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

Tel:(781)769-5190
* ازطریق ئی میل به آدرس زیر با
ما درارتباط باشید
* لطفا مقاالت خودرا به فارسی
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای
زیر ایمیل کنید:
azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org
* آرشیو مجله برروی سایت
زیر برای همگان بصورت
رایگان قابل دسترسی است۰

www.parsmassmedia.org

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

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

ما چیست ؟ نوشته های مارا بخوانند
و تحسین کنند یا آن را به باد انتقاد
بگیرند؟ همین ؟! مردم ما هیچ وظیفه
ای ندارند؟ مردم نباید به گونه ای
شایسته قلم قاضی صلواتی یا قاضی
ُمغیثه یا قاضی دهنوی را که حتی
الفبای قضاوت را نیز نمی دانند ُخرد
کنند؟ این جرثومه های فساد که خود
باید از جامعه ی پاک ایرانی پاالیش
شوند تا کی باید به این ترکتازی های
خود ادامه دهند؟ جالد بزرگ که بدون
رأی مردم برتخت کورش ها و داریوش
ها و رضاشاه ها تکیه زده است تا
کی باید بدون اینکه جوابگوی کسی
باشد به ظلم وستم خود ادامه دهد؟
ای مردم ! فرهنگمان را نابود کردند.
شهرهایمان خراب و قبرستانهایمان
پراز اجساد پاک جوانان و مبارزان
جان برکفمان شده است .شرف و
غیرت ایرانیمان را برباد داده اند و
می دهند .داروندارمان را گرفتند
و به بیگانه سپردند.عفت وعصمت
دختران پاک ایرانی را به فساد
کشیدند .با چراغ به دزدی خانه ی
بزرگمان ایران آمدند تا گزیده تر
تاراجمان کنند .اگر شنیدید که نرگس
محمدی بدون هیچ گناهی با اتهام
خنده داری بنام مخالفت با اعدام به
ده سال زندان محکوم شده و خونتان
به جوش نیامد مطمئن باشید که دیگر
حس خوب ایرانی را ازشما گرفته اند.
وقتی قاضی مرتضوی خبرنگار ایرانی
 کانادائی « زهرا کاظمی» را کشتو سکوت کردیم مرگ جوانهایمان
مثل« محسن روح األمینی» و۷۰-۶۰
نفر دیگررا باعث شدیم  .مرگ سریع
ستار بهشتی رارقم زدیم  .واکنون
هم سکوت می کنیم تا جوانی نرگس
های دیگری را در بیدادگاه های رژیم
آخوندی به پیری بکشانیم .
همه ی ما به یک حس خوب ایرانی
نیاز داریم.
مرتضی پاریزی
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صفحه

ادبی

درکشورهای آزاد جهان که هیچ مادر ،الالیی خوان شبهای درازشان
ادعائی هم برای تاریخ کهنسال و برتر خواهدشد؟ همسرش چه زمانی باید
خود ندارند اعتراضات شدید تر از این کانون گرم خانواده را برای او معنی
علیه حکومتهایشان براه می افتد و کند؟ شاید بگوئید ده سال که چیزی
معترضین یا به حق خود می رسند و یا نیست چشم بهم بزنی بسر می آید و
وعده ای دریافت می کنند که تا فالن آزاد می شود .حق باشماست شاید هم
تاریخ به اعتراض شما رسیدگی می به یکی دوسال هم نکشد که به همت
شود.اما هیچکس دستگیر نمی شود .مردم ما  ،مردم مبارز ما  ،از جنس خود
هیچکس ده سال از بهترین سالهای نرگس ها ،درهای زندان هارا بشکنند
عمر خودرا به دور از جگرگوشگانش و ودیوان زندان بان را به بند کشند
و به دور از خانواده و یارانش در و بیگناهان را آزاد کنند و دل مادری
سیاه چال محبوس نمی شود .نرگس را به دیدار فرزندانش و همسرش شاد
محمدی ،اما  ،با همه معترضین فرق کنند .امیدوارباشیم که آن روز دیر
داردچون زادگاهش با همه نقاط دیگر نیست.
جهان متفاوت است .من هم مثل شما خیلی از همکاران متعهد و باشرف
نرگس محمدی را ندیده ام و نمی ما در داخل ایران و خارج از سرزمین
شناسم .اما درباره اش خوانده ام واورا مادری در این مورد نوشته اند و بازهم
مبارز ی یافته ام که اگرچه با عقاید خواهند نوشت  .ماهم نوشته ایم و از
سیاسی اش همسو نیستم اما با این زن شجاع و مبارز بارها یاد کرده
بزرگواریش و بخشندگیش در طریق ایم (.تصویر جلد شماره  ۶۴آزادی
آزادی
طلب آزادی برای همه انسانها آشنا
گواه ماست ).اما وظیفه ی هموطنان

آزادی

هنری

درهیچ کجای این جهان پهناور کسی
را نمی توان یافت که خواهان لغو حکم
اعدام نباشد .حتی رهبرانی که خود
حکم اعدام دیگران را امضاء می کنند
نهایت آرزویشان این است که روزی
اوضاع واحوال کشورشان بر ستونی
استوارشود که قادرباشند حکم اعدام
را لغو کنند .دراینجا و آنجا کسانی
هم دیده می شوند که علیه حکم
اعدام گروه هائی را براه می اندازند
و برای همراه کردن مردم با عقیده ی
خودتالش می کنند .مستبدترین
حکام جهان هم با این گروه مخالف
اعدام برخورد بی حساب و کتاب
نمی کنند .تنها دریک نقطه از جهان
است  ،فقط یک نقطه بنام سرزمین
جمهوری اسالمی که رکورد دار اعدام
درجهان است و اگر هم کسی در هر
مقام و جایگاهی که باشد عقیده اش را
ابراز کند که مثال «چه خوب بود کیفر
اعدام برای همیشه از جامعه بشری
رخت بر می بست ».در بیدادگاهی
بنام دادگاه انقالب که روی همه ی
دادگاه های هیتلری را سفید کرده
است مرتکب بزرگترین جنایت علیه
بشریت به شمار می آید.
مادری  ،فرهیخته که زندگی و
خانواده وآسایش و همه چیزش را
برای عقیده اش که لغو حکم اعدام
درهمه ی جوامع بشری است باخته
است درایران کارزاری علیه لغو حکم
اعدام براه انداخت  .در بهشت زهرا
برسر خاک ستار بهشتی  ،درکنار
مادرستار ،محمد نوری زاد  ،محمد
ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران
در رژیم آخوندی وچندتن دیگر آن
چنان مرگ ستاررا به زیر سئوال برد
که بنیانگذار جمهوری ننگین در گور
خود لرزید .این زن دردمندرا دستگبر
کردند انواع شکنجه های جسمی
و روانی براو روا داشتندو اکنون
که دیگر جسم نحیفش تاب تحمل
شکنجه ای ندارد به ده سال زندان
هفتمدنیا به این
کردند.همه
محکومش
شماره -77سال
حکم میخندد .کسی بگوید اعدام

بداست و اورا به ده سال زندان محکوم
کنند؟ دردنیا بی سابقه است  .مردم
دست بزنید هورا بکشید ،جمهوری
اسالمی دراین زمینه گوی سبقت را
از همه کشورها ربود  ،اول شد .دردنیا
مقام نخست را برای ساکت کردن
مخالفین اعدام بدست آورد.

شده ام و بهمین لحاظ اورا می ستایم
او برای آزادی انسانها حاضر است
خودرا دربند ببیند .ابتدا شوهرش
به فرانسه می گریزد و بعد فرندان
دلبندش را قبل از دستگیری آخرین،
رهسپار فرنگ می کند تا درروزهای
مالقاتی ،دیدار عزیزانش را از زندانبان
های ضد بشر گدائی نکند.
یک لحظه خودرا جای این مادر دردمند
بگذارید .تنش رنجور  ،عزیزانش از او
دور  ،آینده اش نامعلوم ،در زندانی که
همه در و دیوارش بروجود او فشاری
سهمگین وارد می کند باید لحظات را
بشمارد تا موهایش سپید شود  ،چهره
اش درهم شکسته شود ،پیری برجسم
وفکرش غلبه کند  ،آنگاه اگر بخت
یارش باشد  ،شاید  ،شاید بتواند یکبار
دیگر به دیدار عزیزانش نائل شود.
اما بچه هایش کودکی های خودرا
درکدامین آغوش سرشار ازمهرمادر
خواهند گذراند؟ وجود شاد کدامین
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میخوانید
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پبام های
خوانندگان
اعدام های بی رویه
درایران
بطوری که اطالع دارید براساس
گزارش های سازمانهای بین المللی
مدافع حقوق بشر درسال ۲۰۱۵
درایران یکهزارو ۸۴نفر اعدام شده
اند که نسبت به  ۲۵سال گذشته
درباالترین سطح قراردارد۰
به گزارش سازمان اتحاد علیه ایران
اتمی  ،جمهوری اسالمی درسال ۲۰۱۵
بطور میانگین روزی سه نفر را اعدام
کرده است که دست کم  ۵۷نفر آن ها
درمیدان عا ومعابر شهرها اعدام شده
اند ۰دربسیاری از این موارد  ،فرد
قربانی از جرثقیل ساختمانی به دار
آویختع شده است ۰
این گزارش همچنین حاکی است ایران
درهفته ی اول سال  ۲۰۱۶درمجموع
 ۲۵نفر را اعدام کرده است ۰براساس
گزارش سازمان ملل متحد  ،ایران
دارای باالترین سرانه ی اعدام نسبت
به سایر کشورهای جهان می باشد۰
شاعری سروده است :
ای مغتی شهر از تو پرکارتریم
با این همه رندی زتو هشیارتریم
توخون کسان خوری و ما خون رزان
انصاف بده کدام خونخوارتریم؟
ومنهم این چکامه را سروده ام :
مفتی زمان
مفتی دورزمان دیگر ستمکاری بس است
جانمردمبرلبآمدمردمآزاریبساست
ازسحر تاشب زشب تا صبح فردای دگر
کشتنصدهانفربااینهمهخواریبساست
حدزدنبرپیکرپیروجوانظالم،خطاست
اینهمه دیوانگی از بهر خماری بس اشت
دست وپای مردم آزاده بستن بهر چیست
اینهمهشهوتپرستیوریاکاریبساست
مال مردم راچپاول کرده اید ازخوب وبد
ای فقیه ناخلف دزدی وطراری بس است
بی خیال از حال ملت جام خود پر کرده اید
ایدغلکارانشهوتران،بیعاریبساست
ازوجود مفتی ومال تبه شد روزگارمردمان
بسکنیدآخرخدارااینتبهکاریبساست

صفحه4

روزگار ملت پرافتخاری شد سیاه قیرگون
ایسیهکارانعالم اینسیهکاریبساست
درپناهناماسالماینهمهجوروستمتاکیکنی
ظلم بی حد وجفا بانام دینداری بس است
چشم خودرا وا کنید ای جانیان خودفروش
مملکتبربادرفته مملکتداریبساست
«دولتا»کاخستمروزیفروخواهدنشست
گوبهزاهدایستمگراینستمکاریبساست
علیدولتشاهی-کنتیکت
دولتادستتوبوسیموهزارانتحسین
بفرستیمبرآنفطرتایرانخواهت
مطمئنباشکه سرپنجهیمردمروزی
بفشاردگلویدشمنناآگاهت

ملی چهارکشوررا طنین انداز کنند
و ازهمه مهمتر روحانیون مسیحی
وزرتشتی را برای انجام مراسم مذهبی
دعوت کنند و با آنکه بقول خودش
سیداوالد پیغمبر بود و لی آخوندی
دراین مراسم نبود اینها همه معنی
داردکه ناشی از نبوغ این مرد آگاه
است  ۰او به شهادت خاطراتش به
ایران عشق می ورزید و من درمقابل
روح پاکش سر تعظیم وستایش فرود
می آورم  ۰بقول شما روانش آرمیده
باد۰
جواد -ل ۰شرق آمریکا

سالمتیجنابزاهدی

توضیح الزم

درشماره ی پیش از بستری شدن
جناب اردشیرزاهدی نوشته بودید
که من را بسیار ناراحت کرد ۰کسانی
مانند آقای زاهدی از سرمایه های
مملکت ماهستند که وجودشان برای
همه ما دلگرم کننده و امید بخش
است  ۰امیدوارم سالمتی کامل
خودرا بازیافته باشند وهرچه زودتر
به فعالیتهای روزمره خود بپردازند۰
از آزادی هم بسیار ممنونیم که مرتب
مارا از وضع وحال ایشان باخبر می
کنید۰
ارادتمند ه۰ت ۰از ماساچوست آمریکا
با تشکر ازشما بانوی گرامی که به
خدمتگزاران مملکت خود عشق می
ورزید  ۰همانگونه که تلفنی هم باشما
صحبت کردم خوشبختانه جناب
زاهدی فعال در منزل استراحت
می کنندو خطری سالمتی ایشان
را تهدید نمی کند و امید می رود
با استراحت کامل بزودی سالمت
خودرا بازیابند ۰

عده ای از هموطنان ما در کالیفرنیا
گله کرده اند که همیشه برای دریافت
مجله آزادی درکالیفرنیا به مرکز
توزیع آن  ،کلبه ی کتاب درلس
آنجلس مراجعه می کنند اما شماره
 ۷۶تا این لحظه که دراواسط خردادماه
هستیم هنوز به مرکز توزیع نرسیده
است وازاین بی نظمی فوق العاده
ناراحت بودند ۰الزم به ذکر است که ما
بموقع مجله را به آدرس کلبه ی کتاب
و همه ی مشترکین عزیز مجله در یک
روز پست کردیم  ۰مجله مشترکین
در اروپا و آمریکا و خاورمیانه همه
رسیده اما جعبه ای که به آدرس کلبه
کتاب پست شده بود نرسید ۰با اداره
پست تماس گرفتیم وپس از چندروز
به ما خبردادند که متأسفانه جعبه
دربین راه پاره شده که البته عذر
بدتراز گناه بود ۰آنهارا مجبور کردیم
به هزینه خود اداره پست مجله هارا
دوباره چاپ کنند و به آدرس کلبه ی
کتاب ارسال کنندوچنانچه باردیگر
این اتفاق بیفتد ازاداره پست شکایت
خواهیم کرد ۰این چندمین باراست
که جعبه پاره می شود ولی اولبین
باراست که حتی یک نسخه را نیز به
شرکت کتاب تحویل نداده اند ۰دفعات
پیش کوتاه آمدیم فکر کردند همیشه
گذشت می کنیم  ۰مراتب جهت اطالع
خوانندگان عزیزی که مایل نیستند
مشترک شوند و دوست دارند آن
را ازکلبه ی کتاب دریافت دارند

دکتر عدل یک نابغه بود
با گزارشی که از مجلس یادبود دکتر
پرویز عدل منتشر کردید بر باورمن
مهر تأیید زدید که او یک نابغه
بود ۰درخواستی که او از همسرش
کرده بود تا پرچم چهارکشور را
درمراسم یادبودش بگذارند و سرود

آزادی

دراینجا منعکس کردیم  ۰خوشحالیم
که مشترکین همیشه قبل از پایان
هرماه خورشیدی مجله ماه بعد خودرا
دریافت می دارند وتاکنون هرگز
اتفاق نیفتاده که مجله به موقع به
دست خیل مشترکانش نرسد۰
ازتیمساراقصی چه خبر؟
چند شماره است که مطلبی از تیمسار
اقصی چاپ نمی کنید  ،دلیل آن
چیست ؟ من از خوانندگان پروپاقرص
مطالب ایشان هستم  ۰لطف ًا مطلبی
ازایشان چاپ کنید۰
ن ۰ج ۰کالیفرنیا
باسالم خدمت شما خواننده وفادار۰
تیمسار اقصی یک عمل جراحی نسبت ًا
سخت داشتند و اکنون دوره ی نقاهت
خودرا می گذرانند  ۰به محض اینکه
شرایط جسمی ایشان اجازه دهد
برای شما خواهند نوشت  ۰بازهم از
محبت شما سپاسگزاریم ۰

ارتباط با ایران
درشماره پیش مقاله ای از بانوی
هموطن ساکن ایران چاپ کردید ۰
سئوال ویا درحقیقت نگرانی من
این است که برای ایشان دردسری
ایجاد نشود ۰ترا بخدا مواظب موقعیت
هموطنانمان باشید ۰شاید بهتر بود
نام ایشان را ذکر نمی کردید ۰به
هرحال سالم مرا خدمت ایشان ابالغ
فرمائید ۰چاپ مقاله از ایران کار بسیار
جالبی است که ارتباط خارج با داخل
ایران را برقرار می کند ۰اما بشرط
اینکه برای نویسندگان داخل ایران
دردسری پیش نیاید ۰موفقیت بیشتر
شما وهمکارانتان را خواستارم ۰
احمدعلی ت ۰زاهدان -ایران
هموطن عزیز ازاینکه مارا برروی
سایتمان دنبال می کنید و مجله را
مطالعه می فرمائید سپاسگزاریم۰
درمورد هموطن عزیزی که درشماره
قبل مطلب ایشان را خواندید ما ابتدا
این هشداررا به ایشان دادیم و خود
شان اصرارداشتند که مشکلی پیش
نمی آید  ۰ازطرفی مقاله ایشان با
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سیاست هیچ ارتباطی نداشت  ۰دیگر
اینکه اگر می خواهیم بین داخل و
خارج ارتباط برقرار کنیم باید از
یک جا شروع کنیم  ۰زیاد به دلتان
بد نیاورید  ۰شاید چون شما از تهران
دورید بیشتر محتاط هستید ۰با امید
همکاری های گسترده تر هموطنان
داخل وخارج ازطریق رسانه های
خارج از کشور (چون رسانه های
داخل که ازسایه ماهم می ترسندو
ما نمی توانیم مطلبمان را درایران به
چاپ برسانیم )۰

ما هنوز نفهمیدیم
هرچه به روز انتخابات سراسری
آمریکا نزدیک می شویم کمتر
متوجه می شویم که باألخره ترامپ
خوبه یا کلینتون ۰ترامپ می گوید
خانم کلینتون باید زندانی شود
چون ایمیل های خودرا از یک سِ ر ِور
نامطمئن ارسال کرده وامنیت آمریکا
را بخطر انداخته و کلینتون می گوید
ترامپ نباید انتخاب شود چون آدم
خطرناکیه  ۰من به هیچ کدام از این دو
رأی نخواهم داد اما درعین حال هنوز
نفهمیدم کدامشان درست می گویند۰
نظر شما چیه ؟
دوستدار آزادی :
فرشته از شمال کالیفرنیا
فرشته خانم شما هم یا مارا دست
انداختید یا اینکه واقعا از سیاست
بدور هستید ۰کیست که نداند در
تبلیغات انتخاباتی هر تهمتی به

رقیب می زنند تا اورا از میدان بدر
کنند ۰خانم کلینتون می گوید آقای
ترامپ خطرناک است  ۰چه خطری؟
چون گفته مسلمانان افراطی نباید
به آمریکا بیایند؟ خوب اگر آقای
ترامپ حرفش را زده بقیه دارند
عمل می کنند ۰آقای ترامپ می
گوید خانم کلینتون باید زندانی
شود ۰مگر آقای ترامپ رئیس دادگاه
است؟ اف بی آی مدتهاست خانم
کلینتون را سئوال پیچ کرده تا بفهمد
آیا نکته ای ایمنی ازطریق این ایمیل
ها به خارج درز پیداکرده یانه وهنوز
مدرکی بدست نیاورده۰آنوقت آقای
ترامپ وحتی آقای سندرز هم حزبی
کلینتون می گویند کلینتون مقصر
است  ۰اینها همه تبلیغات انتخاباتی
است ونباید جدی گرفته شود۰
بهرحال این حق شماست که به یکی
از آنها رأی بدهید ویا به هیچیک از
آندورأی ندهید۰

دی کاپریو وسوراخ دعا
اخیرا ً لئوناردو دی کاپریو هنرپیشه
هالیوود وبرنده اسکار بهترین بازیکر
سال گذشته  ،در اینستاگرام خود
درمورد دریاچه ارومیه وخشک
شدن آن هشدارداده است  ۰مثل
اینکه اوهم سوراخ دعارا پیداکرده
ومی خواهد ازاین طریق بین ایرانی
ها شهرتی بهم بزندو یا ازاین طریق
شروشوری بپا کند  ۰نظر شماچیست؟
بیشتر ظاهرسازی بنظر می رسد تا

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی ،ادبی،هنری

واقع گرائی ۰این نظر من است ۰
مرجانه از نیویورک
می دانید که بعضی از هنرمندان
سفرای حسن نیت سازمان ملل متحد
هستند و با محبوبیتی که دارند
بهتراز نمایندگان رسمی سازمان
ملل میتوانند با مردم ارتباط برقرار
کنند۰مثل خانم آنجلینا جولی که
تاکنون بارها به افغانستان سفر کرده
وبه مشکالت زنان افغانستان گوش
کرده و به سازمان ملل گزارش کرده
است واکنون وضع زنان افغانستان از
زنان ایران از نظر سازمان داشتن
بهتر است  ۰ویا مایکل داگالس و
همین آقای دی کاپریو اینها سفرای
ُحسن نیت سازمان مللند و اگر اظهار
نظری می کنند جنبه ی رسمی دارد
و بهیچوجه از سر تفنن نیست ۰ضمن
اینکه این هنرمندان باندازه کافی از
شهرت برخوردارند ونیازی به چنین حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
ظاهرسازی ها ندارند۰
زیراست:
 150دالر
		
اروپا
مجله نفرستید
 160دالر
		
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
باسالم وتشکر اززحمات شما خواهش
 100دالر
		
کانادا
می کنم مجله ای که برای مادرم می
 50دالر
آمریکا
رستید دیگر نفرستید  ۰اگر هم بدهی
نشریه برای مشترکین با پست سریع
دارم بفرمائید تا چک به آدرستان
ارسال می شود.
ارسال کنم  ۰بازهم از زحمات شما
حق اشتراک برای یکسال پیش رو
سپاسگزاری می کنم ۰
دریافت می شود به عبارت دیگر حق
ماه منیر از کالیفرنیا
اشتراک باید پیشاپیش پرداخت شود .
اوال که فکر نمی کنم بدهی داشته
ار حمایت و همراهیتان سپاسگزاریم.
باشید  ۰دوم اینکه اگر مثل یکی
دیگر از خوانندگان ما که به دلیل

ناراحتی چشمی اشتراک خودرا قطع
کردند شما هم با دید خود مشکلی
دارید پیشنهاد می کنیم به سایت
مجله مراجعه کنید و درآنجا هرقدر
که مایلید صفحات مجله را بزرگ
کنید تا براحتی بتوانید بخوانید۰
مراجعه به سایت ما هم رایگان است
ومانند بعضی از مجالت بابت آن
حق اشتراکی دریافت نمی کنیم ۰
هم اکنون هزاران نفر ازایران واروپا
وآمریکا ازسایت مجله استفاده می
کنند و هرشماره از مجله را با ۱۵
روز تأخیر دانلود کرده ومطالعه
می کنند ۰هدف ما خدمت به شماست
وهرگز هدف ما تجارت ازطریق مجله
نیست ۰
بازهم از همراهیتان در دوسال
گذشته سپاسگزاذریم۰
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طرح ژاپن  :آشتی دادن روسیه و آمریکا
By Joshua W. Walker and Hidetoshi Azuma

* شینزو آبه درتالش است تا روسیه و آمریکارا باردیگر
به هم نزدیک کند.
*هیچ رهرب غربی منی داند با روسیه که نفوذاسرتاتژیک خود را در رسارس اوراسیا
گسرتش می دهد چه باید کرد.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
را با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در
 Vladivostokمالقات کردم .
شینزو آبه ،یک دوربین دوچشمی با
کیفیت باالساخت کشور خودرا طی یک
نشست غیر رسمی در سوچی درششم
ماه مه به پوتین اهداکرد .این مالقات
پس از از یک وقفه دو ساله در نشست
دو جانبه ی ،دو رهبرصورت می گرفت.
آن دو دراین نشست برایجاد رابطه بین
روسیه و ژاپن ،توافق کردندو از جمله
نشست دیگری بین آبه-پوتین در
والدی ُوستُک برای ماه سپتامبر آینده را
دربرنامه کاری خود قراردادند.
اشتیاق پوتین برای دومین جلسه ی

می کنم» ،یک ماه قبل ازآن ،اوباما از
رهبر ژاپنی خواسته بوداز نشست خود
با پوتین صرفنظر کند۰
هنگامی که آبه از پنج کشور مهم
اروپایی  -کشورهای ایتالیا ،فرانسه،
بلژیک ،آلمان ،و انگلستان -دیدار کرد،
دریافت که رهبران منطقه نیز دل
مشغول مشکالت اقتصادی خود در این
قاره ،مایلند دربرابر مشکل ژئوپلیتیک با
همسایهیشرقیخودمتحدباقیبمانند۰
درونگرایی در حال رشد اروپا و معکوس
شدن نظر خود اوباما یک واقعیت
ژئوپلتیک در حال ظهوراست :هیچ
رهبر غربی نمی داند با روسیه که نفوذ
استراتژیک خود را در سراسر اوراسیا

مالقات با آبه در  Vladivostokنیاز مبرم
روسیه برای سرمایه گذاری ژاپن در
مناطق داخلی روسیه است .در همین
حال ،آبه باید نظرات خود را در دستور
کار جغرافیای سیاسی بزرگتری مطرح
کند :تمایل او برای تبدیل ژاپن به یک
پل ارتباطی بین روسیه و غرب.
آبه با یک هدف تاریخی وارد سوچی شده
بود .در نشست امنیت هسته ای 2016
فقط یک ماه قبل از ورود آبه به سوچی ،
باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده
در اشاره به پیگیری مشتاقانه ی آبه از
ایجاد روابط حسنه با روسیه اظهار نظر
کرده بود که «من آن را به شینزو واگذار

گسترش می دهد چه باید کرد .این برگ
باز برای آبه برای ایجاد پل بین روسیه و
غرب در آینده نشست گروه  7در ژاپن
در اواخر ماه مه بازی شد.
روسیه یک قدرت جدی اوراسیا
محسوب می شود .هنوز هم می تواند
به طور یک جانبه رویدادهای جغرافیای
سیاسی را در سراسر منطقه ،شکل دهد
از جمله در شرق اوکراین ،سوریه و حتی
شمال شرق آسیا ،که در آن تقریبا 2500
مایل از خط لوله گاز به چین ساخته شده
است .هیچ قدرت دیگر اوراسیا ،حتی
چین ،نمی تواند به این اندازه مؤثرباشد۰
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آزادی

استراتژی نفتی عربستان سعودی
چرا پادشاهی سعودی بدنبال تولید نفت بیشتراست؟
نفتی آمریکا ،بازگشت مجدد ایران به
بازارنفت ،و حرص و ولع کشورهای غیر
عضو اوپک  ،بامشکل روبروست .چالش
های بلند مدت هم  ،مانند تهدید سقف
جهانی تقاضا ی نفت  -شاید بعلت تغییر
آب و هوا -احتماال فکرمسئولین در مقر
شرکت آرامکو در شهرستان شرقی
ظهران را بخود مشغول داشته است .۰
با  260میلیارد بشکه ذخایر نفت خام که
هنوز در زیر زمین است  ،خطر دارایی
های رهاشده درزیر زمین موقعیت
ترسناکی را در عربستان سعودی باعث
می شود.

