Zevan : My Life Among The Giants,

A Memoir
عنوان  به  زمانی  که  زیوان  باری 
کارشناس اوضاع جوی در تلویزیونهای  
می  هوا  وضع  بینی  پیش  به  آمریکا  
پرداخت اخیراً کتابی بنام » زندگی من 
درمیان بزرگان « منتشر کرده است که 
دربر می گیرد.  اورا  مجموعه خاطرات 
او یک جلد ازاین کتاب را امضاء کرده 
 . است  فرستاده  آزادی  ماهنامه  برای  و 
که دلیل فرستادن این کتاب هم داستانی 
  . نیست  آن  بیان  جای  فعال  که  دارد 
کتاب در 21 بخش تنظیم یافته و بخش 
پانزدهم آن اختصاص به خاطرات او  از 
انگلستان و شیلی دارد.    ، ،ایران  فرانسه 
دراین بخش او اشاره می کند به زمانی 
که در کانال 7 در واشنگتن دی .سی  به 
جمله  از  تلویزیونی  های  برنامه  تولید  
 . است  پرداخته  می  مستند  های  فیلم 
سفر  فرانسه  به  مستند  فیلم  تهیه  برای 
در  میرود.  ایران  به  دوبارهم   . کند  می 
یادی می کند  ایران  از  ذکر خاطراتش 
سالن  نویسد:در  اردشیرزاهدی  ومی  از 
ایستاده   7 کانال  استودیوی  از  بیرون 
سوی  به  چندنفر  شدم  متوجه  که  بودم 
من می آیند.یکی از آنها گفت : همه ی

دوستداران  از  .و  شناسیم  می  شمارا  ما   
شمائیم .یکی از آنها که ازهمه متشخص 
کرد  معرفی  من  به  را  خودش  بود  تر 
ایران  سفیر  اردشیرزاهدی   من  وگفت 
در واشنگتن هستم .. به او گفتم : باعث 
افتخار من است که با شما آشنا می شوم 
و خوشحالم که شما برنامه مرا می بینید. 
برنامه  از  پس  خواستم  می   : گفت  او 
عالی  گفتم    .. کنم  گفتگو  باشما  اخبار 

است . همین .
از  خارج  خبرها  گرفتن  پایان  از  پس 
زمانی  که  اردشیرزاهدی  با  استودیو 
نفری  چهارپنج  و  بود  ایران  شاه  داماد 
.اوگفت  کردم  مالقات  بودند  او  با  که 
روی  اسکی  ایران  در  که  میدونی  آیا 
درحقیقت  گفتم  دارد؟  رواج  برف 
را  مطلب  این  اسکی  درمجله   پیش  ماه 
خواندم . او گفت خوشحال است که من 
داد   ادامه  و  دارم  اطالع  موضوع  ازاین 
این  که  گردد  می  کسی  دنبال  به  شاه 
واقعیت را ازطریق تولید فیلم به جهانیان 
اردشیر  کمک  با  ومن  کند...  معرفی 
درفوریه 1976 به ایران رفتم ... هزینه  
دولت  توسط  ایران  به  هردوسفرمن 
ایران پرداخت شد. سفر من از فرودگاه 
درتهران  مهرآباد  تا  درواشنگتن   دالس 
بدون توقف 12 ساعت بطول انجامید. ..

دستیار من درتهران دختری بود بنام فرشته 
ایران را  به من گفت وقتی شاه  بعدها  که 

ترک کرد اوهم به آمریکا آمد.
جواهرات  موزه  از  زیوان  آقای  آنگاه  
مینویسد:ما  درادامه   . گوید  می  سلطنتی 
درآن سفر نتوانستیم فیلمی تهیه کنیم . دلیل 
آن این بود که درهمان زمان که مادرایران 
بودیم بارباراوالترزهم برای مصاحبه باشاه به 
ایران آمده بود . سئوالی که ازشاه پرسیده 
بود این بودکه : اگر برای شما اتفاقی بیفتد 
برتخت  که  یافت  خواهد  اجازه  زن  این 
شاهی تکیه زند؟  منظوراو از » این زن« 
بسیار  را  شاه  سئوال  بود..این  فرح  شهبانو 
رنجیده خاطر کرد وتصمیم گرفت دیگر 
با هیچیک از رسانه های آمریکائی  گفتگو 
صورت  روی  دوربین  جا  درهمین  نکند. 
شهبانو ثابت ماند و صحنه بسیار غم انگیزی 
ایجاد کرد. بهمین دلیل  فیلمبرداری ماهم 
انجام نشد. اما اردشیرزاهدی دومین سفررا 

تدارک دید...
برای خرید این کتاب به سایت آمازون ویا 

ایمیل زیرمراجعه فرمائید. 
4squareBooks@gmail.com

اردشیرزاهدی

باری زیوان
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16 اکتبر 1985

مجله ایران نامه  که از طرف بنیاد مطالعات 
ایران  انتشار می یابد  یک شماره  تمام به 
سعدی اختصاص داده است . بنیاد مطالعات 
ایران  باسرمایه ی واالحضرت اشرف پهلوی  

بوجود آمده است .  د
پدرها   به  سعدی  بوستان   هفتم   درباب 
نصیحت می کند  که در تربیت  فرزند کوشا 

باشند و به او  پیشه وکار بیاموزند. 
چوخواهی که نامت بماند بجای

پسررا خردمندی  آموز ورای
خردمند  و پرهیزکارش  برآر

گرش دوست داری  به نازش مدار
البته این بیت ها  حاال که  بال سرمان  آمده 
است  مرا تکان می دهد ولی  درسالهای بی 
خبری  چه کسی  به این حرفها گوش می 

داد؟

23 اکتبر 1985

بمناسبت چهلمین سال  سازمان ملل متحد  که 
ساختمان آن  در  نزدیکی آپارتمان من است  
آمده  نیویورک  به  کشورها   بیشتر  سران 
اند. امروز ریگان  بنا بود سخنرانی بکند  و 
پلیس تمام  اطراف را محاصره کرده است و 
ترافیک در  سمت شرقی  بیشتر فشرده است 
. پاکستانی ها  تظاهراتی  علیه ضیاء الحق  
ترتیب داده بودند. عکس بزرگ بوتو  را به 
دیوار زده بودند.  فکرم رفت به آن روزها  
که در ازمیر  درکنفرانس  سران  با بوتو  و 

اعلیحضرت  شام وناهار میخوردم و حاال...

25 اکتبر  1985

نیویورک تایمز طی مقاله ای  که یک نقشه  
نیز همراه  آن چاپ شده  است به تشریح 5 
نقطه مشکل ساز که ریگان با آن روبروست 
پرداخته  این مشکالت عبارتنداز: نیکاراگوئه 
، آنگوال ، اتیوپی ، افغانستان وکامبوج . معلوم 
می شود  ایران با  آنهمه گرفتاری  که برای 
آمریکا  درلبنان  و سایر نقاط ایجاد کرده  
برای آمریکا  مسئله ای  و می کند  اصال 
بشمار نمی رود.ویک جریان عادی  و سالم 
دارد. درماه نوامبر سران آمریکا وشوروی  
مسئله  ایران  اگر  درژنو مالقات می کنند. 
ای نیست  چگونه می توان انتظارداشت  که 
دراین مورد بین  سران مذتکرات  مهمی )که 

تغییری ازآن حاصل شود( بعمل آید؟

30 اکتبر 1985

 پرویز رائین  نماینده پیشین  تایم والیف و 
آسوشیتدپرس  درایران که حاال  درواشنگتن 
زندگی می کند  دیشب آمد و شب را پیش 
من ماند. وی عمل قلب مهمی کرده و خیلی 
الغر شده است . بیش از 5 کیلو بار نمی تواند 
بلند کند. بهمین دلیل  جامه دان نیاورده است 
. می گفت  دراین که ایران  رو به کمونیستی  
 . نیست  تردیدی  کوچکترین   میرود  
دردوران مصدق  که کوتاه مدت بود وتازه 
شاه هم  درکشور بسر می برد  کمونیست ها  
موفق شدند  1700 افسر  ارتش را  بخود 
به  جلب کنند و شبکه تشکیل دهند. وای 
حاال که  شش سال است  مملکت دراختیار  
هارا   کمونیست  ومردم  است  ماجراجویان 

بعنوان ناجی  حاضرند بپذیرند.

7 نوامبر 1985 

اول  . شب  مونترال هستم  اکتبر در  از 30 
نوامبر  خانه بهرام مسعودی  بالماسکه دعوت 
داشتم . دراین شش سال  این باردوم است  که 
از  اسموکینگ استفاده کرده ام اسموکینگ 
پوشیدم  و یک عینک  با دماغ و سبیل زدم   

غالمرضا خان عدل را چندباردیده ام .  یکی 
فصل   دراین  مونترال  به  آمدن   دالیل   از 

دیداراوست که از تهران آمده است .
می گفت اآلن خمینی از خون هیچکس  نمی 
الدوله  شجاع  است   جنایتکار  یک  گذرد. 
خونخوار بود  ولی اگر ریش سفیدان  برای 
عفو یک نفر  واسطه می شدند  می پذیرفت. 
این یکی از خون  احدی  حتی حاال پس از  
هفت سال نمی گذرد. از پیشه وری درقیاس 
وری  پیشه  کرد.  می  تعریف  خمینی  با 
مادرزن  اقدس   تبریز  درخانه ی خانم  در 
غالمرضا خان  عدل زندگی می کرد  این 

است که مالقاتهائی  باهم داشته اند. 
بدبینی تمام محافل  سلطنت طلب را فراگرفته 
است با آقای جلوه مسئول روزنامه سنگر در  
تورنتو گفتگو می کردم  می گفت  دیگر 
می  منتشر  سنگرراهم   . نیست  امیدی  هیچ 
کنم  چون تعهد کرده ام وگرنه بجائی نمی 
رسد. گفتم : آقای بازرگان با اینهمه خیانت 
 ، آلمان  آمدرفت  تهران  از  راست  راست  

 . برگشت  دیدو  نفررا  سخنرانی کرد چند 
یک ایرانی یا یک تشکیالت نبود این خائن 
را بزند.  افسران ایرانی  درخارج زباله جمع 
کمیته  یک  رانند   می  تاکسی  کنند   می 
اگر زورشان  ندارند که  انتقام  یا  مجازات  
را  بازرگان  امثال   نرسید  الاقل  به خمینی 
برسانند.کتابی  هایشان   خیانت  سزای  به 
است بنام  Christiana در630 صفحه  یک 
ایرانی  األصل بنام  میشل فتاح  نوشته است . 
داستان اواخر  قرن نوزدهم  درقفقازوبادکوبه 
شروع می شوداین کتاب را بمن سپرده اند  
تا دوباره مختصر  تصحیحی روی آن انجام 

دهم. این روزها مشغول این کار هستم .

 10 نوامبر 1985

اینکه  بعداز  ایران وعراق   در جبهه جنگ 
عراقی ها  دراوت وسپتامبر  حمالت هوائی 
شدید  به خارک  و تأسیسات  نفت کردند  
و تقریباً صادرات نفت را از منطقه خارک 
به صفر رساندند حمالت را متوقف کردند.

وحاال ایران باز  روزانه  یک میلیون و هفتصد 
هزار بشکه  نفت صادر می کند. این چه جور 
جنگی است . غالمرضا خان عدل که اکنون 
به رم رفته وازآنجا به ایران بر می گردد می 
گفت  در مدتی که عراقی ها  به تهران حمله  
و وحشت  چنان رعب  می کردند   هوائی 
حکمفرما شده بود که اگر ده روز ادامه  می 
دادند  تشکیالت ازهم می پاشید.آن حمله نیز 
متوقف شد اتفاقاً مجله اکونومیست  این هفته  
دراین باره مقاله ای دارد . عنوان آن اینست: 
The Iraqi›s LackConvictionوهمین مطلب 
را عنوان می کند که عراقی ها  قرار بود  
اما   برخود جدیدی در جنگ پیش بگیرند 
این کاررا نکردند. می نویسد: ممکن است  
سعودی ها  ازبیم اینکه  ایران به تأسیسات  
کامل  جنگ  از  را  عراق  کند   حمله  آنها 
باز می دارند. باید دانست عراق از کویت 

وسعودی کمک مالی می گیرد.

 8 دسامبر 1985

سفر  از  پیش  دوروز  اشرف  واالحضرت 
ششماهه اروپا برگشتند. خبرداده بودند که 

ساعت 8 در آپارتمان خیابان  پارک باشیم .
عالوه بر عده معمول  ، واالحضرت  غالمرضا 
با همسرش منیژه نیز  بودند. باراول است که 
واالحضرت غالمرضا را در هشت سال اخیر  

. واالحضرت غالمرضا یک کت  بینم  می 
سرمه ای باشلوار فالنل خاکستری  پوشیده 
بود . از اوضاع که صحبت می کردیم  می 
گفت  اعلیحضرت ضعف  نشان دادند. خیال 
می کردند  دنیا علیه ایشان است . فقط پدرم  
اعلیحضرت رضاشاه  این مالهارا  شناخته بود 
. آنطور که من شنیدم  واالحضرت  وبس 
غالمرضا درمراسم تشییع جنازه اعلیحضرت 
ایشان  از  بود.  نشده  حاضر  درقاهره  فقید 
نپرسیدم  کجا زندگی می کنند. شاید بعداً 

بپرسم .

16 دسامبر  1985

در  حضرت  علیا  خانه  به  رفتیم   دیشب 
رضاشاه  اعلیحضرت   . کنتیکت  گرینویچ 
شاهپور  به  اعلیحضرت  بودند.  هم  دوم 
غالمرضا می گفت: ما بیخودی پرافاده شده 
بودیم .ماقبل از اینکه  وضع داخل خودمان  
را کنترل کرده و اصالح کنیم  به سایرین  
بدترین   . کردیم  می  وراهنمائی    توصیه 
کاری هم که ما کردیم  این بود که بهنگام  
دوران تحول  ودرست موقعی که  باید کارها 
تحت کنترل  می بود  تحت فشار خارجی  
فضای باز سیاسی  و آزادی را اعالم کردیم 
.سایرین از تجربه تلخ ما  پند گرفته اندوحاال 
هیچ  جائی با مخالف ها شوخی نمی کنند. شام 
را آشپز جدید که چینی است  غذای چینی 
پخته بود. آشپز سابق منصورخان  حاال نزد 
اعلیحضرت رفته است. سرشام علیاحضرت 
میز  و رضا شاه روبروی هم در دو گوشه 
قرار گرفته بودند. شاهپور غالمرضا  دست 
راست علیاحضرت ومن دست چپ نشسته 
بودم . دست راست شاه واالحضرت اشرف 
همسر  منیژه   واالحضرت   ، چپ  ودست 

شاهپورغالمرضا قرار گرفته بود. 

18 دسامبر 1985

یکی دوروز است  خبراول تمام رسانه های 
همگانی  درباره ی جنایت خیابان 46 است . 
اهمیت خبر  بمناسبت هویت کشته شدگان 
است . دراین جنایت  ازسران مهم مافیا به قتل 
   Paul Castellano   رسیده اند. یکی از آنها

ازسران  مهم مافیا)قبیله گامبینو( بوده است 
. نیویورک تایمز می نویسد  کاسالنو  لیدر 
گروه   مقتدرترین  و  ترین  وسیع  معروف 

جنایتکار سازمان یافته درآمریکا بود.

کاستالنو   آقای  که  هنگامی  دیشب 
لیموزین   ازیک  بیلوتی   تامس  وهمکارش 
در خیابان  46 شرقی  نزدیکی خیابان سوم  
حدود ساعت  5 خارج می شدند  سه نفر  بنا 
بقول پلیس  به آنها نزدیک می شوند . از 
زیر بارانی  تپانچه های نیمه اتوماتیک  را 
خارج می کنند و شروع به تیراندازی می 
نمایند. کاستالنو و بیلوتی  هرکدام شش تیر 
خورده و تیرها به سرو قسمتهای باالی بدن  
اصابت کرده بودندو هردونفر از درهای باز 
اتومبیل  به حال مرده  بیرون افتادند. اتومبیل 
آنها  یک لیموزین  لینکلن  سیاه در مقابل  
رستوران  سپارک  ، دریک جایگاه ممنوع 

برای توقف ، ایستاده بود.
بعداز تیراندازی ، بنا بقول  شاهد های ماجرا  ، 
قاتل ها  پیاده به سوی خیابان دوم  گریختند. 
در آنجا یک  اتومبیل منتظر آنها بود . سوار 
آن می شوند  و اتومبیل به سرعت  بسوی 
جنوب  حرکت می کند. تپانچه ها  از کالیبر 

38 و 32 میلی متر بوده است.
فامیل  معروف   لیدر  ساله   کاستالنو  70 
گامبی نو  در محکمه فدرال  منهتن  تحت 
محاکمه بود کاسالنو در النگ آیلند دریک 
خانه مجلل زندگی می کرد . فامیل گامبی نو 
250 عضو و حدود 550 عضو وابسته  دارد.

این  اند   کرده  یاد  سوگند   همگی  که 
گروه در قمار ، آدم دزدی و سوء استفاده 
، ودیگر  قاچاق مواد مخدر   ، از کارگران 
منطقه  دارند.  دست  غیرقانونی  کارهای 
فعالیت آنها  نیویورک ، فلوریدا ، پنسیلوانیا 
الس  و  جرسی   نیو   ، سیتی  آتالنتیک   ،
وگاس است . آقای بیلوتی  45 ساله گارد 
وراننده  ومحرم اسرار  کاستالنو  بود ودر 
تشکیالت  مقام )کاپیتان( راداشت .وبسهم 
خود  مرد مقتدری  بشمار می رفت . تمام 
به تفسیر این   .A.B.C 11:30 اخبار ساعت
منطقه  دریک   . داشت  اختصاص  رویداد  
مسکونی ، درروز ، هنگام شاوغی روزهای 
قبل از کریسمس  چنین تیراندازی می شود  
که می توانست  برای رهگذران بیگناه هم  

خطرناک باشد. 

نیویورک پست امروز صفحه اول و چندین 
صفحه خودرا به این جریان اختصاص داده 
نوشت  درشت  حروف  با  اول  درصفحه  و 
رؤسای  مافیا قتل کاستالنورا تصویب کرده 
بودند زیرا دیگر به درد نمی خورد. او در 
وباضمانت   بود  محاکمه  تحت  مورد   83
دو میلیون دالری آزاد بود . او دیگر وقت 
نداشت  به کارهای مافیا برسد و مافیا ضرر 

می کرد.

14 ژانویه 1986

پیشین   وزیر  ولیان   عبدالعظیم  سرهنگ 
اصالحات ارضی و استاندار  مقتدر خراسان  
) عکس زیر(با سکته  درگذشت او شصت 
سال داشت . پرویز رائین می گفت شب قبل 
اورا دیده بود از هروقت دیگر  سر حال تر 
و شاداب تر . می گفت و می خندید. امروز 
میرود  سالن ورزش ، سونا می گیرد ، شنا 
می کند ، 12 دقیقه  روی دوچرخه  ثابت پا 
میزند . درآخر همانجا سرش را  می گذارد  

روی دسته دوچرخه و خداحافظ.

17 ژانویه 1986

ادوارد کندی بلند شده رفته  به شیلی . در 
با  نفر   هزار  ده  از  بیش  درفرودگاه   آنجا 
دردست گرفتن عکس  دختری که کندی 
باعث کشته شدنش شد  داد میزدند قاتل ، 
قاتل. آنقدر گوجه فرنگی  وتخم مرغ  به 
اتومبیلش میزنند که مجبور می شوند  اورا با 
هلیکوپتر به شهر بیاورند. از پینوشه تقاضای 
مالقات می کند  پینوشه می گوید  من این 
دشمن ملت شیلی را نمی پذیرم . قرار بود 
48 ساعت آنجا بماند  با شرمندگی  پس از 
24 ساعت  بر می گردد. این همان سناتوری 
است که همیشه از شاه بد می گفت . زمان 
شاه آمد ایران چه احتراماتی قائل شدند. علیا 
حضرت مهمانی داد . شاهنشاه اورا پذیرفتند. 

نخست وزیر  چقدر اورا تحویل گرفت .
دریمن جنوبی  می خواستند کودتا کنند  
خون   حمام  است   چندروز  نشدند.  موفق 
های  رسانه  است   عجیبی  کشتار   . است 
آمریکا یک کلمه دراین باره نمی گویند. 

پوست  سیاه  کشیش  آن  هرروز  درعوض 
آفریقای جنوبی ر- توتو  یا دیگری را می 
آورند و مرثیه برای آفریقای جنوبی  می 

خوانند.

22 ژانویه  1986

روزنامه نیویورک تایمز  از مسافرت  علی 
حراره  به   ایران  جمهور  رئیس  ای  خامنه 
پایتخت زیمبابوه  خبر داده و نوشته است 
مهمانان ایرانی درسر میز شام حاضر نشدند 
زیرا چند زن از جمله اعضای کابینه   برسر 
 . شد  می  و شراب سرو  بودند  نشسته  میز 
را  حادثه  این عمل  روزنامه های زیمبابوه 

سیاسی بی سابقه قلمداد کردند
باید گفت  رهبران مملکتی  که روزگاری  
و  بود   آن  ملکه  ساسانی  ایراندخت 
هنر   فستیوال  درآن  شهبانو   علیاحضرت 
تشکیل می داد  و وزیر و سفیر زن داشت  

حال ابن چنین آبروی مملکت را می برند.
درعکس زیر خامنه ای را در کنفرانس غیر 
متعهدها که طی سفر او در حراره تشکیل شد

می بینید.

31 ژانویه 1986

رضا  اعلیحضرت  مدتها   از  پس  دیشب 
اشرف   حضرت   واال  خانه   به  دوم   شاه 
آمدند. علیاحضرت هم بودند . باشاه درباره 
بلوچستان صحبت کردم .  گفت ماهم کانال 
هائی داریم . صحبت من این بود که ازطریق 
 . کرد  آمدورفت  آنجا  به  توان  می  افغانها 
شوروی   . است  مغشوش  بلوچستان  وضع 
ها عده زیادی از بلوچهارادرمسکو تعلیمات 
می دهند . ولی بعداز جریانات افغانستان ، 

احساسات ضد شوروی هم زیاد شده است .

5 فوریه 1986

دکتر افخمی شوهر خانم مهناز افخمی که فعال 
رئیس بنیاد مطالعات ایران  است کتابی در

بنیاد  موقوفه   . باره ی  ایران نوشته است 
واالحضرت اسشرف پهلوی است  ودرواقع 
این زن وشوهر  با پول واالحضرت زندگی 
می کنند . درکتاب  با کمال استادی  تمام 
شاه  بگردن  را  ایران  سقوط  وتقصیر  گناه 
فقید  انداخته است . می نویسد: شاه حتی 
بایستد  اینکه   بجای  درجریان  25 مرداد  
فرار کرد.درجریان شورش بی لیاقتی نشان 
داد و بدترین تصمیمات را گرفت . همیشه 
مردد بود . از همه بدتر شاه  را متهم می کند  
پس از رفتن از ایران  به ارتش دستور صریح   
اطاعت از بختیار را نداد. ) دراین مورد آقای 
در  زیرا  است   کرده  اشتباه  کامال  افخمی 
مراسم صبحگاه روز بعد از ترک شاه  فرمان 
شاه خطاب بعه ارتش قرائت شد که درآن 
دستورات  از  باید  ارتش  بود  آمده  صریحاً 

نخست وزیر اطاعت کند.. آزادی(
درخانواده  دست   به  دست  کتاب  این   
سلطنتی  می گردد  و کسی هنوز متوجه 
نشده است  چه ضربتی به شاه  زده است . 
من دریک جلسه  با اشاره به  جمالت  باال  
بطور خصوصی با  مریم شفیق و تلفنی با 
آزاده   شفیق در میان گذاشتم . آزاده دختر 
واالحضرت اشرف با من  هم عقیده بود. البته 
در نوشته های افخمی حقایقی نهفته است ولی 
او نمی بایست  این مطالب را بنویسدومطلب 
را  طور دیگر می شد بیان کرد  بعداز حیف 
ومیل  قسمت مهمی از  دارائی واالحضرت  
حاال عزیز ترین موجود مورد عالقه او یعنی 

شاه فقید را  دارند داغان می کنند.

9 فوریه 1986

جمعه  7 فوریه کلود دووالیه پرزیدنت هائیتی  
با یک طیاره آمریکائی  به فرانسه رفت . به این 
ترتیب  رژیم  دووالیه ها  پس از 15 سال  پایان 
یافت . مردم ریختند قبر  پدر اورا کندند. درست 
دوهفته پیش واالحضرت اشرف و همراهان  در 
هائیتی بودند واگر این ماجرا آن موقع اتفاق می 
افتاد  که خیلی هم امکان داشت  معلوم نیست  چه 

میشد.                                               ادامه دارد

نوشته : زنده یاددکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

فعالیت  اپوزیسیون خارج از کشور
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مرور کتاب رسیده 

کتاب یاد ایام درحقیقت گلچینی است از 
بوستان  ناشران خارج از کشورکه بسیار بجا 
و مناسب انتخاب و درتهران به چاپ رسیده 
پارسی  فرهنگ  و  ادب  تشنگان  تا  است  
را  تا حد ممکن ومقدور  سیراب کند. 
مجموعه ای از خاطرات  سیاستمداران و 

هنرمندان  در این کتاب  آمده است که اگر 
بود تک تک کتابهایی که صفحات  قرار 
برگزیده ی آن دراین مجموعه آمده است  
درایران بطور جداگانه چاپ شود  احتماالً 
با تیغ سانسور  ادب ستیزان روبرو می شد. 
حسن  را   کتاب  ها  ده  مطالب  چکیده  اما 
طباطبائی  در یک کتاب بنام  یاد ایام توسط 
»نشر آبی«  درتهران منتشر کرده است . نام 
کتاب خود تیری است که برچشم فرهنگ 
ستیزان  تهران پرتاب کرده است .  او از 
ایامی یاد می کند که همه چیز  داشتیم و لی 
بگونه ی بچه های پرتوقع نق می زدیم . از 
روزهای روشنی که داشتیم و آن را به شبهای 

تار تبدیل کردیم ...
با  و  بود  اختیارمان  در  که  هائی  نعمت  از 
ناسپاسی و کفران نعمت آنهارا از دست دادیم. 
از نام کتاب که بگذریم ، صفحات انتخاب 
با پادشاه  نیز یا مستقیماً  شده از هرکتاب  
فقید ارتباط دارد و یا به کسانی که به نوعی 
با پادشاه در تماس بوده اند.  یادایام کتابی 
نوشته  هر  بجای  که  خواندنی  بسیار  است 
ای برای معرفی آن  به یکی از فصول این 
کتاب که به قلم فریدون زند فرد   دیپلمات 
پیشین  ایران   است و از دیدارش با عالیجناب 

اردشیر زاهدی  یاد می کند  می پردازیم :
ازاو  بود   گرفته  قول  من  از  بود  مدتی   «
دیدن کنم . هردو ، سالیان  طوالنی  را پشت 
سر  گذاشته  و هردو  رنج سالخوردگی را 
تجربه می کنیم . وفای  به عهد  مشکل  می 
نمود وازطرفی وقت  زیادی هم  نداشتم  واز 
فردای خود نا مطمئن ؛ پس باید تصمیم می 
گرفتم و دعوت را بی جواب  نمی گذاردم 
. ازقضا دخترم  درژنو  صاحب فرزندی می 

شود  و ازپدردعوت می کند  به ژنو سفر 

                  غزاله یزدی

فرصت  کند. 
بودکه  آمده  پیش  خوبی 

نمی بایست  از دست می رفت . بعداز 
قریب  پانزده سال  بار سفر می بندم . مونترو  
اینهمه  درخالل  دوست   آن  اقامت   محل 
سال  بوده . ژنو  از جمله همسایگان  نزدیک 
مونترو است و ازاینجا  یکساعته  می توان  به 

دیدارمونترو  شتافت .
خانه اش به  »ویالی ُرزها«  شهرت دارد. 
می گوید  وقتی پدر،  این خانه را خرید  
یک هفته بااو قهر کردم، چه  شهری لخت 
و غم زده می نموئدو توضیح می دهد  که 
اصوالً نمی خواستم  پایبند  و درگیرزندگی 
در خارج شوم . حاال مونترو  به کلی  تغییر 
چهره داده است . غرق در جنب و جوش 
تردد  محلل  است  روشنائی  و  شادی   ،
جهانگردان ، میعادگاه  جوانان ، مورد عالقه  
میان ساالن و بهشتی برای سالخوردگان . خانه 
های زیبا  دردامنه ی کوهی سبز ، حضور  
هتل های جدید  در کنار هتل های قدیم  با 
دیدی  بدیع از  دریاچه اس نیلگون ، مراکز 
تفریحی ، رستوران  و مغازه های شیک  و پر 
مشتری  همه ازرونق  و اعیانی  شهر حکایت 
دارد . حاال  باید از انتخاب  پدر خرسند بوده 

باشد. 
قاجار  شاه  آخرین   ، احمدشاه  است  شایع 
، هم درکمند  زیبائی مونترو  گرفتار می 
آید. هروقت به سویس  می آمده به مونترو  
هم سری می زده ، وظاهراً شبی را  دریکی 
از هتلهای  شهر به سر می کند. دوپادشاه 
دیگرهم درفواصل مختلف  چنین می کنند 
. اکنون  آن هتل به قصر  سه پادشاه  معروف 
شده و گذشته اش رابه ُرخ  این وآن می کشد 

»ویالی 
  » ها ز ی ُر هر ظا

و دوطبقه  دارد   و خودمانی  است  
اطرافش باز و اشراف ندارد. قسمت پائین  
شامل چهاراتاق  ساده  و تودرتو  به سبک 
خانه های قدیمی  تهران  که قیافه ای  گرفته  
 ، قدیمی  مبلمان  کند.  می  ارائه  وعبوس  
حجیم وسنگین است و تردد درسطح اتاق را  
دشوار می سازد. هرگز نتوانستم  دراین محل  
نشستن  چنددقیقه   برای  مناسب   صندلی 
پیدا کنم . قالی  الکی رنگ  دراتاق اصلی  
جا   همه  ندارد.  خودنمائی  فرصت  هرگز 
مملو از عکس  و تصویر و یادگار  سالهای  
دورونزدیک است . می گویند  کلکسیون 
عکس  صاحب خانه  تقریباً بی بدیل  است 
. درطول این سالها فقط یک اتاق  به فضای 
اتاق  اضافه شده  ولی همان  تک  اصلی  
است  که گوئی تمام  فضای سبز  و یال و 
طبیعت  زیبای  پیرامون را  ماهرانه  به داخل 
دعوت می کند . این جاست  که » ویالی 
ُرزها«  حق اسمش را ادا می کند. طبقه دوم  
ویال  همان سادگی  قسمت پائین را دارد که 
محل زندگی  صاحب خانه  است .  پلکانی 
باریک وناموزون  دوطبقه  را بهم  متصل می 
کند. وقتی  پس از یک  دوره فترت  بیست 
و هفت ساله اورا می دیدم  ، آثار گذشت  
زمان در چهره اش  نمایان بود.ولی با وجود  
چند عمل جراحی  هنوز راست قامت می 
نمودو با کمک عصائی بلند  ، سیاه رنگ  
و ناهموار حرکت می کند. ذهنش روشن و 

حافظه اش  روشن تر. نه تنها سال که ماه 
های حوادث  دورانش  را به وضوح  
به یاددارد. هیچ چیز  از 
پنهان  دیدش  شعاع  
روز  آن  ماند.  نمی 
واالحضرت  از  تصادفاً 
فوزیه  پذیرائی می کرد. 
را  مهمان   جثه   ، کهولت 
کوچک وشنوائی را  مختل  
کرده ولی  داس زمان ، شاید 
هم  ُمزورانه ، قسمتی  اززیبائی 
اش را  باقی گذارده. فوزیه گویا  
از  آپارتمانی  لوزان   حوالی  در 
خوددارد . آن روزها  دوران نقاهت  
به  هم   وروزبعد  کند  می  سپری  را 

سوی قاهره پرواز کرد.
زاهدی به عادت معمول ، دراین ایام نیز  
سعی دارد  به زندگی روزانه  نظم ونسقی  
دهد. سحر خیز است . پیاده روی کماکان  
یکی از فعالیت های روزمره  به شمار می 
آید گرچه اکنون قلمرو آن محدود گردیده 
است . ناهار مختصری  که بیشتر صورت 
در  زورشر   شلپ   کافی  در  دارد   ساالد 
مرکز شهر ، که بصورت  پاتوقی درآمده  به 
اتفاق  جمعی محدود صرف می شودو شام 
هم  درساعت  هفت ونیم برگزار می گردد 
. شنا و انجام حرکات ورزشی  وماساژ طبی  
هم  یک روز در میان  برقرار است . پس 
از شنیدن اخبار  ساعت یازده شب  یکی از 
کانال های  خبری آمریکا  به رختخواب  پناه 

می برد . بعد روز نو وروزی از نو...
گریزان  تنهائی  از  نیز  مونترو  در  زاهدی 
را  چندی  دوستان  جاهم   دراین   . است 
همواره درکناردارد. دربرن  درمحفل  سفرا 
از   چند  باتنی  داردوخصوصاً  معاشرینی  
سفرای کشورهای مسلمان  روابط دوستانه 
ای برقرار کرده .  درپاره ای از فعالیتهای 
جوید   می  شرکت  نیز  محلی   اجتماعی  
ودوستان ایرانی  وخارجی  غالباً ازاو  دیدن 
می نمایند و تنهایش  نمی گذارند. درهمان  
چندروز اقامت  درمونترو  سرگرمی های 
پذیرای  ساعتی  چند  بود.  زیاد  اجتماعی  
روزنامه نگار  قدیمی آمریکائی  » ارنارد 
دو بورچ گراو«  بود که  ازسالها پیش  وی 
را می شناخت . این شخص هم اکنون  » 
مرکز مطالعات  استراتژیک و بین الملل« 
واندیشه  آثار  دایر کرده و  رادرواشنگتن  
الملل  بین  و  منطقه  درسطح   بدیعی   های 

عرضه می کند...
درجمع  زاهدی  که  بود  گاری  روز 
سفراووزاری خارجه به شیک پوشی شهرت 
داشت . قدوقواره اش  به این مهم  کمک 
می کرد. کمک دیگر هم  شاید همان حس 
وفاداری  به محصوالت  » سویل رو«  لندن 
بود. حاال دیگر طبیعتاً  نه آن ذوق و شوق 
باقی مانده  و نه فرصت ها چنان  ُپرانگیزه 

می نمایند...

موضوع  این نوشته  “ 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 
ایران  اقتصادی  زندگی اجتماعی و وضع 

در دوران هخامنشی میباشد. 
***

نوشته  اسالم  تا  آغاز  از  ایران  کتاب  در 
شده است : هنوز هم ممکن است در جبهه 
های مختلف خط سیر جاده های شاهی را 
میشد  شروع  شوش  از  آن  و  نمود  تعیین 
از   ، میکرد  عبور  اربل  زیر  و  دجله  از   ،
حران Necho میگذشت و به ساردس ختم 
و  مییافت  امتداد  افیسوس  تا  و  میگردید 
کیلومتر  هشتاد  و  ششصد  هزار  دو  آن 
طول داشت و شامل صد و یازده دستگاه 
تازه  اسبهای  با  یک  هر  که  بود  منزل  یا 
مجهز  شاهی  پیکهای  برای  یدکی  نفس 
کاروانها  قدیم  مورخان  قول  به  بود. 
را  جاده  این  تا  میکشید  طول  روز  نود 
درصورتیکه  و  کنند  طی  انتها  تا  اول  از 
پیکهای شاهی این راه را در یک هفته می 
این  طول  هرودوت  عقیده  به  پیمودند. 
جاده 450 فرسنگ میبوده و جاده قدیم 
می  مصر  به  کرخیش  راه  از  را  بابل  که 
پیوست با جاده عمده دیگری که از بابل 
به حلوان و بیستون وهمدان میرفت ملحق 

میگردید. 
با فتوحات جدید در سرحدهای شرقی ، 
تا دره کابل علیا توسعه  ایران  شاهنشاهی 
رود  جریان  امتداد  در  آنجا  از  و  یافت 
مزبور به دره سند میرسید. در جنب این 
جاده های عظیم اداری جاده های دیگری 
که طرح آنان مختصرتر ولی در عین حال 
الزم بود برای تأمین انتقاالت دربار شاهی 
که دائمأ در حرکت بود ساخته شد . بین 
جاده های نوع اخیر باید از جاده ای که 
شوش را به تخت جمشید متصل میساخت 
برد که بعضی قطعات سنگفرش شده  نام 
آن در ناحیه بهبهان شناخته شده است. در 
مسیر این جاده نزدیک فهلیان بقایای یک 
سایه بان سلطنتی با پایه های ستون سنگی 
به سبک خالص شوشی یا تخت جمشیدی 
وجود دارد بین فهلیان و بشاپور این راه به 
سمت چپ میـپیـچد و از طریق “ ابواب 
پارس” به نجد ایران باز میشد. جاده دیگر 
از لرستان میگذشت و شوش را به همدان 
متصل میساخت . عملیات جنگی داریوش

 که در آغاز سلطنت او صورت گرفته بود 
میبایست موجب فتح تمام ناحیه گنداره یا 
غربی  هند  تمام  همچنین  و  پیشاور  ناحیه 
محل  در  گردد  آن  مصب  تا  سند  دره  و 
نزدیک  سند  رود  و  کابل  رود  اتصال 
تا  داد  فرمان  داریوش  کاسپایرس  شهر 
جهازاتی بسازند و آنها را تحت فرماندهی 
کاریاندی  اسکیالکز  بنام  یونانی  تن  یک 
سند  رود  از  شد  مأمور  وی  و  داد  قرار 
بیابد. این نقشه وسیعی برای  راه مصر را 
اتصال  منظور  به  دریایی  راههای  تجسس 
بخش های شرقی شاهنشاهی به مستملکات 
از  پیش  مزبور  جهازات  و  بود  آن  غربی 
 ، بودند  راه  در  ماه  سه  مقصد  به  رسیدن 
عالوه بر این اقدام که هم اداری و سیاسی 
نبود  بود و هم از هدفهای تجارتی عاری 
آورد  عمل  به  دیگر  اقدامی  داریوش   ،
و آن حفر کانال بین دریای سرخ و رود 
نیل بود که طرح مقدم کانال سوئز بشمار 
میرود. محققأ داریوش نخستین کسی نبود 
که بفکر حفر قنات مزبور افتاد. پیش از 
داد  دستور   )Necho  ( نکو”   “ فرعون  او 
اقدام  مجددأ  داریوش  که  را  کار  این 
کرد شروع کنند و بدین وجه میخواست 
ارتباط بین شعبه شرقی نیل و دریاچه های 
به  را  سرخ  دریای  کشتیهای  معبر  و  شور 

بحرالروم تأمین کند. 
حیات اقتصادی و اجتماعی ایران در 

زمان داریوش 
زیر  در  غربی  آسیای  همه  تحقق وحدت 
این  تقسیم  شاهنشاهی،  تخت  و  تاج  لوای 
عرصه وسیع به ایاالت مجهز به یک طرف 
ایجاد   ، مرکز  طرف  از  اداری  نظارت   ،
مختلف  های  بخش  بین  ارتباطی  وسائط 
بحری  و  بری  راههای  بوسیله  شاهنشاهی 
، دستگاه کامأل متعادل تحصیل مالیات و 
کثرت طال در گنجینه های حکومتی همه 
عوامل نیرومندی بود که قوه محرکه ای 
که سابقأ وجود نداشته به حیات اقتصادی 
مسکوکات  انتشار  و  ضرب  بدهد.  ایران 
داشته  رسمی  پشتوانه  که  دار  عالمت 
وزنه  رواج  و   “ “ دریک  مخصوصأ سکه 
شاهنشاهی  قلمرو  همه  در  مقیاسها  و  ها 
موجب تشویق تجارت خارجی که بر اثر 
یافته  بسیار  توسعه  ملی  اقتصادی  مزایای 
بود گردید. سکه کوچک سیمین قبأل در 
بود  آمده  پدید  میالد  از  قبل  هفتم  قرن 
و طال  فلز  دو  از  مرکب  مسکوکات  اما 

 نقره که توسط کرازوس در لیدی رواج 
شاهنشاهی  در  داریوش  توسط  بود  یافته 
جمشید  تخت  الواح   . شد  پذیرفته  وی 
که قسمتی از آنها اسناد پرداخت حقوق 
کارگرانی است که در ساختمان کاخ کار 
این  در  سکه  رواج  از  حاکی  میکردند 
عصر بوده است . سابقأ مزد کارگران به 
 ، جو   ، گوشت  قبیل  از  اجناس  صورت 

گندم ، شراب و غیره پرداخته میشد.
 در زمان خشایار شاه هنوز دو سوم مزد 
 . میدادند  پول  را  سوم  یک  و  جنس  را 
جنس  مزد  پادشاه  همین  زمان  در  بعدها 
براین  بنا  یافت  تقلیل  سوم  یک  به  فقط 
سکه  تا  بگذرد  بود  الزم  قرن  نیم  تقریبأ 
جانشین محصول گردد و طرز جدید غلبه 
سودمند  کارهای  به  حالت  همه  در  کند. 
میکرد  افزون  را  تولیدی  استعداد  که 
اقدام نمودند. حفر قنوات زیرزمینی که 
نواحی کم آب  بعضی  و  ایران  تجدد  در 
که  کاریست  است  اساسی  اهمیت  دارای 
در زمان هخامنشیان تحقق یافت . خشک 
کردن باتالقها نیز یکی از کارهای مهمی 
هخامنشی  شاهنشاهی  زمان  در  که  اسسو 
معمول گشت. امر کشاورزی توسعه یافت 
نباتات  و خارجیان بر اثر نبردهای متعدد 
کشور  در  و  شناختند  را  ایران  سودمند 
خود کاشتند. در درجه اول آنها اسپست 
عالی  خوراک  و  داشت  قرار   ) یونجه   (
آنرا  مادی  میرفت. جنگهای  بشمار  اسبان 
برای تغذیه سواره نظام پارس به یونان برد 
آنرا آموختند.  مردم آن کشور کشت  و 
کبوتر   ، خروس  جنگها  همان  نتیجه  در 
سفید و طاووس که بومی آسیا هستند به 

اروپا حمل میشدند. 
داریوش شخصأ به کاشتن و انتقال درختان 
نوع تازه از محلی به محل دیگر عالقمند بود. 
نامه ای قابل توجه از او در دست است که به 
حاکم گداتس )Godats( نوشته است . وی 
در این نامه دستور میدهد که در آسیای صغیر 
و روسیه گیاهان و درختان شرقی را بکارند. 
داریوش شاه مینویسد: “من نیت شما را در 
بهبود بخشیدن کشورم بوسیله انتقال و کاشت 
درختان میوه دار در آن سوی فرات در بخش 
علیای آسیا تقدیر میکنم.” ایرانیان کوشیدند 
در دمشق قسمی مو که در دیار آنان بسیار 
مورد توجه بود بکارند و نخستین پسته حلب 
توسط آنان وارد شد. قریب به همین عهد 
است که در یونان فندق معروف به پونت 

