
صفحه 1 آزادی شماره76- سال هفتم

آزادی
نشرهی مااههن

AZADIاجتماعی ، ادبی ، هنری
شماره 4 سال هفتم - شماره پیاپی 76 - اول خرداد  ماه 1395

   

No4 Vol.7    َ May - June 2016  . Published by Pars Mass Media , Inc

با آثاری از: * دکترهمایون آرام* م.ع. آشنا * دکتر طلعت بصاری* کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو
* مرتضی پاریزی *اشرف حمیدی * محمود زنده رودی * مجید زندیه  * مهندس شوشانی * تیمورشهابی 
 * زنده یاددکتر پرویز عدل  *  دکتر محمدعلی صوتی * فریدون علوی * گردباد * پرتومفتاح)آموزگار(  

* محمود نفیسی * دکتر کاظم ودیعی  * غزاله یزدی

 استادمحمودزنده رودی: 
کتاب تازه و

 نمایشگاهی  متفاوت
 در خانه ی پدری



صفحه 3صفحه 2 آزادیآزادی شماره76- سال هفتمشماره76- سال هفتم

 
نشریه ماهانه

 اجتماعی - ادبی- هنری
شماره پیاپی 76  - سال هفتم 

اول خرداد ماه 1395
 ناشر:  رسانه گروهی پارس

مدیر مسئول : مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان

تلفن   ما  به  مجله  اشتراک  برای   *
ویابا آدرس زیرمکاتبه کنید:

Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455

Westwood, MA 02090
* حق اشتراک سالیانه 50 دالرفقط برای 
داخل آمریکاست و برای خارج ازآمریکا، 
هزینه  باضافه   50 دالر  یکسال  اشتراک 
ُپست است. برای کسب اطالعات بیشتر  با 
به  ظهر   12 تا  ازساعت 9صبح  زیر   تلفن 

وقت شرق آمریکا  تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190

* ازطریق ئی میل به آدرس زیر با 
ما درارتباط باشید

فارسی  به  خودرا  مقاالت  لطفا   *
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای 

زیر ایمیل کنید:
azadimagazine@aol.com

azadi@parsmassmedia.org 
pmm@parsmassmedia.org 

*  آرشیو مجله برروی سایت زیر 
برای همگان  بصورت رایگان قابل 

دسترسی است:
www.parsmassmedia.org

* مقاالتی که بفارسی تایپ شده وازطریق 
فرصت  دراولین  میشود  دریافت  میل  ئی 
باید  دیگر  مقاالت  میرسدولی  بچاپ 

درنوبت تایپ شدن باقی بمانند.

ویا  کردن  درکوتاه  آزادی   *
رسیده   مقاالت  واصالح  حک 

آزاد است 
اشتراک  مدت  که  زمانی   *
نسبت  لطفًا  میرسد  پایان  به 
فرمائید  اقدام  آن  تمدید  به 
شماارسال  برای  مجله  وگرنه 

نخواهدشد.

آزادی
صفحه نویسنده عنوان مطالب

مرتضی پاریزی           صفحه2 یاداشت

صفحه 3 - فهرست مطالب

صفحه 4   - پیام های شما

صفحه 6   ترجمه دنیای سیاست
صفحه 8 دکتر کاظم ودیعی دنیای سیاست
صفحه 10 دکتر کاظم ودیعی درعزای انقالب روحانیت کجاست؟
صفحه 12 ک . هومان چگونگی دگرگون شدن زبان ...
صفحه 14 زنده یاد دکتر پرویزعدل خاطرات
صفحه 16 دکتر طلعت بصاری )قبله( جاده شاهی، راه ابریشم )قسمت سوم(
صفحه 17 پرتو مفتاح )آموزگار( رودیارد کیپلینگ
صفحه 18 اشرف  حمیدی ادبیات مدرن ومعاصرایران

صفحه 20 تیمورشهابی دراُم اقرای اسالمی چه خبر
- صفحه22 کوچک وخواندنی
صفحه24 -  پرسش و پاسخ علمی
صفحه26 - ازاینجا ازآنجا ازهمه جا
صفحه 28 دکترهمایون آرام بیماری ُکرن
م.ع.آشنا صفحه29 گشتی درمیان کتابها
صفحه 30 محمود نفیسی رابعه ی ُقزداری

صفحه 32 - درپرندنیلی شعروغزل

صفحه 34 کیخسروبهروزی غم مخور

صفحه 36 گردباد  اکبرالستیک پنچر کن -اَل پَک
صفحه38 ترجمه دکتر محمدعلی صوتی داستان یوسف پیامبر
صفحه 40 فریدون علوی داستان کوتاه )چگونه الکلی شدم(
صفحه 42 ترجمه  آدمک خاطرات آدم وحوا
صفحه 44 کیخسروبهروزی  ترانه وترانه ُسرایان
صفحه 46 مهندس شوشانی استاد قنبری مهر

صفحه 49 جهانگیرپارساخو جدول کلمات متقاطع

صفحه 50 غزاله یزدی خبرهای هنری

آنچه درشماره 76  
خرداد  ماه 1395

 میخوانید
ری

هن
عی

تما
اج

بی
اد

که  است  قدیمی  کلیسای  یک  اینجا   
درسال 1681 در شهر هینگهم درایالت 
ماساچوست ساخته شده است .  دراین 
334 سال که از عمرش می گذرد هرگز 
شاهد برپائی یادبودی برای  غیر مسیحی 
. اما درروز 30 آوریل 2016  نبوده است 
آوای  کلیسا  این  عبادتگاه  درفضای 
اوستائی توسط موبد زرتشتی   نیایشی 
از  پس  مسیحی  کشیش   . برگزارشد 
نیایش به رسم مسیحیان  سرود مذهبی 
با همنوائی  را  است«  ترانه ی من  »این 
بودند  ومذهبی  هردین  از  که  حاضرین 
اجرا کرد. واین نیایش های دینی برای 
سید  خودش  ی  بگفته  که  بود  کسی 
اوالد پیغمبر بود. دراین فضای روحانی 
که از هر تزویروریا دوربود ، سرود ملی 
ایران و سه کشور دیگر طنین انداخت.  
، کانادا، برزیل  و  از آمریکا  چهارپرچم 
نیز  ایران  نشان  شیروخورشید  پرچم 
برصحنه  مراسم  این  مدت  درطول 

خودنمائی می کرد. 
هفتم  با   برابر   2016 ژانویه   27 روز 
اسفند ماه 1394  ساعت دو بعداز ظهر  
از  چشم  عدل  پرویز  دکتر  عالیجناب 
براین  رسم  درایران   . فروبست  جهان 
است که یکی  دوروز پس از درگذشت  
و  کنند  می  برپا  ختم  مجلس  عزیزی 
روز  دراین  یادبودها  و  یادها  همه ی  به 
فرد  نزدیکان  اگرچه  دهند.  می  خاتمه 
خود  حیات  روز  آخرین  تا  درگذشته 
دارند.اما  می  گرامی  را  عزیزشان  یاد 
ختم،  مجلس  بجای  آمریکا  و  اروپا  در 
مجلس یادبود برگزار می شودو هرسال 
هم تکرار می شود. روز شنبه 30 آوریل 
مجلس یادبود دکتر پرویز عدل در ایالت 
با  که  مجلسی  برگزارشد.  ماساچوست 
تالش همسرش وبا حضور فرزندانش و 
نحو  بهترین  به  و خویشانش  دوستان  
دراین  نفر   150 از  بیش  برگزارگردید. 
مراسم شرکت داشتندکه از اروپا و کانادا 
و دیگر ایالتهای آمریکا آمده بودند. . یک 
کشیش مسیحی مراسم دعارا آغاز کرد 
و آنگاه موبد زرتشتی  که ساکن بوستن  
است به دعا و نیایش پرداخت. ارکستر 
و  »تنبور«  و  »نی«  با  تُرک  نوازندگان 

»دایره« و »عود« با خواننده زن ترانه های 
ترکی مناسب این مجلس را زمزمه کرد. 
دلیل حضور این ارکستر به سالهائی بر 
می گردد که دکتر عدل درترکیه مستقر 
شده و پناهندگان ایرانی را که به ترکیه 
می رسیدند به کشور امنی رهسپار می 
کرد.کانادا و برزیل هم دو محل خدمت او 
با عنوان سفیر کبیر دولت شاهنشاهی   

است .
کلیسا  دیگر  سالن  به  حاضرین  سپس 
خوراکهای  با  ودرآنجا  شدند  راهنمائی 
ایرانی که توسط بهترین رستوران ایرانی 
ماساچوست یعنی » الله ُرخ«  تهیه شده 
علو  عدل  دکتر  شدند.   پذیرائی  بود  
طبعی داشت که  وقتی کسی را مهمان 
می کرد بهترین هارا برای او فراهم می 
یادبودش  مراسم  در  که  آنها  ساخت. 
میهمانان  همه  بودند  کرده  شرکت 
حیاتش  درزمان  میزبان  بودندو  او 
درمهمانی  بود  خواسته  همسرش  از 
یادبودش بهترین هارا فراهم کنند. والن 
همسر او سنگ تمام گذاشته بود. اززمان 
یادبود تقریبا  این  برپائی  تا زمان  مرگ 
با فرزندان دکتر عدل درتماس  هرروز  
با آنها مشورت می کرد که برای  بود و 
باشکوه تر شدن این مراسم چه باید کرد. 
از بستگان دکتر عدل درایران خواسته 
بود تا اشعاری از شاعران موردعالقه ی 
برای  او  بفرستندو  رابرایش  دکتر عدل 
من می فرستاد که به انگلیسی ترجمه 
را  مولوی  از  شعری  .وسرانجام  کنم 
انتخاب و درمراسم قرائت کرد. یکی از 
عکس  از  پوشیده  سالن  این  دیوارهای 
های دکتر عدل بود که برمبنای  زمان 
خدمتش درایران ، زمان خدمت درکانادا 
و برزیل بعنوان سفیر و زمان  استراحت 
بود.  شده  تقسیم  مرخصی   هنگام  در 
هریک از شرکت کنندگان دراین مراسم  
پرویز عدل  از دکتر  ای  بیان خاطره  به 
پرداختند.  حتی کودک ده ساله ای از

دیدار  از  ای  خاطره  بینا   خانواده   
پدربزرگش با دکتر عدل را تعریف کرد.  
برای کلیسای  پرویز عدل  یادبود دکتر 
به خود  نیز  ماساچوست  در  شیپ  اُلد 
تبدیل ناشدنی  فراموش  یادبودی 

 
خواهدشد..

یادت  پرویزعدل!  دکتر  عالیجناب  
همیشه  با ماست. روانت شادباد.

مرتضی پاریزی

خود بودی هک  یاد

بودشد یاد

داریوش عدل 

موبد فرهاد پانتکی 

اِلِن ِد باردعدل 

کشیش ِکنِت  رید براون

هنرمندان تُرک 

آزیتا عدل 

کودک ده ساله هم از دکتر عدل خاطره داشت 

دکتر پرویز عدل 
درسال 1992
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تحسین هنرمند
تابلوئی که در پشت جلد شماره پیش 
چاپ کرده بودید از نظر قواعد نقاشی 
به نظر من بدون  عیب و نقص بود.  این 
آقای  بنام  واال   هنرمندی  اثر  که  تابلو 
فرهنگ صادقپور بود برای من که خود 
سالهاست نقاشی می کنم  بسیار جالب 
بود  و بدینوسیله از این هنرمند گرامی 
واقعا  هنرش  و  کنم  می  سپاسگزاری 
درخور تحسین است . تنها یک سئوال 
با  ایشان  آیا  که  است  این  وآن  دارم 
تربیت  به  ایران  در  که  استاد صادقپور 
دارند؟  نسبتی  داشتند  اشتغال  شاگرد 
صادقپور  استاد  کالسهای  از  خود  من 
بسیار آموخته ام . بازهم خسته نباشید 
موفقیتهای  وهمکارانتان  شما  برای  و 

بیشتری را خواستارم .
ا. ج.  ترکیه 
از  تشکر  با  گرامی   بسیار  خواننده 
شما وتوجهی که به مطالب این نشریه 
سئوال  پاسخ  فرمائید  می  مبذول 
هوشنگ  یاد  وزنده  است  مثبت  شما 
صادق  فرهنگ  آقای  برادر  صادقپور 
که  تابلوئی  درضمن   اند.  بوده  پور 
بودیم   کرده  انتخاب  پیش  درشماره 
ترزا  مادر  پرتره  فرمودید  و مالحظه 
بود که استاد صادقپور چندسال پیش 
شماره  در  بودند.  کرده  خلق  را  آن 
این  از  دیگری  آثار  نیز  آینده  های 
خواهیم  چاپ  را   باارزش  هنرمند 

کرد.

صفحات رنگی 
هم  بود  عالی  نوروز  مخصوص  شماره 
ظاهرش زیبا بود و هم محتوایش بسیار 
همانطورکه  بتوانید  اگر   . آموزنده  
دادید  توضیح  هم  پیشین  درشماره 
مجله را بصورت رنگی و پرمحتوا منتشر 
کنید مجله شما  یگانه خواهد شد. من 
می  پرمحتوا  نشریه  این  خوانندگان  از 
خواهم  هرچه بیشتر مجله را به دیگران 
معرفی کنند تا بتوانیم عالوه بر محتوای 
عالی اش ظاهر دلچسب تری نیز به آن 
بدهیم . با شما بسیار موافقم که مجله با 
نمی  بی محتوا پشیزی  اما  زیبا  ظاهری 
ارزد.  برای شما و همکارانتان موفقیت 

های بیشتری را خواهانم .
ارادتمند شما وهمه خوانندگان مجله : 

رنج بین - غرب آمریکا
وخواننده  عزیز  بسیار  دوست 
شما  محبت  از  آزادی  وفادار  ی 

سپاسگزاریم .

یادداشت ماه پیش
به  شما  اشاره  پیش  ماه  دریادداشت 
ی  ها  رسانه  نقش  و  آمریکا  انتخابات 
من  بود.  انتخابات  این  در  آمریکائی 
درست متوجه نشدم که چرا شما رسانه 
نگهبان  شورای  با  را  آمریکائی  های 
چون  بودید.  کرده  مقایسه  درایران 
آنچه  گیری  پی  فرصت  متأسفانه  من 
گذرد  می  آمریکائی  های  دررسانه 
متوجه  دلیل  بهمین  شاید   . ندارم  را 
های  رسانه  چرا  که  شوم  نمی  موضوع 
ایرانرا  آمریکائی نقش شورای نگهبان 

بازی می کنند.
بیژن  از شرق آمریکا
دوست عزیز همانگونه که در مکالمه ی

های  رسانه  دادم   توضیح  هم  تلفنی   
آمریکائی به رأی دهندگان خط می 
دهند. وسعی می کنند جهت انتخابات 
سوق  مایلند  خود  که  طرفی  به  را 
نیستند.   موفق  هم  همیشه  اما  دهند. 
این  هرچه  شاهدیم  بار  این  که  چرا 
ترامپ  آقای  درباره  بیشتر  ها  رسانه 
برعکس  نتیجه  کردند  منفی  تبلیغ 
مسئله  این  متوجه  آمریکا  شدومردم 
که  روند  می  را  راهی  و  اند  شده 
ها  رسانه  که  است  ی  میبذ  برخالف 
تعیین می کنند. تفاوتی که بین رسانه 
نگهبان  وشورای  آمریکائی  های 
ایران است دراین است که درکشورما 
شورای نگهبان بازور سرنیزه وچماق 
حرف وخواسته خودرا عملی می کند 
اما درآمریکا رسانه ها چنین قدرتی 
به زور  توانند  نمی  و دراصل  ندارند 

متوسل شوند.

مطالب طنز
اگر صفحات طنز ، وانتقاد فیلم و مطالب 
راضی  بسیار  من  کنید  بیشتر  را  کوتاه 
خوانندگان  دیگر  نظر  تا  بود.  خواهم 

شما چه باشد.
مرضیه  ز. ایران

فضای  طریق  از  مجله  که  خوشحالیم 
خوانندگان  هم  درایران  مجازی  
البته  است   کرده  پیدا  زیادی 
ومتأسفانه  داریم  فیلم  مرور  صفحات 
آن  به  توانیم  نمی  را  بیشتری  جای 
اختصاص دهیم . اما درمورد مطالب  
جوک  شما  منظور  بیشتر  که  طنز  
از  )البته  بود  دار  خنده  مطالب  و 
کردم(  استنباط  چنین  شما  حرفهای 
حتمًا درآینده فکری برایش خواهیم 

کرد. 

استاد شجریان
استاد  از  جالبی  عکس  پیش  درشماره 
که  کردید  چاپ  جلد  روی  شجریان 

فوق العاده بود. 

استاد  صدای  طرفدار  بعنوان  من  اما 
بسیار   ایشان  بیماری  از  شجریان 
باره  دراین  جدیدی  خبر  آیا   . نگرانم 
بدهید؟  ایشان  طرفداران  به  داریدکه 
اگر دعا  بخشی از خرافات نباشد برای 
تا  کنیم   می  دعا  قلب  ازصمیم  یشان  ا 
خداوند شفای عاجل به ایشان عطا کند.

طرفدار استاد -  غرب آمریکا
بیماری  درمورد  جدیدی  خبر  ما 
استاد نشنیدیم وازآنجا که می گویند 
باید  است   خبری  خوش  خبر  نبودن 
را  خوشی  خبرهای   تا  کنیم  صبر 
بشنویم . دعا هم به ذات خود  خرافه 
نیروهای  دادن  تمرکز  دعا  نیست  

مثبت و فرستادن آن نیروها به سوی 
مخاطب دعاست . اما اگر هیچ تالشی 
برای مداوای بیمار نشود و فقط گفته 
دعارا  این  بار  سه  روزی  که  شود 
بخوانید و روزی چهاربار آن دعاربا 
تشکر از محبت شما ا ... در آنصورت 
باید گفت متوسل به خرافات شده ایم 
. ازاین خرافات هم تا دلتان بخواهد 
فراوان  مجلسی  عالمه  کتابهای  در 

است .

ترانه ای پخش نشده از 
بانوحمیرا

دست  و  بانوحمیرا  خدمت  باسالم 
برای  را  ریلی  نوار  آزادی.  اندرکاران 
شما می فرستم که درآن اثری از خانم 
این  ایشان  کنم  می  وفکر  حمیراست  
ایشان  که  ندارندزمانی  دراختیار  اثررا 
درایران فعالیت داشتند این نوار ضبط 
است  نشده  پخش  ازرادیو  ولی  شده 
درایران  دوستی  نوارتوسط  این  اکنون 
خانم  به  تاآنرا  شده  سپرده  من  به 
از  پس  استدعادارم   . برسانم  حمیرا 
دریافت آن را برای خانم حمیرا ارسال 
به  نیز  را  فرمائید وسالم مخصوص من 

ایشان ابالغ بفرمائید.
پرویز . ت . از ماساچوست .آمریکا

با تشکر از محبت شما . نوار ارسالی 
رسید و با این شماره از مجله خدمت 

خانم حمیرا خواهیم فرستاد. 

قرارداد آرمیتاژ اسمیت
همه  خدمت  ارادت  وعرض  سالم  با 

دست اندرکاران مجله خوب آزادی
قرارداد  عنوان  تحت  که   مطلبی 
در  پیش  درشماره  اسمیت  آرمیتاژ 
مجله درج شده بود  بسیار آموزنده و 
آگاهی دهنده بود. امیدوارم از اینگونه 
نخورده  ما  گوش  به  هرگز  که  مطالب 
اگر  درضمن  کنید.  چاپ  بیشتر  است 
تا  بفرمائید  مراجعی دراین باب هست 

آنهارا تهیه کرده وبیشتر  بخوانیم . 
برای  بیشتر  های  موفقیت  آرزوی  با 

مجله خوب آزادی.  

پبام های 
 خوانندگان

دوستدار  محمدجواد ر. -  ایران
با سپاس از توجهتان به مجله آزادی. 
قرارداد   « کتاب  از  را  مطلب  این 
از  آرمیتاژسمیت  زیانبخش  بسیار 
مقدمات تا اجرا «  نوشته آقای مهدی 
شمشیری  برگزیده بودیم . این کتاب 
می  فکر  و  موجوداست  آمازون  در 
از  توانید  می  هم  درایران  شما  کنم 
وقتی  لذا   . کنید  خرید  آمازون  
مهدی   « رفتید  آمازون  سایت  روی 
شمشیری « را  جستجئو کنید و کتاب 
را  ایشان  دیگر  کتابهای  و  نظر  مورد 
که همگی آگاهی دهنده و خواندنش 
تهیه  است  الزم  بسیار  ما  همه  برای 
درآینده  ایشان  از  بازهم  بفرمائید. 

مطالبی خواهیم داشت .

هدیه بدهیم
خود  خوانندگان  از  بار  چندین  شما 
بعنوان  را  آزادی  نشریه  اید  خواسته 
خود  دوستان  برای  عیدی  یا  هدیه 
کسانی  جزء  بنده   . شوند  مشترک 
.اما  ام  کرده  کاررا  این  که  هستم 
اشتراک  مدت  پایان  از  پس  نمیدانم 
تمدید  را  اشتراکش  خود  من  دوست 
است  منتظر  هنوزهم  یا  است  کرده 
دهم  انجام  برایش  کاررا  این  بنده  تا 
دوستان  به  خواستم  می  بدینوسیله   .
دوستی  را  آزادی  اگر  که  یادآورشوم 
به شما هدیه کرده پس از پایان مدت 
یا  و  بفرمائید  تمدید  را  آن  یا  اشتراک 
به دفتر مجله اطالع دهید تا دیگر برای 

شما مجله ارسال نکنند..

با تشکر از دوستان وظیفه شناس .
ازآندسته  منهم  دوست  اگر  درضمن 
را  اشتراکش  نه  که  است  خوانندگانی 
تمدید کرده ونه خبری بشما داده است   

به من بفرمائید تا انجام وظیفه کنم .
با احترام . م.ع. از آمریکا

پیش  ی  شماره  چند   از  متأسفانه  
با  و  رسید  پایان  به  ایشان  اشتراک 
نامه ایشان را مطلع کردیم اما چون 
برای  مجله  ارسال  نشنیدیم  پاسخی 
باور کنید    . ایشان را متوقف کردیم 
مشترکین  برای  مجله  ارسال  عدم 
بسیار  ما  برای   ، حساب  بد  هرچند 
به  مایل  اصال  که  است  سختی  کار 
اوقات  گاهی  اما   . نیستیم  آن  انجام 
وظایفی  به  مردم  کردن  آگاه  برای 
اقداماتی  چنین  بدنیست  دارند   که 
هر  وظیفه  حداقل  گیرد.  صورت 
مشترک  آن است که به ما خبر دهد 
که مایل است به دریافت مجله ادامه 

دهد یا خیر.

اعتیادو فساد درایران
و  دردها  مجله  مطالب  دربین 
بسیار  جای  ایران  ملت  گرفتاریهای 
دهد  می  اختصاص  بخود  را  کمی 
آنها  به  خبر  یک  بصورت  واکثراً 
ندارید  تصمیم  آیا   کنید.  می  اشاره 
و  بپردازید  تفصیل  به  معظالت  این  به 
اینکه  به  باتوجه  کنید؟  واکاوی  آنهارا 
به  ازپرداختن  ایران  داخل  مطبوعات 
اند فکر می  نهی شده  این موضوعات  
کنم این وظیفه بردوش شماست که به 

در  بپردازید.البته   مهمی  مطالب  چنین 
برخی از شهرهای آمریکاهم من خود 
مواد  دبیرستانها  در  که  ام  بوده  شاهد 
استفاده  مورد  بصورتی گسترده  مخدر 
می  قرار  دخترها  بویژه  آموزان  دانش 
 . بپردازید  مسئله  این  به  باید  گیرد. 
والدین  به  نگیرید.  کم  دست  را  آن 
دانش آموزان ایرانی در آمریکا هشدار 
کنترل  خودرا  فرزندان  بیشتر  بدهید 
کنند واگر انحرافی دررفتاروگفتارشان 
مشاهده کردند  بالفاصله اقدام مقتضی 
دیر  خیلی  فردا  وگرنه  دارند  معمول 

است .
زهرا - ب . ازماساچوست
وظایف  از  یکی   . باشماست  حق 
درد  بیان  اما   . است  همین  هررسانه 
راه  به  باید  نیست  کافی  تنهائی  به 
را  چاره  راه  کرد.  اشاره  نیز  چاره 
دانند.  می  امور  اینگونه  کارشناسان 
اگر  شد  خواهیم  خوشحال  ما  لذا 
تحقیقاتی  موارد  دراینگونه  کسانی 
تحقیقاتی  توانند  می  ویا  اند  کرده 
درجریان  مارا  حتما  دهند  انجام 
آگاهی  مقاالت  طی  قراردهندو 
دراین  مارا  خوانندگان  دهنده 
شما  یادآوری  دهند.از  یاری  راه 
 . ممنونیم  بسیار  مجله  عزیز  خواننده 
درضمن من گاهی که نشریات ایرانی 
زنم  می  ورق  اینترنت  برروی  را 
ازاینگونه مطالب آگاهی دهنده می 
نویسندگان  هنوزهم  که  حقا    . بینم 
بسیارندوهرگاه  درایران  باشرف 
بتوانند به وظیفه خود عمل می کنند.
آرزوی  عزیزهم  همکاران  این  برای 

موفقیت  داریم .

یادآوری

بازهم  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 پرداخت نکنیم . قبال 
از این همکاری همه شما سپاسگزاری 

می کنیم .
درمورد پرداخت حق اشتراک نیز توجه 
داشته باشید که ما به پشتوانه ی  حق 
اشتراکهای شما مجله را منتشر می کنیم 
. اگر شماهم به ما بی توجه باشید  تکلیف 

هزینه های مجله چه خواهد شد؟
منتظر لطف و محبت شما هستیم .

پایدارباشید
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سیاست خارجی در جهان غیر متمرکز

در ماه دسامبر گذشته، در مناظره میان 
ریاست  برای  خواه  جمهوری  نامزدهای 
جمهوری ایاالت متحده، سناتور تد کروز 
توسط  درسوریه  رژیم  تغییر  عقیده ی 
انتقادقرارداد  مورد  را  متحده  ایاالت 
واعالم کرد :اگر واشنگتن برای سرنگونی 
اسالمی  دولت   ، کند  تالش  اسد،  بشار 
به  را،  سوریه  داعش،  یا  خوانده  خود 
رویداد   آن  و  آورد  می  در  خود  تصرف 
منافع امنیت ملی آمریکا رابیشتر تهدید 
مختلفی  های  طرح  کروز  کرد.  خواهد 
مروج  یک  جای  به   « پیشنهادکرد:  را 
دموکراسی وودرو ویلسون بودن، ما باید 
دشمنان خودرا شکار کنیم  و به جای 
ایجاد فرصت برای ISIS که کشورهای 
جدیدی را تحت کنترل خود در می آورد 

آنهارا بکشیم .«
خود  خطای  برای  اغلب  ها  آمریکایی 
دربرابرتاریخ ، به عمد )یا جهل( تاریخ 
یک  حال،  این  با  گیرند.  می  نادیده  را 
تحقیرکننده ی ویلسون، که یک قرن 
پیش رئیس جمهور ایاالت متحده بوده 
است، هنوز هم می توانددر یک مبارزه 

سیاسی امتیاز کسب کند.
قابل  امروز  ویلسون  ی  ایده  واقع،  در 
بحث و ستیز برانگیزانه است. در سال 
های پیش از بقدرت رسیدن  ویلسون، 
دیدگاه  آمریکایی  نخبگان  از  بسیاری 
های نظریه پرداز با نفوِذ نیروی دریایی 
و استراتژیست ، آلفرد تایر ماهان، راکه 
استدالل می کرد ایاالت متحده باید به 
نگهداردواز  امن  را  خود  مرزهای  دقت 
هدفهای جاه طلبانه در خارج از مرزهای 
آمریکا  خودداری کند ، توجه داشتند. 
ویلسون در نهایت به قهرمان جایگزین 
از  پس  شد.  تبدیل  دیدگاه   این  کامل 
فاجعه جنگ جهانی اول، او روش های 
مبتنی بر عالقه های افرادی مانند ماهان 
را از نظر اخالقی ورشکسته و در عوض در 
جستجوی بازسازی جهان دموکراتیک،  
ایاالت  داری  سرمایه  تصویر  برمبنای 
ویلسون  متحده شد. سیاست خارجی 
در ناامیدی،  با شکست زاییده افکار ش،

یعنی جامعه ملل  متحد به پایان رسید.  
با این حال، دردوران پس از 11 سپتامبر    
کرد  خاطرنشان  کروز  که  آنگونه   -

ویلسونیسم هنوز  زنده است . 
موضوع   ای  ایده  چنین  میراث 
امروز است: علم و هنِر  ساخت  جهان 
جدید تاریخ  یک  آمریکا،  دیپلماسی 

ودیپلماسی  خارجی  سیاست   « بنام   
تا  نوزدهم  قرن  اواخر  از  متحده  ایاالت 
به امروز«نوشته  مورخ سیاسی بریتانیا 

دیوید میلن را بدست می دهد. میلن می 
نویسد:"سیاست  خارجی ایاالت متحده  
اغلب به عنوان بهترین تاریخ روشنفکری 
می  استدالل  میلن   " آید،  می  بشمار 
کندکه برای درک اقدامات ایاالت متحده 
در جهان، ضروری است تفاوت  فلسفه 
ها،  رقابت نظم های آکادمیک و تجارب 
مارا  که  کنید  درک  را  زندگی  متنوع 
ازتوصیه سیاستگذاران توزیع کننده آن  

مطلع کرده اند.
اقدامات  و  ها  ایده  ارزیابی  میلن  کتاب 
نُه متفکر، از ماهان تا باراک اوباما رئیس 
جمهور و از جمله چهره هایی همچون 
وزیر سابق  و  لیپمن  والتر  نگار  روزنامه 
امور خارجه هنری کیسینجر رادربر می 
کتاب  این  تاریخی  دقیق  جنبه  گیرد. 
سرشار از بینش است و متنی فوق العاده  
را ارائه می کند. اما زیرنویس آن گمراه 
کننده است: میلن به سیاست خارجی 
و  است   پرداخته  دیپلماسی،  از  بیش  
..ایده  نیستند.  چیز  یک  اصال   دو  این 
های سیاست گذاران نخبه در واشنگتن 
بدون شک در طول تاریخ ایاالت متحده،  
دیگر  برخورداراست،   زیادی  ازاهمیت 
جریان های فکری و عملی در خارج از 

پایتخت کشور  حائز اهمیت بوده است.
در حال حاضر به خصوص این موضوع 
دیپلماسی  نوعی  اکنون   . است  صادق 
غیر متمرکز پدید آمده است، که سرنخ 
جمعی،  ارتباط  وسایل   بدست  آن 
مؤسسات  گسترش  و  اقتصادی  تغییر 
سازمان  کار،  و  کسب  برای  جهانی 
است.  ُجرم  های  کارتل  و  خیریه،  های 
دیگرآگاهان  سیاستگذاران  و  مقامات 
منحصر بفرد اطالعات نیستند. سازمان 
و  مشاوره،  های  شرکت  حمایتی،  های 
بنیادهای بشردوستانه بسیاری از وظایف 
سنتی دیپلماتیک را انجام می دهند. در 
آینده، اعتقادات و سلیقه ی تعدادی از 
مشاوران و رهبران ، دیپلماسی آمریکا 
)یا سیاست خارجی آن( را  همانند  دوره 

های قبلی شکل نمیدهند.
سنتی  های  محدودیت  دیپلماسی 
انعطاف  تر،  خالق  و  شکسته  را  خود 
است.  ترشده  دموکراتیک  و  پذیرتر، 
که  است  شده  تر  آسان  مخالفان  برای 
نخبگان بزرگ  های  طرح  تضعیف  به 

در  رسمی  های  دیپلمات  بپردازند. 
جهان  درآینده   مایلند  که  صورتی 
دنیای  این  با  خودرا  باید  مؤثرباشند 

جدید هماهنگ کنند.

ترجمه ی خالصه ای از مقاله

مطرح  خبرها  سرخط  در  ایران  وقتی 
تضادی  دلیل  به  معموال  شود  می 
پیدا  دیگر  کشورهای  با  که  است  
که  تضادی  حال  این  با   . است  کرده 
واز چهاردهه  با خود دارد  ایران  رژیم 
اسالمی  جمهوری   ، انقالب  که  پیش 
را باخود آورد تاکنون ادامه داردکمتر 
با  گیرد.  می  قرار  دیگران  توجه  مورد 

وجودی که تصاویری از یک جامعه ی
 بیش از حد مؤمن، ویکپارچه دردست 
در  ویژگی  این  اوقات  گاهی  و  است 
شود،  می  مطرح  غربی  های  رسانه 
معامله  صحنه  واقع  در  کشور  این 
و  سیاسی  بارقابت  همراه  بزرگ  ای 
در  سیکور  لورا  است.  ایدئولوژیک 
کتاب جدید خود، کودکان بهشت، می 
نویسد: »ایران علی رغم بهترین تالش 
یک  وحال،  درگذشته  آن،  حاکمان 
پذیرندارد.  تأثیر  شهروندی  فرهنگ 
هادارد  زمینه  از  بسیاری  در  وآنچه 
ناپذیر برای به چالش  عزمی خستگی 
کشیدن بی عدالتی و به دست گرفتن 

کنترل سرنوشت خود است.«
در  گزارشی  ایران  از  که   ،SECOR
نیویورکر،  برای  کشور  این  مورد 
است،  نوشته  تایمز،  نیویورک  مجله 
ایران  جوش  و  جنب  اندازپر  چشم 
سیاسی  تاریخ  عنوان  به  راکه  معاصر 
دهه  چهار  از  کامل  روشنفکری  و 
گذشته این کشوراست را موردارزیابی 
قرار می دهد. او از مردانی که برسریر  

بازگو  داستانهائی  اند  نشسته  قدرت 
می کند، و همچنین از مردان و به طور 
فزاینده زنان، که با این صاحبان قدرت 
روزنامه  سیاسی،  فعاالن   : مخالفند 
نگاران، وکال، دانشجویان و شهروندان 
خود  زندگی  که  کند  می  یاد  عادی 
به  اقتدارگرایان  با  رابخاطرمخالفت 

خطرانداخته اند .
توصیف  گزارش  دراین  که  ایرانی 
شده است پر از تناقض، پیچیدگی، و 
پارادوکس است... از متفکران انقالبی 
شاه،  برکناری   موجب  که  ناراضی 
که  طلبانی  اصالح  تا   ، ازقدرت شدند 
بعدها به دنبال برپائی حکومت مذهبی 
در ایران رفتند،تا فعاالن سیاسی  نسل  
حکومت  مستقیم  طور  به  که  معاصر 
و  اند  کشیده  چالش  به  را  روحانیون 

هزینه سنگینی را نیز پرداخته اند،
نکته توجه شده  این  به  دراین کتاب  
مفاهیم  با  چگونه  هرنسل  که  است 
روشنفگری و حقوق و برابری ودرعین 
روبرو  مذهبی  مشروعیت  حفظ  حال 
اصالح  و  سیاسی  فعاالن  است.  شده  
برای  تالش  در  هنوز  امروزهم  طلبان 
بنیادگرائی  اعتقادات  دادن  آشتی 
مفهوم روشنفگری هستند  با  اسالمی 
که همه مردم، صرف نظر از عقیده آنها 
یا عدم باورشان نسبت به دین، برابرند 
و از حقوق مسلم طبیعی برخوردارند. 
محافظه کاران که بر کشور حاکمند، از 
سوی دیگر، از چنین معضلی رنج میبرند: 

واقعی  مؤمنان  تنها  معتقدند  آنها 
سیاسی  باالی  سطوح  در  شرکت  حق 
رادارند و اصرار می ورزند که فقط آنها 
می توانند تعیین کنند که مؤمن واقعی 

کیست.

ایستادگی در برابر غرب
خودرابا  کتاب   SECORسیکور خانم 
درمورد  ملموس  بسیار  مقدمه  یک 
 1960 دردهه  ایران  های  رادیکال 
انقالب  برای  را  زمینه  که   1970 و 
میراث  که  کردند-متفکرانی  هموار 
سیاست  دادن  شکل  به  همچنان  آنها 
غرب  در  اما  دهد  می  ادامه  ایران 
کند.  می  اند،آغاز  مانده  ناشناخته 
شریعتی  علی  شناس  جامعه  به  او 
احمد،  آل  جالل  اجتماعی  منتقد  و 
مجموعه  میان  در  که  کند  می  اشاره 
که  قرارداشتند  روشنفکران  از  ای 
می کوشیدند به بیان چشم انداز ضد 
استعماری و ضد غربی اما عمیقا مدرن 
شیعه  جامعه  یک  عنوان  به  ایران 
این  که  حالی  در  بپردازند...  انقالبی 
کردند  می  مخالفت  غرب  با  متفکران 
در همان حال به ستایش روشنفگران 
میشل  و  هایدگر  مارتین  مانند  غربی 
فوکو،می پرداختندو ایده های آنان را 
به ایرانیان. منتقل می کردند. در واقع، 
فیلسوف احمد فردید، که غربزدگی را 
ابداع و بعد به یک قهرمان اسالمگرایی 
سلطنت  ابتدایک  شد،  تبدیل  ایران 
هایدگری  طرفدار  راستگرای  و  طلب 
انقالبی  تفکر  در  ها  تنش  چنین  بود. 
ایران  از  شاه  ازخروج  بعد  تنها  ایران 
برجسته  به قدرت رسیدن خمینی،  و 

تر شد.
اشتباهات روحانیت

او  خمینی  رسیدن   قدرت  ازبه  پس 
که  را  سکوالرها  و  ها  چپ  سرعت  به 
و  شده  متحد  اسالمگرا  بانیروهای 
برپاکرده  درایران  را  اسالمی  حکومت 
بودند کنار زد. خیلی زود مشخص شد 
مثل  افرادی  با  اسالمی  حکومت  که 

و  پیشرو  روشنفکران   و  شریعتی 
و  بودند  امیدوار  دیگرکه   مخالفان 
به  اسالمی  انتظارداشتنددرحکومت 
در  ندارد.  کاری  شوند  گرفته  بازی 
خمینی  جدید  اساسی  قانون  عوض، 
الهی  حق  که  را  فقیه  والیت  مفهوم 
بودنهادینه  روحانیت  برای  حکومت 

کرد.. . .
اندیشمندان  میان  در  برجسته  چهره 
سروش  عبدالکریم  جدید  اسالمی 
جوان  سروش   ،1970 دهه  در  بود. 
بود،  شریعتی  ستایشگران  از 
شیمی  در  را  خود  تکمیلی  تحصیالت 
پایان  به  انگلستان  در  فلسفه  و 
و علم  در  او  های  نوشته  رساند. 
دین مورد توجه بسیاری از انقالبیون و 
قرارگرفت.  از جمله خمینی  مخالفان، 
ایران  به   1979 سال  در  سروش 
خمینی  انقالب،  از  پس  بازگشت، 
قرارداد  ای  کمیته  دررأس   را  او 
»انقالب  یک  انجام  مأموریتش  که 
عالی  آموزش  در  اسالمی  فرهنگی« 
تسه  مائو  که  که  انقالبی  )نظیر  بود 
تونگ پیش از آن در چین راه اندازی 
می  فرهنگی  انقالب  این  بود(  کرده 
رااز  ایران  های  دانشگاه  خواست 
هنگامی  اما  دهد.  خالصی  غرب  نفوذ 
روحانیت  که  شد  متوجه  سروش  که 
با  قدرت  تقسیم  قصد  وجه  هیچ  به 
روشنفکران  با  خصوص  به  دیگران، 
ازهمکاری  راندارد،  طلب  اصالح 
چشم  نفع  به  رادیکال  بااسالمگرایان 
اندازی هماهنگ با لیبرالیسم  سر باز 
هدفی  به  او  دهه1990،  اواسط  در  زد. 
برای محافظه کاران شبه نظامی تبدیل 
شده بود. در سخنرانی هایش تندروها 
فیزیکی  حمله  مخاطبانش   و  او  به 
»کیان«  او،  مجله  مقامات  کردند.  می 
مالقات  قرار  از  او  کردند.  تعطیل  را 
توسط  شد،  محروم  دانشگاهی  های 
سازمان های اطالعاتی تحت بازجوئی 
آیت  ایران،  رهبر  حتی  و  قرارگرفت، 
ازاو  عام  مأل  در  ای  خامنه  علی  اهلل 
کمی  انتخاب  سروش  کرد.  انتقاد 
تبعید  به  فرارکردو  ازایران  داشت، 

رفت،...   

تا  جدید  اسالمی  متفکران  امروز، 
فعاالن  از  جدیدی  نسل  توسط  حدی 
که به سن بلوغ رسیده و یا پس از سال 
1979 به دنیا آمده اند و می توانند به 
شوند  توصیف  انقالب  نوه  عنوان 
جایگزین شده اند. آنها ستون فقرات 
به اصطالح جنبش سبزهستند که در 
انتخابات سال 2009  اعتراض به نتایج 
محمود  درآن  که  جمهوری،  ریاست 
تقلب  اتهام  وجود  با  نژاد  احمدی 
ماند  باقی  برسریرقدرت  درانتخابات 
پرتره   SECOR است.  تشکیل شده 
ارائه  از این مخالفان جوانرا  رنگارنگی 
نگاران  روزنامه  دانشجویان،  کند:  می 
بشر  حقوق  فعاالن  و  نویسان   وبالگ 
مجازات  علیه  یا  و  زنان  برابری  برای 
اعدام از جمله ی این مخالفان هستند.
رژیم بیرحمانه جنبش سبزرا از طریق 
و  ضرب  گسترده،  های  دستگیری 
شتم، و اعترافات اجباری درهم کوبید. 
میرحسین  مانند  مخالف   های  چهره 
در  حتی  کروبی،  مهدی  و  موسوی 
نیز    روحانی  جمهوری  ریاست  دوران 
تحت بازداشت خانگی باقی مانده اند، 
به  سبز  جنبش  های  وعده  اگرچه   
 ، است  شده  فراموش  رسد  می  نظر 
کتاب  است.  نمرده  طلبی  اصالح  روح 
از  امروز یکی  سیکور نشان می دهد، 
و  فعاالن  ی  امیدوارکننده  های  جنبه 
بر  که،  است  این  جوان  روشنفکران 
خالف متفکرانی مانند سروش، که در 
ایران  انتقاد ازحکومت دین ساالر  پی 
زبان مذهبی  و  تفکر  رها کردن  بدون 
بود، به نظر می رسد از گفتمان اسالمی 
دوری می کنند و به جای آن  به کاوش 

درزمینه ی  روشنگری می پردازند.
جدید   طلبان  اصالح   ، ترتیب  این  به 
های  لیبرال  وروش  راه  از  تقلید  به 
اند:   پرداخته  ازخود  پیش  نسل  چند 
طبقه روشنفکری که درپشت  انقالب 
بود.    1907 تا   1905 سال  مشروطه 
چالش  به  را   قاجاریه  سلسله  آنها 
را  ایران  مجلس  کشیدندونخستین 
مشروطه   انقالب  رهبران  کردند.  برپا 

آگاهانه از دخالت دادن مذهب در 

میکردند.  پرهیز  هایشان   خواسته 
چون می دانستند  که اگر چنین کنند 
انقالبشان به دست مالها خواهد افتاد. 
زیر  را  انقالبیون  مشروعیت  ومالها 
به  آنهارا  تعهد  و  خواهندبرد  سئوال 

اسالم ناچیز جلوه خواهند داد.
نسل سروش، در مقابل، اجازه داد که 
به گرداب گفتمان اسالمی درافتد  یکی 
برانقالب   حاکم  خوی  و  خلق  دلیل  به 
آن را می طلبیدو دیگر اینکه  به دلیل 
جاذبه قوی خمینی به او اجازه می داد 
به طور کامل  تسلط  ایران  برسیاست 
داشته باشد.درنتیجه  شرکت در بحث 
غیر  دینی  تفکر  به  پرداختن   بدون 

ممکن شده بود.
امروز الزم  اصالح طلبان  و  فعاالن  اما 
همانند  کسی  با  ستیز  به  که  نیست 
خمینی بپردازند، آنها درمی یابند که  
بخش فزاینده ای از مردم ایران  دیگر 
راه  »اسالم  که  خمینیست   مفهوم  از 
بنابراین  شوند  می  دور  است.«  حل 
و  پایدار  بصورتی  روحانیت  چه  اگر 
وفعال  ماند  می  باقی  درصحنه   محکم 
بعید  دارد،  کنترل  تحت   چیزرا  همه 
به  اعتنائی  بی  به  قادر  رژیم  که  است 
که  باشد،  روشنفگران  اصلی  خواست 
درخواست آنها زوال  پذیر نخواهد بود

By Cameron Munter                    اختالل در دیپلماسی

By Ervand Abrahamian انقالب ایران و روشنفگری

یکی از حامیان جنبش سبز 
درقم د رسال 2009
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قره باغ  کانون تازه ای است برای آتش 
چسبیده  ای   درمنطقه  ها  افروزی  
به  ودرجنوب   قفقازیه   به  درشمال  
آذری  )نخجوان(  خودمختار  ایالت  
آذربایجان   جمهوری   به  وابسته 

ودرشرق متصل به ارمنستان.
عهد  به  کوهستانی  وسیع  صحنه  این 
وامروز  بود  ایران  ازآن  هنوز  قاجار  
به  چگونه   ندانند   بسیاری  شاید 
هم   بعد  و  درآمدند  تزارها   تصرف  
بند   نیم  استقالل   یک  به  رسیدن   با 
تبدیل شدند  به جمهوری های وابسته  
گورباچف  بعهد  وسپس  شوروی  به 
دراختالف  شدند.ارمنستان  مستقل 
باترکیه ازباب قتل عام   شدیدی است 
زمان عثمانی  که ترکیه اردوغان  هرگز 
نه عذرخواسته ونه پذیرفته است  آن 

جنایت بشری را.
آذربایجان   جمهوری  با  ارمنستان  
دراختالف است  برسر قره باغ  باال که 

علیرغم  آتش بس ها  به جایند.
 1921 در  باکو   نفت  بخاطر   استالین 
کرد. تأیید  را  آذربایجان   جمهوری  

 - آذری  اسمش  که  باغ   قره  ومنطقه 
ترکی - مغولی است  و 94% جمعیتش  
ارمنی اند استوارشدند. پارلمان محلی 
برپیوستن   رأی   1988 در  باغ   قره 
دادودولت  ارمنستان  به  منطقه   این 
جمهوری  آذربایجان  هم این الحاق را 

رد کرد و نپذیرفت .
درسپتامبر  1991 قره باغ  باال  اعالم 
سمت  های   جاده  کردو  استقالل 
الچین  ارتباط  با ارمنستان  )ایروان( 
تن  هزار   30 جنگ  کردولی  تأمین  را 

قربانی گرفت .
که  اردوغان   ماجرا   درین  اینک  
داند   می  عثمانیان  دار   میراث  خودرا 
باکوست  دولت  نظر  طرفدار   پیوسته 
وروسیه پوتین  که میراث دارشوروی 
است  ودراختالف هاست علیه ترکیه 
اردوغان ، می کوشد همیشه درموضع 

داوری باشد.
دیرین  متحد  پوتین   روسیه   البته 
متحد  وبهترین   است   وسنتی 
جمهوری  ولی  است  ارمنستان 
آذربایجان   ازمسکو فاصله  ها گرفته 
فشار  دستمالی   آن  استقالال   مبادا  
مسکو   فعلی  روابط  شود.  کرملین 
توان  می  سالها   دراین  را  وباکو  

خوبنامید  یعنی درترس از همند.
جمهوری آذربایجان  مایل است  نفوذ 

خودرا  درقفقازیه جنوبی  حفظ کند. 
شوروی  میراث  ی  زاده   ، تمایل  این 
ارمنستان  مردمان   بمرور  که  است 
کردند.  شوروی  آذربایجان  تابع   را  
حزب  رادرهرمحل   مرزها   زمان  آن 
ولی  کرد  می  وپیش  پس  کمونیست  
حرمت   هم  وقدری  میداد  ثبات  

استقالل درکاربود. 
ترکیه   ازسوی  ارمنستان   سر  درد 
عالوه  زیرا  است  بسیار  اوردوغان  
ارامنه  مظلومیت   نشناختن   آن  بر  
ازباکو   درعهد ترکیه ی  عثمانی دائمًا 
تسلط   ازباب  حق  ارمنستان   دربرابر 
این  به  کند  می  دفاع  باال  باغ   برقره 
بهانه  که ترکیه  مدافع تاریخی ترکها 
ست  درحالیکه آذری ها همیشه  ترک 
است  آن  جغرافیائی  واقعیت  نیستند. 
بود  بزرگ   واحد  یک  قفقازیه   که 
منطقه   آنکه دراین  تاریخی   وواقعیت 
دریای  بین  واقع   کوهستانی   بزرگ 
وطوایف  اقوام  خزر  دریای  و  سیاه 
اند.  داشته  محلی  استقالل   پیوسته  
معنای  از  قفقازیه   ی  کلمه  امروز 
وحدت بخش سیاسی  خود تهی شده 
و  گرجستان  اسامی  با  ومنطقه   است 
می  شناخته  وارمنستان   آذربایجان  

شود.
که  تاریخی   بزرگ  های  امپراتوری 
ازواقعیت   راندند   حکم  برقفقازیه  
سردرنمی  درست   مناطق  سیاسی  
و  وخراج  باج  گرفتن   به  و  آوردند 
اطاعت  از قدرت مرکزی  راضی بودند.