جهان در حال حاضر غرق درنفت
است ،و در عین حال ممکن است به
زودی نفت عربستان بیشترازاین به
بازار عرضه شود.در ماه مه  ،تنها پس
از پائین آمدن «سقف تولید» در میان
صادرکنندگان عمده نفت ،عربستان
سعودی وزیر نفت خود«علی نعیمی» را
که مدتی طوالنی دراین سمت خدمت
کرده بودکنار گذاشت  ۰نعیمی در بازار
نفت غیر قابل پیش بینی ،قوت قلبی
نادر بشمار میرفت . ۰نعیمی می خواست
بازنشسته شود اما حمایت او از توقف
تولید باخواست مافوق او در تناقض بود و
احتماال به کنارگذاشته شدن او سرعت
بخشید۰
سوخت رهاشده
همراه با اعالم جایگزین نعیمی که خالد
فالح مدیر عامل سابق نفت دولتی تصمیم گیری عربستان برای تولید
آرامکواست  ،سعودی ها همچنین تغییر بیشتر سربع تراز تصمیم گیری مطلوب
قابل توجهی در استراتژی بازار نفت برای تخلیه ذخایرنفتی این کشور است.
بوجودآوردند .سعودی ها نه تنها میزان آرامکو براین باوراست که استخراج نفت
تولید نفت از  10.2میلیون بشکه در روز از هرحوضه ی نفتی به تدریج کاسته
راحفظ کرده اند بلکه افزایش بیشترآن می شود ،وتا حداقل  30سال دیگر
را نیز در برنامه خود دارند .امین ناصر ،چاههای نفت خشک خواهندشد .واین
مدیر عامل فعلی شرکت آرامکو میگوید امر اثر محدودی بر بازارخواهدداشت.
که سقف نظری در عربستان تولید از سال  ،2000که تولید نفت در پادشاهی
نفت تا ظرفیت
۱۲/۵میلیونبشکه
در روز ،می تواند خالد فالح وزیرجدید
در آینده گسترش نفت عربستان
یابد.
در برخی موارد،
نشانه هایی از
تغییر استراتژی
عربستان سعودی
بچشم میخورد:
این کشور در نبرد
برای کسب سهمیه
بیشتر دربازار در
مواجهه با منابع
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عربستان در حدود  13درصد از عرضه
نفت جهان راشامل می شود ،محدودیت
های خود خواسته قیمت نفت راباالبرده
بود .این هزینه بیشتر  ،تولید کنندگان
«درحاشیه» رامجبور کرد برای
پاسخگویی به بقیه تقاضاگنندگان با
نفت گران به میدان بیایند.
با این حال ،اگر سیاستگذاران
انرژی عربستان باور داشته باشندکه
دردرازمدت قیمت نفت خام،براثر
تولید بیشتر  ،به ویژه دربقای نفت به
عنوان سوخت برای حمل و نقل تهدید
خواهدشد این محاسبه برای تولید را
تغییر خواهند داد .در چنین حالتی،
پادشاهی سعودی می تواند استراتژی
کاهش آن رامجددا مورد توجه قرار
دهد.
یک سناریوی «تهدید کننده» از تالش
برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی
ناشی می شود .برخی بررسی هادرمورد
آب و هوا براین تالش متمرکز شده است
تا مقدار سوخت های فسیلی را به عنوان
بخشی از ذخایر جهانی ،با توجه به هدف
محدود کردن افزایش دما به دو درجه
سانتیگرادتعیینکند۰
اخیرا ً گزارشی به این محاسبه پرداخته
است که رسید ن به حد دو درجه
سانتیگراد بدان معنی است که خاور
میانه باید۳۸درصد از ذخایر خود را در
زیر زمین نگهداردکه از میانگین جهانی
که  33درصد است بیشتر خواهد بود۰
این به خاطر وسعت منابع خاورمیانه
درمقابل هزینه ی تولیدنسبتا کم آن
است .در مقابل ،ایاالت متحده ممکن
است با کمترین سطح ذخایرخود یعنی
شش درصد از ذخایر نفت خام خود
روبرو شود ۰که دلیل آن مقدار نسبتا
کم منابع نفتی و نرخ نسبتا باالی تولید
برآورد شده است ۰
احتماال .از این منظر،ذخایر عربستان
درخطرند.بر اساس این محاسبات ،به
نفع کشورهای تولید کننده است ،که با
باالبردن تولید به کوتاه کردن بازه زمانی
برای تبدیل ذخایر زیرزمینی به دارایی
های روی سطح زمین اقدام کنند .این،
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بدان معنی است که اگر همه عوامل دیگر
ثابت بماند ،کاهش قیمت جهانی نفت و
افزایش تقاضارا بهمراه خواهد داشت .
برای ریاض ،این رویکرد به طور بالقوه
می تواند خطردارایی های زیر زمینی
رابه تولید با هزینه گران تر ،تبدیل کند
از جمله ذخایری که در آمریکای شمالی
دارد ،و طرح های سرمایه گذاری ممکن
است با انتظار قیمت های پایین نفت از
خط تولید خارج شوند.
تولید باالتر نیز ممکن است عربستان
سعودی رابا کاهش خطر سناریوی «اوج
تقاضا» روبروکند .نعیمی و دیگر مقامات
عربستان ترس خودرا برای حداقل یک
دهه در مورد «ایمنی تقاضا» ابراز کرده
اند که ناشی از عوامل آب و هوا و یا
شعارهای واشنگتن در اطراف «استقالل
انرژی است» ۰فکس های دیپلماتیک
آمریکامنتشر شده توسط ویکی لیکس
برخی از این نگرانی هارا ،نشان می دهد۰

با سرمایه گذاری که باعث توقف افزایش
تقاضا درطوالنی مدت خواهدشد روبرو
کند  .دلیلش این است که نفت ارزان
پراکندگی شهری را تشویق می کند.
وقتی شهرستانها کمتر متراکم می شوند،
نیاز به انرژی بیشتر :رفت و آمد طوالنی،
خانه های بزرگ تر و مالکیت اتومبیل
خصوصی رشد می کند.
از لحاظ سیاسی ،عربستان سعودی
ممکن است نقش مسلط خود در
بازارهای جهانی نفت خام را به نفع
وضعیت ژئوپولیتیک خودببیند .این می
تواند مانعی بهتر در برابر ایران باشد که
اکنون بعنوان رقیب عربستان در خلیج
فارس پس از دهه ها انزوا ی اقتصادی
قدعلم می کند .و نفت بیشتر و « نفت
برای امنیت» حتی می تواند رابطه ی
ریاض با ایاالت متحده را بهبود بخشد۰
در مقابل ،کم شدن نقش عربستان در
بازارهای نفت خام ممکن است اهمیت
استراتژیک پادشاهی را کاهش دهد.

افزایش تقاضای داخلی
دلیل دیگری که چرا عربستان سعودی
ممکن است به افزایش تولید دست بزند
افزایش خطرناک تقاضای داخلی نفت
است  .اگر این روند ادامه یابد ،ممکن
است عربستان سعودی را مجبورکند
تولید اضافی را به جای صادرات به بازار
داخلی طی یک یا دو دهه اختصاص

میدان نفتی  Khuraisدرنزدیکی ریاض
بیانیه های عمومی نعیمی و مشاورینی
مثل ،محمد الس ّبان ،پیش بینی می کنند
که تقاضای جهانی درمی سال  2025به
اوج خود خواهد رسید.
با پائین نگهداشتن قیمت نفت ،آرامکو
رسیدن تقاضای نفت
ممکن است به اوج
ِ
را به تاخیر بیندازد،واین درحالی است
که طوالنی بودن زمان سلطه نفت در
حمل و نقل باعث خروج بیشترتولید
کنندگان با هزینه ی باالتر از ،بازار
نفت خواهدبود  ۰قیمت های پایین نیز
ممکن است اقتصادهای در حال ظهور
را برای افزایش وابستگی خود به نفت

دهد .اصالحات اخیر یارانه انرژی در
عربستان برمبنای کاهش تقاضا است .اما
در صورتیکه این اصالحات موفق نشوند،
آرامکو برای سرمایه گذاری بیشتر خودرا
آماده کرده است .در سال  ،2015شرکت
آرامکو در وب سایت خود پیش بینی
کردکه در حدود  334میلیارد دالر بین
سالهای  2015و  2025سرمایه گذاری
خواهد کرد ،که قسمت اعظم آن برای
حفاری نفت و گاز اختصاص داده می شود.
عالوه بر این ،باطرح اخیر اصالح یارانه
دولتی انتظار می رود که درآمد نفت
داخلی ،افزایش یابد که می تواند در

آزادی

باال بردن ظرفیت تولید مجددا سرمایه
گذاری شود .در ماه ژانویه ،دولت
عربستان سعودی اقدام فوق العاده ای
در افزایش قیمت گاز طبیعی ،آب ،برق،
بنزین و سوخت دیزل کرد ،که احتماال
بزرگترین کاهش در مزایای رفاهی
شهروندان از دهه  197۰تا کنون بشمار
میرود ۰اگر چه قیمت انرژی در این
کشور پادشاهی بصورتی قابل مالحظه
در زیر سطح بازار جهانی باقی می
ماند ،انتظار می رود که افزایش قیمتها
 7میلیارد دالربردرآمد دولت بیفزایدو
ازتقاضای انرژی داخلی بکاهد .منبع
دیگری از درآمد می تواند از فروش بی
سابقه ی بخشی از شرکت آرامکوی
عربستان در عرضه ی عمومی در سال
آینده باشد۰

تجارت مخاطره آمیز
با وجود مزایای آشکار ،باال بردن ظرفیت
تولید عربستان یک تالش خطرناک
است .اوالً ،اگر حرص و ولع نفتی باعث
کاهش بیش ازحدقیمت ها برای مدت
زمان طوالنی شود ،تولید زیادتر ممکن
است قادر به جبران ضررهای ناشی
ازاین کاهش درآمدنباشد .سود سهام
بازارنفت ممکن است وضع عربستان
سعودی را ازنظرمالی بدتر کند .دوم
اینکه ،تولید نفت بیشتر در حال حاضر
به معنی نفت کمتر در آینده است.
شرکت نفت  BPمستقر در لندن تخمین
می زند که با نرخ فعلی تولید ،ذخایر
پادشاهی نفت خام  64سال دیگر باقی
خواهند ماند .تولید بیشتر می تواند این
زمان را کوتاه ترکند.
سوم ،و نگران کننده ترازهمه این که
عواقب افزایش تولید نفت عربستان می
تواند دریک دوره ،عرضه بیش از حد که
باعث آسیب رساندن شدید به شرایط
جوی می شود را آغاز کند .این می تواند
از راه های مختلف صورت گیرد .از یک
طرف ،ممکن است به شیوه ای منطقی
وآشکار ،رقبای عربستان از سرمایه
گذاری در منابعی که با هزینه بیشتر به
تولید نفت می پردازد خودداری کنندو
نفت پر هزینه از بازار خارج شود از
سوی دیگر ،می تواند باعث وحشت
تولید کنندگان دیگر در مورد دارایی
های زیر زمینی شان شود ۰حرص و
ولع نفت ارزان ،مصرف کنندگان را
از حفاظت منابع طبیعی و فن آوری
های سبز دورخواهدکرد ۰یکی دیگر از
سناریوها آن است که همه چیزتغییر
مسیر پیداکرده و به راه دیگری برود ۰با
بقیه درصفحه ۱۱
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ترس از ترامپ یا پاداش به جنتی؟
پروفسور کاظم ودیعی  -پاریس

محافظه کاران درایران دست پیش
را گرفتند  ۰آمدن آیت اهلل بسیار
بنیادگرا و مرتجع به این معناست که
نظام  ،برآمدن ترامپ را دراستشمام
خود دارد ۰به بهانه پاداشی به جنتی
 ۰وکم نیستند نظریه پردازانی که این
برآمدن ترامپ را عمیق ًا توجیه می
کنندواین توجیهات عبارتنداز:
* آمریکا بشدت در کار جهانی شدن
ها ست  ۰آمریکا دیگر درخط صنعتی
شدن ها نیست وعمیق ًا در خط
فناوری های اطالعاتی است ۰
* اقتصادیات آمریکا در خط دادن
اعتبارات وکمک های بسیار است به
دانشگاهها و مراکز کشف اختراعات
و ابتکارات اطالعاتی ()۱
* این پدیده مشهی شده است به
ثروتمند شدن وثروت اندوزیهائی که
مشکالت بسیار آفریده که نه بسود
طبقه ای نامرفه است و نه بسود طبقه
ای که دائم ًا در معرض بیکاری هاست۰
* نارضایتی اجتماعی درون وهجوم
اسالمگرایان برون  ،موجب ظهور
پوپولیسم شده است  ۰پس شورشها
بدر افق دورو نزدیکند۰
براین پدیده بیعدالتی اجتماعی
ظاهرا ً دموکرات ها چشم بستند،
درمقابل جمهوری خواهان سعی کردند
چندان داوطلب قدرت نباشند تا از
اشتباهات گذشته دور شوند ۰همراه
جامعه باشند و فرصت درک تازه بخود
بدهند ۰این شد که دونالد ترامپ مدعی
راه حل شده است ۰
کریستف کالدول  Ch.Caldwelسرمقاله
نویس فایننشال تایمز درکتاب اخیر
خود بنام « انقالبی زیر چشم ما» مدعی
است اسالم  ،فرانسه واروپا را دگرگون
ساخته است )۲(۰
بعقیده ی وی دموکرات ها در آمریکای
امروز آنهائی اند که ازاین دوره ی ثروت
زای بی سابقه طی یک نسل بهره مند
شده اند۰وتوده ی مردم که غلتیده
در اعجاب وحسرت اند اینک مایلند
درانتخابات از آنها بکشند)۳(۰
 J. Gordon -۱در( اوج وافول رشد آمریکا)
به برهم خوردن «مناسبات تولید» که یادآور
نظریه مارکس است تکیه دارد ( نشر دانشگاه
پرینستون)
 -۲نشر توکان  -ترجمه فرانسه۲۰۱۱
 -۳درجوکنونی انتخابات آمریکا جمهوریخواهان
میتوانند بر اسب تیزرو پوپولیسم جاری سوارکاری
کنند اما پوپولیسم الزام ًا به ساز سوارکار
نمیرقصدواینست نقطه ضعف ترامپ۰
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این است که ترامپ امید بسیاردارد از
خشم وحسرت ها بهره ببرد ۰ترامپ به
هواداران خود قبوالنده است که مردم
از دوران طوالنی حکومت دموکرات ها
خسته اند وسران حزب جمهوری خواه
طرح تازه درآستین ندارند  ۰وتنها اوست
که پاسخ زمانه را دارد۰
***
اگر حرکت پوپولیستی ترامپ منحصر
به ایاالت متحده بود نگرانی شدید
نداشت ۰مشگل اینجاست که این
امواج به اروپا سرایت کرده اند ۰آنهم
اروپائی که خود ضامن وحامل و حتی
خالق چنین حرکتی بوده وهست  ۰خطر
اینجاست درظاهر امر که هردو حرکت
بسود روسیه تمام شود واروپا و آمریکا
بسبب اختالفات برقرزاردادمبادالت
آزاد دوطرف اقیانوس اطلس از هم
فاصلهگیرند۰
 بااینهمه تجربه پوپولیستهای اتریشدرانتخابات ریاست جمهوری که به
شکست آنها تمام شد نشان داد
که حرکت مردم ذات ًا اعتراضی است
ودموکراسی خوب از خود دفاع می کندو
جوابگوی معترضان است ۰

بیمناک اصالحات است واز « تحول
ناگزیر» که الزمه ی رشد هرجامعه است
قوی ًا وحشت دارد ۰قدری ازاین وحشت
جنبه ی شخصی دارد زیرا درایران
تحت حکومت موسوم به «رهبری» طی
بیست سال اخیر هیچکس حتی سپاه
واطالعات درست نمی دانند دربیت
رهبری چه ها گذشته است  ۰پس
رهبر درست مثل « نمونه ی صغیر» او
آقای احمدی نژاد می ترسد اگر برود
ودرصندوق اسرار مذاکرات مشهی به
تصویبات آمرانه ورهبرانه او گشوده
الدنیا واآلخ َره کمترین لقب
شود َخ َس َر ّ
تاریخی او شود۰
اقبال بزرگ او آنجاست که حوزه ها
چنان چاق وچله شده وبه بی حالی رفته
اند که بنا ندارند با او درافتند ۰وچنان

باری درهمان حال که الکساروان دوبلن
دراتریش پوپولیستها را پس نشانیده
است  ،درفرانسه سندیکای باسابقه چپ
گرائیدن های استالینی با آتش سوزی ها
که کرد  ،تبدیل شده است بیک سازمان
افراطی که البته روش آن به سود چپ
تمام نخواهدشد ۰این حرکت درقدم اول
زندگی روز مره رابخطر انداخت و تحقیر
شد۰
***
وایران والئی جنتی انتخاب آیت اهلل
جنتی به ریاست خبرگان درراستای
خط فکری رهبر خامنه ای است که

دربندداشتن امتیازات اند که اطاعت از
ِ
ملک زمان بعداز اطاعت از خدا فریضه ی
آنها شده است ۰
اقبال دوم رهبر دراین است که مدعیان
درون نظامی اش همه پرورده وبرآمده
وحتی این بار گرفته از بدنه ی همین
نظام اند وجوابی که اخیرا ً فرماندهی سپاه
به کروبی ازباب چرای «حصر خانگی »
داد معنائی داشت که همه سروته یک
کرباسیم ودیروز تو شریعتمداری را به
«حصرخانگی» فرستادی وامروز ما عین ًا
همان کار ترا بعهده داریم  ۰پس از خود
امامزاده های مظلوم واجب التعظیم

آزادی

نسازید ۰زیرا به کل نظام مورد قبول
شما وما که میراث بر امام راحل هستیم
صدمه ای سخت می خورد۰۰۰
واما اقبال سوم رهبر خامنه ای ابعاد
سیاسی جهان امروز است که جملگی
دربیم حرکت پوپولیسمی بسر می
برندکه خطرش را تنی چند از متفکران
غربی پیش بینی کردند وهیچیک از
قدرقدرت ها به آن پیش بینی ها ی
علمی اعتنا نکردند ومطابق معمول همه
ی نظام ها گفتند :بلی ولی این حرفها
مال دانشگاهی ها است پس اسباب
نشخوار خودشان  ۰وچنین است که
رهبر به این نتیجه می رسد که « آنها
درتحول نیستند چرا ماباید حتم ًا به
تحول رویم ؟ اسالم خود اصل تحولی
است وما خود دعا کردیم برای تحول
وگفتیم  «:خدایا  :حول حالنا الی احسن
الحال» ودعای ما با ظهور خمینی
مستجاب شد و ایران انقالب کرد و به
تحول رسید ۰هرروز که نمی شود تحول
کرد  ۰اما هرروز باید بیاد آورد که ما
درج ّو انقالب هستیم وگرنه ضد انقالب
مارا ببهانه ی تحول از قدرت می راند۰
من مایل نیستم نام بعضی مخالفان
نوشته هایم را ببرم ولی آنچه در
دوسه مقاله اخیر درباب روانشناسی و
روحیات رهبر واجتماع درون کشور
نوشته ام از حرفهای خود آنهاست که
استخراج شده است ۰
***
آیت اله جنتی باوجود کبر سن
شخصیتی است که در تعصب دینی و
در تحجرات آرمانی تالی ندارد ۰بهمین
دلیل در انتخابات مردم یاران اورا با
مضایقه ها به تخفیف ها دررأی آوردن
ها بردند واز قضا فرزندی دارد نشسته
بر کرسی وزارت فرهنگ وارشاد که
درخطی خالف پدر وبا احترام به پدر فکر
می کندو جوانان الکترونیک باز واهالی
سینما ونمک پرانهای تأتر ازو راضی
اند ۰مالحظه می کنید که نظام چگونه
بلداست یک پدروپسر متضاد درروش
را د
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دریک کپسول نهد و بخورد مردم دهد۰
علت فقط دربندوبست نیست  ۰علت
درضرورت هاست ضرورت بودن نظام ۰
زیرا این نظام زاده ی انقالبی است که
چپ وراست میانه رو ومجاهد  ،جبهه
ملی وحتی بعضی مقربان رژیم سابق
را درحوض یاحوضچه شعارهای خود
ذوب کرد و چاکر د َول بزرگ اروپا و
آمریکارا مفت ومجانی درحمایت خود
و ضرورت این حمایت بداشت  ۰این
نظام زاده ی علم روانشناختی مالئی
است که دوقرن سازمان داد ونقاط
قوت نظام اطالعاتی را گرفت ۰
پس آمدن جنتی مساوی است با
ساده لوحی بعضی سران که فرض می
کنند این نظام رو بتحول است زیرا
عارف در انتخابات مجلس درتهران
باالترین رأی را آورد یا رفسنجانی
درانتخابات خبرگان  ۰زیرا نظام پیرو
امام راحل قبول دارد که « میزان
رأی مردم است» ۰ساده لوحی است
اگر فکر کنید میل دارند بفهمند که
امام خمینی این حرف را وقتی زد که
«مردم یک جا پشت سرش بودند»
و امروز مردم دراکثریت قاطع مثل
آنروز که پشت سر امام خمینی بودند
پشت سر هیچکس نیستند(مجلس را
تماشا کنید)
البته فرصت خوبی است برای سپاه
که رهبررا ظاهرا ً پشت سر دارد ولی
شاید هم دقیق ًا چنین نباشد ۰
باری اینک نه در مجلس نه در دولت،
نه درشوراها کسی حرف ازاقلیت
واکثریت نمی زندهمه می دانند جنتی
 ۹۰ساله آمده تا قدری غمر رهبر را
دراز کند تا دنیا بداند اسالم آقایان
اصالح نمی پذیرد ۰یعنی اسالم خامنه
ای از جنس اسالم النهضت تونس
و غنوشی  ،رهبر آن حزب نیست
که پنج سال پیش از ابعید لندن
آمد به تونس تا کشورش را اسالمی
کندودراین هفته اعالم کرد که ما
اسالم را باید از سیاست جدا کنیم ۰
پنج سال کافی بود تا غنوشی دریابد
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اسالمی که به سیاست رود تبدیل
می شود به سیاست وقدرت سیاسی
ودیگر از اسالم درآن سیاست چیزی
بجا نمی ماند۰
واین عین بالئی است که برسر ما
آمده ورهبر خامنه ای وجنتی می
انگارند این جامه ببرکت نظرات
ناجورشان واقعا اسالمی شده است ۰
تاریخ شاهد است که نظام دینی
همیشه پوشش قدرت سیاسی است ۰
***
چرا درایران امروز سپاه گاهی به این
وگاهی به آن جناح سیاسی دستور یا
اخطار می دهد زیرا اندیشه ی مدیریت
مستقل نزد سپاه پاسداران پیشرفته
تر از اندیشه منجمد آیت اهلل ها
یا قطب های سیاسی است  ۰زیرا سپاه
تحول بعدازبرجام را بهتر درک کرده
است  ۰سپاه دریافته ودرمی یابد
بازی ومنافع مشترک روسیه وقتی که
الوروف می گوید « :ماروسیه وآمریکا
از مرحله ی مبادالت اطالعاتی به
همکاری عملی در مبارزه با تروریسم
رفته ایم »۰
یعنی که در سوریه جزیک هدف
رادنبال نمی کنیم اماایران وحزب
اهلل که درفهرست خاص تروریسم
اند چه می توانند کردجز اینکه سپاه
بگوید  «:جنایت خان طومان راتالفی
می کنیم )۴( »۰یعنی داعش را می
زنیم واین درست درراستای هدف
آمریکا وروسیه است  ۰پس وقتی
رهبر خامنه ای ازهمکاریهای روسیه
و آمریکا گله می کند و یا می گوید
آمریکا« طاغوت اعظم » است  ۰این
سخن از سر اغواست ۰
***
رهبر با انتخاب جنتی کایل است به
اصالح طلبان بگوید «قدری عقب
تر بهتر» ومحمدرضا عارف وقتی
خواستار مدیریت مشارکتی مجلس
می شود خوب می داند که الریجانی
( -)۴ازاظهارات مسعودجزایری معاون ستادکل

رئیس مجلس یا راه نمی دهد بی اجازه
ی رهبر یا اکثریتی را تنظیم می کند
بوقت رأی ۰اما هیچ بعید نیست فکر
مدیریت مشترک مجلس جاافتد۰
زیرا آزمایشی است برای درک میزان
اراده همکاری ها تا بعدازتابستان
به آشتی سیاسی روندوایران امروز
خواهان این آشتی است  ۰چون
هم بعداز یک آشتی بزرگ است که
اختالف سلیقه ها پررنگ تر می شود
و رهبر عریان تر۰
***
سفت وسخت تر شدن نظام خامنه
ای  -جنتی دررابطه با مواضع سخت
جدید دراسرائیل نتانیاهو هم هست۰
هرچند ایران دیگر هدف اسرائیل
نیست  ۰دولت اسرائیل به راست تر
می رود تا پوپولیسم کم اثر شود۰
اما آقایان لیبرمن افراطی و یعلون
که پیش ازاوهم وزیر دفاع بود برای
هواخوری به وزارت دفاع نرفته ونمی
روند
***