)Pont( پیدا شد. هخامنشیان بودند که کنجد 
را به مصر و برنج را به بیم النهرین بردند. 
ایرانیان که چنین عالقه شدید به کشت و زرع 
نشان میدادند مطمئنأ نمیتوانستند از مسئله ای 
مانند استفاده از جنگلها غافل بمانند. درختان 
برای  مخصوصأ  ارز  چوب  و  لبنان  سور 

احتیاجات دربار مورد استفاده بوده  اند.
بکار  منازل  ساختمان  در  هم  را  چوب 
و کشتیها  ساختن  در  هم  و  میبردند 

 گردونه های جنگی ، ارابه های حمل و 
نقل اسلحه و ابراز جنگی. آسیای صغیر ، 
اقریط ) کرت( ، جزیره قبرس ، لبنان و 
در   . بودند  چوب  برش  مهم  مراکز  هند 
فلزات  چوب  بر  عالوه  ایران  شاهنشاهی 
قبرس و  میشد. در  استخراج  نیز  فراوانی 
و  مس   ، نقره   ، فلسطین  و  صغیر  آسیای 
آهن استخراج میکردند .همچنین از لبنان 
و  مس  فرات  و  دجله  علیای  های  دره  و 
آهن صادر میشد. در ناحیه کرمان طال و 
نقره استخراج میکردند. سیستان از جهت 
قلع مشهور بود ، قفقاز جنوبی برای نقره 
و آهنش شهرت داشت . نقره و آهن را از 
بر  میکردند.  وارد  نیز  اسود  بحر  سواحل 
اثر توجه شدید پادشاهان در بنای کاخهای 
دیگر  و  خود  پایتختهای  زیبای  و  عظیم 
مشاغل  دیگر  و  کارگری  فعالیت  شهرها 
یافت.  فزونی  ساختمانی  امور  به  مربوط 
مورد  بسیاری  وران  پیشه  و  هنرمندان 
احتیاج بودند که بنا بفرمان بنای کاخها و 
ساختمانها ، روشن میگردد که سالهل طول 
کشید تا این مردان تعهدات مهم خود را 
انجام  جمشید  تخت  و  شوش  ساختن  در 
میکند  ثابت  بتنهایی  شوش  کاخ   . دهند 
که سنگهای ساختمان را از کوه های ایالم 
استخراج میکردند و الجورد را که محتمأل 
از بدخشان بدست میآمد به کار میبردند و 
نیز پیروزه و عقیق که از معادن خراسان 
استخراج میشد مورد استعمال داشت. برای 
آگاهی بیشتر یکی از کتیبه های داریوش 
را که از کاخی در شوش بدست آمده در 
اینجا ذکر میکنیم. “ مصالح این کاخ را که 
بسیار  ام از مکانهای  من در شوش ساخته 
دور به این محل آورده شده. بابلیها زمین 
کوههای  از  آن  سدر  چوب  اند  کنده  را 
لبنان حمل شده بابلیها آن چوبها را تا بابل 
آورده اند و از آنجا مردم ناحیه “ کاریه” 
و مردم “ایونی” آنرا تا شوش حمل کرده 
اند چوب صندل از هند آورده شده طالی 
آمده  بلخ(   ( باکتریا  و  سارد  شهر  از  آن 
اند  آورده  سند  از  را  الجوردی  سنگ  و 
نقره  است  خوارزم  به  متعلق  آن  فیروزه 
دیوار  تزیینات  است  مصر  از  آن  مس  و 
هند  و  حبشه  از  آن  عاج  است  ایونی  از 
کاریه  ناحیه  از  سنگی  ستونهای  و  است 
لیدی  و  ایونی  مردم  از  سنگتراشان  است 
از  آجرسازان  و  مصر  و  ماد  از  زرگران 
اهل بابل اند.”                        ادامه دارد

جاده شاهی، راه ابریشم
قسمت سوم

دکتر طلعت بصاری )قبله(

م  د ا�ی �ی
خاطراتی از 

سیاستمداران  و 

مندان ه�ن
        

          به کوشش  حسن طباطبائی
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با تمام   دولت استعماری انگلستان  همواره 
قوا کوشیده است که کشور ایران را هرچه  
بیشتر  در ضعف و زبونی وفقر وبیچارگی  
نگهدارد.ونیز رجال  احمق ووطن فروش را 

براین کشور مسلط سازد.
دولت   آن  استعماری   اقدامات  آغاز   از 
دوران   مانند   زمانی  درهیچ    ، درایران 
جهانی  بعداز جنگ  مخصوصاً   احمدشاه  
اول  تا این  اندازه  مقاصد  آن دولت  دراین  
کشور  عملی نشده  بوده ودراین دوران نیز 
زمان   مانند   وزیری   نخست  هیچ  درزمان 
مزبور   استعماری  دولت    ، رشتی  سپهدار 

دراین کشور فعال مایشاء  نبوده است .
دراین  دوران ، کشور  ایران  به جوان  نابالغ 
ثروتمندی شبیه بوده  که جمعی  جتایتکار  با 
دادن رشوه  به قیم او  ، به بستن دست وپایش  
توفیق یافته واورا مدتی  گرسنه وتشنه نگاه 
داشته باشند وبعد درمقابل  هرلیوان آب  یا 
هرتکه نان  که به او می دهند  اورا وادار  
سازند  که سند یکی از امالک خودرا بنام  

آنان نماید.
اقدامات  نتایج   گزارش  اسمیت   آرمیتاژ 
با   جدید  قرارداد  انعقاد  مورد  در  خودرا 
شرکت نفت  انگلیس وایران  درزمان نخست 
وزیری  سپهداررشتی  به دولت ایران  تقدیم  

کرده است .
 دراین زمان درنتیجه ، اقدامات قبلی دولت 
انگلیس ، دولت ایران  به قدری تنگدست 
وفقیر وبرای مخارج روزمره ، خود نیازمند 
بوده که حتی اگر درمقابل  یک میلیون لیره  
نیمی از کشورراهم میخواسته اند  دریغ نمی 
نموده است .وآنقدر ضعیف بوده که دولت 
انگلیس  ضرورتی نمی دیده است که نقل 
سربازان  وورودوخروج   نظامی  وانتقاالت 
این کشور   دولت  باطالع   را  ایران  خودبه 

برساندودر اینصورت  حتی اگر  
ایران   از  نیمی  درمقابل تصرف  
وجهی هم  به این کشور  پرداخت 
توانائی   دولت   این  شده  نمی 
اعتراض نداشته است وهرچند  که 
همه ی نخست وزیران آن زمان 
)به استثنای میرزا حسن مستوفی 
الممالک ( مانند  خود احمد شاه  
از نوکران انگلیس  محسوب می 
شده اند. اما  سپهدار رشتی درمیان 
آنان عالوه بر خیانت  در حماقت 
هم  ضرب المثل بوده است وهنوز 
داستانهای بسیاری  درمورد  نفهمی 
ترتیب   بااین   . زبانهاست  ورد  او 
درزمان  الدوله   وثوق  هرگاه 
خیانت  خود  وزیری   نخست 

رادانسته و فهمیده  ودرمقابل  دریافت   حق 
الخیانت  انجام می داده و یا اینکه  مشیرالدوله  
ازانجام  هرخیانت  علنی که به حسن  شهرت 
او لطمه  وارد می ساخته  به شدت  امتناع می 
ورزیده است . سپهدار رشتی   احمق تراز 
آن بوده که اهمیت خیانتهای بزرگی را که 
به انجام آنها  مبادرت  می ورزیده است ، 
درک نمایدوظاهراً بهمین جهت  همین که  به 
او گفته  شده است  که آرمیتاژ  اسمیت  ، 
شرکت  نفت انگلیس وایران  را به پرداخت  
مبلغ یک میلیون  لیره  مجبور! ساخته است 
از  به دفعات متعدد   خوشحال گردیده  و 
طرف  خود ودولت ایران  از او تشکر کرده 

است .
درحال حاضرهم ، غرب صنعتی واستعماری 
که به منظور  ادامه ی تسلط  و آقائی خود  
برکشورهای عقب افتاده  واصوال  به جهت  
ادامه ی حیات وجلوگیری از  نابودی  خود 
مجبور  به جلو گیری  از پیشرفت  وترقی  
وصنعتی شدن  این کشور  می باشد. درست 
از همان روش ها ووسائلی  استفاده می کنند  
کشورهای  استفاده  مورد  گذشته   در  که 
استعماری  مخصوصاً  انگلستان  قرارداشته 

است .
به تمرد و  یعنی تحریک مردم هر کشور 
نافرمانی  از دولت مرکزی  ، خرابکاری، 
خواهی   ترقی  بهانه   به  ترور   و  انفجار  
وعالقمندی  به صنعتی شدن  و بی نیازی  از 
غرب ، مخالفت  با دیکتاتوری یا استقالل 
و  مادی   کمکهای  با   ، آن  ونظایر  طلبی 
موجبات   وهمه  همه   که  غرب  تبلیغاتی  
جلو گیری از سرمایه  گذاریهای  جدید ، 
فرار افراد  متخصص و سرمایه های موجود 
دراثر  ملی  ثروتهای   نابودی    ، غرب  به 
خرابکاریها و بطور کلی  ادامه ی  فقر  و 

بدبختی کشور وتسلط همان قدرتهای غربی 
آرمیتاژ    ، سازد.درهرحال  می  رافراهم 
اسمیت  پس ازدریافت  اعتبارنامه  از وزارت 
مالیه ی ایران  بعنوان نماینده ی تام األختیار 
دولت ، تهران را به مقصد کشور خود ترک 

گفته است . ..
بطوری که وی بعداً درگزارش خود  بیان 
نموده است  درتاریخ 28 سپتامبر 1920 )6 
بوشهر  به  محرم 1338(   14- مهر 1299 
ودرتاریخ 25 اکتبر  1920 )2 آبان 1299 
- 12 صفر 1339( به لندن رسیده وتقریبًا 
دوماه بعد  یعنی درتاریخ 22 دسامبر  1920 
)اول دی ماه 1299- 11 ربیع الثانی 1339( 
قرارداد مورد نظررا به نمایندگی  ازطرف 

دولت ایران  به امضاء  رسانده است :
با  اسمیت   نتیجه ی مذاکرات  آرمیتاژ   «
شرکت نفت  به یک قرارداد  
منجر گردید     )1( تفسیری 
که در امتیاز نامه  ی  دارسی  
تغییراتی  به ضرر دولت  
ایران  می داد. از جمله 
مهمی   ومنافع  حقوق  
که از دولت  ایران سلب گردید . می توان  

از حقوق مالی  نام برد: 
شرکت   [ انگلیس   کشتیرانی  1-منافع 
به  متعلق  سهامش   ی  همه  که  نفتکش[ 
شرکت نفت بود درسالهای بعد  از پرداخت  

حق األمتیاز معاف گردید.
2- منافع سایر شرکتها ی تابع  نیز تا  آن جا 
که از  تجارت نفت غیر ایرانی  ناشی می 
شد ] بااین که با در آمد  حاصله از فروش 
نفت ایران  ، که 16 درصدش متعلق به ایران  
بود ، تأسیس شده بودند.[ از پرداخت  حق 

األمتیاز  معاف گردید.
متخصص  تابع  شرکتهای  منافع  از   -3
درپاالیش و بازار یابی  نفت ایران  درخارج 
از  ازاین کشور فبل از احتساب حق األمتیاز، 

مبالغ هنگفتی  کسر می گردید.
4- شرکتهای تابع  طوری تعریف شدند که 
اکثریت   بشود که  فقط  شامل شرکتهائی 
ایران  نفت  شرکت  دردست  آنها   سهام 

وانگلیس باشد.« )2(
» ... دراین قرارداد همچنین  به ایران تحمیل 
بین  شد  که در آینده  هرگونه اختالفی  
شود   ایجاد  نفت   شرکت  و  ایران  دولت 
انگلیس  حسابداری  انستیتوی  رئیس  رأی 

درلندن]![ قاطع محسوب شود.«؟! )3(

)1(- بااینکه قرارداد آرمیتاژ  اسمیت تغییرات اساسی 
وازاین   بود  بعمل آورده  دارسی  مهمی درقرارداد   و 
جهت اجرای  آن نیاز به تصویب مجلس شورای ملی  
داشته است ولی شرکت نفت  ودولت انگلیس  برای 
جلوگیری از  احاله ی  موضوع به مجلس شورای ملی  
مدعی بوده اند  که بموجب  این قرارداد  هیچگونه  
تغییری  درقرارداد دارسی  داده نشده  بلکه فقط بعضی  

از فصول آن  مورد تفسیر! قرار گرفته است .
)2(- تجزیه وتحلیل مالی امتیازات  نفتی خاورمیانه .

)3( - سیر تحول صنعت  نفت درایران وخاورمیانه

در مقابل آن همه ضرر به ایران  شرکت نفت 
تنها  موافقت نمود  که بابت  حق األمتیاز  
ایران  در5 سال گذشته  مبلغ هشت میلیون 
وهشتهزار  لیره به ایران بپردازد. این مبلغ با 
192 هزار لیره پرداختی  به نصرت الدوله به  

ده  میلیون لیره  بالغ می گردید.
هرگاه نفتهائی را که شرکت  نفت انگلیس  
وایران  خارج از حساب  وکتاب و بصورت  
ازایران  خارج  می کرده   دزدی و مخفی 
است ندیده بگیریم  ، بموجب  اعالم رسمی 
آن شرکت میزان  استخراج نفت در5 سال  
قبل از انعقاد  قرارداد آرمیتاژ اسمیت  جمعًا 
هزارو  وچهارصدوهفتادوسه  میلیون  سه 
دویست وشصت و دو  ُتن و میزان استخراج 
درهرسال میالدی  )منتهی به 31 مارس یا 10 
فروردین( به تفکیک بشرح زیر بوده است 
: در 1915 - 375,977 ُتن  در 1916 - 
ُتن   644,074 در1917-  ُتن   499,394
در 1918- -897,402 ُتن و در 1919 - 

1,106,415 ُتن .
بفرمائید  )توجه  هرُتن  بابت  ترتیب   بااین 
مبلغی  صادره  نفت   ) هربشکه  نه  هرُتن  
نزدیک به 4 شیلینگ و 7 پنس  به ایران داده 
اند. بطور خالصه به موجب قرارداد  جدید 
منعقده بین  آرمیتاژ اسمیت  وشرکت نفت  
فقط منافع  خالص دوشرکت  بهره برداری  
اولیه  و شرکت  نفت بختیاری )که اولی نفت 
را به ترخ  غیرواقعی وفرضی  وبسیارارزان  
به شرکت  دوم و این شرکت  نیز به همان  
می  نفتکش   شرکت   به  را  نفت   ترتیب 
فروخته است( مشمول پرداخت  16 درصد  
حق األمتیاز  به دولت ایران  شده اند.درحالی 
که تمام مخارج  اکتشاف  واستخراج  وبهره 
آنها   حساب  به  واقعی   مسزان  به  برداری  
گذاشته  میشده ولی شرکت  نفتکش  که 
باواقعیات  جهانی  از نظر قیمت  سروکار 
معاف  األمتیاز   حق  ازپرداخت    ، داشته  

گردیده است .
نفت   شرکت  که  پاالیشگاههائی  تمام 
آن   مستعمرات   وسایر   انگلیس  درکشور 
)وپاالیشگاههای   بود  کرده  تأسیس  دولت 
بعدی آن شرکت ( که همگی نفت  ایران را 
مورد  تصفیه  قرار می داد ه اند موظف شده 
اند ! که حق األمتیاز سهم ایران را  بپردازند 
تصاعدی   مالیات  پرداخت   بعداز  منتهی  
مقرر به دولت انگلستان ! ونیز شرکت نفت  
مجاز گردیده است  که از درآمد  خودقبل  
 ، ایران   دولت  األمتیاز   حق  محاسبه   از 
واستخراج   اکتشاف   به  دنیا   درهرکجای 
وبهره برداری  نفت بپردازد )وبااینکه دولت 

سپهداررشتی
شریک  ها   گذاری  سرمایه  دراین  ایران  
بوده  وقاعدتاً می بایست  دردرآمد  حاصل 
ازآن عملیات  هم شریک باشد( هیچ وجهی  
به دولت ایران  پرداخت  ننماید  وهمچنین 
تمام  درآمد  حاصل  ازسرمایه گذاری های  
شرکت  نفت  درسایر  شرکتهاومؤسسات  
کل  از   ، یاکمتر  درصد   50 میزان  به  که 
سرمایه ی آنها  انجام می شده ، باوجود  این 
که دولت  ایران  درسرمایه ی آنهاشریک  
وسهیم بوده است ، از شمول پرداخت حق 

األمتیاز دولت ایران خارج باشند.
حال  به بینید که آرمیتاژ اسمیت  درگزارش 
مفصل خود  به سردار منصور؛ سپهداررشتی، 
همه  این   ، وقت  نادان  وزیر   نخست 
عبارات  چه  رابا  ستمکاری  و  ناجوانمردی 

فریبنده ای توجیه کرده است :
» ... مذاکرات ومعامالتی که منتهی به حل 
و تسویه ی مسائل مختلف  فیه بعمل آمده 
از  . یکی  بوده  قرارداد   متضمن  عقد دو 
آنهاقرارداد  مورخه ی 22 دسامبر  1920  
است که به نمره ی  11 ضمیمه  این راپورت 

می باشد.
تمام   یعنی  آتیه  امتیازات   قرارداد   دراین 
مدتی که از انتهای سال  مالیه ی اول  آوریل 
1918  شروع  وبه 31 مارس  1919 منهی 

می شود  تعبیروتفسیرشده .
دوم قراردادی  است که  درضمن  مراسله ی

رئیس  کمپانی مورخه  ی 9 دسامبر  1920  
به وسیله ی  اینجانب  منعقد شده  و به موجب  
آن کمپانی  نظر به تصدیق  تعبیرات  ] نه  
نمره  ضمیمه  درطی  نامه   امتیاز  تغییرات[ 
مبلغ   گردد   می  متعهد  است  مصرح    11
یک میلیون لیره  )که شامل  192 هزار لیره  
ازبابت  مالیات  منافع فوق العاده ]؟[  است 
که قبالً بطور مساعده  داده شده ( به دولت 
علیه  داده ادعای  614,489   لیره خودرا 
ازبابت خساراتی که بواسطه قطع لوله های 

نفت  به کمپانی وارد شده فسخ 

ازبابت کسر صدی  نموده وادعای  خودرا 
سه حقوق خوانین  بختیاری از حقوق دولت  

ایران مسترددارد.
درنتیجه کمپانی مبلغ 88,000 لیره درتاریخ  
امضای قرارداد  به حساب  دولت پرداخته  
واینجانب  مبلغ مزبور رابه حساب  دولت 
دربانک  دولتی عثمانی  امانت گذارده  با 
رؤسای  بانک  قرارداد نمودم  که ازبابت  
معین  مدت   به  که  وجه   ازاین  هرمقدار  
در  بانک  امانت  گذارده می شود  باید نفع  

ازقرار صدی 5 درسال بپردازند.
اما در باب تغییراتی که دراین  قرارداد  بعمل

آمده  ، چون عین قرارداد ضمیمه این 

 احمدشاه
راپورت شده محتاج به توضیحات  خارجی 
را  آن  اشرف   حضرت  والبته   نیست 
دادولی  خواهند  قرار  مطالعه  تحت  کامال  
چون  قرارداد مزبور  مطول و مشحون  از 
عبارات  و فرازهای  فنی و قانونی  است لذا  
مناسب می دانم  مواد آن را بطور اختصار  

متذکرشوم :
مهم   اصل  این  ماده   دراین   - اول  ماده 
علیه  تحت  یک  محفوظ شده که دولت 
استثناء  وچند شرط  ]![ محق به اخذ  حقوق  
ازروی منافع حاصله  از تدارک  و تصفیه  
درهارجه   یا  برسد   بفروش   و  باشد   شده 
وحقوقی  که به دولت  تعلق  خواهد گرفت  
ازروی کلیه ی  منافعی  خواهد بود  که  تمام 
این  تشکیالت  عمده از  تصفیه  و فروش  
نفت ایران  دربازارهای  خارجه خواهند برد.

مورد استثنائی که فوقاً  بدان متذکر شدم  
راجع به  منافع کشتی های  بخاری و حامل 
برای  آنهاتاکنون   ازطرف  نفت است  که 
است  نبوده  منظور  حقی  هیچکونه  دولت 

)4(...

)4(- طالی سیاه  یا بالی ایران  صفحات 96 و 97

از نقل بقیه توضیحات آرمیتاژ  اسمیت ، که 
شبیه توضیح باال می باشد به منظور جلوگیری 
 . است  شده  خودداری  کالم   ی  اطاله  از 
خواندن همین توضیح )که درآن فقط  یک 
استثناء مورد  نظر ذکر و از ذکر  چند شرط 
بقیه  صرفنظر گردیده است ( انسان را به یاد  
آن شاعری می اندازد  که جداً توبه کرده 
بود  که از آن ببعد  دیگر درتمام مدت عمر 
خود  هرگز لب به شراب نزند والی درتوبه 
ی خود  فقط سه استثنای کوچک قرارداده 
بود ه است به این شرح :» بجز از امشب و 

فرداشب و شبهای دگر!«
 دراینجا هم  دولت ایران » محق  به اخذ  
حقوق  ازروی منافع  حاصله  ازتدارک  و 
تصفیه  وفروش نفت «  شناخته شده  است.
خواه این نفت  درایران تدارک  و تصفیه 
شده باشد  و بفروش برسد  یادرخارجه « اما 
فقط بایک استثناء  وچندشرط  که به موجب 
آنها دولت ایران  از قسمت  عمده ای  از 
وجوه متعلق به خود  محروم گردیده بوده 

است .

اسمیت  آرمیتاژ  مقدماتی  گزارش 
درمورد اقدامات خود  به دولت ایران

از: ارل کرزن   به : آقای نورمن )تهران(
 13722/243/34( تلگرافی   595 شماره 
سی(وزارت امورخارجه  11 دسامبر 1920 

ساعت 3و 53 ذقیقه بعدازظهر
مستشار مالی ]آرمیتاژ اسمیت[ تقاضا دارد 
که شما به نخست وزیر ووزیر مالیه ]ایران[  
اطالع دهید که مذاکرات  با شرکت نفت  

کامال موفقیت آمیز  بوده است .)1(
انجام  آینده   برای  قرارداد   ]؟![  تفسیر 
گردیده : شرکت  ، دعاوی متقابل  حودرا 
پس گرفته  وموافقت کرده است  که مبلغ  
1000000 لیره بابت  زمانی که  به 31 مارس 
جمادی  فروردین 1298- 28   10[  1919
بپردازد.  شود   می  منتهی   ]1337 الثانی 
این مبلغ  شامل  192000 لیره ای که قبال  
پرداخت شده است  نیز می باشد. به مجرد  
مفصلتری   تلگرام   قانونی   اسناد   امضای 
کاملی   گردید)2(وگزارش  خواهد  ارسال 
جهت تقدیم  به کابینه  درموقع خود  تقدیم 

خواهدشد.
مستشار مالی  در خواست تأیید  ]اقداماتش 

را[ می نماید.

قدردانی سپهدار نخست وزیرایران 
ازآرمیتاژ اسمیت

درزیر نویس سند  شماره 625  در مجموعه ی 

)1(- نورمن  طی تلگرام شماره 816 مورخ 16 دسامبر  
1920 ،  اطالع داده  که این کار را به انجام رسانده است 

.)2( - تلگرام شماره  607  مورخ 22 دسامبر 
توضیح : 11 روز قبل از امضای قرارداد  مورد بحث  از 

اسناد وزارت امور خارجه  انگلیس  چنین نوشته 
شده است :

» آقای آرمیتاژ اسمیت  طی نامه ی خصوصی 
خود  بتاریخ 31 دسامبر  1920] 10 دی ماه  
1291- 20 ربیع الثانی  1339[ بعنوان  آقای 
الیفانت   اشاره به  به پیامی مبنی  برقدردانی فوق 
العاده ]؟![  که مستقیماً  از سپهدار  دریافت کرده 

بود  نموده است .« )ترجمه از نویسنده( 
بااین ترتیب  تردیدی باقی نمی ماند  که دولت 
ایران  قرارداد  منعقده  توسط آرمیتاژ اسمیت  

رابامسرت خاطر مورد قبول قرارداده است .

تشکر آرمیتاژ اسمیت  ازسپهداروپیشنهاد 
وی درمورد نحوه ی  پرداخت پول  به 

ایران

از: ارل کرزن  به : آقای نورمن)تهران(
شماره 2 تلگرافی )76/76/34- ای(

وزارت امور خارجه 
ا ژانویه 1921] 11 دی ماه 1299 - 21 ربیع 

الثانی  1339[ ساعت 6 بعدازظهر
مستشار مالی تقاضا می کند که شما تشکرات 
اورابه سپهداراعظم  درمورد پیام مالطفت آمیز 
]؟![ در  از موفقیت  آن جناب که  طی آن 
مأموریتش قدردانی شده بود  برسانید وبه آن 
عالیجناب اطالع دهید  که هرگاه  دستوری  
به بانک  دستور  متضاد  صادر نشود  ، او  
خواهدداد  که هرماه  مبلغ  یک چهارم میلیون  
تومان  برای تهران حواله نماید. درحال حاضر 
موجودی ارزی  حساب  تا 8 یا 9 ماه  دوام 

خواهد آورد. 
درصورتی که واقعا ضرورت داشته باشد  این 
پیشنهاد  مانع دولت ایران نخواهد گردید که مبلغ 
بیشتری را  انتقال دهد. اما نظر مستشارمالی براین 
است که این  باد همیشه نخواهد وزید  وبعالوه 
او ] بابت وجوه مزبور[ 6 درصد  ]بهره[  بعنوان 
سپرده  ویا  5 درصد  بابت موازنه ی حساب  روز 

بروز  از بانک  دریافت خواهد نمود.
او جدی ترین  امیدواری خودرا  ابراز می دارد  
که دولت  ایران اصالحاتی  را قبال درمورد 
افزایش درآمد  و کاهش  هزینه پیشنهاد  شده 
بود ، به مورد اجرا  بگذارد و تقاضا دارد  که 
مصرف  موجودی حساب  این یک میلیون  
با صرفه  جوئی کامل  و با  توجه  مخصوص  
به مخارج  اضافی باشد  که ممکن است هنگام 
تفنگداران   مخارج   پرداخت  متوقف شدن  
پادشاه  اعلیحضرت   دولت  توسط  جنوب  
]انگلستان[  به دولت شاهنشاهی ]ایران[  تحمیل 

گردد. )ترجمه از نویسنده است .( 
 

طرف  آرمیتاژ اسمیت وازطریق وزارت امور خارجه  
انگلیس  و سفارت آن کشور درایران  تلگرامی  مخابره  
شده که فقط  نکات جالب  وموردعالقه ی  دولت ایران  
رادربرداشته است ولی بطوریکه  زیر نویس شماره )2(  
نشان می دهد آرمیتاژ اسمیت  درتاریخ امضای  قرارداد  
، تلگرام  مفصلتری  را که وعده  داده بود  و خالصه 
ی  اطالعات الزم  درمورد  قرارداد  را در  برداشته ، به 

اطالع  سپهدار  ووزیر مالیه او رسانده است . 

قرارداد آرمیتاژ امسیت

 
برگرفته از کتاب :» قرارداد بسیار
زیانبخش آرمیتاژ سمیت « نوشته

           مهدی شمشیری 

ایران  به قدری  ، دولت  انگلیس  اقدامات قبلی دولت   ، درنتیجه 
تنگدست وفقیر وبرای مخارج روزمره ، خود نیازمند بوده که حتی 
اگر درمقابل  یک میلیون لیره  نیمی از کشورراهم میخواسته اند  

دریغ نمی نموده است .
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سرزمین عجایب 
اون قدیمها یک سریال تلویزیونی جالبی 
فضانورد  سری  یک  که  بود  اسم  این  به 
که  زمین  مثل  درست  ای  سیاره  یک  در 
ساکنین آن آدمهایی درست مثل خودشان 
بودند ولی به اندازه غول ،گمشده بودند 
و برای اینکه تبدیل به موش آزمایشگاهی 
با  برگردند  خودشون  سیاره  به  و  نشوند 
دست  از  بازی  آرتیست  و  جویی  ماجرا 
الخ.  و  نیفتند  گیر  تا  میکردند  فرار  آنان 
ولی حاال از برکت رژیم آخوندی - امتی 
هالیوودی  سریالهای  به  احتیاجی  دیگه 
کفار نیست و کشور ایران تبدیل شده به 

سرزمین عجایب اونهم از نوع اسالمی !. 
داهیانه  های  رهبری  تحت  سرزمین  این 
طایفه آخوند و مال و بسیجی و حزب الهی 
یافته  راه  باالتری  سکوهای  به  گشنه  گدا 
و موففیت چشمگیرش تمام دنیا را خیره 
کرده و انگشت به دهان گذاشته تا حدی 
که حتی کفار هم آرزوی آنرا دارند که 
افرادی مثل سردار نقدی و سردار رضایی 
ها  جنتی  و  ها  مصباح  و  ها  ریجانی  ال  و 
در  دیگر  ذهنی  افتاده  عقب  وهزاران 
گزارش  میکردند.  حکومت  کشورشان 
این عجایب اسالمی آنقدر زیاد است که 

مثنوی هفتاد من کاغذ میشود. 
زندان و اعدام های سیاسی ، نابودی محیط 
کارگری  مبارزات  سرکوب   ، زیست 
نویسندگان  و  هنرمندان  و  فرهنگیان  و 
علیه  تبعیض  و  فشار   ، نگاران  روزنامه  و 
اقلیت های قومی و مذهبی و دیگرباشان 
المللی و دخالتهای  بین  جنسیتی ، انزوای 
و  فقر  و  اعتیاد   ، منطقه  در  مرگبار 
ورشکستگی اقتصادی ، فساد گسترده در 
همه میدانهای دولتی و اجتماعی ، سقوط 
مهمالت  و  خرافات  ترویج   ، اخالقیات 
قوانین  با  مردم  آزار  و  شکنجه   ، مذهبی 
بدن  اعضای  قبیل قطع  از  اسالمی  جزایی 

و قصاص و شالق و تحقیر . 
رفتار ضد بشری رژیم آخوندی را میتوان 
دید  روشنی  به  ای  رسانه  گزارشهای  در 
احمد  آقای  ملل  سازمان  فرستاده  بویژه 
هم  باز  خود  آخر  گزارش  در  که  شهید 
داد.  نشان  دنیا  به  را  رژیم  زشت  چهره 

به  اتهام  و  زدن  برچسب  قبیل  از  رفتاری 
 ، بودن   “ االرض  فی  مفسد  و  محارب   “
و  النبی”  سب   “ اتهام  قانونی  پیگیری 
اعدامهای مربوط به اتهامات مواد مخدر. 
هوچیان  و  بوقچیان  هم  راستا  همین  در 
راه  بیداد  و  داد  و  اعتراض  با  حکومتی 
انداختن به آقای احمد شهید حمالت خود 
را ادامه دادند. یکی از این استادان امتی 
جواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه 
مصاحبه  در  که  میباشد  آخوندی  قضاییه 
حقوق  گزارش  صداوسیما  خبرگزاری  با 
غیرقابل  تکراری و  را  احمد شهید  بشری 
نظام  کرد: “...  تاکید  و  دانست  استناد 
قضایی جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه 
نمی کند...”  تحمل  را  تروریستی  عمل 
سب   “ به  متهم  افراد  تر  ساده  عبارت  به 
و  محارب  و  پیغمبر(  به  )توهین  النبی” 
تروریست هستند.  االرض همه  مفسد فی 
ایشان ادامه دادند “...مرجع قضایی ایران 
در  را  محاربان  قانون،  این  به  استناد  با 
این بخش  به  داند، شما  با خدا می  جنگ 
به  مربوط  بخش  این  دارید؟  کار  چه  ها 

ساختار قانونی ماست...” یعنی اینکه رژیم 
قانونی  نماینده  را  خود  امتی،   - اسالمی 
خدا روی زمین میداند که بجز یاوه گویی 
آقا  این  منظور  چون  نیست  بیش  چیزی 
ایشان  میباشد.  اسالمی  جمهوری  مخالفان 
محتوایی  نظر  از  را  شهید  احمد  گزارش 
و  دانست  سنگین  بسیار  اشکاالت  دارای 
این گزارش،  از  گفت:”... در بخش هایی 
نیز  را  مفتی  تقلید  گزارشگر جای مرجع 
نباید  النبی  سب  است  معتقد  و  گرفته 
ربطی  چی  او  به  شود؛  قانونی  پیگیری 
دارد؟ این موضوع در قانون ماست و حق 
اجرای این قانون طبق همه اسناد مصوب 
است؛  شده  تایید  متحد  ملل  سازمان  در 
احمد  از  باید  قانونمان  اجرای  در  ما  آیا 
شهید فتوا بگیریم؟...” بیگمان خوانندگان 
که  اند  شنیده  یا  دیده  اخبار  در  گرامی 
عکس العمل امت متعصب جاهل در مقابل 
داشته  نتایجی  چه  النبی”  سب   “ متهمین 
به   ، نقاشی  و  کارتون  تا  چند  با   . است 
میلیونها   ، اسالم  مقدسات  به  توهین  بهانه 
امتی به خیابانها ریخته و هرج و مرج راه 

انداختند و با شعار اهلل اکبر با خونسردی 
تمام چندین انسان را در ممالک دنیا بقتل 
رساندند. غافل از اینکه آن اسالم است که 
به مردم توهین میکند چون انتظار میرود 
امت مثل گوسفند و بدون پرسش یا ابراز 
دبیر  بروند.  ؟  خدا  فرمان  دنبال  عقیده 
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مالیان ادامه 
باید  چیز  هر  از  قبل  شهید  “...احمد  داد: 
بفهمد،  را  مبین  دین  این  و  اسالم  قوانین 
حقوق بشر ما مانند سایر جهات مدنی ما 
ماست  پرچم  اسالمی،  عقالنیت  بر  مبتنی 
کنیم...”  می  کامل  حمایت  آن  از  که 
قطع  اسالمی  عقالنیت  که  معلوم شد  پس 
کردن دست و پا و قصاص و سنگسار و 
چندین رفتار وحشیانه دیگر است که این 
امتی پرچمدار آن است. استاد ما در ادامه 
بزرگ   ایران   ...”: گفت  خود  چرندیات 
غرب  دموکراسی  ترین  جدی   و  ترین 
ساختار  منطقه  این  در  و  دارد  را  آسیا 
مدنی و سیاسی هیچ کشوری از نظر ساز 
ما  کشور  مانند  دموکراتیک  کارهای  و 
نوع  از  دموکراسی  این  بعله   ”... نیست 
صحرای  نشین  بادیه  همان  بدرد  اسالمی 
جایی  هیچ  بس چون  و  میخورد  عربستان 
اقتصادی  و  علمی  پیشرفته  دنیای  در 

امروزی را ندارد. 
خبرگزاری  گزارش  به  دیگر  طرفی  از 
محمدجواد  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان 
کبیر  امیر  و  السلطنه  مصدق  ظریف 
ایران  خارجه  امور  وزیر   ، آخوندی 
همان  نیوزیلند  رادیو  با  وگو  گفت   در 
کرد  نشخوار  را  الریجانی  مزخرفات 
گفت  زمینه  این  در  باید  :”...ما  گفت  و 
یک  ایران  باشیم.  داشته   وگوهایی 
منطقه  در  جوش  و  پرجنب  دموکراسی 
شاهد  که  است  مفتخر  ایران  است. 
تغییرات در دولت از طریق دموکراتیک 
ایران  است. همانطور که مشاهده کردید 
و  نمایندگان  مجلس  انتخابات  تازگی  به 
خبرگان رهبری را با حضور مردم برگزار 
از  منصب ها  تمامی  کشور  این  در  کرد. 
از  نه  شوند،  می  تعیین  انتخابات  طریق 

راه های غیر از آن...” بعله غلغل دیگ آش 
شله قلمکار “جنب و جوش دموکراتیک” 
بگوش  دنیا  همه  در  آفتابه  و  نعلین  رژیم 
میرسد. البته این برداشتهای آبدوغ خیاری 
همقطاران  و  ایشان  ابوی  همشیره  بدرد 
نیوزیلند چه میداند  ایشان میخورد. کفار 
مجلس خبرگان و شورای نگهبان چیست . 
در مملکتی که هیچ گونه ساختار سیاسی 
سازمانی وجود ندارد و فقط چند تا حزب 
سینه زن و عزادار وجود دارد انتخابات و 
دموکراسی و گردهم آیی جنبه خیمه شب 
آخوندی  هیئتهای  همان  و  دارد  را  بازی 
هستند که از وسط این افراد تعدادی امت 
دزد  و شریک  کارچاق کن  و  والیتمدار 
را دستچین میکند و جلوی مردم میگذارد 
و میگوید بفرمایید انتخاب کنید و بعضی 
نبودن عریضه یکی دو  برای خالی  وقتها 
میکنند  فیلتر رد  از  را  متفاوت  نامزد  نفر 
سلیقه  با  نمایندگانی  ما  بعله  بگویند  که 
های مختلف داریم. اونوقت این امت ابله 
فکر میکند که دموکراسی و آزادی دارد 
انتخابات  طریق  از  ها  منصب   تمامی   “ و 
از  غیر  راه های  از  نه  شوند،  می  تعیین 
نشان  ایران  بر  حاکم  وحوش  رفتار  آن”. 
میدهد که هر گونه مخالف نظام نمیتواند 
در این انتخابات نامزد شود چون بر طبق 
قوانین پیشرفته قضایی نظام مقدس ، آن 
با خدا و مفسد فی االرض  افراد محارب 

میباشند. 
اسالمی  عجایب  سرزمین  این  در  البته 
نیست  و جدیت  این خشکی  به  چیز  همه 
. چندین پرده خنده دار هم درش گذاشته 
اند که خالی از لطف نباشد.همین انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  اسم  به  ای  طویله 
یکی   ، ارزد  نمی  هم  ابلیس  کفر  به  که 
این  خالبازی  نمایش  های  پرده  همین  از 
یکی  اواخر  این  است.  عزادار  جماعت 
بنام  ارومیه  از  مجلس  فعلی  نمایندگان  از 
هم  دهم  مجلس  برای  که  قاضی پور  نادر 
خود   انتخاباتی  میتینگ  در  آورده  رأی 
د ر حضور تعد اد  زیاد ی از مرد ان و زنان، 
سخنانی چنان وقیح و دور از اخالقیات زد 
“ نوشتن  قانون  که طبق گزارش روزنامه 
و  است  تاسفبار  آن  شنید ن  و  مشکل  آن 
نمی توان بخش هایی از آن را منتشر کرد! 
از صحبت های  قانون گزارشی  روزنامه   “
وی را منتشر کرده و نوشته است که :”... 
که  نامزد هایی  به  توهین  با  اد امه  د ر  وی 
کرد ه بود ند   حضور  اعالم  انتخابات  برای 
د ست  به  آسانی  به  را  می گوید :مملکت 
کره  و  بچه  و  روباه  هر  که  نیاورد ه ایم 
االغی را بفرستیم آنجا. مجلس جای کره 
نیست؛  زنان  … مجلس جای  نیست!  االغ 
بال  سرشان  بفرستید   است.  مرد ان  جای 
را  مجلس  برود !؟  آبرویتان  تا  بیاورند  
د ست بچه  ها ند هید ! د ست سوسول ند هید ! 
د ست کسی که نمی تواند  خود ش را نگه 

د ارد  ند هید ! من لهجه د ارم و به لهجه  ام هم 
فارسی حرف  آنهایی که  افتخار می کنم. 
می زنند  چه ]…[ ای خورد ه اند  تا به حال؟ 
... “ و این است نمونه سخنان شخصی که 
بقول آقای ظریف از طریق دموکراتیک 
وجه  هیچ  به  که  است  شده  انتخاب 
ندارد  را  مجلس  در  نمایندگی  صالحیت 
تمیز  بدرد  فقط  قوی  بسیار  احتمال  به  و 
مسجد  در  عمومی  های  آبریزگاه  کردن 
میخورد. البته بعد از اینکه فیام انتخاباتی 
این نماینده توسط حامد عطایی، روزنامه 
نگار و مدیرمسئول نشریه “ آینا نیوز” در 
ارومیه پخش شد و کلی دردسر برای نادر 
افراد  سوی  از   ، کرد  درست  قاضی پور 
ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 
خب این از نماینده انتخاب شده حاال بریم 
همانطوریکه  شده.  انتصاب  نماینده  سر 
و  چندین   ، آگاهند  گرامی  خوانندگان 
راه  کشور  در  آخوندی  نهادهای  چند 
افتاده است که هدف اصلی اش چاپیدن 
وغارت سرمایه های ملی میباشد و به هیچ 
مراجع دولتی جوابگو نمیباشند اال به بیت 
 “ نهادها  این  از  یکی  رهبری.  معظم  مقام 
بنیاد شهید و امور ایثارگران” است وطبقه 
گزارش بنگاه خبری “دیگربان” آخوندی 
بنام محمدعلی شهیدی محالتی که نماینده 
و  شهید  بنیاد  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
پیامبر  فرزند   “ را  ایشان  است  آن  رئیس 
و مجسمه تقوا “ نامیده! چنین گفت :” ... 
حضرت  یعنی  خاندان  این  فرزند  امروز 
امام خامنه ای٬ این ولی فقیه، این مجسمه 
و  دارد  عهده  بر  را  جامعه  رهبری   ، تقوا 
همه دنیا را گیج کرده و تکان داده است 
مزخرف  برای  بود  قرار  اگر  بعله   ”...
گفتن مالیات میداند دیگر امروز احتیاجی 
به تأمین بودجه یارانه ملی از راه فروش 
بود  نبود و دولت کلی پول دستش  نفت 
همه  گفت:”...امروز  چنین  نیز  ایشان   .
پیامبر)خامنه ای(  فرزند  فرمان  به  گوش 
نبود...”   “ ابتر  پیامبر”  نسل  پس  هستند٬ 
فرزند  پیغمبر  اینکه حضرت  همه  از  اول 
ذکور نداشت و اگر هم از آن بیست و دو 
سه تا همسرو کنیزهایی که داشتند فرزند 
 . نشده است  تاریخ ثبت  میبود در  پسری 
فرزند  بدون  میشود  فارسی  به  ابتر  واژه 
حساب  آدم  جزو  نسوان  آنزمان  چون  و 
پیغمبر  دشمنان  توسط  واژه  این  نمیشدند 
گویا  ولی  میشد.  استفاده  کنایه  بصورت 
علم  با  است  توانسته  محالتی  آخوند  این 
 ، اصطرالب  و  رمل   ، کوانتومی  فیزیک 

فال حافظ و استخاره 
سرزمین  این  در  را  پیغمبر  ذکور  فرزند 
تا  چند  و  کند  پیدا  اسالمی  عجایب 
هندوانه زیر بغلشان بگذارد. حاال میپرسید 

از کجا ؟ البد از همان چاه معروف. 
 Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

رد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

تیمور شهابی

احتماالًپدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ شما دریکصدسال پیش میزیسته اند.
سال 1915، می تواند کمی فکروذهن شمارا  به تامل وادارد!