آذربایجان  جمهوری  سود   به  امروز 
نیست تادرقره باغ آتش افروزد. شاید 
باکوهم   دولت  اخیر   نظامی   ی  حمله 
باین معنی  است که باید تکلیف  این 
اختالف ازسوی ناظران جهانی  تعیین 
راه  درهمین  هم  ارمنستان  شود 
است.  اما نباید  این ندا راه به دخالت 
می  بر  پس   . دهد  ترکیه  و  روسیه  
گفت  ملل.خواهند  سازمان  به  گردد 
چگونه  روسیه   متحد  ارمنستان   که 
دخالت  بی  را   اختالف  است  ممکن 
. پاسخ آنکه روسیه  روسیه  حل کند 
معبر  از  تواند   می  براحتی  پوتین  
کند  اقدام  بسود صلح   ملل   سازمان 
وآمریکاهم  که در حسن رابطه  است 
باباکو نیز قادراست  ازهمان معبر  بنفع 

صلح  اقدام نماید.
هرراه دیگر  بسبب اهمیت  نفت وگاز 

خزر موجب جانبداری های  بی ثمر 

است . امروز ابعاد  جنگ باکو وایروان  
  Martouniو مارتونی Fizouliدر فیزولی
زیادی  وسعت   Martakertمارتاکرت و 
 31 آذربایجان   جمهوری  ندارد.معهذا 
داده   تلفات  نظامی   غیر  دو  و  نظامی 
ارامنه   طلب  استقالل  وقوای  است 
قره باغ علیا هم 32 کشته نظامی و5 
غیر نظامی  در آمار خود دارد. وکاربه 
اگر   . است  کشیده  هم  گوش  بریدن  
فردا دامنه ی این  زدوخوردها  توسعه 
گرم  فصل  به  رفتن   به  باتوجه   یابد 
کوتبالی  و  الشین  تمامی  مصائب  
را  )مرزایران(  کفان  و  شاهومیان   و 

خواهد پوشانید.
محافل   از  بسیاری  که  نیست  بیهوده 
ازطریق  رسانه ها  این زدوخوردها  را 

نگران کننده لقب داده اند. 
برآن  )ارمنستان(سعی  ایروان  دولت 
ولی  نکشد  درازا   به  کار  تا  دارد 
آمیز  تحریک  بسیار   آنکارا  سیاست  
است . بویژه آنکه  به باکو  تسلیت نامه 
می فرستد  وحمایت بی چون وچرای 

خودرا تأکید می کند.
روزنامه  که  است   جهت  بهمین 
این  کل    Mezavissimaia Gazeta
زدوخوردهای جاری رادام قره باغ نام 
می دهد که نه فقط  یک کشور  بلکه 
پنج کشور  منطقه  درآن ممکن  است 

بیفتد.)1(
روسیه وترکیه دو کشوری اند  که هرآن 
وگرجستان  کنند  خطر  است  ممکن 
به  وارمنستان  )جمهوری(  وآذربایجان 

خطاروند.
تدارکات  ازبرجام  قبل  بارهادرگذشته 
علیه  آذربایجان   درجمهوری  آمریکا 
معتبر   های   دررسانه  سخنانی  ایران  
دربعضی  بارها   . است  آمده  بمیان 
برای  قفقازیه  ریختن   ازدرهم  محافل  
ایجاد  دردسرهابرای پوتین بمدد چچن 
اینک که   . ها حرفها نشت کرده است 
اسرائیل وترکیه روابط راازسرگرفته اند 

باید بهر نظریه گوش فراداد.)2( نه حتما
1- کوریه انترناسیونال 13/4/16

2- اینکه حمله به قره باغ علیا ازسوی جمهوری 
آذربایجان شروع شده است قابل تفسیر است .

علیه ایران. بلکه بیشتربرای بندکردن 
دست روسیه.

توماس دووال Th.De Waal درنیویورک 
بسیار  اهمیت   8-4-16 جهانی  تایمز 
است  قائل  خطرناک  واقعه   این  برای 

)3(
وی از انفجار  درقره باغ حرف می زند. 
قره باغی که طی  یک ربع قرن  اخیر 
به  تا  رافرارداده  میلیون  یک  قریب  
تن   20,000 وضمنًا  روند  ها  پناهندگی 
کشته  داده است .  وی براین باوراست 
سالحهای   ترکیه   و  روسیه  که 
نهاده  طرفین  دردسترس   پیشرفته  
و  گرجستان  است  ممکن  هرآن  و  اند 
به  شمالی  قفقازیه  در  وروسیه   ایران 
های  لوله  و  وگاز  نفت  وادارد.  جنگ 
در  نیز  خزر  دریای  دهنده  انتقال 

خطرند.
قلب مسئله احقاق حق اکثریت  ارمنی 
قره باغ است  وی معتقداست  بسیاری 
به  اهمیتی  جهان   های  دیپلمات  از  
بیست سال   نمی دهند   اختالف  این  
است که طرفین  درتبلیغات  وسیع اند 

وهریک دامن زن نفرت .
آذربایجان  جمهوری  غربی   مرزهای 
گرد قره باغ را درسمت مشرق آن می 
پوشانند. پس این کشور از لحاظ  سوق 
الجیشی  دست باالئی دارد درحالیکه 
اشرافی  علیا   باغ  برقره  ارمنستان  
جمعیتی  برتری  نداردوتنها  ملموس 

دارد.
این کشمکش واتهام تجاوز ، بهم زدن، 
نداده  وصلح   سامان  به  راهی  هرگز 
است . اما زمینه را  برای دخالت ترکیه  

فراهم ساخته است .
مالی خاندان علی اف   که فساد  اخیراً 
طبق گزارش  های Panana Papers بر 

مالشد رهبران آن جمهوری محتاج

  Carnegie به  وابسته  وال   دو  توماس   -)3(
 Black کتاب    نویسنده  اروپائی- 
اللفظی  تحت  ولی  نادرست  Garden)ترجمه 
کبود  یا  سیاه  جنگل  بمعنای  که  باغ  قره 
خود  درکتاب  وی   . است  جغراقیائی  درادبیات 
جنگ وصلح جمهوری آذربایجان وارمنستان را 

بررسی کرده است . 

 ، اردوغان   ترکیه  هایند.پس  حمایت 
گلچین معرکه شده است .

ترکیه به روسیه وفرانسه وآمریکا  مالمت 
ارمنستان  حقانیت   قبول  هاداردازباب 
درواقعه قتل عام  ارامنه  بعهد آخرین 
عثمانی ها و اینکه چرا سازمان همکاری  
امنیت اروپا حق بجانب ارمنستان  داده 

است .
ونگرفتن   اختالفات   انجامیدن   بطول 
طرفین  رضامندی  برای   تصمیم   یک 
موجب تشدید  رجزخوانی ها در هردو 
را  مردم  مسلماً  که  است  شده  کشور 
ها  ودولت  برد  هامی  شدن  روانی   به 
رابه مسلح شدن  وخودبخود  رفتن به 
استقبال  ویرانی  اقتصادیات ومعضالت 

اجتماعی  وفساد.
نیز   شوروی  بر  میراث  پوتین   روسیه 
زند.  می  رادامن  تنش  این  نازکانه  
اسلحه می  به هردوطرف  اینکه   ضمن 
فروشدواین بازی قبیح در گرجستان و 
اوکراین هم  ادامه دارد. وروسیه درایران  
اقدامات   قبیل  درهمین  نیز  وسوریه  

نظامی است .
ازدوراه می شود  به حل اختالفات  بین 
این دوکشور  رفت : یکی ازراه میانجی 
ازراه   دیگری    . بزرگ  قدرتهای  گری 
ولی   . ملل  سازمان  به  کار  سپردن  
بهترین راه حل  تصمیم عاقالنه  رهبران 
ارمنستان وجمهوری آذربایجان  است که 
مستقل  از قدرتها  عمل کرده  هرگز راه 
به دخالت آنها ندهند. اینکار شدنی است 
هردو  زهرآگین  تبلیغات  اینکه  بشرط 
کشور قطع شودو دیپلماسی دو کشور 
با اعتماد  بنفس  باهم کنار آیند.ونمونه 
همجواری  حسن  از  دهند  بدست  ای 

درمنطقه قفقازیه  باستانی .
هم دراین صورت  است که  جنگ محال  
اگرجزاین  که  یابد  می  استقرار  وصلح 

شود  هردو کشور  درتله ی روسیه

  وترکیه خواهند ماند.ایران وحتی  همین 
ایران والئی  می تواند  باتوجه به عالئق  
دیرین ومنافع فعلی  درحل وفصل  این 
مهم  نقشی  مثبت  داشته باشد البته 
بمدد حسن نیت واقعی والهام  ازتمایالت  

استقالل طلبانه  ملل باستانی .
بزرگ   درقفقازیه   جنگ  ی   نائره 
درآستانه  ظهورند. روسیه پوتین  وترکیه 
اند.  داری  درمیراث  همیشه  اردوغان  
هرگز  عثمانی  ومیراث  میراث شوروی  
آرامش را نصیب  اقوام استقالل  طلب 
آذربایجان  اند. سران جمهوری   نکرده 
وارمنستان  قادرند  هنوز  تن به افتادن  
درتله ی مسکو  و آنکارا  ندهندوملتمس  
این»  زیرا  نباشند.   هم  دیگران  و  ناتو 
دیگران  بزرگ «  همیشه درجستجوی 
تا  هستند  کوچکترها   نزد  ها   بهانه 

بگیرند وپس ندهند.
درتقویت  وناتو  مرکزی  اروپای  اینک 
به  دست  پوتین  زیراروسیه  اند  نظامی 
افزایش  قدرت نظامی  خود زده است 
جذب  به  پوتین   روسیه  جا  .درهمه 
جمهوریهای سابق  شوروی نظر دارد تا 
دستاوردهای  خودرا دراوکراین  وکریمه  
و ملداوی وگرجستان  را تکمیل کرده 
مهیای دخالت  درسراسر خاورمیانه  از 
وسوریه  ایران  همکاری  جلب  طریق 
وعراق  شود . پس فتیله گذاری ئر قره 
طلبی  برتوسعه  آغازی  جز  علیا   باغ 

همیشگی نیست .  
مرکزی  اروپای  کشورهای  دروازه  اینک 
هستند.  ناتو  نظامی  بودجه  درافزایش 
افزایشی بین  12/6 درصد  در حداکثرو 
16 درصد درحداقل خود. بنظر می رسد 
که دوره منصرف داشتن  روسیه ازتوسعه 
طلبی ها بسر نرسیده هیچ باید بتصویب  

آنهم پرداخت .
آمریکا وناتو  بشدت  به همکاری تازه ای

 می روند. 

ایاالت  که  دورانی  از  دهه،  نیم  و  دو 
متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان 
است؟  پایان  به  شودرو  می  شناخته 
آماده  چین  بله،  گویند  می  بسیاری 
آینده  در  حتی  و  قدرت   افزایش 
نزدیک،  دست یافتن به تفوق وبرتری 
از  بسیاری  با   . آمریکاست  به  نسبت 
رشد  با  حتی  چین  اقتصاد  معیارها، 
کندی که دارد  در مسیر تبدیل شدن 
به بزرگترین اقتصاد جهان است، که از 
سال.   چندین  درطول  متحده  ایاالت 

پیشی خواهد گرفت .
خزانه چین سرشاراست، پکن ازثروت 
دوستان،  جذب  برای  خود  جدید 
از دشمنان، مدرنیزه کردن  جلوگیری 
و  است  کرده  استفاده  خود،  ارتش 
مناطق  در  حاکمیت  مدعی  شدت  به 
بنابراین   است.  خویش  واکناف  اطراف 
برای بسیاری، سوال این نیست که آیا 
خواهد شد  تبدیل  ابرقدرت   به  چین 
مدت  چه  که  است  این  سئوال  بلکه 
تبدیل  ابرقدرت  به  تا  کشد  می  طول 

شود. 
این فکری واهی و پوچ است ، و یا ترس 
آور است؟ رشد اقتصادی، دیگر مانند 
نظامی  قدرت  به  مستقیمًا   ، گذشته 
تعبیر نمی شود.  به عبارت دیگر  در 
تر  سخت  گرفتن   قدرت  حاضر  حال 
با  تنها کشور  از همیشه است و چین 
به  شدن  تبدیل  برای  اولیه  پتانسیل 
ایاالت  با  واقعی جهانی  یک همسنگ 
متحده آمریکا است- که درعین حال 
بایک چالش دلهره آور تر از دولت های 
حتی  است.  مواجه  پیشین  قدرتمند 
بااینکه تسلط اقتصادی ایاالت متحده 
از اوج شکوفائی خود فروافتاده است، 
اما برتری نظامی این کشور  و ساختار 
ی هسته  منزله  به  متحدکه  جهان 
المللی بین  موجودلیبرال  نظم 

 است،همچنان پابرجاست،) مگر اینکه 
واشنگتن نابخردانه تصمیم بگیرد ازآن 
دوری گزیند (. به جای انتظار  کشیدن 
در  جدید  قدرت  ابر  پیدایش  برای 
سیاست بین المللی، همه باید به جهانی 
تنها  آمریکا  متحده  ایاالت  آن  در  که 
می  باقی  آینده  های  دهه  در  ابرقدرت 

ماند عادت کنند.
ماندگاری آمریکا در موقعیت ابرقدرتی ،

دفع  در  سازدتا  می  قادر  را  کشور  این 
بزرگترین خطرات  سنتی  بین المللی، 
وجنگ بین قدرت های عمده در جهان 
موفق شود. و واشنگتن رابرای مقابله با 
تهدیدهای غیردولتی از قبیل تروریسم 
و   چالش های فراملی مانند تغییرات آب 
و هوایی قادر سازد. اما آن  نیز بار انتخاب 
رهبری و اولویتهای  رقابتی را تحمیل 
می کند، به خصوص درزمینه های  مالی 
های  قدرت  با  است.  تر  محدود  رشد 
بزرگ مسئولیت های  بزرگ همراه می 
شود، همانطور که واشنگتن نقش رهبری 
به  نیاز  ایفا می کند  خودرابا موفقیت  
نمایش یک بلوغ  و پختگی در سیاست 
خارجی خوددارد که  اغلب فاقدآن بوده 

است.
کاهش سرعت رشد اقتصاد چین، محیط 
بازارهای  گسترده،  فساد  آلوده،  ت  زیس
مالی خطرناک،  عدم وجود شبکه امنیت 
اجتماعی، سرعت پیر شدن افراد جامعه، 
ناآرام: در پیش  و افزایش طبقه متوسط   
بینی موقعیت قدرت آینده چین، دخالت 
ای این کشور  از چالش ه دارد. بسیاری 
برروی فشار های داخلی است. اما پاشنه ی  
آشیل چین درسطح جهانی در مقایسه 
با ابرقدرتهای پیشین چیز دیگری است: 
پایین بودن سطح تخصص فنی در مقایسه 
با ایاالت متحده. چین تارسیدن به ابرقدرت 
آمریکا با یک شکاف بسیار گسترده تر فن 

آوری ملی روبروست.

قره باغ علیا  بهانه ای خطر ساز          دکتر کاظم ودیعی

بهترین راه حل،  تصمیم عاقالنه  رهبران ارمنستان وجمهوری آذربایجان  
است که مستقل  از قدرتها  عمل کرده  هرگز راه به دخالت آنها ندهند.

ابر قدرتهای امروز و فردا
By Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth 

باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت 
متحده و شی جین پینگ رئیس 

جمهور چین در واشنگتن 
مارس 2016.
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اسالمی   انقالب  دیگر   رانقالب  ه مثل 
ایران در تدارک  عزای خویش است .

سبب مرگ انقالب ها همیشه در ذهنیات 
خود  انقالبیون نهفته است .اما علت العلل  
بجای  ، خودرا  است که  رهبران  ، آن 
انقالب جا می زنند..پس شعارهای  کم 
وبیش جاذب  توده  ی مردم ساده لوح  
از معنی تهی می شودواز همین جاست  
که رهبران به رقابت باهم و مردمان  به 

یأس و ضاللت می روند.
معاصر   تاریخ  به شهادت   ایران  مردم 
سه بار این  روند مهم  را تجربه کردند. 
روحانیون   رقابت  مشروطه   قالب  ن درا
را  اولیه  اهداف  غیرروحانی   ران  ب وره
تصدیق  برای   را  وفرصت  کرد  ال  م پای
عدم بلوغ سیاسی ورفتن رفتن به هرج 
کودتا  دو  به  دادوکار  بدست  ج   ومر
کشید که اولی با حمایت اجنبی  شمالی 
رسماً  قاتل مشروطه شد. ودومی قربانی 
بنیادی   اصالحات  که  خیره سرانی شد 
کردند  ملکوک  را  اصل   6 به   م  و موس
آنهم به بهانه  تجدد که در دستور کار  
زمانه بود. پس رفتیم به  انقالب اسالمی  

علیه ماعلیه .
به  هدیه   چه  اسالمی   انقالب  اما 
وفساد  خرافات  بجز  داد  اختگان  ب جان
علیرغم  جهانی  اعتباری   وبی  ی  م عمو
قرارومدار  مشهور به برجام که در متن 

آن هستیم ؟
آزادی  با   ، اذهان  مشروطه  قالب  ن باا
آشناشد  وتجدد  قانون   ی  باواژه  ها  
وتجدد به مدد  درآمدهای نفتی  ادامه 
مبارزه     ، آزادی  تحقق  وسرراه  ت  یاف
احساسات  ولی  بااستعمار  جان گرفت 
واحزاب  نشد.  مدیدیت   . کرد  ه  غلب
ضامن  قانونگرائی  ، پایه ومایه نگرفتند 
ولی تجدد  راه افتاد  وبصورتی کج وکوله  

بماند.
درانقالب اسالمی  مهلت از مردم  سلب 

شد به بهانه  شرع . آزادی بیان  ُمرد 
و جنگ و نفرت  در دستور  کار قرار 

گرفت . اینک  همانها که شعار آزادی 
صدر  رفقای   آزادی  قاتل   ، د   ن داد
انقالبند. ورقابت آنها  درقدرت است و 
تصحیح   برای  ونه   ، است  قدرت  ی  برا
از  که   انقالبی   وسیاسی  فکر  ر  مدا
نگرفت.  درس  طلبی   وتوسعه  جنگ  
مردمان   آمیز  اعتراض   حرکات  از 
درس نگرفت . از غرب ستیزی  درس 
نگرفت. ودور دور دورشد از شعارهای 
هم  شاید  که  خود.  جویانه  دی   آزا

تقلیدی بود.
رجز  همه  آن  از  که  دانید  می  ب  وخو
ثمری جز  ها  انداختن  درآستین   د  وبا
در  فکری   ونازائی  دربرون  وائی   انز

درون ، نصیب شد.
نظام خودبین  والئی ایران  بسبب گریز  
از اصالحات  ضرور  درجامعه  فروبسته  
خودبخود  ها  ونازائی  نظامی   - یتی  امن
درون در  ها  طلبی  اصالح  ظهور   به 

گرایش   این  شد.  کشانیده  نظام   خود 
اما   شد.  تر   رنگ  پر  رانتخابات   دره
نیرومندترشدن  آن را نظام نپذیرفت. 
 ، گرائی  دراصول  که  بهانه   این  به 
فبول  غیرقابل   حرفی  اصالحات  
است. پس دررابطه  است با »دشمن« . 
اصالح طلبان کالً حرمت گذار  نظام اند 
وسران آنها  شاید درحد 97 درصد از 
شخصیت های صدر انقالبند. اما به دلیل
محافظه  از  اند  خورده  که  ضرباتی 
به حدی  اند.  کاران دچار چند دستگی 
بی  هم   ، ازآنهاست  هم   روحانی  که  
حزب  شود  می  مجبور  .ولی  آنهاست 
به طرفداری  متهم  تا  کند  خودرا سرپا 
می  حال   درعین   . نشود  سبز  رهبران 
کوشد مگر حصر خانگی  را پایان دهد.
یک  درنداشتن   گران   اصالح  ضعف  
برنامه  دقیق  برای نظام  اسالمی موسوم  
دچار حال  درعین   . است  جمهوری  به 

فشار نسل جوانی اند که مشتاق آزادی 
های اولیه  وکسب حقوق  فرد شهروند 

است .
عربیت  درقبول   گراها  اصول  ضعف 
پیوسته   .مردم  وبس  است   اسالمی 

تضادفرهنگی خودرا  برخ می کشاند.
قدرت   بُعد   در  جز  کاران   محافظه 
تر   پرنفوذ  حکومتی   برای    ، بیشتر 
منطقه   در  وبویژه   اسالمی   جوامع  در 
 . کوشیدند  بسیار   راه  دربین  نیستند. 
بسیار هزینه  گردند ولی  روی آوردن  
به سالح اتمی زیر پوشش صنایع هسته 
ای ، آنهارا  در دام خود تنیده  اسیر کرد. 
بگونه ای که امروز  روز در تنگنا های
نهی های  و محدودیت  سرمایه   مالی  
خارجی  انگشت می گزند.وآب سنگین 
اراک  متعلق به صنایع اتمی  موعودرابه 

آمریکا  می فروشند.
- درخط  قدرت طلبی محافظه کاران  

برای  پروردند  فرزندی  انقالب   صدور 
انقالب  سپاهیان  وبنام  خود  حراست 
آنها شود  آنکه عصای دست  بجای  که 
بالی جان  آنها  شده است . این سازمان  
باال   ، نیمه  به  مالی  کشوررا   که قدرت 
کشیده تا حارس  ارزش های  ال یتغیر  
اما  باشد؟!  والئی  ایران  اسالمی   انقالب 
درعمل تبدیل  شده است  به بزرگترین  
مانع اصالحات  وروزی نیست  که قدمی 
تندتر  برای مهار جامعه  و قراردادن آن 
برندارد.  امنیتی  ضوابط  چهارچوب   در 
افراط این سازمان  به مدد رهبری  که 
بدنامی  موجب   باورندارد  براصالحات  
زن   فکری  وخروج   وعروج  نظام  های 
ومرد ایرانی  بدور از ارتجاع  و عربیت  
 . است  شده  وسطائی   قرون  اسالمی 
بطوریکه  مردم رها  از دو گروه سیاسی  
درون نظام  دست به مقاومت  هائی زده 
قدرت  ولی  است  فردی  بظاهر  که  اند  

جمعی  پنهانی را آفریده است .
وظایف   درباب  رهبر   نشینی   عقب 
سببش  نفری    7000 خفیه  مأموران 
خودنمائی  معقول  همان قدرت  پنهانی 
می  ُفرادا عمل  که  است  ومردانی  زنان 
کنندووقتی الزم شود دراتحاد  با همند 
های  بسیجی  جمله  از  دستگاه   وهیچ 
به  مهار  قادر  امروز   به  تا  بهادر   بزن 

آنها  نشده است .
این نیروی اجتماعی  ، نظام را  می خورد. 
هرروز کمی بیشتر. وآن مضایقات مالی  
میلیارد    135 از  که   برجام  از   ناشی 
است  دالررسیده  میلیارد    30 به  دالر 
ازقدرت نظام وسپاهیان  انقالب هرروز 
که  است  کاهد.چنین  می  بیشتر  قدری 
کنند   شتابی  آنکه   بی  طلبان   اصالح 
جاذب  دهند   ارائه   متقن  ای  یابرنامه 
جوان  نفسان   تازه  معترض  قوای  
آنهاست  توفیق   ، بارز   هستندودلیل 
باوجود   که  دومی  دور  درانتخابات  
بسود   وسپاه  نظام   های  گری   ستیزه 
. ویژگی  حرکت  آنها تمام شده است 
درون  در  هاست   گروه  تفُرق  فوق  
 . نظام  تعدیل   برای  درنظر   وتوافق  
مبارزه   از  مرحله  دراین  نظام   تعدیل 
از  قبل  طلبان   اصالح  نظامی  درون 
هرچیز  منحصر است  به دورشدن   از 
امنیتی - نظامی  بودن نظام . واین چیز 
رهبری   بیت  هم   زیرا   . نیست  کمی 
خود محوراست  وهم سپاه پاسداران . 
والبته  الزمه اش  تغییر رفتار  سپاهیان  
طی  که  ئاست  فرماندهان  درسطح 
های  کمیته  ورفتار  عادات  در   ها  دهه 
یافته  به خود  منحصر  ، خودرا   انقالبی 
اند. معهذا این نکته  که در داخل  سپاه 
ندارد   وجود   نظر  ووحدت   یکدستی  
بسود اصالح طلبان  درکل تمام خواهد 

شد. نکته دیگرآن که رهبر و رسانه 

باوجود  رهبری  بیت  به  وابسته   های 
هرگز  طلبان   اصالح  با  مخالفتشان  
نتوانستند  بهانه ای بر  محکومیت سران  
آن  خانگی   آورندوحصر  بدست  آنها 
دوسه تن  رهبر هم  به معنای محکومیت  

آنها نیست . 
سپاه  و  رهبر  رفتن  تندتر  بنابراین  
آنها  رفتن   نرکی  به  و  کم  احتمالش 

احتمالش  بسیار است .
ساختن   وکمتر  گفتگو  به   رفتن  برای 
الزمند.  ها  واسطه  همیشه   اختالفات  
رهبر که درفاصله بسیار از اصالح طلبان  
حکومت می کند آیا قادراست  ازروحانی 
رئیس جمهور واسطه ای بتراشد؟ رهبر 
که عوامل او رفسنجانی را تهدیدها کرده 
اند  آیا قادراست  ازو واسطه ای بتراشد؟ 
فعال به این دو سئوال  نمی شود جواب 
مادون  که  ِسَمتی   سبب   به  چون  داد  
به   تا  نیستند   رهبر  که دارند  مساوی 
معهذا   روند.  وساطت   به  یا  مشورت  
آخوند   زیرا   . نیست  دور  آن  امکان  

جماعت اهل معامله است .
رهبر  دررابطه با آمریکا  نقره داغ شده 
است .دولت اوباما ظاهراً حساب سازی 
نکرده است اما هرگز هم گوشت را  به 
دست گربه نمی سپارد .این همه  مسئله 
نیست  . البته فعال  تبدیل به کل مسئله 

شده است .
اینک اگر به کل مسئله نرسند کل نظام 
درخطر است .وکل نظام در خطر نشستن  
به عزای انقالب است . پس ناگزیرند  به 
آشتی روند. برای همین است که  رهبر 
عقب نشست وسران سپاه  فوراً حرف 
از  ضرورا مذاکره  ها زدند. اینک این 
بازی  قدری مزورانه  بنظر می رسد  زیرا 
به سد  واز هرجا شروع کنند   هرطور  
جانبه   وافراط همه  رهبر  قدرت  سدید  

سپاه می رسند.
»درحقیقت احتمالی   مذاکرات  دراین 

 اجباری وناگزیر«  ، روحانی مسلما

ً  طوری باید  امتیاز بگیرد  که به انتخاب  
درغیر  شود.  کمک  او  مجدد   شدن 
به  قدیمی   طلبان  اصالح  اینصورت  

نارضایتی  و دور کشی می روند.
قاعدتاً  کار به جاهای  باریک نباید بکشد  
زیرا دولت روحانی  باید بماند  تا کمپانی 
های سرمایه گذار اروپا  دل سرد نشوند 
و به تردید نروند. بهمین دلیل است  که  
برسر کلمه اعتدال  بحث بسیار خواهد 
بود. زیرا رهبر  و سپاه  از اعتدال ، رفتن  
به همدلی  باغرب را استنباط کرده اند. » 
دشمن«  علت وفور  مقاالت بسیار  دراین 
خارجی  درجراید    ، ایران  درباب  ایام 
توفیق  دولت روحانی  به  اروپا   تمایل  
است و  وبهر حال  رسانه های فرانسه  
که قرار داد های مهمی  رابین دوکشور  
شاهدند  ودرتأییدات  بسیارند  ازروال 
اعتدالی  دولت روحانی  ودولت آمریکا  
نیز از طریق رسانه  ها نازکانه وزیرکانه  
اعتدالی   دولت  تشویق   خط  درهمان  

مآب روحانی است .
نا  نظام درعهد  رهبری   دستاوردهای  

داهیانه ی خامنه ای  قابل دفاع نیستند.
ای  هسته  صنعت   درکار  رهبری  نظام 
باددادن   وبر  درمنطقه   طلبی  وتوسعه 
درآمدنفت  به عهد بی بندوباری  های 
احمدی نژاد  چنان بد  عمل کرده است 
نیاورده  ببار  مع جز والزاریات  حاصلی 

است .
باعلوم  و  مردم  با  ای   خامنه  رهبر 
ایران   تاریخ  با  مخصوصاً  و  اجتماعی  
جز  را  بحران  هیچ  مدیریت  درافتادو 
ازطریق خشونت ونفرت بعهده نگرفت. 
بیالن   به  مفتخر  نیست  قادر  واینک 
او  درافتادن  خودباشد وآخرین خطای 
سپاه  بدست  البته  بود،  ها  دیپلمات  با 
رهبری.ازلحاظ  به  وابسته  های  ورسانه 
کوششهائی  ای   خامنه  رهبر  فرهنگی  
از  تا  نوروزی   های  جشن  برای  کرد 
ابعاد آن بکاهد. از جمله گفت چهارشنبه 

که  .ودرنیافت   نیست  شرعی  سوری 
ریشه ی این قبیل  سنن دیرپا  به قرون 

باستانی  وحتی پیش از آن می رسد.
فقه  عبادی رفت ونه  به  نه  درکل  وی 
به ضرورت فقه سیاسی ونتوانست  شأن 
کندودربرنامه  حفظ  را  ودانشگاه  حوزه 
بیجا  مداخالت  بسیار   آموزشی  های 
کرد. بد سلیقگی های سیاسی رهبر  در 
زمان احمدی نژاد  که رأی  او درخط او 
بود  ازباب  فحاشی به دَول غرب بسیار  
درجهان  ایرانیان   و  ایران   اعتبار   به 

صدمه زدوایران را منزوی کرد.
کّر  همه  آن  با  اسالمی  انقالب   سران 
بقدریک  کردند  خود  نصیب  که  فّر  و 
صفحه از گلستان سعدی ودیگربزرگان 
نتوانستند حقیقت اسالم را درذهن مردم 
ایران  بکارند  زیرا اساس فکر  آنها بر  
که  درمعنائی  آنهم   بود  انقالب   واژه 

خودی هایشان ازآن گرفته بودند.
اگر اسالم وسیله انقالب  جای افتد چرا 
رسول خدا قبل از هرچیز  گفت »اقراء«  

- بخوان - ونگفت انقالب؟
سران معمم ندادهنده ی  انقالب  آلت 
وفارغ  شرقی   آلمان  مکاتب   فعل 
راست  زِن  چپ  مدارس  التحصیالن 
نجویده  والبته   شدند  افراطی  رو 
سیاسی  ی   معده  ثقل  بلعیدندودچار  
خودند. وامروز می کوشند  دست وپازدن 
جسد  نیم جان انقالب  ضدبشری خودرا 

تماشا کنند تا روز عزای آن فرارسد.
درایران   سیاسی  نظام  وهیچ  کس  هیچ 
بقدر نظام سیاسی  امنیتی خامنه ای   - 
سپاه  ثروت ایران  ومردم آن را  برباد 
ارقام  دراختفای   همیشه   ونظام  نداد. 
درطرحهای   شده   تلف  های  هزینه  
مربوط به سپاه وصنایع هسته ای  وکمک 
واسدو  اهلل   وحزب  وچاوز  حماس   به 
 . وهست  بوده  دیگر  دهها  کاستروو 
چگونه ممکن است  کشوری برون ستیز 

ودرون  گزا  قادربه تعادل  باشد؟
نارضایتی  درجامعه روحانیت  ما مسلماً 
رهبر  که  کرد  شود  نمی  باور   . هست 
باشد   جزین  اگر  آنهاباشد.که  درتأیید 
شده   خوانده  رادرایران   دین  فاتحه 
اصول  به  اعتقاد  آنهمه  با   . دانست  باید 
وارکان دین  که عادی مردم ایران  است 
روحانیت باید ندا دهد که هنوز درراهیم 
مستقیم   وصراط  ازراه   یا  راهند  در  و 
دراسالم   اند  وافتاده  ایم  افتاده  برون 
خودسر  انقالب   اینک   - هنوز  هستیم 

بردین  اسالم حکومت دارد.
از  هیچیک   واجد  ای   رهبرخامنه 
یکصدونهم  دراصل   مندرج  شرایط  
بویژه  نیست   اسالمی  اساسی   قانون 
بینش  سیاسی را فاقد است .واگر خود 
دریابد این مهم رابخشوده حوزه ها می 

شود.

 درعزای انقالب ، 

روحانیت کجاست؟
*اصالح طلبان کاًل حرمت گذار  نظام اند وسران آنها 97 درصد از شخصیت های صدر انقالبند.
* روی آوردن  به سالح اتمی زیر پوشش صنایع هسته ای ، رژیم را  در دام خود تنیده  اسیر کرد.
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       پژوهشی از:  ک . هومان 
ـــــــــــــــــ

»هویّت  زیرعنوان  نوشتاری  درپی 
پیش  ی  شماره  دو  کردگان«در  گم 
ناآگاهی  از  نشان  که  ماهنامه،  این 
میهنان  هم  از  برخی  باوری  کج  ویا 
به  داد،اینک  می  آذری  ی  شده  اغوا 
هدف روشنگری های بیشتر، به منابع 

استوار بیشتری اشاره می کنم.
به  وآثار  ها  نبشته  ازسنگ  که  آنچه 
ی  ونوشته  ها  ازکاوش  آمده  دست 
نویس  وجغرافی  وتاریخ  جهانگردان 
ما  دست  به  ازاسالم  وپس  ها،پیش 
بیانگراین  است،جملگی  رسیده 
آذربایجان  مردم  که  است  واقعّیت 
که  زبانی  ترکی،به  زبان  رواج  از  پیش 
ایرانی)پهلوی(بوده  مهم  ازگویشهای 
واین  نوشتند  ومی  کردند  می  گفتگو 
آذربایجان  نام  مناسبت  به  گویش 
»آذری« نامیده می شد ومی شود،وبنا 
زبان  خواهدآمداین  که  شرحی  به 
-ق(  وهشتم)ه  هفتم  ی  سده  تا 
دربسیاری  نیز  ازآن  پس  مدتی  حتا 
است  داشته  رواج  آذربایجان  ازنقاط 
دربسیاری  زبان  این  نیز  اینک  هم  و 
از آبادی ها ودیه ها که به آن خواهم 
خود  همین  که  دارد  پرداخت،رواج 
بوده  از آنچه که  باقیمانده  اثری است 

است .
ُمعین،  فرهنگ  مؤلف  محمدُمعین 
فرهنگ»برهان  ی  دیباچه  در 
قاطع«ضمن برشماری لهجه های رایج 
قدیم  های  راازلهجه  درایران،»آذری« 
می  وتوضیح  شمارد  برمی  آذربایجان 
ایرانی  ی  لهجه  این  که:»نباید  دهد 
به معنی  با »آذری مصطلح ترکان«  را 
لهجه ی ترکی مستعمل درآذربایجان 
منسوب  آذری  ی  واژه  کرد...  اشتباه 
سکنه  قدیم  زبان  نام  آذربایگان  به 
ایرانی  های  ازلهجه  که  ناحیت  آن  ی 
آنان  تََبع  وبه  عثمانی  وترکان  بود 
ی لهجه  به  را  خاورشناسان،»آذری« 

ترکی معمول درآذربایگان اطالق کرده 
اند«.

دکتر حسینقلی کاتبی که خود آذری 
باستانی  “زبانهای  درکتاب  است، 

است:»فارسی  نوشته  آذربایجان” 
ی  دردنباله  گسستگی  بدون  نوین 
جریان  درآذربایجان  پهلوی  زبان 
ی  درسده  ادبیات  رونق  که  داشته 
های  وگواهی  هجری]قمری[  پنجم 
نگاران  وجغرافی  نویسان  تاریخ 
دراین  آذری  زبان  نیم  ...پیدایش 
ممتد  ی  پیشینه  بارز  سامان،دلیل 
است..که  درآذربایجان  فارسی  زبان 
دراین دوران عالوه بر آذربایجان،زبان 
داشته  نیزرواج  در»آران«  فارسی 
هجری  پنجم  قرن  ودراوایل  است 
بن  علی  طوسی]ابونصر  اسدی 
احمد،متوفی465ه-ق[ که به این خطه 
آمده بود،گرشاسب نامه را که یکی از 
های  وداستان  پهلوانی  های  حماسه 
رستم  بزرگ  نیای  گرشاسب  قهرمانی 
بود به تشویق»ابودلف« حکمران آران 
براثر  است...وی  سروده  ونخجوان 
حمالت  خاطر  خراسان،به  انقالبات 
وکاالی  آمد  آذربایجان  به  ترکان، 
عرضه  سامان  آن  مردم  به  را  سخن 

داشته است.
اسدی لغت نامه ی ُفرس را نیز دراینجا

تألیف کرده ودرمقّدمه ی آن ازشاعران 
فاضل این سامان ولغت نامه ی قطران 
این  تردید  وبدون  است...  یادنموده 
طوالنی  ی  باپیشینه  وبیان  سبک 
از اسدی  پیش  که  بوده  سامان  دراین 

وقطران،استادان  بُزرگی همچون 
گنجوی  وابوالعال  ونظامی  خاقانی 
وُمجیربیلقانی  شیروانی  وفلکی 
در  را  فارسی  سخن  ودیگران، 
شیوایی  اوج  به  وآران  آذربایجان 
تازمان همام  اند] که  وعظمت رسانده 
واوحدی  ق  ه-  متوفی713  تبریزی 
مراغه ای متوفی 738 ه - ق وبسیاری 
تداوم  ونویسندگان،  شاعران  دیگراز 

داشته است[. 
فرس”  “لغت  مقّدمۀ  در  اسدی 
لغات  مااندرین  نویسد:»غرض  می 
راکه  شاعران  دیدم  که  است  پارسی 
کم  پارسی  لغات  ولیکن  بودند  فاضل 
کرد  شاعرکتابی  وقطران  میدانستند 
بودند،پس  بیشترمعروف  ها  لغت  وآن 
اردشیربن  اوحد  فرزندم”حکیم جلیل 
اهلل  ادام  الشاعر  سپارالنجمی”  دیلم 

عّزه ازمن که ابومنصور علی بن احمد

نامه  لغت  هستم  الطوسی  االسدی   
گواهی  برهرلغتی  خواست،چنانکه  ای 
که  پیداست  شاعری«.  ازقول  بود 
واژه  تألیف  درزمان  که  اسدی  نظر 
می  وآذربایجان  درآران  خود،  ی  نامه 
دری  پارسی  لغات  آوری  زیسته،جمع 
خواسته  ازوی  دیلمی  شاعر  که  بوده 
برخی  به  آذری  زبانان  پهلوی  تا  بود 
از واژه ه های “دری” که درآذربایجان 
مصطلح نبوده است آشنا شوندوقطران 
لغات  آوری  جمع  به  راه  نیزدراین 

پارسی دری پرداخته بود.
بیت:  پیوند  درهمین  دکترکاتبی 
گل  فراز  بیدل  مطرب  بسان  »بلبل 
دری«  زند  وگاهی  نوازد  پارسی  گه   -
هد.  د  می  ارائه  را  تبریزی  ازقطران 
که غرض از پارسی همان زبان پهلوی 
داشته  رواج  درآذربایجان  که  است 

است.
نامبرده سپس نتیجه می گیرد که:

ر  د  گسستگی  بدون  نوین  فارسی   «
درآذربایجان  پهلوی  زبان  ی  نباله  د 
جریان داشتنه که موجب رونق ادبیات 
درسد ه ی پنجم هجری قمری گرد ید«

نویسان  تاریخ  های  گواهی  که 
ازآنها  برخی  به  که  نگاران  وجغرافی 
اشاره خواهم کرد،د لیل بارز پیشینه ی 
است. درآذربایجان  پهلوی  زبان  رواج 

عالوه بر اسدی توسی ،قطران تبریزی 
از  تبریزی  ابومنصور  الزمان  شرف 
نیزعالوه  پنجم ه-ق  شاعران سده ی 
پارسی،دارای  زبان  به  شعر  دیوان  بر 

کتابی است درلغت پارسی..
تألیف  االرض”،  کتاب”صورة  در 
بغدادی”  علی  محمدبن  ”ابوالقاسم 
است:درگفتگو  آمده  متوفی367ه-ق 
گفته  وآذربایجان  وآران  ازارمنّیه 
شده که زبان عمومی مردم آذربایجان 
فارسی  ارمنستان  مردم  وبیشترین 
آنان  نیزمیان  عربی  وزبان  است 
بکاراست وکمترکسی ازآنان هست که 

به فارسی سخن گوید وعربی نداند.
بن  ابراهیم  استخری)ابواسحاق 
به  استخری،معروف  محمدفارسی 

 - در346ه  متوفی  کرخی(دانشمند 
والممالک”نوشته  درکتاب”مسالک  ق 
وارمنستان  آذربایجان  است:زبان 

وآران،فارسی وعربی است.
معرفۀ  فی  التقاسیم  در”احسن 
ابوعبداهلل  الدین  شمس  االقالیم”تألیف 
محمدبن احمد مقدسی)345تا381ه-ق(

است:زبان  آمده  دان  وجغرافی  سیاح 
ایران،ایرانی  ی  هشتگانه  اقالیم 
دری  ازآنها  برخی  است،جزاینکه 
وبعضی لهجه ها پیچیده است وهمه ی 

آنهافارسی خوانده می شود.
ابوالقاسم عبیداهلل ابن عبداهلل معروف 
به ابن خردادبه)متوفی حدود300ه-ق( 
وممالک،می  المسالک  درکتاب 
وری  وآذربایجان  جبال  نویسد:مردم 
ودماوند  وتبرستان  وماهین  وهمدان 
وحلوان  وسرجانقذف  وماسبندان 
وقومس ایرانی وفارسی زبان هستند. 

ابن بّزاز)درویش توکلی ابن اسماعیل( 
زیسته  می  ه-ق  هشتم  قرن  در  که 
که  الصفا”  درکتاب”صفوة  است 
دروصف  ه-ق  هشتم  قرن  دراواسط 
الدین  صفی  شیخ  وستایش  احوال 
است،دوبیتی  کرده  تألیف  اردبیلی 
سروده  آذری  زبان  به  که  را  هایی 
نمونه  که  است”پهلوی”نامیده  شده 
وبطور  است  آذری  از”پهلویّات”  هایی 
مثال می نویسد:عورتی بود طالبه نام 
ذوقش  آتش  کردی،روزی  باغبانی  که 
که  افتاد  ودرخاطرش  کشید  زبانه 
جّد  اردبیلی  الدین  صفی  شیخ  شیخ] 
ق[ از650تا735ه-  صفوی  پادشاهان 
بگشادواین  آورد،زبان  مرایادنمی 

پهلوی راانشا کرد.
پروفسور”آرتور  قول  از  سپس 
Arthur Christensen “می  کریستنسن 
نویسد:»زبان پهلوی دردورة اشکانیان 
که  بود  ایران  رسمی  زبان  وساسانیان 
های  ازسرزمین  بخشی  آذربایجان 
شمالی آن را به نام “مادصغیر” تشکیل 

می داد«.
تاریخ نویسان  از  از آثاری که  گذشته 
است  مانده  جا  به  نگاران  وجغرافی 
گو  پارسی  شاعران  شمار  پُر  ،وجود 
درآذربایجان، سندی استوار برپارسی 
وآران  آذربایجان  مردم  زبان  بودن 
باشد،وگرنه  می  روزگاران  درآن 
جای  چه  زبان  ترک  مردم  درمیان 
آنهمه شاعر پارسی گو بود؟ویا اسدی 
سلجوقیان  وتاراج  قتل  دست  از  که 
درآمده  آذربایجان  به  زبان  ترک 
چه  به  را  دری  زبان  به  بود،آثارش 
آن  وپیرامون  سامان  این  در  مردمانی 

عرضه می کرده است؟
نوشتاری  یارشاطرطّی  احسان  دکتر 

زیر عنوان”پژوهش درباره ی زبان 

پیش  نویسد:»  می  ازجمله  آذری” 
به  گفتن  ،سخن  ترکی  زبان  ازرواج 
نخستین  درطّی  درآذربایجان  آذری 
ایرانی  وهمچنین  اسالمی  قرنهای 
تصریح  مختلف  درمًاخذ  آن  بودن 
دراین  مرجع  ترین  است،قدیم  شده 
متوفی  ُمقّفع”  “ابن  ی  گفته  مورد 
142ه-ق/759م به نقل ازابن ندیم است 
که زبان آذربایجان را پهلوی)الفهلویّه( 
سرزمینی  یعنی  فهله  به  منصوب 
اصفهان،ری،همدان،ماه  شامل  که 
می  است  بوده  نهاوند،آذربایجان 
ی  درنوشته  قول  همین  شمارد، 
اصفهانی”متوفی270ه-  “حمزه 
و”مفاتیح  از”یاقوت”  نقل  به  ق 
است«.به  منعکس  العلوم”خوارزمی 
کتاب”آذری”نگارش  مقدمۀ  از  نقل 
تبریزی. کسروی  سیداحمد 
احمد  ی  نوشته  “آذری  درکتاب 
زبان  است:»آذری  آمده  کسروی 
زبان  رواج  از  پیش  آذربایجان  ایرانی 
آذری  به  گفتن  وسخن  بوده  ترکی 
قرنهای  نخستین  طّی  درآذربایجان 
آن  بودن  ایرانی  وهمچنین  اسالمی 

درمًآخذ تصریح شده است«.
سده  نگار  چندتاریخ  قول  از  اوسپس 
زبان  پیرامون  در  که  گذشته  های 
تاچندسنۀ  درآذربایجان  آذری،رایج 

پیش مطالبی نوشته اند،می نویسد:
که  درکتاب”البلدان”  ازیعقوبی   -1  «
تألیف شده  درحدود278ه- ق/891م 
مردم  که:  دریافت  توان  می  است 
ازایرانیان  مخلوطی  را  آذربایجان 
شمارد  می  قدیم  ی  وجاودانّیه  آذری 
های  آذربایجانی  منظورش  ظاهراً  که 

مسلمان وآذربایجانیهای پیرو 

قول  است...سپس  دین  خرم  بابک 
ق/956م(  مسعودی)متوفی345ه- 
دردست  واالشراف”  مؤلف”التنبیه 
ایرانی  های  زبان  وحدت  به  که  است 
اشاره  آن  های  گویش  واختالف 
اززبانهای  طورمثال  وبه  کند  می 
ظاهراً  که  و”دری”  پهلوی)فهلویّه( 
ایرانی درنظر وی  مهمترین گویشهای 

بوده است نام می برد.
درنیمه  که  پسرحوقل)ابن حوقل(   -2
ی یکم سده ی چهارم ،کتاب”المسالک 
راندن  رانوشته،درسخن  والممالک” 
وارمنستان،چنین  وآران  ازآذربایجان 
می گوید:زبان مردم آذربایجان وزبان 
فارسی  ارمنستان  ازمردم  بیشتری 
به  کسی  کمتر  است،لیکن  وعربی 
فارسی  به  وآنانکه  گوید  سخن  عربی 
نفهمند،تنها  عربی  به  گویند  سخن 
گفتگو  که  اند  داران  وزمین  بازرگانان 
ها  تیره  توانند.برخی  نیک  زبان  بااین 
دیگری  های  زبان  وآنجا  دراینجا  نیز 
به  ارمنستان  مردم  دارند،چنانکه  می 
شهر  بردعه]بزرگترین  ومردم  ارمنی 
آران[آرانی  درسرزمین  روزگاران  آن 

سخن گویند.
سده  های  درنیمه  مسعودی   -3
،درکتاب”التنبیه  -ق  ه  چهارم  ی 
را  ایران  استانهای  که  واالشراف”آنجا 
وخراسان  وتبرستان  وری  اذربایگان 
وخوزستان  وفارس  وسیستان 
می  چنین  شمارد  برمی  ودیگرجاها 
واستانها  شهرها  این  ی  همه  نویسد: 
داشت  پادشاه  ویک  کشوربودند  یک 
به  بود،اگرچه  یکی  هم  شان  وزبان 
ودری  پهلوی  از  گوناگون  زبانهای  نیم 

ودیگرمانند اینهاگفتگومی شد.

بشاری  جهانگرد”ابوعبداهلل   -4
التواریخ”  کتاب”احسن  در  َمقَدسی” 
چهارم  ی  سده  دوم  ی  نیمه  در  که 
هشت  به  را  ایران  پرداخته،کشور 
گوید:زبان  می  کرده  تقسیم  بخش 
عجمی  اقلیم  هشت  این  مردم 
دری  آنها  از  برخی  است،جزاینکه 
=پیچیده-  بازبسته)منغلغه  وبرخی 
دشوار( است وهمگی را فارسی نامند. 
سده  نگار  جغرانی  حموی  یاقوت   -5
ی هفتم ه- ق درکتاب”معجم البلدان” 
نویسد:نیم  می  آذربایجان  ی  درباره 
می  نامیده  “آذریّه”  که  دارند  زبانی 

شود .
چنین  سپس  کسروی  احمد 
کتابهای  از  برخی  دهد:  می  ادامه 
مانند”درخت  پهلوی  زبان  به 
 ” ن ا یر ر ز ر گا د یا ” و ” یک ر سو آ
درآذربایجان نوشته شده است...ازاین 
شناخته  ازدانشمندان  که  ها  نوشته 
پیشین  های  سده  وتاریخ  جغرافی 
هجری]قمری[آوردیم،نیک  تاریخ 
زمانها،زبان  درآن  که  است  روشن 
سخن  درآذربایجان  که  زبانی  یانیم 
ازفارسی  ای  شد،شاخه  می  گفته 
اند. نامیده  را”آذری”می  وآن  بوده 

روان  درآران  که  زبانی  نیم  )چنانکه 
خواندند(  می  است،آرانی  بوده 
ترکی  اززبان  نشانی  زمانها  ودرآن 

درآذربایگان پدیدارنبوده است«.
حکیم ناصرخسروقبادیانی درسفرنامه 
االول  ربیع  نویسد:»چهارم  می  اش 
348]ه- ق[ازتبریزروانه شدیم به راه 
مرند وبالشکری ازآِن امیروهسودان تا 
برفتیم  وازآنجابارسولی  بشدیم  خوی 
برکری،سی  تا  خوی  واز  تا”برکری” 
فرسنگ است ودرروزدوازدهم جمادی 
وازآنجابه”وان”  رسیدیم  آنجا  االول 
به  و”وسطان”رسیدیم...وازآنجا 
شهر”اخالط” رسیدیم،هیژدهم جمادی 
شهرسرحّدمسلمانان  واین  االول 
وارمنیان است وازبرکری تااینجا نوزده 
به  اخالط  شهر  است...دراین  فرسنگ 
وپارسی  گویند،تازی  سخن  زبان  سه 
اخالط  بودکه  آن  به  من  وظّن  وارمنی 

بدین سبب نام این شهر نهاده اند«.
بنابه شرحی که ناصرخسرودرسفرنامه 
در49  میدهد،شهراخالط  اش 
شهر  فرسنگی)294کیلومتری(غرب 
می  نشان  واین  قرارداشت  خوی 
مرزغربی  دوراز  ای  فاصله  تا  که  دهد 
ای  نشانه  سالها  درآن  نیز  آذربایجان 
سامان  آن  مردم  بین  ترکی  گویش  از 
که  همانگونه  که  است،چرا  نبوده 
توجۀ  اخالط  مردم  زبان  گوناگونی 

ناصرخسرورا جلب کرده بود،یقینًا 
بقیه درصفحه 48

چگونگی دگرگون شدن زبان مردم             
   آذربایجان از پهلوی به تُرکی

کتاب”احسن التواریخ” کشور ایران را به هشت بخش تقسیم کرده می گوید:زبان مردم 
این هشت اقلیم عجمی است،وهمگی را فارسی نامند.

س
ب ُفر

صفحه ای از نسخه خطی کتا
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13 فوریه  1986
رفتیم   همسرم(   ( الن   با  پریشب 
آرژانتین  تانگوی  نمایش   بدیدن 
بود.  عالی  بسیار  بسیار   . درلبرادوی 
نرفته  برادوی  به  که  شد  می  دوسالی 
بودم .  دربرزیل فصل  کارناوال  است 
روز  بمناسبت   وآمریکا  ودراروپا 
والنتاین  جشن عشق   برپا می شود 
اما دررابطه  با ایران ،   برخورد ایران 
با عراق درجزیره مجنون  شروع شده 
اینهم   . است  وکشتار  کشت  .و  است 
فرهنگ ما یعنی فرهنگ اسالمی  که 
بر ندبه وزاری  و بدبختی استوار است .