جنتی گفته است « باید براهی برویم که
خداورهبر ازماراضی باشند » خدا که
خداست ولی رهبر از آیت اهلل راضی
است چرا که نباشد ۰دونفر راضی کافی
است برای یک ملت ناراضی ۰مردم
خوب می دانند « چرا او که نفر آخر
بود درانتخابات خبرگان چگونه نفر
اول شددرریاست آن ۰او آمده است تا
مانع هرگونه ائتالف شود بین میانه روها
(اعتدالیون= روحانی) بااصالح طلبان
درمجلس ۰او آمده است تا شورای
نگهبان را تحت نفوذ خود نگهدارد
۰شورای نگهبانی که  ۳۰۰۰نامزد اصالح
گرا را سلب صالحیت داد  ۰اما روحانی
که بسیار معتقد است به دموکراسی
اسالمی حرف بوداری زد ۰اوگفت
وقتی مردم رأی دهند آن مردمند که
رهبررا انتخاب می کنند ۰اصالح طلب
ها از روحانی درفاصله گرفتن هستند۰
حتی بعضی ها گفتند ائتالف ما با

آزادی

روحانی اشتباه بود روحانی که خودرا
درموضع سرپناه ومرشد اصالح
گراها  -اعتدالیون  -تستقالل طلبان
فرض می کرد دید به تزلزل می رود۰
ودید که انتخاب شدنش برای دور
دوم درخطر است پس جمله ی تأیید
آمیزی را گفت شاید رهبر اورا در
آغوش گیرد۰

مخالفان روحانی از ماه فوریه ندا دادند
که انگلیس ها روحانی را سر کار آوردند
۰اتهامی که به وی می چسبد بسبب
دوستی او با جک استراوغیره  ۰البته
مردم نمی دانند که روحانی درایام
تحصیل چه کردوچه کسی ازو خواست
برود ببهانه ی درس خواندن ۰بهرحال
آیت اهلل اسالمی قدری می داند۰
***
تابستان داغی درپیش است جنتی باید
مرغ جداپرواز اصالح طلب را پران کند۰
جنتی دربرخوردبا رفسنجانی وروحانی
دوسرباز حتما می کوشدماررا بدست
سیدعلیبگیرد
ناتوانی نظام آنجاست که طی قریب
چهل سال نتوانسته است نسلی قدری
جوان تراز رهبران آغازین انقالب
ازخودبزایاند ۰پس نظام عقیم است ۰
ورهبران دائم دروحشتند ازبابت نسل
بعد که هیچ بعید نیست ریشه ی انقالب
را بر کنند۰
آیت اهلل جنتی مایل است جامعه
رابرساند به رویای خامنه ای یعنی جامعه
ای که همه وهرکس درآن انقالبی فکر
کند واین نوعی انجماد است واسالم
اگر انجمادی بود که انقالبی نمی
شدواین اسالم انقالبی چون مغایر ذات
خوداست ناگزیر است به تحول رود۰
رهبران ومردان وزنان اصالح گرای
این نظام دیر یا زود حرف آخر خودرا
خواهندزد که اگر به مماشات خود ادامه
دهند مردم آنهارا رها می کنند و شاهد
انتخابات دور دوم روحانی تبدیل به
پل صراط شود ۰پلی باریک ترازمو و
تیزتر از شمشیر بقول خودشانی ها
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دکرت کاظم ودیعی

سپاه ودیپلامت ها
و دیپلامسی ایران

رهبروسپاه به مدد بسیج وبرخی
عوامباز حرفه ای  ،دیپلماسی ایران
وشخص دیپلماتها را هدف حمله هائی
بی سابقه قرارداده اند۰
نظام به شیوه ی کره شمالی دائم ًا
درحمله به خودی هاست ورهبر
درفراموشی عمدی است ۰زیرا خود
او بارها وبارها گروه های دیپلمات
را به ادامه ی مذاکرات تشویق کرده
وبکرات کار آنهارا ستوده است ۰
چه شده که اینک به مدد سپاه باید
بیانیه ها علیه دیپلماتهای خود
صادرکند؟وتهدیدهارا نه درخفا بلکه
آشکارا بخورد همگان دهد؟
رهبر جرأت ندارد مستقیم ًا به
مأموران عالیرتبه ی وزارت خارجه
بتازد ودولت روحانی هم مفتخر است
که به برجام رسید۰
باری رهبر دراین خیال بود که
مذاکرات به لغو تحریم میرود و لغو
تحریم ها به سیل دالرها می انجامد۰
سپاه هم باور کرده بود که سیل
میلیاردها دالر دست اورا درخرید
آخرین فناوری ها باز تر می کند و
نظام خودمحور امنیتی  -نظامی با
خیال آسوده باارسال کمک ها و
سالح ها به حزب اهلل و دیگران زمینه
را برای ادامه ی سیاست توسعه
ونفوذ و مداخالت در منطقه فراهم
می سازد۰
محاسبات درست نبود ۰محاسبات
درهم ریخت زیرا وقتی جان کری
اعالم کرد که ایران تنها سه میلیارد
دالر دریافت خواهد کرد لرزه بر اندام
رهبر وفرماندهان سپاه افتاد ۰پس
حضرت رهبر بر نتابید وبه بد لفظی ها
رفت علیه آمریکا و سپاه درغلطید به
یک سلسله بدگوئی ها به دیپلمات
ها والبته فع ً
ال ظریف وزیر خارجه را
نام نمی برندو عراقچی را لجن مال می
سازند۰
درتاریخ یکصد ساله ی اخیر ایران
که تدریج ًا سیمای دیپلماسی نوین
ایران آبرومندانه جای شاخص پیدا
کرد دردنیا هرگز به شخص دیپلماتها
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اینگونه جسارت روا داشته نشد۰
عجب است که این توهین از ناحیه ی
مقامات و اعوان وانصار آنهائی است
که مجسمه ی ظریف را ساختند و
اورا روزی با قوام السلطنه وروز دیگر
با امیر کبیر درقیاس نهادند ۰اینک
چه شده است که ناگهان به همکار
نزدیک او عراقچی حمله می برند و
نه به خود ظریف؟ آیا عراقچی باغی بر

به شهادت همه ی نوشته ها هیچ از نقد
و انتقاد نبوده است که ما درباره ی این
نظام بدان بی اعتنا باشیم اما چرا باید
منکر بهترین درس خوانده ها ومسلط
ترین دیپلمات ها باشیم یا ارزش کار
بسیاری از محققان را دردانشگاهها و
بیرون آنها منکر شویم ؟!

رویه ای دیگر
اخیرا ً سران سپاه درلفظ  ،مواضع تندی
علیه بحرین اتخاذ کردند از جمله
سردار نقدی گفت :

وقتی جان کری اعالم کرد که ایران
تنها سه میلیارد دالر دریافت خواهد
کرد لرزه بر اندام رهبر وفرماندهان
سپاه افتاد ۰پس یک سلسله بدگوئی
ها به دیپلمات ها آغاز شد والبته فع ً
ال
ظریف وزیر خارجه را نام نمی برندو
عراقچی را لجن مال می سازند۰
سازمان های تروریستی قرار گرفته اند
پس چرا نمی روید با آمریکا دراُفتید؟
یا نمی روید با آمریکا مذاکره کنید و
ثابت کنید که این سازمان حزب اهلل
تروریست نیست  ۰همانطورکه به مدد
برجام ثابت کردید که قصد تکثیر
سالح هسته ای ندارید وآب سنگین
اراک راهم به آمریکا فروختید۰
وزیر خارجه ی ایران این روزها درروزه
ی سکوت است ازترس اعالمیه نویسان
تا به روز عراقچی نیفتد ۰شاید هم چون
وزیر دولت روحانی است باید به اشاره
ی رهبر ساکت باشد ۰حتی وقتی که
دولت بحرین مورد حمایت عربستان به
ایران حمله می کند ۰شاید هم به این
دلیل که ظریف دل خوشی از حزب
اهلل ندارد۰

چرا چنین است ؟
محمد جواد ظریف وزیر خارجه
وزیر خارجه بوده است ؟ آیا این ظریف
مار درآستین داشته است ؟
دیپلماسی همیشه وهمه جا حرمت
گذار اخالق سیاسی  ،نزاکت رفتاری،
وظرافت گفتاری بوده و هست )۱(۰
دربحبوحه ی به استقالل رفتن بحرین
 ،ایران مشکالت عدیده با انگلستان و
اعراب همسایه و مردم خود و مجلس
و وزارت خارجه داشت  ۰نگاه کنید به
خاطرات واسناد مبادله شده  ۰خواهید
دید چه دقت وظرایفی در کار بوده
است  ۰باهمه اختالفات بین وزیر
خارجه وقت اردشیر زاهدی و رئیس
دولت و بین نظرات شاه و انگلستان و
بین دولت واقلیت پارلمانی و قاطبه ی
مردم اصل ادب سیاسی پایمال نشد۰
اما امروز که ایران با وجود یک نظام
بنیاد گرا بازهم از نسلط ترین دیپلمات
ها برخوردار است کمترین حق شناسی
برآنها مبذول نیست زیرا همه چیز باید
باب طبع کسانی باشد که سر سوزنی از
ضوابط دیپلماسی نمی دانند۰

آزادی

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه
ماقادریم با  ۳۵۰موشک قدر ، ۴سراسر
بحرین رابا خاک یکسان کنیم ۰
ایشان گویا می دانند که دولت بحرین
دست نشانده ملک سعود است ایشان
گویا می دانند که عربستان اینک
درقطع رابطه با ایران ودشمنی هاست
 ۰پس حتم ًا درمی یابند که مردم
وسرزمین بحرین هرگز در خصومت با
ایران نیستندهیچ  ،عالیق بسیار هم به
یران و ایرانیان دارند۰
دراینصورت چرا بجای روشن کردن
تکلیف ها با عربستان  ،بیهوده رجز
سر می دهند که بحرین ومردمش به
نابودی روند؟ وانگهی اگر دولت بحرین
وعربستان سعودی حزب اهلل را یک
سازمان تروریستی خوانده اند این
تشخیص ازسوی مقامات آمریکا اعالم
شده ودرنتیجه حزب اهلل درفهرست

اما باید دید چرا دراین ایام رهبر و سپاه در
تهدید همه جانبه ای اند علیه آمریکای
برجام نشان ،علیه دولت وعلیه شخص
روحانی وعلیه اصالح طلبان که ظاهرا ً
اکثریتی ضعیف هم در مجلس دارند۰
وچرا آقای الریجانی رئیس رهبرگرای
مادام العمری معتقد است ومی گوید« :
آمریکا ازتروریسم استفاده ابزاری می
کند برای مداخله دراموردیکران؟ وچرا
بانو فدریکا موگرینی همراه هفت تن
به ایران می رود برای مذاکره درباب
حقوق بشر و نیز چرا مذاکرات حج
متوقف شد؟ وبسیار از فشارهای دیگر
که رهبر محافظه کار برتابد وبگوید این
مملکت همه چیزش باید اسالمی باشد
پس دستور دهد که در همه ی جهات
فشارها بر مردمی تشنه که قدری به
امید نسیم اصالحات دلخوش بودند
تابروند از ترس به پناهگاههای حفظ
ظاهر درروز و تدخین کامل درشب ۰
باری علت العلل نتایج انتخابات مجلس
اسالمی است که ازقرار محافظه کاران
صاحب امتیاز و نوچه هاشان در اکثریت
نیستند ۰پس مردم مایلند روحانی را
ُهل دهند تا تند تر برود ۰نظام هم
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درصدد است با شالق اسالم  ،اسالم
این مردم را درحرکت خود کند ُکنَد۰
اما هردو جناح می دانند که متعهد
برجام اند وبی حرمت آن قادر به
توسعه اقتصادیات نمی توانند باشند۰
دنیا برفروش موشک اس  ۳۰۰-روسی
به ایران می خندد زیرا از نوع برترین
نیست وفروش آن با توافق قدر قدرتها
بوده است ۰
ومردم تَسخر می زنند بر استخدام
« هفت هزار مأموران مخفی امنیت
اخالقی » تا درتمام شئون به مهار
مردمان روند ۰زیرا نظام طی سی و هفت
سال قادر به آن نبوده است
درنمایش قطعات موشک روسی
خریداری شده مردم پرسیدند برای
کدام جنگ ؟ علیه کدام متجاوز؟
بسیار شنیده شده است که ایران
اسالمی کدام جنگ را برده است ؟ حتی
عراق صدام فاتح نبودند و
در جنگ با
ِ
شربت خوردند۰

آشتی ؟
در بعضی محافل صحبت از این است
که اگر اصالح طلبان سریعا به قدرت
روند با مقاومت شدید محافظه کاران
وخشکه مقدسان روبرو می شوندواگر
محافظه کاران صندوقهارا پر می کردند
ناامیدی بسیار روی می کرد ۰پس شاید
بهتر است دو طرف خسته نشوند از در
افتادن های لفظی تا برسند به نوعی
آشتی ۰زیرا تصور ازنو قربانی دادن
بمانند سالهای  ۲۰۰۸-۹وحشت آفرین
است  ۰البته درشرایطی که نظام حامیان
قدیمیش را از دست داده بهترین راه ،
مداراست  ۰نسل سوخته ی عهد موسوی
دیگر سبز نخواهد شد ۰بهمین دلیل
است که مشارکت  ۶۲درصدی مردم
دراین انتخابات (دردوراول) ایران را به
سیمائی تازه می رساند۰
آقای آهنی سفیر سابق ایران درفرانسه
گفت  :ایران باوجود مشکالت اقتصادی
روبه بلوغ سیاسی دارد ۰ضمن ًا از نظام
استواری برخورداراست  ۰این سخن
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مربوط به ایام دور اول انتخابات است
 ۰آیا امروز با موضع تندی که رهبر
وسپاه اعالم کرده اند ودریافت فقط سه
میلیارد دالر وضع درثبات و پیشرفت
حتمی است ؟
نقا ر درون سیستم هنوز چنان تند
است که نمی توان شرایط به آشتی
رفتن و تقسیم قدرت ها رفت و ابعاد
آن را بدست داد ۰جز اینکه فرمانده
سپاه پاسداران بعداز انتخابات اخیر
گفت  :اصالحات نباید براه ضد انقالب
برودوروحانی گفت  :مابا دنیا به مذاکره
می رویم تا بخود کفائی برسیم ۰
از آنجا که مشکل نظام آن است که ابدا ً
قادر به توجیه محدودیت ها ی کروبی
وموسوی وغیره نیست  ۰ضمن ًا تهران
سیاسی تابستان داغی درپیش دارد۰
اما در هردو گروه رقیب  ،نیم نگاهی بر
انتخابات آمریکا می رودودراین فاصله
جراید اروپائی می کوشند نتایج خوب
همکاری تجارتی را با ایران چند برابر
کنند زیرا تمایل آنها به حداکثر بهره
مندی در ج ّو روحانی است ۰
اگر شرایط آشتی بین رهبر و یاران او
درسپاه فراهم نشود درهفته های بعد
شاید شاهد کشمکش هائی شویم که به
کسر اعتبار رهبری رهبر منتهی خواهد
شد ۰زیرا عکس العمل مردم وروحانی
ووزیر کشور درامر امنیت اخالقی بتمام
معنی مقدمه ی شورش نازکانه ای است
علیه فشار برزنان ومردان کوچه وبازار
وحتی در حریم اتومبیل شخصی۰
هیچ تردید دراین که جوانان از زن
ومرد به نفرت خواهند رفت نیست
واگر فشار مأموران خفیه منتهی به
برخوردها نشود بعید است  ۰دراین حال
اگر سپاه بیشتر دخالت کند نه تنها
بیشتر از حرمت می افتد بلکه ممکن
است پشت سپر « دستور رهبرواجب
است» خودرا مأمور ومعذور بدارد وکار
به شورای مصلحت کشد ۰واظهار نظر
اعضای این شورا طبعا رفسنجانی را

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه
درموضع داوری خواهد برد۰
شایعات رفتن رهبر و آمدن شاهرودی
عراقی تبار و از آن بدتر مجتبی ابن
سلطان  ،مردم را لجوج کرده وبسیار
نامحتمل است ودر خط امام خمینی هم
نبوده است  ۰رهبر خامنه ای که سید
حسن خمینی را پس زده است ممکن
نیست فرزند خودرا برکشاند۰
ایران امروز درجستجوی یک اعتبار
جهانی است تا به خانواده تجارت
چهانی رود چنین ایرانی ممکن نیست با
رهبرمردی بسیار بد منش روبراه شود۰
رهبر خامنه ای آرزومند است تا رئیس
جمهور بعدی آمریکا رابشناسد پس
تا انتهای این سال برسر کار بماند۰
دراینصورت سعی خواهد کرد تابستان
را وقف ادامه ی نفرت و خشونت کند و
پائیز را وقف آشتی ۰منتهی خوب می
داند که صف اصالح طلبان فشرده
ترازهمیشه است ۰
فرض اینکه نظام درخشونت ذاتی خود
بماند ورهبروسپاه «درجا» بزنند به
بهانه ادامه ی انقالب  ،ضعیف است ۰
وی در داستان « بیداری اسالم» عمال
شکست خورد و مردان تندرو او اینک
به حاشیه رفته اند می ماند سردار رضائی
که با بازپوشیدن لباس نظامی دررفع
تنگ دلی یا دررفع دلتنگی هاست زیرا
خوب می داند که این زمان  ،جنگ

آزادی

قندی فرمانده بسیج
خرید وفروش می شود و بسیج مردمی
درراستای سپاهیگری از معنا تهی شده
است  ۰وبازهم او خوب می داند که دهها
سردار نقدی کار یک دیپلمات را نمی
تواند بثمر برساند  ۰رهبر اگر به پائیز
رود ناگزیر است حداقل به تغییراتی
درسطح فرماندهان سپاه رضا دهد
تاروحانی جذب مذاکره شود ۰بهر
حال هرکاری وقتی دارد ۰ودیپلمات
ها در سراسر جهان موقع شناسند۰
وحمله سران سپاه رجزی بیش نیست
 ۰درمورد بعضی از آنها مقدمه ی
خداحافظی است  ۰زیرا آن تحول ناگزیر
درسر مردم ریشه گرفته است ۰

بقیه  :استراتژی نفتی عربستان
با باال رفتن تولید ،شرکت آرامکوی
عربستان می تواند ترس پادشاهی را
درهمه جا آشکارکند که جهان در حال
آماده شدن به حرکت بسوی پدیده
ای فراتر از نفت است و سهوا تشویق
سرمایه گذاری در فن آوریهای دیگر
همچون وسایل نقلیه الکتریکی کند۰
سناریوهای دیگری نیز ممکن است
درنظر گرفته شود۰
در دراز مدت ،تجارت نفت در حال
ورود به عصر پرخطری است ۰پیشرفت
تغییرات جوی تسلط سوخت های
فسیلی را در بازار جهانی انرژی بخطر
می اندازد .اگر چه هنوز هیچ کس
جایگزین مناسبی برای سوخت حمل
و نقل نپیدا نکرده است  ،دولت ها
به طور فزاینده ای به دنبال سوخت
های جایگزین و فن آوری ،صرف
نظر از قیمت نفت هستند  .با درک
این حقیقت به احتمال زیاد حداقل
برخی از دارندگان ذخایر بزرگ ،مانند
عربستان سعودی ،به این فکر می افتند
که ذخایر نفت خام خودرا روانه ی بازار
کنند قبل از آنکه جهان بفکر جایگزینی
برای نفت خام بیفتد۰
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برگ هایی ازدفتر خاطرات

نوشته  :زنده یاددکترپرویز عدل

فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور

۶جون ۱۹۸۶
فرهادسپهبدی دیروز زنگ زد که
همین روزها تحوالتی رخ می دهد۰
ازاوضاع واحوال این طور برمی آید
که آمریکا واروپائی ها و شوروی
برای برداشتن خمینی هم عقیده شده
اند۰پرویز سپهبدی هم(برادر فرهاد)
که عصری آمد می گفت خبرهای
جالبی دارد ولی چیزی نگفت ۰بهمن
معالی زاده از دفتر سناتور جسی هلمز
زنگ می زد و می گفت دارند راپرتی
برای کاخ سفید تهیه می کنند دنبال
مصباح زاده (که دیشب وارد شده )
وزاهدی ( که اوهم دیشب وارد شده
است ) می گشت ۰دیشب با زاهدی
صحبت کردم می گفت بلی تحوالتی
درپیش است ودارند تصمیم می گیرند
ولی می خواهند بازرگان را بیاورند-
اگر بناست بازرگان بیاید ماهمان
خمینی را ترجیح می دهیم۰
یک مقاله دربارۀ اسالم وکمونیسم
درمجله ره آورد بود که آن را همان
دیشب با فدرال اکسپرس برای
بهمن معالی زاده فرستادم که تاز آن
درراپرت استفاده کنند ۰دراین مقاله
آمده است که  :شکی نیست که اسالم
درتاریخ  ۱۴۰۰ساله ی خود تمایل
بسیار قوی به تمرکز قدرت حکومت
دریک نفر و یک گروه داشته است ۰
سنت فرمانروائی در اسالم چه درزمان
خلفای راشدین و یا دوران خالفت بنی
امیه و عباسی  ،ویا درسالهای قدرت
پادشاهان ایران وعثمانی وهند  ،همه ی
حکومتها ی استبدادی بوده است ۰
فکر مسلمانان برای درک و یاقبول
حکومت مردم ساالری آماده نشده
است  ۰روش حکومت کمونیستی نیز
عیناً مثل اسالم است ۰
 درکتاب انقالب تکاملی اسالمیاز جالل الدین فارسی نوشته شده
است که برای نشان دادن عظمت
ودرخشندگی نظم سیاسی اسالم
تذکر این نکته الزم است که تلفیق
دووظیفه رهبری مرامی یا امامت با
(اجرا واراده )یا حکومت از شاهکارها
وابداعات اسالم است که با انقالب
اکتبر روسیه دراروپا همخوانی دارد۰
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 ۰۰۰درطول تاریخ  ،قضاوقدر پناهگاه
عامه ی مسلمین بوده وهست وگفته
ی حافظ شعار بسیار بجائی برای این
عقیده است :
رضا بداده بده وزجبین گره بگشای
که برمن وتو د ِر اختیار نگشاده است
دراین موضوع نیز چندان فرقی
بین نظام کمونیستی واسالم نیست ۰
درعقیده ی مارکسیستی «تاریخ» این
ِ
درمقابل تقدیر
کاررا انجام می دهد۰
الهیِ اسالم  ،تقدیر تاریخ دراعتقاد
کمونیسم وجود دارد که به آن
 Historical Determinationمی گویند۰
چون خدا و تاریخ مستقیماً کاری را
انجام نمی دهند بلکه بوسیله ی مردم
مقصود خودرا عملی می کنند -پس
آلت انجام اراده ی تاریخ ،منشی اول
حزب کمونیست ویا اداره ی سیاسی
آن است که به پولیت بورو شهرت
دارد۰
جند موضوع دیگر درباره ی همانندی
نظام اسالم ونظام کمونیسم :
 -۱عالقه ی هردو نظام به جامعه
 به حدی که آزادی فردی فدایجامعه می شود -این جامعه درنظام
کمونیستی «حزب» است ودرنظام
اسالمی «امت» است ۰
 -۲ملت گرائی  :نظامهای اسالمی
وکمونیستی هردو برضد ملت گرائی
هستند۰وهردو طرفدار نظام «مافوق
ملیت»می باشند  ۰به این معنی که می
خواهند همه جهان را تحت سلطه یک
حکومت دربیاورند۰
 -۳هردو نظام ضد غرب است ۰
هردوهم مخاتلف حکومت هایخوب
هستند وهم برضد روش زندگی
آنها -ودرنتیجه شعارهای ضد غربی
هرکدام بگوش دیگری بسیار مطبوع
است ۰نویسنده ی مقاله دکتر ارمجانی
استاددانشگاه است۰
ساعت دو بعدازظهر بهمن زنگ زد
وگفت مقاله رادریافت کرده است ۰
گفتم باید به دقت بخواند  -آمریکائی
هاباید بدانند ممکن نیست رژیم مالها
ولو معتدلشان  ،متمایل به دموکراسی
بشود ودوست غرب گردد۰
درتورنتو نشریه ای بنام «سنگر» چاپ
می شود ۰نویسنده ی آن با امضای

آزادی

مستعار دکتر عبدالرحمن مقاله می
نویسد -وی ا٪ف نام دارد وگویا وکیل
واالگهر شهرام بوده است ۰
هزینه نشریه رایک ایرانی متمول
بنام محسن جلوه تأمین می کند که
به شخص ا۰ف ارادت می ورزد ۰من
تابحال موفق نشده ام شخص ا۰ف
راببینم  ۰سنگر به همه حمله می
کند۰حمله ها هم بسیار تند وبعضاً
وقیح است  ۰دکتر امینی  ،بختیار،
رجوی واطرافیانش  ،دکتر مصباح زاده
 ونیز افراد دفتر شاه جوان خصوصاًمحمود فروغی  ،شدیدا ً مورد حمله قرار
می گیرند ۰چون دفتر شاه برای فوت
شریعتمداری اعالمیه داده بود  ،سنگر
درچندشماره به این جریان حمله
کرد ۰کیهان راهم آلت دست سیاست
آمریکا (طرح جرج بال) می داند۰
سنگر در شمارهی اخیر اول خرداد
 ۱۳۶۵شدیدا ً به فروغی تاخته است۰
سنگر می نویسد:فروغی به سلطنت
اعتقادندارد وامیدوی به بازرگان است۰
می نویسد :این دردرابا که می توان
گفت که ما سلطنت طلبان قابلیت را
درشهریار ایران می دانیم درحالیکه
مشاور اول وهمه کاره ی سلطنت،
ِ
ازآن بازرگان می داند
قابلیت را
که مفهوم مخالف آن این است که
شهریار ایران واجد قابلیت دراداره ی
کشور درمقام پادشاهی نیستند۰
 سنگر به نقل از اسناد محرمانه یسفارت آمریکا درایران می نویسد:
فروغی به هانری پرشت می گوید:
اگر دولت موقت ایران (دولت
بازرگان) پیشنهاد معامله ای به او
(شاهنشاه) می کرد وی ممکن بود
ادعایش را پس بگیرد ۰این اظهارات
خیلی حرف برداراست  -ایشان
سلطنت شاهنشاه ایران را یک ادعا
می دانستند نه حق  ٪دقیقاً همان چیزی
که جناح مصدقی شورشی عقیده دارد
که سلطنت شاهنشاه آریامهر بعداز۲۸
مرداد غاصبانه وادعا بوده نه حق !