ازسال 1915یگ قرن می گذرد. درآن ایام زندگی چگونه بود؟ در اینجا برخی از آمار 
مربوط به  سال 1915 را ذکر می کنیم :

متوسط طول عمر  برای مردان 47 سال بود.
سوخت خودروها تنها در داروخانه ها فروخته  میشد.

تنها 14 درصد از خانه ها یک حمام داشتند.
تنها در 8 درصد از خانه ها تلفن بود.

حداکثر سرعت در بسیاری از شهرستانها 10 مایل در ساعت بود.
بلندترین ساختمان در جهان برج ایفل بود.

متوسط   حقوق انگلیس در سال 1915 ، 15 پونددر سال بود.
یک حسابدارقسم خورده  انتظار کسب 800 پوند در سال داشت.

دندانپزشک 900 پوند در سالدرآمد داشت.
کهنه سربازان  بین 600 تا 900   پونددر سال حقوق می گرفتند.و، یک مهندس مکانیک 

2000  پونددر سال می ساخت.
بیش از 95 درصد از کل تولد ها در منزل  صورت می گرفت .نود درصد از تمام پزشکان  

تحصیالت دانشگاهی نداشتندو بصورت تجربی طبابت می کردند.!
در عوض، بسیاری ازآنها که به مدارس به اصطالح پزشکی، رفته بودند  در مطبوعات و 

دادگاهها به عنوان پزشکان ناشی محکوم می شدند.
قیمتیک پوند شکر دو پنس بود.

یک دوجین تخم مرغ 10 پنس بود.
یک پوند قهوه پنج پنس بود.

بسیاری از زنان تنها موهای خود را یک بار در ماه می شستند، و، بوراکس یا زرده تخم مرغ 
بجای  شامپو استفاده می شد.

کانادا یک قانون داشت  که ازورود مردم فقیر به کشور خود به هر دلیلی  جلوگیری می 
کرد.

پنج علت اصلی مرگ و میر عبارت  بودند از:
1. ذات الریه و آنفلوآنزا

2. سل
3. اسهال

4- بیماری قلبی
5. سکته مغزی

پرچم آمریکا 45 ستاره داشت.
جمعیت الس وگاس، نوادا تنها 30 نفر بود.

جدول کلمات متقاطع، کنسرو آبجو، و چای سرد هنوز اختراع نشده بود.
نه روز مادر و نه روز پدر وجود داشت.

دو نفر از هر 10 نفر بزرگسال خواندن و نوشتن نمی دانستند و تنها 6 درصد از تمام دانش 
آموزان انگلیسی به دانشگاه  می رفتند.

ماری جوانا، هروئین، مرفین در داروخانه های محلی در دسترس بود.
در آن زمان شیمیدانها براین باوربودند که »هروئین رنگ چهره را باز و ذهن را شناور، 
معده و روده، را منظم  می کندو، در واقع، یک نگهبان کامل از سالمت وچود شماست!«

هجده درصد از خانواده ها حداقل یک خدمتکار تمام وقت  داشتند و یا از کمک های 
محلی برخوردار می شدند. ...

حدود 230 قتل  درکل آمریکا گزارش شده بود.)در سال 2014 این رقم به 14249 
افزایش یافته است.(

در بریتانیا این میزان قتل در سال 1915،-1420نفربود که. در سال 2015 به 537. نفر 
کاهش یافت 

در حال حاضرهمه این اطالعات را دریک چشم بهمزدن می توان به دیگران منتقل کرد 
که درآن زمان امکان پذیر نبود. آیا می توانید تصور کنید دیگران  از کجا به کجا رسیده 

اند وما در کجا هستیم .

   دنیا درسال 1915 

ظریف می گوید:  ایران یک دموکراسی پرجنب و جوش در منطقه است. ایران مفتخر است که شاهد تغییرات 
در دولت از طریق دموکراتیک است. تمامی مناصب از طریق انتخابات تعیین می شوند..
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اندیشیدن  به  که  است  انسانی  شکسپیر    
اندیشه  ی  سازنده  شکسپیر   ارزد.  می 
هاست . راه شناسی است که به پرسشهای 
ناشناخته ی انسانی  پاسخ می گویدو خالق 
پرسشهای پیچیده ای است که راه به سوی  
حل مشکالت  گنگ و تازه ای می گشاید. 
درآثار او  نه تنها  تاریخ زندگی  مردمی که 
سالها  پیش مرده اند  به چشم می خورد  بلکه  
رابطه ی  جاویدان  افکاری که می میذند 
تا فکر دیگری را متولد سازند  به روشنی 
درچشم هر خواننده  ی با احساسی  جان می 

گیرد.
تنها   تراژدی مکبث اثر جاودان  شکسپیر  
فلسفه ای است   ، نیست  اثر شاعرانه   یک 
خالقیت  مکبث  آمیزد.  درمی  شعر  با  که 
جاودانه ای دارد  که هرروز نقش  کهنه ی 
خودرا  برهرچه رنگ  تازگی دارد  تحمیل 
می کند. هنوز دنیا پس از چهار قرن  مکبث 
را  برصحنه پرجلتال  ترین  تآترها  و سینماها  
بجان می پذیرد تا از این  اثر جادوئی  همان 
تأثیری را دریابد که از قدرت  بی پایان و 

جهانگیر  انگلیس دریافته است .
شکسپیر  بیش از آنچه به انگلستان  تعلق داشته 
باشد  ، بهمه ی بشریت متعلق است . عالقه ی 
او  به بشریت مانند  عالقه ای است  که حافظ 
به انسانیت  دارد یا سعدی  از آن  حمایت  می 
کند. بنابراین  آشنائی  ادب شناسان  ایران با 
آثار  جاویدان  ادب انگلیس  جز از  طریق  
آشنائی با شکسپیر  راه کمال نخواهد پیمودو 
شاید بتوان ادعا کرد  که با شناسائی  شکسپیر  

ادب انگلیس  قابل شناسائی است .
مقدمه ی کوتاهی  را که آغاز کرده ام  با 
برای  که  برم   می  بپایان  نکته   این  ذکر 

نویسنده آن  یک امید باقی است :
امیدی که  هرروز دنیا  بهتر احساس می کند  
که باید یکدیگر  را بهتر فهمید. وراهی جز  
از طریق شناسائی  کسانی که  سازنده ی ملتی 

هستند  برای ملت دیگر  وجود ندارد.

واز   انگلیس  از  سازندگان  مزدم  شکسپیر 
کسانی است  که تأثیرشان  برهستی جهان  

آشکار وپیداست .
آیا  شکسپیر شاعری است  که فقط  آزمایش  

گنگ و ناشناسی راابالغ می کند؟ 
آیا فیلسوفی است  که در باره ی  نظریه ی 

فلسفی  خود تردید دارد؟
آیا فلسفه ی  فکری خودرا فتح کرده است ؟

بینائی   آیا شکسپیر  در مکبث  تماشاچی 
است  که ورای شخصیت  هائی  که خلق می 
کند  یکبار دیگر  فلسفه ی ناشناس  خودرا  
می آزماید و با آن آشنا می شود؟ یا هیچیک 
از آنها نیست . نا آشنائی است  که ناآشنا  
بدنیا می آید و ناآشنا می میرد. تنها روشنی 
نهان  یاب قرون  اورا پس از  سالها  به انسانها  

نشان می دهد.
یا هنرمند بزرگی است  که  بینش انسانها ی

 چهارصد سال  بعداز  خودرا  فریب می دهد؟
آیا شکسپیر  در شخصیت  حیوانی خود  و 
شخصیت اجتماعی  و ایده آلی  خود گاهی 
شاعر  و گاهی فیلسوف  است . یا شخصیتی  
است مرکب . گاهی شاعر است  و فیلسوف  یا 
فیلسوفانه  می اندیشد و شاعرانه می گوید  و 
یا شاعرانه می اندیشد و فیلسوفانه  می گوید.

بررسی ما از مکبث  این شناسائی را ازابهام 
به یقین خواهد کشانیدولی پیشاپیش  باید 
اعتراف کنم  که قصد من  از یقین  » یقین 
شخصی« است یقینی که در چهار  چوب 
دید اختصاصب  من قابل شناسائی است نه 

در واقعیت  علم محض .
شکسپیر نمی تواند  شاعری باشد  که فقط  
آزمایش  گنگ و ناشناسی  را ابالغ کند زیرا  
درآن مرحله نمی توانیت  » مکبث«  را به 

اراده ی خود  بیافریندو اورا رشد دهد. 

مکبث زائیده  تصادف نیست . هستی همه ی 
قهرمانان  بزرگ شکسپیر  را یک شناسائی  
پیش بینی  شده ترقی می دهد و تصادف  
درانگیزه های  رشد نمایشنامه دیده نمی شود.

وسرنوشت  بازندگی  نویس   نمایشنامه 
کامال  خود   نمایشنامه  های   شخصیت 
آشناست . آنچه می خواهد  درمکبث بسنجد  
مکبث  که  است  ای  کشنده  تلخی   میزان 
درلحظه ی تسلیم  خود می مکد  وشاید اصلی 
ترین  علت نوشتن  این نمایشنامه مضمضه 
کردن تلخی تسلیم محض دربرابر  جبر  پس 
باشد. پس شکسپیر  از کشمکشی  آگاهانه 

شاعری است آشنا.
بمعنی   ، فیلسوف   ، شکسپیر  تردید   بی 
واقعی  کلمه نیست . اما با فلسفه ی شاعرانه 
ترین   تاریکی  اصلی  زیرا   . ای  آشناست 
خاصیت فیلسوف  را که اندیشه ابهام آلود 

 اوست  با روشنائی  یقین  می آمیزد  ودرباره 
خود   های  شخصیت  سرنوشت   جبرو  ی 
قضاوت می کند. فیلسوفی که  درمرز ابهام  
آلود تاریکی  بطرف  یک  حقیقت  ناشناس  
پیش می رود  هرگز  صراحت آمیخته  به 
یقین  شکسپیر را ندارد. فلسفه نمی تواند  
تسلیم مکبث  درمقابل  جبر   به صراحت  
قسمت سوم  وقتی  و شکسپیر   بیاندیشید  
شخصیت  مکبث را می آفریند  پیشاپیش ، 
اورا محکوم  سرنوشت  خود می سازد. تنها 
داستان  را پیش میراند تا آخرین  صحنه ی  

تسلیم را یکبار  دیگر تماشا کند.
اما  دراینکه  شکسپیر  فلسفه ی فکری خودرا 
غرور   . نیست  تردیدی  است  کرده  فتح 
آمیخته به شناسائی فتح کننده ای  در تسلیم 
مکبث  بچشم می خورد جائی که می گوید: 
» تنها کسی که از مادر زاده نشده نباشد مرا 
وادار به تسلیم خواهد کرد.«و بعد اراده ی 
شناخته ی  شکسپیر  چنین شخصیت  غیر 
به زندگی مکبث  عادی را می آفریند که 
پایان می بخشد. درحالی که مکبث  با غرور  
شکسپیر   خندد  می  تقدیر  به  سربلندی   و 
مکدافی را خلق می کند که از پهلو بدنیا 

آمده است .
دیگر  نویسهای   نمایشنامه  مانند   شکسپیر 
تماشاچی صحنه هائی اسن که خلق می کند  
اما فرق  او با بسیاری از آفرینندگان  نمایش  
دراین واقعیت  است که شکسپیر  از نمایش 
خود  تنها مانند  شاعری فیلسوف نتیجه می 
گیرد. او پیشاپیش ، حقیقتی  را که بیننده  
می  او  ی  دراندیشه  کرد   اعتراف خواهد 
اوست  روانی   بزرگ  هنر  همین  آفریندو 
که به آثارش  رنگ  ابدیت می بخشد. شاید 
بتوان  ادعا کرد  که دلهره ی  شکست  هرگز 
شکسپیر  را  آزار نداده  و شاید تنها اوست که 
پس از پایان  هرنمایشنامه  بفکر کوچکترین  

تغییری درنمایش خود نبوده است .
بنابراین  نا آشنائی صفتی نیست که موصوف 
آن  شاعر چیره دست  و ریزه یاب  انگلیسی 
باشد. اما هرگز  نمی توان گفت که ادب  
امروز اورا بهتر از دوران  هستی خود  او 
به کسی  منسوب  ناشناسی   . است  نشناخته 
باشد.  که هستی را می شناسد  نمی تواند 
تنها  همه ی  شناسائی ها  دربرازندگی  قرون 
واعصار است . او آشناست . اما فردا  با او 
آشناتر است  زیرا که آشنائی  رسالت قطعی 
فرداست و شکسپیر  پدیده ای است که بی 
تردید  باید فرد او را بهتر بشناسد، کسی که 

دیروزرا شناساند.
ی  درباره  تصور   ترین  شاعرانه   شاید 
آشناست   هستی  ی  فلسفه  با  که  شاعری 
هنرمند  فریبکاری  اورا  نباشدکه  این   جز 
را  واعصار  قرون  که  فریبکاری   . شناخت 
می فریبدوتنها فریب او اینست که  آشنائی 
است که همه راباخود  ناشناس می گذاردوتا 

ناشناس است  آشنای همه ی آشناهاست .
هرکسی ، ازظن خودشدیلرمن

از درون من نجست  اسرار من
 اعتراف باید کرد که شاعر عالیقدر  انگلیسی  
به  از مولوی  شاعر جامعه شناس ما  کمتر 
شگرفی  دارد.  ایمان  خود  ماندن  ناشناس 
داستان  اینجاست که کسی که هنوز تاریخ، 
ادعای  کم  شناسد  نمی  صراحت  به  اورا 
های  درصحنه  بیشتر   کندو  می  ناشناسی 
شورانگیز خود  را می شناسد. دیگر  ادعا 
نمی کند  که هرکسی در چهارچوب  حدس 
وگمان  خود اورا می شناسد. شکسپیر  را 
در آثارش  می توان همان  که هست دید و 
شناخت . ایمانی  که به تأثیر  شناخته شده ی
  هنر خود دارد.، ایمانی که به فتح فلسفه ی

شناسائی  جرأت  او   به  خوددارد  فکری   
می بخشد. شاید بتوان گفت  که شکسپیر  
می  گم  خودرا   ، اجتماع  چهارچوب  در 
کندتادرقالب  نمایشنامه های خود شناخته 
شود. اما نمی توان  پذیرفت  که او آگاهانه 
بینش  انسانی را فریب داده است  زیرا که 
بخوبی خود را در هیئتی که خلق می کند 
نشان  می دهد. اما  باید قبول کرد  که  بینش  
انسانی  حق دارد همیشه به تالش برخیزد تا 
صحنه های  تاریکی  از هستی اورا که شاید 
خوداوهم  نمی شناخت بشناسد. زیرا شکسپیر  
را نمی توان  بعنوان  یک فرد  دید وشناخت  
او پدیده ای اجتماعی - پدیده ای  متعلق  به 
جامعه  انسانی است  که منشأ مسائل  مؤثر 
اجتماعی وفرهنگی  بوده است . پس اورا 
باید دراجتماع  فرهنگ زمان  او واعصار بعد 
نیز جستجو کرد.آنچه در مکبث می توان 
شناخت  شکسپیر شاعری است  که فیلسوفانه  
می اندیشد ولی شاعرانه می گوید. نه آنکه 
شاعرانه  بیاندیشد ئ فیلسوفانه بگوید. اگرچه 
شناخت  عمیق فلسفی  او جای تردید  باقی 
نمی گذارد  و تراژدی  هملت او  بهترین  و 
صریح  ترین نمونه است . اما آنچه  بطور قطع  
و یقین باید گفت  این امر است  که شکسپیر  
شاعری است که  شاعرانه  به فلسفه ی  فکری  
خود قالب می دهد  و تفاهم فلسفی  خودرا  

شاعرانه ابالغ می کند. زیرا نمی توان  آنچه 
را  که شعر می شناسد  جز بازبان  شعر گفت  
و هرچه را  احساس می پذیرد  جز به احساس  

سپرد. 
شکسپیر   فکری  ی  فلسفه  دید   باید  حال 
علل   از  دسته   کدام   به  وابسته  درمکبث  
اخالقی   نظریات  و  اوست  زمان  اجتماعی  
شخصیت های نمایشنامه  ، زائیده چه دسته 
از قراردادها و روابط انسان های  همزیست 
استنتاجهای  باألخره   و  است  شکسپیر 
اجتماعی او بنفع کدام دسته  از دسته های 

سیاسی  عصر اوست .
اعتقاد  به جبر ، اساس  تفکر فلسفی  شکسپیر 
است  که شخصیت های  خودرا  به اختیار 
می آفربند وبه اجبار  درپایان  وادار به تسلیم 
می کند. حدود جبرواختیار  در نمایشنامه ی  
نکبث  بازیبائی فراوان  نقاشی می شود  و 
بالذت  بی حد  تماشا می گردد.  راز گیرائی  
مانند   هربیننده  که   است  دراین  مکبث  
مکبث قهرمان داستان -  یکبار با سرنوشت  
آشنا می شود.  سرنوشتی که  نیمی  به نفع 
انسان ، شیرین و نیمی به ضرر او  تلخ است . 
شکسپیر  با آفرینش مکبث  مجال می دهد  تا 
یکبار  جبرواختیار  رادرقالب  خلق شده ای  

نیمه مختار  و نیمه مجبور تماشا کنیم .
می توان  سئوال کرد  که آیا نمایشنامه ی 
مکبث  و دیگر تراژدی های  شکسپیر  تا چه 
حد توانستند  اعتقاد  مردم  رابه  جبر افزون 
کنند  و یابه اختیار  افزایش دهند. اماآنچه  
که   اینست  ماست  بحث   مورد  اینجا  در 
جبرواختیار  زائیده ی کدام  عامل اجتماعی  

دوران ِ نویسنده ی مکبث است .
 کلیسا  در ترس ودلهره ای زندگی می کند  
که شاعر  چیره دست  بهتر از دیگران  آن را 
می فهمد  و مرگ -  این سرنوشت  محتوم 
- که همه ی  لذت های زندگی را  در آستانه 
ی  درک به کام خود می کشد  قسمتی از 

فلسفه ی فکری اورا می سازد.
که  است  شاعری  شکسپیر    : گفتیم  قبال 

فیلسوفانه  می اندیشد  وشاعرانه می گوید  
بنابراین  فلسفه ای  که شاعری بیاندیشد  جز 
اختیار   یک  با  را  جبر  بودکه  نخواهد  این 
را  خلق کند.  بیامیزد  و مکبث  شاعرانه  
مکبثی  که می تواند  به اراده ی  خود سه 
شخصیت  متمایز  تحصیل کند  ودر هریک 

جبر رابه محک  آزمایش  تازه ای بکشد.
فلسفه ی فکری  شکسپیر  تحت تأثیر  محیط 
اجتماعی  دوران  او و دو مظهر  مشخص آن 
یعنی مسیحیت  و شعر  قراردارد. یا صریح 
تر بگوئیم  شعری که در خدمت دین مسیح  
است . در مکبث  ،  کلیسا به ظاهر گم می 
شود اما خدا نیرومندتر  از کلیسا  با هزاران  
تجلی جلوه می کند و شکسپیر  شاعر  چیره 
دست  را وا میدارد  تا قسمتی از اعتقادات 

کلیسا را رد کند. چرا؟
دوران شکسپیر  دورانی است که انگلستان  بپا 
خاسته  بیش از هرزمان دیگر به فکر  ایجاد 
مذهبی است  انگلیسی ، یا حداقل  درحال  
از  جدا  که  است   کلیسائی  دادن   سازمان 
کلیسای رم مسیحیت  را  با سنن  انگلیسی  
بیامیزد.  دراین ساختن  شاعربزرگ  انگلیسی 
سهیم است . شاعرانه جبر مذهبی کلیسای  
مداخله  عامل  خدا   درآن  که   را   قدیم 
درسرنوشت  بشر است  و مسیح وکشیش  
های مسیحی  شفیعند  ، به آزادی بیشتر  - که 
در مکبث  از خود بروز می دهد-  تبدیل 
می کند. زیرا انگلستان  دراین تاریخ  درحال 

تکوین و  گسترش  آزادیهای فردی است .
 بورژوازی ، بازار آزاد- دین آزاد-  اعتقاد 
آزاد  و سیاست آزاد می خواهد. وقتی این  
اعتقاد  تأیید می گردد  که بدانیم  دردوران 
او  ، عمال  کلیسا  می کوشند تا مبانی مذهب  
مسیح رابا فلسفه ی ارسطو  وفق دهند  و 
شکسپیر  که نمی توانست  از محیط اجتماعی  
و تأثرات  دورانی خود کنار  بماند  ناگزیر 
خواهد   می  محیط  که  را  ای   فلسفه  بود  
تبلیغ کند  ودراین  دوران  بآنچه  انگلستان  
می اندیشید  آزادی بود -  اگرچه  آزادی 

دربرابر  جبر مطلق  فلسفه یا کلیسا باشد.
همانند   نیز  شکسپیر   اخالقی  های  نظزیه 
فلسفه ی فکری  او  جداازقراردادها  و روابط  
انسانهای  همزیست  او نیست . در مکبث نیکو 
کاری  تبلیغ می شود . آدم  بد کار  سرنوشتی  
زشت ودردناک  می یابد. غرور بیش از حد  
مایه نابودی  است . خودخواهی  انسان رابه 
فریبکاری  هالکت  می کشد. زن مکبث  
است  جادوگر  که  فدای بد طینتی  خود می 
شود . جادو وجود دارد . جادوگر  آسنده 
را می شناسد . مکداف تسلیم  خودخواهی 
نمی شود اگرچه خانواده  او نابود می گردد  
معهذا  جنگیدن علیه  ستم را افتخار  می داند. 
زور و قساوت  زشت  و دیکتاتوری  مردود 
پادشاه کشتن  گناهی است  عظیم   . است 
وبزرگ . تملق هنوز صفت اصلی  دوران 

نیست . کشتن رفیق وشکستن پیمان آنقدر
بقیه درصفحه 41

بمناسبت چهارصدو پنجاهمین سال تولد ویلیام شکسپیر

از دکتر پرویز آموزگار: استاد دانشگاه پاریس

                                               فلسفه ی فکری شکسپیر
                                                 واستنتاج های اجتماعی او در مکبث

* تراژدی  مکبث تنها یک اثر شاعرانه نیست، فلسفه ای است که با شعر در می آمیزد
* شکسپیر بیش از آنچه به انگلستان تعلق داشته باشد ، به همه ی بشریت متعلق است .

* در مکبث ، کلیسا به ظاهر گم  می شود اما خدا نیرومندتر از کلیسا با هزاران تجلی 
جلوه می کند.و شکسپیرراوامیدارد تا قسمتی از اعتقادات کلیسارا رد کند.
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مکالمه ای بین لئوناردو باف و داالیی الما 
لئوناردو باف یک پژوشگر دینی معروف 

در برزیل است. متن زیر، نوشته اوست: 
در میزگردی که درباره »دین و آزادی« 
آن  در  هم  داالیی الما  و  بود  شده  برپا 
البته  و  کنجکاوی،  با  من  داشت،  حضور 
عالی  پرسیدم:  او  از  بدجنسی،  کمی 

جناب، بهترین دین کدام است؟ 
خواهد  البد  او  که  کردم  فکر  ...خودم 
که  شرقی  »ادیان  یا  »بودایی«  گفت: 

خیلی قدیمی تر از مسیحیت هستند.« 
داالیی الما کمی درنگ کرد، لبخندی زد و 
به چشمان من خیره شد ... و آنگاه گفت: 
آدم  شما  از  که  است  آن  دین،  »بهترین 

بهتری بسازد.« 
خردمندانه ای  پاسخ  چنین  از  که  من 

شرمنده شده بودم، پرسیدم: 

آنچه مرا انسان بهتری می سازد چیست؟ 
او پاسخ داد: 

»هر چیز که شما را دل رحم تر، فهمیده تر، 
انسان  بامحبت تر،  بی طرف تر،  مستقل تر، 
دوست تر، با مسئولیت تر و اخالقی تر سازد. 
بکند،  شما  برای  را  کار  این  که  دینی 

بهترین دین است« 
من لحظه ای ساکت ماندم و به حرف های 
خردمندانة او اندیشیدم. به نظر من پیامی که 
در پشت حرف های او قرار دارد چنین است: 
دوست من! این که تو به چه دینی اعتقاد 
داری و یا این که اصاًل به هیچ دینی اعتقاد 
نداری، برای من اهمیت ندارد. آنچه برای 

در  خانه،  در  تو  رفتار  دارد،  اهمیت  من 
خانواده، در محل کار، در جامعه و در کّل 

جهان است. . 
هیچ دینی باالتر از حقیقت وجود ندارد 

شود   می  نامیده  َکپَر  که  هائی  کلبه 
در  بشر  که  است  ای  اولیه  های  جایگاه 
از  این کپرها   . است  آنها سکونت کرده 
مواد اولیه ای که در اطراف آنها یافت می 
شود  شکل می گیرند.شکل این کپرها نیز 
بستگی به موادی که در آنها بکار میرود 
دارد. این مواد ممکن است چوب  برف ، 
یخ ، سنگ ، علف ، شاخه درختان ، پارچه 
ساختن  سبک  باشد.  دیگر  مواد  ویا  ِگل 
آیندگان  به  اندرنسل  نسل  ها  کلبه  این 

منتثل شده و می شود. 
اکنون درکرمان هتلی 60 اتاقه با الهام از 

روش کپر سازی درحال ایجاد است 

مراحل تأسیس یک امامزاده 
1گذاشتن یک خمره آب و یا آبسردکن 

در محل گذر!
به  کن  آبسرد  بعد...تبدیل  سال  دو   .2

سقاخانه!
در  محلی  دادن  قرار  بعد...  سال  سه   .3

سقاخانه برای روشن کردن شمع!
یک  کردن  بعد...درست  چهارسال   .4  

سکو برای روشن کردن شمع ها!
تبدیل کردن سکوی  بعد...  پنج سال   .5  
کنار  در  قبر  شکل  به  کردن  روشن  شمع 

سقاخانه!
 6. شش سال بعد...انداختن یک پارچه ی 

سبز روی سنگ قبر!
 7. هفت سال بعد...گذاشتن یک جانماز و 

یک جلد قرآن روی پارچه سبز!
 8. هشت سال بعد...مشهور کردن صاحب 
قبر به هر اسمی که در آن منطقه مناسب 

است,، مثال شاهزاده هاشم!

9. نه سال بعد...درست کردن یک ضریح 
چوبی ساده و قراردادن بر روی سنگ قبر 
و تعبیه سوراخی در آن برای ریختن پول 

توسط اهالی و مسافران در آن!
یک  کردن  بعد...درست  سال  ده   .10  
توسط  امامزاده  آن  برای  نامه  شجره 

سازمان اوقاف و امور خیریه! 
بودجه  یازدهم...درخواست  سال   .11
توسعه  و  بازسازی  جهت  دولت  از  کافی 

حرم مطهر آن حضرت! 
12. شفا دادن چند فلج و کور مادر زاد 

همین چند ماه پیش!!! 
پیوست : 

البته با توجه به درجه جهل افراد منطقه، 
یک  طی  مناطق  برخی  در  پروسه  این 
رسیده  برداری  بهره  و  اجرا  به  هم  ماه 

است...!!!

در امامزاده   700 حدود  انقالب  از  قبل 
93 بهمن  تا  ولی  شده  شناسایی  کشور 
هزار هفت  و  بیست  بله   27000 قریب 
اوقاف اداره  در  تعظیم  واجب  زاده  امام 
اند. داشته   ) نامه  شجره   ( شناسنامه 
آزاداست تفکرش  وسعت  به  هرکس 

در دیاري که عقل معزول است 
هرچه خواهي بگو که مقبول است

در دیاري که عقل مات شود
هر محالي ز ممکنات شود
فرستنده  ا. ن. از سویس

پیرزنی هرروز  سوار رورَوک  موتورداری 
می شد و درحالیکه  کیسه ای پراز شن برپشت 
خود می بست  از مرز  برزیل عبور می کرد 
. یک روز افسر گمرک  به او مشکوک شد 
و کیسه ی پشت اورا خالی کرد ودید فقط 
درآن شن است   اورا آزاد کرد. یکماه ازاین 
ماجرا گذشت  تا اینکه  افسر گمرک  به او 
گفت  من ترا بازداشت نمی کنم  و به پلیس 

هم  چیزی نمی گویم  فقط به من بگو  آیا  تو 
قاچاقچی هستی ؟ یا خیر؟

 زن جواب داد چون  بمن قول دادی  حقیقت 
را میگویم . بله من قاچاقچی هستم . افسر 

گمرک پرسید  » چی قاچاق می کنی ؟« 
زن جواب داد :» روروَوک«

ویلن های  ساخت آنتونیو  استرادیواریوس 
)1737-1643( همیشه از قیمتی ترین ویلن 

های جهان بوده اند.
حدود  خود  عمر  درطول  استرادیواریوس 
حاضر  حال  در  که  ساخت  ویلن  یکهزار  
قریب به ششصد عدد از آنها باقی مانده است. 
دردوران گذشته چند عدد از این ویلن ها در 
ایران در مجموعه های ثروتمندان که هیچ 
آشنائی هم با موسیقی نداشتند وجود داشت .

می  دیواری  استرو  او  به  انگلیسی  درزبان 
گویند ولی نام او به التین استرادیواریوس 
است که بیشتر مشهوراست . او متخصص 
ساختن سازهای زهی مثل ویلن ، چلو، گیتار،  
ویلونهای  از  بعضی  بود.  چنگ  و  ویوال 

هم  او  ساخت 
موزه  در  اکنون 
موسیقی  های 
نگهداری  دنیا 
به  شود.الزم  می 
که  است  ذکر 
موسیقی  نواختن 
ویلن  با  ایرانی 
استرادیواریوس 
خوش  چندان 
بگوش  آهنگ 
باید  و  رسد  نمی 
از ویلن های ناب 
ساخت هنرمندان 
استفاده  ایرانی 

کرد.

که  روزی  از  شوروی   فرمانروای  استالین 
از  میالدی که   تاسال 1953   زمامدارشد  
گفت   بدرود  را  زندگی  مغزی   ی  سکته 
دار   عهده  پزشکان  که  توصیه ی  برطبق  
بودند  سبک ترین  او  بر سالمتی   نظارت 
آب دنیا را می نوشید . این آب آشامیدنی 
را ازدریاچه ی  بایکال - واقع در شوروی  
سابق - برایش می آوردند. چون آب دریاچه 
بایکال  پانزده بار  از سبک ترین  آب شیرین 
جهان  سبک تر است .معنای آب سبک آن 
است که امالح  آن کم باشد . با اینهمه استالین 
آن چنان در مصرف نوشابه های الکلی افراط 
از  توانست  نمی  بامدادان  در  که  کرد  می 

خواب برخیزد.و همواره ظهر از خواب بر 
میخاست .حتی درتهران هم که بود جلسات 
کنفرانس تهران بعدازظهرها تشکیل می شد.

دریاچه ی آرال  که به آن دریاچه خوارزم 
قزاقستان و  به  از شمال  هم گفته می شود 
از جنوب به اُزبکستان  محدود است .  این 
کوچک  جزیره   1100 از  بیش  دریاچه 
وبزرگ داردوچون درزبان مغولی به دریایی 
که جزایر متعددی دارد » آرال « گفته می 
شود لذا این دریاچه نیز »آرال « نام گرفته 
وگاهی به غلط آن را » دریای آرال« نیز می 
گویند. حوضه دریای آرال شامل ازبکستان 
ترکمنستان،  تاجیکستان،  از  هایی  بخش  و 

قرقیزستان، قزاقستان، و افغانستان است. 

یکی از وقایع وحشتناکی که براثر انفجار 
بمب اتمی روی شهر هیروشیما درژاپن روی 
داد  ومنجر به کشته شدن 78 هزار نفر گردید 
، کشته شدن دوهزار کودک خردسال  یک 
مدرسه بود که همگی طوری نابود شدند که 
حتی از قطعات لباس و استخوانهای آنها نیز 
اثری به دست نیامد. دراوت 1945 آمریکا 
دو بمب اتمی برروی ناکاساکی و هیروشیما 
درژاپن انداخت و ژاپن را به تسلیم  واداشت 

..

در بعضی از نواحی  زراعتی جهان  از غاز 
برای  رهائی از شر علفهای  هرزه  ، مزارغع 
گندم ، سیب زمینی ، پنبه و غیره  استفاده 
می کنند بدون آنکه  هزینه ای برای این کار  

صرف نمایند.
 فقط پنج غاز  برای تمیز کردن  یک هکتار   
کافی  هرزه   علفهای  از  کشاورزی   زمین 

است.

درزمانهای گذشته  شمشیرهای  ساخت دمشق  
زیرا   . داشت  زیادی  ارزش  اعراب   دربین 
سازندگان  دمشقی  تیغه ی این شمشیرهارا  
بعداز گداختن  در کوره ، بجای آنکه  در 
آب فرو ببرند  آنقدر در هوا تکان می دادند  

تا سرد شود.

سوسمارهای دریایی ، خزندگان عظیم الجثه 
ای که در جزیره ی  گاالپاگوس  زندگی 
می کنند درهنگام جنگ با همنوعان خود  از 
سالحهای  کشنده  و مهیب خود  استفاده نمی 
کنند بلکه فقط  روبروی هم قرار می گیرند 
. پیشانی خودرا  بهم می سایند و  با تمام نیرو  

بیکدیگر  فشار وارد می کنند.
برنده حیوانی است که بتواند حریف را به 

عقب براند. 
بمباران برلن

در  برلن   شهر   که  هائی  بمباران   براثر 
جنگ جهانی  دوم  متحمل شد  از149600 
 132000 شهر   درآن  موجود  ساختمان  
از   پس  که  شد   خراب   بکلی  ساختمانش 
خاتمه جنگ  اکثر آنها  دوباره ساخته شد و 
قسمت هائی که خراب مانده بود مدتی محل 

بازی اسکی بود.
آلمان و همچنین  ایالت  از  16  برلن یکی 

پایتخت این کشوراست .که امروز3/5میلیون 
نفر جمعیت دارد 

را  آن  بالل  بصورت  درایران  ما  که  ذرت 
مصرف می کنیم  یکی از مفید ترین گیاهان 

به شمار می رود. 
از ذرت  آرد تهیه می کنند وبا آن نان می 
پزند. همچنین از آن  الکل ، روغن خوراکی 
،  روغن صنعتی ،  سلولز ، قند ومواد  دیگری 
نیز به دست می آید و به این جهت  مدتی 
است که ذرت  را یکی از مفیدترین گیاه 

می دانند.

طبق بررسی هائی که دانشمندان انجام داده 
کردن  گریه  آسانتراز  خیلی  خندیدن  اند  

است . 
برای خنده فقط باید  19 عضله  صورت را 
به کار انداخت ، درحالیکه  در هنگام گریه  
بنابراین  کند.  می  کار  صورت  عضله   57
همیشه بخندید. تا عضالت صورتتان کمتر 

خسته شوند.

کـوتاه
وخواندنی کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و

بهترین دین کدام است؟

هتل کپَری در کرمان

 مراحل تأسیس یک امامزاده

  قاچاق دربرابر چشم پلیس

ویلن های استرا دیواریوس

سبک ترین آب آشامیدنی

علت نامگذاری دریاچه آرال

انفچار اتمی در  هیروشیما

 فایده غاز  چیست ؟

شمشیر های دمشقی

 سوسمارهای دریایی

ذرت مفید ترین گیاه

خنده آسانتراست یاگریه؟
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صوت و امواج صوتی 
هر صدائی که می شنویم ، از نجوا گرفته تا 
غرش هواپیمای جت  همه براثر حرکت هوا 
است . درحقیقت  هرصدائی براثر  لرزش 
هوا بوجود می آید  و این لرزش ها صدارا به 
گوش ما می رسانند. این ارتعاش که صدارا  
درمیان هوا حمل می کنند  امواج صدا نامیده 

می شوند.

سوپرنوا چیست ؟
سوپر نوا آخرین انفجار بزرگ  یک ستاره 
ستاره  آن   عمر  پایان  در  که  است  عظیم 

صورت می گیرد.
سوپر نوا یک هفته ، بیشتر یا کمتر ادامه 
انفجار  این  از  که  نوری  اما  داشت  خواهد 
است که  برابر کهکشانی  می شود  حاصل 
درخود  را  معمولی  ستاره  میلیارد   یکصد 
جای داده است .سوپر نوا زمانی به وقوع می 
پیوندد که ستاره بزرگ هیدروژن و هلیوم 
خودرا مورد استفاده قرار می دهد و منقبض 

می شود ودر هسته خود فشاری ایجاد می 
کند که می تواند عناصر سنگین مانند آهن 
را بوجود آورد.وقتی آهن از ترکیب مواد 
دیگر ایجاد می شود  ستاره ازهم می پاشدو 

انفجار بسیار بزرگی را باعث می شود.
درسال 1987 اولین سوپرنوا) پس از زمان 
کپلر درسال 1604 ( بوسیله چشم غیر مسلح 
آ   1987 سوپرنوای  را  آن  که  شد  دیده 
نامیدند. بقایای سوپرنوا که  پس از انفجار 

برجای میماند بسیار حجیم است .
درسال 184 میالدی  یک ستاره شناس چینی 
سوپرنوائی را دید و آن را رویدادی  نحس 
بشمار آورد  گفته می شود عناصری سنگین 
تر از آهن نیز در زمان وقوع سوپرنوا بوجود 

می آیند  

شنیدن  باگوش سالم
اگر گوش شما سالم باشد قادر خواهید بود 
در  ارتعاش  هرتز-  اندازه 20  به  صداهائی 
به خوبی  تا 20 هزار هرتز را   هرثانیه -  

بشنوید.

الیاف نوری چیستند؟
کابل های فایبراُپتیک  دسته ای از رشته های 
شیشه ای هستند که  پیامهائی را  بوسیله نور  

درداخل خود منتقل می کنند.
نور درداخل الیاف نوری بوسیله ضربانها و 
جهش هایا پالس های  ُکد گذاری شده منتقل 
می شود.یک الیه نازک  شیشه ای  که به 
آن روکش یاCladding  می گویند هریک 
فرار  از  تا  گیرد  می  درخود  را  الیاف  از 

نور جلوگیری کند نور درداخل این الیاف  
کامال خم می شود  که به آن بازتاب کامل 
می گویند..الیه روکش هرنوری که به آن 
می تابد به داخل خود فیبر بازتاب می دهد

هستند  نازک  بسیار  حالتی   .فیبرهای تک 
درنتیجه نور بهنگام بازتاب بسیار کم از یک 
.ازاین  می شود  دیگر خم  به طرف  طرف 
الیاف برای انتقال   پیام به  دور دست استفاده 

می شود.
الیاف چند حالتی از الیاف تک حالتی پهن 
ترند وگرچه ارزانترند اما برای مسافات دور 
نیستند.کابلهای بزرگ ساخته شده  مناسب 
از الیاف نوری قادرند  صدها هزار  مکالمه 
تلفنی و یا صدها کانال تلویزیونی را با خود 

ازیک نقطه به نقطه دیگر انتقال دهند.

بزرگترین پل جهان
 Akashi-Kaikyo    پل اکاشی - کی کیو

درسال 1998 در ژاپن افتتاح شد . این پل 

رود.   می  بشمار  جهان  معلق  پل  بزرگترین 
متر و دودهانه  این پل 1991  دهانه اصلی 

جانبی آن 960 متر است .

مجسمه ابوالهول 
و  شیر  آن  از  نیمی  که  ای عجیب  مجسمه 
نیم دیگرش فرعون است در نزدیکی هرم 
که  شود  می  دیده  غیزه  در  خفر  فرعون 
ابوالهول گفته می شود. در  به آن مجسمه 
مورد نحوه ی ساخت اهرام ثالثه مصر هنوز 
ابهاماتی وجود دارد که برای روشن کردن 
آن ابهامات بیشتر به حدس وگمان متوسل 
این  مصر  عجایب  همه  بر  اما  شوند.  می 

مجسمه عجیب را نیز باید افزود.

هرم بزرگ مصر در غیزه با دو میلیون  و 
سیصد هزار سنگ آهکی  که هریک حدود 
 . است  شده  ساخته  دارند   وزن  تن   2/5
خرابه های بیش از 80 هرم دراطراف رود 
نیل  برجای مانده است که بیش از هزارسال 
با  از هرم های مصر  قدمت دارند. هریک 
تا  اند  شده  ساخته  خاص  ومهارت  استادی 
گذرگاههای ورودی و همچنین داخل هرم  از 
دید مراجعین پنهان بماندو به این صورت از 
دستبرد مهاجمین به قبر فرعون ها جلوگیری 
به عمل آید. دربرخی افسانه آمده که هرم 
هارا موجودات فضائی ساخته اند که به هیچ 
وجه صحت ندارد.مهندسی در مصرباستان از 

پیشرفت قابل توجهی برخورداربوده است .

ارتش روم

روم باستان قدرت خودرا مدیون ارتش کار 
آمد خویش است . در هر بحرانی که برای 
این کشور بوجود می آمد  ارتشی مرکب از 
800 هزار نفر  آماده جنگ می شد.ارتش 
روم بیشتر شامل نیروی پیاده نظام بود.که با 
آرایشی ویژه به سوی دشمن پیشروی می 
بیننده  که  بود  بصورتی  آرایش  این  کرد. 
مکعبی متشکل از سربازان را مجهز به نیزه 
و سپردرحال حرکت می دیدگاهی سپررا 
های  نیزه  تا  نگهمیداشتند  خود  سر  روی 
دشمن برسر آنها فرود نیاید. این آرایش را  
الک پشتی می نامیدند.وقتی رژیم جمهوری 
لژیون  به  این آرایش  بر روم حکمفرماشد 

های 5000 نفری تبدیل شد

اقوام باستانی
درطول تاریخ اقوامی زیسته اند که اکنون 
نسل آنها منقرض شده است ویا با تغییراتی 
به  خود  فرهنگ  و  ورسوم  آداب   ، درنام 
زندگی ادامه می دهند . برای مثال  مایا ها ، 
اینکاها ، وایکینگهاو بسیاری دیگررا می توان 
نام برد. یکی از این اقوام مائوری ها بودند  
که در کنار سواحل دریاها و یا کنار رودخانه 
ها زندگی میکردندو بوسیله قایق های سبک  
ازنقطه ای به نقطه دیگر مسافرت می کردند.