23 فوریه  1986

موضوع کتاب افخمی را به واالحضرت 
منفی  نکات  وتمام  گفتم  اشرف 
نشان  العمل  عکس   . دادم  نشان  را  

ندادند. 

24 فوریه 1986

فیلی  به  راجع  بیشتر  دنیا   اخبار 
مرتب  آمریکا   مطبوعات  است   پین 
وزیر  کوبندودیروز  می  را  مارکوس  
دفاع  هم علیه او قیام کرده است ولی 
 . کند  می  مقاومت  همینطور  پیرمرد  
بعضی از جراید  وضع را با ایران  و شاه 
سالیوان  دیشب    . کنند  می  مقایسه 
سفیر  سابق آمریکا  درایران وفیلیپین  
من  که  وقتی  گفت   می  درتلویزیون 
رفتم  به شاه توصیه کنم  ازایران برود  
وی یک پیام از برژنسکی  به من نشان 
شاه   برژنسکی  آن   بموجب  که  داد  
ها  مخالف  وکوبیدن  ایستادگی   به  را 
تشویق میکرده است .) برژنسکی  می 
گفت  اول باید  نظم برقرار شود سپس 
اگر قراراست آزادی داده شود یارفرم  
گفت   می  سالیوان  کرد.(.  اقدام  بشود 
تند  ها   ایرانی  مانند  فیلیپین   ملت 
غارت  نیستندواحتمال  خونخوار  و 

وکشتار  کم است .

25 فوریه 1986

امروز حکومت مارکوس در فیلیپین

  خاتمه یافت .

اول مارس 1986

 Day's دیشب از طرف بنیاد افغان  در
Inn  شماره 420  خیابان 57  نیویورک  
یک  پارتی ومراسم بود  که درآن  از 
یک عده  سناتورها ومقامات  آمریکائی  
اند   کرده  یاری  افغانها  مبارزه   به  که 
قدردانی می کردند . سناتورهای مهم 
عبارت بودند از  ادوارد کندی ،  دوماتو 

و  جو بایدن .
آزاده  واالحضرت  که  قبل  دوسال  از 
از رهبران   بادوتن  بود   نیویورک  در   
نصری   ضیاء   آقایان   ، افغان   نهضت  
و علم آشنا شدم . چندین جلسه  در 
آپارتمان من   تشکیل شد  وقرارومدار  
از  افغانها    . گذاشتیم  همکاری 
پشتیبانی آمریکا برخوردارند  وافکار 
دارد.  دوست  را  آنها      ، عمومی 
هستند   ایران  در  افغانی  دوملیون 
همانطور که در خاطرات  روز 31 ژانویه  
نوشتم  درمورد همکاری با افغانها  آن 
شب با  رضاشاه صحبت کردم  قرار شد  
دراین مورد اویسی  بامن تماس بگیرد  
هم   آزاده  متأسفانه  نشد.  خبری  ولی 
موضوع را پی گیری نکردو جالب این 
بطوریکه   افغانها   گروه  این  که   است 
از بریده روزنامه آنها معلوم است ) که 
با  بینید(   می  دراینجا  را  آن  تصویر 
خمینی وافکارش  مخالفند. خود ضیاء  

نصری  درزندان خمینی بود.
هم   داریوش  پسرم  و  فرهاد سپهبدی 
بامن آمدند به پارتی . همه افغانها  به 

ما محبت می کردند 
و  کرد  آتشینی  نطق  کندی   ادوارد 
گفت تا جان  دربدن دارم  برای آزادی 
ضیاء  کرد.  خواهم  تالش  افغانستان  
نصری  درنطق خود گفت  آنها که تصور 
می کنند  بجای روسها حکومتی  نظیر 
خمینی  به افغانستان  می آید اشتباه 
می کنند . خمینی از روسها بدتر است 
. بعالوه  تمام اطرافیان  او کمونیست  

ویا عضو  K.G.B. می باشند. 
افغانهارا  مهمانی  زود  ناچارشدم   من 
اشرف  واالحضرت  زیرا  کنم   ترک 

مهمان داشت . مهمانها عبارت بودند 

از دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر 
سابق و همسرش و واالحضرت فاطمه.

شام  میز  سر  هنوز  رسیدم  من  وقتی 
آموزگار   آقای  با  شام   بعداز  بودند. 
  . کردم  صحبت   گذشته  خاطرات  از 
بیادش آوردم که چگونه بمن زنگ زد  
و گفت گزارش شما  ) درباره ی رادیو 
دردسا  لزوم   و  جراید   و  وتلویزیون  
گرفتن  این وسایل  و کوبیدن مخالف 
ها  از طریق رسانه های گروهی ( عالی 
است  همه را اجرا می کنم . فردای آن 
روز مرا خواستند وزارت خارجه وآقای 
خوانساری گفت باید  بروی به برزیل . 
نامه نوشتم .به دکتر امیراصالن افشار 
که  شدم   متوسل  معینیان   آقای  و 
کنم.  مبارزه  و   بمانم   . نروم  برزیل  به 
نشد که نشد. خود آموزگار  روزی که 
از ایشان خداحافظی می کردم  گفت: 
 . داریم  نگاه  تهران  نتوانستیم  شمارا 
شمار  دیگر   ششماه  انشااهلل   بروید  
کار  ویک  کنم  می  احضار   تهران  به 

درسطح مملکتی به شما می دهم .
واالحضرت فاطمه برای چک آپ  آمده 
است . می گویند سرطان دارد نسبت 
به چند سال قبل  که ایشان را  دیده 
بودم  شکسته شده است ولی ماشااهلل 
آموزگار حالش خوب است  چند دست 

با آقای آموزگار تخته بازی کردم .

3 مارس 1986

خبری    85 اوت   ماه  درخاطرات 
سال   مادرنمونه  انتخاب  رادرباره  
که  نوشتم   اسالمی    درجمهوری 
که   ( را  پسرش  که  زنی  آن   بموجب 
جالدان  به  بوده(   خمینی  مخالف 
تااورا  است   کرده  معرفی  خمینی  
سال   ماادرنمونه  بعنوان  کنند   اعدام 
 ، درعراق   حاال  اند.   کرده  انتخاب 
پسرش  که  را  مردی  حسین   صدام 
با  نبوده   حاضر  چون  است  کشته  را 
عنایت  مورد  بجنگد  نیروهای خمینی 
پدرنمونه عراق   اورا  و  است  قرارداده  

انتخاب کرده اند.

6 مارس 1986

عمل  را   فاطمه  واالحضرت  امروز 
معده(   سرطان  کردند)  جراحی 
درهتل  امروز   بهه  تا  بانو   و  آموزگار 
که  هم  تاشنبه  و  ماندند  لین   پارک 
فاطمه  واالحضرت   جراحی   نتیجه 
پرویز  بطوریکه  میمانند.  روشن  شود 
سپهبدی  می گوید  واالحضرت فاطمه 

عاشق دکتر جمشید آموزگار بود.
جزیره   رادرشبه  فاو   شهر  ها  ایرانی 
بر  مشرف   های  تپه  اند.  گرفته  فاو 

 . اند  کرده  تسخیر  نیز  را  سلیمانیه 
مجله ی نیوزویک  می نویسد  باوجود 
هن.ز  اند  داده  ها  ایرانی  که  تلفاتی  
اند   آماده  که  هستند  هزار  صدها  
از  ایران  و  بروند   جبهه  به  داوطلبانه 
این حیث  در مضیقه نیست . بسیجی 
و  شهامت   با  نیوزویک   قول    به  ها 
فداکاری  زیاد می جنگند  و می گویند  
مردن برای  اسالم وایران  افتخار است 
ارتش  را  انگیزه  این  صدم   یک  اگر   .
تاریخ   شاهنشاهی داشت  2500 سال 

و فرهنگ ما برباد نمی رفت .

10 مارس  1986

ایشان    . گرفتم  تماس  افخمی  آقای  با 
اظهارات  از  پس  عدل   آقای   : گفت 
حق   . راخواندم  کتاب   مجدداً  شما  
را   فقید  شاه   ، کتاب   . باشماست  
داغون کرده است و اضافه کرد:  آخه 

چرا؟
وهمسرش   مارکوس  که   روزی  تازه 
از  شدند   ناچار  آمریکا   فشار  زیر 
فیلیپین  بروند  جراید آمریکا  پراست 
از  تفصیالت  مربوط به  ثروت ودارائی  
که  دونفر  این  خصوصی  زندگانی   و 
کرده  حساب  آمریکا  دوستی   برروی 

بودند.
استفان  قول   از  تایمز   نیویورک 
بروکلین  از  مجلس  نماینده  سوالرز 
نیویورک  که از مانیل بازدید می کرده 
 6000 مارکوس   خانم  نوشت   است 
آنتوانت   ماری  و   داشته  کفش   جفت 
درمقایسه با خانم مارکوس  یک گدای 

توی کوچه )Bag Lady ( است .

 . هستند   نامرد  ها  آمریکائی  واقعا 
شود   می  آقداماتی  محاکم   ازطریق 
تادارائی مارکوس  هارا  ضبط کنند و 
اوت    9 تایمز   نیویورک  مورد   دراین 

در صفحه 16 می نویسد: 
سوابقی درمورد دست یافتن به ثروت  
رهبران سابق  وجوددارد.  دولت ایران  
درشکایت علیه شاه سابق  در دادگاه 
خورد.  شکست  سویس   و  نیویورک 

آشنا  موارد  اینگونه   با  که  وکالئی  اما 
هستند  می گویند   نفرت از حکومت 
ایران و عدم سیستم سازمان یافته در 
نقش  شکست  این  در  اسالمی   رژیم 

مهمی داشته است .
اگر خمینی  سفارت  به عبارت دیگر  
آمریکائی  و  نکرده  اشغال  آمریکارا 
نه  آمریکا  بود  نگرفته  گروگان  هارا 
گرفته  را  پهلوی  خاندان  اموال  فقط 
تحویل خمینی  می داد بلکه بعید نبود  
خود پهلوی ها  و امثال مراهم گرفته 

ودست بسته بتهران  بفرستد.
 دیشب علیاحضرت  مهمان واالحضرت 
نژاد   دکتر  سرشام  بودند.   اشرف 
درباره ی خبر نامزدی  و عروسی شاه 
جوان  پرسید. علیاحضرت  در جواب 
آرزو کردند همسر  و  تأیید  را  نامزدی 

خوبی نصیب  شاه جوان بشود.

20 مارس 1986

ساعت 5 و دو دقیقه  بعدازظهرامروز  
سال تحویل شد من دیروز از نیویورک  

با ترن  به کاناداآمدم .
صبح  ومن  چیدیم   سین  هفت  امروز 
گل   و  وماهی  الزم   وسایل  رفتم  
به  نو    سال  تحویل  بعداز  و  خریدم 
فریدون   . زدیم  زنگ  ماریا  دخترم 
صاحبجمع  و دکتر مصباح زاده  برای 
خوش   . بودند  او  نزد  سال   تحویل 
امیدواری  ابراز  و همه   وبشی کردیم  

کردیم که سال نجات  ایران باشد.
به  وهمراهان   اشرف   واالحضرت 
آقای  مهمان   کارائیب   در  ای  جزیره 
می  آنجا  دوهفته  و  هستند  انصاری  
مانند . بهمین جهت  من توانستم  به 

مونترال بیایم  . 
واالحضرت  جراحی   عمل  ظاهراً  
 . فاطمه  باموفقیت انجام  یافته است 
بت  بیمارستان  از  گفت:»  می  ایشان  
روم  می  کارالیل  هتل   به   اسرائیل 
به   ً بعداً  مانم   می  آنجا  در  ودوماه 

فرانسه می روم .« 
تنور   مالها  نوروز   درایام  پارسال 
جنگ را  شعله ورتر کردند  و ایرانی ها
  تلفات  سنگین دادند . امسال  ایرانی 
فاو   جزیره   درشبه  را  فاو   شهر  ها  
حمالت  باوجود   وهنوز  اند   گرفته 
متقابل  عراق آن را  حفظ کرده اند  که 
پیروزی  حساب می شود   ایران  برای 
ولی با اینهمه  طرفین تلفات سنگینی 

داده اند.

6 مه 1986

واالحضرت فاطمه  پس از عمل جراحی  
که دربیمارستان  بت اسرائیل  بعمل

 آورد  مدتی درهتل  کارالیل  اقامت 
کرد  وحاال مدتی است  نزد واالحضرت 
اشرف آمده است  بانوئی است بظاهر  
بسیار خوش برخورد  ومتواضع وبا یک 

خوش خلقی مطبوع .
دیشب یکی از پزشکان  معالج  ایشان 
دعوت  شام  به  قاضی   دکتر  بنام  را 
کرده بودند  منهم حالت سرماخوردگی 

داشتم  . بعداز شام  رفتم.

23 مه 1986

که  است  این  مهم   خبر  روزها  این 
جمهوری  نماینده  خراسانی   رجائی 
اسالمی در سازمان ملل متحد  هنگام 
ی   مغازه  از  بارانی   یک  دزدیدن  
استور  دپارتمان  یک  که   الکساندر 
شود.ولی  می  دستگیر  است   ارزان 
چون مصونیت سیاسی  دارد آزاد می 
شود.قیمت بارانی 99 دالر  بوده است 
در  که  کردند  اشاره   ها  درروزنامه   .
انگشتان   قطع  دزدی   مجازات  ایران 
دراختیار   که  باپولهائی    . است  دست 
ومیلیونها  است   خمینی  نمایندگان 
می چاپندفقط خباثت  این سفیر است  
که اورا به دزدی  کشانیده است . البته 
خودش مصاحبه کرده وگفته  این  یک 

توطئه است .
همه  اشرف   واالحضرت   درخانه 
اعلیحضرت  عروسی   از  ها  صحبت 
بتدریج  فامیل   ی  همه   . است  جوان 
هفته ی آینده  می آیند ودرخانه های  
ماند   خواهند  آپارتمان   و  من  بیک 
تادرعروسی وعقد کنان شرکت کنند.

بافتخار   آستوریا   والدورف  درهتل 
داده  مهمانی  انصاری   مریم   خانم 
ایشان  فعالیت   بمناسبت  ای   وجایزه 
مؤسسات   برای  اعانه   آوری  درجمع 
اند.  داده  بایشان  آمریکائی   خیریه 
آقاوخانم انصاری  عده ای از دوستان 
دراین  شرکت   برای  خودرا   متمول 
درجزوه  بودند.  کرده   دعوت  مراسم  
بودند   گذاشته  میز   هر  روی  که  ای 

نوشته شده است : خانم انصاری عضو  
که ضمنًا  ریزورت  مدیره  سان  هیأت 
بزرگترین   ی  کننده  اداره  و  مالک 
منطقه  های  استراحتگاه  مجموعه 
از  بسیاری  تابحال   است.  کارائیب 
دراین   کار  گرفتن  برای   ها  ایرانی  از 
وجواب  اند   کرده  مراجعه  مؤسسه 

همیشه منفی بوده  است .

24 مه 1986

درباره ی عروسی  ظاهراً فقط  فامیل 
را دعوت می کنند. اردشیرزاهدی که 
انتخاب  جوان   شاه  ساقدوش  بعنوان 
شده  ودعوت دارد روز سه شنبه وارد 

نیویورک می شود.  

31 مه 1986

حدود ساعت  11 بهرام مشار  زنگ زد 
که آقای یگانه  )وزیر مشاور ، سناتور 
ازافراد  که  کشور(  دیوانعالی  رئیس  و 

ناهار  برویم  اند  آمده  است  خوشنام  
امروز   از  اینکه   باوجود   . بخوریم 
شروع  فوتبال   جهانی  جام  مسابقات 
اسپانیائی   کانال   2 وساعت  شود   می 
مسابقه  ایتالیا - بلغارستان  را پخش 
می کرد وخیلی دلم می خواست  آن را 
ببینم  ، دعوت را قبول کردم .دریک 
رستوران چینی  ناهار خوردیم قسمتی 

از صحبت های آقای یگانه اینهاست :
ژیسکاردستن   رنجیدگی  سرمنشأ    -
که  گرفت   سرچشمه  ازآنجا  ازشاه 
سن  به  شاه   مالقات  برای  ژیسکار  
برای  اورا  وشاه   رفت   موریتس 

پذیرفتن  دوساعت معطل کرد.
با  بیشتر  ساواک   بهائی  شاخه    -
های  بهائی   . بود  درارتباط  اسرائیل  
ایران  یا یهودی بودند  که بهائی شدند 

ویا برعکس .
- نگرانی اسرائیل  از این بود  که مبادا 
بمناسبت  نیرو گرفتن شاه  ، آمریکائی 

ها  دردرجه اول  درخاورمیانه  روی 
بقیه درصفحه 48

نوشته : زنده یاددکترپرویز عدل برگ هایی ازدفتر خاطرات    

فعالیت  اپوزیسیون خارج از کشور

واالحضرت فاطمه

ایمیلدا مارکوس
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 موضوع مقاله “ جاده شاهی “ و “ راه 
ابریشم “ با توجه به اقدامات داریوش 
راه سازی و گسترش  کبیر در توسعه 
کلی  بطور  و  ارتباطی  راههای  شبکه 
تأثیـر آن در زندگی اجتماعی و وضع 
هخامنشی  دوران  ایران  اقتصادی 

میباشد. 

بخش آخر 

شکار و مخصوصأ صید ماهی در عهد 
ایام  این  از  مهمتر  نقشی  باستانی 
داشته است . از نقاط ماهیگیری خلیج 
ماهی  انواع  فرات  و  دجله  فارس- 
شور خشک یا در آب نمک خیسانده 
صادر  دور  نقاط  به  ها  خمره  در 
میکردند. امالک بزرگ مبنای محصول 
بوده  هخامنشی  عصر  در  کشاورزی 
کشور  صنعت  کلید  کشاورزی  است. 
وجود  هم  کوچک  امالک  بود.  ایران 
امالک  به  نسبت  محتمأل  اما  داشت 
اقتصادی  سیاست  دارای  که  بزرگ 
در  مینمود.  اهمیت  کم  بودند  سختی 
این نوع امالک داری کوچک مخصوصأ 
نیز  عوارض  و  مالیات  از  که  فارس  در 
معاف بود دهقانان مالک این زمین ها 
در  میکردند.  زندگی  رفاه  نهایت  در 
امالک اعم از بزرگ یا کوچک گندم ، 
گاو  و  کاشته میشد  زیتون  و  مو   ، جو 
 ، مرکوب  حیوانات  و  بز  و  گوسفند  و 
خر و شتر واسب را تربیت مینمودند. 
داشت  رواج  بسیار  زنبورعسل  تربیت 
بکار  بجای شکر  این عهد  و عسل در 
توسعه صنعت  به  ها  در شهر  میرفت. 
بزرگ  امالک  آنکه  بدون  کردند  آغاز 
رعایای  بدست  که  را  خود  مصنوعات 

کارگر ساخته میشد ترک کنند. 
تجارت در ایران در سطح جهانی قرار 
داشت . با توسعه تجارت جهانی سطح 
زندگی در ایران عهد هخامنشی بطور 
محسوس باال میرفت مخصوصأ در بابل 
به قول اقتصادیون سطح زندگی باالتر 
از یونان بود. از زمان ایجاد شاهنشاهی 
مساعدی  اقتصادی  عصر  در  جهان   ،
بین  تجاری  روابط   . بود  گذاشته  قدم 
مثأل   ، نداشته  وجود  سابقأ  که  نواحی 
توسعه  و  ایجاد  یونان  و  بابل  بین 
جنوبی  اروپای  اقتصادی  روابط  یافت. 
محکم  پیش  از  بیش  غربی  آسیای  با 
تجارت  سابقأ  یافت.  توسعه  و  گردید 
مستقیم از حدودی که در هزاره دوم 
بندرت  میگرفته  از میالد صورت  قبل 
هخامنشیان  زمان  در  مینمود.  تجاوز 
روابط  مسکوکات  رواج  اثر  بر  بیشتر 
بسیار  نواحی  با  بحری  و  بری  تجارتی 
از جهت  این عهد   . برقرار گشت  دور 

یک سلسله مسافرتها و اکتشافات 

بزرگ شایان توجه است. 
بنان  ایرانی  دریابد  فرمانده  یک 
ستاپس در قرن پنجم قبل از میالد با 
هرکولس  ستونهای  ماورای  تا  کشتی 
مالحان  راند.  پیش  الطارق(  جبل   (
بین  ارتباط  عرب  و  فنیقی  یونانی 
و  مصر   ، بابل   ، فارس  خلیج   ، هند 
میکردند.  تأمین  را  الروم  بحر  بنادر 
رن  و  دانوب  نواحی  تا  جهانی  تجارت 
در  مکشوف  های  سکه  و  بود  رسیده 
میدهد.  نشان  آنرا  وسعت  ها  گنجه 
این  در  سراندیب  و  هندوستان  حتی 
نباتات  پوستهای  مانند  ادویه  عهد 
خمره   . میکردند  صادر  فلفل  و  معطر 
هایی که در آنها شراب ، روغن ، دارو 
روابط  دلیل  و  میشد  حمل  عسل  و 
در  است  میبوده  غرب  با  تجارتی 
اشیاء  است.  آمده  بدست  ایران  خود 
مفرغی ، ظروف و لوازم سفر و وسایل 
عهد  آن  مبادالت  دیگر  شعبه  آرایش 
مورد  این  در  و  میدهد  تشکیل  را 
کارخانه های شرقی جانشین کارخانه 
های اروپایی گردید. حجم تجارت در 
قرنهای ششم و پنجم قبل از میالد از 
مواد  از حیث  قدیم  آنچه مشرق  همه 
امتیاز  اما  تجاوز کرد.  بود  داده  تحقق 
عوض  به  که  است  جهت  این  از  آن 
معامالت  قبلی  اعصار  تجملی  اشیای 
است  محصوالتی  به  مربوط  مخصوصأ 

که مورد استعمال روزانه داشت مانند 
لوازم خانه و البسه ارزان قیمت. بدین 
وجه صنعتی که تازه پا به عرصه ظهور 
دسترس  در  پیش  از  بیش  بود  نهاده 
شاهنشاهی  کشور  افراد  طبقات  همه 
فلزات  تقاضای  بر  بعکس  گرفت.  قرار 
خام تقریبأ هیچ افزوده نگردید. قابل 
ششم  قرن  نیمه  در  که  است  توجه 
قبل از میالد تخفیفی در بهای فلزات 
قیمت  تخفیف  این  شد.  ایجاد  خام 
اقتصادی  روشهای  به  مربوط  قسمتی 
ذوب فلزات و قسمت دیگر مربوط به 
هزینه  کمی  نتیجه  در  و  کامل  امنیت 
مسکوکات  رواج  بود.  نقل  و  حمل 
بین  در  داد.  توسعه  را  بانکها  فعالیت 
در  بیشتر  مزبور  فعالیت  النهرین 
بوده  مجری  میالد  از  قبل  دوم  هزاره 
 ، آهن  عهد  آغاز  بزرگ  مهاجمات  اما 
عدم امنیت جاده ها و اغتشاشات دادو 
ستد را مشکل میساخت. شاهنشاهی 
بوجود  امکاناتی  بانکها  برای  پارسی 
آورد که هرگز در سابق وجود نداشت. 
توسط  فقط  زمان  آن  تا  بانکی  اعمال 
و  میگرفت  انجام  روحانیون  یا  امرا 
بدان  میتوانستند  عادی  افراد  بندرت 
هخامنشیان  زمان  در  بپردازند.  کار 
بانکهای حقیقی خصوصی تأسیس شد 
که اسناد و مدارک آنها مانند مدارک 
بابل مردم  از   )EGIBI  ( اژبی  اخالف 
 بدست آمده است. بعضی دانشمندان 
نام مذکور را با یعقوب )JACOB( یکی 
از افراد بنی اسراییل که در زمره جامعه 
یهود یا نبی بود که نفی بلد شده بودند 
یکی میدانند. تأسیس این بانک به قرن 

هفتم قبل از میالد میرسید. این بانک 
امانات  متحرک  اعتبار  و  رهنی  امور 
مورد  در  آن  سرمایه  میداد.  انجام  را 
منازل ، مزارع ، غالمان ، چهارپایان و 
کار  به  کاالها  حمل  مختص  کشتیهای 
میرفت. این بانک از عملیات مربوط به 
اطالع  استعمال چک  و  حساب جاری 
داشت . بانک دیگر متعلق به موراشی 
 )Nippur Murashi ( از مردم نیپور )   (
این  بود.  نخستین  بانک  از  وجدیدتر 
بانک وجه کاال را اخذ میکرد ، قنوات 
به کشاورزان  را  را حفر مینمود و آب 
میفروخت و انحصارات از قبیل انحصار 
اخذ  با  که  را  یا صیادی  آبجو(   ( فقاع 
مینمود.  تأمیین  میکرد  واگذار  منافع 
بانکهای  تقلید  به  مشابهی  مؤسسات 
شرقی در یونان در معابد دلس ، المپیا 

و دلفس ایجاد شد. 
نسبت  همان  به  ها  جاده  ساختمان 
و  میافزود سرعت حمل  امنیت  بر  که 
نقل را نیز تأمین میکرد. در این عصر 
یافت  توسعه  سازی  جاده  قسم  یک 
کردن  سنگفرش  از  بود  عبارت  آن  و 
حتی  و  ها  جاده  نرمتر  قسمتهای 
ساختن رد چرخ در جاده ها مصنوعأن 
معمول  چرخدار  نقلیه  وسایل  برای 
میالد  از  قبل  چهارم  قرن  از  گردید. 
اختراع کفشی برای چهارپایان بارکش 
بمنظور حمایت سم آنها در جاده های 
 ، مس  با  آنرا  و  گرفت  صورت  سخت 
پوستین یا موی اسب میساختند. نعل 
اول  یا  حقیقی اسب فقط درقرن دوم 
سفینه  گردید.  اختراع  میالد  از  قبل 
تازه  سبکهای  به  کشتیهایی  سازان 
تا   60 از  میتوانستند  که  دادند  بیرون 
80 میل دریایی در روز حرکت کنند. 
در آنزمان کشتیهایی وجود داشت که 
معموأل  و  داشتند  ظرفیت  تن   300 تا 
100 تا 200 تن ظرفیت کشتیهایی بود 
که در رودخانه های بزرگ مانند دجله 
. در آن  و فرات رفت و آمد میکردند 
آغاز  رصیف  با  را  بنادر  ساختن  عهد 
کردند ، تخصص رادر خدمات دریایی 
دخالت دادند و برای کشتیها اسناد و 

مدارکی ترتیب دادند که قبأل سابقه 

نداشته و نیز نشانه های بحری را مورد 
مطالعه قرار دادند. 

عهد هخامنشی نخستین قدمها را در 
دولت  برداشت.  ملی  اقتصاد  تنظیم 
مالیاتی وضع کرد که از امالک ، مزارع 
، باغخا ، احشام و معادن گرفته میشد. 
وجود  زمین  به  متعلق  مالیات  نوعی 
بر  مالیات  به  شبیه  کامأل  که  داشت 
رصیفهای  بر  عوارض  بود.  مصنوعات 
عوارض  و  مالیات  مانند  کأل  بنادر 
بازارها  عشریه  و  کشور  در  تجارت 
توسط  که  بودند.مالیاتی  کرده  وضع 
عمال جمع آوری میشد در صندوقهای 
خزانه  به  سپس  و  میآمد  کرد  ایالت 
صرف  وجوه  این  میگردید.  ارسال 
مخارج دربار و ادارات و قشون میشد. 
مسئولیتهای  و  وظایف  از  یکی 
مالیاتهای  آوری  جمع  استانداران 
جنسی و نقدی که شامل تمام استانها 
بجز بخش مرکزی هخامنشی در فارس 
میشد. ایالت فارس از پرداخت مالیات 
معاف بود مالیات مزبور بر اساس برآورد 
سرزمینهای  تمام  از  دقیقی  ممیزی  و 
داریوش  خود  بوسیله  و  امپراطوری 
این  بود.  شده  گذاری  پایه  بزرگ 
ممیزی عمومی مالیاتی در ایران یکی 
داریوش  نبوغ  و  اشتهار  علل  از  دیگر 
به عنوان شاهنشاه مدبر و الیق است 
بزرگ  و  عمومی  ممیزی  این  .نظیر 
بیش از دوهزار سال بعد در انگلستان 
دومز  معروف  دیوان  که  شد  عملی 
گشت  فراهم   )Domesday Book  ( دی 
.امپراطوری ایران در برابر این مالیات 
برای  ای  مالحظه  قابل  بسیار  فواید 
رعایای خود داشت که اهم آن استقرار 
امنیت و عدالت و صلح و  و آرامش و 
سکه  مانند  عالی  ابداعات  و  اقدامات 
زدن و ایجاد پست چاپاری و شاهراها 
المنفه  عام  بزرگ  تأسیسات  ایجاد   ،
مانند تکمیل کانال بحر احمر و رودخانه 
مکتفشان هیئتهای  اعزام  و  نیل 
سوئز حدود  تا  هند  از  محققان  و 
ابداعات  و  موفقیتها  این  میباشد. 
داریوش بزرگ بحدی است که دولتهای

 معاصر دنیا نیز از انجام آن باید ببالند. 
در مرکز شاهنشاهی دولتها و معابد به 
منزله مراکز اقتصادی به کار خود ادامه 
میدادند اما چون انحصار از دست آنها 
خارج شده بود قدرتشان محدود بود . 
عالقمند  کارگر  طبقه  به  دولت  معهذا 
بود و تا آنجا که اصول آن عهد اجازه 
میداد کار و مزد افراد طبقه مذکور را 
تنظیم میکرد. محققأ نباید توقع داشت 
که قوانینی در مورد کارگران اجرا شده 
باشد اما نشانه هایی از اقدامات مربوط 
گنجینه  الواح  در  اجتماعی  امور  به 
تخت جمشید منعکس است . در آنحا 
مزد هر طبقه از کارگران دقیقأ تعیین 
یک  زن  یک  کودک  یک  مزد  و  شده 
مشخص  متخصص  ور  پیشه  یا  مزدور 
شده است . به منظور احتراز از تقلب 
که  را  محصوالتی  همه  پول  معادل   ،
ذکر  میشد  تأدیه  اجناس  مزد  بمنزله 
یک  شراب  خمره  یک  مثأل  اند.  کرده 
“ شکل “ ) Shekel( معادل تقریبأ یک 
دالر امروزی و یک گوسفند سه شکل 
شهرها  ساختمان  است.  داشته  ارزش 
مربوط به دربار مخصوصأ اداره تجارت 
و  رفت  موجب  جهانی  و  شاهنشاهی 
افراد خارجی درقسمتهای  آمد بسیار 
بزرگ  داریوش  میشد.  ایران  مختلف 
بر  را  مرکزی  دولت  تسلط  توانست 
 . سازد  مستقر  استانها  فرمانداران 
و  چاپارها  طریق  از  بود  توانسته  وی 
بود  ساخته  که  بزرگی  های  شاهراه 
استانها  بین  دائمی  پست  قراری  بر  با 
پر  دستگاه  از  استفاده  با  پایتخت  و 
که  اطالعات  و  بازرسی  موثر  و  ارزش 
به  معروف  آن  های  بازرس  از  بعضی 
فرمانداران  بودند  شاه  گوش  و  چشم 
نگاه  خود  حکومت  و  نفوذ  تحت  را 
دارد. بدیهی است مردم عادی به تمام 
شاهنشاهی  چاپارهای  که  جاهایی 
کنند  وشد  آمد  میتوانستند  میرفتند 
بسط  و  ستد  و  داد  نرتیب  بدین   .
فرهنگ و مبادله افکار و عقاید نیز در 
سایه درفش شاهنشاهی توسعه یافت.
پایان

  Rudyard Kipling کیپلینگ  رودیارد 
انگلیسی   نویس  وداستان  شاعر  
گشود.  جهان   به  چشم   دربمبئی 
پدرش مدرس  هنر وسرپرست  موزه 
خودرا   کار  کپلینگ    . بود  الهور  ی 
به  کردوسپس   آغاز  نگاری  باروزنامه 
وبلند   کوتاه  های  داستان  نوشتن  
.اودرزمان  پرداخت  شعر  وسرودن 
حیات خود  شهرتی بسزایافت . نوشته 
هایش  به اکثرزبانهای اروپائی ترجمه  
شدوبیش از همه ، خردساالن ، جوانان 
های   افسانه  شیفتگان   و  سربازان   ،

پرماجرا را مجذوب کرد.
ازداستانهای  کوتاه او »بع بع گوسفند 
سیاه  Ba Ba Black Sheep«  و درمیان 
 The Jungleنوول هایش  »کتاب جنگل
چنین  این  و»   »  Kim »کیم   ،   »Book
قصه هاSo Stories « واز اشعاراو  ، ترانه 
 Mandalayباالدماندلی« داستانی   ی 
است  ستایشی   که   -  »  Ballad
ازصداقت  شرقی ها واصالت  احساس 
وعمق عشق وعواطف آنان  وبه عبارت  
دربرابر  شرق   وگرمای  پاکی  دیگر  
- شهرتی  غرب  وظلمت  گرایی  مادی 

جهانی دارند.
ی  نویسنده  نخستین  کیپلینگ 
انگلیسی است  که در 1907 موفق به 

دریافت  جایزه ی نوبل شد.
درباره  شاعرونویسنده  این  آثار  اکثر 
مستعمرات   ودیگر  هندوستان  ی 
اودرنوشته   . بریتانیاست  امپراتوری 
گشائی  جهان  از  باغرور   هایش  
می  دفاع  انگلیس  وامپریالیسم 
مرگ   از  پس  نیز  سبب   کندوبهمین 
شده  کاسته  ومحبوبیتش  ازشهرت 

است.

اگر
اگر بتوانی سربرافرازی

آن هنگام که 
ئیگران گناهکارندو 

تورا سرزنش می کنند؛
اگر بتوانی به خود مؤمن بمانی ، 

آن هنگام که 
همه به تو  شک دارند،

ودرعین حال،
تردید آنان را رواداری؛
اگر بتوانی شکیبا باشی

وازپای نیفتی 

ازتهمتی که می زنند،    بگذری 
وخود افترانزنی ؛

یاتنفر انگیز بشوی ، 
ونفرت به خود راه ندهی ؛

وباز  بیش ازحد ،
خوش ظاهرنباشی،

وپُر اظهارفضل نکنی ؛ 
اگر بتوانی خوش بین باشی 
                   اما

رؤیاهعارابرخود مسلط نگردانی ؛
اگربتوانی  بیندیشی ،

                 لیک ،
خودمحوری از خود دور کنی ؛

اگربتوانی پیروزی وشکست را ببینی ،
وبا این دوفریب زندگی ، همسان ،

روبه رو شوی ؛
اگر بتوانی بنگری ، 

از حقیقتی که گفته ای ، برای فریفتن  
ساده لوحان     دامی گسترده اند،

یاشاهد فرو ریزی آن چیزی باشی،
که زندگی برایش داده ای .

وباز با دستهای تهی ،
به بازسازی  آن همت گماری ؛

اگر بتوانی  اندوخته ای از بُرده هایت  بسازی،
وآن را دریک  بازی به خطراندازی،

آنگاه ببازی 
ودگر باره از هیچ آغاز کنی ،

وهرگز ازشکست سخن نرانی ؛
اگر قلب واعصاب وبازوانت  را واداری 
پس از فرسایش ، به کار خودادامه دهند و

پایداری کنند،
زمانی که درتوهیچ نمانده ،

جز نیروئی که
 اعضایت را  به استقامت بخواند؛

بقیه درصفحه 21

جاده شاهی، راه ابریشم
قسمت سوم

دکتر طلعت بصاری )قبله(

 با توسعه تجارت جهانی سطح زندگی در ایران عهد هخامنشی بطور محسوس باال 
انمیرفت مخصوصأ در بابل به قول اقتصادیون سطح زندگی باالتر از یونان بود
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رود یارد  کیپلینگ  1936-1865ی

 پرتومفتاح )آموزگار( - پاریس
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عالی  ؛اقای  صدیقی  هیال  خانم 
پیام؛اقای بادکوبه ای؛ اقای لواسانی ؛

اقای فکور زاده  و سعید همای شاعر و 
خواننده جوان و ......هم چنین مرحوم 
بر  کبیررا  امیر  انجمن  که  صدرا  اقای 
ایشان  برادر  اخیرا  و  نمود  می  گزار 
مجددا این انجمن را برگزار مینمایند.

استانی  های  سفر  از  حمیدی  س:اقای 
انجام  استانها  شعرای  دعوت  به  که 
میشد بگویید تعداد بسیاری از این سفر 
ها را همراهتان بودم خاطره بسیار زیبا 
و فراموش نشدنی و سفر های بسیار پر 

باری بود 
ج:بله بیشتر از 17 استان را به دعوت 
همراه  به  استان  مراکز  های  انجمن 
گروه شعرا میرفتیم و شب شعر برگزار 
و  افکار  تبادل  واقع  در  و  مینمودیم 

اندیشه میان شعرا بود .
چاپ  به  شعر  کتاب  چند  کنون  س:تا 

رسانده اید؟
در  که  سخن  بهار  کتاب  جلد  ج:15 
چاپ  به  را  معاصر  شعرای  اشعار  آن 
از آنها به کتابخانه  رساندم و بسیاری 
مثل  و  شده  ارسال  دنیا  معتبر  های 
کتابخانه  پاریس  لور  موزه  کتابخانه 
یوسی  و.دانشگاه  برکلی  دانشگاه 
معاصر  شعرای  عنوان  ......به  ای  ال 
کتاب  جلد  یک  چنین  هم  و  ایران 
اشعار  مجموعه  که  عشق  کیمیای 
به  حاضر  حال  در  ولی  میباشد  خودم 
علت گرانی هزینه چاپ  قادر به چاپ 
اشعار شعرای معاصر و یا اشعار خودم 

نمیباشم.
س:میدانم که در تمام این سالها همسر 
چنین  اند  بوده  همراهتان  شما  گرامی 

است.؟
مدیر  عنوان  به  همیشه  ایشان  ج:بله 
من  همراه  سالها  این  تمام  در  انجمن 
بوده اند .و حتی تنها دختر و دامادم و 
هم چنین نوه هایم که همیشه مشوق 
من بوده اند و گرنه  میدانید که بدون 
این  اندیشمند  همسر  یک  حمایت 
 . نمیکرد  پیدا  تداوم  هرگز  جلسات 
بخصوص که گاهی برای اجاره محل و 
پذیرایی مختصر از حقوق بازنشستگی 

خودم هزینه میکنم .
کسانی  اندک  و  شما  که  س:ومیدانم 
چون شما چگونه از جان و مال و وقت 
خود هزینه میکنند برای کاری که هیچ 
ادبیات  از  تا  ندارد  برایشان  مالی  بهره 
کهن ایران زمین پاسداری کنند انجمن 
ها  خانه  این  وچراغ  بماند  برقرار  ها 
بسا  چه  که  حالی  در   . نشود  خاموش 
مال  اندکی  بخاطر  که  سرزمینم  مردم 
بیشتر از خاموش نمودن چراغ خانه ای

ابایی ندارند .
چراغ و  دلتان  چراغ  و  باشید  پایدار 

 انجمنتان پر تأل لو باد.
ای وطن ؛ برتو چه آمد کاین چنین                
چهره پر افتخارت خورده چین
از چه رو افسرده حالی ,یاچه کس               
مهر تو بگسسته و بنموده کین
مادرم, ای مام میهن؛  سر فراز                    
بهر چه اشفته گشتی این چنین
عشق تو پرورده با خون دل است                  
گشته مهر تو به جان من قرین
تو سرافرازی هزاران سال و ماه                    
ما بفرمان توایم ای بهترین
گفته شد افسانه ها از عشق تو                          
گشته بس جان ها فدایت بهترین
بوسه زد )قیصر( یه خاکت ای وطن              
بوسه ها بادا نثارت ای بهین
خم شده سر های شاهان پیش تو                  
دشمنان را خفت و خواری ببین
بوده فرزندت جالل الدین چنان                      
کو بر اورده ز چنگیزآفرین
گلعذاری ؛ الله زاری هم چنان                   
خاک تو برتر ز فردوس برین
خواهمت ازجان و دل ای مام من                 
مهر تو با خون من گشته اجین
)کاظم ( از عشق تو میگوید همی               
سر براهت میدهم ای نازنین
ای وطن عشق تو در قلب من است            
مادرم ای عشق من  ایران زمین   
    )  کاظم حمیدی شیرازی(
به تن ها جامه ذلت دریدن                    
بروی خاک وشن ها بس خزیدن

گرسنه بودن و دیدار حلوا 
          به جای نان ؛جوی خالی جویدن
برهنه راه رفتن روی خاشاک              
بروی خاک و گل شب آرمیدن

زبان تشنه در گرمای هامون  
       به کوه و دشت و صحرا ها دویدن
برای حفظ  خاک  کشور جم               
زجان بگذشتن و در خون طپیدن

به نزد )کاظم( این صد بار بهتر 
          که یکدم منت دونان کشیدن         
کاظم حمیدی شیرازی

تاریخ مصاحبه  شنبه 16 اپریل 2016- 
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جناب اقای پاریزی درود بر شما
مقاالت و مطالب متین و پر بار مجله ی 
تعقیب  و  خوانده  را  آزادی  وزین 

میکنم.
و  دبیرستان  دبیر  و  مدیر  تهران  در 
؛  بازنشسته اموزش و پرورش هستم  
و  تهران  در  از مجالت  برخی  با  گاهی 
با  بودم  کانادا  در  که  زمانی  همچنین 

مجالت آنجا همکاری داشتم  .
) رشته تحصیلی من روانشناسی است 
بیت  تر  روانشناسی  کتاب  مولف  و 
اشعار  و  میباشم  سالم  انسان  سالم؛ 
چاپ  به  سخن  بهار  کتاب  در  هم  من 

رسیده است(
اخیرا مصاحبه و مطالبی تحت عنوان  
تهیه  ایران  معاصر  و  مدرن  ادبیات 

نموده ام 
که  کسانی  معرفی  و  اشنایی  جهت 
ادبیات  و  اعتال و حفظ فرهنگ  جهت 
ها مرارت  ی  همه  با  پارسی  غنی 

شده  شناخته  ولی  میکشند  زحمت   
نیستند  باشد که ما قدر دان این افراد 

باشیم.
     با تشکر فراوان    اشرف حمیدی 

      
 در انجمن های ادبی تهران چه میگذرد 
مصاحبه اختصاصی با بنیانگذار انجمن 
ادبی وهنری گلستان سعدی در تهران 

) کاظم حمیدی شیرازی(
در این غربت ادبیات ستیزی, شکستن 
سانسور  و  کتاب  کردن  خمیر   , قلم 
, کفش  باید بسیار محکم بود  واژه ها 
22سال  بتوانی   تا  داشت  پا  به  اهنی 
را  گلستان سعدی  ادبی  انجمن  چراغ 
دریکشنبه های اول هر ماه روشن نگه 
داشت . و او کسی نیست جز سرهنگ 

بازنشسته کاظم حمیدی شیرازی .
س:اقای حمیدی از خودتان بگویید که 
چند سال است و با چه انگیزه ا ی این 

جلسات را بر پا می نمایید ؟
و 255 جلسه  است  ج:اکنون 22سال 
برگزار  ماه  هر  اول  های  یکشنبه  که 

میکنم 
جلسات  این  پایی  بر  از  من  انگیزه 

عشق به فرهنگ و ادبیات غنی و چند 
در  این  و   , است  هزار ساله سرزمینم 
پدربزرگ   , است  موروثی  ما  خانواده 
االسالم  ثقـه  حسین  محمد  حاج  من 
اغاسی که هر  بزرگ من سکینه  مادر 
که  من  بزرگ  مادر  و  بودند  شاعر  دو 
بنیانگذار مدرسه دخترانه در شیراز بود 
س:از عموی خود چه خاطره ای دارید 
و ایشان چه تاثیری بر شما داشته اند؟

حمیدی  مهدی  دکتر  من  ج:عموی 
شعرای  از  و  دانشگاه  استاد  شیرازی 
بنام هستند . ایشان کتابهای متعدد و 
که  اند  را سروده  زیبایی  بسیار  اشعار 
از جمله شعر عاشقانه و زیبای  )مرگ 
امواج   ( میهنی  و  شعر حماسی  (و  قو 
سند ( است که انها را مانند بقیه اشعار 
ایشان بسیار دوست میدارم  و من هم 
اولین شعرم را در 15 سالگی سرودم .
س:با تو جه به اینکه شما نظامی بوده اید
هم  عراق  و  ایران  جنگ  زمان  در  آیا 

حضور داشتید ؟

مهندس  افسر  من  جنگ  زمان  ج:در 
به  صدامیان  که  زمانی  بودم  ارتش 
ند  کرد  حمله  آبادان  و  اهواز  طرف 
ما مسئول  و گروه  بودم  من در جبهه 
خنثی نمودن مین های عراقی ها بود و  
خوشحالم که در ان روزها توانستم به 

میهنم خد متی هر چند اندک بکنم .
س: شما دو بیتی زیبایی در مورد خلیج 
شده  معروف  بسیار  که  دارید  فارس 
زمان  در  را سرودید؟ایا  ان  زمانی  چه 

جنگ؟
پیش  سال  چند  را  بیتی  دو  آن  ج:نه 
برنامه های  از  سرود م وقتی در یکی 
شیوخ  از  یکی  که  دیدم  ای  ماهواره 
عرب در هنگام مصاحبه در پشت سر 
بود  گزارده  را  جغرافیایی  نقشه  خود 
که در آن خلیج عربی را بجای خلیج 
فارس نوشته بود در حالی که میدانیم 
نام خلیج فارس یا پرشین گلف نا می 
بسیار قدیمی است و من هم که نظامی
بودم و عاشق میهن و سرزمینم بسیار

 برآشفته شدم واین دو بیتی را سرودم 
و  تلویزیونی   های  کانال  از  ها  بار  که 
و در  انجمن ها خوانده شده است  در 
رسیده  چاپ  به  هم  سخن  بهار  کتاب 

است.
خود  جرم  جایت  به  بنشین  عرب  ای 
سنگین مکن /   تو خلیج فارس را با 

نام خود ننگین مکن
این خلیج از سالها در ملک ایران بوده 
است /آب آن را ای عرب با خون خود 

رنگین مکن
س:اقای حمیدی اولین شب شعر را کی 

و در کجا برگزار نمودید ؟
پیش  سال   22 در  را  جلسه  ج:اولین 
دیم  بو  نموده  اجاره  که  تاالر  یک  در 
در میدان ونک اغاز کردیم و به سبب 
داشت  وجود  که  ای  عدیده  مشکالت 
چون  ام  داده  تغییر  را  محل  ها  بار 
باید  بود   دشوار  بسیار  مجوز  گرفتن 
فرهنگسراها  در  جلسات  این  حتما 
برگزار میشد و باید حتما با حراست و 
پلیس امنیت و وزارت ارشاد ومنکرات 
موسیقی  برای  میشد   هماهنگ   ...
دارند  برنامه  گروه  دو  معموال  که  هم 
حاال  .و  شود  گرفته  مجوز  باید  حتما 
در  که  است  سالی  چند  خوشبختانه 
تهران  غرب  در  معلم  اندیشه  تاالر 

برگزار میشود.
این  از  بعضی  در  حمیدی  س:اقای 
های  تاتر  درآمفی  که  شما  جلسات 
میشد  برگزار  نفری   500 یا   400
زیاد  بقدری  ها  کننده  استقبال  تعداد 
تعدادی  که  جمعیت  از  پر  وسالن  بود 
سالن  دیوار  کنار  اشعار  شنیدن  برای 
این  از  معروفی  و شعرای  ایستادند  می 
را  نفر  چند  نام  اند  خواسته  بر  انجمن 

بگویید 
ج: شعرای بسیاری که شاید اولین شعر 
بعد  و  انجمن خواندند  این  در  را  خود 
زمینه  به شهرت رسیدند حتی در  ها 
و  است   همین شکل  به  هم  موسیقی 
بسیاری از شعرای دیگری که میایند و 
شعر میخوانند و حتی بسیاری از انها 

خود انجمن ادبی دارند .

ادبیات ُمدرن و ُمعاصر ایران

گفتگوی اشرف  حمیدی در  تهران با
کاظم حمیدی شیرازی شاعروبنیانگذار انجمن ادبی  وهنری گلستان سعدی

کاظم حمیدی شیرازی می گوید: خانم هیال صدیقی، اقای عالی پیام،اقای بادکوبه ای، اقای لواسانی ،اقای فکور زاده  و سعید همای شاعر و 
خواننده جوان و ...هم چنین مرحوم اقای صدرا که انجمن امیر کبیررا بر گزار می نموداولین بار اشعارشان را درانجمن  ما قرائت کردند.

هم زمان با انتشار این شماره از مجله آزادی نمایشگاهی از آثار  استاد محمود 
زنده رودی  درایران تشکیل شده است که می تواند بسیاری از تشنگان دیدار  
آثار ارزشمند استادرا  سیراب کند.استاد زنده رودی که در خارج از کشور 
بانام خانوادگی » زنده«  شهرت دارد تا کنون آثاربارزشی را در نمایشگاهها  
و گالری های مهم  اروپا و آمریکا و خاوردور و همچنین کشورهای عربی به 
نمایش گذاشته و هم اکنون بسیاری از مجموعه داران  بزرگ جهان  آثار بر 

بوم نشسته ویا بافته شده  استاد را در مجموعه های خود دارند. 
محمودزنده رودی درسال 1943 درایران بدنیا آمد. نقاشی را دوست داشت 
اما برای تأمین هزینه زندگی مجبورشد به روزنامه نگاری روی بیاورد که آنهم 
معموال در ایران  به عنوان شغل دوم برگزیده می شود و درآمد چندانی ندارد.  
 لذا درسال 1978 همزمان با آغاز شورش ها ی سراسری ،  ایران را ترک کردو 
درفرانسه اقامت گزید.او طراحی پارچه های وطنی را با مجموعه خط و نقاشی 
العاده مورد  ارائه کرد که فوق  را دراین زمینه  باارزشی  و کارهای  انجام داد 

توجه طراحان بین المللی نیز قرار گرفته است . 
کتاب   درایران  رودی  زنده  محمود  استاد  آثار  نمایشگاه  برگزاری  با  همزمان 
نفیسی  با چاپ رنگی و کاغذ گالسه بسیار مرغوب حاوی تصاویری از آثار 
استاد  در تهران به چاپ رسیده و در نمایشگاه برای فروش عرضه گردیده 
فارسی  زبانهای  به  که  را  کتاب  این  جلد  روی  از  تصویری  دراینجا   . است 
وفرانسه     منتشر شده است  می بینید. استادزنده رودی این کتاب را به 
»شهریارغریبی«که ساکن مونتروی سویس است و گالری دو پاله اورینتال را 

دارد و از مشوقین هنرمندان ایرانی است  تقدیم کرده است . 