جای دنیا برای تماشای این بازیها از
تلویزیون غوغا ست  ۰بجز آمریکا
که جراید فقط چند سطر درباره ی
آن می نویسندو بسکتبال و بیس
بال ارجحیت دارد -بااینهمه کانال
اسپانیائی مسابقات را نشان می دهد
بعضاً هم کانال  ۴یا کانال  ESPNکه
کانال ورزشی است مسابقات را نشان
می دهد که تماشا می کنم  ۰مراکش
والجزیره وعراق هم شرکت دارند۰
درسال ( ۱۹۷۸آرژانتین) و ۱۹۷۴
(مونیخ) ایران شرکت داشت ۰امسال
جراید تهران علیه فوتبال مطلب می
نویسند ومی گویند فوتبال وسیله
ی استحمار توده ها دردست سرمایه
داران است ۰-طرفداران توپ گرد
صاحبان عقل گرد می باشند ۰بجای
اینکه رسانه ها ی دنیا درباره ی
ملت شهیدپرور وفرامین امام مطلب
بنویسند درباره ی جام جهانی می
نویسند واین قبیل مالیخولیائی ها-
درسال  ۱۹۷۸واالحضرت غالمرضا
سرپرست عالیه ی ورزش ایران در
آرژانتین بود ومن مسابقات را نگاه
می کردم  ٪سال  ۱۹۸۲نیز درمونترال
هرروز مسابقات را می دیدم ۰خاطره
شبی که فینال بین آلمان وایتالیا
بود وایتالیا برنده شدرا فراموش نمی
کنم۰ما به خیابان  Cresentرفتیم
تاشوروهیجان ایتالیائی هارا ببینیم ۰

 ۱۲جون ۱۹۸۶
امشب عروسی شاه جوان با دوشیزه
یاسمین اعتماد امینی است  ۰عروسی در
خانه ی علیاحضرت فرح در کنتیکت
برگزار می شودوقراراست درمحوطه
ی باغ پذیرائی بکنند۰نتأسفانه امروز
و حاال ساعت  ۷/۵بعدازظهر هوا
سخت بارانی وطوفانی است ودمای
هوا  ۱۶درجه سانتیگراد است ۰اگر
فکر چادر نکرده باشند دچار مشکل
خواهندشد ۰می گویند فقط خاندان
سلطنت دعوت دارند ولی فردا شب
خواهم دانست مدعوین چه کسانی
بوده اند؟درهرحال از خاندان سلطنت
هم واالحضرت عبدالرضا ومحمودرضا
و نیز واالحضرت شهناز را ندیدم آمده
باشند ۰واالگهرآزاده هم که بنابود
بیاید وخوشحال بودم بتوانیم باهم
به واشنگتن برویم وفعالیت هائی
بکنیم  ،نمی آید ۰دکتر بوشهری و
شهرام وهمسرش آمده اند ۰پریروز
مالقات کردم
با واالگهرشهرام
وگفتم امروز نه فقط تمول ودارائی
واالحضرت اشرف درخطر چپاول
است بلکه نام وپرستیژ وی نیز دارد
دستخوش آسیب می شود 0قول داد
همین تابستان با مادرش جدی صحبت
کند۰
من امشب شام را با تیمسار یزدان
نویسی افسر گارد شاهنشاهی و محافظ
علیاحضرت شهبانوکه تا آخرین لحظه
باشاه همراه بود  ،صرف کردم۰
قسمتی از اظهارات ایشان را دراینجا
می آورم :
 شاه همیشه از کودتای ارتش بیمناکبود بهمین دلیل هم نیروی زمینی
هیچوقت تانک  ،زره پوش حاضر به
عملیات نداشت که مبادا بیایندوکاخ را

 ۹جون ۱۹۸۶
جام جهانی فوتبال
ازاول جون
درمکزیک آغازشده است  ۰درهمه
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محاصره کنند۰
 کمر ارتش از هنگام محاکمه یتیمسار عبداهلل هدایت شکست ۰
وی با مداخله ی مستشاران آمریکائی
مخالفت می ورزید  ۰شاه بجای اینکه
به وی بگوید سیاستش چیست اورا
به جرم  ۱۲۰هزارتومان رشوه وسوء
استفاده تحت محاکمه قرارداد  ۰هنوز
تیمسار عظیمی می گوید وجدانم از
محکوم کردن هدایت رنج می برد۰
 برکناری ارتشبد فتح اهلل مین باشیاناز آنجا سرچشمه گرفت که تیمسار
(فرمانده ی نیروی زمینی)می گفت
تانک های چیفتن انگلیسی  ،هم گران
است هم قدرت آتش قابل توجهی
ندارد وهم بُرد عملیات کم دارد۰
بهتراست لئوپارد آلمانی خریداری
کنیم ۰ضمناً هنگام ساختن مجموعه ی
فرح آباد چون آموزگار وزیر دارائی
وقت درپرداخت اعتبارات کوتاهی می
کرد یک روز به آموزگار می گوید
تمام پولی که من می خواهم خرج سفر
یکبار واالحضرت اشرف به خارج از
کشور نمی شود چرا اعتبارات مارا
نمیدهی؟
آموزگار مطالب را بازگو می کند و
همین امر  ،کارتیمسار را خراب تر می
کند۰
 اردشیر زاهدی با اعالم سلطنت ازطرف رضاشاه دوم مخالف بود وحتی
می گفت وصیت نامه به این صورت
خوانده نشود۰
 یک درجه دار بنام الیاسی خیلی بهشاه نزدیک بود حتی همراه بهبهانیان
چندبار به اروپا رفت اودرمکزیک
خیلی پررو شده بود علیاحضرت
شکایت می کند  ۰شاه ناچار به وی
پاداشی می دهد و اورا کنار می
گذارد ۰بعدازاین واقعه چند بار شاه
بمن (یعنی تیمسار نویسی) فرمودند
شبها ناراحت هستم  ۰نکند این الیاسی
با شهبازی بسرشان بزندوبامسلسل
سراغ مابیایند ۰این امر نشان می دهد
چقدرشاه فقید سوء ظن داشت۰
 جریان لویزان بکلی روحیه ی شاهرادرهم ریخت ۰درصورتیکه کار دونفر
متعصب بود ودرلشگر گارد اتفاق افتاد
وکاری به گارد جاویدان که سخت به
شاه وفاداربودند نداشت ۰شاه حتی اگر
از مراکش هم دستور مقاومت وحمله
می داد ارتش اطاعت می کرد۰
(گفتم با توجه به جو آن روز ایران
اگر شاه چنین کاری را می کرد همه
می گفتند ایران داشت بهشت می
شد شاه نگذاشت  ۰تیمسار حرف مرا
تصدیق کرد)۰
 -شاه جوان تکلیف هیچکس را معین

نمی کند ۰هنوز امثال شهبازی را که
یک استوار است دور وبر او می توان
دید ۰اینکه می گوئید افسران باید جمع
شوند وکاری بکنند اگر یک روز شاه
بگوید دیگر من کاری نمی کنم میروم
پی تحصیل  ،یقین بدانید افسران خیلی
کارها می کنند۰
 باید دانست شاه فقید به بعضی ازافسران گارد منجمله خودمن( تیمسار
نویسی )  ۲۵۰هزاردالر بموجب
وصیت نامه بخشیدند ۰۰۰
درهرحال اظهارات تیمسار را عیناً
دراینجا منعکس کردم۰
 ۱۴جون ۱۹۸۶
دیشب خانه واالحضرت اشرف مهمانی
بود ۰همه می گفتند عروسی بسیار
خوب برگزارشدوظاهرا ً عروس وداماد
امروز به ماه عسل رفته اند ۰امروزصبح
هم واالحضرت اشرف وهمراهان با
کنکورد به اروپارفتند وغیبت شش
ماهه ایشان از نیویورک شروع می
شود۰-
پارسال آپارتمانم را اجاره داده بودم
ومشکل مادی نداشتم  ۰امسال بافشار
مادی نمیدانم این تابستان چکنم ؟
ساعت یک بعدازظهر به دیدن آقای
اردشیرزاهدی به هتل محل اقامتشان
رفتم  ۰خیلی صحبت کردیم  ۰ایشان
می گفت پیشنهاد کرده بودم عروسی
نگیرند وپول آن را کنار بگذارند
سایرین هم پول و هدایارا اضافه کنند
تا به آوارگان نیازمند داده شود ۰از
حرفهای اردشیر دانستم واالحضرت
شهنازهم درنیویورک است والبد
درعروسی شاه چوان شرکت داشته
است۰
دکتر مصباح زاده که درواشنگتن
است مالقات موفقیت آمیزی با
سناتور جسی هلمز داشته است۰
قراراست امروز عصروارد نیویورک
بشود ۰هنوز درست وحسابی نمی
دانم درعروسی شاه جوان غیر از
خانواده چه کسانی بودند ۰ماها که
دردفتر واالحضرت اشرف کار می کنیم
هیچکدام دعوت نداشتیم۰
 ۲۰جون ۱۹۸۶
دیروز ناهار با فرهادسپهبدی
دررستوران سویسی خیابان اول بین
 ۴۹و ۵۰بودم  ۰می گفت چندی
پیش رضا گلسرخی (همه کاره ی دفتر
واالحضرت اشرف) به او گفته که این
رابدان اگر اینجاهستی وحقوق می
گیری مدیون منی  ۰فرهاد می گفت

آزادی

ارتشبد عبدالله هدایت

رضا دراین سه ماه اخیر خیلی تالش
کرد تا از شر من وتو راحت شود ۰می
گفت من وتو ازیک طرف دردستگاه
ولی
واالحضرت اشرف هستیم
هیچکاره ایم ومردم به ما یا حسادت
می ورزند یا به نظرآنها افراد درلیست
خودفروخته ها هستیم  ۰ازسوی دیگر
درلیست سیاه تمام حکومتهائی هستیم
که ممکن است روزی درایران روی
کار بیایند منجمله خود شاه جوان۰
 ۲جوالی ۱۹۸۶
بمناسبت
امسال آمریکائی ها
یکصدمین سال برپائی مجسمه ی
فرشته ی آزادی جشن هائی باشکوه
درهفته چهار جوالی درنیویورک برپا
می کنند ۰مجسمه را دوسال است با
جمع آوری اعانات شخصی تعمیر
ونوسازی کرده اند ۰ازتمام دنیا
کشتی های بادبانی می آیندوآتشبازی
مفصل خواهد بودوپرزیدنت میتران
وهمسرش نیز خواهندآمد ۰ازایران
درجراید خبری نیست ۰رجوی از
پاریس رفت ودرعراق ونیز قسمتی
از خاک ایران (مهران) مستقرشده
است۰درکیهان مقاله ای درباره ی
وضع ویتنام جنوبی بود  ۰کیهان می
نویسد۰۰۰
دنباله این خاطرات را درشماره ی
آینده بخوانید۰
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چگونگی دگرگون شدن زبان مردم
آذربایجان از پهلوی به تُرکی
پژوهشی از :ک  .هومان
قسمت دوم
گنزالس کالویخو
()clavijo
که درابتدای سده ی پانزدهم
میالدی به عنوان سفیر از
سوی”هانری سوم” پادشاه
کاستیل ولیون(بخشی از سرزمین
اسپانیای امروزی) ،به دربارامیر
تیمور گورکانی اعزام شده
بود،درسفرنامه اش می نویسد:
«دوشنبه ی بعدکه مصادف بود
با دوم ژوئن 1402م[=تیرماه]781
ماازماکو براه افتادیم...فردای آن
روز یعنی سه شنبه دراردویی
که متعلق به تاتاریان جغتایی
بودآرمیدیم...چهارشنبه رانیز
درچادر های دیگری از جغتاییان
آرمیدیم...سرزمینی که اینک
درآن سفر می کردیم بسیار
کوهستانی وپراز مرغزار وعلفزار
بود ،ازجویبار های بی شمار
سیراب می شد ،درهرسو با
جغتاییان برخورد می کردیم
که باآنکه چادرنشین بودند
جز ِء مردم خوی به حساب
آمدند...روزجمعه1402م
می
درساعت سه بعدازظهرازتبریز
براه افتادیم وشب را در قلعه
ای به نام”سعیدآباد”خوابیدیم...
یکشنبه پیش ازظهراز “سیگان”
گذشتیم ودر د ِه “تونگالر” که همه
ی مردم آن ازایل ترکمن بودند
ناهارخوردیم...دوشنبه فردای آن
روز بامدادان به دژی رسیدیم به
نام”میانه” واین لفظ به معنی نیم
آهنین دیگری
راه است...تیمور د ِر
ِ
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درسده ی هفتم پیش ازمیالد،بخشی از سکاها از کوه های قفقاز گذشتند وبه آذربایجان تاختند،
«هووخشتره»پادشاه ماد برای بیرون راندن این قوم مهاجم به جنگ آنان رفت،اما از آنان شکست خورد
که درنزدیکی”دربند” ونزدیک
سرزمینتاتارهاومجاورشهر”کفه”
واقع است دراختیاردارد ،این د ِر
آهنین نزدیک دربند هم گذری
است که ازبریدگی درکوه حاصل
شده وبین قلمروتاتاریان واستان
دربند قرار گرفته است،اینک
استان دربند درساحل غربی
دریای خزر وجز ِء سرزمین ایران
به حساب است،بدین طریق آنها
که ازسرزمین تاتاریان به ایران

آزادی

می آیند باید ازاین درآهنین
دربندبگذرند [.این شهر که
در فاصلۀ  225کیلومتری
شمال بادکوبه قراردارد ،اینک
ازشهرهای جمهوری داغستان
وجزءِفدراسیون روسیه به شمار
می آید].
...ازتبریزبه همراه آن جغتایی
که گفتیم راهنمای ما شده بود
براه افتادیم وبا کاروانی که
دویست چارپای بارکش بابارکاالی

کالویخو

بازرگانی داشت،به کشور ترکان
می رفت ومقصدش شهر”بروصه”
بود پیوستیم[بروصه ازشهرهای
زیر تسلط شاهان ترک آسیای
صغیر]...آنگاه آن بعدازظهر وشب
راراندیموپنجشنبهغروببهدهی
رسیدیم که درآنجا دژی کوچک
بود،مردمآنجاارمنیبودند،چونکه
هم اینک به ارمنستان رسیده
بودیم وازآن سوی این ده
درجهت جنوب،مردمی مسلمان
ازنژاد ترک مسکن داشتند
ومسکن آنان به نام ترکستان
معروف است[.منظور کالویخو
سرزمین آسیای صغیریا ترک ّیه
امروزی است که ترکان درآن
حکومت داشتند وبه تعبیر
دیگریعنی مرز بین ارمنستان
وسرزمین ترکان.»].
وقتی کالویخو این چنین مبسوط
ودقیق به شرح آبادی ها وقوم ّیت
وزبان مردم آن وحتا علفزارها
ومراتع وکوهستان ها وسایر
مشخصات طبیعی واجتماعی
آذربایجان ازجمله دهکده
ی تونگالر وقوم ّیت مردمش
وجغتاییان چادرنشین نزدیک
شهر خوی وتاتاریان وسرزمین
ترکان ومحل ارمنی نشینان
وترک زبان بودن مردم آسیای
صغیرمی پردازد،دلیل روشنی
است که تاآن زمان با همه ی
یورش ها ی ترکان ُغز وسلجوقی
ومغوالن
وخوارزمشاهیان
وایلخانیان وتیموریان واستقرار
اتابکان و...هنوز مردم بیشتر
شماره  - 77سال هفتم

شهرها وآبادی های آذربایجان
به زبان آذری(پارسی) گفتگو می
کرده اند وزبان ترکی همه گیر
نشده بوده است ،که اگربه جزاین
می بود ،کالویخو باآن همه دقت
ووسواسی که ازخود نشان داده
است ،درباره ی آذربایجان هم
اشاره می کرد.
ابن بطوطه،جهانگرد مشهور
مراکشی از شهر طنجه
(703تا779ه -ق) درسفرنامه اش
می نویسد « :فردای آنروز
ازدروازه ی بغدادبه شهرتبریز
وارد شدیم،من به بازار
جوهریان که رفتم ازانواع
جواهرات دیدم ،چشمم خیره
گشت،غالمان خوشگل با جامه
های فاخر،دستمال ابریشمی
برکمربسته درپیش خواجگان
ایستاده بودند وجواهرات را به
زنان ترک نشان می دادند،این
زنان درخرید جواهر برهم سبقت
می جستند وزیادی می خریدند...
پس به بازار ُمشک وعنبرفروشان
رفتیم وهمان اوضاع بلکه
بیشتر ازآن را هم دراین بازار
دیدیم».جلد یک  -ص253،
این مشاهدات که چندسالی
پس از آغاز جهانگردی او(ازسال
 725ه  -ق به بعد) روی داده
است نشان می دهد که مردم
تبریز تااین زمان هنوز نه ترک
زبان شده بودند ونه تبریز ترک
نشین،بلکه مهاجرانی ازقوم
ترک دراین شهرمی زیستند
ویا از برخی آبادی های پیرامون
به تبریز می آمدند تا متاعی را
خریداری کنند ،که اگر به جزاین
می بود نیازی نبود تا ازبرای آن
زنان خریدار جواهر وجه مشخصه
ای که همانا ترک بودن شان
بود،قایل شود وبدین ترتیب تمایز
قوم ّیت آنان را با مردم تبریز نشان
دهد.ازسویی دیگرنشان می دهد
که یکی از علل رواج زبان ترکی
درآذربایجان همین دادوستدها
با ترکان ودر نتیجه نیاز به گفتگو
شماره -77سال هفتم

ابن بطوطه

باآنان بوده است که به تدریج
مردم آذربایجان به خاطرتداوم
دراز مدت استیالی حکومتکران
ترک وترک زبانان ،به زبان ترکی
آشنا وناگزیربااین زبان به تکلم
پرداختند تابدین غایت رسید.
ابن بطوطه درجای دیگرسفرنامه
اش،زمانی که به شرح مشخصات
اجتماعی شهر”ارزنجان” یکی از
شهرهای آسیای صغیر می پردازد
چنین می نویسد :اکثریّت سکنه
ی این شهر بزرگ وآبادان ارمنی
هستند ومسلمانان این شهر به
ترکی سخن می گویند».جلدیک
 ص330ویا درجای دیگر کتابش می
نویسد«:این شهرعالیا که نامش
بردیم ،شهری است بزرگ که
درساحل دریا واقع شده ومردم
آن ترک هستند.»...جلد یک -
ص313
با چنین شیوه ای که ابن بطوطه
دربیان اوضاع واحوال سرزمینها
ومردمانش وثبت وتصویر رسوم
وآداب وعادات وباورهای مذهبی
وزبان وقوم ّیت مردمی که در خط
سیر سفرش زندگی می کرده اند
به کار برده است وما به منظور
آنکه سخن به درازانکشدفقط به
چندنوشته ازآن کتاب اشاره کرده
ایم ،می رساند که اگردر آذربایجان

شاهد رواج زبان ترکی می
بودیقین ًا به آن اشاره می کرد.
درکتاب تاریخ طبری نوشته ی
طبری
جریر
محمدبن
(223تا310ه -ق)،آمده است:
«پس ازآن سراقه(فرمانده سپاه
عرب درآذربایجان) بکیربن
عبداهلل وحبیب بن مسلمه
وحذیقه بن اسید وسلمان بن
ربیعه را به مردم کوهستان های
اطراف ارمن ّیه فرستاد .بکیررا
به موقان[ ُمقان] حبیب را به
تفلیس فرستاد وحذیفه بن اسید
راسوی کوه نشینان آالن[آران]
فرستاد وسلمان بن ربیعه را به
سمت دیگرفرستاد...آنجا مرزی
بزرگ بودوسپاهی بزرگ آنجا
بود وپارسیان منتظر بودند...
وقتی خبرمرگ سراقه وجانشینی
عبدالرحمان بن ربیعه به عمر
[خلیفه دوم]رسید  ،عبدالرحمن
را برمرز باب[دربند قفقاز] گذاشت
ودستورداد که به غزای ترکان
رود ،عبدالرحمن با سپاه روان شد
واز باب گذشت”شهر براز”[کوتوال
ایرانی در دربند] ،بدوگفت :چه
خواهی کنی،گفت:آهنگ قوم
بلنجر[تاتار] دارم،شهربراز گفت:
مابه این راضی شده ایم که این
سوی باب مارا آسوده گذارند».
این می رساند که دراین سوی

آزادی

باب[ 225کیلومتر درشمال
بادکوبه] یعنی سرزمینهای آران
وآذربایجان مردمی بانژاد وزبان
جدا ازمردمان آن سوی دربند
زندگی می کرده اند که از قوم
ترک وتاتار نبوده اند.
آنچه که دراین مختصر ارائه
گردید ،نشان می دهد که زبان
پارسی تا پایان سده ی ششم
بطور یقین درسراسر آذربایجان
وآران رواج داشته است .
برای آنکه دانسته باشیم قوم
ترک از چه زمانی درابتدا همسایه
ی ایران وسپس توانسته بودند
به درون ایران راه یافته وسالیان
درازی به حکمروایی به پردازند
،ناگزیربه شرح آنچه که درسینه
ی تاریخ ثبت وآثار بجا مانده
گواهی می دهد،خواهیم بود.
به موجب مدارک واسناد تاریخی
اززمان مادها تا زمان حملۀ اعراب
به ایران همسایگان ایران دربخش
شمالی وخاوری ایران نخست
طوایفی به نام سکاها و هپتالیان(
هیاطله =هون های سفید) وسپس
قوم ترک بودند که گه گاه به خاک
ایران تجاوز می کردند وگاه
پیروزیهایی به دست می آوردند
ولی اغلب سرکوب می شدند،که
ناگزیر به شرح کوتاهی ازاین اقوام
درپیوند باایران می پردازم.
درسده ی هفتم پیش
ازمیالد،بخشی از سکاها از کوه
های قفقاز گذشتند وبه آذربایجان
تاختند« ،هووخشتره»پادشاه ماد
برای بیرون راندن این قوم مهاجم
به جنگ آنان رفت،اما درنزدیکی
دریاچه ی ارومیه از آنان شکست
خورد وناگزیر گردید شرایط
سنگین آنان را به پذیرد ،سکاها
پس ازاین پیروزی بنای تاخت
وتاز را در همه ی صفحات
شمال غربی ایران وآشور ووان
وکاپادوکیه گذاشتند وکشوری را
بعد ازدیگری غارت وخراب کرده
پیش رفتند،
ادامه دارد
صفحه 15

رد ام القرای اسالمی هچ خبر؟
تیم
استعمار

یکی از شعارهای بسیار متداول که مثل
نقل و نبات از آن استفاده میشود این
واژه استعمار است بویژه در زمان پادشاه
فقید ایرانسازو ایراندوست پهلوی که
پایه و اساس مخالفت امت چپ و توده
ای و مجاهد و فدایی و ملی -مذهبی با
سلطنت او بود .هوار میزدند که ایهالناس
مملکت از دست رفت  ،آزادی نداریم ،
بدبخت شدیم  ،نفت و گازمان را بردند و
امریکای جهانخوار ما را استعمار میکند
و مزخرفاتی از این قبیل .ولی کارنامه
این انقالب عقب افتاده نمایانگر اینست
که نه تنها اصأل از این خبرها نبود بلکه
بمراتب بدتر و جدی تر این استعمار در
جامعه ایران نقش بست .شیرازه استعمار
اینست که یک گروه یا یک عقیده و
مسلکی تکلیف افراد جامعه را بر پایه
اساسنامه ویژه ای روشن کند و آنهم فقط
برای رسیدن به اهداف و منافع خود بدین
معنی که در تمام امورات جامعه دخالت
کند و از برآیند آن سود ببرد .نگارنده بر
این باور است که در جوامع وامانده در
مسیر پیشرفت و پختگی فکری  ،دین
و مذهب نقش بسیار مهمی را در عقب
ماندگی آن جامعه بازی میکند .برای
مثال همین اسالم عزیز وایران خودمان.
خب بعله انقالب شد ومشتی آخوند
و عمله اکره بیسواد و ناوارد و بی خرد
آمدند روی کار .الزم به توضیح است که
باسواد و تحصیل کرده اش هم وقتی پای
نقد دین به گفتگو میآید  ،رگ گردنش
باد میکند و پشت جبهه معتـقدات و
مقدسات دینی سنگر می بندد و گریه
زاری میکند که به ما توهین شد .کاری به
بقیه دنیا نداریم در همین ایران اسالمی
عزیز خودمان جماعت آخوند و مال و
طلبه و مجتهد بیسواد و بیشعور است
که با ترویج موهومات و داستانهای من
درآوردی  ،مردم را در استعمار فکری
زندانی میکند و بعد وقتی او را تبدیل
به امت کرد از او سواری میکشد و
سوء استفاده میکند .اصوأل هدفشان
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در تداوم دکانداری دین و آخوند بازی
و تحکیم قدرت و نفوذ خود بر اقشار
مردم است .طایفه آخوند و مال با فرهنگ
فیضیه و مشتی خزعبالت بی سر وته ،
پرورش میابد و بطور کل از علم و دانش و
تجربیات ناشی از سواد آموزی و حرکت
با نیازهای امروزی بدور است  .امت هم
که گوسفندوار پای منبر مراجع تقلید
خود می نشیند  ،هیچوقت از خود نمی
پرسد که چه به خوردش داده اند و چشم
و گوش بسته فرمانبردار آنان میشوند.
این استعمار فکری مخصوص که هزار و
چهارصد سال پیش شروع شد  ،در حال
حاضر در یکی از دوره های شکوفایی اش
بسر میبرد .امت اسالمزده که نه میداند
وطن چیست و نه میتواند معنای وطن
دوستی را بفهمد هیچگاه نمیتواند عامل
پیشرفت فکری و اجتماعی باشد .اگر هم
خود را تافته جدا بافته میدانند نه بخاطر
ایرانی بودن است بلکه بخاطر شیعی
بودن است که افتخار خود را در آن می
بیند .از اینها ضد ایرانی تر فقط همان آبا
اجداد بیابانگرد و جاهلشان میباشد.
بد نیست سری به رسانه های گروهی
بزنیم و ببینیم این نابخردان بوسیله
استعمار فکری مشغول چه خرابکاری
هایی است .همانطوریکه خوانندگان
گرامی آگاهند این رژیم مافیایی-
اسالمی آخوندی دارای شبکه های
بسیارمنظمی در همه نهادها و میدانهای
دولتی و اجتماعی میباشد و سردسته
ارازل و اوباش هم که رهبر معظم انقالب
باشکوه میباشد در هر کدام از این نهادها
مأمور و نماینده و کارچاق کن دارد .اول
از همه رهبر معظم روانپریشان امتی
برای عالم و آدم تکلیف تعیین میکنند
و برنامه میسازند و بعد همه بوقچیان و
مداحان و مجذوبین ایشان به نشر و
اجرای آن برنامه ها اقدام میکنند .طبق
گزارش سایت رسمی حضرت آیت اهلل
خامنه ای در دیدار اعضای شورای عالی
مرکز الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت!!!
هدف انقالب اسالمی را « تحقق تمدن
اسالمی» خواندند و در پاسخ به این
سؤال که چرا الگوهای موجود و آزموده