این قوم در زالند نو بسر می بردند. نخستین 
رد پای انسان در زالند نو به دوهزارسال قبل 
باز می گردد اولین قومی که در زالند نو 

این  بودند  ها  نیزی  پولی  داشتند  سکونت 
مختلف  جزایر  از  خود  های  قایق  با  قوم 
آمدند.درسال  نو  زالند  به  آرام  اقیانوس 
100 میالدی پواینیزی ها با نام مائوری  از 
جزایر کوک  مارکیسا  به زالند نو آمدند. 
امروزه تعدادی از ساکنین رالند نو و جزایر 
هاوائی که خودرا از اعقاب پولینیزی ها می 
دانند مراکزی برای حفظ و توسعه فرهنگ 
پولینیزی دایر کرده و برای شناساندن این 

فرهنگ به دیگران تالش می کنند.

مرگ سیاه

بین سالهای 1347 تا 1351 میالدی  بیماری 
ُمسری مخوفی بنام طاعون همراه با ذات الریه 
دراروپا  جان بسیاری را گرفت که مرگ 
ومیر درطول این سالهارا مرگ سیاه نامیده 
نفر  میلیون  از 40  بیش  اند.دراین مصیبت 
درسراسر جهان  جان باختند که 25 میلیون 
نفر از اروپا بودند. گفته می شود این بیماری 
احتماال از چین به اروپا سرایت کرد. وآن 
زمانی بود که شاه چین بنام قبچاق   جسد 
به مرکز  با منجنیق  بیماری را  این  قربانیان 
شبه جزیره  در  ژنو  اهل  بازرگانان  تجارت 
کریمه پرتاب کرد.درسال 1347 طاعون به 
ژنو رسیدو به نقاط دیگر اروپا سرایت کرد. 

ولندن  درپاریس   1348 درسال  ازجمله 
به  موش  توسط  بیماری  این   . یافت  شیوع 
جوامع مختلف  منتقل می شد.بعد ذات الریه 
شیوع پیدا کرد که از طریق عطسه وسرفه 
طاعون  بیماری  شد.  می  منتقل  دیگران  به 
درایران نیز درهمان زمان بسیاری را کشت .

جنگهای گل ُرز
جنگهای  از  سری  سرخ یک  جنگهای گل 
خانواده  از  شاخه  دو  بین  که  بود  داخلی 
سلطنتی پالنتاژنت انگلیس برسر تخت وتاج 
این کشور صورت گرفت . دریک سو اهالی 
یورک با عالمت  ُرز سفید و ازسوی دیگر 
اهالی النکاستر با عالمت ُرز  سرخ باهم می 
جنگیدند.جنگ زمانی آغاز شد که شاه مردم 
النکاستر هانری ششم درسال 1453  دیوانه 
رافراگرفت  وبحران کشور  شد.و  آشوب 
شاه  برگزیدن  مسئولیت  که  وارویک 
رابرعهده داشت  ریچارد  دوک یورک را  

بجانشینی هانری ششم برگزید.
درسال 1455  هنری ششم بهبودی حاصل 

برسر  والنکاستر  یورک  بین  جنگ  کردو 
بازگرداندن هانری ششم به مقام خود 

آغازشد. ریچارد درسال 1460  کشته شد و 
دیوانه گردید.درسال 1961  دوباره  هانری 
با پیروزی یورکی ها پسر هانری ششم بانام 
ادواردچهارم به سلطنت برگزیده شد.هانری 
پیروزی  با  ماه   7 از  پس  باردیگر  ششم 
النکاستری ها  به سلطنت بازگشت اما بزودی 
کشته شد.ادوارد چهارم  درسال 1483 مرد 
به  و پسرش ادوارد پنجم که کودکی بود 
سلطنت رسید اما او وبرادرش دربرج لندن 
به  او  بجای  سوم  ریچارد  رسیدندو  بقتل 
سلطنت رسیداما ریچاردسوم هم در 22 اوت 
1485 بقتل رسیدو هانری هفتم  پادشاه شد و 
با الیزابت از اهالی یورک ازدواج کرد و به 

این ترتیب صلح برقرارشد.

انقالب صنعتی 
انقالب صنعتی به رشد سریع کارخانه های 
اشاره  میالدی    1700 درسالهای  صنعتی 
دارد. درسال 1764 جیمز هارگریوز یکی 
از نساجان  النکشایر موفق به اختراع  ماشین 
ریسندگی  شدکه می توانست از پشم ویا پنبه  
نخ تولید کند. قبل از انقالب صنعتی مردم 
بیشتر در دهکده های کوچک زندگی می 
کردند اما پس از این جهش صنعتی  مردم 
انقالب  آوردند  هجوم  بزرگ  شهرهای  به 
صنعتی از اواخر سالهای 1700 در انگلستان 
آغازشدو در اوایل سالهای 1800 میالدی در 
فرانسه،  ایاالت متحده آمریکا و آلمان نیز 

ادامه یافت .

ویتامین  E و فواید آن
 ویتامین E  به ویتامین سکس شهرت دارددر 
آزمایشکاه  این ویتامین را برروی حیوانات 
آزمایش کردند و دیدند حیوانات نری که  
ویتامین  E در بدنشان  به شدت کاهش می 
شد.در  می  کوچک  هایشان  بیضه  یافت  
حیوانات ماده که باردار می شدنددرصورت 
به  بدنشان جنین  در   E  بودن ویتامین کم 
داخل رحم جذب می شد و حیوان قادر به 
زایمان نبود.با اضافه کردن یک دانه گندم 
به   E ویتامین  از  روغن  سرشار  به  آغشته 
خوراک آن حیوان،   بار داریش احیا می شد.

  E ویتامین  برروی  که  پژوهشهایی  امروز 
صورت می گیرد نقش های عمده تری را که 
این ویتامین برعهده دارد بررسی می کنند.

پیشگیری  در   E ویتامین  نقش  مثال  برای 
قلبی  بیماریهای  از  و جلوگیری  از سرطان 
بررسی  می شود.واز آنجاکه بیشتر مردم از 
 E مواد غذائی که مصرف می کنند ویتامین
الزم را دریافت نمی کنند  اخیراً در آمریکا 
کمکی   داروی  بعنوان    E ویتامین  فروش 

بسیار افزایش یافته است .

هورمون چیست ؟
هورمون  ها پیام رسان های شیمیایی هستند 
که به طور مستقیم ازطریق  خون، به ارگان ها 
و بافت های بدن حمل  می شوند تا اعمال آن 
اندام ویابافت را تسهیل کنند. انواع مختلفی 
از هورمون وجود دارند که در جنبه های 
مختلف درفرآیندهای بدن عمل می کنند. 

برخی از آنها عبارتند از هورمونهای:
- توسعه و رشد

- سوخت و ساز بدن با مصرف  مواد غذایی
- عملکرد جنسی و رشد باوری و بهداشت

 - خلق و خوی
-  حفظ  درجه حرارت بدن

هورمونها از غده های داخلی دربدن تولید 
شوند.  می  وارد  جریان خون  به  ومستقیما 
تولید این غده ها بسیار کم است اما همین 
مقدارکم تغییرات بزرگی رادربدن ما ایجاد 

می کنند.

پُرسش
 وپاسخ

علمی
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ایران دچار سرنوشتی  بودا در  مجسمه های 
باربی  عروسک های  آن  از  پیش  که  شدند 
تلخش  طعم  سیمپسون ها  خانواده های  و 
جزو  مجسمه ها  این  بودند.  چشیده  را 
»مصادیق تهاجم فرهنگی« شناخته شده و 
از فروشگاه های تهران جمع آوری  شده اند. 
صیانت  ستاد  دبیر  انصاری،  جابری  سعید 
بهمن/16  از آثار فرهنگی، روز شنبه )28 
فوریه( اعالم کرد که گشت های بازرسی با 
شناسایی فروشگاه های عرضه کننده مجسمه 
هماهنگ  در حرکتی  تهران  در سطح  بودا 
این  جمع آوری«  و  »پاکسازی  به  دست 

فروشگاه ها زده اند. این عملیات قرار است

هزار   600 پاداش  تعیین  سوئد  آکادمی 
دالری برای اجرای اعدام سلمان رشدی را 
»نقض آشکار قوانین بین المللی« خواند. به 
تازگی حدود 40 رسانه دولتی در ایران این 

مبلغ را به جایزه پیشین افزودند.
خبرگزاری »فارس« بهمن ماه سال گذشته 
شرکت کنندگان  که  بود  داده  گزارش 
دیجیتال  رسانه های  نمایشگاه  سومین  در 
یک جایزه 600 هزار دالری برای اعدام 

سلمان رشدی تعیین کرده اند.
 آکادمی سوئد گفته است: »این حقیقت

گفته  به  یابد.  ادامه  نیز  آینده  روزهای  در 
جابری انصاری مجسمه های بودا از »مصادیق 
کرده  اضافه  او  هستند.  فرهنگی«  تهاجم 
این  از  مصادیقی  ترویج  با  »دشمن  است: 
دست سعی در تغییر سبک زندگی و باورهای 
دینی مردم دارد؛ چراکه این گونه مجسمه ها 
باور  و  سبک  و  عقیده  یک  ترویج کننده 
دینی است و ]دشمن[ می خواهد با این نمادها 

فرهنگسازی کند.«
این مقام مسئول از صدا و سیما و مطبوعات 
و  »روش ها  مورد  در  تا  است  خواسته 
نشانه های  و  نوظهور  عرفان های  ترفندهای 

کاذب آنها« اطالع رسانی کنند

که حکم اعدام به عنوان مجازاتی به خاطر 
نگاشتن یک اثر ادبی صادر شده، همچنین 

به منزله نقض جدی آزادی بیان است.«
سلمان رشدی در پی انتشار رمان »آیه های 
خمینی،  آیت اهلل  سوی  از  شیطانی« 
بنیانگذار جمهوری اسالمی، مرتد شناخته 
 1989 سال  در  او  اعدام  حکم  و  شد 
از  موجی  قتل«  »فتوای  این  شد.  صادر 

اعتراضات جهانی را در پی داشت.
موضعگیری  سوئد  آکادمی  سال  آن  در 

واحدی نسبت به این رخداد نداشت. 

باراک اوباما نخستین رئیس جمهور آمریکا 
دیدن  کوبا  از  سال   88 از  پس  که  است 
می کند. مقامات کوبایی با خواست اوباما 
برای دیدار با فعاالن حقوق بشر موافقت 
کرده اند. پیش تر از برخی محدودیت های 
مسافرتی میان دو کشور کاهسته شده بود.

جمهور  رئیس  تاریخی  سفر  آستانه  در 
از  نفر   200 از  بیش  هاوانا  به  آمریکا 
به  شدند.  دستگیر  کوبا  دولت  منتقدان 
اغلب  بین المللی  خبرگزاری های  گزارش 
رخ  کوبا  شرقی  مناطق  در  دستگیری ها 

داده است.
آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما،  باراک 
مارس/اول   20( یک شنبه  بعدازظهر 
فروردین، به وقت محلی( وارد هاوانا شد. 
خانواده اوباما در این سفر او را همراهی 

می کردند.
جمهور  رئیس  یک  سفر  نخستین  این 
کنون  تا   1928 سال  از  کوبا  به  آمریکا 
است. کاخ سفید پیش تر اعالم کرده بود 

اجازه  به  مشروط  کوبا  به  اوباما  سفر  که 
مالقات با فعاالن حقوق بشر در این کشور 
خواست  این  با  کوبایی  مقامات  است. 

اوباما موافقت کرده اند.
کشور  دو  شهروندان  میان  جدید  روابط 
به  است.  شده  آغاز  اوباما  سفر  از  پیش 
گفته گزارشگران آلمانی در بخش قدیمی 
شهر هاوانا، پایتخت کوبا صدها گردشگر 
همسایه  از  دیدار  سرگرم  آمریکایی 

جنوبی خود هستند.
سال های  در  آمریکایی  شهروندان  سفر 
گذشته نه تنها امکان نداشت، بلکه ممنوع 
بود.  پس از گذشت 54 سال از تحریم ها، 
شهروندان آمریکایی به عنوان »گردشگر 
اجازه  گروهی  صورت  به  و  فرهنگی« 

بازدید از کوبا را یافته اند.
در سال 2014 بیش از 80 هزار آمریکایی 
 2015 سال  در  کردند.  بازدید  کوبا  از 
 80 رشدی  آمریکایی  گردشگران  شمار 

درصدی نسبت به سال پیش داشت.

وزیر کشور دولت خاتمی می گوید تصمیم 
شورای نگهبان برای باطل کردن آرای مینو 
خالقی، منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم 
گزارش  منابع  برخی  ندارد.  قانونی  مبنای 
داده اند که این شورا خالقی را رد صالحیت 

کرده است.
بررسی  از  پس  نگهبان  شورای  روایتی  به 
خالقی  آرای  تائید  از  اصفهان  انتخابات 
این  دیگر  روایت  به  و  کرده  خودداری 
شورا در اقدامی بی سابقه صالحیت او را پس 
از انتخاب شدن از سوی رأی دهندگان رد 

کرده است.
کشور  وزیر  الری،  موسوی  عبدالواحد 
گفت:  باره  این  در  خاتمی  محمد  دولت 
»بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت 
داشته  مشکلی  کاندیدایی  اگر  انتخابات، 
نظارت  هیئت های  یا  نگهبان  شورای  باشد، 
و  کرده  پیدا  ورود  نمی توانند  اجرائی  و 

رسیدگی کنند.«

موسوی الری در گفت وگویی با روزنامه 
شرق که متن آن شنبه 14 فروردین منتشر 
نیست  ممکن  اصوال  که  کرده  تاکید  شد 
در برگه هایی که نام پنج نفر بر آن نوشته 
شده آرای 4 نفر را تائید و رأی یکی را 

باطل اعالم کرد.
به  موفق  اسفند  هفتم  انتخابات  در  خالقی 
کسب 193 هزار و 399 رأی شد و تنها 
راه یافتگان  اول  نفر  از  رأی کمتر   7300

اصفهان به مجلس دهم داشت.
کشور  وزارت  می گوید  الری  موسوی 
اعتبارنامه  قانونی خود  باید مطابق وظیفه 
خالقی را به مجلس بفرستد و دولت نباید 

زیر بار این روند و مسیر برود.
مقام  هیچ  به  نگهبان  شورای  که  آنجا  از 
اینکه  احتمال  نیست  پاسخگو  ومرجعی 
راه  مالها  مجلس  به  بتواند  خالقی  خانم 
یابد بسیار کم است. باید منتظر بود ودید 

چگونه رأی مردم نادیده گرفته می شود

دین  پیرو  حرف  در  ژاپنی ها  سوم  دو 
همانند  هم  اما در شرق دور  هستند.  بودا 
بسیاری دیگر از نقاط جهان گرایش مردم 
است. چند راهب  یافته  به مذهب کاهش 
دست  دین  به  مردم  ترغیب  برای  ژاپنی 
یک  گشودن  زده اند:  جدید  ابتکاری  به 

میخانه. 
شامگاه یکشنبه میخانه کوچک Vows در 
محله تفریحی »یوتسویا« در توکیو جای 
پیشخوان  پشت  نیست.  انداختن  سوزن 
کله هایی  با  الغراندام  جوان  مرد  چند 
تاس مشغول مخلوط کردن نوشیدنی های 

سفارشی هستند.
منوی این میخانه با منوی میخانه های دیگر 
مذهبی  عبارات  کنار  در  هست؛  متفاوت 
نیز اسامی عجیب  چاپ شده، نوشیدنی ها 
و غریبی دارند: آتش جهنم، سعادت کامل 

و بردگی عشق و شهوت.
در این بین یکی از بار تِنِدرها )کسی که 
به  بار آماده و  الکلی را در  نوشیدنی های 
موسیقی  برنامه  می کند(  عرضه  مشتری 
شب را اعالم می کند و بالفاصله ضربات 
پخش  بلندگوها  از  موسیقی  کوبنده 

می شوند.
اما نکته مهمی که این میخانه را از هزاران 
می کند،  متمایز  توکیو  در  دیگر  میخانه 
می کنند؛  اداره  را  آن  که  است  کسانی 
زیرا که این میخانه توسط راهبان بودایی 

می چرخد.
یوشینوبو فوجیوکا، خواننده 39 ساله این 
شبکه  خبرنگار  هانفلد،  یورگن  به  میخانه 
می گوید:  توکیو  در  آلمان   ARD خبر 
متون  با  را  جوانان  محاوره ای  زبان  »من 
او  می کنم.«  ترکیب  بودیسم  قدیمی 
که  ترانه ای  موضوع  می دهد ،  توضیح 
خوانده حول محور پشیمانی می گذرد. نام 
»ِسن  راهبگی  لباس  در  مذهبی  فوجیوکا 

نِن« به معنای »قرائت گر خوب« است.
مغشوش  و  آشفته  جهان  در  وی  گفته  به 

اما  هستند،  مسیر  دنبال  به  مردم  امروز 
مردم دیگر برای نیایش به معابد نمی آیند 
و برای همین هم »ما باید حواسمان جمع 

باشد«.
فوجیوکا اضافه می کند: »اگر ما فقط در 
نسل  با  ارتباطمان  بنشینیم،  انتظار  به  معبد 
جوان را از دست می دهیم. خیلی ها گمان 
روزهای  برای  فقط  بودیسم  که  می کنند 
عزاست؛ برای آن دنیا. اما این تصور غلط 
است. درست همین حاالست که جوانان به 
دنبال کمک روحی هستند و اینجا جایی 
یک  می کنند.«  مالقات  را  ما  که  است 
می گوید  آلمانی  خبرنگار  به  جوان  زن 
این  به  که  است  بار  دومین  برای  که 
پیشخوان  است: »نشستن دم  میخانه آمده 
کار  یک  تِنِدرها  بار  با  کردن  صحبت  و 
اصل  در  تِنِدر  بار  وقتی  اما  است.  عادی 
می کند!  فرق  قضیه  باشد،  راهب  یک 
فکر  بعدش  اما  بود  مضحک  کمی  اولش 
فردی  به  منحصر  فرصت  عجب  کردم 

است برای تصفیه کردن روحم.«
سن نن، راهب آوازه خوان، این میخانه را 
16 سال پیش تأسیس کرد. در مجموع 13 
راهب از فرقه های مختلف اینجا مشغول به 

کار هستند.
او می گوید که در تمام این سال ها به افراد 
مشتریانی  و  است  کرده  کمک  زیادی 
بوده اند که بعدها به صورت آکادمیک به 
دنبال مطالعه و یادگیری بودیسم رفته اند و 

حتی چند نفرشان خود راهب شده اند.
سن نن با این همه تأکید می کند که نجات 
روح  مهم تر از هر چیزی است. او سپس از 
دوستی تایلندی تعریف می کند و می گوید 
که از پنج سال پیش نزد این دوست بودیسم 
کهن را تحصیل می کند. به اعتقاد سن نن در 
ژاپن این اعتقاد وجود دارد که هر روحی 
دیگر  کشورهای  در  اما  می پذیرد،  نجات 
کار سخت تر است. سن نن بر همین اساس 
بودیسم  که  می کنم  فکر  »من  می گوید: 

ژاپنی نسبتا سطحی است.«

ازهمه جــــــــــــا

جاازاینجا
زآن

ا مجسمه های بودا در ایران از »مصادیق تهاجم فرهنگی« است

آکادمی سوئد تجدید فتوای قتل سلمان رشدی را محکوم کرد

تصمیم شورای نگهبان برای باطل کردن آرای مینو خالقی، دستگیری ۲۰۰ منتقد کوبایی در آستانه سفر اوباما به هاوانا

ترغیب مردم به دین بودا با صرف یک گیالس شراب
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بیماری پارکینسون ) Parkinson زوال عقل( 
از شایع ترین بیماریهای مزمن و استحاله ای 

دستگاه عصبی است .
علت بیماری

بیماری شناخته  درغالب موارد علت اصلی 
نشده است . عفونت ویروسی مغز ، داروهای 
روانی ، وسموم مختلف  به ندرت  موجب 

بروز  بیماری می گرئنئ.
دربیماری پارکینسون  سلولهای عصبی ناحیه   
Basal Ganglia  مغز  که ترکیب شیمیائی  
دوپامین )Dopamin ( را بوجود می آورند  
از بین می روند. دوپامین  ماده ای است  که 
برای  هدایت جریان  عصبی  ضروری می 
باشد فقدان  این ماده موجب بروز لرزه ، 
سفتی عضالت ، وازبین رفتن هم آهنگی کار 

عضالت می گردد.
عالئم 

 عالئم اصلی  دربسیاری از بیماران عبارتست 
از  لرزش دستها ، بازوان ، ساق پاها، فک 
اندام   ، تنه  عضالت  سفتی  و   ، وصورت 
فوقانی وتحتانی ، وکندی حرکات ، وازبین 
پیشرفت  با  دستها.   ظریف  حرکات  رفتن 
فعایت  انجام  مانع  اندام  لرزش  بیماری  
اشکال  دچار  بیمار  گردد.  می  روزانه  های 
درمکالمه ، بلع ، جویدن ، عدم تعادل درراه 

رفتن ، وانجام وظایف دیگر می گردد.
عالئم دیگر عبارتند از کم خوابی ، افسردگی 
 . روحی  اختالالت   وسایر  اضطراب   ،
درموارد پیشرفته بیمار دچار کم حافظگی ، 
توهم ، چهره بی حالت ، پلک زدن آهسته 
، اشکال در دفع ادرارو یبوست می گردد. 
مبتال  درافراد  پارکینسون  بیماری  شدت 

مختلف است .
تشخیص بیماری 

تشخیص دقیق بیماری پارکینسون  درابتدا 

ممکن است مشکل باشد زیرا درحال حاضر 
آزمایش خون  و آزمایش های دیگر  برای 

تشخیص وجود ندارد. 
باشرایط موجود  تشخیص بیماری بر مبنای 
پیشینه بیمار وامتحانات عصبی  است . درپاره 
ای موارد  آزمایش  اسکن مغز یا آزمایش 
های دیگر برای  رد بیماریهای دیگر ضروری 

است .
پیشرفت بیماری 

دستگاه  مزمن   ازبیماریهای  پارکینسون    
گمراه  درابتدا  عالئم   باشد.  می  اعصاب 
کننده  بوده و بتدریج ظاهر می گردند، وبه 

مرورزمان  تشدید می گردند. 
اختالالت  حرکتی دربرخی از بیماران منجر 
به از کارافتادگی ، ودربرخی دیگر غیرقابل 

مالحظه است .
درمان 

درمان   برای  قطعی  داروی  حاضر  درحال   
این بیماری مغزی پیش رونده وجود ندارد. 
کاهش  به  موجود  باداروهای  سریع  درمان 
لرزش ، سفتی عضالت وسایر عالئم  ناتوان 

کننده کمک می کند.
و    Levodopa لودوپا  داروی  دو  معموال 
کاربی دوپا Carbidopa همزمان برای درمان  
گردند.  می  تجویز  پارکینسون   بیماری 
دوپامین   میزان  افزایش  به  لودوپا  مصرف 

درمغز کمک می کند.
لودوپا  دراغلب موارد  مؤثرواقع می شود  
ولی کلیه عالئم بیماری را تخفیف نمی دهد. 
این دارو  بیشتر به تخفیف  سفتی عضالت  و 
کندی حرکات  کمک می کند. ولی اثر آن 
در کاهش لرزش ، ودرمان عدم تعادل کمتر 
برای     Cholinergic داروهای ضد   . است 
کنترل  لرزش وسفتی عضالت ممکن است 

مؤثرواقع گردند.

و    Pramipexole مانند  دیگر  داروهای 
برروی  دوپامین   مانند  به     Ropinirole
ضدویروسی   داروی  کنند.  می  عمل  مغز 
به  موارد  ای  درپاره  نیز   Amantadine
تخفیف عالئم کمک می کند. اخیرا اداره 
مواد غذائی وداروئی آمریکاFDA  مصرف  
Rosagiline  همراه با لودوپا رابرای درمان 
موارد پیشرفته  بیماری پارکینسون  تصویب 

کرده است .
به باور برخی از کارشناسان  مکمل های زیر 
اگر در دوره های اول بیماری مصرف شوند 
، دردرازمدت  ممکن است موجب کندی 

پیشرفت بیماری گردند.
بیشتر  ونیز  ویتامین  این   «  B6 ویتامین   -
مکمل ها تولید ترکیب شیمیائی  دوپامین 
را درمغز افزایش می دهند. آوکادو ، سیب 
زمینی ، موز و ماهی منابع خوب آن هستند.

- کوانزیمQ 10 : 50 میلیگرم سه بار درروز 
همراه با غذا

- ویتامینE  : 400 واحدبین المللی درروز
- ویتامینC : 1000 میلیگرم دوبار درروز

- اسیدهای آمینه : 1000 میلیگرم تیروزین 
، 1000 میلیگرم متیونین ، 500 میلی گرم 
استیل ال کارنیتن و 100 میلیگرم فسفا تیدیل 

سرین درروز.
- روغن بزرک )Flax seed(  یک قاشق غذا 

خوری درروز همراه با غذا
بار  سه  میلیگرم   80 :  Ginkgo Biloba   -
در  افزایش گردش خون  موجب   . درروز 

مغز می شود.
-  NADH :  از مشتقات  نیاسین 50 میلیگرم 

درروز
درمان جراحی 

واقع  مؤثر  داروئی  درمان  که  درمواردی 
استفاده  توان  می  جراحی  عمل  از  نگردد 

وداروئی   غذائی  مواد  اداره  اخیرا  کرد. 
تحریک   به  موسوم  FDA  روش  آمریکا  
 Deep Brain Stimulation(( مغز   عمقی 
DBSرا به تصویب رسانده است . برای انجام 
این عمل الکترودهائی راکه به یک دستگاه  
کوچک الکتریکی  موسوم به » تولید کننده 

ضربان« متصل است  وارد مغز می کنند.
دقیق   ریزی  برنامه  به  نیاز     DBS روش 
ضربان  گننده  )تحریک(  تولید  دستگاه 
داردونیاز به تجویز لو دوپا وداروهای مشابه 

را کم می کند. 
عالوه براین  ، این روش درمانی حرکات 
غیرارادی ناشی از تجویز  لودوپا را کاهش 
تحرک   وافزایش  لرزش  تخفیف  وبه  داده 

بیمار کمک می کند.
اکنون پژوهش های  جدیدی توسط مؤسسه 
 )NINDS( و سکته  بیماریهای عصبی  ملی 
وابسته به انستیتو ملی بهداشت  آمریکا  برای 
جلو گیری  وتشخیص  زودرس  بیماری ،  

آگاهی 
از چگونگی پیشرفت آن ، وکشف داروهای 

چدید درجریان است .
دانشمندان تأثیر عوامل زیست  محیطی  مانند 
عوامل  نیز  و  فرد،  زندگی  شیوه   ، سموم 
ارثی مانند ژن های معیوب را مورد مطالعه 

قرارداده اند.
آماری ازبیماری پارکینسون

دچار  آمریکائی  میلیون  تقریب یک  به   -
این بیماری هستند. بنا به گزارش نؤسسه ملی 
NINDS از هر یکصد نفر ، یک نفر مبتال به 

بیماری می شود.
- سالیانه به تقریب 50 هزار مورد بیماری 
پارکینسون درایاالت متحده  تشخیص داده 

می شود.
- به تقریب 10 میلیون  نفر در دنیا  دچار این 

بیماری هستند.
بیماری  بروز  احتمال  سن   پیشرفت  با   -
افزایش می یابد. بیماری غالبا افراد  باالتر از 

60 سال را مبتال می کند.
- به تقریب 5 تا 10 درصد  افراد مبتال  به 
بیماری پارکینسون  درسنین  پائین تر  از 50 

سالگی هستند.
- مردها یک برابرونیم بیشتر از زنها استعداد 

به ابتالء به بیماری رادارا هستند.

قول  از  سپیدوسیاه  مدیر  بهزادی   علی  
مصطفوی   با  زمانی  که  مشیری  فریدون 
درمجله روشنفکر  همکاری داشت می گوید 
:  شاه اوایل وقتی به سفر خارج  می رفت 
، روزنامه نویس هائی راهم با خود می بُرد. 
دریکی از سفرهایش  به شوروی  قرارشد 
روز  باشد.  همراهان  جزو   هم  مصطفوی 
حرکت  در دقایق آخر مصطفوی  متوجه 
شد  اسم او ن  هواپیمای شاه نیست . اوباید  
درهواپیمای  دوم که مخصوص  پیشخدمت 
فقط  کند.  سفر  بود  گارد   سربازان  و  ها  
توانست خودش رابه دکتر اقبال برساند  و 
جریان رابه او بگوید. زمانی بود که  اقبال 
وزیر دربار بودورابطه اش با روزنامه نویس 
بقیه  بود.  خوب  مطبوعات  وکانون  ها  
ما   برای  دربازگشت  مصطفوی   ماجرارا  
اینطور تعریف کرد: اولین توقف هواپیما  
درباکو بود. همینکه هواپیما  برزمین نشست  
نزدیک شدند  به هواپیما   نفر   دیدم چند 
معرفی  را  خودم  کردند.  صدا  مرا  واسم 
کردم  . گفتند پوزش می خواهیم . درمورد 
شما  اشتباهی رخ  داده شما باید  درهواپیمای 
اول  سوار  می شدید. بفرمائید برویم آنجا. 
است  کرده  را  خودش  کار  اقبال  فهمیدم 
. اول از اینکه  اینطور بمن  توهین کرده 
بودند  خیلی ناراحت  بودم ولی درطول  سفر 
پیشخدمت ها  وسزبازان که مرا شناختندچنان 
پذیرائی  شایانی  از من کردندوآنقدر بمن 
احترام گذاشتند  که وقتی سوار  هواپیما ی 
شاه شدم وتفرعن وتکبر درباری ها وملتزمین  
رکاب را دیدم  دلم برای همسفرهای  اولم 
تنگ شد. اینجا بود. اینجابود که  بیاد گفته 
وینستون چرچیل  افتادم که  درپاسخ روزنامه 
نگاران  گفته بود : » من  ریاست در جهنم را  
به دربانی  بهشت  ترجیح می دهم .«  ازآن 
روی درطول سفر  هروقت فرصت  پیدا می 
کردم  نزد دوستان  پیشخدمت  میرفتم ووقتم 
را با آنها می گذراندم . مصطفوی  درباره 
روزنامه نویس ها  که بخاطر  بدست آوردن  
تیراژ ، دوستی  و آشنائی وراز نگهداری  را 
فراموش می کردند  داستانی از  سعدی نقل 
می کرد  که با تغییراتی  درکلمات  اینجا 
می آورم . می گفت  روزی سعدی  درخانه 
. سعدی گفت  زد  در  بود. کسی   نشسته  
کیه؟ مرد پاسخ داد  منم . سعدی جواب داد  
کالهت برسر زنم .  زنش اعتراض کرد  این 

چه حرفی بود  زدی . آخر من زن تو هستم 
. سعدی گفت : یعنی  تو می خواهی من  
وزن شعر به این خوبی را  خراب کنم که 
تو ناراحت می شوی ؟ از آن پس هروقت  
می دید کسی  درروز نامه یا مجله ای  چیزی 
را نوشته  که نمی بایست  بنویسد  می گفت  
وزن شعر سعدی است . اوزان را که شاعر 
نباید  بخاطر دوستی  وخویشاوندی  و ناموس 
و این حرفها  ندید بگیرد. مصطفوی عاشق  

فرانسه بود بویژه پاریس . می گفت :
»دردنیایک شهر  وجود دارد  و هزار دهکده 
. شهر  پاریس است« و بعد دهکده هارا نام 
 ، بروکسل   ، لندن   ، »واشنگتن   : برد  می 

توکیو ، پکن ، سیدنی ، ریودوژانیرو ....« 
 ! رفت  یادت  دیگر   شهر  گفتم  یک  می 
دیدم   می  اورا  آمیز   استفهام  قیافه  وقتی  
می گفتم  رشت . می گفت  درآنصورت 
باید   شیرازراهم  اضافه کنم . دراین مورد  او 
عقیده سعدی  شاعر شیرازی را  ئاشت وقتی 
گفت :» چه هندو چه سندو چه برو چه بحر

همه روستایندو شیراز شهر.
را  کسانی  حرف  اصرارداشت   مصطفوی 
که می گفتند  سنگ مفت گنجشک مفت  
اشتباهی   را  این  گفت  می  کند.  اصالح  را 
می گویند، درستش این است  سنگ مفت  
باشد  قرار  اگر  چون  صنار.  گنجشک  
گنجشک هم مفت باشد  پس زحمت  سنگ 
انداختن  و زدن گمجشک  چه سودی دارد؟

گفتم که مصطفوی  خوش صحبت بود و 
خوش محضر و بذله گو بود همین ویژگی  

ها باعث می شد  بارجال  دست اول  ارتباط

 نزدیک برقرار کند  اما من بعکس او  یار 
معزوالن و مغضوبان بودم و همینکه  یکی 
از آنها  به وزیری یا نخست وزیری  میرسید  
باز مصطفوی  با او گرم می گرفت  و مرتب 
بدیدارش می رفت . من می گفتم : رحمت  
مثل اینکه   من وظیقفه دارم افراد را تا دِر 
اتاق وزارتشان  همراهی کنم  تادرآنجا تو 
با خنده می   . بگیری  از من تحویل  آنهارا 
گفت : چه می شود کرد  اینها همه  دراثر 

شیرینی و شیرین زبانی  من است .
مصطفوی  درمدارس  آمریکائی  ودارالفنون  

حقوق  دانشکده  واز  خواند  درس  تهران  
بعدبرای   . گرفت  لیسانس  مدرک  تهران  
درجه   اخذ  وبا  اروپارفت  به  تحصیل  ادامه 
دکترای اقتصاد  از دانشگاه پاریس  به ایران 
بازگشت . مصطفوی سالها  درروزنامه های 
مختلف  نویسندگی می کرد وسرانجام  مجله 
هفتگی روشنفکر را به مدیریت  خویش بنیاد 
گذارد.... چندی هم  رئیس اداره  اطالعات 

ومطبوعات  وزارت امور خارجه بود.
از کتاب پژوهشگران  معاصر جلد 6 صفحه 

672. از انتشارات  فرهنگ معاصر 1383

)1363 -1298 ( صطفوی  م رحمت  از  یادی 

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

 دکتر همایون آرام - نیویورک    هب انتخاب  م.ع.آشنا

بیماری پارکینسون
) پژوهش های جدید(

تعدادی ازافراد مشهور که به پارکینسون مبتال هستند

              دکتر علی بهزادی                                   فریدون مشیری                                    دکتر منوچهر اقبال
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محمد ذکائی »هومن«

جشن جواهن

کرم خدا امینیان

ژاله اصفهانی - 1340

انتـظار
امسال هم بهار پرازانتظاررفت

هربرگ گل پرنده شدو ازچمن گریخت
بازآن بنفشه ها که بیادتوکاشتم

اشک کبود سبزه شدوروی خاک ریخت
 ازبس که عمرتلخ جدائی درازشد

ترسم مراببینی ونشناسی این منم
گرسرنهم بکوه وبیابان شگفت نیست 

.
دیوانه ی غم تو و دوری میهنم

       ردرپندنیلی    شعروزغل
ابراهیم صهبا

اردتشهبی شیراز
   

حسرت

نوبهار سنندج

کنون ما ه خوش اردیبهشت   است 
بهــــــارش گل نشان والله پرور
 نسیمی دلکش وجانانـــــــه دارد
ترا از محنت گیتی فـــراغ    است
بود خاکش دالویزوطــــــربناک
که خواهــــد هرکسی الهام گیرد
کز آنها پارســـی را افتخار است
را ارم«  »گلستان  کن  گذاری 
شیرازباشد چنان  هرشهری  نه 
دلگشا«یش »باغ  مفتون  شوی 
گذارت »باباکوهی«اراُفتد  به 
نازنینند و  ظریف  نکویانش 
چه نیکو »حافظ« شیرین زبان گفت
مثالش بی  » خوشا شیرازووضع 

که شیراز ازطراوت چون بهشت است
هوای آن دل انگیـز ومعطـــــــر
شـراِب لطف در پیمانـــــه دارد
 زیارتگاهت آن شاه چــراغ است
  مزار »حافظ« و »سعدی« ست این خاک
زشعر این دو شاعــــر  وام گیرد
همــه اشعار آنهــا شاهکار است

را        هرقدم  ببینی  گل  غرق  که 
نازباشد زسرو  پُر  باغش  که 
باصفایش باغ  گرکه  ببینی 
کند صد چشمه ی عرفان نثارت
آفرینند عشق  آن  چشمان  سیه 
توگوئی آن سخن را این زمان گفت
زوالش« نگهداراز  خداوندا 

گشاآمدازدیارسنندج نافه  نسیم 
زمین زمشعل گل گشت همچو وادی ایمن
رساند بادصبا مژده ی گل و برخاست
خوشا هوای فرحبخش خسروآبادش
گل ریاض بهشت برین نخواهدشد
طبق طبق بکف آورده مصروبنگاله
ندیده دیده چنین شهرو شهریارچنین
زالله وگل وسنبل نمیرسد »حسرت«

گشود نافه ی مشکین چوزلف یارسنندج
چراغ الله برافروخت کوهسارسنندج
خروش وناله مرغان مرغزارسنندج
کزوست پُرزریاحین وگل کنارسنندج
ببرگ وبوی گل ِروی گلعذارسنندج
نثارسنندج ازپی  شکر  تنگ  و  نبات 
شهرشهریارسنندج ازاین  اهلل  تبارک 
سنندج نوبهار  به  نکویان  بهارُحسن 

نیمایوشیج 

   

بار؟ بُنان بهر چه بگشایی  ابربهــــار  برخار  ای   : گفتم  بهار  باابر 
خندیدوگریست ابرو گفت: ای غمخوار             درپیش عطای ما چه گلزاروچه خوار

آمــــــدبرم آن نگار چون ماه تمام            کزروز بهـــــار باتو دارم پیام
با اینهمه ام گل ، چه بری ازگل نام؟ پرسیدمش از حال گل ، آورد عتاب: 

گفت ابر بهــــار با گل ای شاهدباغ   ازخونت برجبین که بگذاشته داغ؟
گل گفت: دلم چوبازبان گشت یکی   زینگونه برافروخت مرا همچو چراغ

  غمام

بـهارهـمدان

طرح چهره ی نیما از کیخسرو بهروزی

کرد ارغوانی  چهره  آمدوگل  بهار 
بهشت روی زمین  گشت جلگه ی همدان
خوش است باده گساری کنار کشت کنون
پریرخی که ندید آفتاب سایه ی او
زکنج صومعه برخیزو سوی میکده آی
چه غم که بی سروپایی براه دوست »غمام«

بروی سبزه وسوسن گهرفشانی کرد
خوش است گردش این دشت گرتوانی کرد
کرد سایبانی  الوند  برسِر  ابر  که 
گمان مکن که برویش نظر توانی کرد
که کسب فیض ازاین بامودرتوانی کرد
کرد پاوسرتوانی  بی  مرحله  طی  که 

درجان این درخت ، توجشن جوانه ای
بهاردررگ من موج می زند خون 
آه ای پریچه ، خانه ی من ازتوروشن است
از خواندن تو جان ودلم تازه می شود
حقا که شعرناب زتو آب می خورد
با آن تن رسیده ، توشیرین تری زجان
ای نازنین ، به دیده ی من نقش خودبین
شب رادرون چشم تو بینوته می کنم
یک شعر تربخوان به ترنم  زجویبار
غم نیست گرجهان همه بیگانگی کند

 سرسبزیم زتوست که سبزآشیانه ای
گل می کنم به شوق تو با هربهانه ای
براین دریچه ، جلوه ی ماه شبانه ای
خوبا، توخوش ترین غزل عاشقانه ای
ای خوبتز زخواب ، عجب نازکانه ای
ای میوه ی جوان ، توعجب نوبرانه ای
بنگر دراین حقیقِت روشن ، فسانه ای
چونان مسافری که درآید به خانه ای
تابشکفم چوگل به طنین ترانه ای
وقتی تو بی مضایقه بامن یگانه ای

روزی طرح از کیخرسو�ب

است نوروز  بامداد  منا  روی  سپید 
جفای یار به فصل بهار جانفرساست
مران زساحت بستان عشق این دل را
ابد تابه  باد  نوروز  دولت  خجسته 
داند کی  نگار  لعل  و  باده  حدیث 

سیاه چشم منا گاه غمزه  امروزاست
توان سوزاست ایام گل  به  یار  فراق 
که درهوای غمت مرغ دست آموزاست
که بوسه ازلب خوبان روا به نوروز است
فقیه شهر که این نکته سخت مرموز است

د نوروز بامدا

چون پرند نیلگون برروی پوشد مرغزار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس
دوش وقت نیمه شب بوی بهار آوردباد
بادگوئی مشک سوده دارداندرآستین
تابرآمد جامهای سرخ ُمل برشاخ گل
نما بوقلمون  لباس وراغ  بوقلمون  باغ 
سبزه اندرسبزه بینی چون سپهراندرسپهر

پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار
بیدرا چون پّر طوطی برگ روید بی شمار
بهار بوی  ُخرما  و  بادشمال  حبذا 
لعبتان ساده  دارد درکنار باغ گوئی 
پنجه های دست مردم سرفرو کرداز چنار
آب مروارید  رنگ و ابر مروارید بار
خیمه اندرخیمه بینی چون حصار اندرحصار

بوی بـهار فرخی سیستانی

مولوی )قرن هفتم هجری(

دی شد وبهمن گذشت ، فصل بهاران رسید،
جلوه ی ُگلشن به باغ، همچو نگاران رسید

 زحمت سرما ودود، رفت به کوروکبود،
شاخ گِل سرخ راوقت نثاران رسید

***

این درختانند همچون خاکیان،
دست ها برکرده اند از خاکدان؛

بازبان سبز و بادست دراز
ازضمیر خاک می گویند راز.
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که من زنده درپیکر مردمم
اگر چند، درازدحامش ُگمم

درین کهکشان ، ذره سان زبستم
گراو نیست ، من نیز هم نیستم

نمی میرم اصال ، که من زنده ام
جهان تا بود ، باعث خنده ام .
در  هزل  و  طنز  که  هستند   نویسندگانی 
که   درجوامعی   . آمیزد  می  بهم  آثارشان 
مردم   به  انتقادی  تفکر  مجال  حکومت  
نمی دهد  و بانوع  تفکر یااثری که ایجاد 
طنز   ، است  مخالف   کند  انتقادی  تفکر 
فکاهه   راه  که  دهند   می  ترجیح  نویسان  
ادا  خودرا  مقصود  گوئی   یابذله  نویسی  
کنند. آنها  تعمداً  سعی می کنند  تادر نظر 
حکومت  بعنوان  فکاهه نویس  و کسی که 
کنند،  است جلوه  فقط خنداندن   کارش  
خنداندن  نفس  که  کنند   احساسمی  چون 
،  مصونیتی  برای آنها ایجاد  می کند که 
درغیر آن  ودرحالت  جدی بودن  فاقد آن 
خواهند بود. هنِر منوچهر محجوبی چنین 

آمیزه ای بود.
قابل توجه اوباش محترم 

سپاه پاسداران استخدام می کند
خودرا  وقساوت  جهالت   ، رذالت 
دراختیار جمهوری اسالمی قرار دهید. 
توانند   می  شرایط  حائز  داوطلبان  
همه روزه با دردست داشتن  دو قبضه  
گواهی  ی  برگه  و  دار  ضامن  چاقوی 
سوء پیشینه  از دفتر امام ، به مراکز سپاه 

مراجعه کنند.
قاتلین حق تقدم دارند.