معرفی کتاب  تازه ی استاد محمود زنده رودی
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است  دبستان  ششم  کالس  حد  در 
مذهبی  مزخرفات  از  پر  مغزشان  و 
داشت؟  میتوان  انتظاری  چه  است 
کار  بازار  وضعیت  پیش بینی  درباره 
سال  کار  بازار  گفت:”...   95 سال  در 
رکود  در   94 سال  همانند  جدید 
خواهد بود و بر خالف تبلیغات صورت 
گرفته اتفاقی را در این بازار نمی توان 
هر  شد  معلوم  پس  کرد...”  پیش بینی 
اقتصاد  مورد  در  آخوندی  دولت  چه 
ای  یاوه  میگوید  مردم  به  کار  ایجاد  و 
بیش نیست. ایشان در ادامه پوشاندن 
ندانم کاریهای خود موضوع بحث عدم 
مدیریت را عوض کرد و گفت :”... افراد 
باید  دانشگاهی  تحصیالت  دنبال  به 
کار  بازار  دارای  رشته های  دنبال  به 
انتخاب  زمان  در  متاسفانه  اما  باشند 
پیروی  و  مدرک  دنبال  به  تنها  رشته 
از فرهنگ مدرک  گرایی و نه بازار کار 
را  الزم  فرصت های  کار  بازار  هستند. 
برای رشته های کاربردی دارد اما یقینا 
برای چنین حجمی از فارغ التحصیالن 
کار  بازار  کمبود  با  جغرافیا  و  تاریخ 
مواجه می شویم...” به عبارت ساده تر 
این ابلهان نه میتوانند بازار کار ایجاد 
کنند و نه میتوانند دروس دانشگاهی 
تنظیم  امروزی  روز  و  حال  طبق  را 
غافل  بخورد.  جامعه  بدرد  که  کنند 
افراد  این  از  بسیاری  تعداد  اینکه  از 
مهندسی  و  پزشکی  های  رشته  در 
با  ابشان  بیکارند.  ولی  کرده  تحصیل 
بنیاد خاطر نشان  برنامه های  بر  اشاره 
کرد:”... ایجاد فرصت های شغلی جدید 
گسترش  نمایشگاه ها،  برگزاری  با 
قیمتی،  سنگ های  بخش  در  اشتغال 
پوشش  تحت  افراد  اشتغال  توسعه 
راه اندازی  بهزیستی،  و  امداد  کمیته  
بنیاد  برنامه های  از  گلخانه ای  شهرک 
استان  تعاون  و  کارآفرینی  توسعه 
سال  در  اشتغال  ایجاد  برای  تهران 
95 است...” ببینید کار مملکت به کجا 
مشاغل  استاد  این  که  است  رسیده 
زرگری و باغبانی را برای قشر تحصیل 
کرده تجویز میکند. بعد ایشان شاکی 
تعریف  جدید  مشاغل  چرا  که  است 
 : فرمودند  ایشان  مثال  برای  نمیشود. 
“... پیک موتوری در واقعیت بازار کار 
یک شغل محسوب می شود اما در عمل 
نتوانسته ایم آن را جزو مشاغل تعریف 
مشاغل  ایجاد  امکان  درواقع  کنیم. 
مشاغل  این  اما  دارد  وجود  جدید 
تعریف نمی شوند...” همانطوریکه همه 
ایران  مردم  از  زیادی  تعداد  میدانند 
برای جبران کمبودهای مالی مجبور به 
داشتن کار دوم و حتی سوم میباشند 
البد  باربری.  و  کشی  مسافر  قبیل  از 
دولت  تعریف شود  مشاغل  این  وقتی 

بازار  ما  بعله  که  آمار میدهد  آخوندی 
کار ایجاد کردیم!!! 

در مورد مدیریت محیط زیست هم که 
واقعأ باید به این جماعت نادان آفرین 
بر  عالوه  است  یقین  که  آنچه  گفت. 
ضد  است،  خرد  بی  امت  این  اینکه 
برای  که  اقلیمی   . میباشد  نیز  ایرانی 
مشکالت  همه  با  سال  هزار  چندین 
های  دغدغه  و  خشکسالی  با  آبی  کم 
کشاورزی هنوز زنده بود تحت رهبری 
های داهیانه این بیگانه پرستان امتی 
در سی و هفت سال اخیر رو به نابودی 
کامل است. سد سازی های بی رویه و 
جهاد  بهانه  به  مراتع  و  جنگلها  نابوی 
کشاورزی که یک چیزی تو مایه های 
بدون  و   ، میباشد  مقاومتی  اقتصاد 
هوایی  و  آب  ویژگیهای  به  توجه 
و  زمینی  زیر  آبهای  منابع  ،اکثریت 
تاالب ها و دریاچه ها و رودخانه ها را 
نابود کرده و تقصیر این و آن میاندازند. 
یادش بخیر پرزیدنت مموتی که وقتی 
از او پرسیدند چرا اوضاع آب و هوایی 
است  شده  وخیم  جنوبی  استانهای 
جواب داد دشمن قبل از ورود ابرهای 
میخشکاند  را  آنها  ایران  به  زا  باران 
از  شنی  طوفانهای  این  همچنین  و 
کشورهای دیگر ناحیه به ایران میآید. 
آخوندی  خبرگزاری  از  گزراشی  طبق 
مهر قائم مقام وزیر نیرو گفت: “... در 
تعریف  190 شهر  و  هزار  ما  بخش آب 
شده برای آب رسانی داریم. در فصول 
گرم سال گذشته 547 شهر در شرایط 
پیش بینی  و  داشتند  قرار  آبی  تنش 
امسال  گرم  فصول  برای  که  می شود 
آبی  دارای مشکالت  حدود 450 شهر 
شده  انجام  که  اقداماتی  با  و  باشند 
از  آبی  تنش  دارای  شهرهای  تعداد 
امسال  تابستان  تا  گذشته  تابستان 
به  ما  نگاه  حال  است.  یافته  کاهش 
روز  شرایط  با  بارندگی ها  وضعیت 
است و اگر شرایط بهتر شود، می توان 
تنش  دارای  شهرهای  تعداد  که  گفت 
این  از  غیر  اگر  و  می شوند  کمتر  آبی 
مشکل  دارای  شهرهای  تعداد  باشد 
بشود...”  هم  بیشتر  است  ممکن  آب 
این حرفها  به زبان ساده میشود همه 
و اقدامات به باران بستگی دارد. حاال 
مدارس  تحصیلکرده  علمای  از  اگر 
اینها  میگویند  آنها  بپرسید  فیضیه 
نخواندن  و  کاری  گناه  بخاطر  همه 
نماز و این مهمالت است. بی لیاقتی و 
ناتوانی خود را در امورات ایران نشان 
داده اند پس فعأل مدیریت جهانی هم 

را بگذارید دم کوزه تا اطالع ثانوی. 

 Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

رد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

تیمور شهابی

جنگ بین رهبران ا جمهوری اسالمی برسرزبان انگلیسی
و  آموزش  زارت   : آلمان  صدای   
از  که  کرده  اعالم  ایران  پرورش 
فرانسوی،  آلمانی،  زبان   5 پس  این 
نیز  روسی  و  ایتالیایی  اسپانیایی، 
خواهند  تدریس  ایران  مدارس  در 
سیاسی  دعوای  یک  آیا  این  شد. 
وضعیت  بهبود  برای  راهی  یا  است 
زبان  آموزش  جنجال  زبان؟  آموزش 
تمامی  ظاهرا  ایران  در  انگلیسی 
آیت اهلل  بین  "پینگ پونگ"  ندارد. 
خامنه ای و حسن روحانی بر سر این 
حالی  در  دارد.  ادامه  همچنان  ماجرا 
آموزش  اسالمی  جمهوری  رهبر  که 
نفوذ  برای  راهی  را  انگلیسی  زبان 
می داند،  کشور  به  سلطه"  "نظام 
"دریچه ای  را  آن  رئیس جمهوری 
جدید از علم و دانش و فهم جهان" 

ارزیابی می کند.
این جدال  نیست که  خیلی مشخص 
خامنه ای  واهمه  چیست؟  سر  بر 
غربی؟  فرهنگ  استیالی  از 
یا  روحانی؟  دولت  با  مخالف خوانی 

دغدغه آموزش؟
علی اصغر رمضان پور، معاون پیشین 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
نقد  است  معتقد  خاتمی  دولت  در 
دوران  در  خصوص  به  روحانی  دولت 
پس از برجام، پیش زمینه اصلی اکثر 
اظهارات این روزهای خامنه ای است. 
به نظر این تحلیلگر سیاسی، نقدهای 
اخیر خامنه ای از سبک زندگی مردم 

نیز بر همین موج سوار است.
را  مسئله  رمضان پور  حال  این  با 
به  دانسته،  چیزها  این  از  عمیق تر 
خامنه ای  »آقای  می گوید:  دویچه وله 
به طور کلی سبک زندگی مردم ایران 
در امور روزمره از خط و زبان گرفته 
انواع  و  پوشیدن  لباس  و  معماری  تا 
دید  با  را  آنان  تفریحات  و  مراسم 
انتقادی نگاه می کند. این نگاه تا حد 
زیادی متاثر از تاثیرپذیری او از نگاه 
است.  قطب  سید  مانند  متفکرانی 
مردم  زندگی  سبک  در  نگاه  این  در 

ایران نوعی "جاهلیت" و تحت تاثیر 
می شود  دیده  بودن  غرب  فرهنگ 
جاهلیت  فرهنگ  عنوان  به  که 
ارزیابی،  این  در  می شود.  توصیف 
اصلی  زبان  عنوان  به  انگلیسی  زبان 
می شود.  شناخته  جاهلیت  ترویج 
در  خامنه ای  آقای  هم  این  از  پیش 
انقالب  عالی  شورای  به  زمینه  این 
عمومی  فرهنگ  شورای  و  فرهنگی 
به  منجر  که  بود  کرده  توصیه هایی 
هدف  همین  با  تشکیالتی  راه اندازی 
شد. اما این طرح به دلیل مغایرت با 
عمال  ایران  جامعه  عمومی  فرهنگ 

غیرقابل اجرا بوده است.«
آموزش 5 زبان در کنار انگلیسی

سر  بر  لفظی  مجادالت  این  میان  در 
وزارت  حاال  انگلیسی،  زبان  آموزش 
ختم  برای  ظاهرا  پرورش  و  آموزش 
به  پس  این  از  که  کرده  اعالم  غائله 
زبان   5 عربی،  و  انگلیسی  موازات 
ایتالیایی،  اسپانیایی،  فرانسوی، 
آلمانی و روسی نیز در مدارس ایران 

تدریس خواهند شد.
آموزش  که  شده  تصریح  البته 
تنها  و  نیست  اجباری  زبان ها  این 
 15 حداقل  تقاضای  صورت  در 
آنان  برای  کالس ها  این  دانش آموز، 

برگزار خواهد شد.

مدیریت جهانی 
دانش  و  علم  به  تکیه  با  نه  البته 
بلکه  امروزی  شیوه  به  جدید  دوران 
استناد  با  و  امتی  اسالمی-  سبک  به 
ساله  صد  چند  و  هزار  رخدادهای  به 
و  بیابانگرد  اعراب  دوران  در  گذشته 
مذهب بی نظیرشان که در هیچ جای 
همتای  نمیتوان  انتها  بی  کهکشان 
در  امت  این  از  کدام  هر  دید.  را  آن 
توسط  به  جهانی  مدیریت  راستای 
و  ُکشت  مشغول  اسالمی  دولتهای 
هدف  و  آرزو  این  و  کشتارهمدیگرند 
امتی کردن عالم و آدم از وقتی شیب 
امام  تا  شدند  آن  بر  کفار  که  گرفت 
راحل را با سالم و صلوات از زیر درخت 
سیب بفرستند به ایران تا ایشان زمام 
امور را در دست بگیرد و دنیا را از شر 
فقید  ایراندوست  و  ایرانساز  پادشاه 
افتخار  پر  ملت  کند.  راحت   ، پهلوی 
ایران هم که مژه را در الی سوره بقره 
جماعت  و  امام  رهبری  با  بود  دیده 
کاسه   ، اسالمی  بیرق  با  به سر  عمامه 
کوزه هر چه منطق و خرد و انسانیت 
به  کاکل  نتیجه  که  ریخت  بهم  را 
سرش را میتوان امروز در منطقه امت 
خلیفه  هم  اون  دید.  خاورمیانه  پرور 
جنون  خودش  بنوع  که  داعش  سنی 
را  او  مغز  اسالم  بخار  و  دارد  اسالمی 
رژیم  از  اینهم  و  است  انداخته  کار  از 
شیعه آخوندی که در فکر راه انداختن 
جالبتر   . است  اسالمی  امپراطوری 
اسالم  سنگ  همه  که  اینست  همه  از 
قوانین  با  و  میزنند  سینه  به  را  عزیز 
و طرز فکر واپسگرا میخواهند جامعه 
فلکزده  امت  برای  را  متدین  و  سالم 
راه بیاندازند. اولین کاری که میکنند، 
یکدیگر  جان  به  را  وامانده  امت 
در  را  همدیگر  دمار  که  میاندازند 
حاال  بود  کم  قومی  اختالفات  بیآورند. 
مذهب هم بهش اضافه شد. خالصه که 
شلوار  کشیدن  باال  توانایی  امت  این 
خودش را ندارد ، چه برسد به مدیریت 
صیاد  پرویز  آقای  صمد  بقول  جهانی. 
مدیریت  ما  مثل  نمیتونه  هیشکی   “

این  اکثریت  البته  بکنه”.  جهانی 
 ، ندارد  هم  داری  لیاقت طویله   ، امت 
مدیریت   ، پیشکشتان  داری  مملکت 
این ادعا را  اثبات  جهانی هم طلبتان. 
بشری  ضد  رژیم  کارنامه  در  میتوان 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  آخوندی 
منطقه  یک  درجه  حکومتهای  بقیه 
میدانهای  در  آنچه  همه  کرد.  پیدا 
و  اقتصادی   ، اخالقی  و  اجتماعی 
 ، است  پوسیده  و  خراب  سیاسی 
نتیجه سیاست ها و فرهنگ سازیهای 
مبنای  بر  که  است  اسالمی  آخوندی- 
گذاری  پایه  آنها  اهریمنی  باورهای 
حال  در  است  و سی هفت سال  شده 
اجرا میباشد. گردن این و آن انداختن 
ایست  جبهه  فقط  سازی  دشمن  و 
کار  خرابکاریهایشان.  پوشاندن  برای 
های  تحریم  که  رساندند  بجایی  را 
و  شدند  متحمل  را  سنگینی  بسیار 
شب  خیمه  آنهمه  با  شدند  مجبور 
زیانهای   ، ژوکندی  لبخندها  و  بازی 
زد  با  را  ایران  مردم  به  ناپذیر  جبران 
، ماستمالی کنند. دزدان  با کفار  وبند 
سرگردنه و راهزنان و کارچاق کنان که 
بر  همه  هاست  تحریم  این  در  نانشان 
انقالب  فرزانه  رهبر  دستورات  مبنای 
به نوایی رسیدند. وقتی که معلوم شد 

عالم  بقیه  با  نمیتواند  آخوندی  رژیم 
طبق   ، بکند  اقتصادی  ستد  و  داد 
راه   “ مقاومتی  اقتصاد   “ آقا  فرمایش 
مملکت  اقتصاد  چرخ  که  انداختند 
عبرت  درس  کفار  به  و  بچرخانند  را 
بهمانیم منتهی  بدهند که ما فالنیم و 
چون عقلشان درست کار نمیکند بدتر 
با  چوب الی چرخ اقتصاد گذاشتند و 
دزدیهای سرسام آور و چاپیدن ثروت 
تحریمها  زدن  دور  و  قاچاق  و  ملی 

اوضاع را به حال مرگ انداختند. 
مسعود  ایسنا  خبرگزاری  گزارش  به 
فرهنگ  و  بسیج  امور  معاون  جزایری 
دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت 
:” ... بزرگنمایی تحریم و رفع تحریم ها 
از  دور  به  و  انحرافی  گفتمان  یک 
تأثیر  برای  موجود  محض  واقعیات 
ساختن  مرعوب  و  عمومی  افکار  بر 
از  کار  که  بعله، حاال  است...”  مخاطب 
کار گذشته این بسیجی نابغه دو قرت 
و نیمش باال افتاده و مهمل میبافد. اگر 
بحران سازی و دشمنی و منم منم های 
مذهبی نبود رژیم آخوندی تا حاال صد 
و  مهمل  آنقدر  بود.  پوسانده  کفن 
هجویات من در آوردی نشخوار کرده 
امر  و  است  کرده  قاطی  مغزشان  اند 
بهشان مشتبه شده که علی آباد شهر 

متروپولیتن میباشد. به گزارش ایسنا، 
جمعه  امام  الهدی  علم  احمد  آخوند 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  و  مشهد 
خوانی  روضه  در  رضوی  خراسان 
جمعه خطاب به نمازگزاران گفت: “...: 
رهبری  به  وسیله  مقاومتی  اقتصاد 
اصطالح  این  و  شد  نظام  ادبیات  وارد 
برای  که  اصطالحاتی  تمام  بین  در 
ماهیت های مختلف و متنوع اقتصادی 
مباحث  در  و  اقتصادی  مکتب های  در 
متخصصین  و  دانشمندان  و  فناوران 
این  واقع  در  می شود  مطرح  اقتصاد 
یک اصطالح جدید و یک ابتکار خاص 
همین  بعله  است...”  تخصصی  و  فنی 
که  بود  تخصصی  و  فنی  خاص  ابتکار 
کار را به اینجا رساند. فقر و بیکاری و 
چندین بدبختی ها و کمبودهای دیگر 
ایشان  است.  نوابغ  این  تخصص  جزو 
ادامه میدهد که :”... این انقالب نیامد 
غذا  مردم  که  کند  ایجاد  را  نظامی  تا 
بخورند، یک عده کاسبی کنند و یک 
آمد  انقالب  مدیریت،  و  وزارت  عده 
ما  و  کند  عوض  را  جهان  مدیریت  تا 
دموکراسی  مقابل  در  مدیریتی  الگوی 
فرسوده  و  خورده  شکست  ساله   250
دهیم...”  نشان  جهان  به  لیبرالیسم 
کامأل مشهود است که عقل این آخوند 
متحجر پاره آجر بر میدارد. حاال کاری 
به مدیریت جهانی نداریم چون مشت 
این  که  دید  باید  و  است  نمونه خروار 
که  اند  کرده  چه  ایران  در  خردان  بی 
میخواهند طرح آنرا برای دنیا بریزند. 

کارآفرینی  توسعه  بنیاد  مدیرعامل 
مصاحبه  در  تهران  استان  تعاون  و 
 “ آنا  اقتصادی”  گروه  باخبرنگار  ای 
مناسب  ریزی  برنامه   :”...عدم  گفت 
علل  مهم  ترین  از  داخلی  تولید  برای 
نبود  است،  کار  بازار  در  موجود  رکود 
بازاریابی  عدم  الزم،  زیرساخت های 
مناسب و اتصال  به بازارهای منطقه  ای 
از دیگر عوامل  و جهانی  بین المللی  و 
رکود بازار کار محسوب می شوند...” به 
نادانی  و  کاری  ندانم  تر  ساده  عبارت 
 . کمبودهاست  این  بر  دلیل  آنان 
سوادشان  امت  این  رهبران  که  وقتی 

بقیه : رودیارد کیپلینگ
اگر بتوانی برای جمعی سخن برانی،

وازخودپُرنگوئی ومحاسنت 
برنشماری،

یا ُمصاحب ومالزم پادشاهان باشی،
وفروتن بمانی؛

اگر دشمنان ودوستان صدیق ، 
نتوانند ترا بیازارند؛

اگر همه ی انسان ها برایت باارزش باشند،

اما هیچ کس ،
نه بیش از شایستگی ؛

اگر بتوانی  هردقیقه ی سنگدل را
باشصت ثانیه ی باارزش پُرکنی ؛

دنیا وآنچه درآن است ،
ازآِن تو خواهدبود، پسرم!

مهم تر این که ،
تو یک مرد خواهی بود.!
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برخی از اصطالحات.

نبود،  یخچال  که  قدیم  درزمان 
تهران،  در  قنات  آب  خنک ترین 
قصر  زندان  بعدها  که  بود  قناتی 
از  بعد  شد.  بنا  و  ساخته  آن  در 
مي افتاد،  زندان  به  هرکس  آن، 
بخوره. خنک  آب  رفته   مي گفتند 
همه  شامل  بعدها  اصطالح  این  و 
 زنداني هایي شد که به زندان مي افتادند!!

تعارف شاه عبدالعظیمی     
  

دودی  ماشین  با  تهرانیها  که  یما  قد 
عبدالعظیم شاه  زیارت   میرفتند 

برگشت  و  رفت  پول 
میدادند اول  باید  را   ماشین 

که  ری  شهر  اهالی  همین  برای 
پول  ها  تهرانی  چون  بودند  مطمئن 
خانه   به  حتما  و  دادند  قبال  را  بلیط 
میکردند  تعارف  الکی  برمیگردند 
باشین!!! ما  پیش  شب  خدا  را  تو   که 

از آنجا تعارف شاه عبدالعظیمی ضرب المثل 
شد. 

 جورکسی را کشیدن
جامهای شراب در قدیم دارای هفت خط 
بودند و هرکس بنا بر ظرفیتش تا یک 
بنوشد. شراب  میتوانست  خاص   خط 

از  بودند  عبارت  خطها   این 
3-اشک4- 2-فرودینه    1-مزور   

ازرق  5-بصره   6-بغداد    7-جور.
بود  قهاری  خوار  شراب  هرکس 
شراب  هفتم  خط  تا  میتوانست  و 
میشد. معروف  خط  هفت  به   بخورد 

برای خودنمایی  بعضی مواقع شخصی 
هفتم  خط  تا  جام  کردن  پر  تقاضای 
میکرد ولی نمیتوانست همه شراب را 
اینجا دوستانش برای حفظ  بنوشد.در 
آبروی او تا خط جور ,شراب او را سر 
را  کسی  جور  اصطالح  و  میکشیدند 

کشیدن از اینجا ضرب المثل گردید

اصطالح “بوق سگ” چیست؟
تا  صبح  از  شود  می  گفته  اینکه 
چه!! یعنی  کارم  سر  سگ   بوق 

مدخل  چهار  دارای  بازارها  قدیم  در 
بودند که شبانگاهان آنان را با درهای 
بزرگ می بستند. وتمامی دکانها نیز به 
همین طریق قفل می شدند. از آنجا که 
همیشه احتمال خطر میرفت،نگهبانانی 
نیز شب در بازار پاسبانی میدادند. به 
توانستندتمامی  نمی  اینکه  دلیل 
سگهای  کنند،  کنترل  را  بازار 
جز  به  که  داشتند  همراه  به  وحشی 

خودشان به دیگری رحم نمی کردند.
از  معینی  ساعت  در  شب،  پاسبانان 
شب، در بوق بزرگی که ازشاخ قوچ بود 
 . دمیدند  می  معینی  زمان  فاصله  با   ،
بدین معنا که عنقریب سگها را دربازار 
رها خواهیم کرد. دکانداران نیز سریع 
وبه  کرده  ترک  را  خود  کسب  محل 
مشتریان خود میگفتند دیر وقت است 
وبوق سگ را نواختند. از آن زمان بوق 
! گرفته  معنا  بودن  دیر  اصطالح  سگ 

کیسه کردن ماست
به مختارالسلطنه گفتند که ماست در 
فرمان  است.  گران شده  تهران خیلی 
چندی  از  پس  کنند.  ارزان  تا  داد 
ناشناس به یکی از دکان های شهر سر 
زد و ماست خواست.ماست فروش که 

او را نشناخته بود پرسید :

ماست  ؟  می خواهی  ماستی  جور  چه   
! مختارالسلطنه  ماست  یا   خوب 
 وی شگفت زده از این دو گونه ماست پرسید.

خوب  ماست  گفت:  فروش  ماست 
و  می گیرند  شیر  از  که  است  همان 
دلخواه  بهای  با  و  است  آب  بدون 
مختارالسلطنه  ماست  می فروشیم. 
جلوی  در  که  است  دوغ  تغار  همین 
آن  سوم  یک  که  می بینی  دکان 
است  آب  آن  دیگر  سوم  دو  و  ماست 
گفته  مختارالسلطنه  که  بهایی  به  و 
می خواهی؟! کدام  از  تو   می فروشیم. 

مختارالسلطنه دستور داد ماست

از  وارونه  دکانش  جلوی  را  فروش   
تنبانش  بند  و  کرده  آویزان  درختی 
سپس  ببندند.  سفت  کمر  دور  را 
لنگه های  در  باال  از  را  دوغ  تغار 
آویزان  آنقدر  و  بریزند  تنبانش 
به  که  آب هایی  همه  تا  دارند  نگهش 
بچکد! بیرون  تنبان  از  افزوده   ماست 

این  از  فروشنده ها  دیگر  چون 
همگی  شدند،  آگاه  داستان 
کردند!!! کیسه  را   ماست ها 

کیسه  ماستشو  فالنی  میگن  وقتی 
کرده یعنی این..

فنجان قهوه 
ی  قهوه  فنجان   به  نگاهی  مشتری 
خود کرد وبا عصبانیت  به پیشخدمت 

رستوران گفت : 
- آقا ! یک  حیوان توی  قهوه من است  

معنی این چیست ؟
مستخدم جواب داد:

اطالعی  چیزها   واینجور  ازفال  من   -
ندارم . اگر می خواهید کسی برایتان 
دیگری   محل  به  لطفًا  بگیرد   فال 

مراجعه کنید.

بوهای مختلف
 23 به  بوهارا    ، سازی  عطر  صنعت 
گروه تقسیم کرده است : گروه بوهای 
نعنائی ، میوه ای ، کامفری ، بنفشه ای 
، وغیره ... عالوه بر این  ، برای  توصیف 
هر  یک از این  عطرها  از اصطالحاتی  
ی  کننده  بیان  که  گیرد  می  کمک 
 . آنهاست  میان  مختصر   تفاوتهای 
، جذال،  ، سرئ  دلنشین  تند،   : نظیر 
مالیم ، سنگین ، خشک ، چرب و اوج 

گیرنده 

موریانه ها
ها  موریانه  گرمسیری  درنواحی 
هرشیئی چوبی را  می خورند وازبین 
می  زیادی  خسارات  برند.وباعث  می 
تعویق  به  باعث  حتی  شوند.بطوریکه 
می  ساختمانی  های  پروژه  انداختن 
از  دفاع  راه  بهترین  امروز  تا  شوند. 
بارور  حشره   این  درمقابل   چوب  
تحت  قطران   جوهر  با  چوب  کردن 
تقطیر  از  که  مایعی  است   زیاد  فشار 
شیره  درخت صنوبر  بدست می آید 
بد  ی  مزه  و  تند  بسیار  بوی  ودارای 
است . بااستفاده ازاین روش می توان 
سال    25 مدت  برای  حداقل  را  چوب 

در نواحی گرمسیری حفظ کرد.

هرپیاز منبعی از 
پنی سیلین است

به  األیام   قدیم  از  اقوام  از  بسیاری 
برده  پی  پیاز  وداروئی  طبی   خواص  
های  یافته  ر  نیز  امروز  طب   . بودند 
می  تأیید  بسیاری   درموارد  را  آنان 
 ، فسفر  مقدارزیادی  دارای  پیاز  کند. 
کلسیم   ، سیلیسیم   ، فلور،ریالکالیوم 
است  مختلف  های  ویتامین  و  آهن   ،
برای  که  هستند  موادی  اینها  وهمه 
دارند.طب  ضرورت  بدن   سالمت 
وقتی  که  کند  می  توصیه  گیاهی  

به عفونت نشست   یا  زخمی آب آورد 
زخم  روی  داغ  داغ  و  بپزند  پیازرا 
برای  تنها  نه  هم  ها  کولی  بگذارند. 
بدن  خود   ضعیف  کودکان   تقویت 
روی  بلکه  کنند   می  مالی  پیاز  آنهارا 
از  از جمله زخم هائی  که   ، هرزخمی 
پیاز  آیند   می  پدید  ماروزنبور   نیش 

میمالند.

مقایسه انسان وفیل
درمورد قدرت فیل تاکنون داستانهای 
زیادی گفته شده است . اما تحقیقات 
متوسط  بطوذ  که  است  داده  نشان 
چهل  قدرت  با  برابر  فیل  یک  قدرت 

مرد است .

 دردنیای ماهی ها
ماهی  نوع  هزار  بیست  حدود  تاکنون 
درکره زمین شناسائی شده  است ولی 
ششم   یک  فقط  که  بدانید  نیست  بد 
این ماهی ها  درآبهای شیرین زندگی 
می کنند وبقیه دراقیانوسها ودریاهائی  

که آب شور دارند زندگی می کنند.

کایاک اسکیموها
که  مخصوصی  قایق  »کایاک« 
کنند   می  استفاده  ازآن  اسکیموها  
شناوراست   نوع ساک  یک  درحقیقت 
زیرا تمامًا از پوست ساخته شده است 
اسکیموها  اسکلت بدنه  این قایق را 
رویش  بعد  سازند   می  چوب  با  ابتدا 

می  فوک  پوست  ی  بوسیله  کاماًل   را 
درشکاف  پاروزن  نگاه    . پوشانند 
قایق   عقب  درقسمت   که  کوچکی 

وجود دارد نشسته  پارو می زند.

روشنائی در ایام گذشته
وجود  وگاز  برق  که  گذشته  درایام 
نداشت  وحتی استفاده  از نفت سفید  
مردم  نبود   رایج  روشنائی   برای  هم 
می  استفاده  شمع  از   اینکار  برای  

کردند.
دونوع شمع   درست می  ایام   درآن 
 . پیه  از  دیگری  و  موم   از  یکی  شد. 
فقط   بود  قیمت   گران  که  اول  ازنوع 
می  استفاده  وثروتمندان   اشراف 
کردند وافراد عادی  برای روشن کردن  
پیه   از  که  را  هائی  شمع  خود   منازل 

درست شده بود  بکار می بردند.

موش اهرام
نواحی   در  که  را    » اهرام   « موش 
کند   می  زندگی   آفریقا  صحرائی  
این  زیرا  نامند   می  دوپاهم  ک.ش 
از  فقط  رفتن   راه  موقع  در  حیوان  
دوپای  بلند عقبی خود  استفاده می 
کند ودوپای جلو  او درموقع راه رفتن 

بال استفاده است .

خست اسکاتلندی
شلوار  خواست  می  اسکاتلندی  یک 
خیاطی  که  دوستش  پیش  بدوزد. 
شلوار   یک  گفت  او  وبه  رفت  داشت 

برایش بدوزد. خیاط جواب داد:
من  دوست  شما  چون  خوب  بسیار   -
ازشما   شلوار  دوختن   برای  هستید  

سی پوند می گیرم .
اسکاتلندی گفت :

- نه . بیست پوند می دهم .
خیاط جواب داد:

 ، باشد  ولی  کند  می  ضرر  آنکه  با   -

ازشما 20 پوند می گیرم .
اسکاتلندی گفت :
- نه 15 پوند بگیر.

 خیاط که عصبانی شده بود گفت : 
اینقدر   که شما  است  - خیلی عجیب 
زحمت  می کشید من برای انکه ثابت 
کنم دوستی ارزش دارد  این شلواررا  

برای شما مجانی می دوزم .
اسکاتلندی لحظه ای فکر کردوگفت :

من  ودوستی  گوئی  می  راست  اگر    -
شلوار  دوتا  پس  دارد  ارزش  برایت  

مجانی  برای من بدوز.

قدیم ترین تمدن جهان
تمدن  که  بود  براین  اعتقاد   زمانی 
چینی  قدیمی ترین  تمدن جهان است  
حقیقت  این  که  دانیم  می  اکنون  اما 
نشانه  اولین  وقتی  درحقیقت   ندارد. 
تمدن   ظاهرشد  درچین   تمدن  های  
های بسیاری  در جهان وجود داشتند 
که در عین حال  بسیار قدیمی بودند.

آمده  زیادی  کتابهای  در  جمله  ز 
تمدن  های  نشانه  نخستین  که  است 
باز  دیر  از  که  النهرین  بین  منطقه  به 
می  باز  است   بوده  ایران  به  متعلق 

گردد.

کـوتاه
وخواندنی کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و
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نکته ای عجیب درباره گوریل ها
انسانی  هیچ  انگشت  اثر  که  همانگونه 
شبیه بیکدیگر نیست ، اثر بینی  گوریل 

ها نیز هیچیک باهم شباهتی ندارند.

فیلهای صحرا
در  حجر   دوران  از  سنگهائی  تخته 
که  آمده  دست  به  شمالی   آفریقای 
نشان می دهد  زمانی فیل ها در »صحرا« 
اما  اند.  میزیسته  آفریقا  درشمال  واقع 
بعداز اینکه این منطقه به بیابان تبدیل 

شد فیلها نیز آنجارا ترک کردند.
دور«   از  رؤیت  قابل   « فیل   معنی 
ایجاد  با  قادرند  دور  ازراه  فیلها  است. 
پائین  بسیار  فرکانس  با  صداهائی 
این   . کنند  برقرار  ارتباط  بایکدیگر 
فرکانس آنقدر ضعیف است که گوش 

انسان قادر به شنیدن آن نیست .

آشوری ها
دراصل  که  هستند  قومی  ها  آشوری 
خاستگاه آنها دره فرات علیا ، شهرهای 
آشور و  نینوا است .حدود دوهزارسال 
اموری  دست  به  آشور  میالد   از  پیش 
ها  افتاد و زیر سلطه ی شاهان اموری 
- که قومی نیمه صحرانشین  درحوالی 
بودند  امروزی   وفلسطین  سوریه  
کردند.  ایجاد  بزرگی  امپراتوری     -
 600 مدت  به  ها  آشوری  امپراتوری 
بدست   سرانجام  تا  آورد  دوام  سال 
میتانی  به  موسوم  ی  خطه  از  سوارانی 
کاخ  گویند  می  شد.  پاشیده  ازهم 
این قوم  از شاهان  آشوربانیپال - یکی 
پُراز  میالد-  از  پیش   668  -627-
آن  دنیای  سراسر  از  گیاهان   و  کتاب 

روز بوده است.

جنگهای تروا
میالد   از  پیش   1100 تا   1600 از 
نامیده  یونان  امروز  که  ای  منطقه  در 
میشود  مردمانی میزیستند که به شهر 
با  ها  گفتند.مسینی  می  مسین  آنان  
سپرهای    ، برنزی  بلند  شمشیرهای 
برنز   از جنس  هائی  زره  و  بلند چرمی 
قلمرو  مردمان   جنگیدند.این  می 
تپه  داشتندوبرفراز  پادشاهی  کوچک 
ها استحکامات ویژه خودرا داشتند که 

پلیس  اکرو  یا  ای  تپه  آن شهرهای  به 
ها   مسین  نخبگان  از  گفتند.یکی  می 
تاالربزرگ  دروسط  که  داشت  قصری 
جنگاوران  که  بود  بزرگی  بخاری  آن  
به دور آن می نشستند واز دالوریهای 

خود درجنگها روایت می کردند.

فتح  چگونگی  یونانی  شاعر  هومر 
به دست مسین ها   را  بنام تروا  شهری 
که ده سال طول کشید توضیح می دهد.
افسانه  یک  تنها  را  هتح  این  مورخین 
امروز  که  تروا  بقایای  پنداشتند.اما  می 
است  کرده  متقاعد  آنهارا  وجوددارد 
هائی  واقعیت  از  تروا  فتح  داستان   که 
هومر  ی  بنوشته   . برخورداراست 
هلن«   « بنام  زنی  بخاطر  تروا  جنگ 
با  .او  است  بوده  اسپارت    مردم  از 
بنام  مسین  پادشاه  برادرآگاممنون 
عاشق  هلن  اما  کرد  ازدواج  منالوس 
شد.  پاریس  بنام  تروا  ی  شاهزاده 
فرارکردندو  تروا  به  وپاریس  هلن 
را  تروا  سردارانش  و  آگاممنون  
گرفتن  پس  کردندوخواستار  محاصره 

قهرمانانی  نام  جنگ  این  شدند.  هلن 
را  اودیسه  و  آشیل   ، هکتور  نظیر 
مسین  کرد.سرانجام  ثبت  درتاریخ 
شکم  داخل  در  خودرا  سربازان  که  ها 
اسبی چوبی پنهان کرده بودند به داخل 
با این  شهر تروا راه یافتند و نوانستند 

حیله تروارا تصرف کنند.

فرانسوی های ُگل
در  که  بودند  هائی  سلتیک  ها  گل 
امروزی   فرانسه  در  بویژه  اروپا  غرب 
بلند  موهای  ها  گل  چون  میزیستند. 
رومی  داشتند  درازی  های  ریش  و 
دانستند.350  می  وحشی  آنهارا  ها 
آلپ  از  ها  گل  میالد   از  پیش  سال 
بردند.اگرچه  هجوم  ُرم  به  و  گذشتند 
اما  شدند  رانده  بیرون  ُرم  از  بعدا 
در  ایتالیارا  شمال  سال  دویست  مدت 

سال   270 ها  خودداشتند.گل  تصرف 
پ.م. ترکیه امروزی را تصرف کردند.
سزار   ژولیوس  پ.م.   سال   50 حدود 
و  کرد  آغاز  هارا  گل  علیه  ای  مبارزه 
ُرمی  های  گل  به  را  امروزی  فرانسه 
ها  فرانک  دیگر  کرد.ازسوی  تبدیل 
ی  دوشاخه  به  که  بودند  آلمان  مردم 
شده  تقسیم  ها   ریپورین  و  سالیانها 
ویس  کلو  میالدی   486 بودند.درسال 
شاه فرانک  های سالیان  گل های رمی 
را  تحت انقیاد خود درآورد تا فرانسه 

وبلژیک مدرن را بوجود بیاورد.پس از 
میالدی   511 درسال  کلوویس  مرگ 
سرزمین او  تقسیم و تضعیف شدو گل 
ها فرانسه را تحت نفوذ خود درآوردند. 

جنگ تریاک چه بود؟

امپراتوران   1842 تا   1759 سال  از 
چین به بازرگانان اروپائی اجازه دادند 
وابریشم  چای  ژو   گوانگ  بندر  از  که 
کشورهای  به  و  کرده  خریداری 
این  پول   پرداخت  برای  ببرند.  خود 
تریاک  از  هندشرقی  شرکت  مواد 
هند  در  ها  تریاک  این   . کرد  استفاده 
چینی   کاالهای  وبجای  شد  می  کاشته 
می  پرداخت  چینی  فروشندگان  به 
ها  چینی  از  نقره  اخذ  با  شد.ازطرفی 
به  که  شد  می  آنهافروخته  به  تریاک 
این ترتیب اقتصاد چین با وضع بحرانی 
چین   1839 گردید.درمارس  روبرو 
حدود بیست هزار صندوق پراز تریاک  
کرد.درسال  مصادره  هارا  انگلیسی 
به  بریتانیا  جنگبی  کشتی   16  1840
بندر گوانگ ژو حمله کردند ونخستین 
 1842 آغازشد.درسال  تریاک  جنگ 
چین بندر هنگ کنگ را به بریتانیا  داد. 
در1856 پلیس چین یک کشتی را که 
کشور  آن  آبهای  در  بریتانیا  باپرچم 
دومین  کردو  ضبط  کرد  می  حرکت 
سرانجام  زد.   جرقه  را  تریاک  جنگ 
بیشتری  بنادر  مجبورشد  چین  دولت 
را برای تجارت با اروپا آزاد بگذارد و 
رفت وآمد اروپائی ها به شهرهای چین 
که تا آن زمان ممنوع بود آزاد گردید.

لنین یعنی چه ؟

 1924 درسال  که   1870 متولد  لنین 
کمونیستی  انقالبی   رهبر  کرد  وفات 
ایلیچ  والدمیر  دراصل  که  بود  روسیه 
انقالبی  که  داشت.زمانی  نام  اولیانوف 
سیبری  در  لنا  رود  کنار  از  و  شد 
نام  از  الهام  با  کرد  آغاز  را  مبارزاتش 
از  نامید.پس  لنین  خودرا  رود  این 
انقالبی که درسال 1905  صورت داد 
اما  میزیست  تبعید  در  نشد   موفق  و 
درسال 1917 پس از سقوط تزار  لنین 

به  روسیه بازگشت .
بعنوان   1917 اکتبر  انقالب  از  پس 
کمونیستها(   )اکنون  بلشویکها  رهبر  
داخلی  کرد.جنگ  حکمروائی  برکشور 
را ازسر گذراند و نام کشور را به اتحاد 
جماهیر شوروی تغییر داد.لنین درسال 
جای  استالین  و  کرد  وفات    1924

اوراگرفت  

دوتریوم چیست ؟
که  است  هیدروژن  نوعی  دوتریوم  
بکار  هیدروژنی  بمب  ساخت  برای 
می  دوتریوم  کیلوگرم  یک   . میرفت 
میلیون  سه  با  برابر  نیروئی  تواند 

کیلوگرم ذغال تولید کند.

اکو  و اکوستیک
اکو بازتاب صدائی است که مدت زمانی 
صوت  شنیدن  از  پس   کوتاه  بسیار 
به  درفارسی  و  رسد  می  بگوش  اصلی 
پژواک  تنها  .ما  گوئیم  می  پژواک  آن 
هائی را می توانیم بشنویم که  بیش از 
به  اصلی  از صوت  ثانیه پس  دهم  یک 

ما برسد.
اما اکوستیک به مطالعه پیرامون صداها 
و  آنها  ارسال  آنها   تولید  ی  نحوه  و 

شنیدن آنها  مربوط می شود.

نیتروژن و حیات ما
نیتروژن گازی بی بو ، بی رنگ  وفاقد 
ادامه  برای  که  است  جنبشی  نیروی 
بیش   . است  ضروری  بسیار  ما  حیات 
از 78 درصد هوائی که تنفس می کنیم 
نیتروژن  روزها  این   . است  نیتروژن 
بزرگتری  نقش  ما  حیات  ی  درادامه 

شود  می  گفته  گیرد.   می  برعهده  را 
سریعی  پیشرفت  با  پزشکی  علم  که 
بسیاری  درآینده  تواند  می  دارد  که 
دلیل  بهمین  کند.  درمان  بیماریهارا  از 
بعضی وصیت می کنند که پس از مرگ 
با  کنند  منجمد  نیتروژن  با  را  بدنشان 
این امید که روزی علم بتواند  بدن یخ 
باز  زندگی  به  باردیگر  آنهارا  ی  زده 

گرداند. 

اندازه گیری مقدار بارندگی 
اندازه  باید  بارد  می  که  بارانی  میزان 
گیری شود تا بر مبنای آن بتوانند وضع 
کشاورزی و آبیاری منطقه را پیش بینی 
و ارزیابی کنند. برای مثال اگر درمنطقه 
ای میزان بارندگی کمتراز 50 سانتیمتر 
باشد  کشاورزی درآن منطقه نتیجه ی 

مطلوبی نخواهد داشت .
 در بیشتر نقاط دنیا  مقدار بارندگی را 
می  سنج  باران  آن  به  که  دستگاهی  با 
مناطقی  در  گیرند.   می  اندازه  گویند 
است  سرسبز  بسیار  که  هندوستان  از 
میزان بارندگی درسال بیش از 1140 

سانتیمتر است .
را  باران  میزان  آن  با  که  دستگاهی 
 . است  ساده  بسیار  گیرند  می  اندازه 
آن  باالی  و  کرده  انتخاب  را  لوله  یک 
بسته  لوله  دهندانتهای  می  قرار  قیقی 

شده است تا آب باران از آن خارج 

این دستگاه را در جای مناسبی   نشود. 
ویک  دهند.  می  قرار  آزاد  هوای  در 
را که درلوله  پیمانه مدرج  میزان آبی 
جمع می شودرا اندازه می گیرد ونشان 

می دهد چه میزان باران باریده است .

چرا چشم گربه درتاریکی 
می درخشد؟

اگر به چشمان گربه با دقت نگاه کنید 
بهنگام روز مردمک آن بصورت  یک 
بسیار  ی  روزنه  یک  یا  و  کوتاه  خط 
بطور  وشبها  شود.  می  دیده  کوچک 
ضعیف  تا  شود  می  باز  مردمک  کامل 
ترین نوررا بخود جذب کند.  درپشت  
به  شبیه  ای  ماده  گربه   های  چشم 
آن  به  نوری  وقتی  که  وجوددارد  نقره 
اگر  بتابد  منعکس می شود ودرنتیجه 
نوری  درتاریکی شب   گربه   به چشم 

تابیده شود  ،می درخشد.
گربه  شنوائی   و  بینائی   ، بویائی  حس 
فوق العاده قوی است  و با چهاردندان 
های  پنجه  با  و  دارد  جلو  در  که  تیزی 
نوک تیزش می تواند بویژه درشبها به 
شکار بپردازد و طعمه خودرا پاره کرده 
جزء  ها  گربه  دلیل  بهمین   . بخورد  و 

شکارچیان ماهر بشمار می روند.

حمالت برق آسا
آلمان  ارتش  موفقیت  دالیل  از  یکی  
در آغاز جنگ دوم جهانی حمالت برق 
آسائی بود که اآلمانی ها بوسیله ی تانک 

وهواپیما انجام می دادند.
جنگ ئوم جهانی در حقیقت اولین جنگی 
بود که همه نقاط جهان را درآتش خود 
تا  گرفته  اروپا  دشتهای  از  سوزاند. 
از   ، شرقی  جنوب  آسیای  جنگلهای 
بیابانهای آفریقا تا جزایر اقیانوس اآرام ، 
از هدفهادی در اقیانوس اطلس تا بسیاری 
از نقاط دیگر جهان دراین جنگ درگیر 
شدند. دراین جنگ بیش از 17 میلیون 
افرادغیرنظامی  ودوبرابرآن  سربازو 

براثرگرسنگی تلف شدند.

پُرسش
 وپاسخ

علمی

آشیل

ژولیوس سزار
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صدای آلمان: استعفای احمد داوداوغلو 
نگران کننده ای  عمدتا  واکنش های 
اروپا  است.  برانگیخته  غرب  در 
مورد  در  قرارداد  سرنوشت  نگران 
ضمن  نیز  آمریکا  و  پناهجوهاست 
تاکید بر ادامه همکاری با ترکیه، ابراز 
امیدواری کرده که دمکراسی در ترکیه 

نقض نشود.
 استعفای احمد داوداوغلو، نخست وزیر 
ترکیه از رهبری حزب عدالت و توسعه 
او  برکناری  معنای  به  عمال  که  ترکیه 
با  هست،  هم  نخست وزیری  مقام  از 
روبرو  متفاوتی  بین المللی  واکنش های 
خبرهای  اخیر  روزهای  در  است.  شده 
میان  اختالف  بروز  باره  در  متفاوتی 
اردوغان،  طیب  رجب  و  داوداوغلو 
با  شد.  منتشر  ترکیه  جمهور  رئیس 
اعالم داوداوغلو مبنی بر کناره گیری از 
ترکیه  نخست وزیری  و  حزب  رهبری 
به نظر می رسد که این اختالف به سود 

اردوغان حل شده باشد.

به  هاول«  »واسالو  بشری  حقوق  جایزه 
آتنا فرقدانی تعلق گرفت

یکی از سه برنده ی امسال »بنیاد حقوق 
بشر« در تقدیر از »هنرمند منتقد خالق«، 
آتنا فرقدانی، کارتونیست ایرانی است. 
آتنا فرقدانی با گذراندن دوران حبس 
خود به تازگی از زندان اوین آزاد شده 

است.
فرقدانی  آتنا  آن که  از  بعد  روز  دو 
حقوق  بنیاد  شد،  آزاد  اوین  زندان  از 
بشر او را به عنوان یکی از دو برنده ی 
جایزه ی »واسالو هاول« در سال 2016 
معرفی کرد. این جایزه ی حقوق بشری 
 25 در  که  اسلو«  آزادی  »فوروم  در 
ماه مه در نروژ برگزار خواهد شد، به 

برندگان تقدیم خواهد شد.
امسال این بنیاد 3 هنرمند منتقد را به

با  مذاکره  در  اصلی  طرف  داوداوغلو 
اتحادیه اروپا بر سر حصول قرارداد در 
مورد مهار حرکت پناهجویان به سوی 

اروپا بود.
سیاست  مسئول  موگرینی،  فردریکا 
که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  خارجی 
برای  داوداوغلو  استعفای  پیامدهای 

قرارداد یادشده نامعلوم است.
کوسوو  به  سفری  جریان  در  که  او   
سخن می گفت، نتیجه گیری از استعفای 
داوداوغلو را زودهنگام توصیف کرد و 

افزود:
کرد  خواهیم  صحبت  ترکیه  با  »ما   
که  کرد  خواهیم  تعیین  مشترکا  و 
همکاری در مورد قرارداد به کدام سو 

خواهد رفت.«
از  اغلب  اروپا  اتحادیه  مقام های 
طیب  رجب  با  قیاس  در  داوداوغلو 
به  ترکیه،  جمهور  رئیس  اردوغان، 
مذاکرات  در  منعطف تر  طرفی  عنوان 

یاد کرده اند.

در  کرد.  اعالم  جایزه  برندگان  عنوان 
کنار آتنا فرقدانی، هنرمندی به نام پیتر 
آخمدووا،  امیدا  و  روسیه  از  پاولنسکی 
عکاس خبری اهل ازبکستان، به عنوان 

برندگان این دوره جایزه اعالم شدند.
فرقدانی  آتنا  بخوانید:  بیشتر 

کارتونیست منتقد آزاد شد
از  هاول  واسالو  بشری  حقوق  جایزه ی 
سال 2012 هرسال به چندین هنرمند 
هنری  آثار  دلیل  به  که  منتقد  و  خالق 
خود با تهدید، تنبیه، حبس و محرومیت 

مواجه شدند، تعلق می گیرد.
تور هالورسن، رئیس کمیته ی مدیریت 
این جایزه به خبرنگاران گفت: »وزارت 
ایران  خارجه  وزیر  و  ایران  خارجه 
دلیل  به  را  کسی  ایران  که  مدعی اند 

ابراز عقیده و خلق اثر هنری زندانی

صادق خان، نامزد مورد حمایت حزب 
کارگر، به عنوان شهردار لندن انتخاب 

شد.
با پایان شمارش آرا و همزمان با نیمه 
شب شنبه )ششم مه - 17 اردیبهشت( 
آرا  درصد   56.8 کسب  با  خان  صادق 
برنده شد و نزدیک ترین رقیب او زک 
به  محافظه کار،  حزب  از  گلداسمیت 
کرد.  بسنده  آرا  درصد   43.2 کسب 
پس از این دو، شان بری، نامزد سبزها، 

سوم شده است.
مسلمان  یک  که  است  بار  اولین  این 

شهردار پایتخت بریتانیا می شود.
رقابت های انتخاباتی صادق خان با »زک 

 
و  نادرست  ادعای  یک  این  نمی کند. 
دروغین است. آتنا فرقدانی و حکم حبس 
سنگینی که برای او صادر شد، مثال نقض 

این ادعای ایران است.«
تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت کشور، 
»ضدانقالب« افراد  با  تبانی  و  تجمع 
نمایندگان  به  توهین  ضاله«،  »فرقه  و 
مجلس از طریق نقاشی و توهین به مقام 
رهبر جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران

 

گلداسمیت « در روزهای آخر با انتقادهای 
اتهام هایی مبنی بر  تند روبرو شده بود؛ 
نزدیکی نظرات صادق خان با اسالم گرایان 
کمپین  سوی  از  که  بریتانیا  در  تندرو 
آقای گلداسمیت مطرح شده بود، ضمن 
واکنش های جدی از سوی حزب کارگر، با 
انتقاد داخلی میان محافظه کاران هم روبرو 
شد که چنین روشی در کارزار انتخاباتی را 
به ضرر حزب خود ارزیابی کرده بودند.
گلداسمیت،  زک  خواهر  این،  وجود  با 
پیروزی  توییتی  انتشار  با  امروز 
نوشت  و  گفت  تبریک  را  خان  صادق 
بسیار  »الگوی  می تواند  جدید  شهردار 
باشد« مسلمان  جوانان  برای  مناسبی 

در موجود  اتهامات  جمله  از  قوه  سه  و 
پرونده او بودند.