آزادی

ور شهابی

شده در دنیا نمیتوانند الگوی مطلوبی
برای ما باشند؟ گفتند ...« :الگوهای رایج
توسعه ،از لحاظ مبانی ،غلط و بر پایهی
اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و
از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانستهاند
وعدههایی را که درخصوص ارزشهایی
نظیر آزادی و عدالت داده بودند ،محقق
کنند »...بعله یعنی اینکه درهیچ کدام از
بقیه ممالک دنیا ازآزادی و عدالت خبری
نیست چون الگوی آنان پنچر است و از
الهیات و تمدن اسالمی که همان گریه
زاری و عزاداری و سینه زنی و اعدام
و آزار و شکنجه باشد  ،بدور است .در
ادامه این اراجیف رهبر انقالب ،همه
وضعیت نامناسب برخی کشورهای
ل کنند ه این الگوها در شاخص هایی
دنبا 
نظیر بدهیهای کالن مالی دولتها،
بیکاری ،فقر و اختالف طبقاتی شدید را
نشانههایی از ناکارآمدی الگوهای رایج
خواندند و فرمودند ...«:ما باید الگوی
پیشرفت بومی خود را متکی بر مبانی
اسالمی و فرهنگ ایرانی ،تعریف و ارائه
کنیم »...که از قرار معلوم در دنیای

هپروت حضرت آقا  ،دولت جمهوری
آخوندی نه بدهیهای کالن مالی ،نه
بیکاری ،نه فقر و نه اختالف طبقاتی
شدید دارد و همه چیز بر وفق مراد
است  .البته اگر اشکالی هم وجود داشته
باشد همه بخاطر دسیسه های استکبار
و صهیونیست و شاه سابق و عوامل
ساواک و چهارشنبه سوری و باربی و
کیم کارداشیان میباشد .پیشرفت بومی
جهموری آخوندی در دنیا بی نظیر است
و حتمأ باید به بقیه ممالک دنیا صادر
شود که آنها هم به فالکت و بدبختی
برسند و فرهنگ ایرانی هم البد چیزی
جز مسلک شیعه نمی باشد که خود
بزرگترین عامل این پلیدی هاست .در
پی سخنان رهبر معظم  ،نماینگان ایشان
هم باالی منبر رفته و تبلیغات مسموم
خود را به خورد امت ساندیس خور
وعاشق نذری دادند .به گزارش دیگربان
« آخوند علی سعیدی» نماینده ولی
فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت«..:اگر رهبری الهی تنها بماند و
مردم با آن همراهی نکنند ،فرمول

امدادهای غیبی الهی کارکرد نخواهد
داشت ،هرگاه مردم با صبر و استقامت با
رهبری همراهی کردند ،مشمول رحمت
و عنایت قرار گرفتند اما هر جا که
سرپیچی کردند به گرفتاریهایی مبتال
شدند »...بعله اینهم از یاوه گویی های
استاد ما که از رجال مملکت است .از دو
حال خارج نیست .آیا او میداند که چرند
میگوید و از روی بخار شکم حرف میزند
؟ یا اینکه به آنچه میگوید ایمان کامل
دارد ،که از شواهد امر پیداست اولی
به حقیقت نزدیک تر است چون پیروی
گوسفند واری از پایه های باورهای آنان
است .رهبر الهی؟ امداد غیبی؟ پس
چرا در سی وهفت سال اخیر هنوز
نتوانستند از آن گرفتاریها رهایی یابند؟
البته این هجویات به همینجا ختم
نمیشود چون این جماعت نابغه هر چه
به عقل ناقصش میرسد بدهان میآورد.
به گزارش « انتخاب» آخوند مکارم
شیرازی در همایش بین المللی دکترین
مهدویت در قم اظهار کرد ...« :یکی از
دالیل موفقیت رهبر معظم انقالب هم
ارتباط نزدیک ایشان با امام زمان در
همین مسجد مبارک جمکران است»...
حاال درباره کدام موفقیت حرف میزند
بماند ،ولی ادعای اینکه فردی در ته چاه
و آنهم در قم بمدت هزار سال مانده است
و هنوز میتواند با خارج ارتباط برقرار کند
از هر گونه خرد و منطق به دور است واز
همه بدتر آنست که امت فلکزده هم
به آن اعتقاد دارد .پس با این استدالل
احمقانه  ،راز موفقیت رهبری در نابودی
کشور و سیاه روزی مردم با کمک امام
زمان است  .این مرجع تقلید وهوادار

نمایی از مسجد جمکران درشب  ۰تاکنون میلیونها دالر پول مردم ایران خرج این مسجد شده
است۰
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رهبر معضم ادامه میدهد ... »:ما وقت را
تعیین نمیکنیم ولی امید زیادی داریم
که ظهور نزدیک باشد .ما امیدواریم در
آستانه ظهور باشیم »...ایکاش ایشان
میتوانست وقت ظهور را تعیین کند که
این امت بدبخت را اینهمه عالف و بال
تکلیفنکند.
یکی دیگر از برنامه های خیمه شب بازی
رژیم عزاداران دیوانه  ،نمازهای جمعه
است که امت را مغزشویی میکنند و
خطیبان این نمازها هم مجذوب رهبر
معظم میباشند .به گزارش خبرگزاری
مهر آخوند کاظم صدیقی،امام جمعه
یدکی تهران گفت:
« ...بسیاری از کسانی که حجاب را
رعایت نمی کنند افرادی معتقد هستند
و از کار خودشان خوششان نمی آید باید
مدارس ،دانشگاه ها و روانشناسان ما این
نوع مسائل را که شیوع اجتماعی پیدا
کرده است بررسی کنند  »...بعضی اوقات
آدم فکر میکند آیا ممکن است از این
یاوه گویی ها ،ادعاهای ابلهانه تری هم
وجود داشته باشد ؟ جواب اینست که
بعله ،فقط یک هفته صبر کنید تا نوبت
به نماز جمعه بعدی برسد .طبق مهمالت
این طلبه نابغه که قبل از انقالب کارش
دعا نویسی بوده  ،یعنی اینکه بانوان
به حجاب معتقدند منتهی بنا به دالیل
نامعلوم که شیوع اجتماعی پیدا کرده
آنرا رعایت نمیکنند ،البد عوامل ساواک
و شاه سابق در آب آشامیدنی مردم
دارویی ریختند و آنها را چیزخور کرده
اند .الگوی پیشرفت اسالمی اینست که
زنان را مجبور کنند گونی سیاه بپوشند و
خانه نشین شوند  .استاد ما ادامه میدهد

که «...جاهلیت و استکبار با جریان
توحید دو جریان مقابل یکدیگر هستند
در روز مبعث ،پیامبر(ص) پرچم مبارزه
با جاهلیت در همه قرون را برافراشت.
ابوجهل ابوسفیان و ابولهب نماد جریان
جاهلیت در زمان پیامبر(ص) بودند و
جاهلیت امروز ما ،شیطان بزرگ آمریکا
است .مقابله با آمریکا یک وظیفه و
مبارزه با ظلم تعدی ،ترور و فریب
چ گاه
محسوب میشود به حکم اسالم هی 
امکان سازش ما با آمریکا وجود نخواهد
داشت »...این آخوند بیسواد الیشعر که
از علم سیاسی و اجتماعی امروزه بیخبر
است  ،مغزش با جریانات دوران اعراب
بیابانگرد پر است .نتیجه مرگ بر این و
آن و امریکا و عالم و آدم  ،چیزی بهتر از
این نمیشود  .بجای اینکه با علم و خرد و
سیاست با جامعه بین المللی مدارا کنند،

کارشان دشمنی و خرابی است .اینم
نمونه ای از الگوی پیشرفت اسالمی؛ به
گزارش ايرنا نمايندگان طویله شورای
اسالمی ماده الحاقی  ۳۸اليحه تنظيم
برخی از احكام برنامه های توسعه
ای كشور را تصويب كردند .البد فکر
میکنید که چه برنامه توسعه؟ این ماده
الحاقی  ۳۸که این نابخردان تصویب
کردند سالروز شهادت حضرت امام
حسن عسگری و آغاز امامت حضرت
ولی عصر(عج) بهعنوان تعطيل رسمی
کشور است .و این در حالیست که روز
به روز به بیکاران کشور اضافه میشود و
تولیدات و صنایع به حال مرگ افتاده اند
و رو به قبله اند .عجب الگوی زیبایی
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

نام خیابانهـای شیـراز

این روزها دردنیای مجازی اعتراض ها علیه نامگذاری خیابانهای شیراز به شدت
افزایش یافته است ۰این نامها که دراینجا می بینید برروی خیابانهای شیراز نهاده
شده است:
ابوالنصر ،-الحسینی الهاشمی -بنی هاشمی-داعی اهلل  -فرزدقی  -فدک -ابوذر
غفاری  -شقاقیان  -طالب  -فتحیه  -سجادیه  -منصوریه  -فضیلت -فالحت -
رسالت -والفجر  -یقطین و ۰۰۰۰جالب اینجاست که نام خیابان داریوش را توحید
نهاده اند ۰
یک ایرانی که ازاین نامگذاریها دلش به درد آمده می نویسد:
اینها نامهای خیابانهای بغداد یا ریاض نیست نام خیابان های شیراز شهر شعر
وادب پارسی  ،شهر حافظ وسعدی است  ۰شهرکوروش  ،شهر هخامنشیان،
شهر لطفعلی خان زند و زندیان  ،شهر فرهنگ غنی پارسیان است۰
به راستی آیا زبان پارسی دارای فقر واژگانی است و در نام گذاری چند خیابان
ناتوان است که نام های عربی را روی خیابان ها میگذارند؟
آیا در کل عربستان یک خیابان را می توانید بیابید که نام پارسی داشته باشد؟
کسانی که این نامها را بر می گزینند هرگز به گویش سخت این نامها اندیشیده
اند؟ چرا هیچ مسؤولی از هجوم فرهنگ و زبان تازی نگران نیست؟؟
خیابان داریوش در حکومت گذشته ساخته و نام گذاری شد چرا شهرداری پس از
انقالب نامش را به توحید تغییر داد؟ آیا داریوش به اندازه ابوذر غفاری
از این شهر سهم ندارد؟ آیا این اقدام چیزی جز ستیز با تاریخ و فرهنگ کهن
این مرزوبوم است؟
تاجیکستان روی پول جدیدش عکس فردوسی و ابن سینا راگذاشته،
اما ایران عکس قدس وکعبه را گذاشته است  .جای تأسف بسیاراست ۰
آلمان روی پست مرکزیش عکس داریوش راگذاشته ،اما ایران کلمات عربی نوشته.
روسیه تو ورزشگاههاش عکس رستم زده ،ایران درورزشگاهها بویژه درزورخانه ها
اسم چند عرب زده.
یونان یک کتاب تاریخ دارد مخصوص ایران که همه تو مدرسه آ ن راخونده اند ،ایران
کتاب تاریخش مخصوص عربهاست .افسوس و صد افسوس!!!!

آزادی
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زانن شاهـناهم

							
دکتر طلعت بصاری (قبله)

در باره « زن» استاد سخن
فردوسی طوسی یا به اقتضای
موضوع اظهار نظر کرده است یا از
زبان قهرمان داستان سخن رانده
به همین جهت است که گاه زن
مقام و منزلت فرشتگان را دارد
و مظهر خوشبختی به صورت زن
نشان داده میشود.
ز خرداد برزین بپرسید شاه
چه گفتند از آن زن بدان بارگاه
به هرمزد چنین گفت کای شهریار
سپه یکسره آن زن نامدار
بگفتند کاین بخت بهرام بود
که بس خوب بر تخت و پدرام بود
و در دوراندیشی و پارسایی و عقل
و درایت و دالوری و تیزهوشی
همچون مردان مورد ستایش قرار
میگیرد
ز پاکی و از پارسایی زن
که هم غمگسار است و هم رایزن
** *
پوراندخت پادشاه ایران

صفحه18

بدو گفت رای تو ای شیرزن
درخشان کند دوده و انجمن
***
همی گفت هر کس که این پاک زن
چه نیکو سخن گفت بر انجمن
تو گفتی که گفتارش از دفتر است
ز دانش به جاماسب او برتر است
***
بدو گفت هر کس که بانو تویی
به ایران و چین پشت بازو تویی
نجنباندت کوه آهن ز جای
یالن را به مردی تویی رهنمای
ز مرد خردمند بیدارتر
ز دستور داننده هوشیارتر
همه کهترانیم و فرمان تُراست
بدین آرزو رای و پیمان تُراست
و هنگامی که به سلطنت میرسد
همچون پادشاه مرد مورد نیایش و
ستایش و احترام است و فرمانش
مطاع.
به رای و به داد از پدر برگذشت
همی گیتی از دادش آباد گشت
نخستین که دیهیم بر سر نهاد
جهان را به داد و دهش مژده داد
پادشاه کشور اندلس بانو «قیدافه»
چنین ستایش میگردد:
بگفتند کای سرور داد و راد
ندارد کسی جز تو مهتر به یاد
نگویی مگر آن که بهتر بود
خنک شهرکش چون تو مهتر بود
به قیدافه گفت ای هشیوار زن
جهاندار و بینا دل و رایزن
حتی پس از مرگ شاه رای و نظر
همسر یا مادر شاه را بزرگان و
فرمانروایان می پذیرند و گردن
می نهند و بدو به دیده بزرگی
می نگرند مثأل پس از مرگ
دارای سوم هنگامی که همسر او
( مادر روشنک که بنا به وصیت
دارا با اسکندر ازدواج کرد ) به
بزرگان و نام آوران نامه مینویسد

آزادی

که سلطنت اسکندر را بپذیرد.
بزرگان مملکت گوش به فرمان
او میدهند و او در پاسخ نامه
اسکندرمینویسد:
چو شاه زمانه تو را برگزید
سر از رای او کس نیارد کشید
نوشتیم نامه سوی مهتران
به پهلو نژادان و جنگاوران
که فرمان داراست فرمان تو
نپیچد کسی سر ز پیمان تو
اسکندر مادر خود را وصی خویش
قرار میدهد و بدو می نویسد:
دبیر جهاندیده را پیش خواند
هر آنچش بدل بود با او براند
به مادر یکی نامه فرمود و گفت
که آگاهی مرگ نتوان نهفت
یا از شهری یاد میشود که شهر
زنان است و هیچ مردی را بدان
راه نیست و شهر در نهایت نظم
و رعایت دادگری با نظامی خاص
اداره میگردد.
همی رفت با نامداران روم
بدانشارستانشدکهخوانیهروم
که آن شهر یکسر زنان داشتند
کسی را در آن شهر نگذاشتند
در یک مقام دختر با پسر برابر
است و تفاوتی میانشان نیست و
همچون او عزیز و گرامی است
چو فرزند را باشد آیین و فر
گرامی به دل بر چه ماده چه نر
***
چو نا سفته گوهر سه دخترش بود
نبودش پسر دختر افسرش بود
چون فریدون دختران شاه یمن را
برای سه پسر خود خواستگاری
میکند
پیامش چو بشنید شاه یمن
بپژمرد چون زاب کنده سخن
همی گفت گر پیش بالین من
نبیند سه ماه این جهانبین من
مرا روز روشن بود تاره شب

بخش اول

کاساندراهمسرکوروش

بباید گشادن به پاسخ دو لب
***
پس آنگه سه روشن جهانبین
خویش
سپارم بدینسان بر آیین خویش
***
سروش ار بیابد چو ایشان عروس
دهد پیش هر یک مگر خاک بوس
مهراب پدر رودابه هنگامی که از
عشق دختر خود نسبت به زال
آگاه میشود و خشمگین  ،این
سیندخت همسر او و مادر رودابه
است که با دوراندیشی و تدبیر و
رازداری از خشم پدر میکاهد و
با رفتن به نزد سام رفع اختالف
میکند
چوبشنیدسیندختبنشستپست
دل چاره جویش از اندیشه بست
یکی چاره آورد از دل به جای
که بد ژرف بین و فزاینده رای
ناگفته نماند که رفتن سیندخت به
نزد سام مایه حیرت سام میگردد
پر اندیشه بنشست برسان مست
بکشکردهدستوسرافکندهپست
که جایی کجا مایه چندین بود
فرستادن زن چه آیین بود
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و در جای دیگر متهم است که
هیچ رازی را نباید با او در میان
نهاد چون او هرگز معنی رازداری
را نمیفهمد و از موهبت این صفت
برخوردار نیست.
چه نیکو سخن گفت آن رای زن
ز مردان مکن یاد در پیش زن
دل زن همان دیو را هست جای
ز گفتار باشند جوینده رای
***
که گر لب بدوزی ز بهر گزند
زنان را زبان کم بماند به بند
***
که پبش زنان راز هرگز مگوی
چه گویی سخن بازیابی به کوی
مکن هیچ کاری بفرمان زن
که هرگز نبینی زنی رایزن
بطور کلی زنان شاهنامه جز یکی
دو سه تن از طبقه ممتاز هستند
و دارای طرز زندگی خاص همگان
یا ملکه هستند یا شاهزاده خانمی
از سرزمینهای هند و روم و چین
و توران و یمن و غیره  .عشق در
شاهنامه همه جا به ازدواج می
انجامد و ازدواجها با موافقت پدر
و مادر و در صورت لزوم پادشاه
و مطابق آیین و کیش است و
ابزار عشق زنان نسبت به مردان
محبوبشان بسار صریح و روشن.
دختران از اظهار عشق به مرد
مورد نظر خود ابایی ندارند و اگر
خود نتوانند عشقشان را به او ابراز
نمایند دایگان و کنیزانشان پیامبر
آنان خواهند بود.
فرستاد مر دایه را چون نوند
که رو زیر آن شاخ سرو بلند
نگه کن که آن ماه دیدار کیست
سیاوشمگرزندهشدگرپریاست
بپرسش که چون آمدی ای درا
نیایی بدین بزمگه اندرا؟
دختران یا در یک نظر عاشق
میشوند یا با شنیدن وصف
پهلوانی و دالوری و زیبایی بر
و باالی مرد شیفته او میگردند
( برای مردان نیز عشق همین
صورت را دارد)  .تهمینه که با
شنیدن وصف رستم بدو عاشق
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است  ،نیمه شب به بالین وی
میآید :
بپرسید زو گفت نام تو چیست
چوجوییشبتیرهکامتوچیست؟
چنین داد پاسخ که تهمینه ام
تو گویی که از غم به دو نیمه ام
یکی دخت شاه سمنگان منم
ز پشت هژبر و پلنگان منم
به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست
چو من زیر چرخ کبود اندکی است
ازدواجها یا زاده عشق است و
دلدادگی نظیر ازدواج رودابه
و زال ،بیژن و منیژه  ،خسرو و
شیرین یا بنا به مصالح سیاسی
و مملکتی یا وسیله تشویق
پهلوانان و دالوران و جنگاوری.
بر آن دوستی نیز بیشی کنیم
ابا دخت فغفور خویشی کنیم
***
هر آن کس که او را به روز نبرد
ز زین پلنگ اندر آرد به گرد
دهم دختر خویش و شاهی ورا
بر آرم سر از برج ماهی ورا
***
پس پرده ی ما بسی دخترند
که بر تارک بانوان افسرند
یکی را به نام شهنشه کنیم
ز کار وی اندیشه کوته کنیم
چو پیوند سازیم با او به خون
نباشد کس او را به بد رهنمون
بدو نازش و سرفرازی بود
وزو بگذری جنگ بازی بود
زنان شاهنامه با اینکه اکثر از
کشورهای دیگر هستند همه جا
نسبت به همسران خود وفادار
و مهربانند جز در چند مورد :زن
اردشیر مادر شاپور ،زن بهرام
پور سیاوش سردار سپاه بهرام
چوبینه .حتی سودابه همسر
کیکاووس که با عشق خود
نسبت به سیاوش پسر شوهرش
غمنامه مرگ سیاوش را به وجود
آورده است ،هنگام گرفتاری
کیکاوس در دست شاه هاماوران
( پدر سودابه) جانب کیکاوس را
میگیرد و پدر را رها میکند .اگر از
جهت لزوم رعایت خانواده و حفظ

اطالعاتی درباره ی ویروس زیکا و عالئم بیماری آن
 Zikaبیماری ویروسی است که عمدتا
از طریق نیش آلوده ی پشه ای
بهمین نام به انسان سرایت می کند۰
عالئم شایع  Zikaتب ،ضایعه های
جلدی ،درد مفاصل ،و ورم ملتحمه
(قرمزشدن چشم) است .این بیماری
معموال با ظاهرشدن عالئمی که گفتیم
به مدت چند روز تا یک هفته بعد
ازنیش زدن پشه آلوده خفیف است.
شدت بیماری به اندازه ای نیست که
بیمار الزامی برای رفتن به بیمارستان،
پیداکند و ومعموالشخص بیمار بسیار
به ندرت از  Zikaمی میرد .به همین
دلیل ،بسیاری از مردم ممکن است
حتی متوجه نشوند که به ویروس
آلوده شده اند .با این حال ،عفونت
ویروس  Zikaدر دوران بارداری می
تواند یک نقص مادرزادی جدی به
نام میکروسفالی ،و همچنین دیگر
نقص های شدید مغزی را درجنین
بوجودآورد .هنگامی که شخص
یکبار به این ویروس آلوده می شود،
به احتمال زیاد از عفونت های آینده
مصونیت پیدا می کند۰
ویروس  Zikaاولین بار در سال 1947
در جنگل  Zikaدر اوگاندا کشف شد
وبهمین دلیل نام این جنگل برویروس
نهاده شد ۰در سال  ،1952اولین مورد
از وجود  Zikaدر انسان تشخیص داده
شد و از آن پس ،شیوع  Zikaدرمناطق
گرمسیری آفریقا ،آسیای جنوب
شرقی ،و جزایر اقیانوس آرام گزارش
شده است .شیوع  Zikaاحتماال در
بسیاری از نقاط رخ داده است .قبل
از  ،2007حداقل  14مورد  Zikaبه ثبت
رسیده بود ،هر چند موارد دیگر نیز

به احتمال زیاد وجودداشته است که
گزارش نشده است .از آنجا که عالئم
 Zikaشبیه به بسیاری از بیماری های
دیگر است  ،دربسیاری از موارد ممکن
استبیمار ویا اطرافیانش از وجود این
بیماری آگاه نشوند.۰
در ماه مه  ،2015سازمان بهداشت
پان آمریکن ( )PAHOهشدار داد که
نخستین عفونت ویروس  Zikaدر برزیل
دیده شده است .در تاریخ اول فوریه
 ،2016سازمان بهداشت جهانی ()WHO
اعالم کرد ویروس Zikaدر سطح جهانی
( .)PHEICشامل فوریت های پزشکی
عمومی است ۰انتقال محلی ویروس
در بسیاری از کشورها و سرزمین های
دیگر گزارش شده است و به احتمال
زیاد گسترش آن به مناطق جدید ادامه
خواهدیافت.
تعیین مناطق خاص که در آن ویروس
 Zikaدر حال گسترش است اغلب
دشوار است و به احتمال زیاد در طول
زمان تغییر می کند .اگربه سفر میروید،
لطفا برای اطالعات سفر بسایتhttp://
/www.cdc.gov/zikaمراجعه کنید۰

حقوق شوهر و استحکام اساس
زندگی خانوادگی و زناشویی
نباشد باید اذعان کرد به مصداق
گفتار « زن جوان را تیری در
پهلو به که پیری» سودابه چندان
گناهکار نبوده است و میتوان
گفت اختالف سنی زیاد و عدم
تجانس روحی و جسمی میان
کیکاوس و سودابه انگیزه اصلی
پیدایش عشق گناه آلود سودابه
نسبت به سیاوش بوده است.
در شاهنامه مادر در مقامی بس
ارجمند دارد و در حد اعالی
فداکاری است و همه جا محرم

اسرار و راهنمای غمخوار فرزنذ
مانند :فرانک مادر فریدون ،
سیندخت مادر رودابه  ،تهمینه
مادر سهراب  ،جریره مادر فرود،
کتایون مادر اسفندیار و دیگر
مادران مذکور در شاهنامه .نکته
ای که در شاهنامه همه جا به
وضوح به چشم میخورد اینست
که مرد در هر رتبه و مقامی که
هست هرگاه با مشکلی برخورد
میکند با اولین کسی که گرفتاری
خود را در میان مینهد و راز دل
میگوید زن است.
ادامه دارد

آزادی
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داالس تکزاس
مهدی شمشیری -
ِ