برای ملتی که قرن ها زیر  مهمیز اختناق  
حتی  هرگز   و  پازده   و  دست  واستبداد  
مطبوعات  رنگ  خواهی  تجدد  دردوران 
آزاد، احزاب آزاد و اجتماعات  آزاد را ندیده 
است طنز و هزل درحکم اسلحه ای بوده که 
به تنهائی  کار همه ی این نهادها را می کرده 
است . گفتم اسلحه ، و غلط گفتم ، چون طنز 
نویس  و طنز پرداز  شاید از تنها چیزی که 
وحشت ونفرت دارد  چماق و اسلحه است. 
بهتر است بگوئیم  لُنگ مال نصرالدین  و 
مال  دیدند   است که روزی  این  داستانش  
با  دادوفریاد  از مردم کمک می طلبدکه 

ایهاالناس ، دزد فرش و روانداز و زیرانداز 
و خرقه و دستار مرابرده است . وقتی تحقیق 
کردند  معلوم شد تنها  لُنگی ازاو به سرقت 
رفته است . گفتند چرا دروغ گفتی ؟ گفت 
مطلب همان بود که گفتم ، چون  این لُنگ  
را من بجای  آن همه چیز بکار می بُردم. طنز 
هم درزندگی ما  چنین کاربردی  داشته است 
مکتوب  از صحنه ی  آن   وغیبت  وحذف 

وعاطفی  ذهنی  بزرگ  خالء   همیشه   ما  
درزندگی ما ایجاد کرده است . آنجا هم که 
دستمان به طنز  نمی رسد، طنز برایمان  از 
درو دیوار  باریده وخود بخود  خلق شده 
است . واین مهم را مردم بعهده می گیرند. 
مردم  خود طنز می سازند ودهان به دهان  و 

گوش به گوش آن را پخش می کنند.

قابل توجه  چماقداران حزب اهلل
تولید  به   » سرکوب   « سهامی  شرکت 
» چماق زیبا«  پرداخته است تا توسط  
اسالم  دشمنان  برفرق  چماقدار   امت 

فرود آید.
چماق زیبا دردو نوع عالی وبی نظیر :  
چماق چوبی  برای کله های  خشک و 
چماق پالستیکی برای  کله های چرب و 

معمولی .
طنز نویس گردش قلمش به موازات گردش 

روزگار می گردد واز موضوع های روز بهره 
می گیرد، البته نه هر طنز نویسی . طنز نویسی 
که چشم وگوشش باز است  و تاریکی هایی 
را عیان می کند. منوچهر محجوبی ازاین 

دست طنز نویسان بود.

محجوبی که بود؟

درسال 1315 خورشیدی درکرمانشاه زاده 
خود  زادگاه  رادر  ابتدائی  تحصیالت  شد. 
پایان  به  اصفهان  رادر  ادبیات  ی  ورشته 
سالگی   شانزده  در  اشعارش   اولین  رساند. 
. در 1326  منتشر شد  چلنگر  نامه  درروز 
با روزنامه  توفیق همکاریش را آغاز کرد 
و مدتی سردبیر  توفیق ماهانه شد . پس از  
کناره گیری  از توفیق  با گروهی  از طنز 
نویسان  گروه طنز نویسان  را تشکیل  داد 
و نشریه  کشکیات )ضمیمه  مجله ی تهران 
مصور شماره 1 فروردین  1346( را انتشار 
 : نامهای مستعار   منوچهر  محجوبی   داد. 
سر  همه   ، بُزمچه   ، الشعرا  محجوب 
حریف، کمرو  با نشریات  مختلف از جمله 
ناهید، کاریکاتور ، چلنگر ، توفیق و روز 

نامه کیهان همکاری می کرد.
او از فعاالن  سندیکای نویسندگان  وخبر 
نگاران بود ودرسال 1350 به عنوان دبیر  این 

سندیکا انتخاب شد.
همکاری  با   1358 سال   دربهار  محجوبی 
عده ای از طنز نویسان  نشریه ی  آهنگر را 
درتهران انتشار داد. این نشریه  طنزو فکاهی  
 ِ به خانه های مردم راه یافت ودل دولتیان 
عقب مانده ومستبدرا که در تدارک بندهای 
جدیدی برای سرکوب و دربند کردن  مردم 
از  پس  آهنگر  آورد.  در  لرزه  رابه  بودند 
16 شماره  در 16 مرداد ماه 1358 توقیف 
شدو خوداو چند ماهی درتهران مخفی شدو 
گریخت.  اروپا  به  سال  درهمان  سرانجام 
طنز  ی  نشریه  با  همکاری  ضمن  درلندن  
را  آن  خرسندی  هادی  که  آقا  اصغر 
منتشر می کرد ، خود نشریه ی طنز آهنگر 
درتبعید  را منتشر کرد . اما مورد حمایت 
ایرانیان غربت نشین قرار نگرفت وسرانجام 
درتنگنای فشار مالی خفقان گرفت و چیزی 

هم جای آن سبز نشد.

کار درسازمان برنامه
درایران کسی که وارد مطبوعات  می شود ، 
اگر نمی خواهد  یا نمی تواند  وارد بندوبست 
های  روزمره شود  وازاین نمد کالهی بدوزذ  
زندگیش لنگ می شودوبرای تأمین  زندگی 
روز مره  ، سرش بی کاله می ماند. کار اهل 
قلم  همواره  هیچ  ثبات وسامانی  نداشته 
مأمور   یک  تلفن   که  درمملکتی  وندارد. 
ساده  دستگاههای  اطالعاتی  برای تعطیل  
یک نشریه  کافی است ویا  زهراخانم  زنی 
خودسر  می تواند  با یک  یورش همراه با 
چماقداران  دِر نشریه ای را تخته کند. ، تو 
باید  یا پشتت به کوه  اُحد  باشد که فقط  
ازراه روزنامه  نویسی زندگی کنی و یا اگر 
راهِ اُحدرا بلد نباشی مجبوری به یک شغل با 
ثبات تر و مطمئن دیگر اتکاء کنی   تاالاقل  
قوت الیموتی داشته باشی. این شغل  با ثبات 
دیگری  چیز  دولت  کارمندی  جز  هم  تر 
نبوده و نیست . بهمین جهت بود و هست 
که عده زیادی از نویسندگان  و خبر نگاران 
مطبوعات  معموالً درعین قلمزنی وهمکاری 
با مطبوعات  ، کارمند دولت  می شدند و می 
شوند. البته جماعتی هم دلشان  خوش است 

که مستقل هستندولی در مملکتی مثل ایران  
با تسلطی که دولت  به همه شئون  زندگی 
مردم دارد هیچکس نمی تواند  داعیه مستقل 
بودن  داشته باشد. بااین توضیحات  منوچهر 
محجوبی هم وارد  دستگاه دولت شد و در 
البته در  سازمان برنامه شروع به کار کرد. 
کنار کار مطبوعاتی . درآن زمان  درسازمان 
نامداران  اهل قلم  کار  برنامه  عده ای از 
می کردند. از جمله روزنامه نگار ی بسیار 
هم  دکتر محمود عنایت  که  شرافتمند  
با محجوبی همکار بود  وهم باهم  دوستی 
داشتند درنوشته ای که در کتاب  انقالب و 
روشنفکران  چاپ شده است  ، خیلی  زیبا  
ُخلق و خو وروحیه ی محجوبی  را نشان داده 

است .  زنده یاد عنایت  نوشته است :  
با محجوبی  زمانی   از چه  یادندارم  که   «
یکی  دراداره  آید   می  بنظرم   . آشنا شدم 
ازروزنامه ها  یا مجالت بود  که اولین بار با 
او روبروشدم واولین  تأثیری هم که چهره ی

 او درمن بجا گذاشت  این بود  که حس 
کردم  این آدم  وقتی هم  که قیافه اش جدی 
است  گوئی دارد  می خندد. منتهی بقول  
یکی از نویسنده ها بجای اینکه  با خودش 
بخندد در خودش می خندید تا کسی متوجه 
اونشود.  البته چیزهائی بود که منهم  به آن 
می خندیدم ولی مواقعی می شد  که من 
خنده ام تمام می شد یا چیز دیگری وجود 
نداشت که به آن بخندم ، ولی او  هنوز می 
ی  خنده  قماش  از  نه   ای  خنده  خندید.، 
آنهائی که  دچار خفت  عقل  یا دیوانگی می 
شوند  بلکه خنده ای خاموش و فیلسوفانه و 

زیرکانه ومرموز...
پشت   در  او  خنده  که  آمد  می  بنظر  گاه 
سر هر واقعه ای کمین کرده است وجدی 
ترین  وقایع  در حول وحوش او  بیک واقعه  
یکبار  سروصدائی   کمیک  ختم می شد. 
باهم  کار  برنامه که  از راهرو  درسازمان  
از  یکی  معلوم شد    . شنیدیم  می کردیم  
دست  مراجعین   از  یکی   با  مستخدمین  
دخالت   به  مشاجره  وسپس  شده  بگریبان 
بعد   . است  باالی دستگاه کشیده  مقامات  
که سروصدا خوابید دیدیم محجوبی  از در 
وارد شد و بالفاصله  لبخندی را که زیر چهره 
پنهان کرده بود مثل سفره ای جلوی ما پهن 
کرد. پرسیدم  : چه شده است ؟  گفت : 
قضیه مربوط به آقای اصغری مستخدم  پشت 
شکایت  ازاو  مراجعی  که  ماست  دراتاق 
کرده  بود  واورا به باال احضار کرده بودند. 
وقتی پائین آمد  ازاوپرسیدم  قضیه چه بود؟ 
گفت: هیچی  ، بمن می گویند  تو صالحیت 
اگر  گفتم  منهم   . کنی  کار  اینجا  نداری  
صالحیت ندارم  پس چطور سازمان  امنیت 
چنین حکمی  بدستم داده است . ومحجوبی 
تعریف می کرد  که آقای اصغری  درحال 
ادای  این سخن  کارت مخصوص  سازمان 
امنیت راازبغلش در آورد و بما نشان دادکه 
دارنده   ، فالن  آقای  بود  نوشته  رویش 

شناسنامه شماره فالن مأمور سازمان امنیت 
است . اینطور بود  که جدی ترین وقایع هم 

خنده انگیز شده بود...« 

پایان عمر در غربت 
منوچهر محجوبی در11 شهریور ماه 1368 
بیماری سرطان  خورشیدی  درلندن  دراثر 
برای  که  دربزرگداشتی   . گذشت  در  مغز 
او بر گزار شد ، دکتر محمود عنایت  طی 
سخنانی گفت : » محجوبی و محجوبی ها 
فداشده ی طرز فکری هستند که مخالفت  با 
حکومت  را مخالفت  با مملکت  و باالتر از 
آن  مخالفت  با خدا تلقی می کنند. درتاریخ 
ادبیات  وادبیات  تاریخی ما مهاجرت وگریز 
و جالی وطن  رکن رکین  زندگی شعرا و 
سخنوران مارا تشکیل  می دهد. زیرا دروطن 
وزادگاه آنها هیچ  قانون ومرجعی که بتواند 
آنهارا دربرابر خشم وغضب  اولیه   حقوق 
کند  ضمانت  و  صیانت  حکومتها   وکینه 

ترک  و  . جالی وطن  است  نداشته  وجود 
یارو دیار شاید از لحاظ موازین وطنخواهی و 
عالئق ملی  عمل نادرستی باشد. ولی نادرست 
تر  از آن  روش حکومتهائی است  که تاب 
کمترین  انتقاد  و مالیم ترین  اعتراض را 
نداشته وندارند.وهرحریف وحدیثی را که 
باسلیقه وعقیده آنها منافات  داشته و حقانیت 
با  ببرد  سئوال   رازیر  ایشان   وروش   راه 
بی رحمی درسینه گوینده خفه کرده اند. 
حکومت های ما اعم از پادشاهی وجمهوری 
درلحظاتی داعیه  داشته اند که با بزرگترین  
اند و  قدرتهای جهان پنجه درپنجه افکنده 
صولت وسیطره  اساطیر ، پول وزور را درهم 
ازقلم  ها  اما همین  حکومت   ، اند  شکسته 
نویسنده  و  شاعر  یک  شکننده   و  ظریف 
نوع  هر  به  وابستگی   بدون   که  ناراضی 
سیاست غیر ملی یا ضد ملی فقط درصددبیان 
قدرتشان   و  اند وزور  بوده  عقیده ی خود 
هراس  است   درقلمشان خالصه شده  فقط 
داشته اند. داستانی است  درگلستان سعدی :

 یکی از صاحبدالن زور آزمائی رادید بهم بر 
آمده و کف بردماغ آورده . گفت  این چه 
حالتست . گفتند فالن دشنام دادش . گفت  
این بزرگمایه هزارمن سنگ بر می دارد و 

طاقت سخنی نمی آورد
الف سر پنجگی و دعوی مردی بگذار

عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی 
گرت از دست برآید  دهنی شیرین کن
 مردی آن نیست که مشتی بزنی بردهنی

تاب وطاقت  بسیاری از حکومتهای جهان 
قلم  هم چیزی دراین  به اهل  نسبت  سوم  
همیشه  ترس  این  وظاهراً  است  بوده  حد 
که  است  وجودداشته  حکومتها   برای 
نویسندگان  با قلمشان  موجبات  براندازی 
آنکه  وحال  کنند  رافراهم  حکومت  یک 
قلم نویسنده به تنهائی نمی تواند  باعث 
براندازی حکومت شود. تحمل محجوبی 
ومصیبت  زیانمندتر  مملکت  درداخل  ها 
بارتراز تحمل  محتکران وگرانفروشان وبه 
تعبیری تروریست های اقتصادی نیست که 
خود حکومت ومردم ازدست آنها  فریادشان  
به عرش رسیده است  وعجب  این که سالها  
بعداز انقالب  هنوز تروریست  های اقتصادی  
برمرکب  مراد سوار ند و حاکمیت هم آنها 
را تحمل می کند  ولی محجوبی و محجوبی 

هاهمچنان  مطرود و مغضوب  و آواره اند.
نویسنده  یا شاعر وطنخواه  و مستقلی  که 
بزرگترین  جاه طلبی  او فقط  دربیان عقاید 
و نشر افکارش  خالصه می شود  اززندگی  
درغربت  و تنفس  درفضای  ناشناخته  و نا 
مأنوس  یک کشور  غریب  چه لذتی می 
برد  و چراباید  بعداز یک عمر قلمزنی  در 
مردمی  با   وهمدردی  وهمدلی  مملکتش  
آنها   با  وباطناً  وظاهراً  وجسماً  روحاً  که 
باید   که  درسالهائی  درست   داشت   پیوند 
اززندگی  وتجارب  گذشته بهره ببرد و به 
شهر و شهروندان خودبهره رساند دروادی 
و  فراخنائی  باهمه  و  بیفتد   سرگشتگی 
بیکرانگی و گستردگی که درافق های بیگانه 
می بینید درد آوارگی و تنگنای تنهائی و 
بیکسی را تجربه کندو سرانجام نیز درظلمات 
نا آشنائی وحسرت دربرهوت  بیگانگی چشم 
ی  گفته  او  حال  وزبان  بندد  فرو  جهان  از 

مشهور باشد که : 
گربمانیم زنده بردوزیم

جامه ای کز فراق چاک شده
گربمیریم عذر ما بپذیر

ای بسا آرزو که خاک شده «
درپایان ، به عنوان نمونه ، شعر طنز منوچهر 

محجوبی را بخوانید:
وصیت نامه ی آقای جهان دوست 

چومن بگذرم زین جهان قشنگ
کنید ای رفیقان ، به دفنم درنگ!

که من عاشق این جهانم هنوز
برآنم که این جابمانم هنوز
بقیه درصفحه 48

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

 منوچهـــر
 محجــوبی
   طنزپردازی که به خود

         هم می خندید

طرح چهره محمودعنایت از زمان زمانی

منوچهر محجوبی
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 ِ دختر گفت:   نه نمی فهمم . حاال از چی 
پیرهن من خوشت اومده ؟اکبر گفت: هم 
از رنگش. هم از جنسش. هم از اون کسی 

که توش رفته.
دختر با لبخند گفت: جدی؟

اکبر گفت: پس چی؟ پس شوخی؟
دختر خندید.

اکبر گفت: حاال درست شد. یه کمی بیشتر 
بخند. بهت میاد.

اکبر همین طور پشت سر دختر راه می رفت 
و افشین هم  کنارش بود.

دختر که احساس راحتی بیشتری با او کرد. 
از حرف های اکبر، هم خوشش می آمدو هم 
بدش. نگاهی به صورت اکبر کرد. فکر کرد 

که پسر خوش قیافه ای است.
برقی در چشمان اکبر دید که او را تکان داد. 
برقی از نشاط و زندگی، باهوشی،جسارت و 
شیطنت. چیزهایی که او در مرد جذاب می 

یافت.
اکبر گفت: میای بریم پارک؟

دختر گفت: پارک؟ بریم پارک چی کار 
کنیم؟ فکر می کنی من چه جور دختری 

هستم؟
اکبر گفت: یه دختر خوش تیپ خوشگل و 

خوش لباس و تو دل برو.
نظر  از  نبود،  این  منظورم  نه  گفت:  دختر 
اخالقی. می دونی اگه داداشم بفهمه پوستتو

می کنه. فکر می کنی من دختر بدی هستم 
که با هر کسی برم پارک؟

اکبر گفت: مگه پارک چه بدی داره؟ حداقل 
چند تا گل و بته و درخت اونجا هست ومی 

تونیم روی نیمکت بشینیم و صحبت کنیم.
دختر گفت: الزم نکرده بشینیم. راه رفتن چه 

بدی داره که بریم پارک بشینیم؟
اکبر گفت: خوب باشه راه می ریم. یکی دو 
ساعت همین جوری راه می ریم تا علف از 

زیر پامون سبز شه. حاال اسمت چیه؟
دختر گفت: اسمم رو واسه چی می خوای؟

چه  به  بدونم  خوام  می  گفت:  اکبر 
تیش  تی  اسم  یه  اسمی صدات کنم. حتماً 
مامانیداری. نکنه اصالً اسمی نداری؟ دختر 
گفت: هر آدمی یه اسمی داره. مگه می شه 

کسی اسم نداشته باشه؟
اکبر گفت: خوب. پس اسم داری. حاال بگو 

چیه؟
دختر گفت: مژگان.

اکبر گفت: چه اسم قشنگی. اسم منم اکبره 
ولی می تونی منو اَل پَک صدا کنی.

عربیه؟  چیه؟  دیگه  پَک  اَل  گفت:  دختر 
همون اکبر بهتره.

مگه  ایتالیاییه.  اسم  پَک  اَل  گفت:  اکبر 
نشنیدی؟ آل پاچینو رو نمی شناسی؟ برادر

بزرگ منه. خودم که از این اسم خیلی خوشم 
میاد ولی شما می تونی اکبر صدام کنی. این 
پسر خجالتی هم دوست منه. اسمش افشینه. 

خیلی پسر خوبیه. سگش بعض خودشه.
مژگان لبخندی زد و گفت: افشین؟ چه اسم 

قشنگی.
اکبر گفت: قرار نشدها. هنوز هیچی نشده به 

دوست من گیر می دی؟
مژگان گفت: چی قرار نشد؟ مگه من چی 

گفتم؟
اکبر گفت: یعنی چی اسم قشنگیه؟ یعنی می 

خوای بگی اسم من قشنگ نیست؟
مژگان گفت: نگفتم که اسم تو قشنگ نیست 

ولی افشین هم اسم قشنگیه.
اکبر گفت: اسم این دوستت که ساکته چیه؟

مژگان گفت: مریم.
حالت  خانوم.  مریم  سالم  گفت:  اکبر 

چطوره؟
مریم با بداخالقی جواب داد: خوبم. و رویش 

را آن طرف کرد.
افشین زیر گوش اکبر نجوا کرد که: سعی 

کن مریم و برای من جورش کنی.
اکبر یواش گفت: بابا خفه شو هیچی نگو. 

کار خراب می شه ها.
مدتی راه می رفتند و بعد سکوت برقرار شد. 
به فکر اکبر دیگر چیزی نمی رسیدبگوید. 
اگر مدتی به همین منوال می گذشت هر دو 
تا دختر می پریدند. افشین مرتب پچ و پچ 
می کرد و شک دخترها را زیاد می کرد و 
نمی گذاشت اکبر به کارش برسد. اکبر یک 
سقلمه به پهلوی افشین زد که یعنی ساکت 
باش. افشین دیگر چیزی نگفت. اکبر داشت 
به این فکر می کرد که موضوعی برای ادامه 
صحبت پیدا کند که احمقانه نباشد. باالخره 
گفت: خوب مژگان خانم، خونه تون کدوم 

طرف هاست؟
مژگان گفت: همین اطراف. کمی پایین تر.

تر؟  پایین  چقدر  تر؟  پایین  گفت:  اکبر 
شابدالعظیم؟

تر.  پایین  کمی  یه  بابا  نه  گفت:  مژگان 

ام  بدونی خونه  می خوای  واسه چی  حاال 
کجاست؟

اکبر گفت: هیچی همین جوری. این طرفا 
اومدی گردش کنی؟

مژگان گفت: گردش یعنی چی؟ کالس میرم.
اکبر گفت: کالس؟ چه کالسی؟

مژگان گفت: زبان انگلیسی.
اکبر گفت: به به، چه خوب. پس زبانت ام 

خوبه. ترم چندمی؟
مژگان گفت: ترم سه.

اکبر با خنده گفت: منم انگلیسی ام خیلی 
خوبه. وات ایز دیس. دیس ایز اِ بوک.

ما  کودکستانه.  مال  که  اینا  گفت:  مژگان 
دیگه رسیدیم به زمان ها و چیزهای سخت.

داریم زمان گذشته رو می خونیم.
اکبر گفت: زمان گذشته رو ول کن بابا. فقط 

به فکر آینده باش و زمان حال وبچسب.
مژگان گفت: نه منظورم اینه که داریم درس 

زمان گذشته رو می خونیم. پَست تِنس.
کردم.  شوخی  بابا  دونم  می  گفت:  اکبر 

نگرفتیا. اسم مدرسه ات چیه؟
مژگان گفت: موسسه زبان فکور.

اکبر گفت: آهان می دونم کجاست. دو تا 
خیابون پشتی. روبروی ایستگاه اتوبوس.

مژگان گفت: بله درسته.
اکبر پرسید: چه روزایی میایی کالس؟

تا  پنج  ساعت  زوج  روزای  گفت:  مژگان 
شش.

اکبر گفت: این چهارشنبه میای؟
مژگان گفت: بله.

کالس  از  بعد  پس  گفت:  بالفاصله  اکبر 
میام دنبالت. بیا سر مغازه ساندویچ فروشی 

سالمت. می دونی کجاست؟
مژگان گفت: آره بلدم.

می   1 ساعت  چهارشنبه  پس  گفت:  اکبر 
بینمت.

مژگان گفت: باشه. مگه می خوای بری؟
اکبر گفت: آره کار دارم.

مژگان گفت: چی کار داری؟
اکبر فکر می کرد دیگر چیزی برای گفتن 

ندارد و ترجیح داد که خداحافظی کند.
گفت: کار دارم دیگه. چهارشنبه می بینمت. 

خداحافظ.
مژگان به نظر کمی دلخور می رسید که اکبر 

زود خداحافظی کرد و رفت.
مریم شروع کرد زیر گوش مژگان حرف زدن.

افشین و اکبر برگشتند به طرف جایی که 
موتور اکبر پارک شده بود. اکبر سوار

موتورش شد و افشین پشت موتور نشست.
مژگان سرش را برگرداند و به آن ها نگاه 

کرد. از این که اکبر از او خوشش اومده
اکبر  پررویی  از  داشت.  خوبی  احساس 

خوشش اومده بود که نه زیاد بود و نه کم.
مژگان از دخترهای دیگر شنیده بود که پسر 
باید کمی پررو باشد تا بتواند روی دختر را 
کم کند. بخصوص برق چشمان اکبر توجه 

مژگان را جلب کرده بود.

فصل پنجم
ننه عزت سر حال به نظر می رسید. تازه از 

مریضی بلند شده بود و می توانست روی
پایش راه برود. چهار پنج هفته می شد که 
زمین گیر شده بود و توی رختخواب افتاده 
و  پا  و  کمر  درد  و  خوردگی  سرما  بود. 

خالصه همه جای بدنش باعث شده بود
که در این چند هفته در رختخواب بماند. دو 

هفته پیش درد و ناراحتیش به اوج
رسید و با تب و لرز شدید همراه بود و فکر 

می کرد که آخر کارش فرا رسیده و در
برای  را  نامه اش  بود که وصیت  این  فکر 

حاجی ابراهیم بگوید ولی از دیروز حالش
بهتر شده بود. دیگر امروز اصالً درد نداشت. 
درچند  که  سوخت  می  اکبر  برای  دلش 
هفتة اخیر نتوانسته بود یک غذای درست
حسابی بخورد و کسی نبود که دستی به 
سر و رویش بکشد. امروز عصر قرار بود

ننه  منزل.  بیاورد  را  افشین  دوستش  اکبر 
عزت می خواست که یک شام ساده نخود

لوبیا و عدس با زردچوبه و پیاز داغ برای 
آنها درست کند. رفت روی طاقچه را نگاه

از  تمام شده.  لوبیا  نخود  دید که  و  کرد 
پیاز هم خبری نبود. زردچوبه هم که تهش

از  از یک ماه بود که  بیش  بود.  درآمده 
خانه بیرون نرفته بود و خریدی نکرده بود.
چادر گل دار مشکی اش را به سرش انداخت
بیرون از خانه  و  برداشت  را   و عصایش 

ابراهیم مواد مورد  رفت تا از مغازه حاج 
نیازش را خریداری کند.

تمام دیروز باران آمده بود و هوای بهار 
بعد از باران خیلی خوب و تمیز بود.

می  راه  مغازه  کنار  الستیکی  اکبر  سگ 

رفت و بو می کشید. ننه عزت سایه سگ را
دید و با احتیاط از کنارش رد شد. با این 
که سگ هیچ وقت او را تهدید نکرده بود
ولی ننه عزت فکر می کرد که سگ نجس
 است و دوست نداشت به او نزدیک شود.

دم مغازه، حاجی ابراهیم را دید که با مش 
حسن مشغول صحبت کردن بود. هر دو

به او سالم کردند.
حاجی ابراهیم گفت: خدا بد نده ننه عزت. 

شنیدم کسالت داشتین. حاال بهترین؟
را راست کرد و گفت:  پشتش  ننه عزت 
خدا شما رو سالمت نگه داره. آره بحمداهلل

امروز حالم خوبه. تا خدا چی بخواد. دیگه 
از ما گذشته و منتظریم ببینیم تا خدا کی

ما رو خالص می کنه.
حاجی ابراهیم گفت: این حرفا چیه. خدا 
نکنه. پس تکلیف اکبر چی می شه. شما 

نورچشم همه ما هستید.
ننه عزت گفت: نه دیگه ما عمرخودمونو 

کردیم و نوبت نوبت جووناست.
نباشه  شما  واسه  اگه  گفت:  حسن  مش 
جوونا یه پشیز مفت نمی ارزن. به خاطر 
و  وغیور  قوی  جوونا  که  وجودشماست 

تنومند شدن.
ننه عزت خوشحال شد و از این که مش 

حسن زحمات و ازخودگذشتگی هاش را
ارج می نهاد راضی به نظر می رسید.

داره.  نگه  رو  شما  خدا  گفت:  عزت  ننه 
منید.  چشم  نور  هستید.  من  عزیزان  شما 

خدااز عمر من بگیره و به شما بده.
حاجی ابراهیم گفت: خدا شما رو همیشه 

سالمت بداره و باالی سر اکبر نگه داره.
ننه عزت وارد مغازه شد و حاجی ابراهیم 

پشت سرش راه افتاد.
چی  خوب.  پرسید:  ابراهیم  حاجی 

خدمتتون بدم ننه جان؟
ننه عزت گفت: جان ننه یک کمی نخود 
کیلو  نیم  و  خواستم  می  عدس  و  لوبیا  و 
پیازو یک کمی زردچوبه. دو تا تخم مرغ 
هم بدین بد نمی شه. یه کمی هم نمک و 
چایی و نیم کیلو قند. امروز دوست اکبر 

میاد خونه. می خوام ازش پذیرایی کنم.
حاج ابراهیم در حالی که مواد مورد نیاز 
ننه  گفت:  کرد  می  آماده  رو  عزت  ننه 
جون شما تازه از بیماری بلند شدین. نباید 

به خودتون سخت بگیرین.
و  گذاشت  پاکت  توی  را  اجناس  بعد 
شما  از  اکبر  که  وقتشه  دیگه  گفت: 

پذیرایی کنه.
ننه عزت کیفش را باز کرد و پرسید: حاج 

ابراهیم چقدر می شه؟
حاج ابراهیم گفت: بیست تومن.

وقتی که دید ننه عزت زیادی دارد توی 
ولی  گفت:  گردد  می  پول  دنبال  کیفش 
قابل شما رو نداره. دفعه بعد که تشریف 

آوردید بدید.
ننه عزت گفت : نه خواهش می کنم حاج 

ابراهیم . شما به اندازه کافی به ما لطف
شما  از  که  گفت  من  به  اکبر   . کردین 
. پولش رو حتمًا  نسیه گرفته  کلی جنس 

بعداًخدمتتون تقدیم می کنم .
ننه  نداره  قابلی  گفت:  ابراهیم  حاجی 
نیستین.  بدهکار  هیچی  من  به  شما  عزت. 

هیچی.
ابراهیم.  حاج  شه  نمی  گفت:  عزت  ننه 
درسته که ما فقیر فقرا پول مون کمه ولی

عزت نفس وصداقت که داریم. شما تاج 
سرمایید حاج ابراهیم.

بود  شده  احساساتی  که  ابراهیم  حاج 
گفت: نمی شه ننه عزت. شما اصاًل به من 
بیست  این  نیستین.  بدهکار  هم  شاهی  یه 
تونین  می  داشتید  وقت  هر  هم  رو  تومن 

بدین.
از  آدم  هستین.  من  خود  مادر  مثل  شما 

مادرش که پول نمی گیره که.
ننه عزت همین طور که داشت توی کیف 
خالی اش دنبال پول می گشت گفت: خدا

ابراهیم.  حاج  بده  سالمتی  و  عمر  شما  به 
شما مثل پسر خود منین.

صد  اسکناس  یک  آهسته  ابراهیم  حاج 
تومانی از داخل دخلش در آورد و رفت 
ننه عزت و در حالی که پاکت  به طرف 
را  پول  داشت  برمی  را  عزت  ننه  خرید 

توی کیف ننه عزت گذاشت.
حاج  نه  گفت:  و  شد  متوجه  عزت  ننه 

ابراهیم. اصاًل نمی شه.
حاج ابراهیم گفت: خواهش می کنم. هر 

وقت که پول داشتین به من پس بدید.
مدیون  من  ابراهیم  ننه عزت گفت: حاج 

شما هستم. شما که مسئول ما نیستین.
باالخره خدا کریمه. خرجی ما یه جوری 

می رسه.
به  این صد تومن رو  ابراهیم گفت:  حاج 

عنوان قرض از من قبول کنین.
ننه عزت پول را از توی کیفش در آورد 
شه  نمی  گفت:  و  دکه  روی  گذاشت  و 
من  به  کافی  اندازه  به  شما  ابراهیم.  حاج 
از  که  وقته  خیلی  کردید.  لطف  اکبر  و 
خره  می  که  اجناسی  برای  پولی  اکبر 
نگرفتید. ما که رومون از سنگ پا نیست. 
خدا شما وخانواده تون رو همیشه سرافراز 

نگه داره.
حاج ابراهیم پول را از روی دکه ورداشت 

و دوباره توی کیف ننه عزت گذاشت و
گفت: اصاًل نمی شه. من می خواستم این 
پول رو هفته پیش براتون بیارم منزل ولی

چون حالتون خوب نبود نخواستم مزاحم 
بشم.

بست  را  عزت  ننه  کیف  در  ابراهیم  حاج 
که دیگر نتواند پول را از آن در بیارود.

ننه عزت اشکش سرازیر شد و گفت: حاج 
ابراهیم خداوند شما رو حالل کنه. انشاهلل

به بهشت برید. دستتون درد نکنه.
خواست  نمی  پولی  بی  همه  با  عزت  ننه 

دست پیش کسی دراز کند. مدت ها بود 
که پولش تمام شده بود و چند ده تومنی 
رو هم که باقی مانده بود سعی می کرد با 
بیشتر  داری و صرفه جویی هر چه  خانه 

نگه دارد.
منزل  آورد  می  پول  کمی  اکبرگهگاهی 
می  پس  دوباره  بالفاصله  خودش  که 

گرفت وخرج می کرد.
این طرف یک آدم  به  از چند سال پیش 

خّیر ناشناس، هر چند وقت به چند وقت
برایشان کمی پول به در خانه می فرستاد. 
آدم  این  که  دانست  نمی  عزت  ننه 
شناسد.  را می  آنها  از کجا  و  خّیرکیست 
موتورسواری که پول را دم خانه شان می 
و  کرد  نمی  معرفی  را  شخص  آوردآن 
فقط می گفت که: از طرف یه آدم خّیره 

و کافیه که شما براش دعا کنین.
ننه عزت دفعات اول نمی خواست پول را 
قبول کند و آقای موتوری به زور پول را 
به او می داد و می رفت. از زمانی که ننه 
نداشت  را  عزت دیگه کمر رخت شستن 
این پول شروع شده بود. ننه عزت خدا را 
شکر می کرد و ممنون بود. او دیگر جان
بشورد  را  دیگران  رخت  که  نداشت 
کمک  خاطر  به  اگر  و  کند  وکلفتی 
از  حتمًا  حاال  تا  نبود  خّیر  آدم  این  های 
را  اکبر  و  بود  مرده  بیماری  و  گرسنگی 

تنها گذاشته بود.
سن  این  در  اکبر  که  بود  خدا  خواست 
بی سرپرست نماند. هر چند که ننه عزت 
ولی  نداشت  زیادی  کنترل  اکبر  روی 
وجود ننه عزت و یک سقف کوچک باال 
ی سرشان واین یک لقمه ناچیز برای اکبر 
گنج بزرگی بود که خود اکبر قدرش را 

نمی دانست.
و  بود  مریض  عزت  ننه  که  مدتی  این 
توجه  بی  اکبر  بود،  افتاده  رختخواب  به 
دنبال کار خودش بود و زیاد از خودش 
نگرانی نشان نمی داد و سعی نمی کرد به 
چیز  هیچ  او  برای  کند.  ننه عزت کمک 
تغییر نکرده بود. مثل همیشه می رفت و 
می آمد وسرگرم کارها و تفریح خودش 
اکبرحتی یک خرید  این مدت،  بود. در 
بود.  نکرده  منزل  برای  حسابی  درست 
امروز بی توجه به این که ننه عزت هنوز 
کاماًل خوب نشده بود می خواست افشین 

را به خانه بیاورد.
حاج ابراهیم پاکت مواد غذایی را بیرون 
ننه عزت به دست  از مغازه آورد و آنجا 
داد. ننه عزت همین طور که او را دعا می 

کرد راهی منزل شد.
مش حسن با مهربانی و احترام از ننه عزت 
سردلسوزی از  آهی  و  کرد  خداحافظی 
کشید و به حاج ابراهیم نگاهی کرد. وقتی 
ابراهیم حاج  به  شد  دور  کمی  عزت  ننه 

گفت: چه آدم بزرگی.
حاج ابراهیم گفت: خدا دستشو می گیره. 

از وقتی که پدر و مادر اکبر مردند این
پیرزن سنگ تموم گذاشته و با خون دل 

از این بچه مواظبت کرده.
واقعًا  دونم.  می  آره  گفت:  حسن  مش 

دست شما درد نکنه. بهشون خیلی کمک
می کنی.

حاج ابراهیم گفت: نه، وظیفة منه. باالخره 
هر کس خدایی داره. اگه من نبودم یه

کس دیگه بود. من که کاری نکردم. این 
نمی  کم  چیزی  من  دخل  از  تومن  چند 

کنه.
این دو روز عمر ما هم به سر میاد. فقط 

کاِر نیکه که از آدم باقی می مونه.
وقتی ننه عزت به در خانه رسید دید که 
موتور اکبر دم در پارک شده. قرار نبود

داخل  بیاید.  منزل  به  زودی  این  به  اکبر 
که رفت اکبر را دید که توی اتاق داشت

دنبال چیزی می گشت.
ننه عزت پرسید: اکبر جون تنهایی؟

اکبر گفت: آره چطو مگه؟
رو  دوستت  کردم  فکر  گفت:  عزت  ننه 

آوردی منزل.
کار  بابا  نه  میگی؟  افشینو  گفت:  اکبر 
داشت نتونست بیاد. یه روز دیگه میارمش.

ننه عزت گفت: هیچی تو خونه نداشتیم. 
رفتم براتون خرید کردم که از دوستت

شام  و  چایی  براتون  تا  کنم  پذیرایی 
درست کنم.

ننه عزت سر پاست  اکبر متوجه نشد که 
فراموش اصاًل  شاید  شده.  بهتر  حالش  و 

در  که  است  ماه  یک  او  که  بود  کرده 
رختخواب افتاده.

باید  دارم.  کار  خیلی  امروز  گفت:  اکبر 
زود برم.

پیدا  کار  مگه؟  چطور  گفت:  عزت  ننه 
کردی؟

دارم  کار  چیه؟  کار  بابا  نه  گفت:  اکبر 
یعنی سرم شلوغه. عصری باید برم کالس 

زبان.
ننه عزت پرسید: کالس میری؟

اکبر گفت: هنوز نه. ولی می خوام ببینم 
اگه مدرسه اش خوبه ثبت نام کنم.

غذا  یه  برات  بیا  پس  گفت:  عزت  ننه 
برای  کالس  بگیری.  قّوت  کنم  درست 

چی می خوای بری؟
یاد  انگلیسی  اکبر گفت: می خوام زبون 
بگیرم. می خوام بتونم فیلمای خارجی رو 
نکرده  ببینم. آخه خدایی  اصلی  زبون  به 
اسم خودمم خارجکیه. ننه عزت گفت: به 
حق حرفای نشنیده. اسمت کجا خارجیه؟ 

اکبر اسم مسلمونیه.اسم خداست.
اکبر گفت: نه بابا اکبر و نمی گم که. اَل 

پَک. یه اسم ایتالیایی خالص.
اکبر  که  بود  شنیده  باری  چند  عزت  ننه 
می  استفاده  غریب  و  عجیب  اسم  این  از 

کندولی آنرا خیلی جدی نگرفته بود.
ادامه دارد

قسمت چهارم    نویسنده : گردباد 

اکبر الستیک پنچر ُکن : َال َپک 
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زمان یویا

از دیدگاه تاریخ مصر  ، یوسفی که درتورات  
به تفصیل از او یادشده  ، شخصیتی  مبهم 
وناشناخته است وتا کنون هیچ سندی  از نام 
او ودیگر اعضای خانواده اش   یافت نشده 
است . درعوض ما اطالعات زیادی  درباره 
ی » یویا« ، آرامگاهش ،  زمانی که زیست  
، خانواده اش  ومقامی که  به دست آورد  ، 

داریم .
چهارم  توتموسیس  که  باورم   براین  من 
میالد(   از  پیش   1405-1413 حدود    (
وزارت  مقام   به  یویارا  که  بود   فرعونی 
برگزید. به نظر می رسد  این فرعون  همتا 
و قرینه یعقوب ویوسف  خواب بیننده است 
.) فصل نهم را ببینید(  به ما گفته شده  روزی 
این شاهزاده  جوان برای شکار  سوار براسبش  
که   هنگامی  نیمروز  شد.  نزدیک  اهرام  به 
خورشید  در ذروه ی خویس بود ، درسایه 
ی ابوالهول  به استراحت  پرداخت وخوابش 
نیم تنه   تا  ابوالهول عظیم  درآن زمان  برد. 
در شن مدفون بود  وتنها سرش دیده می 
شد . شاهزاده درخواب  دید» هارماخیس 
« - خدای خورشیدکه ابوالهول مظهر آن 
بود  به او خطاب می کند:» به من گوش 
فراده  ، به من خیره شو،  پسرم »توتموتیس 
« به خاطر اینکه  من ، پدر تو »هارماخیس 
- خوپری - تومو«  فرمانروائی  دوسرزمین 
را به تو می بخشم ، درجنوب وشمال ، وتو 
باید  هردو تاج  سفید وسرخ رابرتخت  » 
. دارنده ی  حاکمیت  سیبو« برسرگذاری 
زمین  درعرض وطول  چشم درخشان  خدای  
همه چیز  باعث باران  درتصرفات تو  ، مصر،  
خواهدشد. باج وخراج  کالن  از همه ممالک 
بیگانه  وطول عمر  برای سالهای  زیاد آن 
چنانکه  »خورشید « کسی را برمی گزیند. 
حمایت من ازآن تو ، قلب من ازآن تو ، کس 
دیگری  غیر از  تو  از آن من نیست .. اکنون  
من باشن برکوهی که برآن  آرام گرفته ام  
پوشیده شده ام .   ومن این افتخاررا  به تو 
می دهم  باشد آنچه دل من آرزو می کند  
برای من برآورده کنی ، برای اینکه  ، پسرم ،  
کارآئی ترا می دانم ، مدافع من ، نزدیک بیا 

 من باتو هستم . من پدر محبوب توهستم.)1(
شاهزاده این برخوردراپیمانی انگاشت  بین 
خود وخدا: او پادشاهی را به ارث  خواهد 
 . کند  پاک  راازشن  ابوالهول   برد.اگر 
توتموسیس  چهارم  بالدرنگ  پس از جلوس  
برتخت شاهی  برای برآورده کردن  پیمانش  
شتاب کرد. وبرای ثبت کردارش  جزئیات 
آن را برستون  یادبودی  که هنوز مقابل سینه 
جلوی پاهای ابوالهول  پابرجاست  ، نقش 

کرد.
یویا بازنی مصری  به نام تویا - شاید ازخون  
شاهی ، ازدواج کرد.)کتاب دوم فصل سوم 
را ببینید.(  وقتی که توتموسیس  چهارم مرد 
و پسرش آمنتهوتپ  به سلطنت رسید) حدود 
همچنان   او  میالد(  از  پیش   1367-1405
سالش  دوازده  سوم  آمنهوتپ  بود.  وزیر 
بود  که سنت مصر را با ازدواج  با خواهر 
اولش  سیتامون  شکست و بادختر  یویا- تیه 
- ازدواج کردکه اوهم فقط  هشت سالش 
بود واورا به عنوان  ملکه بزرگ  سلطنتی 

برگزید.