او در ابتدا در دادگاه به 12 سال و 9 ماه 
در  بعدتر  او  حکم  شد.  محکوم  حبس 
یافت  ماه کاهش  به 18  دادگاه دیگری 
و او با پایان دوران محکومیت خود روز 
زندان  از  ماه(  اردیبهشت   14( سه شنبه 

آزاد شد.

 
بی بی سی  فارسی: لئوناردو دی کاپریو، 
زیست،  محیط  فعال  و  هالیوود  ستاره 
دریاچه  از  عکسی  خود  اینستاگرام  در 
درباره  و  کرده  بازنشر  را  ارومیه 
وضعیت این دریاچه ابراز نگرانی کرده 

است.
سولماز  آن  عکاس  که  عکس  این 
بخش  در  را  اسکله ای  است،  دریانی 

خشک شده دریاچه نشان می دهد.
در توضیح عکس در حساب اینستاگرام 
که  است  شده  گفته  دی کاپریو  آقای 
بزرگ ترین  زمانی  که  ارومیه  دریاچه 
پنج  تنها  بود،  خاورمیانه  نمک  دریاچه 
درصد از آبی را که دو دهه پیش داشت 

حفظ کرده است.
و  آب  تغییرات  وضعیت  این  دلیل 
بارش  کاهش  و  سد  ساخت  هوایی، 

عنوان شده است.
ده ها هزار کاربر اینستاگرام این عکس 
که  کاربر  هزاران  و  پسندیده اند  را 
بسیاری از آنها ایرانی هستند در بخش 
دریاچه  به  دی کاپریو  توجه  از  نظرات 

ارومیه ابراز خشنودی کرده اند.

بزرگ  دریاچه  دومین  ارومیه  دریاچه 
آب شور جهان است و وضعیت آن در

 سال های گذشته به عنوان شاخص ترین 
محیط  بر  اقلیمی  تغییرات  تاثیر  نمونه 

زیست در ایران مطرح بوده است.
فعاالن محیط زیست از سال ها پیش به 
سیاست های دولتی در قبال این دریاچه 
اعتراض داشته اند و ساخت جاده روی 
دریاچه و استفاده بیش از حد از منابع 

آبی را دلیل خشک شدن آن می دانند.
سیاست های  می گوید  ایران  دولت 
باعث  اخیر  در سال های  زیستی  محیط 

بهبود وضعیت دریاچه شده است.
یک موسسه تحقیقاتی به تازگی نتیجه 
نشان  که  کرده  منتشر  را  پژوهشی 
می دهد با فرض تغییرات اقلیمی شدید 
برای  برنامه های فعلی  یا حتی متوسط، 

احیای دریاچه ارومیه کافی نیست.
درباره  گزارش  این  انتشار  از  قبل 
ایران  مطبوعات  کاپریو  دی  نگرانی 
درمورد طوفانهای شورنوشتند که  این 
طوفانها نمک این دریاچه را درآسمان 

تهران پراکنده می سازند.

چاقوی  ازنیش  ناشی  هنوزجراحات   
جراحان سویسی برستون فقرات وزیر 
در  ایران  سابق  سفیر  و  امورخارجه 
که  بود  نیافته  بهبود  واشنگتن  و  لندن 
مهربان  و  قلب  خوش  سیاستمدار  این 
کشانده  بیمارستان  برتخت  باردیگر 
 . شکافتند  اورا  قلب  بار  این  شدو 
بود  مایل  بسیار  که  زاهدی  عالیجناب 
در مراسم یادبود دکتر پرویز عدل  در 
در  متاسفانه  باشد  حاضر  ماساچوست 
آن لحظات که این مراسم برپا می شد 
در  نگردید  وموفق  بود  دربیمارستان 
مورد  همکار  فرزندان  و  دوستان  جمع 

اعتمادش شرکت جوید.
عمل  خوشبختانه  که  باخبرشدیم 
انجام  موفقیت  با  زاهدی   جناب  قلب 
خانه  به  چندروز  از  پس  وایشان  شده 

بازگشته اند.
با آنکه  پزشکان برای ایشان استراحت 
مطلق  تجویز کرده اند  اما تا روز قبل 

از مراجعه به بیمارستان  ایشان برروی 
جلد سوم خاطرات خود روزانه بیش از 
ده ساعت کار می کردند . واکنون هم 
تصمیم دارد بزودی کاربرروی کتابش 

را  ازسر بگیرد.

ازهمه جــــــــــــا

جاازاینجا
زآن

ا واکنش های بین المللی به استعفای نخست وزیر ترکیه

فرقدانی  آتنا  برای  هاول«  »واسالو  بشری  حقوق  جایزه 

فراخوان عفو بین الملل برای آزادی محمدعلی طاهری
بنیان گذار  طاهری،  محمدعلی  مادر 
تاکید کرد که  ایران  »عرفان حلقه« در 
ناگوار  زندان  در  فرزندش  وضعیت 
است. عفو بین الملل با انتشار فراخوانی 
برای  ایران  مقامات  به  فشار  خواستار 

آزادی این زندانی عقیدتی شده است.
 خانم طاهری که درحال حاضر در کانادا 
به سر می برد، در این گفت وگو با اشاره 
روزه ی   70 غذای  اعتصاب  دوران  به 
گفت:»نمی توانید  زندانی اش  فرزند 
که  بود  زجرآور  چقدر  کنید  تصور 
غذایی بخورید وقتی می دانید فرزندتان 

در اعتصاب غذا به سر می برد.«
اتهام  به  که  سیاسی  زندانی  این  مادر 
و  کشور«  ملی  امنیت  علیه  »اقدام 
و  فی االرض  فساد  محاربه،  »ارتداد، 
حبس  سال   5 وبه  سب النبی«دادگاهی 
جزای  تومان  میلیون   900 تعزیری، 

نقدی و 74 ضربه شالق محکوم شده، 

فرزندش  وخیم  وضعیت  از  که  گفت 
»قلبی شکسته« روزها  با  و  رنج می برد 

را سر می کند.
او تاکید کرد که با دخترش در کانادا 
به دیدار هر سیاست مدار، فعال حقوق 
که  می رود  سازمانی  و  نهاد  و  بشر 
بتوانند کمکی باشند و صدای اعتراض 
و  جهانیان  گوش  به  را  فرزندش 

مسئوالن برسانند.
عفو  با  گفت وگو  در  طاهری  عزت 
مدت  برای  که  کرد  تاکید  بین الملل 
وضعیت  از  خبری  هیچ  او  ماه   8
نمی دانست  حتی  و  نداشت  فرزندش 
آیا فرزندش زنده است یا نه. او تاکید 
کرد که این 8 ماه وضعیت شکنجه آور 
و  جسمی  مشکالت  با  را  او  بی خبری 
روانی جدی مواجه کرد و وادار شد در 
سالخوردگی با سختی و دشواری ایران 

را ترک کند.

چاقوی جراحان  و قلب  مهربان یک سیا ستمدار

ابرازنگرانی لئوناردو دی کاپریو ازسرنوشت دریاچه  ارومیهصادق خان شهردار لندن شد
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التهاب   سبب   Crohn کرون   بیماری  
و تحریک  بخشی از دستگاه  گوارش  
از همه  قسمت آخر  می گردد.  بیش 
از  وقسمتی    )Jleum  ( باریک   روده 
روده ی بزرگ  )Colon ( متصل به آن  

دچار می گردد. 
متورم   نواحی  کرون   دربیماری    
دستگاه  گوارش  ممکن است  ترمیم  
گردد.  روده  تنگی   به  ومنجر  شده 
انسداد   سبب  خود   نوبه  به  تنگی 
، هنگامی  می گردد. عارضه ی  دیگر 
بوجود  باعث  است   متورم  روده  که 
شود..  می  عفونی  های  کانون  آمدن  
تغییرات ذکر شده ممکن است  موجب  

دردواشکال دراجابت  مزاج گردد.
اصلی   دونوع  از  یکی   کُرن   بیماری  
بیماری های دستگاه گوارش  موسوم 
 Inflamatory( به بیماری التهابی  روده

Bowel Disease(  می باشد.
موسوم  زخمی  کولُن   به  دیگر   نوع   
است . دراین نوع ، روده ومقعد دچار  

آسیب می گردند.
تشخیص بیماری  کُرن  گاهی مشکل 
برخی  به  آن   عالئم  زیرا    ، است 
زخمی   کولون  مانند  دیگر   بیماریهای 

شباهت دارد.
است   ممکن  درهرسنی  کُرن   بیماری 
اوقات   دراغلب  کند.  مبتال  را  شخص 
بالغین جوان  مبتال می گردند. بیماری، 
کند.  می  دچار  را  مردان  نیز  و  زنان  
پیشینه ی خانوادگی  نیز ممکن است  

دربروز بیماری دخالت  داشته باشد.

علت بیماری 
در  که  باورند   براین  پژوهندگان    
بیماری  کُرن  باکتری ها ی کوجود در 
دستگاه  گوارش  با اثر برروی  دستگاه 
ایمنی  بدن ، موجب  التهاب مزمن  و 
زخم در روده می گردند. عوامل مهم  
دیگر دربروز  بیماری کُرن  عبارتند از :  
وراثت ، نوع تغذیه و کشیدن سیگار .

از  گاهی    ، بیماری  به  مبتالیان  
امر  این   . برند  می  رنج  فشارروحی  
می  بیماری   عالئم  تشدید  موجب  
غذای  و   ، کافی  استراحت  گردد. 
می  کمک  عالئم  تخفیف  به  مناسب  

کند.
***

روش های تشخیص بیماری 
* معاینه توسط پزشک

* آزمایش  های خون : این آزمایشها 
ممکن است  کم خونی را نشان دهد . 
سلولهای   تعداد  خونی   کم  دربیماری 
ورسیدن  یافته  کاهش  خون   قرمز 
اکسیژن  کافی به سلولهای بدن دچار  
سلولهای  تعداد  گردد.  می  اختالل 
سفید خون  ممکن است  افزایش یابد. 

این امر نشانه ی تورم مزمن است .
* آزمایش مدفوع : این آزمایش برای  
مانند  بیماری  دیگر  علل  تشخیص 

عفونت هاضروری است .
کولونوسگپ  با  معاینه   : کولونوسکپی 
مهمترین  راه تشخیص بیماری است. 
مقعد،  درون  توان  می  آزمایش   بااین 
مشاهده  را  کوچک  و  بزرگ  ی  روده 

کرد. 
فوقانی:   گوارش   اندوسکپی  دستگاه 
حاوی  کپسول   بیمار  آزمایش   بااین 
می  را  عکاسی  کوچک  دوربین  یک  
بلعد ، وپزشک  درون دستگاه گوارش 

را می بیند.
از اشعه ی  C.T.Scan: دراین آزمایش   
شود.  می  استفاده  وکامپیوتر  ایکس  
تغییرات   تصویرهای   بدینوسیله  
توان  می  را  گوارش   دستگاه  درون 

مورد مطالعه قرار داد.
Upper G1 (آزمایش با اشعه مجهول

تغییرات   آزمایش   بااین   :  )X- Ray
توان  می  را  کوچک   ی  روده  داخل  

مشاهده کرد.

درمان بیماری ُکرن 
 درمان بیماری ، بستگی به عوامل زیر 

دارد:
کدام قسمت از دستگاه گوارش  دچار 
می  رنج  عالئمی  چه  از  بیمار    . است 
او  برای  درمانهائی  چه  وتاکنون  برد؟ 

بکار گرفته شده است ؟
از  کاهش  از درمان  عبارتست  هدف 
 ، اسهال  مانند  عالئم  تخفیف   ، تورم 
دردشکم ، خونریزی از مقعد، و تنظیم 
برنامه  غذائی بیمار درمان های بیماری 
و  جراحی  عمل   ، داروها  شامل  کُرن  

رژیم غذائی است .

درمان داروئی :
چند   یا  یک  التهاب:  ضد  داروهای 
داروی ضدالتهاب  بکار برده می شوند. 
این داروها  به کاهش تورم  روده  کمک 
می  تسکین  را  ودردواسهال    ، کرده 
موجب  موارد   ای  درپاره  ولی  دهند. 
گردند.   می  جانبی   منفی  عوارض 
مشابه  کورتیکواستروئید   داروهای 
ترکیبات  شیمیائی بدن  بوده و التهاب 
موقت   بطور  ولی  دهند.  می  کاهش  را 
طوالنی   استفاده  گردند.  می  تجویز 
سبب  است   ممکن  داروها   این  از 
بادرمان   گردد.  وخیم  عوارض   بروز  
ضدالتهابی ، اسهال و احساس پیچش  

)Cramp ( برطرف می گردد.

دستگاه  بازدارنده  داروهای 
) Immunosuppresive ( : ایمنی

و      ,    Azathioprine مانند  داروهائی 
6Mercaptopurine    مانع فعالیت دستگاه
ایمنی  گشته وعالئم  بیماری را تسکین 
  ،   Methotrexate تجویز    دهد.  می 
داروی  ضد سرطان  پستان  با مقدار 
کم ،  دستگاه ایمنی  را ازحمله به خود  
به روده حفظ می  واز آسیب رساندن 
عوارض  سبب  نیز   داروها  این  کند. 
جانبی  منفی می گردند. پزشک معالج 
داروها  این   درباره  الزم  اطالعات  
باشند   ضروری  که   درصورتی   ، را 

دراختیار  بیمار می گذارد.
شامل    : بیولوژیک  های  درمان 
داروهای  تزریقی  درپوست  یا داخل  
ورید  هستند ودارای  اثر ضد التهابی 
می باشند. درحال حاضر  اداره غذائی  
 )  FDA( متحده  ایاالت  داروئی   و 
به   را  گروه  این  از  دارو   پنج  مصرف 

تصویب رسانده است .
آنتی بیوتیک ها :  برای درمان عوارض 
یا  آبسه   مانند  کُرن   بیماری  عفونی  

فیستول بکار  میروند.
داروها   این   : اسهال  ضد  داروهای 
   Diphenoxylate و Imodium : عبارتند از
و کودئین . بیماران  دچار اسهال  برای 
باید  رفته   دست  از  مایعات  جبران  
درصورت   بنوشند.  فراوان  مایعات  

ادامه  اسهال تجویز  مایعات  ازراه

 ورید  ضروری است .

 درمان جراحی :
چهارم   سه  تا  دوسوم   تقریب   به 
کُرن   بیماری   به  مبتال   بیماران 
درمرحله ای  از بیماری  نیاز  به عمل 
جراحی  که  باوجودی  دارد.  جراحی  
 ، نیست  مؤثر  قطعی  درمان  برای  
از   قسمتهائی  بدینوسیله   توان   می 
ودست  سالم  که  را  گوارش   دستگاه 
وکیفیت  نمود  حفظ  است  نخورده  

زندگی بیماررا بهبود  بخشید.
است   ضروری  هنگامی  جراحی   عمل 
بیماری،  داروها  درتخفیف عالئم   که 
مانند   یاعوارضی   باشند.  نمی  موثر 
انسداد   یا  شقاق    ،   )  Fistula( ناسور 
جراحی   باعمل  باشد.  داده  رخ  روده  
قسمت آسیب دیده  روده را برداشته 
به  را  آن  سالم  دوانتهای   وسپس  
یکدیگر  متصل می کنند. بااین روش 
عالئم  بیماری  سالها ازبین میرود، ولی  
باید دانست که بیماری  کُرن غالبًا پس 
ای  درپاره  کند.  می  عود   ، جراحی  از 
ضروری  جراحی  عمل  تکرار  موارد  
است . زیرا بیماری  درمجاورت روده ی

 برداشته شده عود می کند.

نقش تغذیه وبرنامه غذائی مناسب:

بیمار   به  پزشک  معالج  ممکن است  
تأمین   برای  خاص  غدائی   ی  برنامه 
اضافی   تغذیه   و  نیاز   مورد  کالری 
کالری  تأمین  برای  کند.  توصیه 
مورد  معدنی   ومواد  ها  ویتامین    ،
است   ممکن  ورید  ازراه   تجویز  لزوم  
ضروری گردد. این امر فرصتی رابرای 
آورد.  می  فراهم   ها  روده  استراحت  
تورم   یا  آسیب   سبب  معموال   غذاها 
غذاهائی  از  ولی  گردند.  نمی  ها  روده 
چرب  غذای   ، الکل   ، ادویه  مانند 
ولبنیات که ممکن است  سبب تشدید  
درشکم  پیچش   احساس  با  اسهال  

گردند باید دوری  ُجست .
به  تغذیه   متخصص  یک  با  مشاوره 

تنظیم برنامه غذائی کمک می کند.

صادق چوبک، )تولد : بوشهر مرگ: برکلی(
منیرو روانی پور درسوک او می نویسد:» 
غریبی  ماهی  آمریکا  درشهرسیاتل  
هست  بنام سالُمن، که اندک زمانی بعداز 
اقیانوس میرود  تازندگی کند. تولد  به 
)1(وچند ماهی پیش از مرگ  به زادگاه 
خود  برمیگردد، برمیگردد تاهمان جا که 
دربازگشت جریان  بمیرد.  آمده  دنیا  به 
آب  برخالف حرکت ماهی است ، گاهی 
روزها می گذرد وماهی یک میلی متر هم 
جلو نمی آید. من ساعتها  درپشت شیشه 
ای درسیاتل  یکی از آنهارا زیر نظر گرفته 
جریان   ، توانی  باچه   ، تقالئی  باچه   ، ام 
نگاهی  چه   ، میزند  پس  را  آب  مخالف 
می  پیش  که  هرلحظه   . ماهی  این  دارد 
رود و هنگامی که فشار آب  دوباره اورا به 
عقب  میراند  ، نگاه  ایرانیان  دوراز وطن،  
اندازد.  می  ماهی  این  بیاد  مرا   همیشه  
حاال می توانم بگویم  که صادق چوبک  
با  چطور   ، زندگی  لحظات   درآخرین 
بهت  وحیرت نگاه کرده وچطور با امواج 
مخالف  دست به گریبان شده وپیش از 
آنکه خورشیدزادگاهش را ببیند  از نفس 
افتاده ونمی دانم  درۀن لحظه جمله ای 
را که  روزگار  نه چندان پیش از این  به 
من گفت  بیادآورده ؟  درآن لحظات  ، 
درآن ثانیه های  آخر» توفکر می کنی من 
اینجا می میرم؟ اینجا توی این غربت ...« 

هم  آزاد  ماهی  نوعی  هم  خودمان  درایران   -)1(
خانواده سالُمن  وجود دارد که برخالف جهت آب 
حرکت می کنند. قزل آال هم چنین حرکتی را انجام 

می دهد. منتهی دررودخانه ها.

دراقیانوس  خواهد  نمی  «»سالُمن«  ماهی 
 . خواهد  می  را  رودخانه خودش  بمیرد. 
توان  می  سخنی  را.چه  خودش  زادگاه 
گفت  درباره ی نویسنده ای که کتابهایش
  بیست سال  اجازه ی چاپ نداشتندوتاریخ 
انتشار  قصه هایش  همه به قبل از انقالب  
برمی گردد؟ چطور می توانیم  از سبک 
و زبان ساختار قصه های او حرف بزنیم 
بیست   ، ، درحالی که  جوالنان  هیجده 
ساله  برای پیدا کردن  قصه ای ازاو باید 
کفش آهنین  بپا کنند؟ وجز اغعتراض 
این  وضعیت  به  اعتراض  ماند؟  چه می 
غم انگیزکه بهانه حفظ فرهنگ ، فرهنگ 
وزبان جامعه ای رابه نابودی می کشاند.
حدود سه میلیون ایرانی ، بهر دلیلی  ، 
ازایران  رفته اند وهمه باسواد ، این حق 
طبیعی  انسان است  که محل زندگیش 
دارد  انتخاب کند. هرجا  که خوش  را 
وآسایش  امنیت   که  ودرآنجا   برود 
است زندگی کند.اگر انتخاب در اجبار 
چیزی  انسان  بودن   انسان  از  نباشد  
»سالُمن«  ماهی   آخر   ، شود  نمی  کم 
زندگی  دراقیانوس   که  رود   می  هم 
بازگشت  حق  چرا  گردد.  باز  و  کند 
کش   زحمت  باسواد  هموطنان   از  را  
وکاری خود می گیریم ؟ اگر هموطنان  
به  ما  وزحمتکش  باسواد   و  فرهیخته 
ایران  باز گردند ، عرصه برچه کسانی 

تنگ می شود؟
 . برای زیستن است  بدنیا آمدن  یکبار 
وآوارگی   ، ترسیدن   ، کشیدن  زجر  نه 
ودربدری ! هرایرانی هرکجا که بمیرد، 
رفته  دنیا  از  ناکام  باشد  که  درهرسنی 
نیست  هم  چوبک  صادق  حاال  است. 
که گفت :» وقتی به مرگ فکر می کنم  
که  منتظرم  هرشب  برد.  نمی  خوابم 
ببینم.  دوباره   وخورشیدرا  شود  صبح 
صدای قدسی را بشنوم . گاهی باخودم 
می  اینجا  من  یعنی   ، زنم  می  حرف 

میرم؟... « بعد می گوید:» بتهوون 

هم ُمرد. شکسپیر هم ُمرد. اما دلم می 
خواهد قبل از  مرگ یکبارهم که شده  
، تکیه  بوشهر  توی آن گرما و شرجی 
خنک  آب  کاسه  ویک  تحلی  به  بدهم 
 ، ... دختر هروقت رفتی والیت  بخورم 
یادمن   ... بکن  یاد من   ، نشستی  هرجا 

باش« و بعد می خواند. 
اگر شاهی بمیرد ازوطن دور

به خواری میبرندش برسرگور
عمر  آخر  درسالهای  الهی   صدرالدین 
که  بود  محشور  بااو  چوبک   صادق 
پراکنده  های  یادداشت  آن   حاصل 
حاالت   ، خاطرات  درباره  که  است  ای 

وروحیات  چوبک فراهم آمده است . 
او می نویسد:   شعر »بنی آدم اعضای 
اشک  خواند   می  که  را   » پیکرند  یک 
می ریزدو برجهان بی ترحم نفرین می 
فرستد. ازمرگ گیاهی در گلدان خانه 
اش مضطرب و غمگین می شود. حتی  
درختهای  ی  میوه  که  آید  نمی  دلش 
رازقی   های  گل  یا  بچیند  را  خانه 
جداسازد...  وخوشبوراازشاخه   درشت 
شیفته آزادی وعدالت است . این را در 
در  دیکتاتورها   ی  باهمه  دارد  جانش 
جنگ است . تعبد را از هرنوع نشانه ی  
سنگ  درمورد  داند....  می  انسان  ذلت 
صبور  نکته جالبی  رابیاد می آورد. او 
از  داستان   این  قهرمانان   از   کمی  با 
نزدیک  آشنابوده ونشست وبرخاست 
داشته است . سیف القلم جانی معروف 
 : گوید  می  شیراز  بدکاره  زنان  وقاتل 
سال 1313 من از مدرسه ی آمریکائی  
تصدیق  که  برگشتم  شیراز   به  تهران 
سیکل اول متوسطه را  از یک مدرسه ی

که  من  زمان  دراین   . بگیرم   دولتی   
سخت مشتاق فلسفه  و حکمت اسالمی 
محضر  در  شیراز   نو  درمسجد  بودم  
می  حاضر  حکیم   محمدعلی  میرزا 
آمد بتهران  بعدها  میرزا   این   . شدم 
 ودرمدرسه ی سپهساالر  ودانشکده ی

مدرسین  ی  اجله  از  ومنقول   معقول 
که  بود   درمحضراو  شد.  الهی  حکمت 
من با یک سید  شیرازی األصل  هندی 
لباس   با  بود  مردی  آشناشدم.  شده 
از  گفت   می  که  پاکیزه  و  کتان  سفید 
هندوستان آمده وطالب کسب کماالت 
خیلی  او  انگلیسی  چون   . است  معنوی 
ی مدرسه  شاگرد  که  بامن  بود  خوب 

اُخت  زود  خیلی   بودم  آمریکائی  
زدیم  می  حرف  باهم   شدوساعتها 
ووقت می گذراندیم .روزی که اورا به 
جرم  قتل گرفتند  برای من روز  عجیبی 
که روزهائی  ی  محاسبه  با  بودزیرا 

او مرتکب قتل شده بود  می دیدم که 
این روزها  درست مصادف با ایامی بود 
بمدرسه  و  داده  انجام  را  یاقتل  او  که 
به  درس  بعداز  ویابالفاصله  بود  آمده 
. است  بوده  رفته  خود  قربانی  سراغ 

زبانهای  به  چوبک  آثار  از  بسیاری 
آلمانی   ، سوئدی   ، فرانسه   ، انگلیسی 
ترجمه  وروسی  چک  و  فنالندی   ،
شب  خیمه   ، صبور  سنگ   . است  شده 
بود،  مرده  لوزیش  که  انتری   ، بازی 
آدمک چوبی ، تنگسیر  از آنجمله اند.

ازصفحه 792 فرهنگ معاصر هوشنگ 
اتحاد، چاپ تهران

)1295 -1377 ( چوبک  صادق  از  یادی 

گشتی ردمیان کتابها
                                                    

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

بیماری کُرن

  *    هرایرانی هرکجا که بمیرد، درهرسنی که باشد ناکام از دنیا رفته است . 
* کتابهای صادق چوبک  بیست سال اجازه چاپ نداشتندو جوانان ایرانی برای پیداکردن کتابهایش دربدر می گشتند
*وقتی چوبک  شعر »بنی آدم اعضای یک پیکرند « را می خواند  اشک می ریخت و برجهان بی ترحم نفرین می فرستاد.
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نام  شعرفارسی  رتوتدر  بلخی  ی  رابعه 
اند.  بوده  اعراب   از  او  اجداد  اند.  داده 
ودر  رودکی  آثار  در  اورا  حال   شرح 
نامه  الهی  و   - جامی   » األنس  »نفحان 
عطار  نیشابوری  - .ابوسعید ابوالخیر  می 
توان یافت . رابعه  بلخی ، رابعه بنت کعب 
ُقزداری همعصر  شاعر و استاد شهیر  زبان 
دری  ، رودکی بود. درنیمه ی اول  قرت 
چهاردهم  دربلخ زندگی می کرد. پدراو  
که شخص فاضل و محترمی بود  دردوره  
و  قندهار  سیستان   در  سامانیان   سلطنت  
بلخ  زندگی می کرد . تاریخ  تولد رابعه  
پدر   توجهات  با   . باشد  نمی  دردسترس  
پیدا  احاطه  زمانه خودش  علوم  به  رابعه  
کرد  و به زبان فارسی  و عربی شعر می 
هنررزم   و  سوارکاری  اودرامر  سرود. 
شمشیر ، نیز به غایت  ماهر و زیر دست  
بوده است . اینک ازرابعه  هفت غزل و 
چهارده  دوبیتی  و دوبیت منفرد  مانده 
است که روی هم  پنجاه وپنج  بیت است 
عاشقانه  کامل  بطور  که  اشعارش  ومابقی 
ازبین  » حارث«  برادرش  به دست  بوده 
رفته است . عطار نیشابوری شرح زندگی 
صفحه  از  ویکم   بیست  درمقاله  را  رابعه 
259 تا 275 د رالهی نامه خود در 428 
کعب«   دختر  رابعه   « عنوان   زیر  بیت  
بخش  به  عطار   روایت   . است  آورده 
پدرش  بعداز دوران مرگ  رابعه   زندگی 
تا مرگ تراژدیک خودرابعه می پردازد.

جریان مرگ ُحزن آور وغم انگیز  رابعه 
ترین  یک  تراژد  از  او  عشق  وجریان 
درسراسر  که  است  عشقی  داستانهای  
متأسفانه    . است  داشته  وجود  جهان  
م  مرد  بین  ر  د  هنوز  حتی  داستان   این 

افغانستان نیز  ناشناخته ماند ه است . 
داستان زند گی یگانه  د ختر امیر بلخ  به 
نقل از عطار  چنین آغاز می شود:  رابعه 
یگانه د ختر  پادشاه بلخ بود.وچنان لطیف 
و زیبا بود که قرار را ازد ل  عارف وعامی 
می ربود و چشمان  سیاه  جادوگرش  با 
تیر ُمژگان  د ردلها  می نشست . جان ها 
نثار  لبان مرجانی  و د ندانهای  مروارید 
. جمال ظاهرو  لطف  گونش  می گشت 
وذوق  به هم آمیخته  واورا  د لبری بی 
همتا  ساخته بود . رابعه  چنان  خوش زبان  
در  نیز  لبانش   ازشیرینی   بود که گویا  
نیز  چنان  دل  شعرش آمیخته بود.  پدر 

بدو  بسته بود  که آنی از خیالش  منحرف 
نمی شد وفکر آیند ه ی  د ختر پیوسته  
مرگش   چون   . داشت  می  رنجورش  
پیش  را   خارث  خود   پسر  فرارسید  
خواند  ود لبند خود را  بد و سپرد.وگفت  
گرانمایه  ُدّر  این  که  شهریارانی  چه 
الیق  را  هیچکس  ولی  خواستند  راازمن 
او ندانستم . اما تو چون کسی را  شایسته 
دانی   می  هرراهی  تابه  خوددانی  یافتی  

روزگارش را خرم سازی.
وپس  پذیرفت   پدررا  های   گفته  پسر 
و  نشست  برتخت شاهی  ر   پد  از مرگ  
خواهررا  چون جان گرامی می داشت  اما 
تعصبات  کور عربیت  کار خود را کرد  
وزند گی رابعه  را طوری د یگر  رقم زد. 
روزی جشنی د ر  د ربار حارث  برپا می 
شود  و بزرگان وعزیزان  و شریفان برای  
تهنیت  شاه درجشن  حضور مییابند. د ر 
این میان  جوانی  د ل آرا و خوش اندام 
بود  که چون ماه  د رمیان ستارگان  می 

رابه تحسین  وامی  ه   بینند  د رخشید  و 
.ونگهبان  داشت  نام  بکتاش  داشت.او 
از  رابعه   بودوچون  حارث  گنجهای 
بام قصر آمد  به  شکوه جشن خبر یافت  
به  را  شکوه  و  شادی  آنهمه  تاازنزدیک 
ناگهان    . کرد  نظاره  ازهرسو  ببیند.  چشم 
به  عشق  آتش   . افتاد  بکتاش  به  نگاهش 
 . گرفت  رافرا  سراپایش  و  افتاد  جانش 
ازاو آرامش  و  شب  خواب  پس  ازآن 

در سهمگین  وطوفانی  بربست  رخت 
وجود ش پد ید آمد.  د ید گانش چون 
ابر  می گریست ود لش چون شمع  می 
گد اخت .وچون  عشق د ختر  و خصوصًا  
نابخشود  به غالمی، گناه   پادشاه   د ختر 
نی بود وننگی بردامان  خانواد ه  از اظهار 
آن  انکار مینمود . عاقبت پس از یکسال،  
رنج واندوه    ناتوانش کرد واورا  یکباره 
از پای د رآورد و دربستر بیماری افکند. 
برادربربالینش  طبیب آورد  تا د رد ش را 
درمان کند. اما چه سود. رابعه را دایه ای

بود د ل سوز وغمخوار وزیرک وکاردان  
 ، وگرمی  نرمی  و  گری  چاره  و  حیله  با 
پرد ه ی شرم رااز چهره او برافکند وقفل 
د هانش را گشاد  تاسرانجام  د ختر ، عشق 
خود را  به بکتاش  آشکار کرد. رابعه از 
د ایه خواست تا د ر د م برخیزد و سوی

با او د ر  لبر  بشتابد و این داستان را   د 
میان بگذارد.نامه های عاسشقانه  رابعه  به 
بکتاش هم  برشد ت عشق  وی می افزاید. 
وعشق  فرستاد  آمیز ی  مهر  پیغام  نیز  او 
اززبان  رابعه  وچون  داد  پاسخ  عشق  با  را 
دلشاد   برد   پی  محبوب  عشق  به  دایه  
ه  ید  د  از  شاد ی   اشک  و  دلشاد گشت 
روان ساخت .ازآن پس روز وشب  با طبع 
دلبر  سوی  وبه  ساخت  می  غزلها  روان   

می فرستاد.
بکتاش هم  پس از خواند ن  هرشعر عاشقتر 
و د لد اد ه تر می شد. بد ینسان  مد تها 
گذشت . رابعه چون می د انست  فاش شد ن 
انجامید  خواهد  هردو   مرگ  به  رازشان  
افروز   :  ای بت دل  ماند و گفت  برجای 
برای  درنهان  که  است  ماجرائی  چه  این 
من  شعر می فرستی ود یوانه ام می کنی 
بیگانگان   واکنون  روی می پوشی وچون 

از خود می رانیم ؟ ورابعه پاسخ داد:
» ازاین راز آگاه نیستی ونمی دانی که چه 
آتشی د رد لم زبانه  می کشد و هستی ام

 . گرانبهاست  چه  کند.  می  خاکستر   را 
چیزی نیست که با جسم  خاکی  سروکار 
داشته باشد . جان غم  د ید ه ی من  طالب 
هوسهای پست وشهوانی نیست . ترا همین  
ومحرم  سوزان  عشق  این  بهانه   که  بس 
اسرار م باشی.  دست از دامنم  بردار که 
بااین  کار چون بیگانگان از آستانه ام  دور 
شوی .رابعه پس از این  سخن  رفت وغالم  
را شیفته تراز پیش  برجای گذاشت .وخود 
همچنان  به شعر گفتن  پرداخت . وآتش 
تسکین  آب   چون  زالل   راباطبع  درون  
داد . حارث حاکمی دیکتاتور  و مقتدر 
سرنوشت   فرمانروا   و  برادر  بعنوان   بود. 

دیگری  برای او در مد نظر داشت .
ها  چمن  میان  تنها   عاشق  دختر  روزی 
مضمون   . خواند  می  .وشعر  گشت  می 

اشعارش نیز  بکتاش بود.
اال ای باد شبگیری گذر کن

زمن آن ُترک یغمارا خبر کن
بگو کز تشنگی خوابم ببرد ی

ببرد ی آبم و خونم بخورد ی 
ولی ناگهان دریافت  که برادر ، شعرش را 
می شنودو کلمه ی» ُترک یغما « به ُسرخ 
روئی که هرروز  یعنی سقای  سرخ   سقا 
یل تبد  آورد   می  برایش  آب  ی  کوزه 

خواهر  به  پس  ازآن  برادر  اما  کرد.   
مدتی گذشت   واقعه  ازاین    . بدگمان شد 
گشت  ور  حمله  حارث  برملک  دشمن  و 
. حارث  تاخت  براو  بی شمار   سپاهی  و 
سپاه رابه سوئی  جمع آوری کرد و خود 
چون  شیر بر دشمنان  حمله کرد. ازسوی 
دیگر بکتاش  با دو دست  شمشیر می زد 
و دالوریها می نمود سرانجام  چشم زخمی 
به او رسید . روبسته  وسالح  پوشیده ای  
سواره  پیش صف درآمد و چنان  خروش 
بر آورد که از فریاد او  ترس دردل  ها جا 
وسرهابرخاک  زد  سواربردشمن    . گرفت 
افکند و به سوی بکتاش  رفت . او آگاه 
نشد وندانست که کپاهی دالور  رابعه بود 
اما  بخشید.  نجات  را  »بکتاش«  جان  که 
دشمن   سپاه  ناپدید گشت   آنکه  بمحض 
چون دریا  به موج درآمد و چون سیل روان 
گشت . اگر لشکریان بخارا  به کمک نمی 

آمد  ند  د یّاری د رشهر باقی نمی ماند.
حارث پس ازاین کمک  ، پیروز به شهر 
راطلبید  مردافکن   سوار  وچون  برگشت 
نشانی ازاو ندید. گوئی فرشته ای بود که 
از زمین رخت بربسته  بود. همینکه شب 
بکتاش   جراحت   از  که  رابعه   فرارسید  
دلی سوخته داشت  وخواب از چشمانش  
دور گشته بود  نامه ای به او نوشت . نامه 
مانند  مرهم درد  ، بکتاش را تسکین داد 
 . گشت  روان  دیدگانش   از  اشک  وسیل 
رابعه  فرستاد.  مهرومحبت   پیام   دلدار 
روزی  درراهی  به رودکی  شاعر برخورد. 
سئوال  و  خواندند  یکدیگر  برای  شعرها 
طبع   از  رودکی  کردند.  ها  وجواب  
لطیف دختر  در تعجب ماند و چون  از 
.واز  دانست  را  راز  گشت  آگاه   عشقش 
بکمک   که  بخارا   شاه  درگاه   به  آنجا 
حارث شتافته بود  رسید.  از قضا حارث 
نیز برای عذرخواهی وسپاسگزاری  همان 
روز  به دربار شاه بخارا  وارد گشت . جشن 
بار  شاهانه ای  برپاشد. وبزرگان وشاعران  
 . خواست  شعر  رودکی   از  شاه  یافتند.  
اوهم  بپا خاست وچون شعرهای رابعه  رابه 
یاد داشت  همه را برخواند. مجلس سخت 
گرم شد . شاه چنان مجذوب  گشت  که 
هم   رودکی  پرسیدو  شعررا  گوینده  نام 

مست می ناب  و گرم شعر ، بی خبر 

را   وداستان  گشاد  زبان  »حارث«  وجود  از 
کرد.وگفت  نقل  پرده   بی  بود  چنانکه 
مرغ  که  است  کعب  دختر  از   او  شعر 
 . است  گشته  اسیر  غالمی   دردام  دلش 
خفتن.  ونه  داند  می  خوردن  نه   چنانکه 
و جز شعر گفتن  وغزل سرودن  و نهانی  
کاری  فرستادن   نامه   معشوق   برای 
 . نیست  این  شعر سوزانش جز  راز  ندارد. 
حارث داستان  راشنید و خودرا به مستی 
زدچنانکه گوئی  چیزی نشنیده است . اما 
چون به شهر باز گشت  دلش از خشم می 
تا  گشت   می  ای   بهانه  ودرپی  جوشید 
خون خواهر  رافرو ریزد. وننگ رااز دامن 
خود  بشوید. بکتاش نامه های  آن ماهپاره 
را که سراپا ازسوزوگداز  د رونی  حکایت 

می کرد  یکجا جمع کرد ه  وچون گنج 
بود.  ه  قرارداد  درصندوقی  گرانبهائی 
رفیقی داشت  ناپاک وناجنس که به گمان 
گوهر ، صندوقچه را سرقت نمود وپس از 
گشود ن  ، به جای جواهرات د رآن  اشعار 
مملو از عشق و سوزوگداز  رابعه  رایافته 
نزد  به  پاداش  ریافت   د  قصد  به  را  وآن 
حارث برد. حارث یکباره از جا برجست. 
چنان  را  وجودش  سراسر  خشم  آتش 

قتل   به  دم  کمر  رهمان  د  که  فراگرفت 
رچاهی   د  را  بکتاش  ابتدا   . بست  خواهر 
حبس نمود و سپس  نقشه ی قتل خواهر را 
کشید ه و دستورد اد تارابعه را  د رحمامی  
ببرندو شاه رگهای  دست وپای اورا ببرند  
ود ر  را با گچ و آهن محکم  ببند ند. د ختر 
 . افتاد  جانش  به  وآتش  کشید  ها   فریاد 
آهسته خون از بد نش می رفت و د ورش 
را فرا می گرفت . عشق بکتاش  د رحال 
مرگ  نیز دامن رابعه  را رها ننمود ه ودر  
همان حال انگشت  د رخون فرو می برد 
وغزل های پرسوز  برد یوار نقش می کرد. 
همچنانکه د یوار  با خون رنگین می شد، 
چهره اش  بی رنگ می گشت وهنگامی 
نماند   نانوشته   که  د ر گرمابه  د یواری 
د رتن رابعه نیز  خونی باقی نماند. د یوار 
از شعر ُپرشدوآن ماه پیکر  چون پاره ای  
از د یواربرجای خشک شد. وجان شیرینش  
میان خون و آتش واشک  ازتن برآمد. روز 
بعد گرمابه را گشود ند  و آن دل افروز را 

پای تا فرق غرق خون  د ید ند.
نهفتند. رخاک   ود  شستند  را  پیکرش 
وسراسر د یوار گرمابه  را ازشعر جگر سوز  
بکتاش فرصت   از مد تی   ُپریافتند. پس 
خانه حارث   به  شبانگاه   و  یابد  می  فرار 
و  کند  می  جدا  تن  از   را  وسرش  ه  آمد 
هم آنگاه  به سر قبر معشوقه حاضر می 
قلبش   ر  د  فروبرد ن  شمشیر   با  و  شود 
به زند گی خود پایان می د هد. رابعه با 
ثبت   را  خود  وعشق  عاطفه  خویش  خون 
بکتاش   او  معشوق  و  نمود  تاریخ   یوار  د 
مردانه  وار  انتقام قتل عشق خود را گرفت 
ومعشوقه ی عزیز خود را در سفر واد ی 
به  وتن   وجان  نگذاشت  تنها  جاودانگی  
پایش فدانمود.اینک نمونه هایی از اشعار 

رابعه  بنت کعب ُقزداری:
فشاند ازسوسن وگل ، سیم وزر باد

زهی باد ی که رحمت باد بر باد

بداد از نقش آزر ، صد نشان ، آب
نمود از سحر مانی ، صداثرباد

 مثال چشم آد م شد مگر ابر
د لیل لطف عیسی شد مگر باد

که ُد ّر بارید هرد م در چمن ابر
که جان افزود خوش خوش در شجر باد

***
عشق او باز اندر آوردم به بند

کوشش بسیار نامد سودمند
عشق دریائی ، کرانه ناپدید

کی توان کردن شنا، ای هوشمند
عشق را خواهی که تا پایان بری

بس که بپسند ید باید ناپسند
زشت باید  د ید و انگارید خوب

زهر باید خورد وانگارید قند
 توسنی کرد م ندانستم همی

کز کشیدن تنگتر گرد د کمند.
***

د عوت من برتو آن شد کایزد ت عاشق کناد
بریکی سنگین  د لی نامهربان چون خویشتن

تابدانی د رد عشق وداغ مهر وغمخوری
تابه هجر اندر به پیچی و بدانی قدرمن

***
زبس گل که درباغ ماری گرفت

 چمن رنگ  ارتنگ مانی گرفت
مگر چشم مجنون  به ابر اندراست

که گل  رنگ  رخسار لیلی گرفت
همی ماند  اندر عقیقش  قد ح 

سرشکی که درالله مأوی گرفت
چورُهبان  شد اندر لباس کبود

بنفشه مگر د ین ترسا گرفت؟
***

منابع و مآخذ:

عطار  ین  فریدالد  شیخ   : نامه  الهی   -
نیشابوری به تصحیح فوآد روحانی

پروین  امروز-  تا  آغاز  از  فارسی  شعر   -
شکیبا

- تاریخ اد بیات  ایران : یان ریپکا    و
د یگران : ترجمه ی کیخسرو کشاورزی

 : ایران  فرهنگساز  زنان   ی  نامه  دانش   -
پوران فرخ زاد.

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران
رابعه قُزداری  مادر شعر فارسی        از: محمود نفیسی 

 حارث ابتدا بکتاش را د رچاهی  حبس نمود و سپس دستورد اد تارابعه را  د رحمامی  ببرندو شاه رگهای  دست       وپای اورا ببرند  ود ر  را با گچ و آهن محکم  ببند ند

رابعه بنت کعب

رابعه بنت کعب      رودکی
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 نیما یوشیج :

                      کاش

 کاش تا دل میگرفت و میشکست
       دوست می آمد کنارش می نشست !

 کاش میشد روی هر رنگین کمان
              می نوشتم مهربان با من بمان !!!

 کاش می شد قلب ها آباد بود
                کینه و غم ها به دست باد بود

 کاش می شد دل فراموشی نداشت
              نم نم باران هم آغوشی نداشت

 کاش می شد کاش های زندگی
                 تا شود در پشت قاب بندگی

 کاش میشد کاش ها مهمان شوند
                  در میان غصه ها پنهان شوند

 کاش می شد آسمان غمگین نبود
                  رد پای کینه ها رنگین نبود..

 کاش میشد زندگی تکرار داشت . . .
            الاقل تکرار را یکبار داشت . . .

 ساعتم برعکس میچرخید و من . . .
             برتنم میشد گشاد اینپیرهن . . .

 آن دبستان ، کودکی ، سرمشقآب 
               پای مادر هم برایم جایخواب 

خود برون میکردم از دلواپسی
             د ل نمیداد م به دست هر کسی
عمر هستی ، خوب و بد بسیار نیست         
 حیف هرگزقابل تکرار نیست ! !

رضا قاسمی 

ماه    وتو
شب را تکان دادم 

هیچ ستاره ای نریخت
تنها ،  ماه  

درحوض افتاد
-مثل افتادن تو-
دردام

هایده نثری

رپده
 پرده اتاقم

        خسته است
بادتمام روز

بااو می رقصد!

بیژن جاللی

تلخ وشیرین

باواقعیت چکنم ؟
 که هم تلخ است

وهم شیرین
باواقعیت چکنم ؟

که آن را چون ماری 
درآستین

 یاچون ُگلی 
بریقه دارم!؟

            

       ردرپندنیلی    شعروزغل
آبتین آبتین )ح. بنی جمالی (
برای هنرمندبرتر  پری زنگنه

شبا نگاهی 
شبها که این جهان ، 

همه اش  دل سپردن است
یک مرغ  استخوانی آبی می آمد

نُک می نواخت به شیشه ،
پُشت سرای من 

شبها می آمد  آن مرغ،
وپیش از آن ،

بین درختان سبزرنگ،
 درنگ که می کرد،

یک قطعه از صداش ،
می افتاد درآب ها، 

دراشکهای من ،
وآنگاه 

شب هرچه می خواست 
برمیداشت از آفتاب

زهرا کریمی روزبهانی

رباو خرده مگیرید
                                        براو خرده مگیرید   اگر
                                                    اندکی از گیسوانش برهنه است

***                                                  
براو خرده مگیرید زیراکه 
 روزگارش تلخ

وشبهایش دراز است 
اگر اورا می بینید
که از کنارتان می گذرد
وتنها اندگی از گیسوانش برهنه است               براو ُخرده مگیرید                   

زیرااو                 تمام عمر رنج می کشیده است.      
آنزمان که شما آسوده بوده اید.

ابوالقاسم حبیب الهی » نوید«

آغوش طبیعت
نوبهار آمد ، بیا تا  رو سوی صحرا کنیم 

لحظه ای فارغ دل از اندیشه ی فرداکنیم
درشکوفه غرق شد  هرجا درختی خشک بود

ماچرابیهوده دل غرق غم وسوداکنیم
ازتمدن بهره جز آشوب وخونریزی نبود

خیز تا وحشی  صفت ، زوجانب صحرا کنیم
جز در آغوش طبیعت  جای آسایش نبود

 خیز تا یک دم  درآغوش طبیعت جا کنیم
فکر آسایش  دراین عالم  دگر مقدور نیست

فکر آسایش  مگر درعالم باال کنیم
 از خالیق جز زیان چیزی ندیدیم، ای »نوید«

روی ،  آن بهتر که سوی یکتا کنیم 

رهی معیری

            

   داغ تنـهائی

سوختم  تا  ساختم  دل  آتش  آنقدربا 
بی توای آرام جان ، یا ساختم یا سوختم

سردمهری بین ، که کس برآتشم آبی نزد
گرچه همچون برق از گرمی سراپاسوختم

سوختم اما  نه چون شمع طرب دربین جمع
الله ام ، کز داغ تنهایی بصحرا  سوختم

همچو آن شمعی که هفروزند پیش آفتاب
سوختم در پیش  مهرویان و بیجا سوختم

سوختم از آتش دل ، درمیان موج اشک
شوربختی بین ، که در آغوش دریا سوختم

 شمع وگل  هم هرکدام  از شعله ای  درآتشند
 درمیان پاکبازان ، من نه تنها سوختم

 جان پاک من  »رهی«  خورشید عالمتاب بود
رفتم واز ماتم  خود ، عالمی را سوختم .

لُعبت واال
به مهاجران  ایرانی ، منتظران معجزه ی جمکرانی

ربخـیز
وقتیکه کوه ودرودشت
درخشکسال عاطفه ابر

خفته است
وآسمان

 درسوگ مهر سیه پوش؛
 وقتی که باغ، 

              سنگالخ بالها
وآفتاب ،

کوچ کرده ورفته است
 باران  فصل بهاران را

درانتظار نشستن
ازکاهلی ،

        تهی سری
     وخفت ناگفته است
درانتظار معجزة  آسمان

 نباید ماند
از خاک خشک  دانه نخواهد ُرست

باید تن  زمین وزمان را 
                ازگندزار سلطه ی اهریمنی رهاند

ذرات خاک را
                درچشمه ی صفای دل وجان شست

ازبام خانه 
              ظلمت شب را راند

                               کام تنوره ی ابلیس را شکست
راه نفس به روی پلیدی بست

فصل فریب  قصه ی »دندان ونان« گذشت 
تاکی توان نشست؟

تاکی توان نشست به امید کردگار
تاکی توان نشست 

تاآفتاب بردمد از چاه انتظار
برخیز!

برخیز  پیش از آن که سموم  دمای کین
گل ریشه های عشق وباورفردا را

ازبیخ وبن بسوزاند
ودرغبار رخوت  وخاموشی

جز شوره زار نماند
برخیز!