میرزا نصراهلل مشیرالدوله
و میرزا حسن مشیرالملک
اشاره  :دردوشامره پیش مطلبی تحت عنوان
قراردادآرمیتاژ اسمیت نوشته آقای مهدی
شمشیری را در «آزادی » چاپ کردیم که فوق
العاده مورد استقبال خوانندگان عزیز واقع
گردید۰و عده ای با تلفن و یا ایمیل از ما
خواستند که اینگونه مطالب تاریخی را بیشرت
نرش دهیم  -لذا دراین شامره نوشته ی دیگری از
آقای شمشیری را به خوانندگان عزیز تقدیم می
کنیم ویادآورمیشویم کتابهای جناب شمشیری
در آمازون دربخش کتاب  -مهدی شمشیری
موجوداست که می توانید خریداری کنید۰
ماهنامه آزادی
میرزا نصراهلل مشیرالدوله درآغاز
 ،دعافروش دوره گردی بوده که
بافروش دعا های مربوط به رساندن
زنان ودختران به آرزوهای خود
ویا محافظت مردم ازبلهای ارضی
وسماوی  (،دعاهائی که توسط
خواهرش درنائین نوشته می شده
ووی آنهارا به تهران می آورده)
امرار معاش می کرده است  ۰دریکی
ازسالها که دعاهایش خریداری
نداشته  ،درقهوه خانه موشی قلیان
فروش درباغ ایلچی به شاگردی می
پردازدوبعد دریک شب با میرزا محمد
حسین  ،پدر خان ملک ساسانی ،
که عازم هندوستان بوده  ،آشنا می
شودوباکمک وبه همراه او به نائین بر
می گردد۰
بقیه ی داستان را ازقول خان ملک
ساسانی بخوانیم :
[ ۰۰۰نصراهلل] سال بعدازآن شب
معهود به عادت مألوف ادعیه ی
خط همشیره رابه تهران آورده
یکی را هم برای میرزا ابراهیم
خان نایب الوزاره برده بود  ،مقارن
همان ایام  ،مشارالیه به کارگذاری
مهام خارجه ی آذربایجان می رفته
ومیرزا نصراهلل را که کوره سوادی
داشت به سمت نوکری به تبریز برده
ودرآنجا للگی حسن خان پسرش را
۰مدحت السلطنه ) به او واگذار کرده
بود۰درتبریز طرف اعتماد ووثوق
نایب الوزراء واقع گردیده  ،ثبات
کارگذاری شده بود ۰در  ۱۲۸۹قمری
[ ۱۲۵۱ش  ۱۸۷۲ -م] دختر حاجی
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قراردادوامی که ایران از روسیه تزاری گرفت ازننگین ترین قراردادهائی است که
درتاریخ سیاسی ایران به امضاء رسیده وسالها ملت ایران رااسیر و برده ی تزاران
روس ساخته بود۰۰۰
میرزا تقی آجودان کارگذاری را برای
خودش خواستگاری نموده ولی حاجی
نامبرده اورا کفو [همتاوهمشأن]
خودندانسته وازاین وصلت اساتکاف
کرده بود ۰همینکه نایب الوزاره این
موضوع را شنید  ،شخص ًا پادرمیانی
کرده وبااصرار تمام دختر حاجی
مزبوررا برای میرزا نصراهلل گرفته
بود۰
درسال  ۱۲۹۳قمری[ ۱۲۵۵ش -
 ۱۸۷۶م] میرزا ابراهیم خان نایب
الوزاره درایریز مرحوم شد ۰چون
مشارالیه از دوستان خیلی نزدیک
میرزا سعید خان  ،وزیر امور خارجه
بود دروصیت نامه ی خود کفالت
عیال و اوالدشرابه او واگذار کرده
بود ۰میرزا سعید خان هم به میرزا
نصراهلل منشی کارگذاری نوشت
که عیال واوالد میرزاابراهیم خان
رابرداشته به تهران بیاید ۰به تهران
که رسید درمحله ی پامنار کوچه ی
بهاء الدوله  ،نزدیک خانهای میرزا
سعید خان منزل کردند ۰اغلب روزها
میرزا سعید خان برای احوالپرسی
عیال و اوالد میرزا ابراهیم خان به
منزل آنها می رفت  ۰میرزا نصراهلل
هم از خوش خدمتی ذره ای فروگذار
نمی کرد وهرروز تادرب وزارت خارجه
همراه میرزا سعید خان راه می افتاد۰
یک روز میرزا نصراهلل شیرازی که
منشی بود به سبب کمی مواجب
ومرسوم سر خدمت نیامده بود۰
میرزا سعید خان پرسید چرانیامده؟
گفتند قهر کرده است بعتت ًا چشمش
به میرزانصراهلل نائینی افتاد  ،بالهجه
ترکی گفت  :آن نصراهلل نباشد این
نصراهلل باشد ،پسر بیا بنشین  ۰فی
الفور قلمدان ولوله ی کاغذی جلویش
گذاشتند وازآن تاریخ منشی وزارت
امور خارجه شد۰
ازسفر آذربایجان وزدوبند کارگذاری

آزادی

مهام خارجه ی تبریز سیصدتومان
پس انداز کرده بود که درکوچه ی
غریبان یک خانه خرید وتا پدرم
زنده بود هرسال حتی وقتی که وزیر
امور خارجه وصدراعظم شده بود ،
روز نوروز  ،اول به دیدن پدرم می
آمد ،سپس برای سالم شاه به دربار
می رفت ۰
درسال  ۱۲۹۸هجری قمری [ ۱۲۶۰
ش ۱۸۸۱ -م]میرزا سعید خان اورا
به مدیری اداره ی روس گماشته

میرزا نصراهلل مشیرالدوله
درسال  ۱۳۰۳هجری قمری[ ۱۲۶۵ش
 ۱۸۸۶م] که میرزا عباس خان قوامالدوله آشتیانی  ،وزیر امور خارجه
بود  ،میرزا نصراهلل خان همچنان
مدیر اداره ی روس بود۰
دراین ایام است که میرزا علی اصغر
خان امین السلطان  ،وزیراعظم  ،که
به قول لردکرزون علمدار سیاست
انگلیس درایران بود  ،درمقدمه ی
تحریم تنباکو تغییر سیاست داده،
علمدار سیاست روس شد ۰البته
دراین تغییر مسلک دادن به
خدمتگذاری کسی که بیش از ده سال
مدیر اداره ی روس بود  ،احتیاج کامل
داشت ۰لذا برای میرزانصراهلل خان

لقب مشیرالملکی گرفت وبعدازفوت
قوام الدوله چندی هم کفالت وزارت
امور خارجه رابه عهده ی او گذاشت ۰
دراین ایام میرزا نصراهلل سه فرزندش
موسوم به حسن وحسین وعلی
رابرای تحصیل روانه ی فرنگستان
کرد ۰حسن را به مدرسه ی نظام
مسکو فرستاد  ۰حسین را به مدرسه
ی سیاسی پاریس وعلی را به مدرسه
مهندسی نظام فرانسه سپرد۰
بعداز کشته شدن ناصرالدینشاه که
بساط وزارت جنگ کامران میرزا
نایب السلطنه  ،برچیده شد وامین
السلطان به قم تبعید گردید  ،میرزا
علی خان امین الدوله سینکی
صدراعظم شد ۰درکابینه ی او که
عبدالحسین میرزا فرمانفرما وزیر
جنگ بود میرزا نصراهلل مشیرالملک
وزیر لشکر شد وبه این سمت باقی
بود تا وقتی که امین السلطان ازقم
برگشته ودفعه ی دوم صدراعظم
شد ۰درآن وقت مشیرالدوله  ،حاج
محسن خان وزیر امورخارجه  ،که
برای معالجه و مذاکره ی امتیازراه
آهن ایران به برلن رفته بود  ،درآنجا
وفات یافت  ۰لقب وخدمتش رابه
میرزا نصراهلل خان دادند ۰درربیع
الثانی  ۱۳۱۷هجری قمری میرزا
نصراهلل خان وزیر امور خارجه شد
ومن [خان ملک ساسانی] در۱۷
شعبان  ۱۸( ۱۳۱۷آذر - ۱۲۷۹
۱۰سپتامبر  ]۱۹۰۰داخل خدمت وزارت
امورخارجه شده وبه منشیگری اداره
ی روس معین شدم ۰
پسران میرزا نصراهلل که درفرنگستان
بودند وهنوز دوره ی تحصیالتشان
تمام نشده بود به تهران احضارشان
نمود ۰میرزا حسن خان درمدرسه ی
نظام مسکو تحصیل می کرد به تهران
که آمد مشیرالملک شدوریاست
بایگانی وزارتخارجه به او محول

شماره  - 77سال هفتم

گردید ۰میرزا حسین خان رابه
ریاست کابینه برگماشت  ۰میرزاعلی
خان چون ناخوش احوال بود گاهی
به وزارت خارجه می آمد ودرکابینه
می نشست (---سیاستگران دوره
ی قاجار -خان ملک ساسانی -
جلددوم -صفحات  ۳۲۲تا )۳۲۸
اینک به شرح اقدامات زیاتبخش این
پدرو پسر می پردازیم :
گرفتن حق داللی درمورد وامهای
دریافتی ازروسیه
مقدمه ی این بخش رابا نقل اظهارنظر
سید محمدعلی جمال زاده آغاز
مینمائیم :
« پس ازقرضی که ناصرالدینشاه
در ۲۸رمضان  ۱۳۰۹برای پرداختن
 ۵۰۰هزارلیره ی انگلیس ازبابت
خسارت کمپانی انگلیسی دخانیات
رژی ازبانک شاهنشاهی نمود ،
دولت ایران یک سلسله ی مفصل
قرضهای دیگر خواه ازانگلیس یا از
روس نموده است وجای آن دارد
که بگوئیم همین سلسله ی قروض ،
سلسله ی بندگی ایران گردیده است
ویک ملت بزرگ و قدیم را محکوم
خواهشهای جابرانه ی بیگانگان
پرطمع وکم انصاف نموده است ۰
بایددانست که مقروض بودن دولتی
به دولت یا دولتهای دیگری به خودی
خود دارای اهمیتی نیست ومی
توان گفت که امروزه دولتی نیست
که درزیربار قرضی نباشد ۰چنانکه
همین روسیه که بمناسبت چندکرور
تومان سرتاسروطن را ملک طلق
خود می داند ویکایک ما وهموطنان
ما را از خردوبزرگ وداراوگدابنده ی
زرخرید خودپنداشته ودرپایتخت ما
کوس ان الملکی میزند ودرمقابل
اندک جنبشی دارها برسرپا می نماید
ومعابد مارابه توپ وعزیزان مارا به
شالق وتازیانه می بندد ۰۰۰ ،مبلغی
گزاف به دولتهای خارج مقروض
می باشد ۰۰۰همچنین خوددولت
انگلیس هم که از حیث تمول
مشهوراست مبلغها مقروض این
وآن است  -چیزی که هست شرایط
قروض متفاوت است وگاهی چنانکه
درایران دیده می شود شرایط مذکوره
منتهی به سلب اختیارات اساسی
ازیک دولت وملت می گردد ونکته
مهم همین است(»۰۰۰گنج شایگان -
سیدمحمدعلی جمال زاده  -صفحات
)۱۵۲-۱۵۱
وام اول ازروسیه
خان ملک ساسانی درمورد این وام
چنین نوشته است :
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« ۰۰۰درسال  ۱۳۱۷هجری قمری
شاه میل سفرفرنگستان کرد ،امین
السلطان صدراعظم درصددبرآمد
خاطر همایونی
برای رضایت
ناراضی ها
وسیرکردن شکم
وازدیادنفوس روس درحدود مبلغ
یکصد میلیون منات ازروسها قرض
کند(پولی که نهایت ًا به ایران وام داده
شده فقط بیست ودومیلیون ونیم
منات بوده که نزدیک به صدوسی
میلیون قران می شده است] واسطه
ی مذاکرات معلوم است میرزا
نصراهلل خان لبود که سالها باروسها
سروکارداشت وپسرش حسن خان
درمدرسه ی نظام مسکو زبان روسی
یاد گرفته بود۰
درآن وقت میرزارضادانش  ،ارفع الدله
 ،محرم امین السلطان درپطرزبورغ
[پایتخت روسیه درزمان تزارها که
بعدازوقوع انقالب بلشویکی درآن
کشور به لنینگراد تغییر نام یافت]
وزیر مختارایران بود ۰یک قسمت
قرضه رابکمک او گرفتندوداللی اش
راامین السلطان و مشیرالدوله تقسیم
کردند۰
مظفرالدین شاه با آن پول به
فرنگستان رفت ومیرزا حسن خان
به سمت مترجمی
مشیرالملک
شاه ملزم رکاب شد ۰چون پدرش

احمد  -خان ملک ساسانی

درزمانی که حاجی محسن خان
مشیرالدوله رئیس لژ تهران بود ،
فراماسون شده بود ،اوهم درپاریس
داخل لژ فراماسون گردید( »۰۰۰
سیاستگران دوره ی قاجار -همان
صفحات  ۳۲۸و)۳۲۹
تمام مورخین ومحققین تاریخ براین
اظهارنظر ابراهیم تیموری ُمهرتأیید
می گذارند که درمورد این وام گفته
است :
«  ۰۰۰ازننگین ترین قراردادهائی
است که درتاریخ سیاسی ایران به
امضاء رسیده وسالها ملت ایران
رااسیر و برده ی تزاران روس
ساخته بود(»۰۰۰عصربی خبری یا
 ۵۰سال استبداددرایران  -ابراهیم
تیموری -صفحه )۳۷۱
مبلغ این وام بیست ودومیلیون ونیم
منات روسی با فرع صدی پنج به مدت
 ۷۵سال بوده است  ۰بموجب فصل
چهارم قراردادوام « تمام عایدات کل
گمرکات دولت ع ّلیه ی ایران  ،به
استثنای گمرکات فارس وبنادرخلیج
فارس درضمانت این استقراض
بودند( »۰گمرکات فارس و بنادرخلر
ضمانت وامی قرارگرفته بودند که
درزمان ناصرالدینشاه جهت پرداخت
خسارت معروف به تنباکو ازبانک
انگلیسی شاهی دریافت شده بود ه
است )٪وهرگاه درآمد گمرکات مزبور
کفاف پرداخت اقساط وام دریافتی
را نمی داده ویااینکه دولت ایران در
پرداخت اقساط وام درموعد مقرر
کوتاهی می نموده است وام دهنده به
موجب فصلهای ششم وهفتم قرارداد
نه تنها حق تفتیش گمرکات مزبور
راداشته بلکه حتی می توانسته است
که  « :به حساب دولت امپراتوری
ایران  ،اداره ی مستقیمی برای تمام
گمرکات دولت علیه ی ایران به
استثنای گمرکات فارس وبنادرخلیج
ایران [؟!]که درتحت اداره ی خزانه

آزادی

ی دولت امپراتوری ایران باقی
خواهند ماند اقدام نماید۰
بموجب فصل چهاردهم قرارداد
تازمانی که تمام این استقراض «کامال
پرداخت نشده است [ یعنی تا ۷۵
سال بعد] دولت امپراتوری ایران
به هیچ استقراض خارجی (ضمانتی
یاغیرضمانتی) بدون اینکه قب ً
ال
نوافقتی با دولت امپراتوری روسیه
حاصل نماید مبادرت نخواهد نمود»۰
درهنگام دریافت این وام  ،هنوز از
وامی که درزمان ناصرالدینشاه به
مبلغ  ۵۰۰هزارلیره ازبانک انگلیسی
شاهی برای پرداخت خسارت  ،بابت
قراردادتنباکو  ،دریافت شده بود ،
حدود  ۴۰۰هزار لیره بازپرداخت
نشده بوده است وچون ارزش هرلیره
ی انگلیس درآن زمان معادل ۹/۴۵
منات روسی بوده است  ،لذا کل مانده
ی بدهی ایران ازاین بابتبه آن بانک
 ۳۷۸۰۰۰۰منات می شده است که
ظاهرا ً تمام این مبلغ بطور یکجا از
محل این وام پرداخت گردیده وتمام
ویا قسمت عمده ای ازبقیه ی وام
دریافتی خرج مسافرت وعیاشی های
مظفرالدینشاه وهمراهانش دراولین
سفرشاهانه به اروپاشده است  ۰دراین
سفر که ازتاریخ  ۱۲ذیحجه ۲۳( ۱۳۱۷
فروردین  ۱۲ - ۱۲۷۹آوریل )۱۹۰۰
با خروج از تهران آغازگردیده
ودرتاریخ  ۲شعبان  (۱۳۱۸سوم آذر
 ۲۶ - ۱۲۷۹اکتبر  ) ۱۹۰۰با مراجعت
به تهران خاتمه پذیرفته است ،
همانطور که قبال هم گفته شد میرزا
حسن مشیرالملک بعنوان مترجم
حضورشاه ومدیر تحریرات صدراعظم
یکی ازاین همراهان شاه وشخص ًا از
متنفع شدگان این وام بوده است ۰

میرزا حسن مشیرالملک
اقدامات زیانبخش
دنباله ی
مشیرالوله ومشیرالملک رادرشماره
آینده بخوانید۰
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه

وخواندنی

بزرگ ترین دشمن اروپائیان

چای بجای قهوه

درقرن پانزدهم میالدی وقتی اولین
اروپائی ها وارد قاره آمریکاشدند
سرخ پوستان آن قاره به سبک
مردمان عصر حجر باشکار بوسیله
ی نیزه وکمان به زندگی خود ادامه
می دادند  ۰این روش زندگی به زمین
های وسیعی برای شکار نیاز داشت
وآنها مجبور بودند بطور مداوم از
جائی به جای دیگر کوچ کنند ۰اما
وقتی اروپائی ها به سرزمین آنها
وارد شدند از اسپانیائی ها اسبهای
وحشی وازبازرگانان اروپائی تفنگ
گرفتند ۰سرخ پوستان که اکنون
در کشور خود به مستعمره نشینان
جدید تبدیل شده بودند دست از
شکار کشیدند ودرعوض با خطوط راه
آهن درامتداد سرزمین خود روبرو
گردیدند ۰در ایالت پنسیلوانیا ی

تا اواسط قرن گذشته جزیره ی سیالن
(که درگذشته معروف به سراندیب بود
) بخاطر قهوه ی مرغوبش که به تمام
دنیا صادر می شد ازشهرت زیادی

فعلی  ،ابتدا بین مستعمره نشینان
و اروپائیان صلح برقرارشد اما بعدا ً
جنگ سختی بین آنهادرگرفت۰
سرخ پوستان که قبل از آمدن اروپائی
ها به آمریکا هرگز اسب ندیده بودند
بعدا ً درسوارکاری آنقدر ماهر شدند
که می توانستند برپشت اسبهای
لخت سوارشوند وبا تفنگهای خود
به تیراندازی بپردازند ۰بهمین دلیل
اروپائیان سرخ پوستان را بزرگترین
دشمن خود می دانستند ۰سرکوبی
سرخ پوستان تا اوایل قرن بیستم
نیز ادامه داشت ۰
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واستفاده از لباسهای مخصوص و
کفش های کوچکی که پای زنهارا
درفشار قرار می داد ودرنتیجه مانع
از بزرگ شدن طبیعی پاهاشان می
گردید(عکس باال) لغو شد۰می بینیم
همیشه اعالمیه های انقالبی باعث
بسته شدن بیشتر پاو دست مردم
نمی شود ۰گاهی هم باعث می شود که
مردم نفسی بکشندو احساس راحتی
کنند۰

برخورداربود ۰لیکن ناگهان یک آفت
ناشناخته درظرف چندماه تمام
باغهای کشت قهوه راازبین بردومردم
سیالن که معاش خودرا از کشت
وپرورش قهوه تأمین می کردند دچار
مشکالت سختی شدند۰
مطالعه برای جایگزین کردن محصولی
که بتواند مانند قهوه درآمد خوبی
داشته باشد مدتها طول کشیدتا آنکه
پیشنهادشدگیاه چای را که سابق ًا
خیلی کم درآن جزیره کشت می شد
آزمایش کنند ۰اتفاق ًا پس از مدت
کوتاهی معلوم شد محصول چای
سیالن بخصوص درنواحی کوهستان
بقدری مرغوب است که از بهترین
چای های جهان بشمار می رود۰

آزادی

وبه این ترتیب کشت چای درسیالن
رواج پیداکرد وامروز هم بهترین چای
جهان دراین کشور کشت می شود۰

جوامع هندی رعایت می شود۰اما
درعین حال هندرا بزرگترین
دموکراسی جهان لقب داده اند۰

سیستم طبقاتی در
هندوستان

لغو سنت های قدیمی
در چین

درباره ی تاریخ هندوستان از  ۱۵۰۰تا
حدود  ۷۰۰سال پیش از میالد اطالع
صحیحی دردست نیست اما بعدازآن
تاریخ تمدن هندی زنده شدوپاگرفت
 ۰یکی از تغییرات اساسی این دوران
پیدایش سیستم طبقاتی یا کاست
بود واجتماع هندی به چهارطبقه یا
کاست کام ً
ال متمایز تقسیم می شد۰
باالترین طبقه برهمن ها بودند که
شامل افراد تحصیل کرده ورهبران
مذهبی می شد۰
«کشاتریاها» طبقه دوم محسوب می
شدند که شامل سرداران نظامی و
جنگجویان می شدند۰

طبقه سوم شامل « وزیا» می
شد که شامل بازرگانام  ،زارعین و
صنعتگران ماهر بودند و پائین ترین
طبقه « سودراها» بودند که کارگران
ومستخدمین را شامل می گردید۰
تفاوت بین این طبقات همیشه بطور
روشن مشخص بود بطوریکه هرکس
محل خود رادراجتماع می دانست و
حق نداشت وارد طبقه ی دیگر شود۰
این تقسیم بندی به نوعی هنوز در

جوشیدن بوده است ۰سنگ گروئنلندی
از سنگها یی است که درپایان عمر دیگ
جوشان زمین برجای مانده است ۰

ارزش مقام

هوش حیوانات
بسیاری از حیوانات از هوش سرشاری
برخوردارند ۰برای مثال بعضی از
حیوانات دربرابر دشمن می توانند
خودرا به حالت مرده در آورندودشمن
را فریب دهند -ویا نوزاد بسیاری از
حیوانات بالفاصله پس از تولد قادرند
به روی پای خودبایستند ،راه بروند
و غذای خودرا تأمین کنند ۰کاری که
نوزاد انسان از انجام آن بشدت عاجز
است  ۰نوزاد مارسمی بالفاصله پس از
بیرون آمدن از تخم می داند چگونه
چنبره بزند  ،چگونه به مهاجم نیش
بزند وخودرا از شر دشمن رها کند۰

آینه های اولیه
درزمان های قدیم انسان برای دیدن
صورت خود یا از آبهای راکد استفاده
می کرد و یا از ظرف هائی مکه ته
آنها کدربود و درآن مقداری آب می
ریختند سود می برد  ٪این ظرفها می
توانستند هرچیزی دربرابرشان قرار می
گرفت انعکاس آن را درخود به وضوح
بوجود بیاورند-کم حواسی دانشمندان

کم حواسی دانشمندان
تاقبل از انقالب  ۱۹۱۱چین که به
رهبری « سون یات سِ ن» رهبر حزب
«کومینگ تانگ» صورت گرفت
مردان چینی مجبور بودند سر خودرا
ببافند  ۰در  ۷دسامبر ۱۹۱۲طی
اطالعیه ای انقالبی مردم اچازه
پیدا کردند بدون موی بافته درانظار
عمومی ظاهرشوند۰
این سنت ها درزمان سلطنت سلسله ی
مانچو درسالهای  ۱۶۰۰میالدی پایه
گذاری شده وبموجب آنها مردم چین
به رعایت قیدوبندهای بسیاری
ملزم شده بودند اما بموجب همان
اعالمیه ی انقالبی تمام این قیود از
جمله اجبار به بلند کردن ناخن ها

شماره  - 77سال هفتم

قدیمیترینسنگرویزمین
دانشمندان قطعه سنگی را درگروئنلند
کشف کردندو عمر آن را به حدود
 ۳میلیاردو  ۸۰۰میلیون سال پیش
تخمین زدند ۰میدانیم عمر زمین حدود
 ۴/۵میلیارد سال است بنابراین سنگ
مزبور  ۷۰۰میلیون سال از کره زمین
جوان تراست  ۰اما چرا سنگی کهنسال
تراز این تا کنون پیدا نشده است ؟
زمین شناسان می گویند تا  ۴میلیارد
سالپیش سطحکرهزمیندیگجوشانی
بود که پراز مواد و سنگهای گداخته بود
زمین را درآن روزگاران به قابلمه آشی
تشبیه می کنند که غلغل درحال

شماره -77سال هفتم

اینشتین که از این عمل او خیلی
خوشحال شده بود گفت :
 خیلی متشکرم دختر جان آیا ممکناست بگوئی اسمت چیست ؟
 اسم من کالرا اینشتین است بابا منونمی شناسی؟

گفت :
 چه شده ؟ چرا آهنگتان را قطعکردید؟

مشهور
اساتید به کم حواسی
درزمان
هستند ۰داستان زیر
حیات آلبرت اینشتین دانشمند
مشهور برای او ساخته شده بود:
 روزی اینشتین درتراموا نشستهبود وچنانکه عادتش بود عینکش را
روی نیمکت درطرف راستش گذاشته
بود وچند دقیقه که گذشت کاغذی
از چیبش بیرون آورد تا مطالعه کند
ولی هرچه با دستهایش درطرف چپ
نیمکت بدنبال عینک گشت آن
را پیدا نکرد ۰دراینموقع دختر بچه
ای که ناظر جریان بود جلو رفت
وعینک را از روی نیمکت درطرف
راست دانشمند برداشت و به او داد۰

بعد از جنگ سختی که بین تیمور لنگ
وسلطان بایزید پادشاه عثمانی که یک
چشم بود روی داد لشگریان بایزید
شکست خوردند وخودش به دست
سپاهیان تیمور افتاد۰وقتی بایزید را
درحالی که دست وپایش در ُغل وزنجیر
بود نزد تیمور لنگ آوردند تیمور بدیدن
او ناگهان شروع به خندیدن کرد ۰سلطان
بایزید که با وجود شکست واسارت
همچنان غرور سلطنت را درسرداشت
نسبت به این عمل اعتراض کرد تیمور
درجواب گفت :
 ازاین خنده قصد توهین به تورا نداشتمبلکه پیش خودم فکر می کردم خداوند
بزرگ برای سلطنت و افتخارات مادی
چقدر کم اهمیت قایل است که آن را
به آدم یک چشمی مانند تو وموجود
لنگی مثل من می بخشد۰

حاضر جوابی

حاضران دربن بست عجیبی گیر کرده
بودند وهمه از سر نوشت لیست به
وحشت افتاده بودند ولی آهنگساز نابغه
به آرامی جواب داد:
 برای آنکه ادب حکم می کند وقتیامپراتور صحبت می کنند همه ساکت
باشند۰

علت جنگ
ژول سزار یا به قول ایتالیائی ها «
کایوس ژولیوس سزار» متولد سال ۱۰۱
قیل از میالد دررم پس از یک دوران
زندگی پرافتخار درسال  ۴۴قبل از میالد
بدست عده ای از سیاستمداران مخالف
دروسط مجلس سنا به قال رسید۰
ژول سزار بیشتر ایام عمر خودرا در
میدانهای جنگ گذراند که یکی از
مهمترین جنگهای او جنگ با « ُگل
ها» درطی سال های  ۵۸تا  ۵۱قبل
از میالد بود ولی جالب اینجاست که
سزار این جنگ را بخاطر بدست آوردن
افتخار و شهرت آغاز نکرد بلکه برای
فرارازدست طلبکاران عازم سرزمین
ُگل (فرانسه امروزی) گردید وپس
از هفت سال جنگ با بدست آوردن
گنجینه ای گرانبها از غنیمت به رم
بازگشت وقسمتی از آن اشیاء قیمتی را
به طلبکاران خودداد۰

فرانتس لیست آهنگساز ونوازنده ی
معروف مجارستانی ()۱۸۱۱ -۱۸۸۶
بدعوت نیکالی اول تزارروسیه به آن
کشور رفت تا برای امپراتور پیانو بزند۰
یک روز که لیست داشت در حضور
نیکال ودرباریان پیانو می زد متوجه شد
که امپراتور اصال توجهی به او نداردوبا
صدای بلند با اطرافیانش مشغول حرف
زدن است  ۰لیست از مشاهده ی این
عمل تزار  ،دست از نواختن کشید و
آهنگی را که شروع کرده بود ناتمام
گذاشت ۰
تزار که از عمل لیست عصبانی شده بود

آزادی
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پُرسش

وپاسخ

حقیقت معنوی است.