از  معاصر   درزمان  که  باری  نخستین 
یویاشنیدیم ، کشف  پنج »سوسک مهره« 
)سکاراب( )3( درنیمه ی دوم  قرن نوزدهم  
بود که به دستور  آمنهوتپ سوم ساخته  شده 
بودند. نوشته های روی آنها  چنین است : 
1- ازدواج  شاه با تیه  2- شکار  گاو وحشی 

او 3- ثبت شکار  شیر دهساله 4-  ازدواج او  
با شاهدخت  کیرگیبا)4( ) سال 1396:10 یا  
1395 پ.م.( وساختن  دریاچه ی تفریحی  

) سال 1395:11 یا 1394پ.م.( 
نام یویا  وهمسرش نیز نخستین  بار درسوسک 
ُمهره ی ازدواج  دخترش ذکر شده: » ... شاه 
آمنهوتپ سوم که به او  زندگی داده شده ، 
و تیه همسر شاه بزرگ  که زندگی می کند. 
نام پدرش  یویا ونام مادرش  تویا ست . او 
همسر شاه  قدرتمند است  که مرز جنوبی  
فرمانروائیش  از جنوب  تا حدود  کاروی

Karoy  واز شمال  تا نهرین است .)5(
ندارد،  تاریخ  مهره   سوسک  این  بااینکه   
آمنهوتپ  که  است   زمانی  به  مربوط  اما 
نام  با تیه ازدواج کرده  بوده ، چون  سوم 
وحش  شکارگاه  ی   مهره  اودرسوسک 
درسال  دوم سلطنت  او آمده است :» سال 
دوم اقتدار  شاه آمنهوتپ سوم ... همسر شاه 

بزرگ  تیه ...«
 نام تیه  درهر پنج سوسک مهره آمده ونام 
یویا و تویا درسوسک مهره ی کیرگیپا و 
دخترشان  ذکر شده :» فرزند رع ، آمنهوتپ 
سوم فرمانروای تبس که زندگی می بخشد 
وهمسر شاه بزرگ  تیه که زنده است ، نام  
پدرش یویا ونام مادرش تویا ست ، شگفتیها  
برای اقتدار او آورد... کیر گیپا دختر رئیس 
نهرین ، ساتیرنا و سرکرده ی زنان حرمسرا 

، 317 نفر.«
کتابش  دوم  درجلد  بریستد«   نظر»  اظهار 
تیه  ونسب   اصل   «  : است  توجه  جالب 
قدرتمند  مبهم است . ساسپرو براین باوراست  
که او مصری است . این نتیجه گیری  بیشتر 

محتمل است ، اما اعالم مکرر  نامهای  پدرو

وعنوانی   لقب  هیچ   ذکر  بدون   مادرش 
دراین سوسک مهره ها ی سلسله ی سیزدهم 
قابل تأمل است . هرچند دشوار  نیست که 
بیگانه فرض کنیم  متولد درکشوری  اورا  
. باور نکردنی است  که هرکس می تواند  
اورا با کیر گیپا یکسان بداند. زیرا درسوسک 

می  ظاهر  ملکه   باعنوان  او   ازدواج  مهره 
شود. او نخستین ملکه ای  است که نامش  
بدینگونه  درج شده است . این ابداع بوسیله 
ی آمنهوتپ چهارم ادامه یافت  وجانشین او  
نام ملکه ی خودرا نیز آورده است . این شیوه 
فقط تا پایان  سلسله ی هیجدهم  معمول بود  

وبعداز  آن دیگر تکرار نشد.«
شده   یافته  .سایل   براساس  بیشتر   شواهد 
درآرامگاه  یویا  بانام آمنهوتپ سوم  روی 
جعبه ی جواهر، سینه بند وگلدان  ُرخام  نشان 
می دهد  که او درطول  فرمانروائی دامادش 
فرمانروای  از  ای  هدیه  وهیچ  است  مرده 
بعدی - آخناتن- وجود ندارد . به هرحال  
تعیین تاریخ دقیق  مرگ او با اشکال  مواجه 
است . هیچگونه تاریخی نه در نوشته های 
روی  اسباب واثاثیه  تدفین  یویا و نه هیچ 
سندی از نامها یا واقعه ای  تاریخی  که به ما 
برای تعیین  تاریخ کمک کند، وجود ندارد. 
درحقیقت  آخرین تاریخ  دقیقی که برای  
یویا داریم  ونشان می دهد  که او زنده بوده  
درسوسک مهره ی ساختن دریاچه تفریحی  
به سال یازدهم  فرمانروایی آمنهوتپ است 
)6( بااین همه ممکن است  نتیجه گیری  قانع 
به دست  او  زندگی   درباره ی  ای   کننده 

آورد.
به   متعلق  صندلی  سه  یویا   ی  درمقبره 
سیتامون  کشف شده  که قابل توجهند. تنوع 
درعرض و طول وعمق آنها نشانه ی آن است 
که این صندلی ها  درمراحل مختلف  رشد او  

ساخته شده است .
 400- ارتفاع  میلیمتر   595 اول   صندلی 

میلیمتر پهنا-370 میلیمتر عمق
 380  - ارتفاع  میلیمتر   615 دوم  صندلی 

میلیمتر  پهنا- 410 میلیمتر عمق
 520 - ارتفاع  میلیمتر  سوم 770  صندلی 

میلیمتر پهنا - 540 میلیمتر عمق .
صندلی اول کتیبه ای ندارد. اما دارای  صحنه 
ای است  که گربه ، نماد الهه بِس« بادایره  
رنگی بین  تصاویر  دو سر شیر »توریس« 
دریک طرف  است ، به اضافه ی  سیتامون 
درقایقی نشسته  ودسته ای گل نیلوفر آبی  
به ملکه  تیه تقدیم می کند. گربه ای زیر 
صندلی  ملکه . شهدختی پشت سر اوست . 
باالی سر ملکه  نوشته ای  داخل  کارتوش 
شامل  شکل   بیضی  ای   )حلقه  سلطنتی  
همسر   «  :. است  هیروگلیفی(  وعنوان  نام 
سیتامون   پشت سر    .  »، تیه   ، بزرگ  شاه 
درکارتوش نوشته شده :» سیتامون  ، ستایش 
شده  ی فرمان روای  دوسرزمین « فقط یک 
بخش از نوشته ی  مربوط  به شهدخت  دیگر 

قابل خوتاندن  است :» دختر شاه...« 
 به عقیده ی  تئودور دیویس  ابعاد صندلی 
دوم  ثابت می کند  که برای یک کودک  
ساخته شده ... سومین  و بزرگترین صندلی  
در  که  کیبل   جیمس  ی   گفته  استناد  به 
کافی   باندازه   ، داشته  شرکت  حفاریها  
بزرگ است که فردی  بزرگسال روی آن 

بنشیند. پشت آن صحنه ای را نشان می دهد  
که سیتامون  نشسته و گردن بندی  طالیی از 
دوشیزه ای  می گیرد. نام او  بدون کارتوش  

باالی سرش نوشته شده است .
پژوهشگران  براین باورند  که سیتامون  دختر 
آمنهوتپ سوم و تیه است  وادعا می کنند 
بااو ازدواج کرد. همچنانکه  پیش  که شاه 
از این گفتم من فکر می کنم  او خواهرش 
بود.و کودکی  سه ساله بود  که آمنهوتپ  
سوم برای  به ارث بردن  تخت سلطنت  بااو 
حداقل   چهارم   توتموسیس  کرد.  ازدواج 
دوپسر به نامهای  آمنم هت و »آمنهوتپ « 
وچهار دختر  به نامهای  »تنتامون« ، »آمنی 
پت« ، » تیا« و »سیتامون« داشت . آمنم 
هت  و تنتامون  خیلی زود  مردندودرمقبره 
سیتامون   بنابراین  شدند.  دفن  پدرشان  ی 
هنگام مرگ  پدرش هنوز زنده بود.نام او 
کارتوش   داخل  سوم  آمنهوتپ   همراه  
روی سرمه دانی  که درموزه ی متروپولیتن  
نگهداری می شود و همچنین  در کارتوشهای  

سه صندلی آمده است .
یکی از دالیل  اصلی که پژوهشگران  فکر 
می کنند- برخالف نظرمن -  که سیتامون  
دختر وهمسر  او بود ، نوشته ای روی  آبی 
روشن  لوله ی  بدل چینی  لعاب داری است  
که ممکن است  درکاخ  سیتامون  درتبس  
کشف شده باشد؛ نوشته ی روی روی آن  
 ، خوب  خدای   « شود:  می  ترجمه  چنین 
سیتامون    ، شاه  بزرگ همسر   ، شاه  دختر 

» . )7(
همین  اشاره ی  »دختر شاه« پژوهشگران  
راقانع کرده است  که او دختر  آمنهوتپ 
سوم  بوده است . بااین حال  درموارد دیگر  
با ملکه توصیف می  وقتی که شاهدخت  
شود  نام شاه  برده نمی شود. پس چرا فرض 
رابراین نگذاریم  که توتموسیس چهارم پدر  

او بود نه  آمنهوتپ سوم ...
وجود صندلی ها  نشان می دهد  که او پس 
از مرگ  زودرس پدرش  تحت سرپرستی  
درآن  سیتامون   ظاهراً    . قرارگرفت  تویا 

زمان  حداقل پانزده سالش بود.
این موارد  و شاهد سوسک مهره ها نشان می 
دهد  مرگ یویا نمی تواند  زودتراز  سال 12 
یا 13 سلطنت  آمنهوتپ سوم )1392/1  یا 
2/ 1393 پ.م.( اتفاق افتاده  باشد. البته ادعا 
نمی شود  که این  بعداز سلطنت  دامادش  
که سی و هشت یا سی ونه  سال  طول کشید 
)1405- 1367( رخ داده باشد. عقاید دراین 

باره مختلف  است .
آرتور ویگال  در کتابش )8( بدون  ارایه 
هیچ دلیلی  تأکید می کند  که » یویا  پدر 
تیه  ممکن است درحدود  1390 پیش از 
میالد  مرده باشد. و تویا بافاصله ی زمانی  
کمی  به دنبال او رفته است .«  درعوض 
کریستین  دروشس  نوبل کورت موزه دار  
پیشین بخش مصز درموزه ی لوور در کتاب 
»توتان خامون«  - اوهم  بدون آوردن دلیلی 

- مدعی است  یویا  در سال 31 ) 1374 یا 
1373 پ.م.(  سلطنت آمهوتپ سوم مرد.

درهرحال  نمی دانیم  یویا درچه سنی  مرد، 
با تکنیکهای جدید  کومیایی  اینکه   مگر 
وبعضی  اشیاء درون آرامگاه  او آزمایش 
شود. تاآن زمان  چاره ای نیست  جز اینکه  
به نظرات  سرگرافتون  ایوت اسمیت  کالبد 
شناس  که آزمایش  اصلی را انجام داد  و 
گاستون  ماسپرو مدیر کل موزه ی قاهره  
اسمیت   الیوت   . بپذیریم  زمان  رادرآ» 
درکتاب  جیمس کیبل  در 1908  سه سال 

بعداز  کشف  آرامگاه یویا  می گوید:
» مومیایی یویا  متعلق به  مرد پیری  سفید 
موست ... که براثر مواد مومیایی زردشده 
 ... بوده  سفید  کامالً  مرگش  ودرزمان  
پر  او  ی  چانه  وهمچنین   پیشانی   پوست 
دالیل  این   با  اگر   . است  چین  وچروک 
جزئی  ، سن اورا  شصت سال برآورد کنیم  
بازهم چیزی  بیش از حدس وگمان  نیست . 
گاستون  درمقدمه ی کتاب  تئودور  دیویس  
که یک سال  پیش از آن چاپ شده  ، کمتر  
محتاط است :» یویا و تو یا درسنین باالی 
وآزمایش  سفید  موهایشان  مردند.  عمر 
این   . نیست  بااین عقیده مغایر  اجسادشان  
اشتباه نیست  که آن دو به سنی  باالی شصت 
سال  رسیده اند. از طرز قرارگرفتن  صندوق 
تابوتها  چنین برمی آید  که شوهر ابتدا مرده  
است . اما اطالعات کافی  دردست نیست که 

این مسئله را  ثابت کند.   
شاهی  تنها  سوم   آمنهوتپ  نام  باآنکه  
است  که درآرامگاه  یویا  یافت شده  اما 
این  حتماً داللت براین ندارد  که آمنهوتپ 
سوم  نخستین شاهی باشد  که اورا  به مقام 
داد.  او  به  را  لقب  این  و  برگزید  وزارت 
به  رسیدن   بعداز  شاه جدید    درحقیقت  
سلطنت  ، دختر یویا  را به همسری انتخاب 
کرد  ولقب ملکه  به او داد، نشان می دهد  
که آن دو اززمان  کودکی یکدیگر  را می 
شناختند. تنها امکانی  که وجوددارد  این 
است که توتموسیس چهارم  اورا  به این مقام  

منصوب کرده باشد.
دوانی  دراسب  ماهر  شامل   یویا   القاب   
  ، رانی  درارابه  اعلیحضرت   مقام   قائم   ،
بوده درحالیکه  تویا »زینت«  شاه  نامیده 
شده ، شغلی که شاید  ترکیبی از وظایف  

سرپیشخدمت وندیمه باشد. 
القاب  یویا وموقعیت همسرش  ایجاب می 
کرد  دراقامتگاه  سلطنتی زندگی  کنند . 
درچنین  اوضاع واحوالی  به این نتیجه می 
رسیم  که شاهزاده ی جوان  با تیه رشد  یافته  
به  رسیدن   از  وپس  اوشده   ی  دلباخته  و 
سلطنت  اورا به مقام  ملکه  برگزید. اگر این 
برداشت  درست باشد  ، به خاطر  این دالیل 
می توانیم فرض کنیم :1- یویا  شصت ساله  
بود که درزمان  سلطنت دامادش  آمنهوتپ 

سوم  درگذشت .

تواند   نمی  صندلیها  شواهد   بخاطر  او   -2
پبش از  شهدخت  سیتامون  که در آن زمان  

پانزده ساله  بود، درگذشته باشد.
3- آخناتن  مدتی نایب السلطنه  پدرش بود 
و سال 26 سلطنت  آمنهوتپ  سوم نیابت  

سلطنت او آغاز شد.
 بنابراین : 

4- یویا زمانی  بین 1393/2 و 8/ 1379 
پ.م. ُمرد.

 1439  /8 و   1453/2 سالهای  بین  او   -5
پ.م. زاده شد.   

***

زیر نویسها:

1- The struggle of the Nations, Gaston 
Maspero.

2- Egypt of  the Pharaohs, Alan 
Gardiner.

Scarab -3  به معنی سرگین  غلتان یا ُجَعل  
است . این حشره نزد  مصریان  مانند خدای 
خورشید »رعه«  مقدس بوده . اشیاء  دست 
ساز زیادی به شکل  ُجعل کشف شده که در 
موزه های جهان از آنها نگهداری می شود. 
ظاهراً مصریان  از آنها به عنوان  تعویذ و 
طلسم  استفاده می کردند  وگاهی اسامی 
اشخاص و اسناد  ازدواج  ووقایع  تاریخی 
من  مرکب  واژه  نوشتند.  می  رابرآنها 
با  درقیاس  را  مهره«   درآوردی »سوسک 

خرمهره  ساختم .}مترجم( 
4-  او شاهدختی از  اهالی  »میتانی«  واقع 
در شمال  عراق امروزی بود . جائی که  » 
جیل خیپا« گونه ی دیگری ازآن نام  هنوز 

معمول است .
5- Ancient Records of  Egypt, II , 
John Henry Breasted

 رونوشتهائی  از این »سوسک مهره«  در 
فلسطین  بوسیله ی  فلیندر پتری  کشف 
شده . اشاره به کاروی   و نهرین  ثابت می 
کند که پادشاهی آمنهوتپ  سوم از نیل تا 

فرات گسترده بوده است .
مهره   سوسک  این   رونوشت   -6
درواتیکان  نگهداری می شود و به وسیله 

یروسلینی توصیف شده : 
Rosellini, Monumenti Starici

7- Akhenaten, Pharaoh of Egypt, 
Cyril Aldred

8- The Life and Times of Akhenaten , 
by  Arthur Weigall.

***
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دراین اطراف درپی تجربه ی دیگری بودم 
؛ دیروز  بعداز ظهر  اگر درست دیده باشم  
ازآن  امانتوانستم    . دیدم  دیگری   چیز 
سردربیاورم . فکر کنم آن  یک مرد بود. 
می  بنظر  اما   . ام  ندیده  مردی   من هرگز 
رسد  یک مرد باشد. من احساس  اطمینان می 
کنم  که آن همان چیزی است که هست . 
احساس من  این است که درباره ی آن بیشتر 
کنجکاو  هستم تا بقیه جانوران  خزنده . آیا 
آن جانوری خزنده است . فکر میکنم که 
هست .؛ زیرا  با آن موهای کثیف  و چشمان 
آبی  به نظر یک خزنده  می آید. کفل ندارد. 
مثل هویج از پائین به باال  باریک می شود. 
وقتی که می ایستد  مثل دکل  خودش را به 
اطراف  باز می کند. بنابراین فکر می کنم  

یک خزنده است ...
اوائل می ترسیدم . هنگامی که  این دور و 
برگشت می زد  فرار می کردم ، چون فکر 
می کردم  می خواهد  مرا دنبال کند. اما 
بزودی فهمیدم دلش می خواهد  از من دور 
شود. بنابراین  بعداز آن  ترسم ریخت . وچند 
ساعت  درحدود بیست  یارد فاصله  از پشت 
سر رّدش را گرفتم .عصبانی ودلخور  تا آنجا 
که  به ستوه آمده بود. از درختی باال رفتم  
ومدتی صبر کردم  . باألخره  دست از سرش 

برداشتم  و رفتم خانه.
امروز باألخره  تمام شد دوباره از درخت باال 

رفتم .
ظاهراً   . آنجاست  هنوز  آن   : یکشنبه 
استراحت می کند. اما این  یک کلک  است 
. یکشنبه روز استراحت  نیست ؛ شنبه برای  
راحت کردن درنظر گرفته شده شده . به نظر 
من هر مخلوقی  بیشتر  مایل به استراحت  
است تاهربکار دیگر. اینهمه استراحت  مرا 
خسته می کند که بنشینم و  اطرافم را  تماشا 
کنم . من درتعجبم  که »آن«  به درد چه 
کاری می خورد؛ هرگز ندیدم  که مشغول 

کاری باشد.
اینقدر  ؛  برگرداندند  دیشب  را  ماه  آنان  
خوشحال  شدم ! فکر می کنم  این امانت 
دوباره  اما  دهد.  می  نشان  را  داریشان  
غمگین  من  ولی   . پائین  افتاد  و  ُسرخورد 
نشدم . مایه ی نگرانی نیست . وقتی چنین 
، آنان دوباره  آن را  همسایه هایی داریم  
برمی گردانند. دلم می خواست  قدردانی ام  
را نشان  بدهم . دوست داشتم  چند تا ستاره 
برایشان  می فرستادم . چون ما تعداد زیادی  

بیش از آن که برایمان قابل استفاده

 باشد  داریم . منظورم »من«  است نه »ما« 
برای اینکه می بینم  خزنده  برایش این چیزها 

مهم نیست .
خزنده چندان  صاحب سلیقه ومهربان نیست . 
دیروز  درتاریک روشن  غروب وقتی  آنجا 
رفتم  داشت به استخر می خزید.که ماهی های 
خال مخالی را بگیرد.که مشغول بازی بودند. 
من بهش کلوخ زدم .ودوباره از درخت باال 
رفتم .وتنهایش گذاشتم . سردرنمی آورم . 
به چه دردی می خورد؟ آیاعاطفه  »آن«  
ندارد؟ آیا هیچ رحکی برای  این مخلوقات  
بینوا ندارد؟  شاید برای این کار ناخوشایند 
طراحی وتولید  شده ! یکی از کلوخها  به 
گوشش خورد آن چیزی نگفت . این مرا 
به هیجان آورد. برای اینکه  برای اولین بار  
حرف زدن کس دیگری را شنیدم ، غیر از 
این سخنگوئی خودم . کلماتش را نفهمیدم. 

اما بنظر پر احساس و معنی دار می آمد.
وقتی که پی بردم  »آن« می تواند حرف 

بزند، به آن بیشتر عالقمند شدم . زیرا من 
حرف زدن  را دوست دارم وتمام روز حرف 
می زنم وحتی درخواب . من گیرا وجذاب 
هستم  اگر کسی دیگر را پیدا کنم  که بااو 
شود  می  دوچندان  جذابیتم    ، بزنم  حرف 

واگر هوس کنم  هرگز متوقف نمی شوم .
اگر این خزنده مرد است  پس دیگر ازاو با 
ضمیر »آن«  یاد نکنم . از لحاظ دستور زبان 
درست نیست . مگر نه ؟  فکر می کنم »آن«  
 . این چنین فکر می کنم  باشد.  باید »او« 
بنابراین  آن را اینگونه  می توان صرف کرد: 
فاعلی او ؛ مفعول بیواسطه اورا ، ملکی مال او 
. بسیار خوب فکر می کنم او مرد است . فعال 
اورا  »او« می خوانم  تا اینکه ثابت شود  چیز 
دیگری  است . این بهتر است از بالتکلیفی .

او  دنبال  هفته  سرتاسر  بعد:   هفته  شنبه 
بودم . سعی کردم بااو  آشنا شوم  من چاره 
ای جز حرف زدن  ندارم .برای اینکه  او 
خجالتی است . اصالً برایم مهم نیست . ظاهراً 
خوشش می آید من  دوروبرش باشم . من 
ضمیر دوستانه ی »ما«  را زیاد بکار  بردم  
برای اینکه  به نظر می رسد  چاپلوسی را هم 

دوست دارد.
چهارشنبه :  درحقیقت ما  باهم خوب کنار 
آمدیم . فعال  بهتر وبیشتر  باهم آشنا  شدیم . 
او دیگر از من دوری نمی کند و این نشانه ی 
خوبی  است . پیداست که او دوست دارد 
بااو باشم . منهم خوشم می آید مراقب بودم 

باشم   دردبخور  به  او  برای  شده  هرطور 
 . کنم  جلب  خودم  به  بیشتر  اورا  وتوجه 
درطول  دیروز یا پریروز  دست بکار شدم  
چیزهایی که در دست اوست  ، نامگذاری 
کنم .واین خیلی مایه ی  رضایت او شد  زیرا 
او دراین  کار استعداد  ندارد ومسلماً  بسیار 
سپاسگزار  خواهد شد. او نمی تواند  به یک 

نام معقول بیندیشد.
این   از  به روی خودم  نمی آورم  که  من 
عیب او باخبرم . هروقت  به یک مخلوق  
جدید بر می خوریم  ، پیش از آنکه  او وقت 
داشته باشد  با ناشیگری  سکوت کند  ، آ»  
را نامگذاری  می کنم . به این ترتیب نمی 
گذارم  او خجالت بکشد. دراین  رشته من 
هیچ عیب و نقصی ندارم ؛ همینکه  چشمم  به 
یک  حیوان بیفتد  می دانم آن چیست . حتی 
یک لحظه درنگ نمی کنم ، نام مناسب  فوراً 
به ذهنم  می آید . درست مثل یک الهام، 
 . است  چیزی  چه   آن  که  ندارم  تردیدی 
مطمئنم نیم دقیقه پیش درذهنم نبود . بادقت  
درریخت ورفتار  هر مخلوقی  می دانم  چه 
جانوری است. وقتی دودو پیدایش شد  او 
فکر می کرد  آن یک گربه ی وحشی است. 
این را از نگاهش  خواندم . اما معطل نکردم. 
غرورش  نکنم   کاری  که  بودم   مواظب 
جریحه دار شود. با روشی کامالً  طبیعی  - نه 
با خیال  که می خواهم  دانسته هایم  را منتقل 
کنم - گفتم : » بسیار خوب ، من اعالم می 
کنم  آن یک دودو است« ! و توضیح دادم  
بدون اینکه  به نظر توضیح بیاید، چطور می 
دانستمآن دودواست ؛  گرچه فکر می کنم 
ممکن است کمی رنجیده باشد  مخلوقی که 
من می شناختم  واو نمی شناخت . اما کامال  
واضح بود  که مرا تحسین می کند. برای من 
بسیار  خوشایند بود. پیش از اینکه  بخوابم بار 
دیگر به آن فکر کردم  خیلی مایه ی رضایت  
مارا  کوچک  چیزهای  چقدر  شد.  خاطرم 
خوشحال می کند. بخصوص وقتی احساس 

کنیم خودمان  آن را به دست آورده ایم .
پنجشنبه :  نخستین گریه وزاری من .  دبروز 
نمی  دلش  ظاهراً  کرد.  می  فرار  من  از  او 
خواهد  بااو حرف بزنم . باورم نمی شود. 
برای    ، اشتباهی پیش آمده  فکر می کنم  
اینکه من دوست دارم  بااو باشم .وازحرف 
زدنش خوشم می آید. مگر چه شده که او  به 
من  نتمهربان شده ، من که کار خطایی نکرده 
ام ؟ شاید حق بااو باشد. بنابراین از آنجا د.ر 
شدم و تک وتنها  به جائی  که آن روز صبح  

باراول  اورا دیدم  ونمی دانستم  او چیست  و 
به او بی تفاوت بودم  ، نشستم .اما اینجا دیگر 
مکان غم انگیزی بود. هرچیز کوچکی در  
باره ی او صحبت می کرد  ودل من  خیلی 
غصه دار  بود. آشکارا نمی دانستم  چرا ، 
برای اینکه  این یک احساس  نو بود. پیش 
از این  چنین تجربه ای نداشتم ، این  گال 
رازآمیز است و من از آن  سردرنمی آورم .

توانستم  نمی  را  تنهائی  شب که شد دیگر 
تحمل کنم وزیر سایه بانی  که بتازگی ساخته 
بود، رفتم  که از او بپرسم  مگر چه کرده ام  
که اشتباه  بوده و چطور می توانم  جبران 
کنم ومحبت اورا دوباره جلب کنم . اما او  
مرا زیر باران  از زیر سایه بان بیرون کرد . 

این نخستین گریه  و زاریم بود.
شنبه : روز دلنشینی است . من خوشحالم . 
برخالف آن روزهای  سخت . به آن روزها 
دیگر فکر نمی کنم  چون کاری از دستم بر 

نمی آید.
برایش  را  سیبها  از آن   سعی کردم چندتا 
بیاورم . اما نتوانستم  آنهارا بیندازم . موفق 
خیر  نیت   این  از  کنم   می  فکر   . نشدم 
خوشش آمد. آنها ممنوعند واو می گوید  
من به خودم  صدمه می زنم . درنتیجه بهتر 
است  به خودم صدمه بزنم  که او خوشش 

بیاید. چرا باید دلواپس صدمه باشم ؟
دوشنبه : امروز صبح  اسمم را به او گفتم  به 
این امید که شاید توجهش را جلب کنم . اما 
او  اهمیتی نداد . عجیب است  اگر او اسمش 
را به من بگوید  برایم مهم است  فکر می 
کنم  درگوش من  دلنشین تر از هرصدای 

دیگری است ..
اوکم حرف است . شاید  برای اینکه  باهوش 
می  و  است   حساس  باره   ودراین  نیست 
تأسف   ی  مایه  کند.  پنهان  را  آن  خواهد 
است که چنین حساسیتی دارد . چون  تیز 
هوشی چیز مهمی نیست . ارزش هرکسی  
به آن چیزی است  که در قلبش قراردارد  
دلم می خواست  می توانستم  به او بفهمانم  
که توانگری  و ثروت  دردل مهربان و پاک 
ناتوانی  . بدون آن خردمندی  فقرو  است 

است .
گرچه او خیلی کم حرف می زند  . نسبتًا 
لغات زیادی  می داند . امروز صبح  یک 
لغت  تعجب آور خوبی بکار برد. از قرار 
معلوم  خودش را باز شناخته ، این مایه ی 
امیدواری  است . برای اینکه تصادفاً  آن  را 
دوبار  دیگر هم بکار برد... این نشان می دهد  
که او هنوز  از کیفیت  استنباط و بصیرت 

برخوردار است ...
کنم  نمی  فکر  آورد؟  را  لغت  آن  کجا  از 

هرگز من  آن را بکار برده باشم .
نه ، او هیچ عالقه ای  به اسم من نشان نداد. 
 ، کنم  پنهان  را  دلخوریک  کردم   سعی 
اماگمان نکنم  که موفق شده باشم . از آنجا 
دور شدم ورفتم روی  خزه های کنار ساحل 
آنجا   . درآب گذاشتم  را  .وپاهایم   نشستم 

جائی است  وقتی به همصحبتی نیازمندم  می 
روم ، به کسی  نگاه کنم و یا کمی صحبت 
وارنگ   و  رنگ  و  سفید   اندام  آن   . کنم 
تودل  بروی داخل استخر  - گرچه کافی 
نیست -  اما بهتر از هیچ وتنهائی محض است 
. وقتی با آن حرف می زنم آن هم حرف می 
زند. غمگین می شود زمانی که من غمگینم . 
مرا باابراز همدردی  دلداری می دهد  ومی 
گوید: » افسرده مباش ، دخترک بیچاره  بی 
آن  بود.«  خواهم  تو  دوست  من   . دوست 
دوست خوبی است  برای من . تنها دوستم. 

آن خواهرم است .
برای اولین بار مرا تنها گذاشت ، هرگز این 
را فراموش نمی کنم . هرگز . هرگزو دلگیر 
شدم . گفتم آن تنها چیزی بود  که داشتم 
و حاال رفته !« با نومیدی می گفتم :»  دلم 
شکسته ، زندگی برایم غیر قابل تحمل  شده !« 
 صورتم را با  دستهایم پوشاندم  . هیچ مایه ی 
تسالئی  برایم نمانده . بعداز مدت کوتاهی  
که دستهایم  را برداشتم ، او دوباره آنجا بود؛ 

سفید ودرخشان و زیبا. تو ی بغلش پریدم .
این  از  پیش  بود. من  این شادی  سرشاری 
خوشحال شده بودم . نه تا این حد، حالت 
بعدازاین  او  ی  درباره  هرگز   ، بود  خلسه 
تردید ندارم . گاهی پیدایش نیست .شاید 
یک ساعت . ممکن است  تقریباً تمام روز 
. اما منتظر شدم  و شک نداشتم . گفتم :» او 
گرفتار است . شاید به سفررفته ، اما برخواهد 
برمی  همیشه   همینطورهم شد.    ». گشت 
گشت . شب اگر تاریک بود  نمی آمد. برای 
اینکه  او ترسو وکوچک بود. اما اگر مهتابی 
بود  می آمد. من از تاریکی نمی ترسم . اما 
آمده  بدنیا  بعدازمن   . است  اوجوانترازمن 
چندین وچندبار  به دیدار او رفتم  اومایه ی 

تسلی  وهنگام سختی پناهگاه من است .
سه شنبه : تمام روز سرگرم مرتب کردن  
کناره  او  از  مخصوصاً   . بودم  اطراف  این 
گرفتم  به امید آنکه  تنها شود وبیاید. اما 

نیامد.
ظهر هنگام  دست از کار روزانه کشیدم و 
برای تفریح  به جست وخیز  با زنبورها و 
گلها   تماشای  از  بردن  لذت  و  ها   پروانه 
پرداختم . گلها این مخلوقات  ریبا  که لبخند 
خدارا از آسمان  می گیرند و نگهمیدارند. 
آنها  از  گل  وتاج  وحلقه  چیدم  را  آنها 
موقع  و  پوشاندم  آنها  رابا  وخودم  ساختم 
ناهار  درسایه نشستم  و سیب خوردم .. با 

آرزومندی  منتظر شدم . اما او نیامد. 
امامهم نیست و ازاو کاری بر نمی آید.زیرا 
گل برایش  اهمیتی ندارد . آن را اشغال می 
نامد وفرق یکی از دیگری  را نمی تواند 
بگوید. به این  وسیله  او احساس برتری می 
کند. برای او  من اهمیتی ندارم  چه رسد 
به گل . آسمان رنگارنگ  شامگاه  برایش 
بی اهمیت است . آیا چیزی هست  که مورد 
توجه او باشد . غیر از  ساختن  کلبه ای  که 
زیر آن  از باران پاک  وخوب پناه بگیرد. به 
خربزه ها مشت بزند ؛ از انگور  نمونه بر می 
دارد ؛ به میوه  درختان  انگشت فرو کند که 

ببیند دارابی اش کی می رسد؟ 
زمین  خواباندم   یک چوب  خشک روی 
وسعی کردم  کنار آن  بایک چوب دیگر   
 ، داشتم   درنظر  که  طرحی  انجام   برای 
درسوراخی فرو کردم . چیزی نگذشت  که 
به وحشت افتادم . ناگهان ورقه ای  آبی رنگ  
شفاف  ونازک از سوراخ بیرون زد. همه چیز 

را انداختم و فرارکردم .به نظرم یک روح 
بود. خیلی ترسیده بودم ! پشت سرم را  که

نگاه کردم چیزی نبود. به تخته سنگی  تکیه 
دادم  وبه استراحت پرداختم . نفس نفس می 
زدم . دست وپایم می لرزید. تا اینکه  کم 
کم آرام گرفتند. بااحتیاط پاورچین برگشتم . 
مراقب بودم  و بااحتمال  خطر آماده ی فرار.

نزدیک که شدم ، شاخه های گل سرخ را 
مرد  کاش   - کشیدم  سرک  و  زدم   کنار 
این طرفها بود . به نظرش زیرک وزیبا می 
آمدم - اما روح رفته بود. درسوراخ ذره ای 
غبار  صورتی رنگ بود. انگشتم را داخل  آن 
کردم که ببینم چیست ؟  آخ ! آن را بیرون 
کشیدم . سوزشی  دردآور بود. انگشتم را 
شدم  بلند  پا  یک  روی   . گذاشتم  دردهانم 
وسپس روی پای دیگر و نالیدم . بزودی درد 
آرام گرفت . شدیداً عالقمند شده بودم و 
شروع به آزمایش کردم .کنجکاو بودم  ببینم  
این غبار  صورتی رنگ چیست ؟  ناگهان 
اسمی به خاطرم رسید . باآنکه پیش از این آن 
را نشنیده بودم : آتش ! کامال مطمئن  بودم. 

پس بی تردید  نام آن را  آتش گذاشتم . 
من چیزی آفریدم  که پیش از این نبود . چیز 
جدیدی ره دارائی های  بیشمار جهان افزودم. 
دستاوردخودم   به  و  یافتم  به آن دست  من 
افتخار می کنم . دلم می خواست  بدوم و 
اورا پیدا کنم  ونشانش بدهم . بااین فکر که 
اما   - . ببرم  باال  او  احترام  خودم را پیش 
منصرف شدم ونرفتم . نه ، برای او اهمیتی 
ندارد . می پرسد به چه دردی می خورد. 
چه جوابی دارم بدهم . برای مهم نیست که به 

دردی نخورد فقط زیباست ، زیبای محض !
آه کشیدم ونرفتم . از آتش هیچ کاری بر 
نمی آید باآن نمی شود  کلبه ساخت . خربزه 
بهتر نمی شود. میوه ها زودتر  به بار نمی 
نشینند، به درد نخور است ، ابلهانه  و بیهوده 
است . او متنفر خواهد بود  وحرف مرا قطع 
خواهد کرد. اما به نظرمن نفرت انگیز نیست. 
گفتم : »آه ، ای آتش ، دوستت دارم . ای 
. همین کافی  مخلوق صورتی  تو زیبائی 
است ! خواستم  آن را جمع کنم  روی سینه 
ام  اما خودداری کردم . سپس بافکر خودم  
ضرب المثل دیگری  ساختم - باآنکه  تقریبًا 
مثل اولی است  ومی ترسم  سرقت ادبی باشد 
- »تجربه سوزش  ، اجتناب از آتش است .«

مقدار  وقتی  کردم  درست  آتش  دوباره 
زیادی آتش درست شد ، آنهارابین  مقدار 
زیادی علف  خشک قهوه ای رنگ  خالی 
بااین خیال که آن را به خانه ببرم   کردم . 
وهمیشه داشته باشم و باآن بازی کنم . اما باد 
وزید  وآن را به اطراف  پراکند و با شدت 
بطرف من  پاشید. بناچار آن را انداختم وفرار 
کردم . پشت سرم  را که نگاه کردم  روح 
آبی  به طرف باال قد کشید. کش آورد  و 
به اطراف  لوله شد مانند  یک تکه ابر  . بی 
 . است  »دود«  اسمش  کردم   فکر  درنگ 
بااینکه بین  لغتهای من  هرگز »دود«  وجود 

نداشته  است .
 ادامه دارد.

خاطرات آدم وحوا
ترجمه : آدمک       نوشته مارک تواین   

قسمت اول
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 سیسیل دی لو یس ، نویسنده ، شاعر ، ومنتقد 
معاصر ، تحصیالت خودرا در آکسفورد  به 
و  تدریس  کار  به  سپس  و  رساند  پایان  
نویسندگی  پرداخت .  نخستین  آثارش  با 
 Transitionalگذرا دوران  اشعار   « نامهای  
Poems«  و » ازنرمی پرها  تا سختی  آهن 
From  Feather to Iron  «  بیشتر  غزل های 

عاشقانه بود.
ُجنگ  دیگری از اشعار وی  » زمانی  برای 
رقص A time to Dance «  و » کوه جادوئی  
گویای  یکی    »The Magic Mountain
تمایالت  رمانتیک  و دیگری  مبین افکار 
سیاسی اوست . اما بهترین  اثر سیاسی وی  
» Overture to a Death  در آمدی برمرگ«

 نام دارد.
استادی  به  اول   از جنگ جهانی   او پس   
دانشگاه  آکسفورد  برگزیده شدو  بعدها نیز 
لقب ملک الشعرا گرفت . از لویس برگردان 
منظومی از ویرژیل و نیز ترجمه هائی  از 
مقاالت  گوناگون  نقد ادبی و داستان های 

تخیلی و پلیسی به جا مانده است .
Ballintubber لویس در 27 آوریل 1904 در
ایرلند متولد شد  و در 22 ماه مه 1972  در

پانکراس   سرطان  از     Hadley Wood
ترین  معروف  از  یکی  آلبوم   . درگذشت 
اشعار اوست که ترجمه آن را دراینجا می 

خوانید:

آلبوم 
ترا می بینم  ، کودکی ، 

درباغی ، 
پناهی برای غنچه ها، 

مأمنی برای بازی .

گوش فرا می دهی ،
چنان که گوئی 

              جادو شده ای ،
دررؤیائی ماورای زمان 

وبهار گل افشان.
تصویر تو رنگ باخته است 
به زودی از آن نگاه شیفته ، 

وازطنین آشکار آوای من ،
که از راهی دور ندا در می دهم :
» درنگ کن ! درانتظارم بمان !«
اثری نخواهد ماند.

آنگاه ، 
ورق بر می گردانم ،

تصویر دختری است ،
چون  زنبقی  به حال  استفهام ،

 ایستاده کنار آب
به سنی که 

از هرآینه می خواهد،
 آرزوی دلش 

باز گوید.

و پاسخ  خویش ،
درسروش جویبار می یابد.

تنها زمان است 
که می تواند  صحه گذارد،

یا نفی سازد.
اما کاش ،

من آن جا بودم .
وبه جرأت  هشدارش می دادم:

» عشق نه آن است که در رؤیا می پروری !«

تصویِر دیگر  از آن توست ،
گوئی تاجی از گل های وحشِی  نیک بختی  

برسر،
معبود همگان ،

دست های نوازشگر  به سویت ،
همچو موجودی جاودان  ، 

دلدادگان  و دوستداراِن پیرامونت ،
همه فانی . 

آنان ، 
دوام ترا ندارند. 

درباران یا آفتاب ، 
ذرات کاهی و سایه ای ، 

 بیش نیستند.
فریاد می زنم :

» به آن بینوایان ِ جان باخته  نبخشای،
آنچه را که باید ازآِن من باشد!«

جای عکسی خالی است .
آخرین  عکس آلبوم ،

تصویری که باید مرا نشان می داد:
درختی عریان ،

که بادهای هرزه گرد ،
تمامی پوشش 

ازتنش برگرفته اند.
 نیم روز براعجاب شکوفه هایش ، 
پیوند برامید فردایش ،

همه بربادرفته ،
در مرور صحنه های روزهائی خوش.

برخود می لرزم ،

چون نگرنده ای بر جام جم ،
تماشاگر سرنوشتی ،

که از آن گریزی نیست ؛
آری !

بی بارو بی ثمر،
برخود می لرزم .

آلبوم را می بندم .
اما گذشته 

از البه الی آن ، 
پیوسته  سر می کشد و

 در تردد است .
گوئی ، 

به هرکجا بنگرم ،
شبح فریبای شتدی های باز نیافتنیٍ 

مالمتم می کند.
آن گاه ،

باز اورا می بینم
برگ های گل رویش 

به تاراج طوفان ایام ،
 رفته.

درکنارم ،
زمزمه کنان که :

» دوست داشتنی ترین آنچه درآن جاست.
    اینک،

    دگر باره به ُگل نشسته ؛
    هرچه آن جا آرزو داشته ای ،

    این جاروئیده ،
    وازآِن توست.«

 

 بقیه : شکسپیر

نفر انگیز است که قاتل  و شکننده ی پیمان  
اصالت   از  دفاع  کشاند.  می  کابوس   رابه 
حکومت ها  ، دفاع  از وطن  به حساب می 
آید . قهرمانی  ودلیری  اصلی ترین  انگیزه  
خودخواهی است . ستایش  نجابت  وظیفه ی 
مردم دوران است . پاداش ، اصلی پرافتخار 
ی   برپایه  ومردم   سلطنت   روابط   . است 
حق  و  حقیقت  و  است  استوار  صمیمیت  
پرستی خصیصه ای است  که تبلیغ می گردد. 
اگرچه باید گفت  قسمتی از آنچه  را که 
شکسپیر  در مکبث  عنوان می کند  آرزوهائی  
باید شمرد  که در دوران  او وجود ندارد.