تنها به همت توشودرام، روزگار
برخیز!            فصل دانه و شخم است و کشت وکار

برخیز!
وگرنه باردگر بگذرد بهار                       »لندن، 5 دسامبر 2005«
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درشماره ی  پیش اززندگی وطنزهای  
را  وآن  نوشتم   محجوبی   منوچهر 
پایان دادم . می خواستم  دراین شماره  
)نوح(   نوحیان  نصرت اهلل  معرفی   به 
بپردازم  که تندرست باشد  و عمرش 
دراز باد  که چندی است کمتر از شمال 
کالیفرنیا  به جنوب می آیدواز حضور و 

حافظه ی کم نظیرش محرومیم .
چندروز پیش  دردیدار هرروزه ای که 
با دوست و همکار نازنینم  آقای قاسم 
وانتشارات   کتاب  مدیر   زاده   بیک 
برمن  مهر   سر  از   ، داشتم     » پارس 
معرفی  در  چرا    : که  گرفت   خرده 
منوچهر  محجوبی  فقط با آوردن  یک 
جهان  آقای  ی  نامه  وصیت  او   شعر 
محجوبی  ؟   ای  کرده  اکتفا  دوست  
انتقادی  و  مقاالت  ونوشته های طنز  
الاقل  بود   حق  که  دارد   بسیاری 
چند نمونه از آنهارا هم می آوردی .« 
هرچه  ولی   ، باشماست  حق   «: گفتم 
گفت   » نرسید.  بجائی  تالشم   گشتم 
 . را دارم  آهنگر  :» من دوره ی مجله 
دراختیارت می گذارم ، البته به امانت 
او.  از  باسپاسگزاری  کرد.  وچنین   ».
دوسه روزی سرگرم  خواندن  دوره ی 
آمد  عالقمندان   ؛ حیفم  آهنگر شدم 
را  از نوشته  آزادی  به صفحات طنز  
های طنز  محجوبی که دراین دوره از 

آهنگر آمده است  بی بهره بگذارم .
اشاره  قبل  ی  شماره  در  که  همانطور 
فروردین  در27  محجوبی    ، کردم 
آهنگررا   خورشیدی   1358 ماه 
طنزنویسان   از  گروهی  بایاری 
ی  برجسته  ی  وکاریکاتوریستها 
انتشار   از   وپس  کرد  منتشر  ایران 
مخصوص  ی  شماره  که   16 شماره 
انقالب مشروطیت بود  ودر سه شنبه 
 ، شد  منتشر   1358 ماه  امرداد    16
گردید.   توقیف  همیشه   برای  آهنگر 
مدتی   از  هم  پس  منوچهر  محجوبی 

زندگی مخفی  درتهران به لندن  فرار 
بانامهای   آهنگر   در  محجوبی  کرد. 
 ، کمرو  الشعرا،  محجوب  مستعار: 
ومقاله  شعر  و...   ، حریف  سر  همه 
های  خودرا منتشر می کند. زیباترین  
طنزهای او  درهرشماره ، نوشته هائی 
است  زیر عنوان  هفته رفته  که بانام 
و  مطالب    ، خبرها  بزمچه   مستعار  
مورد   را  روز  سیاسی  های  شخصیت 
از  هائی   بخش  دهد.  می  قرار  انتقاد  
زیر  در  که  ام  کرده  دستچین  را   آن 
نوح  طنز  آثار  و  زندگی  خوانید.  می 
آینده. ی  شماره  برای   گذارم  می  را 

***

کار ضدانقالبی 

متجاوز  دو  اعدام   به  مربوط  خبر 
کرده   تجاوز  نوجوانبی  به  که  جنسی  
او  شده  به خودکشی  منجر  و  بودند  
برخالف   خبر،  این  شد.  منتشر  بود 
معمول که شرح  وبسط فراوان  دارد، 
نمیشد  حتی  که  بود   خالصه  آ»قدر  
بوده  فهمید  که دو متجاوز  چه کاره 
اند.ورابطه شان  با نوجوان  مورد تجاوز  
چه بوده ، حتی تاریخ  وموقعیت تجاوز  
مدعی  که  مقامی  بود.  نشده  ذکر  هم 
 ، داند  می  را   قضیه  وکیف   کم  بود  
 : گفت  خبرنگاران  به  مورد   دراین 
انقالب  دادگاه  سخنگوی   ظاهراً    «
جزئیات   است   خواسته  می  اسالمی  
خبررافاش کند  اما ترسیده است  که 
ضدانقالبی   کار  یک  را  افشاگری   این 
تلقی کنند وحکم بر  ضدانقالبی بودن  

دادگاه انقالب بدهند.!.«

خلیج اسالمی 

 بدنبال پیشنهاد  ُزعمای قوم  درمورد 
تغییر  خلیج فارس  به خلیج اسالمی  

بعنوان  حمایت  فرهنگستان  آهنگر  
از این  فکر انقالبی  ، پیشنهاد می کند  
درموارد  را   مرضیه  این شیوه ی   که 
واز  شود.  اعمال   نیز  دیگر  مشابه  
جمله ، تغییرات اسمی  زیر نیز عملی 

شود:
استان فارس  ، به استان اسالمی تغییر 

کند.
اسالمی  زبان   به   ، فارسی  زبان  نام 

تبدیل شود
سلمان فارسی نیز به سلمان  اسالمی 

تغییر نام پیدا کند.
وباألخره اقوام ایرانی  باترک ، لر، ُکرد، 

بلوچ و اسالمی  مشخص شوند.

 هیچ وپوچ 

بحثشان   ومتعصب   غیور  جوان  دوتا 
درگرفته بود. یکیشان مدعی بود  که 
و  است   خوب  تلویزیون  های   برنامه 

دیگری می گفت  خیلی هم بد است .
پیرمردی می گذشت  . گفت :»  تا حاال 
بودم  که دوتا  آدم عاقل  سر  ندیده 

هیچ وپوچ  بهم بپرند.«!

معنی انقالب 

 اولی : انقالب  یعنی چه ؟
دومی :  یعنی که  ترانه از رادیو پخش 
نشود. برنامه های رادیو  به زبان کردی  
قطع  کشور  غرب  های   درفرستنده 
سرسام  بصورت    ها  قیمت  شود.  
آوری  باال برود. جلو آزادی  مطبوعات 
گرفته شود.  هرکسی از اوضاع  انتقاد 
کرد  اورا ساواکی ، جاسوس  ویا  ضد 
فعالیت  جلوی  کمنند.  معرفی  انقالب 
هنری خوانندگان  زن دررادیو گرفته 
وکمبودها   معایب  رفع   بجای  شود. 

ساعتهارا دوبار جلو بکشند.
***

گمشده 

ی  هفته  اینجانب  مصنوعی   ریش   
گذشته  هنگام راه پیمائی  در خیابان 
مفقود  شده ،  از یابندگان تقاضا دارم  
بنده تحویل داده  و  به نشانی   را  آن 
شکستگی   سر  موجبات  این   از  بیش 

اینجانب را فراهم نیاورند.

دربدر  به دنبال احکام 

از وقتی که وزیر کشور  به استانداران 
که  کرد  بخشنامه   ساحلی  استانهای 
آنها درمورد  شنا در دریا  تصمیمات  
باید  منطبق با احکام اسالمی  ، عفت 
مسلمان   ملت  رضایت  وجلب  عمومی 
کار  مذکور   استانداران  باشد،  
شبانه  و  اند   گذاشته  را  وزندگیشان 
به  دینی   احکام  و  ها   دررساله  روز  
دنبال تعاریفی  درمورد  مایو بیکینی  
و مونوکینی  و حجاب دریائی  و حتی 
زیر آبی  وانواع شنا  وعلی الخصوص  
احکام حمام  آفتاب می گردند . گفته 
به  مذکور   استانداران   که  شود   می 
سکرترهایشان  گفته اند  که تا اطالع 
ثانوی  تمام قرارهای آنهارا  بهم بزنند  
به   مربوط  روزمره  مشکالت   حل  و 
بی  ؛  بیکاری   ، ضدانقالب  با  مبارزه 
را  وغیره  مسکن   ، گرانفروشی   ، نانی 
بگذارند  برای وقتی که مشکل احکام  

شنا ودریا  حل شد.

 عدد ضد انقالب

 ازقدیم  عدد 13 را نحس دانسته اند  
وعدد 7 را سعد. از پدیده های  مربوط 
به  انقالب اسالمی  ، ظهور عددی است  
بنام عدد طاغوتی . این عدد که همان 
عدد 20  باشد ، پیش از این  درمدارس 
ازروزی  اما  بود.  عدد  ترین   محبوب 

که  حکم اخراج  20 نفرازنویسندگان  
جمعی  ی   بوسیله   ، سابق  کیهان 
اسالمی    انقالب  سابق   مجریان  از  
داده  دستشان  به    ، سابق   درکیهان 
شد ، درمحبوب  بودن این عدد  ایجاد 
ادامه  با عدد 20   مبارزه  و  تردید شد 
کانون   کتابداران   از  تن   20 .و  یافت 
همان   به  را  کودکان   فکری  پرورش 
بودن  کردند وطاغوتی   اخراج  ترتیب 

عدد 20 قطعی شد. 

آهنگر بلخی و مسگر شوشتری 

 زمانی درخرم آباد ، جمعی  از طرفداران 
کتابفروضی هارا آتش   ، مثلث  هیتلر 
زدندودراعالمیه های  خود ، تین عمل 
اعالم  افغانستان   کشتار  انتقام   را 
کردند. این شیوه ی مرضیه  که یادآور 
به سرعت   است  بلخ   دیوان  قضاوت  
از  دریکی  وهرروز   کرد   پیدا  شیوع 
شهرهای ایران  ، کتابفروشی ها رابرای  
انتقام از وقایع مختلف جهان به آتش 
کتابفروشی   یک  ازجمله   کشیدند. 
حمله  انتقام   به   ، سبزوار   رادرشهر 
ی  انقالبیون  ساندینست  به نیروهای  
کتابفروشی   . زدند  آتش  ساموزا 
دیگری  دراصفهان برای  انتقام سقوط  
دوهواپیمای اسرائیلی  درجنوب لبنان  
به آتش  کشیدند ورفته رفته  هرچه 
باقی  ها   درشهرستان  کتابفروشی  
ازشرشان   است  قرار  را  است   مانده 

خالص شوند.

اعالم موضع حزب ملیون

حکومت فخیمه ی جمهوری اسالمی، 
غارت  به  شروع   اول  روز  همان   از 
شرکتها،   ، اموال   ی  ومصادره 
ملی  را  آن  ونام   کرد  و....  مؤسسات 
کردن  ملی  از  پس   . گذاشت  کردن 
بانکی   داران  سرمایه   ونجات  بانکها  
نوبت به شرکتهای بیمه رسید. ووقتی  
زمزمه ی ملی کردن   صنایع  آغاز شد 
ورشکسته  صنایع   صاحبان  کلیه  
شدند   دولت  دامان   به  دست  میهن  
که ملی کردن صنایع را زودتر و جدی 
پرداخت   ازشر  کندوآنهارا  عملی  تر 
با  زدن   سروکله  و  کارگران   حقوق 
این  طلبکاران  نجات دهد. طرفداران 
گونه ملی کردن ها ، که یا می ترسیدند  
تأخیر درملی کردن ، سرمایه  هایشان  
ورشکسته   یا  و  بیندازد   خطر  به  را 
بودند و فقط ملی کردن  می توانست  
آبرویشان را نجات دهد، بفکر افتادند  
حزب ملیون  را با یکدیگر  برپا کنند  

واعالم موضع خودرا نیز  تسریع در

را  مالکیت   بارعایت   کردن   ملی 
دررأس  برنامه هایشان  قراردادند.

جهت رفع شک 

 چون یکعده  شکاک نسبت  به بعضی 
اند   از امور دولت  اسالمی شک کرده 
وهرچه هم  این طرف وآن طرف  زده 
اند کسی  محلشان  نگذاشته واز روی 

ناچاری  دست بدامن  ما شده اند   و
اند  کرده  مطرح  را  سئواالت  همان 
از  خالی  دست  اینکه   برای  ماهم   ،
پیش  ما نرفته باشند  سئواالتشان  را 
با مقامات  مسئول  درمیان گذاشتیم 
ازهمه شان   که   با جوابی  بحمداهلل   و 
شنیدیم  قضایا  بخوبی وخوشی  قابل 
با  مسئول   مقامات   . است  فیصله 
برهرفردی   : داشتند  اعالم  قاطعیت  
به  نسبت  که  ملت مسلمان   افراد   از 
خئای  انقالب  جاری   امور  از  بعضی  
نکرده  شک دارند  ، واجب است که با 
بجاآوردن  دورکعت نماز شک  درامور 
انشااهلل   تا  نمایند  زایل   را  شکشان   ،
واقع  ابدیت  درگاه  قبول  انقالبشان 

افتد. انشااهلل.
بروقوی شو...

بعداز آن که چندوکیل دادگستری  

وکتک  دزدیده  ناشناس   گروهی   را 
وکال  اغلب   ، اند  زده  آنها  به  مفصلی  
رفته اند درکالس های  کاراته وجودو 
از  دفاع  فنون  تا  اند  کرده  نام  ثبت 
بیاموزند  ها  کالس  دراین  خودرا  
وکال  آقایان   بالءخره    ، ظاهراً    .
قانون   بر  تکیه  که  اند   کرده  قبول 
برای دفاع دردادگاه   وداشتن مهارت  
درد   به  چندان  اسالمی   درجمهوری 
بخور نیست وداشتن مهارت  دردفاع 

بدنی  ضرورت بیشتری دارد.

محاکمه 

 25 محاکمه  بودند:  نوشته  ها  روزنامه 
انجام  دراصفهان  بدست   چماق  تن  
این  از  که  بود   آمده  دراین خبر  شد. 
25 نفر  20 نفر تبرئه و بقیه به حبس 

های  5 تا 6 روز  محکوم شدند.
داده  توضیح   خبر  دراین  متأسفانه  
نشده بود  که آیا چماق  بدست ها  با 
شده  حاضر  دادگاه   جلسه  در  چماق 
رادربیرون  هایشان   چماق  یا  اند  

محوطه ی  دادگاه پارک کرده اند.
لکن  باتوجه به احکام  صادره ومدت 
 ، بدست   چماق  آقایان  محکومیت  
بنظر میرسد  که این  افراد چماق های  

خودرا نیز  به جلسه محاکه برده اند.

چماق بدست 

بدست«   »چماق  کلمه  این  امیدوارم   
نکرده  سردرگمی  دچار   را  برادران 
است   اصطاتح  یک  این  زیرا   باشد  
مبارزات   درتمام  نیستیم   مجبور  وما 
بگیریم،  بدست  چماق  حتمًا  خویش 
 ، چاقو   ، سنگ  از  توانیم   می  بلکه  
چوب ، باتون ، مواد منفجره و اسلحه 
خدمت   وحسابی  کنیم  استفاده 
فراموش  البته   . برسیم  ضدانقالب 
دنیا   چماق  ترین   کاری  که  نشود 

چماق تکفیر است .

برای رفع سوء تفاهم 

گزارش  کرمانشاه   از  آهنگر  خبرنگار 
می داد  که هفته ی گذشته  ، راننده 
شکایت  و  کرده   مراجعه  او  به  ای  
چند   ، کرمانشاه   بیرون  که  داشته  
نفری  یوزی بدست  جلو ماشینش  را 
گرفته اند  وهرچه داشته  و نداشته از 
اند.  برده  را  اش   مچی  جمله  ساعت 
شاکی می گفت  که این پاسداران  به 
اینهم اکتفا نکرده  اند و از اوخواسته 
هم  را  ساعتش  خرید   کاغذ  که  اند  
است   گفته  راننده  که  وقتی  بدهد. 
کاغذ خرید ندارد  و اصوالً کاغذ خرید  
به چه دردآنها می خورد ، جواب داده 
اند: »وقتی چیزی کاغذ خرید نداشته 
باشد نمی شود راحت آبش کرد، چون 
دزدی  مال  کند   می  خیال  خریدار  

است ...«

توقع بی جای یونسی 

مستعفی   استاندار    ، یونسی  آقای 
درباره  که  آ»ها   «  : گفت  کردستان 
 ، گیرند   می  تصمیم  کردستان   ی 
گفتن  ندارند.«   منطقه  از   شناختی 
علتی  تواند   می  خودش  جمله   این 
از  ایشان   استعفای  برپذیرش  باشد 
است   چطورممکن  آخر   . استانداری 
بعنوان   انقالبی  دولت   در  کسی 
آن  و  باشد   داشته  عضویت  استاندار 
قوم  رهبران   به  ایرادی  چنین   وقت 
بگیرد؟  اسالمی  رژیم  سردمداران   و 
ای   سررشته  صداوسیما   رئیس   مگر 
از رادیو وتلویزیون  دارد؟ مگر ایشان 
چندتا   قدرت   مراکز  سایر  و  دردولت 
که  اند   داشته  سراغ   متخصص 
گیرندگان   تصمیم  دارند   توقع  حاال  
، از منطقه شناخت داشته  کردستان  
ایران   از  خودش  رهبر  مگر  باشند؟ 
شناخت  دارد.  شناختی  ایرانی  و 
نمیخواد!                  بقیه درصفحه 41

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا
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اکبر؟  میاری  در  چیه  اداها  این  گفت: 
اگه دو نفر تو رو به این اسم صدا کردن 
اسمی  آدم  نمی شه.  که عوض  اسمت 
گذاشتن  روش  مادرش  و  پدر  که  رو 
خارجی  اسم  آد  ونمی  ریزه  نمی  دور 
رو خودش بذاره. آخه اَل پَک هم شد 

اسم؟
اکبر با خنده گفت: اسم قشنگیه. مثل 

آل پاچینو.
ننه عزت گفت: من که اصاًل از این اسم 

خوشم نمی یاد.
این  گفت:  و  کرد  عوض  را  حرف  اکبر 
شب جمعه باید کمی زود تر برم جلسه 

جعفرآقا.
ننه عزت پرسید: این جلسه هایی که 
ادامه  هنوزم  میری  جمعه  های  شب 
آِزگاره که میری جلسه  داره؟ دوسال 

ها شون.
حالیه.  با  بابا. جلسات  آره  گفت:  اکبر 
تازه  ه.  د  یاد می  م  آد  به  خیلی چیزا 
می خواهیم روش اسم بذاریم. یه نفر 
گفت اسمشو بذاریم گروه جوانان وطن 
دوست. قراره محل جلسه رو هم تغییر 
بد یم و بریم تو کاخ جوانان. مثل این 
که  بدن  بهمون  اتاق  یه  خوان  می  که 

صندلی و میز و ضبط صوت هم داره.
اکبر جون  گفت:  ناراحتی  با  ننه عزت 
عاقبت  نرو.  ها  گروهک  این  دنبال 

نداره. سر ازجای خوبی در نمی یاره.
این  بابا؟  چیه  گروهک  گفت:  اکبر 
شه.  می  سرش  چیزا  خیلی  آقا  جعفر 
بهشون  کنه.  می  رونصیحت  جوونا 

درس زندگی می د ه .
کیه.  دونم  می  آره  گفت:  عزت  ننه 
برادر همون ممد قصابه د یگه که بهش 
گرگ  نصیب  خدا  تیغی.  ممد  گن  می 
بیابون نکنه. اونا نمی تونن به تو چیزی 
یاد بدن. حاالبرادر ممد تیغی می خواد 

بره کاخ جوانان جلسه راه بندازه؟
اکبر گفت: مگه چی کم داره؟ آد م با 

شعوریه و به همه کمک می کنه.
ننه عزت: نمی گم چیزی کم داره ولی 
اسم خوبی نداره. خودت فکرشو بکن. 
م  د  رفتی  تا حاالکه شبای جمعه می 
برای  و  ید  بود  یه عده جوون  قصابی. 
همد یگه داستان تعریف می کرد ید. 

این یه چیزه. ولی حاال که می خواید 
برای خود تون اسم بذاریدوتوی اطاق 
د ر بسته جلسه بگیرید ممکنه براتون 

درد سر درست بشه.
اکبر گفت: این حرفا چیه؟ تازه این شب 
آقا می خواد یک ساعت  جمعه جعفر 
کنه. صحبت  خصوصی  من  با  تمام 

ننه عزت: در مورد چی؟ چرا خصوصی؟ 
کجا قراره برید؟

اکبر: خصوصی یعنی تک به تک. مثل 
دو تا مرد. جایی قرار نیست بریم. د م 
از خاطرات  آقا. می خواد  قصابی ممد 

نوجوانیش تعریف کنه و ازاین حرفها.
ننه عزت: من که نمی تونم هیچ وقت 
کمی  بیا  بگیرم.  رو  تو  کارهای  جلوی 

لوبیابرات درست کنم.
نیست.  ام  گرسنه  بابا  نه  گفت:  اکبر 
ساعت پنج قراره برم ساندویچ بخورم.

بری  قراره  که  پنج  ساعت  عزت:  ننه 
کالس زبان ثبت نام کنی.

می  نام  ثبت  اول  دیگه.  همون  اکبر: 
کنم بعدش می رم ساندویچ می خورم. 

آخه با یه دختر قرار دارم.
چی  بده.  مرگم  خدا  گفت:  عزت  ننه 

داری؟ با کی؟

اکبر گفت: قرار دارم . با مژگان. یعنی 
و  بریم  راه  و  بخوریم  ساندویچ  قراره 

حرف بزنیم. همین.
ننه عزت سرش را پایین انداخت و با 
قابلمه  توی  را  لوبیا  و  نخود  ناراحتی 
ریخت وشروع به شستن کرد و زمزمه 
و  من  زمان  شده.  ای  دوره  چه  کرد: 
های  زن  فقط  چیزهانبود.  این  مادرت 
مگه  ذاشتند.  می  قرار  مردا  با  خراب 
می شه دختر و پسر جوونرو با هم تنها 
گذاشت؟ مثل پنبه و آتیش اند. خدای 

نکرده هزار اتفاق ممکنه پیش بیاد.
هم  خیلی  گفت:  و  کرد  ای  اکبرخنده 
تنها  رو  اونا  باید  اصاًل  شه.  می  خوب 

گذاشت.
ننه عزت انگشتش را به دندان گزید و 

زیر لب از خدا طلب مغفرت کرد.
اش  خنده  عزت  ننه  کار  این  از  اکبر 
به  نسبت  هم  قدرها  آن  او  گرفت. 
از  بعضی  نبود.  تفاوت  بی  عزت  ننه 
ولی  داشت  می  دوست  را  اداهایش 
مثل دیگران در مورد اوفکر نمی کرد. 
می دانست که بدون او خیلی بهتر از 
این می توانست زندگی کند. ننه عزت 
بیشتر برای او ایجاد مزاحمت می کرد 

تا کمک. چشم هایش که خیلی کم می 
برایش  اکبر  را  بیشترکارهایش  و  دید 
می کرد. یادش آمد که موقعی که پدر 
ومادرش زنده بودند نسبت به آنها هم 
کرد  می  فکر  داشت.  را  حس  همین 
گاهی مزاحم او هستند. االن که دیگه 
شانزده ساله بود مسّلمًا آن قدر بزرگ 
نگهداری  خودش  بتوانداز  که  بود 
مادرش  و  پدر  که  بود  کند. ده سالش 
حال  به  تا  زمان  آن  از  و  کردند  فوت 
او نگهداری می کرد ولی  از  ننه عزت 
به  که  کرد  فکر می  اخیر  ماه  در چند 
ننه عزت  از  او هست که دارد  عکس، 

نگهداری می کند.
یک ماهی بود که ننه عزت همه ش در 
رختخواب بود و هیچ کاری نمی کرد. 
شروع  کوچک  سرماخوردگی  یک  از 
و  پا و دست  به درد  بعد کشید  و  شد 
ناله می  شانه و خالصه ننه عزت دائم 
کرد و درد می کشید. فقط اکبر بود که 
بیرون  از  برایش  بود. گاهی  او  مواظب 
غذا می گرفت و می آورد خانه ولی ننه 

عزت غذای بیرون را دوست نداشت.
اکبر  نیست  غذا  که  ها  این  گفت:  می 
دونه  یه  اگه  بدتره.  هم  سم  از  جون. 
سیب ساده بخوری هم سالم تره و هم 

سم توش نیست.
ننه عزت اصاًل به ظرف و لیوان بیرون 

از منزل لب نمی زد.
می گفت: غذای بیرون آدم رو مریض 

می کنه.
بیرون  داشت  عادت  دیگر  اکبر  ولی 
عزت  ننه  غذاهای  از  بخورد.  غذا 
ننه  کرد  می  فکر  آمد.  نمی  خوشش 
فهمد.  نمی  را  جدید  دنیای  عزت 
و  نخورد  نوشابه  بیرون  اگرکسی 
ساندویچ فروشی و رستوران نرود آدم 
ا ُملی ست. پول این ولخرجی هایش را 
های  ماشین  آورد.  در می  یک جوری 
توی خیابان ها هر روز مدرن تر و گران 
قیمت تر می شدند و منفعت بیشتری 
داشتند. یکی دو ماه پیش یک ماشین

و  ید  د  خیابان  کنار  را  نو  آمریکایی 
پول  توانست  و  ید  را دزد  وسایل اش 
خوبی به جیب بزند. برای دست مریزاد 
هم یکی از الستیک های ماشین را با 

چاقو پاره کرد.
یک  توانست  آورد  در  که  پولی  از 
یکی  و خرج  بخرد  دوم  د ست  موتور 
به  اکبر  ولی  بیاورد  رادر   ماهش  دو 
داشت  دوست  نبود.  قانع  چیزها  این 
داشته  پول  ها  این  از  بیشتر  خیلی 
این  از  یکی  خودش  بتواند  و  باشد 
یک  و  بخرد  را  شیک  های  ماشین 
و  بغلش  بیندازد  را  خوشگل  ختر  د 
برود باالی شهر ویراژ بد هد. بد نبود 
اگر به جای این موتور سیکلت دست 
بنز آخرین سیستم  ماشین  دوم، یک 
سوار می شد و می رفت دنبال مژگان 
و مریم. هر دو را سوار می کرد و می 
چیزهارا  خیلی  اکبر  شهر.  باالی  برد 
دانست  می  بود.  گرفته  یاد  افشین  از 
کجا  قیمت  گران  و  کالس  با  جاهای 

هستند.
خیابان  در  سورنتو  رستوران  مثاًل 
بار  چند  بود.  باکالسی  جای  پهلوی 
بود  شده  رد  آن  ازجلوی  موتور  با  که 
بخورد  غذا  آنجا  که  بود  ه  کرد  هوس 
غذاهایش  قیمت  دانست  می  ولی 
ست  هایی  ساندویچ  این  برابر  چند 
مژگان  برای  امروز  خواست  می  که 
بود  قرار  افشین  البته  بخرد.  ومریم 
می  اکبر  ولی  هد  بد  را  پول  نصف  که 
در  پولی  افشین  روزها  این  دانست 
سهم  بتواند  بود  بعید  و  ندارد  بساط 
نداشت. اشکالی  ولی  هد  بد  را  خود 
 اکبر فعاًل به اندازه کافی پول داشت. 
طعمه  یک  ه  آیند  روز  چند  در  باید 
ای  پله  و  پول  و  آورد  می  گیر  خوب 
خالی  دست  وااّل  کرد  می  پا  و  دست 
می ماند ونمی توانست خرج دوستان 
و قرارهایش را بد هد و جلوی دیگران 

ضایع می شد.
سگ محله شان حد اقل ماهی  د ه بیست 
که افتاد  ش  یاد  داشت.  خرج  تومان 
 د یروز حال سگ بد بود ومی لنگید. 
بود.  شده  مجروح  پایش  اینکه  مثل 
احتماالً یکی از این بچه پولدارها به او 
سنگ زده بود. به جز اکبر زیاد کسی 
داد.  نمی  وغذا  رسید  نمی  سگ  به 
گوشت  آشغال  ابراهیم،  حاج  گاهی 
جلوی  و  آورد  می  را  شان  خانه  های 
اومی ریخت ولی اکبر بود که برای آن 
سگ دل می سوزاند و به او می رسید. 
باید قبل از رفتن به کالس زبان برای 
سگ غذا می برد. اکبر اکثراً از قصابی 
استخوان  و  گوشت  تکه  چند  محل 
به  پول  کمی  و  گرفت  می  را  اضافه 

صاحب مغازه می داد.
مجید پسر قصاب که هم سن و سال 
پدرش گوشت  پنهانی  گاهی  بود  اکبر 
های لخم خوب و تازه را قاطی آشغال 
گوشت ها به اکبر می داد تا به سگ بد هد.

 اگر پدرمجید از این مسأله بو می برد 
مجید  شد.  می  ایجاد  دردسر  برایش 
اکبر سگ رادوست داشت و می  مثل 
خواست اگر بتواند به او برسد. ولی نه 
را  اکبر  اکبر. هر وقت سگ،  اندازه  به 
می دید با اشتیاق می خواست از سر و 
کول او باال برود وصورت او را بلیسد. 
اکبر اصاًل از این کار سگ خوشش نمی 
آمد و سگ را پس می زد و خودش را 
برای هیچ کس  کنار می کشید. سگ 

این قدر د م تکان نمی داد.
انگار اکبر را از خانواده خودش میدانست. 
اکبر می دانست که سگ ساعت ها د م
د کان حاج ابراهیم منتظر او می ماند. از 
بیست متری بوی او را می شنید و از جا بلند
می شد و دوان به طرف او می آمد. اکبر 
سعی می کرد وقتی به طرف سگ می رود

چیزی دستش باشد بد هد بخورد.
سگ سال ها بود که توی این محله بود 
و معلوم بود د یگر هیچ وقت از اینجا 
تکان نمی خورد و همین جا هم می میرد.
 االن د یگر سنش باال رفته  بود وشور 

و هیجان قد یم را  نداشت.
اکبر به خاطر می آورد که پدرش اصغر 
هم این سگ را موقعی که خیلی کوچک
بود، دوست داشت. آن زمان او یک توله 
سگ سفید و ناز خیلی دوست داشتنی و
توی  را  او  گاهی  اصغرآقا  بود.  شیطان 
حیاط خانه شان می آورد و آب و غذا 
ن خورد  از  بعد  بالفاصله  دادولی  می 
توله  کرد.  می  بیرونش  حیاط  از  غذا   
سگ می دوید ومی رفت پیش مادرش 
که خیلی شبیه االن خود ش بود. همان 
زمان ها بود که توله سگ، مادرش را از 

دست داد.
اهالی محل و به خصوص اصغر آقاو لطیفه 
خانم گاهی به توله سگ یتیم میرسید ند.
با اینکه توی خانه از او نگه داری نمیکرد ند 
 ولی در بیرون از خانه به او غذا میداد ند.
لطیفه مادر اکبر می گفت: سگ نجسه. 
نباید توی خونه آدم بیاد ولی مخلوق 

خداست. گناه داره. باید کمکش کرد.
به خصوص که او یک توله سگ ناز و

 قشنگ بود و برق قشنگی درچشمانش

 داشت.
حاال چندین سال از آن زمان گذشته 
بود. اکبر آرزو داشت پول دار که شد یک
در  بزرگ  خانه  یک  و  شیک  ماشین 
شمال شهر بخرد و سگ را ببرد توی 
پولدارها  دیگر  مثل  دارد.  نگه  خانه 
عمل کند. مثل آنهایی که ماشین های 

گران قیمتی دارند.
هد  بد  دستور  روز  هر  داشت  دوست 
نوکرانش سگ اش رو بشورند و تمیز 
آشغال  جای  به  و  هند  بد  وغذا  کنند 
و  گوشت  کیلو  یک  روزی  گوشت، 
بعد  بیندازند.  جلویش  تازه  استخوان 
اتاق خواب بزرگ و  بیاورند توی  او را 

شیک اش وآنجا با اوبازی کند.
در  که  شد  متوجه  فعه  د  یک  اکبر 
عالم خیال فرو رفته و ننه عزت دارد 

صدایش می کند.
لقمه  یه  ننه.  بیا  جون  اکبر  عزت:  ننه 
ساندویچ  نیست  خوب  برو.  و  بخور 

بخوری مریض می شی.
می  پرسه  خودش  خیال  در  که  اکبر 
زد گفت: نه نمی خوام بابا. چقدر باید 
مثل  کرد.  ورم  ام  معده  نخودبخورم. 

لوله اگزوز موتور شدم.
به  احتیاج  جوونی.  تو  ننه  عزت:  ننه 

غذای مقوی داری تا رشد کنی.
اکبر: آخه نخود لوبیا چه چیز داره که 
مقوی باشه. نه گوشت و نه برنج. بعضی 
چلوخورشتی،  کبابی  چلو  یه  وقتا 
نخود  کن.  درست  چیزی  آبگوشتی 

لوبیا هم شد غذا؟
غذا  کاسه  دلخوری  با  عزت  ننه 
گذاشت  پنجره  درگاهی  روی  را 
ذارم  می  برات  باشه.  گفت:  و 
ات گرسنه  اگه  برگشتی  وقتی 

 بود حتمًا یه چیزی بخور.
و  خورم  می  رو  شامم  من  گفت:  اکبر 

میام. اگر گرسنه بود ی خودت بخور.
بیرون  توی حیاط  از  را  موتورش  اکبر 
آورد و کمی گرد گیری کرد. بعد سوار 
شد دوسه تا گاز داد و یکد فعه موتور 

پرید هوا و با سرعت دور شد.
***

فصل ششم
مژگان و مریم سر کالس زبان نشسته 
بودند و آقای عامدی معلم زبان داشت

دوباره  را  گذشته  زمان  درس   
یاد پیش  دفعه  که  شاگردانی  برای 

نگرفته بودند توضیح می داد.
مژگان در حین این که تظاهر می کرد 
جای  حواسش  دهد  می  گوش  دارد 
خیال  عالم  در  مژگان  بود.  دیگری 
او  برعکس  ولی  زد  می  پرسه  داشت 

مریم حواسش کاماًلجمع درس بود.
آقای عامدی: هر چی می گم جایگزینی

 یعنی سابستی توت کنید. 
آی ِونت شاپینگ.

یو؟
بچه ها بلند گفتند: یو ِونت شاپینگ.

آقای عامدی: هی.
بچه ها: هی ِونت شاپینگ.

در این میان یکی از بچه ها گفت: هی 
ِونتس شاپینگ.

آقای عامدی مچ اش را گرفت: چی گفتی؟
پسر که غافلگیر شده بود: من چیزی 

نگفتم.
آقای عامدی: چرا. دوباره تکرار کن 

همون چیزی رو که گفتی.
پسر: من اصاًل چیزی نگفتم.

آقای عامدی: خوب باشه. اصاًل چیزی 
نگفتی. پس حاال جایگزینی کن. آی 

ِونت شاپینگ ... هی؟
پسر: هی، هی، هی، هی.

بعد شروع به خندیدن کرد و بچه ها 
هم با او خندیدند.

آقای عامدی: بازم مزه پروندی؟
رو  هی  گفتید  شما  آقا  نه  مزه؟  پسر: 
خوب  کردم.  تکرار  منم  کن.  تکرار 

خنده دار شددیگه.
آقای عامدی دید از سر و کله زدن با 

او به نتیجه ای نمی رسد. رو به مژگان 
کرد وگفت: خوب شما بکنید.

معلم  به  اصاًل  حواسش  مژگان 
مکث  و  خجالت  با  نبود.  وشاگردها 

گفت: چی؟
آقای عامدی: این کاری رو که ایشون 
نتونست بکنه. سابستی توت و تکرار 

کنید.
مژگان: چی رو؟

بود  شده  کالفه  که  عامدی  آقای 
گفت: چی رو؟ جمله رو. اصاًل معلومه 
درستون  به  چرا  کجاست؟  حواستون 
گوش نمی دید؟ پس چرا وقت خودتون 
زبان  به کالس  و  و منو تلف می کنید 
دولتی  مدرسه  که  جا  این  آیید؟  می 

نیست واجباری در کارنیست.

ادامه دارد

   نویسنده : گردباد                                                                                   قسمت پنجم

اکبر الستیک پنچر ُکن : َال َپک 
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شاهان بیابانگرد

یوسف  ورود  ی  نظریه  پذیرش 
درزمان  مصر   به  اسرائیلیان   و 
و  مصر  به  »هیکسوس«  فرمانروایان  
»خروج« آنان  چهارقرن  بعد درزمان 
سومین   ، دوم   رامسس  سلطنت  
پایه   شاه سلسله ی  نوزدهم  برچهار 

استوار است :

1- همانندی  قومی ،  زیرا هیکسوس 
ها مانند  اسرائیلیان  شبانان  آسیایی 

بودند.
گزیدن   سکنی  به   اشاره    -2
جوشن  یا  »گوشن«  در  اسرائیلیان  
واقع در ناحیه ی »رامسس«  که تنها  

یکبار  درعهد عتیق آمده است .
دستور  به  که  یادبودی   سنگ    -3
بعداز   برپاشد که درآن  رامسس  دوم 
پایتخت   آواریس   به  سال   صد  چهار 

هیکسوس ها  تصریح شده است .
اقامت  به  مقدس   کتاب  ادعای    -4
موقت 430 ساله  ی یهودیان  درمصر.

این اطالعات  که  بسادگی با یکدیگر  
پژوهشگران   برای   ، است  سازگار 
دارد.  ناپذیری  مقاومت   جذابیت  
این  آشکار   تناقضهای   باوجود  
و  عجیب  بحثهای   جرو   ، اطالعات  
تااین   داشته  دنبال   رابه  ای   پیچیده 
دشواری  کنند.  توجیه  را  ناسازگاریها 
و  که عهد عتیق   است   دراین  عمده 
قرآن  کمکی  به تاریخ  ورود  یوسف 
آن  حاکم   هویت   تعیین   و  مصر   به 
مملکت   نمی کنند . درداستان  کتاب 
 «  ، » شاه«   فرمانروای مصر   ، مقدس 
یا  مصر«   شاه  فرعون   «  ، مصر«  شاه 
بصورت  ساده  »فرعون«  خوانده می 
شود.»فرعون«   لغتی عبری است  که 
از زبان  مصری Pr'3   به  معنی  خانه 
بزرگ - به عاریت گرفته  شده . اصالتًا  
این واژه به کاخ شاهی  گفته می شده  
و بعداً  به حکومت  واز زمان  سلسله ی  
هیجدهم  به خود شاه  )برای احتراز از

  بی احترامی  به شاه درمحاوره( اطالق
 شده است . همچنین  درروایت  کتاب 
مقدس  نام پایتخت  فرعون  نیز ازقلم 

افتاده است .
قرآن نیز  دراین باره کمکی نمی کند، 
لقب   فقط  یوسف   درداستان   زیرا 
فرعون   برد.و  می  کار  به  را  »الملک« 
 . است  نیامده  دوازدهم   ی  درسوره 
الفرعون  به عنوان  اسم خاص  و حاکم 
ذکر  خروج  و  موسی   درزمان  مصرز  

شده است .
اززندگی   موسی   ی  خمسه  توصیف 
یوسف درزمان  فرعون  بطور عام  بیان 
با هردوره  شده که می تواند  مطابق  
بااین حال   باشد.  باستان  از مصر   ای  
که  هست  استثناء   یک  مورد   دراین 
شناسی   مصر  استاد   پیت«   »اریک  
 « بنام   درکتابش  لیورپول   دانشگاه  
  «: یادآورشده    » عتیق  وعهد  مصر 
نشان  درحقیقت   ها   ارابه  به   اشاره 
مقدس  کتاب   ی  نویسنده  دهد   می 
این  که  کند  می  وصف  را  وضعیتی 
تاریخ  از  از  پیش  تواند   نمی  رویداد 
هیکسوس ها  اتفاق افتاده باشد. یعنی 
زمانی که برای   نخستین  بار اسب به 

مصر  وارد شد. «
یهودی   مورخ  ژوزفوس   فالویوس  
در  میالدی   اول  قرن   دراواخر 
نظر    )1( ضداپیون«    « بنام  کتابش  
وارد  مصر  به  اسرائیلیان   که   داد 
زمان  در  آنان  بودندو»خروج«   شده  
افتاد.  اتفاق  هیکسوسها   فرمانروائی  
  )2( تو«  نه   « ی  بگفته  استناد   با  او 
از  پیش  سوم   قرن  مصری   کاهن 
هیکسوس  فرمانروایان   ظهور  میالد  
درزمان    « دهد:  می  گزارش  چنین  را 
به چه علت  حکومت  توتی مایوس « 
نمیدانم  به لعنت خدا گرفتار شدیم و 
ناحیه ی شرقی   از  بطور غیر منتظره  
به  ناشناخته   نژادی   از  مهاجمانی  
 ، پیروزی   به  بااعتماد  ما   سرزمین 
بدون  برتر   نیروئی  با  کردند.  حمله 
محاصره  مارا  بسادگی  درگیری  
بیشترازفرمانروایان   باقدرتی   . کردند 
سرزمین ما ،  شهرهای مارا بی رحمانه 
با خاک  را  معابد خدایان   آتش زدند. 

یکسان  کردند و با ساکنان  محلی  با 
کردند. رفتار  آوری   رنج  توزی   کینه 

قتل عام براه انداختند وزنان وکودکان 
را  به بردگی کشیدند.. ازبین خودشان  
سالی   « نامش   که  برگزیدند   شاهی 
بود.  ممفیس  در  پایتختش   و  تیس«  
برمصر علیا  و سفلی  مالیات وضع کرد 
مناسب  رادرمکانهای   پادگانهائی   و 
نوم«  در  »ستروئیت   ... کرد.  می  برپا 
نام   به  که  نیل  دلتای  شرقی   )بخش 
شهری  بود(  موسوم  »ست«  خدای 
نیل  بوبستیت«   « کرد درشاخه ی  بنا 
)3( وآن را طبق سنت مذهبی قدیمی 
این  بازسازی  با  نهاد.  نام  »آواریس«  
محصور  ضخیم  باروئی  با  را  آن  مکان 

کرد....«

شاه  پنج  ژوزفوس   ی   بگفته  بنا 
سالتیس،  شدند:  یکدیگر  جانشین   
نبون ، آپاچمن ،  آبوفیس ،  یاناس  و 
اسیس » که  همه هرچه بیشتر مشتاق  
به نابودکردن  ذخائر مصر بودند. تبار 
آنان  بطور کلی  »شاه - شبان«  نامیده 
می شد  ، زیرا »هیک «  درزبان مقدس  
درزبان   »سوس«   و  »شاه«  یعنی 

همگانی به معنی » شبان « است .
ژوزفوس  سپس با وفق دادن  نظرات 
تو   مامانه  بعدی  گزارش   با  خودش 
علیه  مصریان   شورش  ی   درباره 
رهبری   تحت  شبانان«     - شاه    «
سلسله  بعداً  که   ، تبس  شاهزادگان  
ی هیجدهم  را بنیان گذاشتند  ، می 
پردازد.. » آنگاه شاهان تبس وبقیه ی  
مصریان  علیه شبانان   سر به شورش  
برداشتند ونبردی بزرگ  درگرفت که 
مدتها   بطول انجامید. او)مانه تو(   می 
گوید  به رهبری  شاهی به نام  میسفرا 
گمرتوسیس  شبانان شکست خوردند  

واز سرتاسر مصر  بیرون  رانده شدند 
 .. افتادند.  محاصره    به  ودرآواریس  
واحد   ( آرورا«   هزار»  ده  آواریس  
(  مساحت داشت  اندازه گیری زمین 
. بگفته ی  مانه تو  ، شبانان  گرداگرد  
وغنائم   اموال   حفظ  رابرای   منطقه  
باروئی محکم  محصور  را  جنگیشان  
میسفرا   پسر   توموسیس   کردند. 
تعداد   به  لشکری  سیس   کموتو  
مأمور  مرد  هزار   هشتاد  چهارصدو 
کرد  و سعی نمود  آنان را با محاصره  
انجام   از  نومید  کند.  تسلیم  به   وادار 
، ناچار   به انجام  رساندن  مقصودش  
به عقد پیمانی  شد که طبق آن ، آنان 
مصرراترک کنند   وبدون مزاحمت  به 

هرجا که می خواهند بروند . 

دویست   از  کمتر  نه  پیمان   بنابراین  
مصرراترک   اموالشان  با  هزار   وچهل 
گذشتند..  سوریه   بیابان  کردندواز  
کردند   بنا  سرزمین  درآن  وشهری  
جمعیتشان   ی  همه  گنجایش   قابل 
»اورشلیم«   را  وآن  »یهودا«   نام   به 

خواندند...« 
ثو  پس  مانه   ، بنابگفته ی  ژوزفوس  
استناد  به   کاملی  تاریخ   اینکه  از 
کتابهای  مقدس  مصر از سی  و یک 
منی  اززمان   شاهنشاهی   سلسله  
تا  میالد(   از  پیش   2100 درحدود    (
اسکندر مقدونی  ) 331 پ.م.(  آورده 
از  ای   جداگانه  گزارش   بار  این   ،
داستانهای  عامیانه ی مصری  درباره 
است  کرده  نقل  وخروج   موسی  ی  
چنین  ثو    مانه  روایت   توصیف    .
اُسارسف«  توسط  یهودیان   که  است  
همراه جمعیت   )  wsr-seph ) درمصری 
جذامی مصری ودیگر ان که بیماریهای 
گونه گونی داشتند  ، محکوم به تبعید 

از مملکت شدند.«
گذشته ازاین  مانه ثو به وضوح دوواقعه 
اخراج   دهد:  می  شرح  را  جداگانه  ی 
بنیان  ی  بوسیله  هیکسوس   شاهان 
ازیک  هیجدهم   ی  سلسله  گذاران  
سو و »خروج«  از سوی ئیگر . بانگرانی  
قابل فهم ، ژوزفوس  قصد دارد  ثابت 
هستند  مصریان  نه  اجدادش   کند  
از  اسرائیلیان  بلکه    ، جذامیان  ونه 
شبانهای  هیکسوسها-  همان  تبار 
برای  او همچنین   آسیایی - هستند. 
تأیید نظطر خود  درریشه شناسی به 
که  دهد  می  ارجاع  ثو  مانه  ی   گفته 
اسیر«  شبانان   معنی»  به  هیکسوس 
است ، زیرا هیک درزبان مصری اسیر 

معنی می دهد.
ژوزفوس  ادعای  هیچکس   امروز 
اسرائیلیان   که  گیرد.   نمی  جدی  را 
همان هیکسوسها  بودند. حتی نظراو  
با تئوری  مانه ثو  که »خروج«  را به 
شاهی  فرمانروائی   درزمان    - غلط  
آمنهوتپ(   ( فیس  آمن  بنام   مصری  
ی   سلسله  فرمانروای  هشتمین  
از  هیجدهم  که مدتهای  مدید  پس 
اخراج  هیکسوسها  حکمرانی می کرد  

، قرارداد ، درتضاد است .
بدون  تجزیه وتحلیلی  مالل آور  دراین 
که  است   یادآوری  به  الزم  مرحله  
هیکسوسها  عناصری از نژاد  سامی را 
دارا بودند  و عوریان ودیگر  نژاد هارا  
که   اسرائیلیانی  خودداشتند.  دربین 
از خود  درمصر برجا گذاشتند   نسلی 
درصلح وصفا  به مصر  مهاجرت کرده 
بودند  وشمار آنان  کمتر از  هفتادتن 

بود  ، نه لشکری مهاجم .
باره بهتر  عجالتًا  حرف آخررا دراین  
است  به آلن  گاردینر  بزرگترین زبان 
در  که  یم   واگذار  بریتانیائی  شناس  
کتابش  بنام »  مصر فراعنه«  درباره ی
 ریشه  شناسی  ژوزفوس  چنین اظهار 
نظر می کند:» او این ریشه شناسی را  
ترجیح می دهد  زیرا  مانند بسیاری  از 
مصر شناسان  - باوردارد  که داستان  
موقت   براقامت   دایر   مقدس   کتاب 
اسرائیلیان  درمصر  وبعد خروج آنان 
بوده  هیکسوسها   اشغال   سبب   به 
است . گرچه  از نظر  زبانشناسی  موجه 
واقعی  هیچیک   اما  آیند.  می  بنظر 
از  شک  بی  هیکسوس  لغت  نیستند. 
اصطالح  Hik-khase   به معنی  »رئیس 
بیگانه«   قبیله ی سرزمین کوهستانی 
بعد  به   » میانه  » سلطنت  زمان  از  که 
می  اطالق  بدوی«   های  شیخ   « به 
هائیبانام چندشاه  مهره  شد. سوسک 
هرحال  به   ... شده  یافت  هیکسوس 
مهم است که توجه کنیم  این اصطالح  

فقط به فرمانروایان  مربوط می شود ، 
نه آنطور که ژوزفوس فکر می کرد ، به 
همه ی نژاد آنان . پژوهشگران  نعاصر 
می  اشتباه  دچار  مورد   دراین  اغلب  
شوند ، زیرا  بعضی تلویحًا می گویند 
بوده  مهاجمی  نژادخاص  هیکسوس  
بر سوریه وفلسطین   اند  وبعداز غلبه 
این  چیز  هیچ  کردند.  حمله  مصر  به 
اگر  حتی  کند  نمی  راتوجیه  نظریه 
گفته های مانه ثو  ممکن است  آن را 

تأیید کند.«
با  دیگر   معاصر  پژوهشگران   گرچه 
ژوزفوس  درباره ی  تطابق  اسرائیلیان  
اما  نیستند.  موافق  هیکسوس    با 
خروج«    « که  باورند   براین  عمومًا  
و  افتاد   اتفاق  دوم   رامسس  درزمان 
سه قرن پیش از  آن یوسف  درزمان 
هیکسوس ها  به بردگی  فروخته شدو 
خانواده ی او  سپس  به مصر  مهاجرت 

کردند...
با  که   است  این  واقعیت   هرحال  به   
مطالعه ی  دقیق  روایت کتاب  مقدس  
یابیم   درمی   ، مصر   باتاریخ  درپیوند  
نه تنها  اشاره ای  به ورود  اسرائیلیان  
به مصر  دردوره ی هیکسوس  نشده ، 
بلکه چنین برداشتی  غیر ممکن است.