علمی

سیاره های خاکی
مشتری  ،زُحل  ،اورانوس و نپتون را
سیارات «مشتری سان  »Jovianمی
گویند۰این ستارگان  ،سیارات بزرگی

باد شینوک
چینوک یا شینوک باد گرمی است
که از دامنه های شرقی سلسله جبال
راکی برمی خیزد و معموال باعث گرم
شدن دشت شرقی راکی می شود۰

قطر داردواما کوچکترین تخم پرنده
حدود یک سانتیمتر درازا دارد و
متعلق به مرغ مگس خواری است که
در جامائیکا است ۰مرغ کیوی هم که
در نیوزیلند دیده می شود (عکس
زیر)تخم هائی بوزن نیم کیلوگرم می
گذارد۰

رشد گیاهان
مرصف هوا درطول عمر
یک نفر درطول عمر خود چقدر هوا
را می بلعد ؟دانشمندان با محاسبات
دقیق به این نتیجه رسیده اند که
هرانسان درطول عمر خود حدود ۷۵
میلیون گالُن برابر با  ۲۸۴میلیون لیتر
هوارا به ریه های خود می فرستد تا
ممد حیات و مفرح ذاتش باشد ۰ما در
هردقیقه اگر درحالت خوابیده باشیم
به دو گالن هوا برابر با  ۷/۵لیتر نیاز
داریم و چنانچه نشسته باشیم در هر
دقیقه  ۴گالن برابر با  ۱۵لیتر هوای
پاک را باید به ریه های خود بفرستیم۰
و زمانی که درحال راه رفتن هستیم
میزان هوای مصرفی درهردقیقه به
 ۶گالن برابر با  ۲۳لیتر می رسدو

کنند ۰امگا سه را از منابع حیوانی
و گیاهی می توان بدست آورد ۰ولی
بیشتر درروغن ماهی و روغن کریل
وجوددارد ۰تجارت این ماده مفید

سالیانه مبلغی معادل چند میلیارد
دالر نصیب فروشندگان آن می کند۰
فقط در آمریکا هرسال حدود ۲/۶
میلیارد دالر صرف خرید این چربی
مفیدمی شود ۰منابع حیوانی امگا
سه بیش از منبع گیاهی ازاین چربی
برخورداراست  ۰اُمگا سه بیشتر برای
تقویت قلب  ،پائین آوردن میزان
کلسترول وافزایش فعالیتهای مغز
مفید است  ۰همچنین برای سالمت
کودکان تأثیر شگرفی دارد۰

 ۱۵۰۰میالدی در هلند چک مورد
استفاده بوده است  ۰درقرن  ۱۶میالدی
آمستر دام مرکز فعالیتهای تجارتی و
کشتیرانی جهانی بود ۰مردم بجای
اینکه پول خودرا در منزل نگهداری
کنند تصمیم گرفتند آن را نزد
بانکداران هلندی به امانت بسپارند و
برای نگهداری پولشان حق الزحمه ای
به این بانکداران می پرداختند۰کم کم
صاحبان پول توانستند نظر بانکداران
را بااین پیشنهاد همراه کنند که با
ارسال یک یادداشت و یا درخواست
کتبی به بانک مقداری ازپولی که
در حسابشان به ودیعت نهاده شده
دریافت کنند ویابه آورنده ی آن
یادداشت پرداخت شود۰و ازاین جا
چک بوجود آمد۰

قدمت هندوئیزم

تاریخچه چک
باألخره زمانی که می دویم میزان
هوای مورد نیاز ما درهردقیقه به ۱۲
گالن یعنی  ۴۵لیتر می رسد۰

فواید ُامگا ۳
اُمگا تری نوعی چربی است که برای
سالمت بدن فوق العاده الزم است و
پزشکان و متخصصین تغذیه برای
مصرف آن سفارشهای زیادی می
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تاریخ استفاده از نخستین چک بانکی
مشخص نیست  ۰بعضی می گویند در
حدود سال ۳۵۰قبل از میالد رومی ها
از چک استفاده می کردند ۰اما این
بیشتر به یک غلو می ماند تا ریشه
داشتن در حقیقت ۰
آنچه مسلم است در حدود سالهای

آزادی

آئین هندو یا هندوئیزم دربین بیش از
 ۹۰۰میلیون از مردم هند  ،نپال و سایر
نقاط دنیا معتقد دارد ۰برخالف ادیان
دیگر که مؤسس آن یک نفر است ،
هندوئیزم پایه گذارمشخصی ندارد۰
هندو ئیزم پس از مسیحیت و اسالم
سومین دین پر طرفدار جهان است ۰
واژه ی هندوئیزم از هندو گرفته
شده که یک واژه ی فارسی است و
بمعنی «رودخانه» است  ۰اکثریت
قریب باتفاق مذاهب موجود مردم

را به یکتاپرستی دعوت می کنند
اما هندوها بعضی به خدای «شیوا»
ویا«ویشنو» باوردارند و آن را خدای
واقعی می دانند درحالیکه دیگر
هندوها به وجود «برهمن» باور دارند
عده ای از هندوها به «ودا»(مجموعه
ای از نوشته های مذهبی قدیمی )
معتقدند وبعضی به برهمن (طبقه ی
روحانی) عقیده دارند ۰عده ای هم
هیچیک از اینهارا نمی پذیرندوبه
خدایان دیگری پای بندند۰اگرچه
هندوئیزم تاریخ معینی برای شروع
خود ارائه نمی کند اما قدمت آن
به حدود دوهزارسال پیش از میالد
مسیح می رسد۰

کاباال چیست؟
کاباال (به عبری :קַ ָבּלָ ה ،به معنای
واقعی کلمه «دریافت ویا سنت»است)
یک روش باطنی ،نظم و انضباط ،و
مکتب فکری است که در یهودیت
نشات گرفته است .یک کابالیست
سنتی در یهودیت است Mekubbal
קּובּל) نامیده می شود.
(به عبریְ :מ ָ
تعریف کاباال با توجه به سنت و اهداف
کسانی که به آن عقیده دارندمتفاوت
است ،از نظر مذهبی کاباال بخشی
جدایی ناپذیر از یهودیت است ،کاباال
مجموعه ای از آموزه های رمزی است
که رابطه بین یک تغییر ناپذیر ،ابدی
و مرموز (خدا) و جهان فانی و محدود
(مخلوق خدا) است .در حالی که
کاباالبه شدت از سوی برخی از فرقه
های مذهبی دنبال می شود،اما بیانگر
عقایدهیچ فرقه مذهبی نیست .کاباال
پایه وبنیان ادیان صوفیانه است۰
کاباال به دنبال تعریف ماهیت جهان
و انسان ،طبیعت و هدف از وجود ،و
دیگر مسائل مختلف هستی شناختی
است.کاباال ارائه روشی برای کمک به
درک مفاهیم و در نتیجه رسیدن به
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هستندکه دراصل از عناصر سبک
مانند هیدروژن و هلیوم شکل گرفته
اند ۰اما ستارگانی نظیر عطا ُرد ،ونوس ،
زمین و مریخ ستارگان خاکی هستند۰
این سیارات از نظر حجم کوچکند۰
سطح آنها سخت است و از سنگ
وآهن تشکیل شده است ۰پولوتو»
نیز بنظر می رسد که جزء طبقه بندی
سیاره های خاکی است اما نحوه ی
پیدایش آن با دیگر سیارات تفاوت
دارد۰

گیاهی که سریع ترین رشد را دارد
بامبو یا خیزران است بامبو می تواند
در ۲۴ساعت حدود یک متر (تقریب ًا
سه فوت) رشد کند۰قسمتی ازاین
رشد به دلیل تکثیر سلولی است و
بخشی ازآن نیز به بزرگ شدن سلول
است  ۰بسیاری از گیاه شناسان براین
باورند که در محیط ساکت بویژه شب
هنگام می توان حتی صدای رشد
خیزران را شنید ۰خیزران درساخت
اِل ِمان های چراغ برق  ،در اسکلت
بندی ساختمان و در ساخت قلم نی
و بسیاری از موارد دیگر بکار می رود۰
قدرت استقامت نی خیزران گاهی از
آهن وفوالد نیز بیشتراست ۰

وسیع ترین بیابان جهان
بیابان مکانی است که نزوالت آسمانی
(باران  ،برف و )۰۰۰کمی دارد و از
پوشش گیاهی بی بهره است  ٪بیابانها
بیشتر درشمال وجنوب خط استوا
بوجود می آیند ۰بادی که معموال بر
فراز بیابانها و کویرها می وزد باعث
می شود که باران یا دیگر نزوالت
برسطح بیابان نبارد۰بیابان «صحرا»
در شمال آفریقا بزرگترین کویر جهان
است که وسعتش سه برابر دریای
مدیترانه است  ۰درآمریکا هم کویر
بزرگی است که در جنوب کالیفرنیا
واقع شده و کویر موجاوه Mojaveنام
دارد
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طول یک سال
طول یک سال تقویمی چقدراست ؟
طول یک سال تقویمی فاصله زمانی
بین دو اعتدال بهاری است و دقیق ًا
برابر با  ۳۶۵روز و  ۵ساعت و ۴۸
دقیقه و  ۴۶ثانیه است ۰در حال
حاضر تقویم گریگوری برای نگهداری
حساب روزها ی سال بکار میرود که
هرچهارسال یکبار یکروز به ماه فوریه
افزوده می شود وآن را سال کبیسه
می گویند ۰تقویم گریگوری بسیار
شبیه تقویم جاللی است  ۰درتقویم
جاللی که درایران و افغانستان و
چند کشور دیگر مورد استفاده است
هر چهارسال یک بار یک روز به ماه
اسفند افزوده می گردد ۰تقویم جاللی
یکی از دقیق ترین تقویم های جهان
به شمار می رود۰

بزرگرتین تخم پرنده
مرغ فیلی که درماداسکار زندگی می
کرد و اکنون نسل آن منقرض شده
بزرگترین تخم هارا می گذاشت ۰
این مرغ قادر به پرواز نبود ۰بعضی
از تخمهای مرغ فیلی حدود ۳۴
سانتیمتر طول و  ۲۴سانتیمتر قطر
آن بود بزرگترین تخمی که مرغ
زنده امروزی می گذارد متعلق به
شترمرغی است که در شمال آفریقا
دیده می شود۰طول این تخم ها ۱۵
تا  ۲۰سانتیمتر و  ۵تا  ۱۵سانتیمتر

آزادی

مرصف کالری
همه ما درفعالیت های روزانه خود
نگران سالمت و وضع جسمانی
خودهستیم برای خوردن هرغدائی
ابتدا به مقدار کالری که به ما می دهد
توجه می کنیم و پس از آن به فعالیت
هائی که باعث سوزاندن آن کالری ها
می شود می پردازیم  ۰برای اینکه
کمی شمارا از میزان مصرف کالری
دربدن خود آگاه کنیم به چند مثال
بسنده می کنیم :
مدت زمان هرفعالیتی که ذکر می
شود یک ساعت است :
 ۶۸۴کالری
رقص آئروبیک
 ۵۰۰کالری
		
بسکتبال
دوچرخه سواری
باسرعت ۵/۵مایل
 ۲۱۰کالری
		
درساعت
دوچرخه سواری
باسرعت  ۱۳مایل
 ۶۶۰کالری
		
درساعت
		
بیل زدن
 ۳۶۰تا ۴۲۰
 ۲۰۰کالری
		
باغبانی
 ۳۰۰کالری
		
نرمش
 ۱۵۰تا ۲۲۰
گلف بازی

عضله خیاطه کدام است؟
رانSartorius

عضله خیاطه یا عضله
بلندترین ماهیچه دربدن انسان است
این عضله از ازکمر تا زانو ادامه داردو
کارآن حرکت دادن زانو و مفصل ران
Hipاست  ۰اما بزرگترین ماهیچه از
نظر حجم کفل یا ماهیچه ی سرین
است که کار آن راست نگاه داشتن
مفصل ران و حرکت استخوان ران
می شود۰
دربین عضالت موجود دربدن انسانها،
یک عضله وجوددارد که دراشخاص
مختلف متفاوت است  ۰این عضله که
 platysmaنام دارد تمام منطقه باالی
سینه تا زیر چانه را می پوشاند۰این
عضله دربعضی بزرگتر دربرخی
کوچکتر است و دربعضی از افراد اصال
وجود ندارد۰
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محمد علی در آخرین روزهای عمر خود
یورو نیوز :درگذشت محمد علی،
اسطوره دنیای بوکس دوستدارانش را
در سراسر جهان در غم و اندوه فرو برد.
قهرمان سنگین وزن دنیای مشت زنی
که سال ها از بیماری پارکینسون رنج
می برد روز پنحشنبه دوم ماه جون به
دلیل اختالل در دستگاه تنفسی در
بیمارستانی در شهر فونیکس در ایالت
آریزونای آمریکا بستری شد و جمعه
شب در سن  ۷۴سالگی چشم از جهان
فروبست.
اسطوره دنیای مشت زنی که با نام
مستعار«بزرگترین»همشناختهمیشود

در  ۱۲سالگی به رینگ مشتزنی قدم
گذاشت و در سن  ۳۹سالگی ،در سال
 ،۱۹۸۱با  ۵۶پیروزی در ۶۱مبارزه ،از
دنیای بوکس خداحافظی کرد.
او در میدان مبارزه ،مشت زنی َق َدر
و بالمنازع و در عرصه اجتماعی هم
انسانی جذاب و مثال زدنی بود .به جز
قهرمانی در عالم ورزش ،محمد علی
در جنبش مدنی سیاه پوستان آمریکا
هم چهره ای مطرح به شمار می رود.
او در جوانی و پس از گرویدن به اسالم
به جای کاسیوس کلی ،نام محمد علی
را برای خود برگزید.

زآنجا
ا

ازاینجا

محمدعلی کلی سرانجام به مرگ باخت

ازهمه جــــــــــــا
شانس زنده ماندن مبتالیان به سرطان لوزالمعده دوبرابرشد

مناطق زیبای جمهوری آذربایجان
مناظر نواحی شمال شرق کشور
جمهوری آذربایجان خیره کننده
است .کوههای اطراف روستای
دورافتاده خینالیق در استان قوبا
جای مناسبی برای فرار از دردسرهای
زندگی روزمره است .در این جا امکان
کوهپیمایی هم وجود دارد.
نکاتی درباره آذربایجان
آذربایجان بزرگترین کشو ِر جنوب
ناحیه قفقاز است ۰پایتخت این کشور
باکو و دومین شهر بزرگ آن گنجه
(شهر نظامی گنجوی) است۰
این کشور در ساحل غربی دریای خزر
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واقع است
جمعیت آذربایجان ۹میلیون و۶۰۰
هزارنفر است
مساحت این کشور  ۸۶,۶۰۰کیلومتر
مربع است
یکی از مسئوالن دفتر گردشگری
در استان قوبا می گوید« :من عاشق
اینجا هستم .اینجا به خاطر طبیعت
فوق العاده ای که دارد محل مناسبی
است برای اینکه از چیزیهایی که در
شهر فکر و ذهنمان را آزار می دهد
خالص شویم».
ارتفاع کوههای این منطقه تا ۲۰۰۰
هزار متر باالتر از سطح دریا می رسد.

آزادی

فصل گرما ،ویروس زیکا و لزوم آگاهی رسانی به زنان باردار

پژوهشگران
بی بی سی :
بریتانیایی میگویند استفاده از
درمانی ترکیبی ،می تواند شانس
زندگی مبتالیان به سرطان
لوزالمعده را تا دو برابر افزایش
دهد.
سرطان لوزالمعده ،یکی از صعب
العالجترین و کشندهترین انواع
سرطان به شمار میرود.
این پژوهشگران میگویند
استفاده از دو نوع داروی شیمیایی
میتواند به مبتالیان این سرطان
کمک کند.
پژوهشگران میگویند ۲۹
درصد از هفتصد بیماری که
پس از جراحی و برداشته شدن

تومور بدخیم ،از این داروهای
ترکیبی استفاده کرده بودند،
دستکم «پنج سال» زنده ماندند.
در مقام مقایسه ،تنها  ۱۶درصد از
بیمارانی که از درمان های متداول
استفاده می کنند ،تا پنج سال
پس از عمل ،زنده میمانند.
دانشمندانمیگویندرویکردهای
جدید برای درمان سرطان
میتواند آغازگر دوره جدیدی
برای درمان آن باشد.
به گفته آنها ،یافتههای جدید
نشان میدهند که با چنین
رویکردهایی ،بهبود چشمگیری
در بیماران مبتال به وجود میآید.
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گروگان پیشین و وابسته نظامی آمریکا در ایران درگذشت
رادیوفردا :توماس شیفر ،سرگرد
بازنشسته نیروی هوایی آمریکا ،که
در شمار  ۵۲گروگان آمریکایی۴۴۴ ،
روز را در ایران در اسارت گذراند ،روز
جمعه سوم جون در  ۸۵سالگی در
آریزونای آمریکا به دلیل عارضه قلبی
درگذشت.
آقای شیفر که آخرین وابسته نظامی
آمریکا در ایران بود ،به دلیل رتبه
نظامیاش از سوی گروگانگیران متهم
بود که «النه جاسوسی» آمریکا در
ایران را هدایت میکرده و از این رو
از نخستین روزهای گروگانگیری در
سفارت آمریکا در تحت توجه ویژه
گروگانگیران بود.
او در دوران گروگانگیری ،چندین بار
با چشمان بسته مقابل دوربینهای
تلوزیونی قرار گرفت و به زندان و
اعدام تهدید شد.
به گزارش اسوشیتدپرس ،آقای شیفر
همچنین  ۱۵۰روز از دوران اسارت
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خود را در سلول انفرادی سپری کرده
بود و دو هفته ابتدایی اسارتش را در
سلولی سرد و مرطوب ،تحت بازجویی
مداوم قرار داشت ،در حالی که چیزی
جز یک پتوی نازک در اختیارش قرار
نگرفته بود.
او در گفتوگویی در سال  ۲۰۰۴گفته
بود که در دوران اسارت تحت فشار
زیادی بود تا «به لحاظ جسمی و
روانی» بشکند.
آقای شیفر جزو آخرین دسته از
گروگانهایی بود که در  ۳۰دی ماه
 ۵۹از اسارت رها شد و آن طور که
اسوشیتدپرس نوشته ،دقایقی پس از
حضور در هواپیمایی که گروگانها را
به آمریکا برمیگرداند ،کمکخلبان از
او خواست تا صندلی او را در اتاقک
خلبان بگیرد.
این افسر سابق نیروی هوایی آمریکا،
دو سال پس از بازگشت به آمریکا از
خدمت در نیروی هوایی ایاالت متحده
بازنشسته شد.

صدای آمریکا :با آغاز تابستان و فصل
تعطیالت ،و با توجه به شیوع بیماری
زیکا ،انتظار میرود که توصیههای
پزشکی و هشدارهای بهداشتی
امسال بیشتر بر زنان باردار و ارائه
آموزشهای الزم به آنها متمرکز باشد.
این ویروس از سال  ۱۹۴۷میالدی
وجود داشته و عملکرد ویروس و
شناخت ما از تاثیر آن بر روی جنین
تفاوت چندانی با گذشته نکرده است؛
اما با توجه به پیشرفتهای اخیر،
میتوان با روشهای مؤثرتری از ابتال
به آن پیشگیری کرد.
راجندرا کاپیال استاد بیماریهای
عفونی دانشگاه پزشکی راتگرز
ایالت نیوجرسی میگوید از تاثیر این

ویروس بر جنین انسان بطور کامل
یقین نداریم ،اما احتمال بسیار باالیی
هست که زیکا در بروز ناهنجاریهای
جنینی تاثیر دارد.
به گفته او از میان هر پنج زن باردار،
تنها یک نفر مبتال به این بیماری که
همراه با تب و درد است میشود.
عالئم این بیماری شبیه سرماخوردگی
است و زنان باردار باید بسیار مراقب
باشند و آن را جدی بگیرند.
انتظار نمیرود ویروس زیکا ،که در
آمریکای جنوبی و مرکزی و حوزه
کارائیب گسترش یافته ،در آمریکای
شمالی و اروپا و آسیا نیز فراگیر شود،
اما لزوم پیشگیری از ابتال به آن ،در
جلوگیری از انتقال آن مؤثر است.

تقسیم بازار ایران بین بوئینگ وایرباس
تهران -ایرنا -مدیر فروش بوئینگ
با بیان اینکه می توان انتظار داشت
که بازار ایران به صورت  50-50بین
بوئینگ و ایرباس تقسیم شود،گفت:
بوئینگ میخواهد راهی برای تامین
مالی ایران پیدا کند تا از تحریمهای
دالری علیه ایران عبور کند و قرارداد
فروش ،اجرایی شود.
«مارتی بنتروت» افزود :معامله با
ایران سود خوبی دارد اما معامله
دالری با ایران ممنوع است و باید
به دنبال راهی برای پرداخت پول به
بوئینگ پیدا کند.
به نوشته گلفنیوز ،بنتروت گفته
است که درتهران با بیش از دو شرکت
هوایی برای فروش بوئینگ مذاکره
شده و اسامی شرکتهای ایرانایر و
ماهان فعال از میان این چند شرکت،

آزادی

منتشر شده است.
پیش ازبوئینگ ،ایران برای خرید
عمده هواپیمای مسافربری با ایرباس
مذاکره کرده بود؛ اوایل بهمن ماه سال
گذشته رئیسجمهوری اسالمی به
ایتالیا و فرانسه سفر کرد و در پاریس
قراردادی برای خرید  118هواپیمای
ایرباس به امضا رساند.
بوئینگ اما هواپیماهای خود را به
دالر میفروشد و بنا بر تحریمهای
باقیمانده آمریکا علیه ایران،
دسترسی ایرانیان به دالر و نظام مالی
آمریکا ممنوع است.
رئیس شرکت بوئینگ نیز با اشاره به
دریافت یک سفارش عمده از ایران
گفت :شما می توانید انتظار داشته باشید
که بازار ایران احتماال به صورت 50-50
بین بوئینگ و ایرباس تقسیم شود
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گش
تی ردمیان کتابها

دکتر همایون آرام  -نیویورک

ُسرب و خطرات آن برای سالمت بدن
ُسرب یکی از فلزات است که در
صورت ورود به بدن کودکان وبالغین
موجب مسمومیت می گردد ۰منابع
سرب بسیار و عبارتند از :خاک  ،هوا
 ،گردوغبار و برخی فرآورده هائی که
در خانه یا اطراف آن به مصرف می
رسد۰بطور مثال رنگهائی که درسابق
بکاربرده می شد۰
درگذشته ازرنگهای آلوده به سرب
برای رنگ کردن خانه ها استفاده می
شد که اکنون کاربرد آنها غیر قانونی
اعالم شده است ۰
کودکان کمتراز سن  ۶سال بیش از
دیگران دذرمعرض خطر مسمومیت
با سرب هستند۰
دربیشتر موارد کودکان با استنشاق
غبارآلوده به رنگ حاوی سرب  ،یا
ازراه دهان با اسباب بازی خود دچار
مسمومیت می گردند ۰سرب همچنین
ممکن است در دوران بارداری از مادر
به جنین منتقل گردد۰
شخص مبتال به مسمومیت غالب ًا
درابتدا بیمار بنظر نمی رسد ،یا
احساس بیماری نمی کند۰

عالئم بیماری ناشی از سرب
عالئم بیماری ناشی ازسرب عبارتنداز:
 تأخیر و ُکندی دررشد۰ اشکال در آموختن۰ قابلیت تحریک و تغییر رفتار۰ بی اشتهائی ۰ کاهش وزن ۰ احساس خستگی ۰ دردشکم ۰ استغراغ۰ یبوست ۰ کاهش شنوائی ۰مسمومیت با ُسرب قابل پیشگیری
است  ۰ولی در حال حاضر نیز سرب
عامل مهم مسمومیت درکودکان
است وهزاران کودک در معرض خطر
هستند۰
بالغین نیز ممکن است بوسیله ی
تماس با سرب دربعضی مشاغل مانند
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نوسازی منازل مبتال به مسمومیت با
ُسرب گردند۰
بخاطر آنکه کودکان کماکان در
معرض خطر مسمومیت با ُسرب
هستند  ،اداره بهداشت ایالت
نیویورک آزمایش میزان سرب
خون را برای همهی کودکان یکساله
ودوساله توصیه کرده است  ۰پزشک
معالج باید از والدین درباره ی تماس
احتمالی کودک کمتر از شش ساله
جویا گردد ۰اگر کودک با سرب
درتماس بوده  ،تکرار آزمایش خون
ضروری است ۰
والدین کودک می توانند ازپزشک
اطفال یا پرستار درمورد ضرورت
آزمایش خون جویا گردند۰

چگونه می توان مسمومیت
سرب را تشخیص داد؟
مهمترین آزمایش برای تشخیص
بیماری ،آزمایش خون است  ۰بااین
آزمایش می توان میزان سرب را
درخون اندازه گیری کرد۰