ونمی توان  همه آنچه را  مکبث می شناسد  
خصوصیاتی دانست  که در دوران  زندگی  
شکسپیر ر وجود دارد  ولی باید  قبول کرد  
که روابط اجتماعی  نکبث  و شخصیت های  
نمایشنامه  ، نماینده  روابط اجتماعی  مردم 
کهبا  مردمی    . است  دوران  انگلستان  آن 
شکست اسپانیا  مفهوم آزادی  واستقالل  و 
برتری  رادرک می کندودر چنین دورانی  
حرکت خودرا  به خارج  از جزیره  انگلستان  

آغاز می کنند.
طبیعی   رشد  دورانی   چنین   در  بی شک   
از مردم  موجب می گردد  که   یکدسته  
دسته های نارس اجتماعی  از لیبرالیسم  برضد  
مسائل  اجتماعی  استفاده کنند  و  دورنیست 
بدکاره   ، مردم  دزد و  که دراین  دوران  
چنین  در  گمان   بی   . باشند  داشته  وجود 
مشخصاتی  که هنوز  روابط اصیل  و پابرجا  
منعقد نگردیده است  جادو ، سهم بزرگی 
دارد.  جادو ، عاملی است  که در  چنین دوران 
هائی  رشد ونمو می کند ، دورانی که  هنوز 
قرارداد  های  اجتماعی  سد راه جادو  نیستند. 
شاید  سرنوشت  دردناک  مکبث  سرنوشت  
اسپانیائی است  که غرور فراوان  اورا محکوم 
می کند  و شکسپیر به  ملت انگلیس  مجال 
می دهد  با یاد آوری  شکست اسپانیا  یکبار 
را  بچشد.  استقالل  اجتماعی   دیگر  لذت 
احترام به سلطنت  نیز الزمه چنین  دورانی 
است  زیرا  ملت اگر  وحدت ملی  و شئون  
سلطنتی را محترم  نشمارد  بزودی استقالل  
و افتخار  باز یافته  راازدست  خواهد داد.

احترام بقول ومیثاق  از مشخصات مردمی 
است  که تازه اززیر یوغ  گردن می کشند  
واگر هم  پیمان نمی شدند  درست  کردار فتح 
نمی کردند. . فتح آنها ثمره  اصل وصحیح  
مبارزاتی است که کرده اند. مبارزه ای که 
در آن  ملتی هم پیمان  باخون  خود عهدنامه 
افتخار و عظمت را  می نویسد. کشتن پادشاه  
بی گمان  زشت ترین  ومنفورترین  پدیده 
اخالقی  این دوران  باید بحساب آید زیرا  
اگر  بنا باشد  در چنین  دورانی مقام سلطنت  
که تنها  مقام ثابت و سمبل  استقالل  وملیت 
سرداری  کودتای  با  هرروز  است   قومی  
را  اساس آن  یا سوء قصدی  ریزد.-  درهم 

درهم بپاشد استقالل و قومیت فدا خواهدشد. 
نیکو کاری اولین ثمره ی  بورژوازی  آزاد 
است ..  اگر کسی نیکو کار نباشد  یا خودرا 
به نیکوکاری عادت   ندهد قادر  نخواهد بود  
درخارج از انگلستان  مردم را بانگلستان  معتقد 
کندتادرسایه ی  چنین اعتقادی  آنچه را که 

انگلیسی  ندارد  باین سرزمین  سرازیر کند.
زن اگرچه هم شأن مرد  ، چنانکه  درمکبث 
پیداست ، به فعالیتهای  اجتماعی  دست میزند  
اما نقش  او در  دورانی  که انگلستان  بپا می 
خیزد  نقشی است غیر مستقیم . نقشی که 
صرفاً  باغوای مرد  منتهی می شود. نقشی که 
می تواند  مردرا  درراه خود  پیش برد  یا 
نابود کند. همان  نقشی که مکبث  از زن خود  

الهام گرفت .
نگارش مکبث دردورانی  صورت گرفت  که 
الیزابت باهمه ی قدرت و توانائی  برانگلستان 
حکومت کرده  بود و شاعری چیره دست  
حمایت  از  دیار   درهمان  شکسپیر   چون 
درانگلستانی  بود.   برخوردار  او  وعالقه 
که  سنت های باستانی  اصیل ترین  اساس 
خاص  مقتضیات   به  بنا  را   ملت  فکری  
اجتماعی  وجغرافیائی  تشکیل می دهد  اگر 
کسی  علیه سنتهای  مقدس گذشته  ثیام کند  
نباید از طرف  ملت انگلیس بال جواب بماند. 
  Macduffو  مکداف Malcolm پیروزی ملکم
امیدی است  بزرگ  که شکسپیر  به مجاهدین  
فردای  ضد ستم  می دهد. پیروزی آنها یک 
ارشاد بزرگ  و قوی سیاسی است  که اگر 

کسی  ازراه ستم  حکومت ان
گلستان  را بدست گیرد  باید  همه نیروهای 
انسانی  و آزاد در انگلستان ئ علیه  جبروستم  
او قیام کنند. وقتی این ارشاد سیاسی  عادت 
ثانوی  ملت انگلیس  می شود  دیگر کسی  
بیاد ندارد  که در انگلستان   درقرون اخیر  
را  حکومتی   سنن   ، معمول   غیر  قیاسی 

دگرگون سازد.
فکر  آزادی   و  تجارت  آزادی  که   جائی 
وبیان  تبلیغ می شود  بی شک زور وقساوت ، 
 ، بود. زشتی زوز  ناپسند خواهد  و   زشت 
پاشد.  می  رادرهم  مردم   وسعادت  آزادی 
آزادی وزور  هردو  یکچت جمع نمی شوند. 
اگر  و  نیست  آزادی  زورباشد   که  جائی 

آزادی باشد  زور نیست .
تملق  از عوامل فریبنده ی پیشرفتهای  بی 
بنیاد است . درحکومتی که  استعداد می تواند  
آزادانه  رشد طبیعی  خودرا دنبال کند  هنوز  
تملق صفت  دوران نیست . تملق هائی که 
در مکبث  گفته می شود  تملقی است  که 
بزودی  منجر به  عیب جوئی  و سپس انتقاد  
شدید می شود. می توان گفت  سردارانی  که 
به مکبث  تملق می گویند  سردارانی هستند  
که هنوز  به بدی طینت  و باطن او  معتقد 
نیستند. اما تملقی  که مکبث و زن او  درشب 
جنایت  به دانکنDuncan  می گویند  طبیعی 
نیست . نشان دهنده ی  فطرتی است  جانی ،  
فطرتی که  مرتکب جنایتی  وحشیانه خواهد 

شد  و باعتقاد شکسپیر  چنین فطرتی  در 
انگلستان محکوم به نیستی  است . قصد شاعر  
توانای انگلیس از ذکر تملق  های مکبث  نشان 
دادن روحیه ای است  که باید در شخصیت  
نخست خود بمیرد  تا شخصیت دوم  خودرا  

باختیار  بسازد.
 درکشوری که  قراردادهای  اصیل  آینده 
منعقد می شود  شکستن پیمان  یعنی  مقدمه 
شکستن  هرقرارداد اجتماعی . قراردادهای 
شکنند   می  هائی   حکومت  را  اجتماعی  
که جز شکستن  قرارداد راهی برای  حفظ 
خود ندارند. انگلستان  انقالب فکری  خودرا 
دراین دوران دنبال کرد ه بود و بنابراین نمی 
توانست  عهد شکنی  را که  مقدمه شکستن  
تجویز   است  اجتماعی   های  قرارداد  بقیه 
کند ومهمتر از  آن  ایجاد امنیت بود  که 
ملت طرفدار آزادی  تجارت باید  معتقد به  
عهدوپیمان باشد. تنها اعتقاد  به پیمان  تاجررا 
در تجارت توفیق می بخشد و برای او  اعتبار 

تجارتی تأمین  می کند.
 آنچه بطور کلی  از نظر اجتماعی  در مکبث 
محکوم  می شود خودخواهی  است . مبارزه 
علیه  اصیل ترین  غریزه حیوانی  نشان می 
دهد  که قدرت  قراردادهای اجتماعی  به 
شاعر  رود.  می  حیوانی   غرائز   جنگ  
انگلیسی  با تأیید  نیروهای  ضد مکبث  و 
از  خودرا   طرفداری    ، خودخواهی  نفی 

قراردادهای اجتماعی  باثبات می رساند.
 زشتی کشتن  رفیث و شکستن  پیمان بحدی 
است  که مکبث باهمه غرور  و شجاعت  خود  
پس از قتل  دانکن  و بانکو  دچار  کابوس 
وحشتناک  می گردد. این کابوس در کشتن 
مکبث  میهمان  وقتی  بخصوص    ، دانکن  
است ، اورا  دچار حالتی  شدیدتر  می کند. 
شکسپیر بانمایش این حالت  روانی  به نفع 
نظریات اخالقی خود  صریحاً تبلیغ می کند.
بهتر بگویم  شکسپیر  با نشان دادن  تحوالت 
از  مکبث   روحی   شدید  کننده   ناراحت 
نظریات اخالقی  خود دفاع  می کند و  برای 
کسی  که بقرارداد های اجتماعی  پیشنهادی 
او  بی اعتناء  باشد سرنوشتی  نظیر سرنوشت  
مکبث  پیش بینی می کند  و مسلم است  که 
این کیفیت  تبلیغ ، کیفیتی است غیر  مستقیم 

ومؤثر.
وقتی آزادی باز یافته  ، عزیز است  هرچه هم 
شأن  اوست باید  عزیز باشد  وبرای  حفظ 
استقالل  الزم  بشمار آید.  ومانند دفاع از وطن  
محسوب می شود. جز درسایه ی  قهرمانی ها  
و دلیری ها  استقالل  مملکتی تأمین  نشده 
است  و جز درسایه ی   قهرمانی  آزادی  باز 
یافته  تضمین نمی گردد. این جا ئیست که 
شکسپیر  قهرمانی را  چنان می ستاید  که 
مقام سلنت  باهمه عظمت  های خود برای 
احترام  به قهرمانی ، خودرا  فراموش می 
داند.  می  راافتخار  قهرمان  میهمانی  کندو 
نجابت  که از خصوصیات  یک ملت  اصیل 
قهرمان  است مانند  خود  قهرمانی  دراین 

اگر  پاداش    . است  ستایش  مورد  دوران  
نباشد  قهرمانی نیست  و قهرمانی  بی پاداش 
ادامه نخواهد یافت . پاداشی که  دانکن  به 
مکبث داد  پاداشی است  که بقول  خود شاعر  
مانند پرندگان  بال دارد  و از پی آنکه  الیق 
پاداش  است پرواز می کند. ترس  با قهرمانی  
ستایش   دربرابر   ترس   . نیست  سازگار 
قهرمانی محکوم است  ویا  بنابر آنچه شکسپیر  

می گوید  بددل و جبون است .
بار دیگر باید تأکید کرد  که شکسپیر  هنگام 
نگارش  مکبث  در شخصیت  اجتماعی خود 
زندگی می کند و شخصیت  حیوانی را ُخرد 
ترین  خاصیت   اصلی  می کند. واال ترس 
ضروری  دفاع از  ذات است . ترس نشانه 
ی مدافعه  انشان  دربرابر  عواملی است  که  
هستی اورا تهدید  می کنند . اما  دراجتماع 
آن روز  انگلستان  اگر می تذرسیدند  می 
مردند نه افراد ، یلکه اجتماع  انگلستان  و 
آنچه  دردوران  شکسپیر  و یابه جرأت  می 
گویم  درهمه دورانها می ارزد، اجتماع است  

نه فردفرد مردم آن.
قراردادهای تازه منعقد شده انگلیس دردوران  
الیزابت اول  بین مقام سلطنت و مذردم برپایه 
ای استوار شد که همیشه بماند. این روابط در 
کیفیت  برخورد  و دانکن وسرباز مجروح 
کامال نقاشی شده است و مکبث درست قیافه 

ی مخالف قراردادهای اجتماعی است .
داستان سرای  انگلیس می خواهد  نشان دهد  
که حقیقت  طلبی شعاری است  که آزادی 
را  می سازد. آزادی فقط  درسایه ی شناسائی  
روابط  حقوق دیگران  بوجود می آید و حق 
چیزی جز  این نیست که آزادی دیگران  مال 
دیگران  است و بی گمان  آزادی خواه - حق 

جو و حقیقت خواه وآزاداندیش است .
***

اجتماعی  استنتاجهای   که  سئوال   این  به 
شکسپیر  به نفع کدام دسته  از دسته های 
سیاسی عصراوست تاحدی پاسخ گفته شده 
است . پیداست  که شکسپیر  از گروه آزادی  

خواه  انگلیس  حمایت می کند.
شکستن  سنت های ادبی نشان می دهد  که  
شکسپیر  به آنهائی که می خواهند  انگلستان 
را  درچهارچوب  گدشته خود  نگهدارند  بی 
اعتقاد است . آزادی ودمکراسی  را بهمه چیز  
ترجیح می دهد  و مسلم است  که در چنین  
کیفیتی  دربار  با عظمت  انگلستان را  سمیل 
آزادی می داند و دفاع  از درباروسلطنت  را 

صمیمانه  برعهده می گیرد.
مکبث  درحقیقت  تبلیغ نامه ای است  به 
نفع مقام سلطنت  و چیزی جز این  نیست 
که سلطان کیست ؟ دشمن سلطان کیست ؟  
رابطه مردم و پادشاه چیست ؟ وظیفه مردم  

دربرابر دشمن  پادشاه کدامست ؟
اول   بنیاد  جیمز  تازه  تزلزلی که سلطنت  
پس از عظمت و قدرت الیزابت  درخود می 
پرورد  مایه تبلیغ نامه ای است که شاعر چیره 
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بیژن ترقی  از آن  ترانه ُسرایانی است  که 
آثار او سالهای دور  ، سالهای  طالئی ترانه 
ُسرائی  ، خاطره انگیز  و جاودانی  را به یاد 

می آورد.
من   گفتگوی  آید   می  زیر  در  آنچه 
)کیخسرو بهروزی(  با بیژن ترقی است که 
در سال 1354 انجام گرفته  و برروی نوار 
ضبط شده است و درهمین سال  از رادیو 

ایران  پخش گردیده است .
گفتگوی زیررا  بیژن ترقی  با خواندن چند 
بیت  از یکی از  غزل هایش  آغاز می کند. 

این غزل را  در آن زمان تازه سروده بود:
ما  عهد از آن  باهمه بستن نتوانیم 

کان عهد که بستیم شکستن نتوانیم 
هررشته که برگردن ما بسته محبت

چون رشته ی جان است ، گسستن نتوانیم
بیهوده مزن سنگ به این بال  شکسته

ما ازسراین  بام که جستن نتوانیم 
من بیژن ترقی ، شاعر وترانه سرا ی رادیو 
ایران هستم که از 24 سال پیش یا دقیق تر 
بگویم  از سال 1336 که با پرویز یاحقی  
استاد ویلن و آهنگساز معروف آشنا شدم ، 
می زده شب  با صدای خانم  با ترانه ی 

مرضیه  شروع کردم .
بهروزی : آقای ترقی می توانم  در مورد 
شما  ی  خانواده  و  کودکی   ، تولد  تاریخ 

بپرسم ؟
ترقی : من در دوازدهم  اسفند ماه  1308  
ام متولد شدم  خانواده ی پدری  درتهران 
 همه اهل کتاب .متخصص در شناخت کتب 
خطی و آثار گذشتگان  بودند . پدر بزرگم  
حاج شیخ باقر کتابفروش  از اولین  ناشران 
کتابهای   که  بود  شاه  ناصرالدین  زمان  
انتشار داد.  به طریق چاپ  سنگی  زیادی  

پدرم محمدعلی  ترقی  مؤسس انتشارات 
خیام  واز معروف ترین  و برجسته ترین  
ناشران  عصر خود بود  که اکنون من  و 
برادرم شاهرخ  ترقی  این مؤسسه را  اداره 
می کنیم . بنابراین من  درخانواده ای پرورش 
یافتم  که از کودکی با کتاب  سروکار داشتم 
ودرحقیقت  بازیچه و سرگرمی من کتاب 

بوده است .
بهروزی : از آغاز تحصیلتان بگوئید.

ترقی : من از پنج شش سالگی  در کتابخانه 
همراه پدر بودم . به خاطر دارم خوداو کتاب 
اول  ایتدائی را دوسه ماهه به من درس داد. 
اواسط خواندن  کتاب دوم بودم ، کتابم را  
که همیشه پشت سه چرخه ام  می گذاشتم  
گم کردم . پدرم هرچه درکتابخانه  گشت 
جلد  یک  نکرد.  پیدا  ایتدائی  دوم  کتاب 
کتاب پنجم  موجود  بود؛ به من گفت : فعال 
برای این که  بیکار نمانی  همین کتاب را 
شروع کن . آغاز کتاب پنجم درآن زمان با 
مطالب  باب اول گلستان آغاز می شد. من 
درعرض یک هفته تمام آن قسمت را که با 

کلمات سنگین ادبی وجمالت عربی  همراه 
بود حفظ کردم .آقایان  استاد شهریار و 
گلچین  معانی  که همه روزه به کتابخانه 
می آمدند  وقتی من به دستور پدرم ، آن 
می  آنان   رابرای  وپرشور  وزین  کلمات 
خواندم  مرا تشویق می کردند . دوسه سالی  
صرف خواندن  کتابهای متفرقه کردم ؛ تا این 
که پدرم  مرا به مدرسه اقدسیه  که نزدیک  
کتابخانه  بود  بُرد ودرکالس پنجم  ثبت نام 
هایم  همکالسی  با  من   سن  که  کرد.چون 
تطبیق نمی کرد. مدتی تنها وغریب  درس

کالس  حاضر می شدم . واز همان  اول به 
اشتیاق   بود  شعروادبیات   درزمینه   هرچه 
داشتم ، اما درریاضیات  ضعیف بودم  ناظم 
مدرسه اقدسیه  که از دوستان  پدرم  بود، 
من  بدُخلقی   و  فرارکردن   از  که  بااین 
ناراضی  بود به استعداد  من در زمینه شعر، 
خط و ادبیات  توجه داشت . اوهروقت معلم 
ما نمی آمد، خودش می آمد سرکالس . در 
امتحان ثلث  دوم موضوعی برای انشاء گفت 
ورفت . من اول از همه ، از همه زودتر نوشتم

 

آن  فردای   . کالس  مبصر  به  دادم  بردم   
وقتی  بعد  روز   . نرفتم  مدرسه  باز  هم  روز 
واردمدرسه شدم ، همه ی شاگردان به صف  
درحیاط مدرسه  ایستاده بودند  ومن که سن 
وسالم از همه ی آنها کمتر بود  رفتم درآخر 
صف ایستادم . دبیرستان اقدسیه آن موقع 
تا کالس نهم بیشتر نداشت . به همین جهت 
از من خیلی   ، باالتر  شاگردان کالس های 
بزرگتر  و بلند قامت  تر بودند. قبل از این 
سر کالس  تابه  دربیاد  به صدا   زنگ   که 
دردست   شالقی  که   درحالی  ناظم  برویم، 
داشت وآن را به ساق پایش می زد  ودرروی 
ایوان  بلندی ایستاده  بود، باصدای  رسایی 
گفت : بیژن ترقی شاگرد کالس پنجم  ، یک 
قدم از صف بیرون بیاید. من که  روز قبل  
مدرسه نیامده بودم ، با ترس ولرز ، آهسته 

جلو آمدم.
ناظم گفت :  این دانش آموزرا ببینید  انشائی 
را که دوروز قبل  نوشته  به شاگردان کالس  
نهم دیکته گفتم وبا تعجب دیدم  چند غلط 
فاحش  در نوشته های بعضی از آن هاست. 
بعد به شاگردان کالس  های دیگر گفت : 
به افتخار  این دانش آموز کف بزنید. من که 
هنوز  نگران غیبت  روز قبل بودم  با حیرت 
وخجالت  به کالس رفتم . خوشبختانه آن 
روز  هم درس ریاضی  نئتشتیم ومن نفس 
راحتی کشیدم . وهمیشه هم درطول  سال 
تحصیلی  ریاضیاتم  خیلی بد بود. به همین 
علت  هم خیلی ها  در زندگی  سرم کاله 
خیاالت  سرگرم   همچنان  ومن   گذاشتند 
شاعرانه ی خویش بوده ام . بله آقای بهروزی  

» هرکسی را بهر کاری ساختند.« 
و  سنی  چه  از   ، ترقی   آقای    : بهروزی 

چگونه  به شعر وشاعری  روی آوردید؟

ترقی :  پدرم منرا که  فرزند  بزرگترش 
بودم  از آغاز  کودکی با معابف  بزرگ شعر 
و ادب آشنا کرد.چراغی  را که پدرودوستان 
ادیب او دردل و جان من افروختند  درکوره 
من  زندگی  روشنگر   جا  همه  زندگی  راه 
روی  شعر  سرودن   به  نوجوانی   از  شد. 
آوردم و با پشتوانه هائی که دراثر  تحقیق 
درآثار  شاعران  بزرگ نصیبم  شده بود ، دل 
وجرأت  خاصی  دربیان  حاالت  درونی به 

من  داده بود.
با یک بیت  آغاز  اولین سروده ام  را که 
شده بود ، وقتی برای پدرم  واستادشهریار 
خواندم ، فکر نمی کردند  که از من باشد. 

شعر  این بود:
گریه مکری که دائم شمع را بردامن است 

 می فریبد  عاقبت آن ساده دل پروانه را
وقتی گفتم  شعرازخودمن است  پدرم گفت، 
این بیت  چقدر شبیه شاعران  سبک هندی 
است ! استاد شهریار  گفت : آفرین  ، ماهمه 
شنیده  وپروانه   شمع  به   راجع  شعر  جور 
بودیم  ، این بیت  دلیل استعداد  بیژن جان 

است  درکار شعرو شاعری.
همزمان  با آن  ایام  که مشغول  تحصیل بودم   
شروع به سرودن  غزلیات  و مثنوی ها یی  
کردم  که به مرور زمان  بعضی  از آن ها  
درمجالت  آن زمان  چاپ می شد . یکی 
نوجوانی   دوران   های  دلبستگی  از  دیگر  
من عشق  به فراگیری  موسیقی بود  مدتی 
سرگرم  یادگیری ویلن شدم وشب وروز م 
را با موسیقی وشعر می گذراندم . تا آن که 
دراثر حادثه ای  با پرویز یاحقی  آشناشدم .

وبعداز  چندی  با ساختن ترانه می زده  پایم 
به رادیو  باز شد.

بهروزی : می شود خواهش کنم آن حادثه 
آشنایی با پرویز یاحقی  را تعریف کنید.

ترقی : بله ، کمی طوالنی است . و شاید از 
حوصله ی شنوندگان شما  خارج باشدولی می 
فرمائید ، چشم.اگر طوالنی بود می توانید 
بدنیست  ولی  نکنید.  پخش  را  قسمت  این 
داشته باشید. عرض می کنم خدمتتان که، 
من شروع   وقتی که   ، نوجوانی  دردوران  
درآن  ما   ی  خانه  کردم   ویلن  یادگیری 
زمان  دریکی از کوچه خهای خلوت  وکم 
رفت وآمد  شمیران بود. این خانه روبروی  
دوساختمان کوچک  متعلق به  بزرگانی  بود 
بنام  نیما یوشیج و جالل آل احمد  که بعضی 
وقتها  آنهارا درمسیر  راه می دیدم. من بیشتر 
درطبقه ی باالی خانه  که بدون فرش واثاثیه 
بود  و صدا درآن می پیچید  مشغول تمرین  
ویولن می شدم . گاهی همینطور که مشغول 
تمرین بودم  می دیدم جوانی  از دوردست 
ها می آید  و به منزل ما که می رسد  چند 
لحظه ای می ایستد  و به تمرین من گوش 
می دهد. مدتی گذشت  . شبی در مجلس 
عروسی  یکی از آشنایان  درباغ بزرگی  واقع  
دراوین  مراسمی برپا بود . درانتهای  دور 

دست باغ  عده ای از جوانان  مشغول 

طرح چهره بیژن ترقی - از کیخرسو بهروزی

نواختن  موسیقی بودند. بعدازمراسم  عقد 
کنان  که با همه ی مدعوین  دروسط باغ 
نشسته بودیم ، ناگهان صدای  ویولنی مسحور 
را  ها  ونفس  پیچید  باغ  درفضای  کننده 
درسینه حبس کرد. سکوتی احترام  برانگیز 
همه مدعوین را متوجه نوازنده کرده بود.من 
آهسته  از مرحوم حسین صبا  نوازنده سنتور  
پرسیدم  این نوازنده  ویولن کیه ؟ گفت 
ببین  چه غوغائی می کنه ؛ او  از خانواده 
یاحقی هاست . اسمش پرویزه .من به علت  
دوربودن  از او چهره اورا تشخیص نمی دادم 
 ساز زدن این جوان که  تمام شد  مردم را 
برای  صرف شام  دعوت کردند  ومن تا 
به خودم آمدک آن جوان هنرمند رفته بود. 
سالی گذشت . روزی از مقابل سینما رد می 
شدم . جوانی ناشناس  بامهربانی ونگاههای 
آشنا جلو آمد . سالم کردوگفت : ببخشید  
من درانتظار خواهرم هستم  فکر می کنم  
دیگر نیاید  ، یک بلیط  اضافه دارم  . اگر 
بخواهید باهم  برویم فیلم را تماشا کنیم . من 
هم که چندان کاری نداشتم ، دعوت اورا 
قبول کردم  ورفتیم توی سینما. درمدتی که 
مشغول  تماشای فیلم بودم پیش خودم  فکر 
می کردم این جوان  به نظرم آشنا می آید.

 از سینما که آمدیم بیرون  ، موقعی که با 
پرسید: میکردم  خداحافظی  ازاو  تشکر 

منـــــــزل شما کجا ست ؟
گفت خوشحالی   با  شمیران،   : گفتم    
 منزل من هم  شمیران است . به اتفاق سوار 
ماشین های  شمیران شدیم ودرطول راه  راجع 
به فیلمی که دیده بودیم  صحبت می کردیم 
. اول کوچه فردوسی که می خواستم  پیاده 
شوم ، دیدم اوهم همراه من  پیاده شد ، گفت 
: منزل ما هم درهمین حوالی است . باهم راه 
افتادیم . صحبت کنان  آمدبم تا نردیک منزل 
ما ، اوگفت : منزل شما اینجاست ؟ شمائید که 
ویلن می زنید؟ گفتم : بلهناگهان بایادآوری 
جوان رهگذر به او خیره شدم ، گفتم : اسم 
. دست وپایم  یاحقی  : پرویز  شما؟ گفت 
را گم کردم . اورا دعوت  به منزل کردم 
. گفت : باید  بروم ولی حتماً همدیگررا می 
بینیم . شماره تلفنم مرا  یادداشت کرد. ومن 
مبهوت  وحیران  برجای ماندم  و او درحالی 
درآن  شد.  دور  داد   می  تکان  دست  که 

لحظات  فراموش نشدنی نمی دانستم  که این 
دیدار  غیر منتظره  مسیر زندگی مرا تغییر 
خواهد داد. از آن ببعد روزی وشبی نبود  که 
در کنار هم نباشیم . گوئی دست سرنوشت 
مارا بهم  نزدیک کرده بود. تا آن همه ترانه 
های بیادماندنی  وپر خاطره  از ما به یادگار  
همچنان  دراز  سالیان  از  وامروز پس  بماند. 
. برقراروپابرجاست  ومحبتمان   دوستی 
بهروزی :  می دانم برای شما  مشکل است 
کارتان  وشیوه  زندگی   ، شعر  دربارۀ  که 
صحبت کنیدوتا آنجا که من می دانم  این 
نخستین بار است  که لطف کردید وحاضر به 
یک گفتگوی رادیویی شدید. بنابراین  برای 
ارزشمند  اشعار  و  کارها  از  بیشتر   آگاهی 
شما  و ترانه های جاودانی  که ساخته اید  از 
یک نوشته کمک می گیرم . مقاله ای  که 
موسیقی دان گرامی استاد حسینعلی مالح  
درسال 1338  درشماره 22 مجله موسیقی  
خزان   برگ  ترانه  ُسراینده  عنوان   زیر 
نوشته است : » هرکس ُسراینده ترانه برگ 
خزانوآتش کاروان را نشناسد  می پندارد او 

پیر مردی است سپید موی وسالخورده  که 
سردوگرم  بسیار چشیده  و نیک وبد ایام  
بسیار دیده ، اما وقتی  آگاه می شود  که 
او  بیش از 30 بهار  از عمرش سپری  نشده  
برنبوغ  او آفرین  می گوید ودربرابر ذوقش  
سرتعظیم  فرود می آورد...« آقای ترقی ، 
این مطلب  زمانی نوشته شده است  که شما 

واقعاً  30 ساله بوده اید؟  
ترقی : بله همینطور است .

بهروزی : استاد حسینعلی مالح  دردنباله ی 
این مقاله نوشته است :» بیژن ترقی  شاعری 
است متواضع ، مؤدب ، مهربان وکسی نیست 
که  نسبت به او  بی مهر باشد. همه طبع لطیف  
درسرودن   او  ستایند.  می  را  نیکش  وخلق 
ترانه  توجه خاصی به مضمون  اشعار دارد 
وترانه هایش درقالب  تغزل آموزنده است . 
زمان  درآ» منعکس است ، سستی ورخوت 
ایجاد نمی کند. اگر درترانه ای با صوفیان  
نشسته  درترانه ای  دیگر ایمان  راسخ ووظیفه 

ی اجتماعی خودرا آشکار کرده است ...«

همان   ترانه که  اولین   بعداز   ، ترقی  آقای 
»می زده« بود، دومین ترانه چگونه بوجود 

آمد؟
ترانه »می  بعداز ضبط  و اجرای  ترقی : 
زده«  که شوروحال زیادی  دربین عالقمندان  
موسیقی  بپا کرده بود و درست مصادف با  
بود،  یاحقی   طلوع کارهای دوستم پرویز 
اولیاء رادیو  چشم انتظار کارهای بعدی ما 

بودند.

به زمانی که محبت شده همچون افسانه

این دومین ترانه ای است  که من درآغاز 
به خاطرم هست  که   . ام  جوانی  سروده 
درمنزل بدیع زاده  بودیم . درآن زمان ایشان  
تنظیم  و تهیه کارهای  آهنگسازان  مأمور 
بودندکه یک هفته قبل  آهنگ ونت  آن را 
تهیه  و شعر آ»  برای تصویب  به شورای شعر 
رادیو  رسیده ، بعدازآن باخواننده  تمرین می 
شدتادرروز  ضبط  از هرجهت آماده باشد . 
بقیه درصفحه 48

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت یازدهم- بخش اول(

  بـیژن رتقی  :ترانه سرائی باغزلهاوترانه های ماندگار
* بیژن ترقی شاعری متواضع ، مؤدب ومهربان است»حسینعلی مالح«

      *ترانه آواز دل چگونه ساخته شد؟

استادشهریاریاحقی - ترقی
طرح چهره بدیع زاده از علی خرسوی



صفحه 45 آزادی شماره75- سال هفتم شماره 74- سال  هفتمآزادی صفحه44

درپایان  »گرشوین«   که  اثری  آخرین 
زیبائی  قطعه  ساخت   کوتاهش   عمر  
است بنام » Porgy and Bess « که درسال 
نمایش  به  بعد   ساخته شدویکسال   1934
درآمد. این قطعه مختص خوانندگان سیاه 
پوست نوشته شد وتنها قطعه ایست که در 
هنرمندان   برای  آمریکا  مدرن   موسیقی 

سیاه پوست ساخته  شده است .

3- راجر سسشنز 1896-1985
 

Roger Sessions

از فعال ترین  آهنگسازان  راجر سسشنز  
  1970 تا   1940 سالهای  بین  آمریکائی  
اسن . وی درسال  1896 درشهر بروکلین  
به  ودرجوانی   آمد  بدنیا  نیویورک  
واصول  کرد   مسافرت  وایتالیا   فرانسه 

دو  دراین   1930 دردهه  را  موسیقی  
کشور  آموخت و اولین آثارش را تحت 

تأثیر آثار»شوینبرگ« بوجود آورد. 

اشاره کردیم  که شوینبرگ  کسی  قباًل 
است که پشت پابه تمام  اصول » تونال«  

زدوسبک » اتونال « را بوجود آورد.
وقتی سسشنز به آمریکا  باز گشت  گامی 
تازه  برای خلق  آثاری  که رنگ وبوی  
فرهنگ  آمریکارا بدهد  برداشت و مانند  
فلکلوریک   موسیقی   آیوز«   چارلز   «
از  بکاربرد.  کارهایش  در  آمریکارا  
معروفترین  آثار  سسشنز  سنفونی  شماره 
زندگی  وجوش   جنب  که  اوست    3
است  نمایان  کاماًل   درآن  آمریکائی  
»شوینبرگ«   آثار   به  شباهتی   وهیچ 
ندارد. وقتی از او راجع به  مفهوم ومعنی  
اظهار  درجواب  شد   سئوال  سنفونی  

داشت :
» هیچ  تعریفی  از اثری که  آهنگساز می 
سازد  وجود ندارد  بلکه  این شنونده است  
را  آهنگساز  پیام   و  حرفها  بایستی   که 
ازطریق  آهنگش بشنود  و تعریف کند. « 
از  یکی   . است   سنفونی   9 دارای  وی 
و  نوشت   سسشنز  که  آثاری  آخرین 

شاهکار او به حساب می آید  قطعه ای 
 When Lilacs Last in the« بنام  است  
اثر  را که  این    »  Dooryard Bloom›d
برای  ارکستر و خوانندگان  نوشته شده 
است  وی درسال 1970  یعنی موقعی که  
74 سال داشت  به یاد  » رابرت کندی« 

و » مارتین لوتر کینگ« بوجود آورد. 
راجرسسشنز درسال 1968به خاطر سهمی 
مدال   برنده   داشت   هنر  اعتالی  در  که 
Edward MacDow- داو  مک  لادوارد 
او جایزه  ell Medal شد.  درسال 1974 
ویژه پولیتزر را بعنوان آهنگساز برجسته 
جایزه  او   1982 درسال  ربود.  آمریکا 
برای  کنسرتو  بخاطر  را  پولیتزر   ساالنه 
ارکستر  بخود اختصاص داد. این کنسرتو 
برای نخستین بار در23 اکتبر1981توسط  

ارکستر سنفو نی  باستون اجراشد.
سال  در  سالگی   88 درسن  سسشنز  راجر 
1985 درپرینستون نیوجرسی  درگذشت.  

آهنگسازان دیگر:  

آهنگسازان دیگری هم در صحنه موسیقی 
اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  آمریکا 
قرن بیستم درخشیده اند که تنها به نام آنها 

بسنده می کنیم :

Edward MacDowell ادوارد مک داول
و  پیانو  کنسرتو  اثرش  معروفترین  که   
پیانو سوئیت های اوست .اومتولد 1860 

و متوفی بسال 1908 است .
Clarence L. Partee    کالرنس  پارتی

)1915-1864( آهنگساز، نوازنده بانجو 
گیتار وماندولین .

 -  1944  Amy Beach َامی بیچ 
 1867

پیانو  نوازنده  و  آهنگساز  بیچ  امی  خانم 
بود. 

متولد   Scott Joplin جاپلین  اسکات 
 1917 ودرسال  بود   1868 یا   1867
سیاه  هنرمند  این   . گفت  حیات  بدرود 
های  پیانیست  و  آهنگسازان  از  پوست 
آمریکائی است که بخاطر » برگ افرای 
پاره شده« Maple Leaf Rag  و » سرگرم 
کننده«  The Entertainer  شهرت دارد.

جان  همانند  دیگری  آهنگسازان 
 John Alden کارپنتر  آلدن 
وکارل   )1876  -1951(  Carpenter
راگلز)Carl Ruggles )1876-1971 نیز 
در لیست  هنرمندان موسیقی آمریکا دیده 

می شوند.                                  پایان

 سخن آخر

باسپاس فراوان ، از اینکه دراین چندسال
تاریخ  ی  درزمینه  چه  مرا  های  نوشته 
ی  درزمینه  وچه  ایران«  موسیقی  
»آشنائی با موسیقی کالسیک « به زیور 
چاپ در مجله محبوبم که پرچم آزادی را 
به احتزاز دارد  آراستید و با تشکر از افراد 
دلسوزی  که دراین مدت  به جمع آوری 
تصویر هنرمندان پرداختند ومقاالت مرا  

بصورت زیبائی جلوه دادند،
این مقاله پایان نامه ای است برکارهایم . 

انشاهلل درفرصت های بعدی  بخت  بامن
که  جالبی  مقاالت  بتوانم  تا  کند   یاری 
شما  برای  باشد  خوانندگان  پسند  مورد 

تهیه وارسال دارم .
ازتمام  مرا  سپاس  مراتب  دارم  استدعا 
خوانندگان که دراین مدت با خواندن آن  
به من دلگرمی دادند   درمجله آزادی درج 

فرمائید. 

ارادتمند مجید زندیه 3/11/16

آهنگسازان بعداز رمانتیک 
درکشور آمریکا
)آخرین قسمت(

1- آُرن کاپلند1900-1990 

از پیشتازان  موسیقی آمریکاست  که در دهه 
های 1920 و 1930  آثاری بوجود آورد 
که که سبک موسیقی  فلکلوریک آمریکا 
کامالً درآن نمایان است .او در »بروکلین«  
یکی از 5 قسمت  شهر نیویورک  بدنیا آمد 
ولی از آنجائی که  ازسالهای  1921 تا 1924  
درپاریس  به تحصیل  موسیقی  می پرداخت  
تحت تأثیر  آثار »استراوینسکی «  که پایه 
های  موسیقی  مدرن  را بنا نهاد  قرار گرفت 
. درمدت  اقامتش  درپاریس  با هنرمندان  
بعداز جنگ   که   آمریکائی   آوران   ونام 
جهانی اول  دراروپا میزیسته  آشنا گردید 
از آنجمله  با آهنکسازان  معروف آمریکائی  
مثل  » راجر سه شن « و»والتر پیتون « ، » 
ویرجیل تامپسون « واز نویسندگان  برجسته  
»فیتزجرالد«  و  همینگوی«  ارنست   « با 
حشرونشر داشت . وقتی دراوااسط  سالهای 
1920  به آمریکا  باز گشت  تصمیم گرفت  
وبوی   رنگ  فقط   که  کند   خلق  آثاری 
موسیقی آمریکائی راداشته باشد  بدین سبب  
تحقیقات  دامنه داری  درزمینه  موسیقی  
فلکلوریک آمریکا بعمل آورد ومخصوصًا 
درزمینه موسیقی »بلوز« و »جاز« که اساس 

موسیقی فلکلوریک آمریکاست .
عبارتند  ساخت  دست  این   از  که  آثاری 
 «  ،  »1925- تآتر  برای  »موسیقی  از:  
ارکستر -1927«  و  پیانو   برای   کنسرتو 
آمریکائی  های   ریتم  دارای  کامالً   که 
دنباله  بایستی    اورا  لحاظ   این  است  واز 
.آرن  رو  سبک »استراوینسکی«  دانست 
کاپلند  تعصب عجیبی  به  پرورش  و نشان 
دادن  موسیقی فلکلوریک آمریکائی  داشت 
ودرتمام مدت  زندگیش  سعی کرد  که این  
ویژگی هارا  حفظ کند و همیشه از  تلفیق  
موسیقی  اروپا و موسیقی  آمریکا حذر می 
کرد.و آثارش را یک دست برهارمونی های 
محلی وقبیله ای آمریکا بنا نهاد و این حالت 

» Piano Variaations « کامالً دراثری بنام

 که درسال  1930 نوشت  دیده می شود. 
بهم ریختگی اقتصادی که درسالهای 1929 
اقتصادی   اوضاع  و  افتاد   اتفاق   -193 و 
آمریکا را به وحشت انداخت و ورشکستگی 
های عمده  و بزرگ کارخانجات  و بازار 
را   کاپلند  داشت   رابدنبال  آمریکا   سهام 
وادار ساخت  دست به خلق آثاری بزند  که 
مردم  پسند بوده  ومورد  اقبال  عام قرار 
گیرد وازاین زمان است که آثاربرجسته  اش 
براساس ریتم -هارمونی وحالت  که کامالً 
موسیقی های محلی آمریکائی  است بوجود 
می آید که از آن میان بایستی از »سونات 
و  ویلن 1946«  »سونات   پیانو 1941«و 

»سنفونی شماره 3 - 1950 « نام برد.
به  »استراوینسکی«   مانند  کاپلند   آُرن 
باله نوشت   اثر  باله  روی آورد  وچندین  
 ,  »1938 -  Rodeo« از  باید   آنجمله   از 
»Billy The Kid    1942« نام برد. از آثار  
معروف  او  قطعه » بهارکوهستان آپاالچی«   
است. باله رودئو  حکایت از فعالیت وجنب 
وجوشی  است  که دربازار  ومراکز خرید 

وفروش گاو بازان  می گذرد .
این داستان  تمام قسمت  جنوب غربی آمریکا 
رادربر می گیرد. عصرهای شنبه  طبق رسوم  
متداول  که حکایت از  فرهنگ بومی  آن 
قسمت آمریکا  دارد ، مردم  درمراکزی که 
مختص نمایش  گذاشتن  تبحر . مهارتشان  
بازی است  جمع می  درفعالیت های  گاو 
شوند  و با نشان دادن  سرعِت انداختن طناب  
برگردن  گاو  برای مهار کردنش  یا از این 
قبیل  که با زندگی  آنها عجین است به خرید 
و  جالب  قسمت    - پردازند  می  وفروش 

هیجان  انگیز  این  باله - رقصی است  که 
کامالً مهارت گاو بازان  را نشان می دهد- 
ریتم ،هنگ وهارمونی که »کاپلند « دراین 
اثر بکار برده است کامالً جدید و مورد توجه  
ناقدان  هنری جهان  قرار گرفته است . نکته 
جالب  این است که »آُرن کاپلند«  دراین 
اثر، موسیقی  جاز آمریکا را نیز بکار گرفته 
است و آن را بصورت بسیار زیبائی  با تلفیق  
هارمونی  ابداعی خودش  به نمایش گذاشته 
واز ساز هائی مثل  »ترمبون« ، »ترومپت«، 
» پیکولو« و »باسون«  استفاده کرده است . 
که حالت سشادی به این اثر می دهد. نمایش  
این باله  باعث معروفیت جهانی »کاپلند« 
گردید ومی توان  گفت  او اولین  آهنگساز  
آمریکائی است  که بااینکه درمکتب اروپا 
آثاری  ولی  بود   کرده  موسیقی  تحصیل 
بوجود آورد  که کامالً  آمریکائی ورنگ 

وبوی جامعه آمریکارا دارد.