زیر نویسهای فصل هفتم:

1- کتابی است جدلی  نوشته ی فالویوس ژوزفوس 
دردفاع از یهودیت که دراواخر قرن اول  و اوائل 

قرن  دوم میالدی  نوشته شده است .)مترجم(
2- مانه ثو  مورخ وکاهن مصری  که در دوره ی 
بطالسه  درحدود قرن سوم  پیش از میالد میزیسته 
است . اوتاریخ مصر وترتیب  سلسله ی شاهان را 

نوشته است .
3-  نیل درزمان  کتاب مقدس  هشت شاخه بوده ، 

امروز فقط دوشاخه دارد
4- این هویتی  اشتباهی است )به فصل دوازدهم  

مراجعه کنید(

8
 ارابه های جنگ یا صلح؟

ارابه نقش  مهمی دربحث زمان  دقیق 
دارد.  برعهده  درمصر  یوسف  زندگی  
آ»  از  بار   مقدس سه  کتاب   درروایات 
بار  وقتی که   . نخستین  یادشده است 
فرعون یوسف را  به عنوان وزیر  برگزید:
» واورا برعرابه  دومین خود  سوار کرد و 
پیش رویش ندا می کردند  که زانو زنید . 
پس اورا برتمامی  زمین مصر  برگماشت 

.« ) سفرپیدایش 41:43(
باردیگر وقتی که یعقوب باخانواده اش  به 

جوشن  درآمد:
» ویوسف عرابه ی خودرا حاضر ساخت  
به  اسرائیل  پدرخود   استقبال   به  تا 
جوشن  برود.« ) سفرپیدایش   46-29(

وسومین بار  وقتی که یوسف  به کنعان  
رفت تا ئدرش  را به خاک بسپارد:

پدرخودرا   تا  شد  روانه  یوسف   پس   «
که  فرعون  نوکران  ی  همه  کندو  دفن 
مشایخ خانه ی وی بودند  وجمیع مشایخ  
زمین مصر  بااو رفتندو همه ی اهل خانه 
ی  خانه  واهل  برادرانش   و  یوسف   ی 
پدرش  جز اینکه اطفال  و گله ها  ورمه 
های خودرا  در زمین جوشن واگذاشتند 
و عرابه ها نیز و ]اسب[  سواران همراهش 

رفتند...) سفرپیدایش ،  7-9 : 50(
ازاین آیات  به وضوح پیداست  که ارابه 
در زمان   یوسف درمصر  رواج  داشته 
مقدس   کتاب  روایت   دراین   و شکی  
. دردوارجاع  پیش گفته  شده  نیست 
، هنگامی که  یوسف به مقام  جانشین 
می  بر  چنین   ، شد   منصوب  فرمانده  
آید  که او مسئولیت  ارابه رانی  را نیز 
بعهده گرفته است . دانشمندان   بسیاری 

سالها  وقت صرف کردند  که قوای مسلح  
هیکسوس را به ارابه مجهز کنند . برای 
مثال  ویلیام آلبرایت  نویسنده ای که  
ی  باغلبه  مصر   به  را  یوسف   »ورود« 
هیکسوس  ربط می دهد ، درکتابش  بنام  
» باستان شناسی  فلسطین «  می گوید  
: جنبشهای  اوائل قرن  هفدهم  پیش 
از میالد  هنوز کامال مبهم است  اما به 
احتمال  زیاد به نظر می رسد  مهاجرت  
هندوآریائی ها  وه.ری ها  به سوی جنوب  
درآن زمان اتفاق  افتاده باشد. نشانی از 
این عناصر  درفلسطین  وجنوب  سوریه  
میالد   از  پیش  نوزدهم    قرن  درطول  
درحدود  که   درحالی  شود.  نمی  دیده 
واشراف   شاهزادگان   پانزدهم   قرن  
هندوآریائی تقریباً همه جا  مستقر شده 
این  گروهی  مهاجرت  از  برخی   . بودند 
بین  باید دراین  به سوی جنوب  مردم  
اتفاق افتاده باشد. درهمین زمان  ارابه 
های  اسبی بعنوان  مهمترین وسیله ی 
بگیریم   درنظر  وباید  شده  ئارد  جنگی 
که گروههای شمالی به فلسطین ومصر 
باارابه های سریع السیر هجوم  بردندو 

پیاده نظام کامالً مطیع آنان بودند.«
از ما می خواهند  که بپذیرم  فرمانروای 
یک  واحتماالً  بوده  سامی  هیکسوس  
وزیر  سمت  به  یوسف   رامانند  عبری 
با  حاال  دیگر   ازسوی  کرده  انتخاب 
خواهند  می  ما  از   ، ارابه  بط   اثبات 
دربین  اصلی  رکن  که  کنیم  قبول 
بلکه  نبودند  سامی  ابداً  ها  هیکسوس 
سلحشوران هندوآریائی  بودند هیچ گواه 
باستانشناسی وجود نداردکه هیکسوس 
باارابه به مصر حمله کردندو نه آنان که 
برای آزادسازی مصر  نقش چشمگیری 
درحقیقت   داشتند:  غاصبان  دست  از 
درگزارشهای نبرد به دشواری می توان 
ارابه ای یافت ؛ پس ارابه های جنگ را 

فراموش کنیم .
لُرد کارناروون در 1908  لوحه ای در تبس  
یافت  که در آن  با خط تصویری  گزارشی  
از صحنه ی اولیه ی جنگ چنین  آمده 
است :» اعلیحضرت کاموس  شاه مقتدر 
تبس که رع اورا به شاهی راستین برگزید 
و به او قدرت داد . درسال سوم سلطنت 
یال سوم  سلطنت  خویش  درکاخش  با 
مشاوران  نجیب زاده  بگفتگو پرداخت : 
من می خواهم  بدانم  قدرت من به چه 
ای   سزرکرده  که  هنگامی  آید  می  کار 
در آواریس است و یکی دیگر  در کوش 
آسیائی  با  نشسته  اینجا  ومن  )نوبیا(  
ها و نوبی ها هرکس برشلی از  مصررا 
درتملک دارد  ومن فراتراز ممفیس  نمی 
توانم بروم . ببیننید ، او خمون) آشمون 
فعلی درمصروسطی(  را متصرف  شده 
وهیچکس  از غارت و به بندگی  کشیدن  
بقیه درصفحه 48

اثر: احمدعثمان               ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

داستان یوسف ایپمبر
براساس اسناد تاریخ مصر
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یا  شانزده   ، بود  میانی1960  سالهای 
و  پدر  بهمراه  و  داشتم  سال  هفده 
مسجدسلیمان  در  خواهرانم  و  مادرم 
که  سلیمان  میکردیم .مسجد  زندگی 
در حدود صد کیلومتری شمال شرقی 
زیباترین  از  یکی  شده  واقع  اهواز 
است  ای  منطقه  و  ایران  شهرهای 
دارای  و  زیاد   های  بلندی  و  پست  با 
که  است.  تابستان  و  بهار  فصل  دو 
دومی طوالنی و بهار زیبای آن دو سه 
شهر  این  میکشد .در  درازا  به  ماهی 
کارگزاران  بوسیله  بار  اولین  که  است 
ویلیام ناکس دارسی ثروتمند و نفتگر 
سرشناس انگلستان که امتیاز کاوش و 
ایران  از دولت وقت  را  نفت  استخراج 
کسب کرده بود ، نفت در ایران کشف 
کارشناسان  سیل  آن  پی  در  و  شد 
بهمراه  و  و خانواده هایشان  انگلیسی 
دستگاه ها، ماشین آالت و ابزار مورد 
نفت  از  برداری  بهره  و  حفاری  نیاز 
شد.   سرازیر  شهر  این  به  اعال   ناب 
مقامی  صاحب  نفت  شرکت  در  پدرم 
برو  نفت  شرکت  سالها  آن  در  بود. 
شرکت  کارمندان  و  داشت  بیائی  و 
بودند  برخوردار  امکاناتی  و  مزایا  از 
آن  از  سال  چند  و  پنجاه  که  حاال  که 
در  ما  که  میگذرد  شرایطی  زمان 
و  خواب  بیشتر به   ، میزیستیم  آن 
که  بگویم  نمونه  میماند . برای  خیال 
اسب  نوجوانان تنیس،  ما  تفریحات 
آن  مانند  بولینگ و  گلف ،  سواری، 
که  لوکسی  سوپر  زندگی  شکل   ، بود 
از جمله تهران  و  ایران  هیچ جای  در 
برای کمتر کسی فراهم بود . در هفته 
زبان  سینمائی به  فیلم  چهار  سه   ،
انگلیسی تماشا میکردیم که همزمان 
از  اکران میشد .هر  اروپا و آمریکا  در 
شب  گوناگون  های  مناسبت  به  گاهی 
با  و  رقص  با  توام  مجلل  های  نشینی 
مثل  اول  طراز  خوانندگان  هنرمندی 
گوگوش، عارف و دیگران برگزار میشد 
که شرکت در آنها رایگان بود. بدیهی 
است برای ما نوجوانان شرکت در آن 
داشت  خاصی  جذابیت  مجالس  گونه 
یا  دختر  دوست  اگر  الخصوص  علی   ،
شریک رقصی داشتیم که تمام شب را 
رقص تانگو  ترجیحًا با  ویا  کوبان  پای 
با »او« میگذراندیم ! شبی از شبها که 
تولد  بمناسبت  و  آبان  چهارم  بگمانم 
پادشاه جشن هائی برپا بود در باشکاه 
نشینی  شب  مسجدسلیمان  مرکزی 
برگزار  گوگوش  هنرمندی  مجللی با 
میشد .در ان روزها با دختر همسن و 
سالی دوستی پاک و پاکیزه ای داشتم 
و  سالم  گاه  و  زدن  تلفن  حد  از  که 
بود  قرار  و  نمیکرد  تجاوز  پرسی  حال 
که »او« هم همراه خانواده اش در آن 

جشن شرکت کند و طبعا تمام هوش 
با  رقص  پیرامون  بنده  این  حواس  و 
آن زیبارو پرواز میکرد .!در آن سالها 
از  رقص  درخواست  و  دعوت  سیستم 
پدر  از  گرفتن  اجازه  ابتدا  دوشیزگان 
و یا مادر  و در صورت صدور رخصت 
، البته  بود  او  خود  از  درخواست   ،
هفت  از  نخست  بمانند گذر  مرحله 
میبایست  که  چرا   ، بود  رستم  خوان 
فراوان  ادب  با  و  آنها رفته  به سر میز 
و تعظیم  درخواست اجازه میکردی و 
بسیار پیش میامد که پدر با بی رحمی 
و بی نزاکتی  از صدور اجازه خودداری 
در  بینوا  که جوان  بود  آنگاه  و  میکرد 
آشنا  و  دوست  البته  که  همه  حضور 
از  دست  و  خجل  و  سرافکنده  بودند 
بازمیگشت.  پا درازتر به صندلی خود 
در چنین وضعی قربانی ترجیح میداد 
ناامیدی ترک کرده و  با  را  که مجلس 
به خانه رود . اگر چه قیاس مع الفارق 
که  نبوده  سبب  بی   ، شاید  ولی  است 
رومی  الدین  جالل  موالنا  خدایگان 

فرمود

یک دست جام باده و یک دست زلف یار  
رقصی چنان میانه میدانم آرزوست! 

گویا آن بزرگوار هم به بالی جوانی ما 
موعود  بگذریم ....شب  بوده!  گرفتار 
فرارسید و ما که تلفنی قول و قرارمان 
را گذاشته بودیم بهمراه والدینمان در 
نماند  ناگفته  یافتیم.  حضور  باشکاه 
مجلس  اولین بار در  برای  »او«   که 
نبود  مطمئن  و  میکرد  شرکت  رقص 
بدهد.  او  به  رقص  اجازه  پدرش  که 
پس  و  کرد  نواختن  به  ارکستر شروع 
آمد  به صحنه  گوگوش  دقیقه  از چند 
را  مهمانها  گوئی  امد  خوش  از  پس  و 
شروع  و  فراخوانده  رقص  پیست  به 
پیست  به  و جمعیت  کرد  خواندن  به 
دچار  حال  آن  شدند .در  سرازیر 
دلشوره و اضطراب بی سابقه ای شده 
به  نمیتوانستم  و هرکار میکردم  بودم 
آنان  میز  سر  به  و  داده  جرات  خود 
دهانم  کنم.  رقص  درخواست  رفته 
قلبم  ضربان  و  تنگ  نفسم  خشک ، 
به شماره افتاده بود  ! وقت به سرعت 
میگذشت. برای اینکه گلوئی تازه کنم 
بنوشم.  ای  تا نوشابه  رفتم  بار  بسوی 
یکی از دوستان پدر را دیدم و با ادب 
کله اش  در  گویا  او که  و  گفتم  سالم 
شوق  با  گرم شده بود  نوشی  باده  اثر 

فالنی  که  پرسید  و  گرفت  آغوشم  در 
چه میل داری بنوشی؟ با اظهار تشکر 
با خوش طبعی  آقا  کوال.  پپسی  گفتم 
چیه؟ مرد  پپسی  بکش  خجالت  گفت 
بنوشی؟ و  پپسی  میخواهی  گنده 
به  من رو  انتخاب  به  توجه  بعد بدون 
جوان  این  برای  گفت  بارتندر “کرده 
دابل ودکا با الیم و سودا بریز! لحظه ای 

بعد جام ودکا را برای نخستین بار در 
دیگر  که  پدرم  گرفتم .!دوست  دست 
ماموریت خود را پایان یافته میدانست 
مرا رها کرده به کار خود پرداخت. مٍن 
ناآشنا با می و باده و با گلوئی خشک 
جام  آن   اضطراب ، محتوی  از  ناشی 
سودا  و  الیم  کردن  اضافه  با  که  را 
سه  دو  به  بود  مزه شده  بسیار خوش 
رفته  ای  گوشه  به  سرکشیده  جرعه 
بختانی  نیک  گر  نظاره  حسرت   با  و 
آهنگ  با  رقص  حال  در  که  شدم  
در  ای  دقیقه  بودند .چند  گوگوش 
بتدریج  که  بودم  غرق  خود  نزار  حال 
احساس  دلم  در  را  مطبوعی  گرمای 
و  قد  که  کردم  حس  بعد  کمی  کردم. 
قامتم دو سه اینچ بلند تر میشود و به 
زیبائی آلن دلون و پال نیومن شده ام 
به من دست  به نفس خاصی  اعتماد   ،
قادر  احساس میکردم  که  بطوری  داد 
بدون  آنهم  هستم  هرکاری  انجام  به 

تردید و اشتباه!
بدون  رفته و  »آنها«  میز  سوی  به 
با  نگاه کنم  دخترک  پدر  به  اینکه 
کرنش مختصری، که بنظر خودم شبیه 
میامد  سیندرال  داستان  شاهزاده 

دستم را به سوی دوشیزه جوان دراز 
اجازه  پدرش  از  نگاه  با  او  گویا  کردم. 
ای  لحظه  که  چرا  کرد  رقص دریافت 
بعد او را در آغوشم دیدم که با اهنگ 
بودیم.  رقص  حال  در  زیبائی  تانگوی 
را  پیست  وقتی  تنها  بعد  درساعات 
آنتراکت  ارکستر  ترک میکردیم که 
تردید  و  نگرانی  با  که  آنشب  میداد. 

و  خوش  بس  پایانی  با  بود  شده  آغاز 
شیرین خاتمه یافت ولی این تازه آغاز 
ماجرای من و دلدادگی ام به معجونی 
بود که آنشب کشف کرده بودم یعنی ) 
الکل ( .نوش داروئی که تمام مشکالتم 
را برطرف و مرا کامل میکرد .نوشیدن 
گهگاهی ام تا دبیرستان را تمام کردم 
ادامه  برای  که  بعد  و  داشت  ادامه 
دانشکده  در  رفتم  تهران  به  تحصیل 
هر  بعد  ماه  و از چند  شد  تر  منظم 
شب با دوستان در پارتی ها و نشست 
هائی  فروشی  در پیاله   ، گروهی  های 
چیست  میدانند  ساالنم  و  همسن  که 
به  مناسبت  بهر  و  جا  همه  خالصه  و 
آخر  در سال  مینشستیم.  شادخواری 
دانشکده با همسر خوبم  ازدواج  کردم، 
به خدمت سربازی رفتم و باالخره  در 
شرکت نفت  اهوازشغلی گرفته ، به کار 
معاشرت  و  های  مهمانی  پرداختم .در 
با  البته  و  اداری  و  خانوادگی  های 
اندازهء  به  را  نوشی  باده  که  دوستانی 
هایم   میداشتند نوشیدن  دوست  من 
بازی   ، سالها  آن  داشت .  در  ادامه 
گلف را با عالقه بیشتر دنبال میکردم 
به  کار  پایان  از  پس  روز  هر  تقریبا  و 

بازی  به  و  رفته  اهواز  گلف  باشگاه 
پس  البته  و  میپرداختم  گلف  شیرین 
از آن به بار باشکاه میرفتیم و ساعتها 
الکل  نوشیدن   . به شراب مینشستیم 
بتدریج  برایم مشکالتی فراهم میکرد 
. بعضی از صبح ها در خواب  میماندم 
و  شرکت  بهداری  به  مراجعه  و بعد با 
پزشکی  استراحت  بیماری   به  تظاهر 
به  نیرزد   ، شراب  شب   ، میگرفتم 
به سادگی  که  درد  خمار .!کمر  بامداد 
های  بهانه  از  نبود  اثبات  و  نفی  قابل 
بود خالصه  استفاده  قابل  و  معمول 
اینکه فریب دادن پزشکان را براحتی 
آموختم ، یا الاقل انگونه میاندیشیدم  
با ذکر مشکالت بیشماری که  مصرف  
سرتان  میکرد  ایجاد  الکل برایم  زیاد 
انقالب  اینکه  نمیاورم .تا  درد  به  را 
و  افتاد  اتفاق  اسالمی   مند  شکوه 
مشروباب  مصرف  و  فروش  و  خرید 
و عرق بد  شد  اعالم  ممنوع  الکلی 
افشار  دست  آتشه  دو  مزه کشمش 
ویسکی اسکاتلندی  جای  خانگی 
را  ریگال  و شیواس  واکر  اعالی جانی 
گرفت .ولی این بنده با همه محدودیت 
ها و خطرات موجود به نوشیدن ادامه 

میدادم. شاعری فرموده:  
به رندان می ناب و معشوق مست                         
خدا میرساند ز هر جا که هست!
سه  و  همسر  بهمراه   1988 سال   در 
کردیم   مهاجرت  آمریکا  به  فرزندمان 
و من به سان قحطی زده ها قفسه های 
رنگارنگ  مشروبات  از  لبریز  را  خانه 
تماشا!  برای  فقط  نه  البته  کردم، 
میخوارگی ام کماکان ادامه داشت و با 
وجودیکه همیشه در درون میدانستم 
اساسی  و  جدی  مشکالت  الکل  با  که 
اگر  و  بودم  انکار  حال  دارم ولی در 
کسی بهر صورتی به مصرف غیرعادی 
من اشاره میکرد بشدت برمی آشفتم 
و زمین و زمان را بر هم میزدم   !وضع 
بهمان منوال  میگذشت و بارها  در پی 
میکردم  قصد  فراوان  های  نوشیدن 
که ترک می و مستی کنم و گاه برای 
مدتی شاید دو سه هفته موفق میشدم 

ولی باز دوره ای را آغاز میکردم.
دوشینه به یک توبه دوصد جام شکستیم                        
    امروز به یک جام دوصد توبه شکستیم
با   1990 نوامبر  هفتم  اینکه  در  تا 
گمنام  های  الکلی  گروه  به  پیوستن 
از  بیش  االن  و  کردم  ترک  الکل  را 
بیست و دو سال است که لب به می و 
باده نزده ام .اگر فرصتی شد در آینده   

ماجرای ترک الکل را خواهم نوشت.
 راست گفته اند که: 

حساب                             بی  های  خواری  شراب  کفاره 
هوشیار در میانه مستان نشستن است

بقیه : غم مخور 

اعطای آزادی

آزادی   کسب  برای  ایران  ملت   قیام 
بوقوع پیوست  و ظفر یافت  و آزادی 
به  بدون هیچ  محدودیتی   زیر   های 
کلیه عناصر  شریف مملکت  اسالمی 

اعطا شد:
ها  آئی   گردهم  به   حمله  آزادی    -
وبهم  ها   وکنسرت  ها  وسخنرانی 

ریختن آنها.
 ، بکس  پنجه   ، چماق  حمل  آزادی   -
چاقوی ضامن دار، چوب و کالشنیکف و...
تآترها،  کشیدن   آتش  به  آزادی    -
دفاتر  و  ها  کتابفروشی  سینماها، 

مطبوعات  وازاین قبیل اماکن 
 ، زنان  به  کردن   انگولک  آزادی    -
اسید پاشی ، و تیغ زدن به صورتشان .

- آزادی نفس  کشیدن محدود.
- آزادی خواندن  کتابها ونشریات  فقز 
اسالمی  که از  طرف حکومت اسالمی  

انتخاب شده است 
با آن  برآنکه   ، مشروط  - آزادی قلم 

قلم آزاد ، هیچ چیز نوشته نشود.

توصیه 

روزگاری   که  آنهائی  از  تن  چند  ما 
ی  کوچه  پس  وکوچه  ها  درخیابان 
وحکومت  کشیدیم   می  فذریاد  شهر 
اسالمی  می خواستیم ، پس از گذشت  
چندین ماه  و یررفتن  کاسه ی صبر 
وپس  نشستیم  دورهم   مان  انقالبی  
نتیجه  این  به  طوالنی  مباحثات   از 
باروبندیل   زودتر   هرچه  که  رسیدیم 
گشته  خوارج  عازم   بسته  خودرا 
وخودرا به تبعیت  یک کشور اروپائی  
یا آمریکا در آوریم . ضمنًا  این راه حل 
را به سایر جوانها که چشمی واقع بین 

دارند  توصیه می کنیم .

بحث خانوادگی 

 - بابا ، این کارگرای بیکار  چرا اینقدر 
دلخورن ؟

بگیرن  بودن حقوقشونو  رفته  - چون 
گذاشتن کف دستشون .

پرداخت  کارگر  ... حقوق  میگن  بابا   -
باید گردد.« یعنی چی ؟

توکار  که  رو  اونهائی  حقوق  یعنی    -
خونه کار میکنن  باید بدن .

- کی حقوق  اونهائی رو که تو کارخونه 
کار میکنن نمیده ؟

کار  عمرشون   ی  همه  که   اونهائی   -

نکردن
- بابا ، حق کاپیتوالسیون  یعنی چی ؟
- ) با بیحوصلگی(  چه می دانم ، یعنی  
یک خارجی هرغلطی  دلش خواست  

بکنه کسی کاری  بکارش نداره 
- پس اگر یک  ایرانی  هرغلطی دلش 
چی  حق  میگن  بهش  بکنه  خواست  

چی ؟
- ) باتوسری( برو بتمرگ ، نکنه هوس 

چماق کردی ؟

  تسلیت 

خبر   ... آقای  جناب  عزیز   دوست 
دریکی  را  ابوی   فوت  بخش   مسرت 
از روزنامه ها خواندم . از این که ابوی 
 ، قتل  وفور  وانفسای   دراین  مرحوم  
 ، مسلسل   ، بمب   ، انفجار   ، کشتار 
طبیعی   مرگ  به   ، کلت   و  نارنجک 
صمیمانه   ، گفته  وداع  را  دارفانی 
آرزوی   با  همراه  خودرا   شادباشهای 
اقوام  وسایر  شما  برای   طبیعی  مرگ 
داشته  حضورتان  تقدیم  وبستگان 
دوام وبقای شمارا در شبهای مملو  از 
ایزد  ازدرگاه  پاسداران   تیرهای   تک 

متعال  آرزومندم .
***

اشعار   صدها  از  دونمونه  هم  این   
طنزو انتقادی که از سایر طنزپردازان  

درآهنگر چاپ شده است .

تخمه ی ینگه دنیا

شده ورد زبان خلق  طاغوت
که واجبتر  زنان می باشدوقوت

زمستضعف ، زمستکبر مگو حرف
که مغز استخوانم  می کشد  سوت

 چه شبهائی  که از اهلل اکبر
تموم گوش خواب آلودگان کر

دگر شبها ندارد  شوروحالی 
کنون باید  چه خاکی کرد برسر

زکردستان وخوزستان  چه گویم 
که گردد راست براندام مویم

 سخن اینجا بقید احتیاط است
کمیته می فشارد چون گلویم

چه امیدی  که در دل پروراندم
که ظل اهلل را ازخانه راندم

 به خود گفتم که ایران شد گلستان
 چرا چون خر به ِگل یک عمر ماندم

 ندانستم که باد از ینگه دنیا
برایم تحفه آورده است ایدون

خدارا  کاروان اسبت  بتازان
که از این برهه باید رفت بیرون

فریاد خشم ملت بیدار

شب قرض یکطرف ، تن بیمار یکطرف
من یکطرف درآتش و سیگار یکطرف
 یک سو قطار دیپلمه ی منتظر بکار

صدها نفر لیسانسه بیکار یکطرف
 سوئی به رنج  جمع نویسندگان ما

 جمعی شرور و مفسدوقهار یکطرف
 یک جا گروه ضربت ، حزب چماقیان

مطلب نویس  پاک وفداکار یکطرف
 یک سمت خودنمائی  عضو کمیته ها

فیس وافاده ژ-3  دار یک طرف
 دریک طرف ترقی  اجناس بی حساب
 اجحاف وظلم کاسب بازار یک طرف

 آنکس که شد فدائی  آمال انقالب 
بینی  که بازگشته گرفتار یکطرف

 درراه انقالب  همه چیز  باخته
دریک طرف، رقیب ریاکار یکطرف

 درگیرودار معرکه با عزم آهنین
فریادخشم ملت بیدار  یک طرف
پایان

چگونه الکلی شدم؟
فریدون علوی

...کمی بخندیم

پیکان فاسد وبی حیا  !
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رنگهای   به  آتش  نگذشت   چیزی 
کشید  زبانه  دود  میان  از  زردوسرخ 
گذاشتم  »شعله«  آنًا  را  آن  نام   ومن 
باآنکه  آن نخستین    . بود  بامن  . حق 
شعله ای بود که دردنیا بوجود آمده بود 
باالرفتندودرحجمی  ازدرخت  آنها    .
فزاینده  ازدود  پیچان  شکوهمندانه  
می درخشیدند . من کف می زدم ، می 
خندیدم وباشوروشوق  می رقصیدم . 
، زیبا ، عجیب وفوق  این موجود تازه 

العاده  بود.
خیره   ایستادو    ، آمد  دوان   دوان  او 
 . نگفت  چیزی  دقیقه  چند   تا  شد. 
 ، آها  ؟  چیست  این  پرسید   سپس 
این  سئوال  که  نبود  ناخوشایند   این 
جواب  بایستی   می  البته   . رابپرسد 
است  آتش  این  گفتم   . ودادم  بدهم  
من  کند   می  ناراحت  اورا  آتش  اگر   .
باید  بدانم . اگر نمی پرسد  تقصیر من 
نیست . من هیچ  دلم نمی خواهد اورا 

ناراحت کنم . بعداز مکثی پرسید:
- این از کجا آمد؟

یک سئوال  مستقیم  دیگر ومن  باید  
مستقیمًا  جواب بدهم .

- من درستشکردم .آتش هرچه بیشتر 
وبیشتر مصرفی کرد . او به حاشیه ی  
نگاه  زمین  وبه  رفت  چجای  سوخته  

کرد وگفت :- اینها چیست؟
- ذغال .

یکی رابرداشت وامتحان کرداما فکرش 
انداخت  راروی   آن   ، کرد  عوض  را 
وراهش را کشید ورفت . به هیچ چیز 
 . اما من  عالقمندم   . نیست  عالقمند 
رنگ  طوسی   خاکستر   مقدارزیادی  
نرم ولطیف  جمع شده همیتنکه  آن 
باقیمانده  چیست:  فهمیدم  دیدم  را 
را  نیم سوز  . من ذغال  نیمسوز  ذغال 
می شناسم . چند سیب دیدم . آنهارا 
برای   . شدم  خوشحال   . کردم  جمع 
اینکه من هنوز جوانم واشتهایم  خوب 
همه   . مأیوس  شدم  اما  کند.  می  کار 
ی آنها  ترکیده و فاسد شده بودند. به 
نظر فاسد می آمدند . اما چنین نبود. 
آنها بهتر از خام بودند. آتش زیباست 
استفاده   مورد  زمانی  کنم  می  فکر  و 

باشد.
جمعه :  دوباره اورا دیدم  برای لحظه ای ، 
برای فقط   اما   ، گذشته  دوشنبه  

یک لحظه . امیدواربودم  مرابرای  بهتر 
 ، است  مهم  برایم  که  ملکمان  کردن  
تشویق کند ، اما  خشنود نبود. پشت 
کرد ورفت . او از جنبه ی دیگری  هم 
بودم   کرده  سعی  من  بود.  خرسند  نا 
آبشار   به  دیگر   که  کنم  وادار  اورا 
احساسی  آتش   اینکه   برای   نرود. 
فاش  من  برای   جدید  کاماًل   جدید،  
کرد. آشکارا  متفاوت  از عشق واندوه . 
دراین  بین یک چیز  دیگر یعنی  ترس 
را کشف کردم . این واقعًا  وحشتناک 
است . کاش هرگز آن را  کشف نکرده 
بودم . آن به من  لحظات  غم انگیزی 
می دهدوشادی مرا  خراب می کند، و 
به لرزواضطراب  دچار می شوم . بااین 
 ، کنم  متقاعد   اورا  توانم   نمی  حال 
زیرا  هنوز ترس  را کشف نکرده  ونمی 

تواند  مرادرک کند.

ازدفتر خاطرات آدم 
بد نیست خاطر نشان کنم که او خیلی 
باشیم   داشته   نظر   ودر  است  جوان 
فقط یک دختر است . اوواقعًا با جذبه، 
برایش  دنیا   . است  سرزنده  و  مشتاق 
سحروافسون  ، اعجاز ، راز ، و مایه ی 
گل جدیدی می  وقتی   . است  مسرت 
بیند ، باید  آن را نازونوازش  کند. آن 
ونامی  بزند  آن حرف  با   ، بکشد  بو  را 
او دیوانه ی  دلنشین  رویش بگذاردو 
رنگ است : صخره های قهوه ای شن 
های زرد ، خزه های خاکستری ، شاخ 
مروارید   ، آبی  آسمان   ، سبز  وبرگ 
روی  ارغوانی  های  سایه   ، دم  سپیده 
زرین   شناور  جزایر    ، کوهستان 
ماه   ، شامگاه  هنگام  به  دریاها   روی 
پاره  ابرهای   ازخالل  رنگ   پریده 
درخشان   وجواهرستارگان   پاره  
می  من  کخ  آنجا  تا   - خالی  درفضای 

ارزشند-  بی  عماًل  آنها  ی  همه  بینم  
رنگارنگ  آنها  که  اوهمین  امابرای 
وشکوهمندند ، بسنده است وبه خاطر 

آنها هوش ازسرش می پرد.
وچنددقیقه  نزند  حرف  گاهگاهی  اگر 
ای ساکت باشد ، چشم اندازی آرامش 
می  من  صورت  است.درآن  بخش  
توانم  ازتماشای او لذت ببرم . مطمئنًا 
همینطوراست . زیراپی برده ام  که او 
به طوری چشمگیر مخلوقی شکننده، 
کامل،   ، آراسته   ، باریک  ترکه   ، ملیح 
 . است  ودلپذیر  چاالک   ، اندام  خوش 
ایستاده  مرمرسفید  مانند  که  زمانی 
بان   سایه  چشمانش   باالی  ودستش 
را  درآسمان   ای   وپروازپرنده  کرده  
تماشا می کند  ، باید  تصدیق کنم  او 

زیباست .
این   روی  چیز   هیچ    : ظهردوشنبه 
سیاره نیست که برای  او جالب  توجه 
به  من  که  هستند   جانورانی   نباشد. 
آنها  بی تفاوتم . اما او چنین نیست . 
اوهیچ  تبعیضی قائل نیست  اوپذیرای 
همه شان  کند   می  وفکر  همه هست 
مطلوب  واردی   وهرتازه  اند  گنجینه 
شلنگ  دایناسور   یک   .وقتی  است 
آن  او  آمد   ما  زندگی  محل  به  انداز  
رایک کشف می دانست، من فکرکردم  
مثال  این   . است  فاجعه  یک  آن 
ازعدم  هماهنگی دیدگاههای  خوبی  
مادرمورد  اشیاء  است . او می خواست 
خواستم  می  من  کند.  اهلی  را  آن 
بدهم  او  رابه  خانه  ازاشیاء  ای   هدیه 
باوربود   اوبراین  کند.-  واینجاراترک 
رابانوعی  رفتار رام  تواند  آن  که می 
آموز  دست  حیوان  ودرنتیجه  کند 
یک  گفتم  می  شد.من  خواهد  خوبی 
بلندی  پا  بیست  با  آموز  دست  جانور 
اینجا  مناسب  درازا  وهشتادوچهارپا  
وبدون  نیت  بهترین   زیرابا   ، نیست 
خانه  روی  اگر  سوئی  منظور  هیچ 
بنشیند ، آن را له می کند، برای اینکه 
هرکس به چشمان آن نگاه کند ، می 

فهمد که حواس پرت است .
هنوز دلش می خواست هیوالرا داشته 
اوفکرمیکرد  نبود.  بردار  ودست  باشد 
می توانیم ازآن  لبنیات بدست بیاوریم 
وازمن می خواست  به او کمک  کنم که 

شیرش را بدوشیم .

اما من نکردم چون خیلی خطرناک بود 
وجنسش مناسب  شیردوشیدن نبود. 
 . نداشتیم  هم  نردبان  ما  هرحال   به 
شود   سوارش  خواست   می  بعدازآن 
سی  کند.  راتماشا  اطراف   ومناظر 
درخت   تنه ی  مثل  او   پادم  یا چهل  
کرد  می  فکر  بود.  افتاده  زمین  روی 
اما  این هم   می تواند  ازآن باال برود. 
او  پشت  شیب  به  وقتی   . بود  اشتباه 
رسید ، خیلی لیز بود و به زمین خورد 

. به خودش صدمه زد نه من .
هیچ   ، نه  می شد؟   راضی  مگر  حاال   
چیز بجز تظاهر  اورا راضی نمی کند. 
درخط  شده   آزمایش  های  یه  نظر 
فکری او نیست واز آنها بی خبر است 
. این بی شک شهامت است واعتراف 
او  از  . من  می کنم  برایم جالب است 
به  او  با  بیشتر  اگر   . ام  پذیرفته  تأثیر 
سر ببرم  فکر می کنم  رفتارم را عوض 

کنم .
خوب ! او یک تئوری باقیمانده در باره 
ی این غول دارد: او فکر می کند  اگر آن 
را رام کنیم وبا آن رفاقت برقرارنمائیم، 
رودخانه روی  آن   روی  توانیم   می 

استفاده  پل  یک  مثل  آن  بایستیمواز 
رام  حیوان  کافی  اندازه  به  او   . کنیم 
دارد. به هرحال نظریه اش را اجرا کرد. 
با  را  نبود. هربار که آن  موفقیت آمیز 
ساحل  وبه  قرارداد  دررودخانه  دقت 
آن  سوارشود،  آن  روی  که  برگشت 
دست  کوه   یک  آمدومثل  بیرون  هم 
آموز به دنبال او  براه افتاد. مثل بقیه 
ی حیوانات رام ، همه همین کاررا می 

کنند.

ازدفتر خاطرات حوا
بعداز هبوط

برای  باغ  گردم   برمی  عقب  به  وقتی 
من رویا بود. زیبا بود  فوق العاده زیبا، 
از  اکنون   اما  زیبا.  سحرآمیزی  بطور 
را  آن  بار   دیگر  و  است  رفته  دست 

نخواهم دید. 
باغ از دست رفت . اما من  »اورا«  یافتم 
وخشنود م . اوتا آنجا که درتوان دارد  
باتمام  اورا   . من هم  عاشق من است 
او عشق  به  نیرو ی طبیعت شهوانیم  
می ورزم . فکر می کنم این  با جوانی 
وجنسیت من جور درمی آید. وقتی از 
خودم  می پرسم  چرا اورا دوست دارم 
نمی توانم از آن سردربیاورم . واقعًا هم  
زیادبرایم مهم نیست  که بدانم . به این 
نتیجه  رسیده ام  که این نوع عشق  نه 
محصول  استدالل  واحصائیه است  ونه 
مانند  عشق به خزندگان و حیوانات  . 
من  باشد.  باید  همینطورهم  مطمئنم  
آوازشان   بخاطر  را   پرندگان  از  بعضی 

دوست دارم . اما آدم را بخاطر  آوازش 
 ، نیست  اینطور   ، نه   - ندارم  دوست 
کمتر   ، خواند  می  آواز  بیشتر  هرچه 
 . بدهم  تطبیق  او  با  خودرا  توانم  می 
آواز  بازهم  ازاوخواستم   حال   بااین 
به  خواهم   می  اینکه  برای  بخواند. 
 . شوم  آگاه  است  اوعالقمند  آنچه 
اوائل  زیرا  گیرم،  یاد می  که  مطمئنم  
نمی توانستم  تحمل کنم . اما حاال می 
توانم.) شیر ترش می شود  من به مزه ی
 این نوع شیرهم  عادت کرده ام .(  به 
و نشاطش است که  خاطر سرزندگی  
خاطر  این  به   ، نه   ، دارم  دوست  اورا 
نیست . تقصیر او نیست  که با نشاط 
است ؛ همین است  که  هست . او که 

خودش را نساخته  ، خدا اورا اینجوری 
ساخته  وهمین کافی است . تا آنجا که 
من می دانم  منظور خاضی  از آن بوده، 
کند،  می  پیشرفت  زمان   گذشت  وبا 
یکدفعه  که نمی شود  وعجله ای هم  

اندازه ی   به  او همینطور  هم   . نیست 
کافی خوب است .

به خاطر  مهربانی  ورفتار  بامالحظه  و 
ظریفش نیست  که اورا دوست دارم . 
او دراین  موارد کمبود دارد ، اما همین 
شدن  بهتر  به  رو  و  است   کافی  قدر 

است .
نیست  وپشتکارش   به خاطر  جدیت 
که اورا دوست دارم - نه اینطور نیست 
دارای چنین خصلتی  کنم   می  فکر   .
هسن ونمی دانم چرا ازمن پنهان می 
کند. تنها مایه ی رنج من همین است . 
از جهات دیگر او صریح وبی پرده و با 
من رک وراست  است . مطمئنم هیچ 
کند.  نمی  مخفی  ازمن  غیرازاین  چیز 
این باعث غصه من است که او رازی را 
ازمن پنهان می کند. چیزی که فکرش 
سعی  اما  کند.  می  آشفته  مرا  خواب 
می کنم آن راازذهنم خارج کنم . این 
خاطر  به  کند.  می  ضایع  مرا  شادی 
دانش او نیست  که اورا دوست دارم، 
نه  اینطور نیست . اوخود آموخته است  

وواقعًا چیزهای متفاوتی می داند.
این به خاطر  جوانمردی او نیست  که 
 . اینطور نیست   ، نه   . عاشقش هستم 
او  ُچغلی مراکرد  اما من اورا  سرزنش 
نمی کنم ... این خاصیت  جنسیت من 
 ، کنم   نمی  افتخار  این   به  .من  است 
برای  اینکه من جنسیت  خودم را که 

نساخته ام . 
برای  ؟   دارم  دوست  اورا  چرا  پس 
اینکه او » مردانه « است  من اینطور 

فکر می کنم .
باهمه ی اینها  او خوب است . بهمین 

خاطر اورا دوست دارم ، اما بدون  آن 
کتک  مرا  اگر   . دارم   دوست  اورا  هم 
بازهم   کند  بدرفتاری  بامن  و  بزند  
دوستش دارم . مطمئنم  که حفقیقت 

جنسیت همین است .
اوقوی وخوش قدوقواره است . بهمین 
. اورا  تحسین  خاطر عاشق او هستم 
می کنم و به او افتخار  می نمایم . من 
دوست  اورا  ویژگیها  این  بدون  حتی 
و عادی  افتاده  پا  پیش  او   اگر   . دارم 
اگر   . داشتم  دوست  اورا  بازهم  بود  
 . داشتم  دوستش   ، بود   هم  علیل 
می  کنیزش   . کردم  می  کار  برایش 
برایش دعا می خواندم و کنار   . شدم 
بسترش تا حدمرگ پرستاریش  را می 

کردم .
این خاطر   به  آری فکر می کنم  فقط 
من  »اومال  که  دارم   دوست  اورا 
دلیل  که  مطمئنم    . است   » ومردانه  
دیگری ندارد. همانطورکه پیش  ازاین 
گفتم  این نوع  عشق حاصل  استدالل 
عشق   نوع  این   . نیست   احصائیه  و 
نمی  .وهیچکس  است  خودبخودی 
داند  از کجا می آید وخودش هم نمی 
تواند  توضیح بدهد. نیازی هم نیست 
. این همه ی آن چیزی است  که من 
فکر می کنم . من فقط یک دخترم و 
موضوع  این  که  هستم  کسی   اولین 
خاطر   به  شاید   . ام  کرده  آزمایش  را 
ناآگاهی و بی تجربگی  من درست از 

آب درنیاید.

بعداز چهل سال 

دردعاهایم آرزو می کنم  ماباهم ، این 
جهان را ترک کنیم .  آرزوئی که هرگز  
رفت   نخواهد  بین  از  زمین  روی   از 
شوهرش  که  همسری  هر  قلب  ودر 
داشت  خواهد  جای   ، دارد   رادوست 
.تا آخرالزمان و به نام من ثبت خواهد 

شد.
برود،  ابتدا  یکی  قرارایست   اگر  اما 
دعا می کنم که من باشم . زیرا او قوی 

است ومن ضعیفم .
به  او  تا  دارم  احتیاج  او  به  بیشتر  من 
 . نیست  زندگی  او  بدون  زندگی   . من 

من چطور می توانم تحمل کنم ؟ 
دعای  من جاودانه  است و پایان پذیر 

نیست . 
آخرین  تا  و  همسرم  نخستین  من 

همسر تکرار خواهم شد.

روی سنگ قبر حوا

: هرجا که او هست بهشت عدن  آدم 
است . 

پایان دفتر خاطرات آدم وحوا

خاطرات آدم وحوا
ترجمه : آدمک       نوشته مارک تواین   

قسمت آخر
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 . گرامی  ترقی  بیژن  آقای  بهروزی:  
ترانه  دومین  شعر   از  خط  چند  لطفًا 
یاحقی  پرویز  از  آهنگی  برر.ی  که  ای 
بپردازیم   برویم  تا  بخوانید  گذاشتید 

به دنباله ی گفتگویمان .
. شعر  کنم  ، خواهش می  بله   : ترقی 
اهل  ازهموطنان  رابسیاری  ترانه  این 
برای  ؛  هستند  حفظ  از  موسیقی  

یادآوری ، امِر شمارااطاعت می کنم :
بزمانی که محبت شده همچون افسانه

به دیاری که نیابی خبری از جانانه
دل رسوا دگرازمن توچه خواهی  دیوانه 
از آوازدلم ، زمزمه ی ساز دلم من بفغانم
ای دل چه بگویم  وزشررت چه بگویم، 

حیرانم
تو همان شرری که خرمن  جان من بسوزی
توکه با نگهی بجان من شعله برفروزی
بله ، این ترانه را خانم مرضیه  بااستادی 

اجرا کرده است .
بهروزی :  آقای ترقی  ، پس از دوران  
استاد   گرامی  هنرمند   با  که  پُرباری 
وآهنگهای   داشتید  یاحقی   پرویز 
و  شب  زده  می  چون   ماندگاری  
و  خزان  برگ  و  محبت  که  بزمانی 
بسیاری آهنگ های دیگر خلق  شد، 
آثار  جاودانی هم  با همکاری آهنگساز  
بوجود  تجویدی   علی  استاد  بزرگ  
آوردید. این همکاری چگونه آغازشد؟

آتش کاروان

بیژن ترقی :  من ، استاد علی تجویدی ،
آن  رابا  ارجمند موسیقی  استاد   این   

قدوقامت صنوبری راازدور میشناختم
ولی   ، ستودم  می  اورا  دردل  اگرچه   
ازنزدیک   چندانی   وارتباط   آشنایی 
دریک  اینکه  تا  نداشتم.  باایشان 
سالهای  همزمان   که  تابستانی  صبح 
بدیدنم آمد.   ، بود  رادیو  به  ورود من  
بعداز احترام های مقدماتی ، با کلماتی 
بزرگوارانه  و پراز صمیمیت، مرابه خانه 
روزرا  این  کردند.  دعوت  خودشان 
همزمان   و  ما  آشنایی  روز  اولین  که 
درست  بود   من  ازدواج   باروزهای  
به خاطر دارم . نشستیم و ایشان مرا  
وپس  قراردادند  تشویق  و  لطف  مورد 
مرابه شنیدن  آهنگ جدید  از مدتی 
ایام  از  که  هم  کردند.من  دعوت  خود 
آشنابودم  موسیقی  بازبان  نوجوانی  
 ، بودم  مشغول  شعروترانه   کار   به  و 
های  آهنگ  و  ها  ملودی  که  آنجا  از 
اصیل تأثیری  عمیق بردل و جانم  می 
گذاشت ، از شنیدن  فرازهای مؤثر آن  
این  که  آمدم  وجد  به  چنان  آهنگ  

کلمات را  برروی کاغذ نوشتم :

آتشی زکاروان  جدامانده 
این نشان  زکاروان  بجا مانده

یک جهان  شراره تنها
مانده درمیان صحرا

به درد خود سوزد
به سوز خود سازد

منهم ای یاران  تنها ماندم
آتشی بودم  برجا ماندم 

سرمی کشم چوشعله که برخیزم ای دریغ
کوپای قدرتی که پی همرهان روم 

آن  ی  کننده  بازگو  که  کلمات   این 
آهنگ وعکس العمل  حاالت  درونی ما 

بود  باصدای گرم خانم دلکش چنان با 
استقبال  روبرو شد که درردیف یکی 
زمان  آن  های  ترانه  مشهورترین   از 

قرار گرفت .
آهنگ  از  یکی  وهنوزهم     : بهروزی 
موسیقی  طالیی  دوران  ماندگار  های 

ماست .
ترقی :  این مضمون راشاعر ، بنده ی

حقیر به کاروانی تشبیه کرده که ناگهان  
بارسفربسته  وتنها خاطره ای که از آن 

جای  بر  که  است  آتشی   ، است  باقی 
مانده ، ولی سراینده درپایان  این ترانه 
زند:  می  فریاد  زندگی  تداوم  به شوق 

بخت سبک عنان اگرم همرهی کند
چون گرد ره به بدرقه ی کاروان روم  

بااستاد  آن   دنبال  وبه   : بهروزی 
تجویدی چون بگو که هستی با صدای 
خانم دلکش و ده ها ترانه  دیگر جاودانه 
بوجود آمد که یادگار  همکاری با  استاد 

علی تجویدی بود.
ترقی : وبعدهم  این همکاری ادامه پیدا 
کرد و ترانه هائی چون صبرم عطا کن و 

پشیمانم  بوجود آمد.
بهروزی :  آهنگ هایی که به جرأت می 
توان گفت از شاهکارهای آهنگسازی و 
ترانه ُسرایی و اجرای بسیار استادانه ی  
خانم حمیرا  است . یکی دو بیت ازاین 
ترانه صبرم عطا کن را که بنظر من خود 

غزلی بسیار زیباست  بخوانید:
ترقی : بله . همانطورکه اشاره کردید  ، 
ترانه   دراین  حمیرا   خانم  هم  براستی 
استادانه حق مطلب راادا کرده است که 
فکر نمی کنم  آوازه خواِن دیگری غیر از 
خانم حمیرا می توانست چنین از عهده 

بر آید. گفته ام :
چرا به نگاهش ، به چشم سیاهش ،

تو اینهمه مستی دادی 
ازآن همه مستی ، توهستی مارا

به باده پرستی دادی
چرا توبه جای وفاومحبت

به او رخ زیبا دادی

به او سرزلف شکسته 
 برای شکست دل ما دادی

بهروزی : آفرین برشما و هزاران آفرین 
براستاد تجویدی که آهنگسازی براستی 

کم نظیر است ...
ترقی : وآفرین برشما که تشخیص می 
معدود   ازآن  تجویدی   استاد  ؛  دهید 
یک  خلق  برای  که  است  هنرمندانی 
اثر، قدم به قدم فکرواندیشه ومضمون 
تا  کند،  دنبال می  را  وروند شعر  شاعر 
مجموعه ای  ارزنده ازشعر وموسیقی را 
به جامعه هنری ودنیای موسیقی تقدیم 
کند؛ اگرچه ممکن است یک اثر سالیان 
دراز به طول بکشد . به همین جهت در 
مالقات هائی دائمی که با هم داشته ایم.، 
های  ملودی  با  ترانه  شمار  بی  تعدادی 
شده  آماده  و  ساخته  واستادانه  لطیف 
که در پرونده ی حافظه و خاطر ایشان 
که   وهنگامی  است  ضبط  آماده  و  ثبت 
استاد  سرخوش وبانشاط هستند وسه 
تار را به همنوائی برمی گزینند ، قطعاتی 
ازآن آثار  راباصدای گرم خود زمزمه می 
کنند ودوستان راباترانه های رنگینی که 
درطول سالیان ساخته اند  شادمان می 

کنند..
بهروزی : استاد تجویدی  نه تنها  نوازنده 
و آهنگساز ارزنده ای است ، هنرمندی 

سخن دان و ادب دوست است .  
ترقی :  بله ، همینطوراست . من خودم، 
سرگرم  که  ندیدم  را  ایشان  هیچوقت 
مطالعه ای ، شعری و کتابی نباشند. ومی 
دانید که خط ریز و درشت نستعلیق را 
که  ویلن  غیراز  نویسندو  می  استادانه 
ساز اختصاصی  ایشان است ، سه تار رابه 

استادی و شیرینی می نوازند.

مجیدوفادار
و گل اومد بهاراومد

بهروزی :  آقای ترقی ، یکی ازترانه های 
مشهورشما »گل اومد بهاراومد«  است 

از چگونگی خلق آن بگوئید.
ترقی :  روزی آقای مجیدوفادار  تلفن 
کرد و دعوت کرد به خانه اش بروم . روز 
موعودرفتم ؛ دررا که برویم باز کرد، خانم 
باراول دیدم.  برای  را  پوران وهمسرش 
از  وصحبت  واحوالپرسی  سالم  از  پس 
به  لطفی   : پوران  گفت  ، خانم  هردری 
ترانه های شمارا   باید  تا کی  ندارید.  ما 
بهارنزدیک   . بشنویم  دیگران  باصدای 
است  و خیلی مناسب خواهد بود باترانه 
ای بهاری به استقبال بهار برویم . آقای 
وفادارباشنیدن صحبت های خانم پوران  
که  ملودی  چندین  و  سازبرد  به  دست 
آماده داشت برای ما نواخت  که به نظر 
من وخانم پوران  هیچکدام مناسب نوروز 

کردم   پیشنهاد   وفادار  آقای  به  نبود. 
چیزی درسه گاه  بسازیم . ایشان کوک  
سازرا عوض کرد . بعداز مدتی  مشورت 
درآمد    ، مختلف  های  ملودی  ونواختن 
پوران  کرد. من وخانم  را  آهنگ  همین 
آن را خیلی پسندیدیم. من همان موقع 
تصمیم گرفتم تحولی در کارم  بوجود 
آورم وآن هم استفاده از کلمات ساده ی 
محاوره ای که تا آن زمان  مرسوم نبود و 
»گل آمد بهارآمد « را شکستم و بصورت 
دیدم   . درآوردم  اومدبهاراومد«   گل   «
شعر  چنان روان  روی آهنگ  نشسته 
که دریغم آمد  آن را تغییر دهم . نفس 
همین  رابه  ترانه  وبقیه  کشیدم  راحتی 

نحو  ادامه دادم :
آشیونم را گل خودرو گرفته

سبزه از هرگوشه تازانو گرفته
 ازچمن ها گر گذشتی یادمن کن
گرشنیدی سرگذشتی یادمن کن

 دلبر که پیکر گردن بلورم
عیداومدبهاراومد من از تو دورم

روزگار  چنان شهرت  در آن  ترانه  این 
ومحبوبیتی پیدا کرد  که هنوز هم پیام 
آور  بهاروخاطرات  ایام جوانی شنوندگان  

این ترانه است .
بهروزی : گویا اول هم شورای موسیقی 

آن را تصویب نکرد.
شعر   شورای  ازطرف  اول   ، بله   : ترقی 
نشدو  آن  از  استقبالی  چندان   رادیو 
را  آن  پخش  اجازه  بار   یک  برای  فقط 
دادند ، آنهم دربرنامه شماورادیوکه صبح 
بار  یک  اما  می شد.  پخش  های جمعه 
مردم  بااستقبال   و  همان  شدن  پخش 
روبروشدن همان . وبعد ازآن سایر ترانه 
سرایان ازاین سبک ترانه استقبال کردند 
و ترانه های زیادی به این شیوه  سرودند 
که بعضی از آنها هم خیلی زیبا و لطیف 

است . 

کشف ، پرورش و
معرفی خوانندگان جدید

بهروزی : دردوران  طالئی خلق آهنگ 

های اصیل ایرانی  که هنوزهم  ادامه داردو 
شما بعنوان  ترانه ُسر ا یکی ازارکان مهم  
آن هستید ، خدمت ارزنده ی دیگرشما  
ویاران آهنگسازتان  ، کشف استعداد نو 
ودرخشان  ومعرفی آنان  بعنوان  آوازه 
خوان  است که گاه بایکی از آثار شما این 
خوانندگان  یک شبه ره صدساله پیموده 
اند. که از جمله می توانم از خانم مهستی  
نام ببرم  با ترانه زیبا وماندگار  بی خبر 
ماندی زحالم  ، که باید اضافه کنم  بنظر 
من محیط اجتماعی ،  زمانه و استقبال 
مردم  هم دراین درخشش ها بی تأثیر 

نبوده ونیست .
آفرین ، خوب گفتید. یادآوری  ترقی : 
بجائی است . درمورد خانم مهستی واین 

ترانه باید عرض کنم که ... روزی دوست 
و  کرد  تلفن  یاحقی   پرویز  هنرمندم  
بعداز گله گذاری که بیژن کجائی ، پیدات 
نیست . گفت : خواننده ی جدیدی  پیدا 
صدایش   خواهد  می  دلم  که  ام  کرده 
رابشنوی . قرار دیدار گذاشتیم ودرست 
بیاد دارم دریک  روز زمستانی که برف 
کالس  به  بود  راپوشانده  وزمان  زمین 
پرویز یاحقی رفتم . بعداز مدتی دختری  
جوان از در وارد شد. بادیدن من سری 
. نشستیم و پس از چندی ،  تکان داد 
چنددقیقه ای گذشت . پرویز به این خانم 
گفت : چیزی بخوان . دختر خانم پرسید 
چی بخوانم ؟ پرویز گفت : هرچه دوست 
داری . ودختر خانم  شروع  به خواندن 
ترانه »صبرم عطا کن« کرد که خیلی گل 
کرده بود/ پرئیزازاوپرسید:  می دانی این 
ترا نه را چه کسی گفته ؟  گفت درست نه 
، ولی مثل این که ازآقای بیژن ترقی است 
. پرویز گفت : این آقای بیژن ترقی است . 
من از صدای او نعریف کردم وقرارشد  که 
آهنگهائی  را که یادگرفته  فراموش کند 
تا بتوانیم  قدرت وسبک  واقعی صدای 

حوداورا پیدا کنیم .
ورفتیم   کردیم  خداحافظی   بعدهم 
وقرارشد  یاحقی برایش آهنگی بسازد 
واورابرای  تمرین خبر کند. درروز معینی  
که یا حقی  آهنگش را ساخته بود ، این  

دختر خانم  به کالس موسیقی  آمد . چند 
فراز و تقریباً نیمی از شعروآهنگش را که  
دریکی دوساعت قبل از ورود  او ساخته 
بودیم ، از نظر این که ببینیم  استعداد 
وفراگیری واجرای او تا چه اندازه است 

مرور می کردیم .
من به او  گفتم : هرچند شعرو آهنگ 
که  اندازه  تاهمین  نیست   تمام  هنوز 
ساخته شده  بخوانید تا بعد تکمیل کنیم 
. ُرمانس اول  آهنگ ساخته شده بود که 

شعر اینطور بود:
آنکه  دلم را برده خدایا ،
زندگیم را کرده تبه کو؟

بی خبر ماندی زحالم  زآنچه آمدبرسرمن
عاقبت طوفان  عشقت می برد خاکستر من
 این شعررا که شروع به خواندن کرد ، 
گفتم پرویز جان ، بهتراست برای این که  
قدرا صدای ایشان را بسنجیم ، تا آنجا که 
ممکن است  کوک سازرا باال ببر. پرویز 
قبول کرد وکوک سازرا باال برد. ماگهان 
فضای  آنچنان  خانم   این  صدای  اوج  
 . راپُر کرد که ما حیرت کردیم  کالس  
یاحقی نگاهی تحسین  آمیز به او کرد 
این   به  بتوانی  : فکر نمی کردم   وگفت 

باالئی  بخوانی .
بیاد دارم  روزی که  دراستودیوی رادیو 
ایران  این آهنگ را ضبط می کردیم عده 
ای  از موسیقی دانان  در اتاق فرمان جمع 
شده بودند  واورا تشویق می کردند. خوِد 
این خانم مهستی هم وقتی ضیط آهنگ  
راشنید  گوئی دِر دنیای دیگری از شادی 

وامید به روی او باز شده بود.

ُگل گریه
بهروزی :  آقای ترقی گرامی ، اگر اشتباه 
نکنم ، ترانه گل گریه  را بعداز » گل اومد 
این  شعِر  چون   ، ساختید  بهاراومد«  

آهنگ  هم شکسته است .
ترقی :  بله ،  دریک دورانی  من واستاد  
فرهنگ شریف  زیاد  هم را می دیدیم 

ونشست وبرخاست  داشتیم .
 بقیه درصفحه 48

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت یازدهم- بخش دوم(

  بـیژن رتقی  :ترانه سرائی باغزلهاوترانه های ماندگار
 * آتش کاروان باصدای گرم خانم دلکش چنان با استقبال  روبرو شد که درردیف یکی      

   از مشهورترین  ترانه های آن زمان قرار گرفت .

تجویدی

تدلکش

تحمیرا

مجیدوفادار

پوران

مهستی
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ابراهیم قنبری مهر متولد سال 1307  تهران،
 سازنده ویلن و سازهای د یگراست که 
درسطح جهانی مورد تحسین قرار گرفته 
است . درمورد هنر ایشان  د ر ساخت 
ویلن  آقای سید علی رضا میر علی نقی  
شرحی روشن  از ارج گذاری بلند پایگان  
موسیقی چون  استاد صبا نوازند ه ویلن  و

 )1906  -1973( اویستراخ   دیوید 
بزرگترین   از   David Ousterag که یکی 
ویولونیست های جهان  بود  درکارگاهی  
تحسین  اورا   ساخت  ویلن  درپاریس  
استاد  را   ویلن  این   . است  ه   کرد 
بود. ساخته  سالگی  درسن 32  قنبری 

که  کرد  می  تعریف  قنبری   ابراهیم 
کار  کارگر   بعنوان   نجاری   درکارگاه 
میکرده است . صاحب  کار  د رباالخانه ای 
که داشته زندگی می کرده  وآنجا  رادیوئی 
بوده  که صدای ساز  استاد صبا   راپخش 
آشنا  صدا  این  با  ابراهیم  و  کرده  می 
وخیلی  به آن عالقمند می شود. دست 
از کار می کشد  و به ساز صبا گوش می 
به  ه   نوازند  این  یداربا   د  وبرای  هد  د 
مسخره  اورا   دارد   می  اظهار  هرکس 
می کند در  اوج نا امید ی  سرانجام با 
صبا  رابطه مرادومرید ی  پیدا می کند. 
به  تسلط  و  موسیقی   گیری   فرا  برای 
سازویلن  )ساز رام نشدنی( نزد صبا می 
رود . درنخستین بار  صبا  دستهای اورا 
می گیرد وپس از درنگی می گوید  تو 
باید  ساز بسازی  زیرا ساختن  ساز کار 
هرکس نیست . اینکار هفتخوان رستم 
است و سفارش می کند  که بسیار مراقب  

باش که زندگی خودرا  از دست ندهی .
 شروع به ساختن ویلن می کند  و اولین 
ویلن خودرا  به صبا عرضه می دارد. صبا 
با محبت  و عالقه  زیاد  اشکاالت فنی آن 
را گوشزد می کند. پس شروع  به ساخت 
ساز می کند .از صبا می پرسد  می تواند 
آنهارا  بفروشدو صبا اجازه ی فروش می 
دهد. ومی گوید تو باید ساز خوب بسازی 
سازها این   . بدهی  هنرمند  بدست  و 

 اشکال دارد. اوبرای کیفیت  ساز خوب 
کوشش  زیاد می کندتا بدانجا میرسد که 
ساز ساخته شده را بدست صبا می دهدو 
استادصبا آن نوائی که خواست خودش 

بود را بگوش می رساند.
پس از ازدواج و بچه دارشدن و بی پولی  
سرانجام  وادار می شود که شاگرد  یکی 
ی  ادامه  برای  شودو  خود  شاگردان  از 
زندگی  تاحدی غرق موسیقی و ساختن 
ساز خوب می شود که زندگی را فراموش 
می کند . روزی با دلتنگی  و بی پولی  به 
یکی از بستگان خود  مراجعه می کند 
که وجهی بعنوان قرض بگیرد. . اما این 
فامیل او  باوجود وضع خوب مالی  اورا 
دست خالی  روانه می کند. صبا از حاالت 
می  شودوازاو  می  دار  غصه  ورفتارش 
پرسد : اوسا جون )صبا  بااین لقب اورا 
صدا میزده ( چراپکری ؟  وی پس از  خود 
دتاری زیاد مجبور به ابراز ناراحتی خود 
می شود وصبا به او می گوید  : مگر نگفتم 
مواظب زندگی خود باش ؟ وبا او به بانک 
میرود و پولی به او می دهد. باپول صبا 
دوباره ابزار کار میخرد وازآن ببعد شکل 
سازی  وقتی  دهد.  می  تغییر  را  کارش 
می  خوشش  ازآن  خودش  که  میسازد 
آید آن را به صبا نشان می دهد. صبا می 
گوید خوب است آن سازرا به خانه سورن 
آراکلیان  که در ساخت ویلن  بسیار کار 
آزموده است  می برد. آراکلیان  از آن 
سمفونی  آراکلیان    . آید  می  خوشش 
گرامافون   راروی  بتهوون   5 ی  شماره 
بکار می اندازد  که صباهم حضورداشته  
است واز آن خیلی خوشش می آید آقای 
قنبری که نوای موسیقی غربی رانشنیده 
بود ه سنفونی دراوتأثیری ندارد وازصبا  
باتعجب می پرسد  که شما چرا خوشتان 
آمدواینقدربه به کردید  من که چیزی 
حس نکردم .صبا می گوید : اول بتهوون 
راباید شناخت که چطور کار می کرده  و 
با چه عشقی  موسیقی می آفریده است. 
طبیعت   های   اززیبائی  موسیقی  این 

سخن می گوید و نشانی از آن  زیبائی 
موسیقی  ولی  گذارد  می  رابنمایش  ها 
ما  پایش را از کره خاکی  یک مو باالتر 
برده واززیبائیهای دیگر حرف می زند و 
این یک عالم دیگر دارد  وموسیقی ما 
عالم دیگری را سیر می کند . سعی باید 
کرد  زیبائیهای طبیعت را  درک کرد که 

کارساده ای نیست .
آقای قنبری مهر  از تجربیات  آراکلیان  
استفاده می کندو او ایشان را  به اداره ی

یکی  با  قنبری  برد.  می  زیبا   هنرهای 
از سازهایش  باتفاق آراکلیان  به اداره 
هنرهای زیبا می رسد. صبا سفارش کرده 
بود که برود و نتیجه را نیز به او بگوید. 
رئیس اداره هنرهای زیبا  سازراآزمایش 
واورا  نماید   می  وسئواالتی  کند   می 
می  ساز  اودرآنجا  کند.  می  استخدام 
سازد وحقوق ماهیانه می گیرد. وزندگی 
خوشحال  وخیلی   سازد  می  روبراه  را 
است . پیش صبا میرود  وصبا از میزان 
اداره تلفن  ناراحت می شود.وبه  حقوق 
می کند  که این اوستا جون ما عاشق 
این  ، استاد است  و بخاطر  ساز است  
عشق  کارگاهش را ازدست  داده است 
چرا اینقدر کم  پایش نوشته اید؟  بااضافه 
حقوق و یک ماه حقوق بعنوان پاداش به 

نتیجه می رسد.
درایران یک مهاجر روسی  هنرمند  بنام 
ویلن   واقعی  استاد  که  بود  خوتیسف  
بود وصباهم پیش او آموزش  دیده بود. 
صبا پیش او  می رود . با اخالق تند او 
که  هرکسی  پیش  صبا  گیرد.  می  خو 
چیزی بلد بود می رفت  . یکبار  قنبری 
چیده  میز  روی  را  خودش  های  ویلن 
بوددرآن زمان کارگاه سازهای فرهنگ 
وهنر  را تازه تأسیس کرده بودند. او به 
هائی  به سازها حرف  راجع  خوتسیف  
زده  واز چگونگی ساخت  آنها تعریف 
می کند. سپس خوتسیف کتابی درمورد 
و  دهد   می  نشان  او  به  ویلن   ساخت 
ازروی  من  برای  توانی   می  گوید  می 
قنبری  ؟   بسازی  یلنی  و  کتاب   این 
جواب می دهد  که از روی کتاب  نمی 

تواند ساز بسازد  ولی برای او  ویولنی 
می سازد. خوتسیف سازرا که می بیند  
وقطعه ای با آن می نوازد  آن را پسندیده 
ومی گوید  خوب است  ایرادی ندارد و به 
قنبری پیشنهاد می کند  به اروپا برود. 
او می گوید : سال 1339 برای من خیلی 
سخت  بود که به اروپا بروم  میگفت  که 
نظر   زیر  کارآموزی   دوره  باید  یک  تو 
بهترین استادان  دنیا  طی کنی . خانم  
خوتسیف  خانم توران  اعلم در سفارت  
فرانسه کارهای  من را درست کرد  ومن 
در کارگاه  واتلو درفرانسه پذیرفته شدم.

که با استاد بهزاد  مینیاتوریست معروف  
از  یکی  واتلو     . است  بوده  همسفر 
کارشناسان  معروف  سازهای زهی  بود که 
به  وقتی    . المللی داشت  بین  شهرت  
آنجا رفتم گفتند  که توباید  به میر کویر 
بروی ودوسال کار آموزی کنی . میرکویر  
یکی از شهرهای فرانسه است که به شهر 
سازها معروف است . او سازهمراهش را 
نشان می دهد  و با سئواالتی که از او 
می کنند سازرا می پسندند ومی گویند 
باید  . فقط  به کار آموزی نیست  نیازی 
یک امتحان  بدهی . به او ویلونی با خرک 
و چند کارد  می دهند ومی گویند  خرک 
را روی ویلن  سوار کن .کارد سه گوشه 
با  زمان   آن  تا  که  دهند  می  او  به  ای 
چنین ابزاری کار نکرده بود.ولی با نگاه 
کردن به سایر  سازندگان ساز  طریقه  
استفاده از آن را یاد می گیرد و خرک را 
جاسازی می کند. . به او می گویند نیازی 
به کارآموزی نیست . همینجا بمان  وکار 
کن . وی می ماند  و کار می کند و نکته 
هائی از از کار  سازندگان فرانسوی  را یاد 
می گیرد  و بعد از 6 ماه  به او گواهینامه  

می دهند.
مدیر کارگاه  آقای پی یر  پولی به او می 
دهد  که هدیه است  و او از اینکه بورسیه 
ایران بوده  از گرفتن آن  خود داری می 
کند . چندی بعد واتلو می آید  و آدرس 
هنرهای زیبا را ازاو می خواهد  و اسم 
رئیس آن را  می پرسد و بعداز مدتی  نامه 
ای به زبان فرانسه  آورده وچیزهائی به او 

 گفته که او نفهمیده . نامه را به سفارت
ایران  می بردو اطالع پیدا می کند  که از 

کارش تقدیر شده است .
را  قراردادش  ایران   به  آمدن  از  پس 
تجدید می کند  و با آقای صنعتی  که 
ویلن مشقی می ساخته  همکاری می 
کند.و باهم باز نشسته می شوند. قنبری 
درهنرهای زیبا به تدریس ساز سازی هم 
آقایان  بر کیفیت سازها   . می پرداخت 
خوتسیف و آراکلیان و سنجری  نظارت 
خوتسیف  آخررا  حرف  ولی  کردند  می 

می زد.
پس از شورش 1357  معممی به فرهنگ 
وهنر می آید و به کارگاه  ساز سازی می 
رود  ودرحال ترک آنجا  بوده که  از او 
اجازه می گیرند  که کارگاه  ساز سازی 
با  قبال   برکشلی  دکتر   . نشود  تعطیل 
کرده   مخالفت  قنبری  بازنشستگی 
وگفته بود که باید سر کارت باشی  واوهم 

بکار خودادامه می دهد.  
آقای قنبری خاطره ای از یهودی منوهین   
معروف  های  ویولونیست  اوستراخ  و 

جهان  دارد که شنیدنی است :
 یهودی منوهین به ایران می آید . وزیر 
فرهنگ وهنر از قنبری می خواهد  که 
مجموعه ای از سازهایش را آماده کندکه 
اگر  گوید  می  وزیر  به  ببیندقنبری  او 
منوهین از سازی خوشش آمد  اجازه دارد 
تقدیمش کند وزیر می خنددومی گوید  
دارد.  استرادیواریوس   ویلن   منوهین 
وقتی یهودی منوهین  برای بازدید کارگاه  
می آید وویلن هارا می بیند خوشش نمی 
آیدولی ویلن ساخت قنبری را برمیدارد 
می  قنبری   . گردد  می  آرشه  ودنبال 
به منوهین دادم  ویلن    گوید آرشه ای 
را کوک کرد وهمه ساکت شدند .استاد 
آرشه را برساز کشید . احساساتی شده 
بود . کوک را باال گرفت  آنقدر که   سر 
آرشه پرید . آرشه دیگر ی به او دادم . 
وزیر کنار من ایستاده بود  گفت : قنبری  

مثل اینکه از ساز تو خوشش آمده  می 
پرسد  می  قیمت   . بخرد  را  آن  خواهد 
 . ام  ساخته  باعشق  را  ساز  من   گفتم 
چگونه می توانم  برای آن قیمت تعیین 
کنم؟  فردا منوهین به  اداره آمد  دوویلن 
برایش بردم . ازمن نظر خواست . یکی 
را برایش درجعبه گذاشتم .وتقدیم کردم 
ومابقی مربوط شد به تصمیم او.وخاطره 
که   است  این  دارم  اویستراخ  از  که  ای 
برای کارآموزی  به فرانسه رفته بودم . 
اویستراخ  آمده بود  پیش مدیر کارگاه  
آقای پی یر. پیش پی یر رفتم وگفتم می 
خواهم  اویستراخ  را ببینم . گفت  باید 
از واتلو اجازه بگیرم . اویستراخ با پی یر
که  کرد  اشاره  من  به  کرد  می  صحبت 
با  هم  من   . بدهم  نشان  او  به  را  ویلن 
خوشحالی  به دستش  دادم .  شروع به 
نواختن کرد. خیلی قشنگ ویلن میزد.  
اینقدر   بیخودی  که  دانستم   موقع  آن 
غرق  من   . نکرده  پیدا  جهانی  شهرت 
شنیدن  ساز اوبودم  که جلو آمد ومرا 
درآغوش گرفت . یک حرفی هم بروسی 
گفت  ودستخطی بمن داد  که کسی از 
من گرفت  وپس نداد ولی ترجمه ی آن 
را  درشماره 6 مجله موزیک  با کپی نامه، 

درسال 1339  چاپ شد. 
ساز  دست ساخت  قنبری  صدای ایده 
آلی دارد  . نسبت به ویلن های دیگر  که 
قابل  ذکرهستند  صنعت با هنر  همراه 
است  وقتی هنرمند عاشق  کارش باشد  
سازی می سا زد که  در دست نوازنده  
تسلیم است  . من بارها تجربه کرده ام  
وقتی روی  سازی عاشقانه کار می کنم  
بیشتر از آن چیزی می شود که من می 

خواستم .   
ابزار اصلی کار من چوب است .  وقتی 
چوب می بینم  ، صدا می شنوم . برای 
بودم  رفته   : دارم  ای  این حرف خاطره 
آلمان  برای خرید چوب .  درشهر  میتین 
ولد  شهر سازهای آلمان  فروشگاه گوا  
که توزیع کننده  معروف وسایل موسیقی  
است . ِگوا مقداری  چوب به ما نشان داد 
. من دوسه عدد سوا کردم .وبه مترجم 
گفتم  این چوبها آن چوبی نیست  که من 
می خواهم . او جواب داد   ای بابا  ِگوا 
را دنیا می شناسد و بهترین ها را دارد. 
گفتم  بعد می آیم . چند قدمی دور شدم 
به مغازه ای  رسیدیم  که وسایل موزیک 
می فروخت . رفتم وگفتم من پیش  ِگوا 
ویلن  ساخت  برای  چوب  ودنبال  رفتم 
هستم . گفت شما اشتباه رفته اید  باید 
کننده  توزیع  او  فوکس   پیش  بروید  
چوب است . رفتیم  . او چوبهای زیادی 
داشت  درچه بندی شده از درجه ی  یک 
ها چندتائی  چدا کردم  روی زمین یک 
تکه چوب افتاده بود  آن را برداشتم نگاه 
کردم  . به به چه چوب خوبی است  آن

را روی چوبهای جداشده  گذاشتم  چون
 نزدیک ظهر بود  کارخانه داشت تعطیل 
می شد  قرارشد بعداز ناهار برگردیم . 
رفتم سراغ چوبها  دیدم آ» تکه چوب 
نیست . به آقای مترجم گفتم  چوب را 
برداشته اند  گفت نه بابا  اینها از این کارها 
نمی کنند  دراین بین  که ما باهم حرف 
می زدیم  خود فاکس آمد وگفت ما یک 
تکه چوب از  روی اینها برداشته ایم  زیرا 
آن چوب  ، چوب مقدس  است وگفت

  شما اشتباه برداشته بودید . گفتم  افتاده 
بود زیر پا . گفت از این چوبها ی درجه
بندی جدا کنیم  گفتم من آن چوب را

 می خواهم  گفت نداریم.  برگشتیم هتل  
یک ویلن  و یک ویلن سل  را که همراه 
برده بودم  برداشتیم و برگشتیم  پیش 
فاکس . گفتم من سازنده  اینها هستم .

 نگاهی کردوباتعجب  گفت : شما ساخته اید؟ 
گفتم بله  من از این چوب می خواهم.

 مارابرد پشت  کارگاه . دیدیم  مقزیادی  
بدرد   داردکه  مقدس  چوب  ازآن 
آن  از  تکه   استادکارها می خورد.  15 
چوب  خریدم  بعد به آقای مترجم گفتم 

چوب بامن حرف می زند  من میدانم چه 
چوبی  خوب است و چه چوبی بد...

برگرفته از کتاب چهره های ماندگار  ترانه 
وموسیقی

 اُستاد  ابراهیم قنبری مهر
مهندس امیر شوشانی - نیویورک

استاد ابوالحسن صبا

استادابراهیم قنبری مهر

یهودی منوهین

شود  می  وادار  سرانجام   پولی   بی  و  دارشدن  بچه  و  ازدواج  از  پس  قنبری 
به  پولی   بی  و  دلتنگی   با  روزی  شود.  خود  شاگردان  از  یکی  شاگرد   که 
اما  بگیرد.  قرض  بعنوان  وجهی  که  کند  می  مراجعه  خود   بستگان  از  یکی 
راند. می  ازخود  خالی   دست  اورا  مالی   خوب  وضع  باوجود  او   فامیل  این 
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 بقیه : چگونگی دگرگون شدن

شاهدرواج  درآذربایجان  درصورتیکه 
زبانی به جز پارسی می بود، درسفرنامه 
اش به آن اشاره می کرد،درتأیید این 
دیدگاه ازدیداری که نامبرده با قطران 
تبریزی در تبریز داشته است یاد می 
نام  نویسد:درتبریزقطران  کنیم،او می 
شاعری رادیدم شعر نیک می گفت،اما 
دانست،پیش  نمی  نیکو  فارسی  زبان 
دیوان”منیجک”ودیوان  آمد  من 
بخواند  من  وپیش  بیاورد  “دقیقی” 
ازمن  بود  مشکل  اورا  که  وهرمعنی 
بنوشت  آن  وشرح  پرسید،بااوبگفتم 

واشعارخودبرمن خواند«.
دکترحسینقلی کاتبی درکتاب”زبانهای

باره  دراین  آذربایجان”  باستانی 
است  نویسد:»روشن  می  چنین 
دانست]به  می  فارسی  قطران  که 
که  ای  نامه  ولغت  شعر  دیوان  گواهی 
از  ای  پاره  است[وفقط  ازاوبجامانده 
دردیوان  راکه  خراسانی  دری  لغات 
نیکونمی  بوده  ازآنها  مذکورپُر  های 
امکان  هرکسی  امربرای  واین  دانسته 
ناصرخسرو  تردید  وبی  پذیراست 
معمول  فارسی  واصطالحات  لغات  هم 
دانسته  نمی  را)بعضًا(  درآذربایجان 
زبان  ازاین  ای  نمونه  است«.که 
درکتاب”مقاالت  توان  می  ونوشتاررا 
شمس تبریزی )به تصحیح محمدعلی 
که  تهران(  ش-  چاپ1369ه-  موّحد 
به  میزیسته  ق  ه-  هفتم  ی  درسده 

خوبی مشاهده کرد.
دکترکاتبی سپس درتأیید نوشته اش 
به شرح  را  از منیجک ودقیقی  ابیاتی 

زیر نقل می کند:
استر وغامی شدم زدرد جدایی

هامی ووامی شدم زخستن مترب
 ای که ُرخ من چوغمروات شدازغم 

     موی سرمن سپیدگشت چو مهرب
از”استر” عبارتند  لغوی  مشکالت 
)عاجزووامانده(،”هامی     )سرگشته(،”غامی

)تب(،  وضعیف(،”مترب”  )ناتوان 
زردرنگ(، است  ای  ”غمروات”)میوه 

”مهرب”)واژه ای است عربی به معنی 
گریز گاه وپناهگاه ... ویا از دقیقی که 
به ساده گویی معروف است، این اشعار 

دردست است:
ای همچویک پلید وچنودیده ها بروی  
مانند آن کسی که مرا او کنی َخَبک

ازدر درآیی و گردم همی َدوی
زپک  تری  وفژاگن  کمتری  که  حّقا   
و”خبک”  )وزغ(  معنی  به  “پک”  که 
کردن(و”فژاگن”)به  وخفه  )فشردن 

معنی پلیداست(.
قبیل  ازاین  لغاطی  پرسیدن  بنابراین 
بوده  وخراسان  ماوراءانّهر  ی  ویژه  که 

ودر زبان “دری” به کار می رفته دلیل 
بر فارسی ندانستن قطران نخواهد بود 
دری  پارسی  تفاوت  همین  دلیل  وبه 
وپارسی رایج درآذربایجان درآن زمان 
هریک  های  واژه  تعدادی  که  است 
دیگر  زبان  متکلمان  برای  زبان  ازدو 

ناآشنابود...«. 
گیرد  می  نتیجه  سپس  نامبرده 
گسستگی  بدون  نوین  فارسی  که:» 
پهلوی درآذربایجان  زبان  دردنباله ی 
رونق  موجب  که  داشتنه  جریان 
ادبیات درسده ی پنجم هجری قمری 
گردید«.که گواهی های تاریخ نویسان 
وجغرافی نگاران که به شّمه ای ازآنها 
اشاره کرده ایم ،دلیل بارز پیشینه ی 

رواج زبان پهلوی درآذربایجان است.
به  آینده  ی  ،درشماره  باره  دراین  ما 
مدارک واسناد بیشتری اشاره خواهیم 

کرد.
ک- هومان . . فروردین ماه1395

بقیه :  ترانه وترانه ُسرایان
ترانه  که  خواست   ازمن  روز  یک 
کند.  کار  رویش  که  بدهم   او  به  ای 
روزها  درهمان   که  شعرهائی  از  یکی 
ساخته بودم  برای او خواندم . شعر ، 
زبان  وبه  شکسته  گفتید   همانطورکه 
بود. مدتی نگذشت  که آقای  محاوره 
شریف  آهنگی روی آن  گذاشت ، که 
از آثاری است  این آهنگ وشعر یکی 
وآقای  عالقمندم  خیلی  آن  منبه  که 
کرده  اجرا  آنرا  خوب  هم  گلپایگانی 

است :
وقتی تو باغ چشات ،  دونه دونه گل گریه 

وامیشه
وقتی طوفان غضب ، توچشات پیدامیشه

عشق ما رسوا میشه ، 
آسمون عشقمون ، زیر یک ابرسیاه ، 

میره ناپیدامیشه 
آفتاب ومهتابمون گم توی دریامیشه

عشق ما رسوا میشه 
یه روز از خنده ی تو 

   جارآویزه ی اشکم می شکست
دردل ساده ی تو  ،

شوروشادی مگه ازپامی نشست
غم داره  گلهای خنده هاتو  پرپر می کنه
طفل اشکم  داره باز  بهانه شو سر می کنه

موج خنده های تو 
مثل پروانه گالی باُغ از خواب می پروند

طفل بازیگوش اشکم زنشاط
مهره های عاجشو ،بباغ مهتاب می پروند
غم داره گلهای خنده هاتو  پرپر می کنه

 طفل اشکم  داره باز 
بهانه شو سر می کنه.

بقیه را درشماره آینده مطالعه بفرمائی
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دارد-  تعلق  باک   س.  »پرل   به  آن  
و  خشک  زمین   -5- جنگی  کشتی 
بایر- لقب فرعون  مصروجانشین او - 
شهری دراستان  مازندران 6- خوارو 
ناتوان - درخت اعدام - گم می کنند 
بیندازند.7-  اشتباه   به  را  دیگری  تا 
تکخال - فاش نشدنی است .- سگ 
پول ردوبدل   بجای  عربی - ورقی که 
آزاد- دیربدست آمدن  می شود-8- 
نوردهنده  - چین وشکن 9- کچل - 
- قسمتی از مثلث -  ظرف شیشه ای 
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سه تا نُه 15- فرضیه نسبیت ازاوست.

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. .  
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از چارلز دیکنز
                          پاسخ درشماره آینده

بقیه : خاطرات دکتر عدل
شاه  حساب کنند  تا اسرائیل .

- هنگام تشکیل  دولت اسرائیل  شاه 
عده ای  از سیاستمداران  پیر را جمع 
می کند  ومی پرسد مصلحت ما چیست 
؟  با اسرائیل بسازیم یا جهت  عرب هارا 
آنموقع  که  انتظام   نصراهلل  ؟  بگیریم 
 ، غرب  فشار  به  بود  ملل   درسازمان 

توصیه کرد  باید با اسرائیل بسازیم .
- محاکمه ارتشبد هدایت به  وجهه شاه 
ودرارتش خیلی سوء  زد.  خیلی صدمه 

اثرداشت .
- نصراهلل انتظام  باقبول حکمیت  رحیم 
علیه  بنام  کمار   مقاطعه  خرم   علی 
خرم   نفع  به  رأی   صدور  و  شهرداری  
خودرا بدنام کرد. هشتادهزارتومان  ازاین 

بابت گرفت .
ناصریگانه که 14 ماه درزندان خمینی بود 

می گفت :
اورا  دراین مدت  حقوق وحتی عیدی  
دادند وآن روزگار  ازاین روزها  کم درد 
تر بود. وی درفقر مطلق  با دختر 11 ساله  

درواشنگتن زندگی می کند.
- چند شب پیش  از کسی شنیدم که 

می گفت :
خیلی  شاه  به  وزیر   نخست  سه   -
وهویدا.  علم   ، اقبال  بودند:  نزدیک 
شاه   به  نزدیکی  وجود  با   اقبال  روابط 
رسمی و با رودربایستی  توأم بود. علم  
هویدارا  شاه  ولی  بود.  نزدیک  خیلی 
خیلی دوست داشت وموقعی که هویدا  
شرفیاب می شد  شاه تعارف میکرد تا  
هویدا بنشیند  و آنوقت به پیشخدمت  
می گفت برای جناب آقای نخست وزیر  
و یسکی بیاورید.  اینکه می گفتند هویدا  
خیلی  و  نیست  صحیح  بود  هیچکاره 
قدرت داشت  . بعضی از وزرارا که انتخاب 
می کرد  و برای معرفی می آورد  اصاًل 

شاه نمی شناخت .
- موسوی نخست وزیر  پیشنهاد کرده  
که ایرانی های مقیم خارج  به ایران باز 
گردند . برای آنها تور  ترتیب داده شود 
پیشنهاد  این  با  اسالمی   درمجلس   .
مخالفت شده که خود گویای  بسیاری از 

حقایق  عجیب ودردناک است .
کیهان لندن درشماره اول خرداد 1365 
برنامه  البته   : نوشت  باره  دراین  خود 
ارشاد  وزارت  جمعی  دسته  گردشهای 
است  کرده   اشاره  آن  به  موسوی  که 
زهرا  بهشت  بازدیدازگورستان  معموال 
که  است   جمعه  ونماز  خون  فواره   ،
هنگام  جمله  از  درچندمورد  تاکنون 
خارج  مقیم  ایرانی  پزشکان   از  دعوت 
انجام  پزشکی  درکنگره  شرکت  برای 
شده وهیچگاه مورد توجه وعالقه  این 

بازدیدکنندگان قرار نگرفته است .
ادامه دارد

بقیه : داستان یوسف 

آسیائی ها درامان نیست . من بااو گالویز 
خواهم  پاره  را  وشکمش  شد   خواهم 
است  که مصررا  این  آرزوی من  کرد.  
آزاد سازم  وآسیائی ها  را نیست ونابود 

کنم .«
سپس  نجبای مشاورش گفتند:»  ببینید 
، همه تا دورترین نقطه  ی کوسا ) شهری 
مایلی   پنج  و  بیست   ، علیا  مصر  در  
شمال آسیوت (  به آسیائی ها  وفادارند. 
ما ، دربخش خودمان  درآرامشیم ، مانند 
کوسا   حد  تا  میانی   بخش   . قوی  فیل 
باماهستند . مردان  برای ما مناسبترین  
گاوهای   کنند،  می  کشت  زمینهارا 
مادرباتالقها ی پاپیروس  می چرند. غله 
برای خوکهای  ما فرستاده می شود  .به 

گله های ما  دستبرد زده نمی شود.«
به توصیه ی مالزمانش  به هرحال شاه 
گوش نکرد و تصمیم  به باز پس گیری  
باقدرت  من   «  : گرفت  مصر   سرتاسر 
به  تا   . کنم  می  حرکت  آب  درمسیر  
دستور  آمون  آسیائی ها را سرنگون کنم 
. سپاه شجاع من  مانند شعله ی آتش  
پیشاپیش من  و گروه  » یدانوبیان«  از 
بانی   رادیده  ئیها  آسیا  جایگاهها  فراز 

ومکانهای آنان  را نابود می کنند.«
 دراین جا متن به توصیف نبرد  علیه رهبر  
هیکسوس  به نام  تتی فرزند  پپی  ادامه 
می یابد، که خودرا  در نفروسی  ، شهری 
در چندمایلی شمال  آشمون ، محبوس  
کرده بود: » من شب رادرکشتی  سپری 
زمین  که  همین  شادبود.  دلم  و  کردم 
روشن شد  مانند  باز  باالی  سراو بودم 
. زمان معطر کردن  دهان  )برای صرف 
غذا(  فرارسیئ. من اورا سرنگون کردم . 
بارویش را ویران ساختم . مردمش راقتل 
عام کردم  و همسرش را وادار ساختم 
که به ساحل رودخانه برود  سربازان من  
همچون شیربودند. باغنائم ، بردگان ، گله 
ها ، شیر، روغن ، عسل و دارائی  شان 
راتقسیم کردند ودلشان شادبود. منطقه 
کار  ما  برای   . کرد  سقوط  نفروسی  ی 
چندان فوق العاده ای نبود که روحشان 
شاک  پر-  ی   ناحیه  به   . بگیریم  را 
بین  دراین  بودو.  خالی   ، رسیدیم   که 
اسبانشان فرارکرده بودندو سوارکاران ...

یابد.  می  پایان  بیکباره  متن  دراینجا 
بکاربردن  از  نشانی  هیچ  هرحال  به 
نمی  دیده  ازطرفین  درهیچیک  ارابه 
شودوارابه ای دربین غنایم  ذکر نشده 
. تنها اشاره به اسب درعبارت »  است 
دراین بین اسبانشان فرارکرده بودند « 

است .

ادامه دارد.
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 رادیو فردا: اواسط اردیبهشت بود که 
نامه ای خطاب به معاون سازمان صدای 
و سیمای ایران از سوی 30 بازیگر زن 
و  ناسالم  صحنه  »پشت  به  اعتراض  در 
غیرمطلوب اکثر پروژه های تلویزیونی« 

و وجود تلویحی فساد منتشر شد.
این نامه را که اسامی امضا کنندگان آن 
سلطانی،  فقیهه  است،  نشده  مشخص 
یکی از بازیگران تلویزیون ایران چند 
روز پس از ارسال به مدیران تلویزیون 

رسانه ای کرد.
این  اعتراض  نامه،  اصلی  محتوای 
به  که  است  شرایطی  به  بازیگران 
برخی  »تولیدکنندگان  آنها،  گفته 
قرار  آنها  روی  پیش  تلویزیونی  آثار 
پیشنهادهای  »نپذیرفتن  و  می دهند« 
ماندن  بیکار  باعث  آنها«،  غیراخالقی 

این بازیگران شده است.
در بخشی از این نامه خطاب به معاون 
است:  شده  نوشته  ایران  تلویزیون 
پشت  از  عزیز  برادر  شما  »امیدواریم 
اکثر  غیرمطلوب  و  ناسالم  صحنه 
پروژه های تلویزیونی با خبر باشید؛ از 
روابط آلوده و مافیای قدرتمند عده ای 
بی صالحیت و شهوت پرست که روز به 
روز به نفوذ و قدرت ایشان برای وارد 

کردن چنین افرادی در صحنه مقدس 

تلویزیون اسالمی افزوده می شود، مطلع 
باشید.«

در بخش دیگری از این نامه خطاب به 
است:  شده  نوشته  پورمحمدی  اصغر 
بانوان  از  عده ای  که  است  »چگونه 
با  اخالق گرا  و  موجه  بی حاشیه  بازیگر 
به  تنها  معقول  و  انسانی  دستمزدهای 
سودجو  عده  این  به  ندادن  باج  دلیل 
حفظ  و  روحی  سالمت  و  عفت  حفظ  و 
حدود و شان حرفه ای خود به بهانه های 
مختلف از طرف ایشان از کار باز می مانند.«

زن  بازیگران  این  اعتراضات  از  یکی 
منعکس  نیز  اعتراضی شان  نامه  در  که 
شده، متاهل بودن آنها و عدم دریافت 
سازندگان  سوی  از  کار  پیشنهاد 

برنامه های تلویزیونی است.
»چگونه  نوشته اند:  خود  نامه  در  آنها 
این  موجه  بانوان  اکثریت  که  است 
حرفه به دلیل تشکیل خانواده و ازدواج 
در  است  اسالم  دستور  و  توصیه  که 
اسالمی   جمهوری  سینمای  و  تلویزیون 

ناخواسته از میدان به در می شوند.«
سابقه  که  سلطانی،  فقیهه  را  نامه  این 
و  تلویزیونی  سریال  چند  در  بازی 
دارد،  کارنامه  در  را  سینمایی  فیلم 
فیلم«  »بانی  روزنامه  با  گفت وگو  در 

رسانه ای کرد.

عباس  که  است  حاکی  گزارش ها 
سرشناس  کارگردان  کیارستمی، 
معالجه  روز  از50  ایران، پس  سینمای 
در بیمارستانی در تهران عصر سه شنبه 

هفتم اردیبهشت مرخص شده است.
ترک  از  پیش  کیارستمی  عباس 
بیمارستان در خصوص وضعیت سالمتی 
خود به خبرنگار ایسنا گفته است: »من 
امروز از بیمارستان مرخص می شوم، اما 
کامل  بهبودی  معنای  به  مرخصی  این 

نیست.«
در  روز   50« است:  کرده  اضافه  وی 
بتوانم  امیدوارم  و  بوده ام  بیمارستان 
ادامه  خانه  در  را  بهبودی ام  پروسه 

دهم.«
از  حاکی  پیشتر  رسانه های  گزارش 
سرشناس  کارگردان  این  که  بود  آن 
مشکالت  علت  به  ایران  سینمای 
جراحی  عمل  تحت  بار  چهار  گوارشی 

قرار گرفته بود.
 

بهرام کیارستمی، برادر این کارگردان 
با  برادرم  است:  گفته  نیز  ایرانی 
قرار  می رود.  خانه  به  تیوپ  یکسری 
داشته  ادامه  منزل  در  درمانش  است 

باشد.
عباس  درمان  دوران  وی  گفته  به 
کیارستمی در خانه 10 روز ادامه خواهد 
داشت. بهرام کیارستمی ابراز امیدواری 
کرده است که با انتقال برادرش به خانه 

حال وی سریعتر بهبود یابد.
کارگردان  تنها  کیارستمی  عباس 
سینمای ایران است که موفق به دریافت 
جایزه معتبر نخل طالی جشنواره فیلم 
گیالس«  »طعم  است.  فرانسه شده  کن 
اوست  تحسین شده  ساخته  این  عنوان 

که اواسط دهه 1370 ساخته شد.
»کپی برابر اصل«، »زیر درختان زیتون«، 
دوست  »خانه  و  برد«  خواهد  را  ما  »باد 
این  شاخص  آثار  دیگر  از  کجاست« 

هنرمند است.

 نامه ی سی بازیگر زن دراعتراض به فساد درتلویزیون اسالمی

 جنجال کنسرت همایون شجریان  درشهر هامبورگ 

عباس کیارستمی از بیمارستان مرخص شد

برادران  و  از همایون شجریان  لغو کنسرت »چرا رفتی« کار مشترکی  حواشی 
پورناظری همچنان ادامه دارد. این کنسرت قرار بود در شهر هامبورگ برگزار 
شنبه  شامگاه  پورناظری  تهمورس  و  سهراب  همراه  به  شجریان  شود.همایون 
برنامه شان  طبق  و  رفتند  صحنه  روی  آلمان  دوسلدورف  در  اردیبهشت   4
بپردازند.اما یکشنبه شب  برنامه  اجرای  به  نیز در هامبورگ  فردایش  بود  قرار 
حتی  و  کنسرت  برگزاری  محل  در  مخاطبین  حضور  وجود  با  اردیبهشت(،   5(
حضور در سالن، این برنامه به دالئلی که گفته شده به اختالف میان برنامه گذار 
این  شجریان،  همایون  گفته  بنابر  می شود.  لغو  است،  مربوط  موسیقی  گروه  و 
گروه موسیقی حتی از سوی برنامه گذار تهدید هم شده اند: »که این موضوع نیز 
در مراجع قضایی آلمان با شهادت چندین شاهِد نشسته در البی هتل تشکیل 

پرونده شده است.«

  ارنست همینگوی به گوبا باز می گردد
ارنست همینگوی مدت کوتاهی پس از انقالب و تیرگی روابط کوبا با آمریکا آن 

کشور را ترک کرد. پس از گذشت پنج دهه خالق »پیرمرد و دریا« دوباره به 
کوبا باز می گردد، این بار روی پرده سینما. ا

داریوش عدل 

کشیش ِکنِت  رید براون

کودک ده ساله هم از دکتر عدل خاطره داشت 

 موفقیت دیگری برای کامرون زندیه 

نام  با  آزادی  نشریه  عزیز  خوانندگان 
 . دارند  کامل  آشنائی  زندیه   کامرون 
او که یک نوجوان  ایرانی - آمریکائی 
در  که  گوناگونی  مسابقات  در  است  
رشته موسیقی برگزار می شود شرکت 
موفقیتهای  بارها  وتاکنون  کرده 
گوناگونی را بدست آورده است . تازه 
کامرون  نصیب  که  موفقیتی  ترین 
طی  گذشته   درماه  است  شده  زندیه 
مسابقه  ای که بین  کلیه دانشجویان  
موسیقی   درمدرسه  ویلن   رشته 
»جولیارد«  درشهرنیویورک برگزارشد 
رو   ازاین  آورد.  بدست  را  اول  مقام  او 
ماه   21 شنبه   درروز  که  ای  دربرنامه 
مه  درمدرسه جولیارد  درسالن نمایش 
برگزار می شود  وی    Peter J. Sharp

یورونیوز: رفوس وین رایت جدیدترین 
از  ترانه   9 با  خود  استودیویی  آلبوم 

سونات های شکسپیر را منتشر کرد.
این  کانادایی  خواننده  و  آهنگساز 
ترانه ها را چند سال پیش برای تئاتر 
بود  نوشته  شکسپیر«  های  »سونات 
که اولین بار سال 2010 توسط ارکستر 

برلین روی صحنه اجرا شد.
روفس وین رایت در مورد انتشار ترانه 
»بیشتر  گوید:  می  آلبوم  بصورت  ها 
برای  پیش  سال  ده  را  ها  ترانه  این 
اجرا  برای  و  برلین  در  تئاتر شکسپیر 
این  در  نوشتم.  برلین  ارکستر  توسط 
ترانه  این  گفتند  می  ها  خیلی  مدت 
ارکستر نهایت  در  کنم.  منتشر  را 
درخواستی  سانفرانسیسکو  سمفونی 
به  ترانه  پنج  کالسیک  تنظیم  برای 
دادم.  انجام  من  و  کرد  پیشنهاد  من 
اما  بودند  شده  ساخته  ها  ترانه  این 
ای  وقفه  دیگر،  آلبوم  یک  ساختن  با 
بعد  بود.  آمده  پیش  آنها  انتشار  در 
به  دیگر  ترانه  دو  سپس  و  ترانه  دو 
نه ترانه  آن اضافه کردیم و در نهایت 

بعنوان  سولیست با ارکستر سنفونیک 
 . ساخته ای ازباخ را اجرا خواهد کرد 
همچنین دربرنامه  دیگری که درهمان 
بعنوان   وی  شود   می  اجرا  شب  
هایدن  درسنفونی  مستر«   »کنسرت 
 . پرداخت  خواهد  نقش  اجرای  به 
می  شروع  شب     7/5 ساعت  برنامه 
شود وورود برای عموم رایگان است . 
 st. 65 W 165  آدرس مدرسه  جولیارد
خیابان   بین  که  است     New York,NY
از  قراردارد.  آمستردام   و  برادوی 
دوستداران  موسیقی کالسیک  ساکن 
بدیدن   که  شود  می  دعوت  نیویورک 
این برنامه هنری رفته وباعث تشویق 
ایرانی   جامعه  برای  که  نوجوان  این  

افتخار آفریده است بشوند.

آماده شد.«
بگیر«  مرا  عشقهای  »همه  آلبوم   
 Take All My Loves: 9 Shakespeare(
های  چهره  همکاری  با   )Sonnets
و  است  شده  تهیه  موسیقی  مختلف 
صداهای  ترین  شده  شناخته  از  یکی 
خواننده  ولش،  فلورانس  صدای  آن، 

بریتانیایی است. 
تنظیم  و  ترانه  دکلمه،  با  آلبوم  این 
مناسبت  به  کامل،  ارکستر  برای 
ویلیام  سالمرگ  چهارصدمین 
بازار  به  اکنون  و  منتشر  شکسپیر 

عرضه شده است.

خبرهای کوتاه از سینما

* پس از درگذشت غم انگیز پرینس، 
خواننده و آهنگساز معروف پاپ فیلم 
او  که   1984 ساخته  بنفش«  »باران 
بود،  رسانده  خود  شهرت  اوج  به  را 
دوباره در سینماهای ایاالت متحده به 

نمایش درآمد.
کارگردانی  به  بنفش«  »باران  فیلم 
آلبرت مگنولی، جایزه اسکار بهترین 
پرینس  نصیب  را   1984 سال  ترانه 

کرده بود.

* فیلم پسر جنگل ساخته استودیوی 
میلیون   60 از  بیش  فروشی  با  دیزنی 
دالر در هفته گذشته بر صدر جدول 
پرفروش های ایاالت متحده نشست. 
از  واقعی  بازسازی  که  فیلم  این 
شرکت  این  شصت  دهه  انیمیشن 
رودیارد  از  داستانی  اساس  بر  است 
جان  و  است  شده  ساخته  کیپلینگ 

فاورو آن را کارگردانی کرده است.

* فیلم »شکارگر: نبرد زمستانی« در 
هفته اول ماه مه تالش کرد تا با آغاز 
فروش  جهان،  کشور   37 در  نمایش 
بین  سطح  در  را  خانه  در  خود  کم 
بازی  با  فیلم  این  المللی جبران کند. 
همس  »کریس  و  ترون«  »چارالیز 
ورث« تا کنون به فروش کلی بیش از 
یکصد میلیون دالر دست یافته و در 

جایگاه دوم فروش قرار گرفته است.

آلبوم سونات های شکسپیر: همه ی عشقهای مرابگیر

جایزه کارتون مطبوعاتی 2016 به دو کارتونیست 
سال  المللی  بین  مطبوعاتی  کارتون  جایزه  ژنو،  در  مراسمی  طی  یورونیوز: 
International Editorial Cartoons Prize(2016( به دو کارتونیست از کنیا و مالزی 
تعلق گرفت. »بنیاد کارتون برای صلح« در ژنو این جایزه را بدلیل خالقیت و تعهد به 

آزادی بیان به گادو و زونار اهدا کرد.
کوفی عنان، رییس افتخاری این بنیاد ضمن تجلیل از شجاعت این دو کارتونیست 
که در کشورشان ممنوع القلم شده اند گفت: »همیشه از خالقیت این هنرمندان 
که با یک تصویر ساده می توانند تناقضات و بیهودگی بی عدالتی را ترسیم کنند 
شگفت زده می شوم. شیوه آنها موثرتر از صدها سخنرانی است. هنرمندانی مانند 
گادو و زونار با بیان حقیقت خود را به خطر می اندازند. آنها شایسته این بزرگداشت 
ها هستند و امیدواریم این تجلیل در حمایت و حفاظت از آنها تاثیر داشته باشد.«
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