2- جرج گرشوین1897-1937
George Gearshwin

مدرن  موسیقی  آهنگساز  بزرگترین 
هنوز کارهایش درشوهای  آمریکاست که 
لحاظ   اجرا در می آید.وازاین  به  برادوی  
بین آهنگسازان  تآترهای  باالترین مقام را 
»برادوی«  داردو او تنها آهنگساز  آمریکائی 
درآثارش   کامل   بطور  را   جاز  است  که 
بکار گرفت  وحاصل آن آثاری است  که 
هم زیبائی  موسیقی کالسیک  رادارد وهم 
 . را  آمریکا  جاز  موسیقی   هیجان  و  شور 
آهنگسازان  دیگر آمریکائی  که بعداز  او 
آمدند  کارهای  اورا الگوی کارهایشان قرار 
می دادند. برای مثال  بایستی از  »لئونارد 
معروف  قطعه  دو  برد.که  نام    » برنشتاین 
» داستان غرب« یا وست ساید استوری  ، 

»جاز« و »بلوز« را بکار گرفته است .
از  را  »گرشوین«   هنری  آثار  منقدین 
تلفیق موسیقی مدرن  لحاظ  هماهنگی  و 
ریتمهای  و  جاز  گیری   بکار  و  آمریکا  
جدید با »استراوینسکی« و » بالبارتوک«  
مقایسه مینمایند. این سبک  که همان سبک  
کالسیک«   نئو   « یا  مدرن«   »کالسیک 
از  است   ای  مجموعه  شود  می  خوانده 

بکار گیری  اسلوب  و استخوانبندی سبک 
کالسیک  با اسلوب و تستخوانبندی  ریتم 
ها و هارمونی های جدید که از فولکور و 
زندگی و فرهنگ  جامعه  نو نشأت  گرفته 

است .
»گرشوین«  در دهه  1920  سرآمد  تمام  
آهنگسازان  شوهای برادوی بود  و آثاری  
بوجود آورد که کارهای  آهنگسازان دیگر  
شوهای برادوی  را تحت الشعاع قرار داد. از 
کارهای  معروف او  دردهه 1920 بایستی  
از قطعة معروف  »Swanee «  که درسال 1919 
ساخته شد  نام برد. از آثار معروف دیگر  او 
  «Strike up the Band”   و  » Lady be good«

 

و »Funny Face «  و »Girl Crazy « می 
باشد. 

بیشتر  کارهائی  اینکه  آثار گرشوین   با 
است  که برای نمایش  خانه های برادوی  
ساخته شده است  ولی به این نکته  بایستی  
جازآمریکا   موسیقی  او  که  کرد  توجه 
مدرن   موسیقی   درقالب  جدی   بطور  را 
بکار  دارد   را   کالسیک  بنای   زیر  که 
قطعه  دست   این  از  ای   نمونه   . گرفت 
که  نوشت  پیانو  برای   زیبائی  بسیار  
سالهای  های  پیانو  زیباترینکنسرتو  خود 
اخیر است . یکی دیگر از آثار  معروف 
    » درپاریس  آمریکائی  قطعة  » یک  او  
 . است  ساخته   1928 درسال  که  است  
به  قطعه  عالقه خودرا   گرشوین  دراین 
بسیار  بصورت   پاریس   شهر  های  جاذبه 

جالب و زیبائی  نشان می دهد.

آشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیهآشنائی با موسیقی غربی از آغاز تا امروز                         مجیدزندیه

پورگی و بس     Porgy and Bessاُپرائی  به زبان انگلیسی است که درسال 1934 
 DuBoseهیوارد دوبُس  را   اُپرا  این  شعر  است.  شده  خلق  گرشوین  جرج  توسط 
پورگی  بنام  داستانی  از  الهام  با  گرشوین   Gershwin آیرا گرشوین  و     Heyward
نوشته  هیوارد سروده اند. بعدها با همین عنوان نمایشنامه ای نیز   نوشته شد و به 

روی صحنه آمد. درزیر تصویری از اجرای این اپرارا می بینید.
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به  آمریکائی   فیلم  یک  لندن  سقوط   
کارگردانی بابک نجفی است . بابک زمانی 
که 11 سال داشت بهمراه خانواده  از ایران 
به سوئد رفت و بعنوان خانواده مهاجر ایرانی 
در آن کشور به زندگی و تحصیل خود ادامه 
و  ماندند  درتهران  دیگرش  برادر  دو  داد. 
پس از 11 سال توانستند یکدیگر را  ببینندو 
برند.  به سر  درکنارهم در آپساالی سوئد  
دررشته    Dramatiska Institutet در  بابک 
کارگردانی مستند به تحصیل پرداخت و پس 
از فارغ التحصیلی  چند فیلم کوتاه را نوشت 
و کارگردانی کرد. او تاکنون چند فیلم بلند 
داستانی نیز ساخته و به دریافت جوایز متعدد 
سینمائی نیز نایل گردیده است . سقوط لندن 
در  که  است  نجفی  بابک  فیلم  ترین  تازه 
چهارم مارس امسال بر پرده سینماهای جهان 

به نمایش درآمده است . 
فیلم2013  برمبنای  فیلم  داستان 
Antoine Fuqua فوکو  آنتوان 

بنام سقوط کوه المپ بوسیله کرایتون راتن 
برگر ، کاترین بندیکت ، چاد سنت جان و 

کریستیان گاد گست نوشته شده است .
مورگان  و  اکهارت،  آرون  باتلر،  جرارد   
آنجال  بول،  ابوت  مونی  الون  با  فریمن، 
باست، رابرت فورستر، ملیسا لئو، رادا میچل 

و شارلوت رایلی دراین فیلم بازی دارند.
لندن  در  اکتبر، 2014،  فیلمبرداری در24 
آغاز شد. پس از وقفه ای کوتاه بمناسبت  
کریسمس فیلمبرداری در فوریه سال 2015. 
ادامه یافت . این فیلم در 4 مارس سال 2016 

منتشر شد 
داستان فیلم  حکایت از آن دارد که یک دالل 
اسلحه پاکستانی و رهبر گروه تروریستی به 
الون  اورا  نقش  )که   Barkawi امیر  نام 
مونی  ابوت بول برعهده دارد( مغز متفکر 
حمالت متعدد تروریستی در اروپا و سراسر 
جهان است. سرویس های اطالعاتی غربی 
محل فعالیتهای اورا پیدا می کنند و ایاالت 
علیه  سرنشین  بدون  هواپیماهای  با  متحده 
آن وارد کارزار می شود، تا امیر بارکاوی 
وخانواده اش را به قتل برسانند. دو سال بعد، 
مایک بنینگ )جرارد باتلر(، مأمور بلندپایه  
رئیس  اشر  بنیامین  برای  مخفی  سرویس 
جمهور )آرون اکهارت(، که در انتظار اولین 
فرزند خود از همسرش لی )رادا میچل( است

بابک نجفی کارگردان ایرانی

مخفی  ازسرویس  استعفا  تابا  ودرنظردارد  
مدت بیشتری از وقت خودرا به خانواده اش 

اختصاص دهد.
درهمین زمان معلوم می شود که بارکاوی در 
یمن، هنوز زنده است، و با پسرش کامران 
آنها  کند.  می  مالقات   )ZUAITER )ولید 
درحال تنظیم برنامه هایی برای انتقام جوئی 

هستند .
رئیس جمهوراشر و مایک مطلع می شوند 
بریتانیا  وزیر  نخست  ویلسون،  جیمز  که 
ُمرده است. همراه با رئیس سرویس مخفی 
پیوستن  برای  باست(،  )آنجال  جیکوبز  لین 
جهان  برجسته  رهبران  از  دیگر  بسیاری  به 
درمراسم تشییع جنازه ویلسون به لندن می 
روند. به محض رسیدن به لندن، چند مزدور 

تحت فرمان Barkawi، با بمب به ماشین 

لیموزین نخست وزیر کانادا حمله کرده وآن 
رادرمیدان ترافالگارمنفجر می کنند که  به 
قتل او و همسرش منجر می شود. رهبران 
دیگر از ترس سرنوشت مشابه بوحشت می 
افتند ؛ نخست وزیر ژاپن براثر انفجار یک 
بمب گذارانتحاری  از پل چلسی سقوط می 
کند، رئیس جمهور فرانسه زمانی که یک 
اش  بادبانی  قایق  در  شده  جاگذاری  بمب 
منفجر می شود برروی رودخانه  تایمز از 
بین می رود بیگ بن و کاخ وست مینستر، 
به شدت آسیب می بینند. نخست وزیر ایتالیا 
و همسرش هنگامی که در یکی از برجهای 
ناقوس کلیسای وستمینستر هستند و درآنجا 
بمبی  منفجر می شود جان می بازند و صدر 
اعظم آلمان بدست فردی که به لباس  گارد 
سلطنتی است در کاخ باکینگهام به قتل می 
برق  به شبکه  ها همچنین  تروریست  رسد. 
شهرستان آسیب می رسانند، کارکنان کاخ 
سفید در جلسه ای که تشکیل داده اند  در 
وحشت به تماشای رویدادها که از تلویزیون 
پخش می شود نشسته اند. لندن در هرج و 
مرج است و صدها نفر از شهروندان کشته 
شود  می  موفق    ، مایک  اما  شوند،  می 
رئیس جمهوراشر وخانم جیکوبزرا  در میان 
کشتگانی که  در خیابان افتاده اند به محل 

امنی برساند.
آن سه نفر به هلی کوپتر شماره یک  نیروی  
دریایی پیش می روند تا بتوانند از این ورطه 
نجات یابند . در این حال، مردانی در پشت 
بام ساختمان  سنگر گرفته و باپرتاب موشک 

استینگربسوی هلی کوپترهای محافظ، قبل 
رئیس  حامل  کوپتر  هلی  به  تیراندازی  از 
سرانجام  برند.  می  ازبین  آنهارا  جمهوری. 
هلی کوپتر شماره یک در  پارکی،  سقوط 
می کندو در نتیجه خانم جیکوبز به شدت 
مجروح می شود، اوقبل از مرگ به مایک 
می گوید »دستمزد این لعنتی هارا پرداخت 
کن«. مایک و اشر  به فرار خود به سوی 
مترو لندن که اکنون ازکارافتاده است ادامه 
می دهند تا درآنجا از خطر بودن درخیابان 
نجات پیدا کنند. آنها از طریق تونل های زیر 
زمینی حرکت می کنند، اشر می گویدکه 
تروریست ها می خواهند او را زنده بگیرند 
مایک  به   و  کنند،  اعدام  عام  مالء  در  و 
سفارش می کند اگر به این مرحله رسیدند 
او را بکشد. مایک با اکراه موافقت می کند. 
رئیس  معاون  با  تماس  به  موفق  نیز  مایک 
جمهور آلن ترامبل )مورگان فریمن(  می 
شود و پیامی به  کاخ سفید می فرستد وبه 
آنها اطالع میدهد که او و اشر برای رسیدن 

به خانه امن MI6 در شهرتالش می کننند.
از  تهدید  تماس  یک  سفید  کاخ  کارکنان 
Barkawi دریافت می کنند که آشکارا به 
نقش خود در طرح تروریستی لندن اشاره می 
کند  و تمایل خود را برای انتقام باطالع کاخ 
سفید می رساند. کارکنان کاخ سفید همچنین 
اطالع می یابند که درگزارش کالبد شکافی 
کشف  او  بدن  در  سم  که   آمده  ویلسون 
شده است، یعنی او به عمد به قتل رسیده  تا 
رهبران جهان به لندن کشانده شوند تابتوان  
آنها را به قتل رساند. باسکوت مرگباری که 
برشهر حاکم شده است، مایک و اشر به خانه 
مارشال  »جکس«  ژاکلین   MI6 عامل  امن 
)شارلوت رایلی(، که مایک اورا به خوبی 
میشناسد می رسند. خانم جکس با استفاده از 
کامپیوتر خود دخالت Barkawi را  دراین 

قتل عام لندن مشخص می کند.
 ترامبل معاون رئیس جمهور دریافت پیام 
مایک را تأیید می کندو متذکر می شود 
که در حال ارسال کمک هستند. در دوربین 
های امنیتی، دیده می شودکه ظاهرا تیم دلتا 
برای  نجات» مایک« و  »اشر«، آماده می 
شود .مایک  به این نتیجه می رسد که  آنها 
بیشتری روبرو  باشبه تروریست های  هنوز 
هستند وآگاه میشود که تروریست ها باید به 

نوعی  با عواملی  در درون دولت بریتانیا، 
ارتباط داشته باشند . جکس به اسکاتلندیارد 
محلی  مقامات  با  هماهنگی  به  تا  رود  می 
تالش   به  مایک  حال  همین  در   بپردازدو 
با کمک  ها،  تروریست  بردن  بین  از  برای 
اشر )رئیس جمهور آمریکا( ادامه می دهد. 
سپس آن دو  یک وسیله نقلیه MI6 رامی 
گیرند و برای ایمنی بیشتر به سوی  سفارت 
ایاالت متحده، می روند اما با یک َون که 
توسط تروریست هارانده می شود برخورد 
می کند. تروریستها رئیس جمهور اشر را 
نیمه تمامی  می دزدند و به محل ساختمان 
برند.  می  تروریستهاست  مخفی  ستاد  که 
درآنجا کامران ، برای اعدام رئیس جمهور  
اشر در مالء عام آماده می شود.و بصورت 
زنده مراسم اعدام ازطریق اینترنت درسراسر 

جهان پخش می شود.
در همین حال، یک واحد مشترک تیم دلتا 
و کماندوهای SAS مایک را پیدا کرده، 
و پس از آن، گروه حمله به دژ تروریستی 
می  اشرآغاز  پرزیدنت   نجات  برای  را 
شاهد  سراسرجهان  در  نفر  میلیونها  کند. 
مراسم اعدام رئیس جمهور آمریکا بدست 
تروریستها هستند، کامران قبل ازاینکه اقدام 
به جدا کردن سر پرزیدنت اشرکنداورا  به 
طرز وحشیانه ای مورد ضرب وشتم قرار می 
دهدواز رئیس جمهور می خواهد  اگرمایل 
است آخرین حرفهای خودرا بزند، که اشر 
شروع به خواندن سوگند ریاست جمهوری 
وارد  مایک   لحظه،  آخرین  در  کند.  می 
به  تروریستهارا  گروه  و  شود  می  صحنه 
رگبار می بندد.وبالفاصله با کامران درگیر 
موفق  لحظه  دریک  کامران  اما  شود  می 
به فرار می شود. مایک و اشر نیز از محل 
بیرون می آیند اما متوجه می شوند که هنوز 
تروریست های زیادی دراطراف آنها هستند. 
لذا مایک به فرمانده نیروهای ویژه می گوید 
تا ساختمان را منفجر کنند. اشر ومایک با 
به محل  بلندی ساختمان ،خودرا  از  پریدن 
امنی می رسانندو شعله های آتش ، کامران و 
بقیه تروریستهارا دربر می گیردو به خاکستر 
تبدیل می کند. جکس درمی یابد که رئیس 
MI5 جان لنکستر )پاتریک کندی( خائن 
است وبه Barkawi کمک کرده است . 
جکس بعنوان دفاع از خود او را می کشد. 
چند وقت بعد، ستاد Barkawi در یمن، 
او  علیه  سرنشین  بدون  هواپیماهای  باحمله 
با بارکاوی  باتلفن  روبرو می شود. ترامبل 
مقر  درانفجار  ازاینکه  وقبل  گرفته  تماس 

ستادش کشته شود با او صحبت می کند.
دو هفته پس از حمله به لندن، مایک به خانه 
برمی گردد و در کنار همسرش  لی و نوزاد 

خود، به نام لین  به زندگی ادامه می دهد .
او در مقابل لپ تاپ خود نشسته و همچنان 
به ارسال نامه استعفای  خودبه اشر فکر می 
کند. در تلویزیون، ترامبل درباره حوادث 
اخیر صحبت می کند. او به آمریکائی ها این 

پیام  الهام بخش را منتقل می کند که»آمریکا 
برمشکالت غلبه خواهد کرد.«این پیام باعث 
ازروی  نامه خودرا  استعفا  مایک  می شود 

کامپیوتر پاک کند. 
***

سقوط لندن درحقیقت نمایشی از واقعیت 
دانلد ترامپ است .  نه شخصیت واقعی او 
بلکه شخصیتی که رقبایش برایش ساخته اند 
و می گویند او رئیس جمهور شو ونیستی 
دادن  جلوه  بزرگ  برای  که  بود  خواهد 
آمریکا حاضر است دست به هرکاری بزند 
و درهر آشوبی شرکت کند.اما ازاین اظهار 
بسیار  فیلم  بگذریم  که  ترامپ  رقبای  نظر 
جذاب و نفس گیر است . در هرصحنه حادثه 
ای رخ می دهد که تماشاچی را برصندلیش 
میخکوب می کند. از نظر گیشه ، » سقوط 
لندن«  در ردیف ششم فیلمهای ماه قراردارد. 

نجفی  بابک  زبان  انگلیسی  فیلم  اولین  این 
پرقدرتی  هنرمندان  شرکت  با  که  است 
مانند جرارد باتلر، آرون اکهارت، مورگان 
فریمن، آنجال باست، جکی ارل هالی، ملیسا 
لئو و رابرت فورستر ساخته است . بسیاری 
چیزی   فیلم  ایدئولوژی  از  منتقذین   از 
درک نکرده و آن را بباد انتقاد گرفته اند. 
تیم  جمله  از  چندنفر،  به  اعتبارفیلمنامه   (
کاترین  و   Rothenberger کریتون 
المپ  کوه  سقوط   « نیز  او  که  بندیکت، 
گردد(  برمی  است«  نوشته  را  مقدونیه  در 
برخی براین باورند پرداختن به رویدادهای 
تروریستی باعث  اعتبار بخشیدن به اعمال 
تروریستها می شود ودرپاره ای از موارد راه 
وچاه را به آنها نشان می دهد. عده ای نیز می 
گویند تروریستها همه این راههارا می دانند و 
آنها هستند که راه وچاه را به هالیود نشان می 

دهند که چگونه فیلمهائی را بسازند.
سقوط لندن درعین حال همان سبک وسیاق 
هالیوودی را دنبال می کند که دریک صحنه 
به خاک  نفر  آمریکائی صدها  تیر  با یک 
وخون می غلطند اما با صدها تیر طرف مقابل 
آمریکائی جان سالم به در می برد. این رفتار 
که به قول ما ایرانی ها » آرتیست بازی« 
سینمای  از  سرانجام  باید  شود  می  نامیده 
آمریکا رخت بربندد زیرا به اصالت فیلم و 
واقعیت داستان لطمه میزند.اینهمه گلوله که 
توسط رئیس جمهور آمریکا و مأمور امنیت 
او  شلیک می شود به یک انبار مهمات نیاز 
دارد اگرچه آنها سالح ومهمات بیشتررا از 
تروریستهائی که کشته می شوند بدست می 
آورند با اینهمه کمی غیرعادی است .فیلم 
آمریکائی  سیاستمداران  از  بسیاری  همانند 
چنین وانمود می کند که مسلمانان افراطی 
با همه غربی ها مخالفند. درحالیکه بیشترین 
قربانیان این تروریست ها مردم خاور میانه 
هستند. . اگر یک روز در پاریس 130 نفر 
کشته می شوند و روز دیگر در بلژیک 31 
نفر به قتل می رسند ، هرروز درخاور میانه 
صدها نفر بدست این مسلمانان افراطی کشته 
تنها  نه  که  است  مسائلی  واینها  شوند.  می 
دراین فیلم بلکه در همه جوامع غربی نادیده 
ها  نویس  فیلمنامه  شود.اگرچه  می  گرفته 
بازیرکی این عامل مهم در ایجاد گروههای 
تروریستی را بازگو می کنند که »بارکاوی «

انتقام جوئی از غربی ها  دالل اسلحه برای 
که دخترش را در جشن عروسی اش کشته 
است. زده  دست  افروزی  آتش  این  اندبه 

دست  این  از  دالیلی  تروریستی  هرگروه 
دارد. تروریستهائی که در پاریس و بلژیک 
دست به کشتارزدند نیز دالیل خاص خودرا 
اسالم  اعتالی  برای  آنها  از  هیچیک  دارند. 
آنها   . زنند  نمی  کارهائی  چنین  به  دست 
بخاطر نادیده گرفته شدن در محل زندگیشان  
دست به چنین اعمالی میزنند. مشکل چند 
فرهنگی در اروپا اکنون به بزرگترین مشکل 
تبدیل شده است . تا زمانی که فکری برای به 
بازی گرفتن مهاجرین سالهای دور به اروپا، 
برخورد  چنین  احتمال  باید  نگیرد  صورت 

های تروریستی رادر نظر داشت . 
فیلم «سقوط لندن « با کمترین بودجه ممکن 
ساخته شده است . هزینه این فیلم کمتر از 
بودجه  از  که  است  بوده  دالر  60میلیون 
متعارف فیلمهای هالیودحدود ده میلیون دالر 
کمتر است . اما با اینهمه می تواند در ردیف 

فیلمهای پرخرج هالیوود جای بگیرد.
بابک نجفی هنوز درآغاز راه است . بااین 
ازدحام  پر  دنیای  در  را  نخست  گام  فیلم 
فیلمهای هالیوودی بر می دارد و آینده ای 

موفقیت آمیز در انتظار اوست . 

سقوط لندن
مرور فیلم

غزاله یزدی
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بقیه : بیژن ترقی 
بهمین جهت آقای  بدیع زاده  پافشاری می 
کرد  که هرچه زودتر  آهنگ جدید ساخته 
شود. بعداز ظهری بود ، آقای یاحقی  بعداز 
ناهار  مشغول استراحت بود . درحالی که 
چشمانش  را روی هم گذاشته بود  می شنید 
که آقای بدیع زاده  به من اصرار می کند  که: 
من مسئولم ، همین امروز باید  آهنگ جدید  
را تحویل رادیو بدهمتا نت های آن  تنظیم 
شود. بعداز لحظاتی  پرویز ناگهان  از جای 
برخاست . برروی کاغذ  شروع به کشیدن 
پنج خط حامل و سپس نتهائی را نوشت وخود 
زمزمه کنان  قطعه را پیش خود اجرا می کرد  
چنددقیقه بیشتر طول نکشید که کاغذرا به 
بدیع زاده  دادوگفت  : اینهم آهنگ جدید. 
درحالی که فقط متن آهنگ بود . ملودی 
آهنگ بود.اورتور و پیش درآمد آن هنوز 
بدست  ویلن   بعدپرویز  بود.  نشده  ساخته 
گرفت ووقتی آهنگ آنرا برای آنکه ترانه 
اش را من بسازم نواخت  همه ی ما به هیجان 
آمده بودیم وتعجب می کردیم که به این 
. است  ممکن  غیر  زیبائی  این  وبه  سرعت 
درست به خاطر دارم ، روزی که برای ضبط 
به ربدیو می رفتیم آهنگ هنوز »اورتور« 
یا مقمه وپیش درآمد نداشت . نتهایی که 
اورتور آن  بود  جای  نوازندگان  درجلوی 
جوان  یاحقی  پرویز  بودند.  گذاشته  خالی 
ازراه رسید، درمدت کوتاهی آن اورتور به 
آن زیبائی را درجا نوشت؛ بطوری که همه ی 
نوازندگان  درموقع نواختن آن به هیجان آمده 
بودند . شعر این ترانه یکی از مشهورترین 
دارای  است.  من  جوانی  دوره  کارهای 
مضمون عاشقانه است که شاعر، گله مند از 
روزگار است که درزمانه ای که عشق ومحبت 
به چگر  نیست  توچرا دل  بیش  ای  افسانه 
گوشه مردم داری . ولی از آنجا که مردم 
خود  درونی  حاالت  با  را  هرشعری  زمانه 
های  جنبه  ترانه  این  به  دهند   می  تطبیق 
ظرایف  از  هم   این  که  دادند   دیگری 
. است  وشاعری  شعر  عالم  تجلیات  و 

» هرکسی ازظن خودشدیارمن 
وزدرون من نجست اسرارمن 
بقیه درشماره آینده

اندر دل من مها دل افروز توئی
یاران هستند لیک دلسوز توئی

شادند جهانیان هب نوروز وهب عید
عیدمن و نوروزمن امروز توئی

مولوی

که این تجربه  باشدم از »اوین«
هم آن عهدجورو هم این عهد کین

به هوش آورد مرده ی ناب را
بپراند از هرسری خواب را

اگر حال من باز ننمود فرق
ببندید برگردنم ، سیم برق

)نه سخت آن چنانی ، که گردم خفه(
پیاپی مراشوک دهید این دفه

که من داد این گونه شوک را»ساواک«
که زیرشکنجه ، نگردم هالک

اگر بوده ام زنده ، این چندسال
همه بوده از آن شوک بی مثال

کنون هم ، اگر جستم از جای خویش
که هستم دگرباره ، آقای خویش

شوک برق هم گرکه بیهوده بود
ندارد دگر جهدتان ، هیچ سود

یقین است ، این دفعه من مرده ام
وزین خانه ، تشریف خودبرده ام

کنون »پیکر این شهید عزیز« 
روی دستتان مانده خیلی تمیز

چه بهتر که آن را ِز َسر واکنید
به هرجا که جاشد ، مرا جا کنید

ولی ُخوب ، البته با این وجود
که داند که تدفین من نیست زود؟

خالصه نباشید ، این سان عجول
به دفن من بی نوای خجول

خدارا چه دیدید؟ شاید که من
بود جانم اندر زوایای تن

ولی گیر کرده ست درگوشه ای 
چو یک تکه کاغذ ، توی پوشه ای

ازاین روی ، آن پوشه راواکنید
زوایای آن را تماشا کنید

اگر یافت شد » جان« درآن گوشه ها
که اِصرارمن بوده خیلی بجا

 ببندید آن پوشه  ، با احتیاط
که درالی آنست  قرنی حیات

وگردرزوایای آن جان نبود
بگشتید وآثاری از آن نبود

به دورافکنیدش که بیهوده است
ازآن اولش هم همین بوده است

من آن پیکر بی روان نیستم
مراکم مگیرید آن نیستم

که من زنده در پیکر مردمم
اگر چند ، در ازدحامش ُگمم

درین کهکشان ، ذره سان زیستم
گراو نیست ، من نیزهم نیستم

 نمی میرم اصالً که من زنده ام
جهان تا بود  ، باعث خنده ام .
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از خوانندگان عزیز دعوت می کنیم چنانچه می توانند جدول کلمات 
متقاطع  و یا سرگرمیهای علمی طرح کنند،   برای ما بفرستند تا بنام 

خودشان در مجله چاپ شود. .  

بقیه :منوچهر محجوبی
اگرچه مرا نیست مال جهان 

ولی دوست دارم خصال جهان
 مراعشق گیتی نه کاری است ُخرد

                     که بتوانمش ، هرگزازیادبُرد
 منم عاشق ذره های جهان

که بر عشق باشد ، بنای جهان
جهانی به این خوبی ودلکشی

بود جای سرزندگی وخوشی
نه جای وفاتست ونه تسلیت

 نه گریه ، نه زاری ونه تعزیت
جهان را  نه جای شهادت بود

 نه این که شهادت ، سعادت بود
 جهان چیست ، گرمن نباشم درآن؟

فضائی که گریند مردم درآن
جهان از ازل ، بهرمن ساختند

روی بام آن ، جایم انداختند!
که راحت کنم  لِنگ خودرادراز؛

 بکلی ، ز ُمردن کنم احتراز!
 ازاول ، کجا گفت آقای چرخ

که بگذارد این چوب را الی چرخ!
کجا داشتم باجهان این قرار

که دستم نهد درحنا بین گار
 که من نگذرم زین جهان تاابد

به اردنگ و تیپا و مشت ولگد،
مگر آن که در خواب خوش بی خبر

به ناگاهم آید زمانه به سر
اگر بگذرم زین جهان ، وقت خواب 

نخستم بپاشید برچهره آب
اگر برجهیدم زخواب گران

که پس زنده ام ، عینهو دیگران
وگر آن که پیدانشد جنبشی 

نمایید باردگر کوششی
بگیرید از پهلویم نیشگون

 چنان سخت کاید سرجاش خون
 اگرزنده گشتم که بسیار خوب

وگرنه ، بیارید یک دانه چوب
از آن چوبهای بلندوزمخت 

که با آن سروکله ام بوده اُخت
 از آنها که خوردم پس از کودتا

 زجهال  آن جیره خوار کذا
از آن ها که خوردم پس از انقالب 

ز ُعمال آن مردک بد لعاب
 بیارید زآن چوب مغز آشنا 

بکوبید برمغز من ، بی هوا
که تا شاید از ضرب آن چوب سخت

بپرم سوس سقف ، ازروی تخت
پریدم اگر ، وضع من عالی است

شوم زنده و عین خوشحالی است
اگربازهم ُجم نخوردم زجام

بگیرید بی معطلی دست وپام
کنیدم فرو ، داخل حوض یخ

که در حوض یخ ، بر جهم چون ملخ
وگربازهم مانده بودم خموش 

بیارید یک بادیه  آب جوش
بریزید آن را روی صورتم

 بقیه : شکسپیر)وحتی کمی هم روی عورتم(

دست  برای عالج  آن نمایشنامه  می نویسد.
خائنانه   پادشاه   شکسپیر   های  درتراژدی 
کشته می شود  درحالی که بهمه  صفات  
او  قاتل   وسرانجام   است  آراسته  انسانی 
کیفری مناسب با پادشاه کشتن  می یابد . 
این حاصل دلهره ای است که جیمز جوان  
وتازه کار  جای ملکه پرقدرت وکهنه کار  
انگلستان  را می گیردوچنین فکری بشاعری 
که ُمبلغ سنت های اجتماعی و سیاسی است 
منتقل می شود. شاعری که وظیفه دارد  به 
نفع قدرتهائی که      ازاو حمایت می کنند 
واو آنهارا برای عقاید وافکار خود وقدرت 
مملکت خویش مفید می داند تبلیغ کند. 
برای همین است که شکسپیر درشخصیت 
های تاریخی مداخله می کند. مکبث تاریخ 
هرچه هست فقط بکار ته رنگ متن نقاشی  
خیال شاعر می آید و شاعر افسانه فلسفی 
خود رابراین بنیاد می گذارد. زیرا متن های 
تاریخی و شخصیت های تاریخی نیرومندی 
قبول دارند وبا خود باراطمینان وقبول می 
کشند. جائی که تاریخ بار می نهد حقیقت 
اثر  بنیاد  که  کندوکارشاعری  می  خانه 
خودرا برپایه تاریخ می گذارد  ازنظر اثبات  
ایده فلسفی محکمتر  واستوارتراست . تاریخ 
شاهد  زنده ای است برای اثبات  اعتقاد شاعر 
، بشرطی که شاعر توانائی دستبرد  درحقایق 
تاریخی راداشته باشد واین همان وظیفه ای 
است که شکسپیر درمنتهی هنرمندی بپایان 

می برد.
به  ناآشنایان  که  است  شگفتی  بسی  جای 
از  درالهام  را  شکسپیر   ، وابداع  خالقیت  
اوازحقایق  وبرداشت   تاریخی  مسائل  
گذشته متهم به کم سوادی وبی اطالعی  می 
کنند.درحالی که دانستن  تاریخ خودبهترین 
عقاید  بنفع  تاریخ   واستخدام  است  اطالع 
فلسفی کاری است  که فقط از عهده مردانی 
. مسلم  است  چون شکسپیر ساخته است 
چنین   ودرک  شناخت  توانائی  دیگران  
درادب   . داشت  نخواهند  را  هنربزرگی 
پارسی  بیهقی هنرمندبزرگی است که فلسفه 
وجاندار  زنده  داستان  خودرابه  فکری  ی 
سلطنت محمود  می آمیزد ومانند فیلسوفی  
توانا  برای اثبات  نظر فلسفی خود حقیقت 

تاریخ را باستخدام می گیرد.
همین است که درآغاز این سخن ادعا کردم 
شکسپیر فیلسوف بمعنی واقعی نیست اما 
اوفلسفه  آشناست  شاعرانه  ای  فلسفه  با 
زیرا   ، است  کرده  فتح  خودرا  فکری  ی 
ازهرنظر سازنده ای است که فردای اجتماع 
بیش  وامروز  را می سازد  انگلیسی  وادب 
از آنکه بانگلستان  تعلق داشته باشند  بهمه 

بشریت متعلق است .    
خواننده گرامی :

پرداخت  برای  یادآوری  نامه  چنانچه 
حق اشتراک را دریافت کرده اید لطفًا 
فرمائید.  اقدام  آن  پرداخت  به  نسبت 
باسپاس از حمایت شما.     ماهنامه آزادی
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موسیقیدان، ویولونیست و آهنگسازایرانی 
جواد لشکری در 93 سالگی در روز سه شنبه 

17 فروردین  درگذشت .
ایرنا به نقل از معاون اجرایی خانه موسیقی 
لشکری  نوشت:  عاطفی  رضا  حمید  ایران 
قطعات موسیقی ارزشمند ی برای موسیقی 

ایرانی خلق کرده است، 
دنیا  به  تهران  در   1302 سال  در  لشکری 
آمد، او نزدویولونیست بزرگ ایران یعنی 
ابوالحسن صبا، مهدی خالدی و احمد فروتن 
.این  پرداخت  موسیقی  آموختن  به  راد  
هنرمند فقید کار رسانه ای خودرا در سال 
ایرانی  از شاعر  فتنه  بنام  باقطعه ای   1326
رهی معیری آغازکرد وآهنگی ساخت که 

دلکش آن را خواند.

پرطرفدار  برنامه  کارگردان  رمزی  فرشید 
زنگوله ها به تهیه کننده آن زنده یاد منوچهر 
سخائی  پیوست . او درسن 75 سالگی در خانه 
سالمندانی در کرج، در تنهایی درگذشت. او 
همچنین شوهای معروف دیگری چون  شش 
وهشت ، ورنگارنگ  را کارگردانی کرده 

است .

مرتضی  خالدی،  مهدی  ارکستر  در  او 
محجوبی، ابراهیم منصوری و حسین  یاحقی 
به نوازندگس پرداخت تا اینکه خودازسال  
1332 تا 1336 رهبر ارکستربزرگ رادیو 
ایران شد. او چند آلبوم از آهنگ های سنتی 
راکه در میان پرفروش ترین آلبومها جای 

دارد  در ایران منتشرکرده است.
بی بی سی گفت: »جواد لشگری نیز مانند 
انقالب  از  از هم دوره ای هایش پس  بسیاری 
ایران در سال 1357 به حاشیه رانده شد و 

سال ها خانه نشین بود.
علیرضا  صدای  با  گمشده«  »عشق  آلبوم 
انقالب  از  پس  او  آثار  معدود  از  افتخاری 

ایران بود.«

رادیو زمانه گفت :فرشید رمزی سرپرستی 
گروه فیلمبرداری از مراسم تاجگذاری محمد 
رضا پهلوی، جشن های دو هزار پانصد ساله 
و مراسم پنجاهمین سالگرد سلطنت پهلوی را 
نیز به عهده داشت..اوپس ازانقالب به خارج 
بازگشت  بایران  خاتمی  درزمان  ولی  رفت 

وممنوع الخروج   شد.  
درخانه  خودرا  عمر  آخر  دوسال  رمزی 

سالمندان بود.
خواننده های  از  بسیاری  رمزی  فرشید 
مانند  چهره هایی  پاپ،  موسیقی  سرشناس 
داریوش، کیوان، افشین، نلی، آلیس، فرهاد 
و فریدون فروغی را در برنامه های پربیینده  
»چشمک«، »استودیو 11«، »رنگارنگ« و 

»شش و هشت« به ایرانیان معرفی کرد.
او زمانی هم  که شوهای پربیننده را کارگردانی 
بود.  بدور  هنری  های  جنجال  از  کرد  می 

عباس کیارستمی که به کارگردان وفیلمساز 
بیماری  جشنواره ها  شهرت یافته است از 
جمهوری  دولت  برد.  می  رنج  مرموزی 
اسالمی وزیر بهداشت را مسئول پی گیری 
وضع جسمانی کیا رستمی کرده است . وزیر 
بهداشت پس از انجام آزمایشات  متعدد اعالم 
کرد که خوشبختانه بیماری آقای کیا رستمی 

سرطان نیست .

ایرانی  استاد موسیقی  محمدرضا شجریان  
و مبتکر و سازنده سازهای گوناگون  اخیراً 
درپیام ویدیوئی که بمناسبت نوروز انتشارداد 
با ظاهری کامال متفاوت ، درحالیکه موهای 
سرش را کامال کوتاه کرده بود از بیماری 
خود خبرداد. او که از اربیل عراق  این پیام را 
فرستاده بود بدون اشاره به نوع بیماریش ابراز 
امیدواری کرده بود که بزودی با این بیماری 
دوستداران  با  بتواند  دوباره  و  بیاید  کنار 
صدایش باشد. استاد 15 سال است ازبیماری 
سرطان کلیه رنج می برد. او در 15 سال پیش 
آمده  آمریکا  به  اجرای کنسرت  برای  که 
بود تحت عمل جراحی قرارگرفت و یکی 

از کلیه هایش را به  چاقوی جراحان سپرد.

با اینهمه در این مدت که سرطان اورا آزار 
کنسرتهای  برگزاری  به  همچنان  داد  می 
خود درخارج از کشور ادامه می داد. گویا 
پیشرفت چشمگیری  سرطان  بیماری  اخیراً 
داشته است که استاد را مجبور کرده تا بطور 
ضمنی به حضور این بیماری  در وجودش 
اعتراف کند.او با کوتاه کردن موهای سرش 
درحقیقت به استقبال  عواقب شیمی درمانی 
رفته است . شجریان در پیام  نوروزیش  اعالم 
کرده است که فعال در محیطی آرام به سر 
می برد وبه طنز یادآورشده است که بزودی  
ناخوانده کنار خواهد آمد..  با این میهمان 
استاد شجریان طرفداران بسیاری در داخل و 

خارج از ایران دارد. 

جواد لشکری در گذشت

زنگوله های ُعمر فرشید رمزی  بی صداشد

عباس کیارستمی سخت بیمار است

استاد شجریان از بیماری خود خبرداد

این برای سومین بار است که جشنواره جهانی 
فیلم کن با نمایش اثری از وودی الن افتتاح 
می شود. »کافه سوسایتی« چهلمین ساخته 

این فیلمساز شهیر آمریکایی است.
 »کافه سوسایتی« چهلمین فیلم وودی الن به 

شمار می رود
 Café( سوسایتی«  »کافه  فیلم  داستان 
Society( در دهه 1930 میالدی می گذرد 
و روایتگر داستان مردی جوان است که برای 
کار در صنعت فیلمسازی به هالیوود می رود. 
دو  آیزنبرگ  جس  و  استوارت  کریستین 
هنرپیشه اصلی این فیلم هستند. فیلمبرداری 
این فیلم را ویتوریو استورارو بر عهده دارد 
که تا کنون سه بار برنده جایزه اسکار شده 

است.
فیلم  جشنواره  دست اندرکاران  گفته  بر  بنا 
کن، شصت و نهمین دوره از این جشنواره 
امسال با نمایش این فیلم آغاز به کار خواهد 

چند روز پس از سفر تاریخی رئیس جمهور 
موسیقی  گروه  کنسرت  کوبا،  به  آمریکا 
معروف »رولینگ استونز« در هاوانا برگزار 
شد. ده ها هزار نفر در این کنسرت که به 
صورت رایگان برگزار شد شرکت کردند. 
راک  گروه  یک  که  بود  نخستین بار  ین 
کنسرت  کوبا  در  باز  فضای  در  بریتانیایی 

اجرا کرد.
موسیقی راک تا پیش از این در کوبا تحت 

کرد. وودی الن 80 ساله تازه ترین اثرش را 
در نیویورک و لس انجلس فیلمبرداری کرده 

است.
»کافه سوسایتی« چهلمین ساخته وودی الن 

است.
فیلم های  نیز   2011 و   2002 سال های  در 
»پایان هالیوودی« و »نیمه شب در پاریس«، 
ساخته این فیلمساز، گشایش گر جشنواره ی 

معتبر کن بودند.
امسال قرار است همچنین فیلم هایی ساخته 
استیون اسپیلبرگ و جودی فاستر در کن به 
نمایش درآید. ریاست این دوره از جشنواره 
را جورج میلر، فیلمساز استرالیایی بر عهده 

دارد.
جشنواره کن از روزهای 11 تا 22 مه )22 
اردیبهشت تا 2 خرداد( در این شهر کناره 
برپا  »ساحل الجوردی« در جنوب فرانسه 

خواهد بود.

رهبری فیدل کاسترو ممنوع بود. این کشور 
با  عادی سازی روابط خود  قرن  نیم  از  پس 
»رولینگ  گروه  کرد.  شروع  را  آمریکا 
استونز« 18 آهنگ در کنسرت رایگان در 
هاوانا اجرا کرد. رولینگ استونز گروه راک 
بریتانیایی است که در سال 1962 تشکیل 
شد. ده ها هزار نفر از سراسر کوبا خود را 
به هاوانا رساندند. کوبا  این کنسرت  برای 

150 کیلومتر با ایالت فلوریدا  فاصله دارد.

روز پنج شنبه 12 فروردین 1395، گلشیفته 
بازیگران  باندراس  آنتونیو  و  فراهانی 
هادسون  هیو  همچنین  و  »آلتامیرا«  فیلم 
گارگردان در مراسم  نمایش  این فیلم در 
مادرید شرکت کردند. این فیلم که بر اساس 
داستان  شده،  ساخته  واقعی  داستان  یک 

باستان شناس آماتوری است که نقاشی های 

غار »آلتامیرا« را کشف می کند.
اکران فیلم »آلتامیرا« به زودی آغاز خواهد 
در   1362 تیر   19 فراهانی  گلشیفته  شد. 
تهران و در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد.

او فرزند بهزاد فراهانی و فهیمه رحیم نیا و 
بازیگران  فراهانی  شقایق  خواهر  همچنین 

سینما و تلویزیون است.

جشنواره کن 2016 با فیلم تازه وودی الن افتتاح می شود

گلشیفته و آنتونیو باندراس در مراسم نخستین اکران فیلم »آلتامیرا« در مادرید

فیلم جدید گلشیفته فراهانی درمادرید بنمایش درآمد

 گروه رولینگ استون در کوبا

اپرایی از ریشارد واگنر در هاوانا به نمایش  درآمد

اپرای »تان هویزر« اثر ریشارد واگنر در تاالر پرآوازه »گران تآترو« هاوانا، پایتخت 
کوبا به نمایش درآمد. اپرای »تان هویزر« در حالی اجرا می شود که واگنر دیدگاه های 

یهودی ستیزانه ای داشت و نازی های آلمان به موسیقی او عشق می ورزیدند.

بتمن و سوپرمن گیشه سینماهای آمریکا را تسخیر کردند
روز جمعه )25 مارس/ 6 فروردین( انتظار 
سر  به  ابرقهرمانان  فیلم های  عالقمندان 
علیه  »بتمن  فیلم  عمومی  اکران  و  رسید 
کارگردانی  به  عدالت«  طلوع  سوپرمن: 
زاک اسنایدر و بازیگری هنری کویل )در 
نقش سوپرمن( و بن افلک )در نقش بتمن( 

در سینماها آغاز شد.
در  فیلم  این  آلمان  به گزارش خبرگزاری 
در  دالر  میلیون   170 روز  سه  تنها  عرض 
رده ی  در  و  کند  فروش  شمالی  آمریکای 

سینما  تاریخ  در  فیلم هایی  فهرست  ششم 
قرار گیرد که در عرض سه روز نخست، 
داشته اند.  را  فروش  بیشترین  اکران شان 
»مرد  دنباله  سوپرمن  علیه  »بتمن  فیلم 

پوالدین« )محصول 2013( است.
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