« جلسه ی مزبور درکاخ ابیض تشکیل
شدو پوالرد وزیر مختار انگلیس
خطاب به قوام السلطنه در جواب
گفت  :این تأخیر مربوط به کسب
اجازه از پارلمان برای چاپ ونشر
اسکناس جدید می باشد و به محض
تصویب الیحه در مجلس و توشیح
ملوکانه اقدام به پرداخت وجوه مورد
درخواست متفقین خواهدشد0
«پوالرد» درحالی که پارا روی پای
خود انداخته بود درصورتی که
سایرین به خصوص قوام السلطنه
بارعایت نزاکت ورفتار وآداب ورسوم
معموله در چنین مجالسی تقریب ًا
رسمی که مذاکرات رسمی دراطراف
روابط دو کشور صورت می گیرد
روی مبل نشسته بودند  ،پوالرد با
مشت روی میز کوبید واظهار داشت
شما مثل زنها پشت سر نمایندگان
خودرا قایم ومخفی می کنید  ۰اینها
کی هستند که شما برای آنها اهمیت
قائل می باشید؟ آنها آدمهای سرسری
واگابوند  Vagabondeهستند0
پیرمردی مثل قوام السلطنه که
رعایت نزاکت را می کرد وفکر نمی
کنم تا آن موقع ازیک سفیر خارجی
چنین جوابی دریافت کرده بود  ،بهت
زده شد ۰پوالرد به فرانسه صحبت
می کرد ۰چون به غیرازمن وابتهاج
که به زبان فرانسه آشنابودیم قوام
السلطنه هم به زبان فرانسه آشنایی
داشت واستعمال کلمه « واگابوند» که
از لغات دشنام آمیز درزبان فرانسه
می باشد واستعمال آن بوسیله ی
پوالرد و نیز خطاب به قوام السلطنه
ومن و آقای ابتهاج که گفته بود شما
مثل زنها هستید وخودتان را پشت
سر نمایندگان مخفی می کنید  ،اجازه
ی تحمل بمن نداد و بدون آنکه از
نخست وزیر اجازه صحبت بخواهم
خطاب به پوالرد گفتم  «:تو کی هستی
؟ وبا اجازه چه مقامی جسارت می
کنی ؟ تو حق نداری چنین جمالتی
را به زبان بیاوری  ۰تو خیال کردی
صاحب قدرت و اختیار مطلق می
باشی و ما تحت امر و اراده ی تو می

 -۱درمان باروش Chelation
عبارتست از تجوبز دارویی که با
سرب ترکیب می گردد وسپس از راه
ادرار دفع می شود ۰کودکان به مقدار
کمتربه این درمان نیازدارند۰
 -۲درمان با ترکیب شیمیائی
اتیلن دی آمین تترا استیک  ،اسید
()EDTA
این درمان درمورد بالغین که میزان
سرب خون آنها بیش از /۴۵/dl
میکرو گرم است انجام می گیرد۰
بسته به میزان سرب خون  ،ممکن
است درمان را تکرار کرد ۰درچنین
آسیب وارده غیرقابل
مواردی
برگشت است ۰
اکنون پیشرفت بسیار برای پیشگیری
مسمومیت سرب در کودکان حاصل
شده است  ۰باوجود این  ،مسمومیت
با سرب برای بسیاری از کودکان
خطرناک است ۰

درمان مسمومیت با ُسرب
اولین اقدام برای درمان درکلیه
ی موارد مسمومیت باسرب  ،از
میان برداشتن مبدأ آلودگی است
 ۰درصورتی که این امر امکان پذیر
نباشد  ،الاقل می توان احتمال بروز
بیماری را کاهش داد ۰بطور مثال می
توان رنگ حاوی سرب را بجای ازبین
بردن پوشاند ۰ازاداره ی بهداشت می
توان اطالعاتی درباره ی روش های
کشف سرب و کاهش آن در محیط
خانواده بدست آورد ۰درمورد کودکان
وبالغین که میزان سرب خون آنها
نسبت ًا پائین می باشد می توان با
اجتناب از تماس با سرب میزان
آن را به حداقل رساند ۰درصورت
لزوم پزشک معالج درمان های زیررا
توصیه می کند:

آزادی
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باشیم ؟
سپس مانند او مشت روی میز کوبیدم
ودرحالی که به سایرین اشاره وبه او
خطاب می کردم گفتم  :ببینید
چطوری روی مبل نشسته وپارا
روی پای خودانداخته ورعایت ادب و
نزاکت را نمی کند  ،اوال پای خودرا
جمع وجور کن و بعد حرفهای خودرا
به زبان بیاور و تصور هم نکن با دولت
وکشور شکست خورده رو به رو شده
ای  ۰ما شکست نخورده ایم بلکه روی
پای خود ایستاده ایم ۰
رنگ از صورت سرخ وسفید پوالرد
پرید  ٪طرز نشستن خودرا تغییر داد
وپس از لحظه ای سکوت برخاست
ورفت  ۰پس از رفتن او قوام السلطنه
از من تشکر کرد وگفت  «:برای ادب
کردن این مرد که هوا برش داشته بود
چاره ای جز نشان دادن عکس العمل
نبود ۰چون جواب های را با هوی باید

هب انتخاب م.ع.آشنا

ساعد ردربخورد با وزری مختار ربیتانیا

پوالرد

داد ومن ازشما صمیمانه تشکر می
کنم که سکوت را شکستید ودرمقابل
او ایستادید  ،چون معلوم نبود «
پوالرد» پس از ادای آن جمله که
قدری هم مکث کرده بود چه جمله ی
توهین آمیز دیگری می خواست

ساعد

به زبان آورد»۰۰۰۰
از کتاب میرزا احمد خان قوام السلطنه
دردوران قاجاریه وپهلوی نوشته ی
باقرعاقلی تهران  ۱۳۷۴صفحه ۲۸۴
و ۲۸۵

انهم ی خصوصی ساعد هب تقی زاده

 ۲۹تبر ۱۳۲۲

دوست عزیزم
بعداز آن که جناب آقای
سهیلی بنده را به سمت وزیر
امور خارجه انتخاب کردند و
به تهران وارد شدم درابتدای
کار به مشگلی برخوردم وآن
این بود که وزیر مختار انگلیس
مستر ویلیام پوالرد تقاضای
توقیف و تسلیم هیجده نفر
از اشخاص مختلف از جمله
جناب آقای دکتر متین دفتری
را نمود واظهار می داشت که

این اشخاص باسیاست محور
همراه او بوده و برخالف ما و
متفقین ماهستند و بایستی
توقیف و تسلیم شوند۰
بنده چون اصوالً تسلیم ایرانی
را درکشور خودمان به خارجی
دارای هیچ مجوزی نمی
دانستم با تقاضای ایشان جدا ً
مخالفت نمودم بطوریکه کار ما
به مشاجره کشید۰

آزادی
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توران شهریاری (بهرامی) در ۱۳آبان
 ۱۳۱۰درشهرکرمان زاده شده است .
شهرت شهریاری به خاطر اشعار ملی
گرایانه ای می باشد که با استحکام
وکمال قابل توچهی سروده شده
اند.وی از بنیان گزاران اتحادیه زنان
حقوقدان ایرانی ونخستین زن از
اقلیت های دینی است که به عضویت
هیئت مدیره ی کانون دادگستری
ایران رسیده است  ..باید دانست که
او شاعر برجسته زرتشتی األصل ایران
است ۰اکنون به ترتیب به زندگی
نامه وتحصیالت وفعالیت های ادبی
واجتماعی او می پردازیم :
توران شهریاری «بهرامی» در ۱۳آبان
 ۱۳۱۰خورشیدی دریک خانواده
زرتشتی ودریکی از محله های دیمی
کرمان بنام محله ی خواجه خضر پا
به عرصه ی وجود گذاشت  .پدرش
شهریار میرزا بازرگان معتبر کرمان
بود که درسرای چهارسوق به حرفه ی
تجارت اشتغال داشت  .پدربزرگ
وی میرزا بهرام ازجمله ی ثروتمندان
نیکوکار کرمان بود که در دوران
حیات خویش درامر دستگیری وکمک
های نقدی وجنسی بصورت پنهانی
به خانواده های براستی مستمند ولی
آبرومند چه مسلمان وچه زرتشتی
دریغ نمی نمود.
توران شهریاری تحصیالت ابتدائی
خودرا در دبستان شهریاری کرمان
وتحصیالت متوسطه را دردبیرستان
دخترانه ی بهمنیار درهمین شهر
سپری کردوسپس برای ادامه ی
تحصیل به تهران عزیمت نمود .وی
پنجمین زن ایرانی بود که موفق به
دریافت پروانه ی وکالت می گردید.
شهریاری درهمان حال به تحصیالت
عالی خویش ادامه داد واز دانشکده
ی حقوق دانشگاه ملی (دانشگاه
شهیدبهشتی امروز) به درجه فوق
لیسانس حقوق نائل گشت .
او درسال  ۱۳۴۳دررشته ی قضائی
فارغ التحصیل شدودر  ۱۳۴۷فوق
لیسانس حقوق را دریافت داشت .
توران شهریاری درسال  ۱۳۳۲بایکی
از اساتید دانشگاه ازدواج کرده است
وازاودارای دوفرزند است که یکی
در حال حاضر استاد دانشگاه برکلی
است .
«فعالیت های ادبی و اجتماعی »
وی  ،نویسندگی وسرودن شعررا
بسیارزود شروع کرد وچون خانواده
اش فرهنگ پرور بودند ذوق شاعری
او بسیارزود شکفته شد ودردوران
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ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنر ایران

محمود نفیسی
از :محمود نفیسی

توران شهریاری (بهرامی)
شاعرملی سرای ایران

بانو توران شهریاری از بنیان گزاران اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی ونخستین زن غیر
مسلمان است که به عضویت هیئت مدیره ی کانون دادگستری ایران رسیده است

دبیرستان شعر می سرود واشعارش
درروزنامه ها ومجالت آن روزگار به
چاپ می رسید.ازهمان زمان درفعالیت
های ادبی واجتماعی حضوری گسترده
داشت  ،حضوری که تا بحال نیز
تداوم دارد .ازجمله وی درچنددوره
به عضویت در انجمن زرتشتیان
تهران وهمینطور درهیئت مدیره
ی انجمن زنان زرتشتی عضو بوده
است  .توران شهریاری هم جنین در
اردیبهشت ماه سال  ۱۳۴۲خورشیدی
به راهنمائی وریاست شادروان خانم
دکتر منوچهریان نخستین زن استاد
ونخستین زن وکیل ایرانی  ،اتحادیه
زنان حقوق دان ایرانی وابسته به
اتحادیه بین المللی زنان حقوق دان
را درتهران بنیاد نهاده ودرعین
حال باسابقه ی  ۴۱سال وکالت در

آزادی

 ۱۸اسفند ماه  ۱۳۸۴خورشیدی از
سوی کانون وکالی دادگستری ایران
بعنوان یکی از  ۱۷نفر اعضای هیئت
مدیره ی این کانون برگزیده شده
است .
او اولین فرد از اقلیت های دینی است
که از سوی دفتر مشارکت امور زنان
وابسته به نهاد جمهوری درشمار
 ۶۰نفر زن نام آور سراسر ایران
قرارگرفته واز سوی وزیر فرهنگ
لوح افتخار دریافت نموده است .
مضامین اشعار توران شهریاری
اشعار توران شهریاری دارای مضامین
اخالقی  -فرهنگی  -اجتماعی وملی می
باشد که بطور ساده وتا حد امکان به
فارسی روان سروده شده اند .وی یکی

از معدود شاعران زن ایرانی است
که بهترین وبیشترین سروده های
ملی ومیهنی رادرباره ایران وفرهنگ
دیرینه این سرزمین ازخودبیادگار
نهاده است واین ازعشق سرشاراو به
ایران وفرهنگ درخشان آن سرچشمه
گرفته است .
زنده یاد دکتر باستانی پاریزی درباره
اشعاراو درمقدمه دیوان « توران
چنین می نویسد« :
شهریاری»
شعرخانم شهریاری درعین استحکام
وکمال بسیارروان ودرخورفهم همه ی
طبقات سروده شده وعالوه بر
جنبه های ادبی  ،حاوی مسائل روز
وسرگذشت های اجتماعی نیز هست.
مثنوی های کوتاه وداستان های
کوچک ذکر شده دردیوان او حاوی
نکاتی آموزشی است که درضمن
تأثیر ادبیات گذشته ی ایران را نشان
می دهد ...وسرانجام اینکه خانم توران
شهریاری یکی ازشعرای سخن سنج
وآگاه وتوانای معاصراست که سبک
خودرا دارد واشعارش پیام موزون سنج
دارد وبردل می نشیند».
آثاراو عبارتنداز «گوهر» که نخستین
کتاب شعراو وهدیه شاعر به مادرش
بودکه درسال  ۱۳۴۵خورشیدی چاپ
ومنتشر شده وتجدید چاپ آن نیز
درآمریکا صورت گرفته است«.نگارزن»
درسال  ۱۳۵۲خورشیدی از سوس
سازمان بین المللی زنان چاپ ومنتشر
شده است .دراین کتاب تصویر ۴۸
زن ایرانی درادوار مختلف تاریخ
پنجهزار ساله ی ایران انتخاب شده
وچهل وهشت رباعی نیز برای این
تصاویر سروده شده است  .و «دیوان
توران» سال  ۱۳۷۹خورشیدی چاپ
ومنتشرشده ودرحجمی متچاوز از
پانصد صفحه مشتمل بر قصاید -
قطعات  -مثنوی ها -غزلیات  -دوبیتی
ها -آفرین یادها و سوگنامه ها وچکامه
های وی می باشد.
بقیه درصفحه ۴۸
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توماس هود فرزند یک کتاب فروش
بود واز کودکی باکتاب و ادبیات
آشنا شد .پس از تحصیالت عمومی
به فعالیت مطبوعاتی پرداخت و
سردبیری چند مجله وماهنامه ی
ادبی از جمله «  »The Germرا به
عهده گرفت .
از آثار او « قصیده ها و خطابه هائی
برای بزرگ مردانOdes and
 ، » Addresses to Great Peopleبستر
مرگ  « ، » The Death Bedسرود
پیراهن « ،» The Song of the Shirt
مرد گمشده  »The Lost Manو «
گذشته وحال  » Past and Presentرا
می توان برشمرد.
هود درنوشته هایش اغلب به مقابله
ومقایسه ی جهل زیبا و نا آگاهی
برلذت دوران کودکی  ،با شناخت غم
انگیز و تجارب وحشت آفرین دوران
بلوغ می پردازد.
توماس هود درزمینه ی هجو و
فکاهی ،شاعر توانائی است ودرادبیات
انگلیس سرشناس است .
نمونه ای از اشعارش را مرور می کنیم :

توماس هود

Thomas Hood

1799-1845

پرتو مفتاح (آموزگار)  -پاریس
.
که هنوززنده است ؛
به یاد می آورم  ،به یاد می آورم ،
جایی که تاب می خوردم .
ومی انگاشتم ؛
پرستوهای درپرواز
چون من ،
ِ
لطافت با ِد شتابنده را
لمس می کنند.
روحم ،
سبکبال ،

چون پرها،
پرواز می کرد ؛
واینک ،
چنین سنگین ،

برکه های سرد تابستان نیز
به سختی می توانند
تب پیشانی ام را فرو نشانند

به یاد می آورم  ،به یاد می آورم ،
آن درختان بلند و تیره را
که زمانی می انگاشتم ،
نوک تیزوبلندشان
به آسمان چسبیده ؛
چه جهل کودکانه ای !
لیک ،
امروز که می دانم ،
بسی بیش از کودکی ،
ازآسمان ها دورم ،
دل ،
به چه خوش دارم ؟

گذشته وحال
به یاد می آورم  ،به یاد می آورم
خانه ای که من ،
درآن زاده شدم
دریچه ای که هربامداد ،
خورشید ،
دزدانه ،
به آن سر می کشید؛
او،
نه هرگز،
لحظه ای زود می رسید؛
ونه هرگز ،
روزرا به درازا می کشید.
اما ؛
اینک می گویم ،
ای کاش شب ،
نفسم را با خود برده بود.
به یاد می آورم  ،به یاد می آورم ،
گل های سرخ وسفید ،
بنفشه ها،
نیلوفران آبی ،
آن گل های پرداخته از نوررا،
آن یاس های بنفش ،
جائی که سینه سرخ ،
آشیان کرده بود.
وبرادرم ،
درزادروزش ،
نهالی کاشت،
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آزادی
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
ویژه ی گفتگوی عاشق ومعشوق

گف
ت
ت
ا
ش
خ
م ـغم و د رم راب و واب و۰۰۰

نظامی گنجوی

نیمایوشیج

حافظ

گفتم  :غم تودارم
گفتا :غمت سرآید
گفتم  :که ماه من شو
گفتا :اگربرآید
گفتم  :زمهرورزان رسم وفابیاموز
گفتا :زخوبرویان این کار کمتر آید
گفتم که  :برخیالت راه نظر ببندم
گفتاکه:شبرواستاوازراهدیگرآید خواجوی کرمانی
گفتمکه:بویزلفتگمراهعالممکرد
گفتا  :اگربدانی هم اوت رهبر آید
گفتم:خوشاهوائیکزبادصبحخیزد گفتم  :به چه ماند مژه ات ؟
گفتا:خنکنسیمیکزکویدلبرآید گفت  :سنان
قدم چه بود؟
گفتمکه:نوشلعلتمارابهآرزوکشت گفتم که  :چو ّ
گفتا:توبندگیکنکاوبندهپرورآید گفت  :کمان
گفتم:دلرحیمتکیعزمصلحدارد؟ گفتم  :چو بیائی چه بری؟
گفتا :مگوی باکس تاوقت آن درآید گفت که :دل
گفتم:زمانعشرتدیدیکهچونسرآمد؟ گفتم  :چه دهم تا نروی؟
گفتا:خموشحافظکاینغصههمسرآید گفت که  :جان

گفتم  :به چه ات اشارتی؟
گفت  :شراب
پس مستی ات چه ؟
گفتم ِ :
خندیدکه  « :خواب»
گفتم«:چوتوخفتی،چهمرابایدکرد؟»
گفتا« :همه حرفها ندارند جواب» هاتف اصفهانی

رغامت

عبیدزاکانی

ردسلسله

ربزیخون من

فخرالدین عراقی

گفتم  :نگرم روی تو
گفتا :به قیامت
گفتم  :روم از کوی تو
گفتا  :بسالمت
گفتم  :چه خوش از کار جهان؟
گفت  :غم عشق
گفتم  :چه بود حاصل آن؟
گفت  :ندامت

چشم رب ها

ابوسعید ابوالخیر

گفتم  :عقلم؟
گفتم  :دل من
گفت که « حیران من است»
گفت که  :خون کرده ی ماست
گفتم « :جانم؟»
گفتم  :جگرم
گفت که  « :قربان من است»۰
گفت که  :آزرده ی ماست
گفتم که«:دلم»
گفتم که  :بریز خون من!
گفت که «:آن دیوانه ،
گفت  :برو
درسلسله ی زلف پریشان من
کازاد کسی بودکه پرورده ی ماست
است»۰
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ـغم عشق

آزادی

گفتم :چشمم ،گفت :به راهش میدار
گفتم :جگرم ،گفت :پر آهش میدار
گفتم که :دلم ،گفت :چه داری در دل
گفتم :غم تو ،گفت :نگاهش میدار

وگتفگی عاشـقاهن

نخستین بار گفتش کز کجایی؟
بگفت از دار ملک آشنایی
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟
بگفت انده خرند و جان فروشند
بگفتا جان فروشی در ادب نیست
بگفت از عشق بازان این عجب نیست
بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟
بگفت از دل تو میگویی ،من از جان
بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟
بگفت از جان شیرینم فزون است
بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟
بگفت آری ،چو خواب آید ،کجا خواب؟
بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟
بگفت آن گه که باشم خفته در خاک
ی در سرایش
بگفتا گر خرام 
بگفت اندازم این سر زیر پایش
بگفتا گر کند چشم تو را ریش؟
بگفت این شم دیگر دارمش پیش
بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ؟
بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ
بگفتا گر نیابی سوی او راه؟
بگفت از دور شاید دید در ماه
بگفتا دوری از مه نیست در خور
بگفت آشفته از مه دور بهتر
بگفتا گر بخواهد هر چه داری؟
بگفت این از خدا خواهم به زاری
بگفتا گر به سر یا بیش خشنود؟
بگفت از گردن این وام افکنم زود
بگفتا دوستیش از طبع بگذار
بگفت از دوستان ناید چنین کار
بگفت آسوده شو ،کاین کار خام است
بگفت آسودگی بر من حرام است
بگفتا رو صبوری کن در این درد
بگفت از جان صبوری چون توان کرد

شماره  - 77سال هفتم

بگفت از صبر کردن کس خجل نیست
بگفت این ،دل تواند کرد ،دل نیست
بگفت از عشق سخت کارت زار است
بگفت از عاشقی خوش تر چه کار است؟
بگفتا جان مده بس دل که با اوست
بگفتا دشمن اند این هردو بی دوست
بگفت از دل جدا کن عشق شیرین
بگفتا چون زیم بی جان شیرین
بگفت او آن من شد زو مکن یاد
بگفت این،کی کند بیچاره فرهاد
بگفت ار من کنم در وی نگاهی؟
بگفت آفاق را سوزم به آهی
چو عاجز گشت خسرو در جوابش
نیامد بیش پرسیدن صوابش
به یاران گفت کز خاکی و آبی
ندیدم کس بدین حاضر جوابی

عظیم نیشابوری

هچ گفت ؟

خواجوی کرمانی

قاصد آمد گفتمش  :آن ماه سیمین بر چه گفت ؟
گفت  :با هجرم بسازد گفتمش  :دیگر چه گفت ؟
گفت  :دیگر پا زحد خویش نگذارد برون
گفتمش جمع است ازپا خاطرم ازسر چه گفت؟
گفت  :سررابایدش ازخاک ره کمتر شمرد
گفتمش  :گمترشمردم زین تن الغر چه گفت؟
گفت  :جسم الغرش را ازتعب خواهیم سوخت
گفتمش  :من سوختم درباب خاکستر چه گفت؟
گفت  :خاکسار جوگردد خواهمش بربادداد
گفتمش  :برباد رفتم درصف ِ محشر چه گفت ؟
شاه نعمت اله ولی :
گفت  :درمحشر بیکدم زنده اش خواهیم کرد
گفتمش  :من زنده گردیدم زخیروشر چه گفت؟
گفت  :خیروشر نباشد عاشقان را درحساب
گفتم که منم ،گفت مجابی داری
گفتمش  :این است احسان  ،ازلب کوثر چه گفت؟
گفتا نه منم ،گفت خرابی داری گفت  :باما برلب کوثر نشیند عاقبت
گفتمش:چونعاقبتایناستزینخوشترچهگفت؟
گفتم که وصال تو کجا یابم من
گفت  :دیگر نگذرد درخاطرم یاد «عظیم»
گفتا که برو خیال خوابی داری
گفتمش  :دیگر بگو ،گفتا :مگر دیگر چه گفت ؟

رباعی

سیمین بهبهانی

چش
رد م چون آهنیی ام

شفیعی کدکنی

گفتی که می بوسم تو را ،گفتم تمنّا می کنم
گفتی اگر بیند کسی؟ گفتم که حاشا می کنم
گفتی ز بخت بد اگر ،ناگه رقیب آید ز در
گفتم که با افسونگری ،او را زسر وا می کنم
گفتی که تلخی های می گر ناگوار افتد مرا؟
گفتم که با نوش لبم آن را گوارا می کنم
گفتی چه می بینی  ،بگو -در چشم چون آیینه ام؟
گفتم که من خود رادر او ،عریان تماشا می کنم . . . .
گفتی اگر از کوی خود ،روزی تو را گویم « :برو»؟
گفتم که صد سال دگر ،امروز و فردا می کنم
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سرگشته ی هوائی

گفتا :تو از کجائی کاشفته می نمایی ؟
گفتم :منم غریبی ،از شهر آشنایی.
گفتا :سر چه داری ،کز سر خبر نداری.
گفتم :بر آستانت دارم سر گدایی .
گفتا :کدام مرغی ،کزاین مقام خوانی؟
گفتم  :که خوش نوایی ،از باغ بینوایی.
گفتا :زقیدهستی،رومستشوکهرستی.
گفتم:بهمیپرستی،جستمزخودرهایی.
گفتا  :جوی نیرزد گر زهد و توبه ورزی.
گفتم :که توبه کردم ،از زهد و پارسائی
گفتا :به دلربائی ما را چگونه دیدی؟
گفتم :چو خرمنی گل ،در بزم دلربائی.
گفتا :من آن ترنجم ،کاندر جهان نگنجم.
گفتم  :به از ترنجی ،لیکن به دست نایی.
گفتا :چرا چو ذره ،با مهر عشق بازی؟
گفتم :از آنکه هستم سرگشته هوایی.
گفتا بگوی خواجو در چشم ما چه بیند؟
گفتم :حدیث مستان س ّری بود خدایی *

گفت و گو

گفتم :این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش؟
گفت :صبری تا کران روزگاران بایدش
گر نسیم و بوسه های نرم باران بایدش
گفتم :آن قربانیان پارآن گلهای سرخ؟
گفت :آری ناگهانش گریه آرامش ربود
وز پی خاموشی طوفانی اش
گفت :اگر در سوک شان
ابر می خواهد گریست
هفت دریای جهان
یک قطره باران بایدش
گفتمش :خالی ست شهر از عاشقان
وینجا نماند
مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش
گفت :چون روح بهاران آید از اقصای شهر
مردها جوشد ز خاک آن سان که از باران گیاه
و آنچه می یباید کنون
صبر مردان و دل امیدواران بایدش

آزادی
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کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

اهلل نوحیان (نوح) بیشترین وبهترین
اشعار طنز خودرا دراین نشریه
منتشر کردکه یکی از آنهارا درزیر می
خوانید:

غم مخور
حافظ

نصرت اهلل نو حیان «نوح» روزنامه نگار  ،شاعرو طنزپرداز

* نوح  ،ازنوادر روزگار ماست  ،با حافظه و کالمی اعجاب انگیز۰
* نصرت اهلل نوح بیش از نیم قرن است که می ُسراید و می نویسد۰
دردوشماره ی گذشته به زندگی
زنده یاد منوچهر محجوبی پرداختم
ونوشته هاوطنزهای اورا خواندید ۰او
ودویاردیگرش نصرت اهلل نوحیان
(نوح) و ممتاز میثاقی (سنگسری)
دوستان گرمابه و گلستان بودند
ودرانتشار نشریه ی طنز هم در کنار
هم  ۰دراین شماره از نوح می نویسم
و سنگسری و طنزهایش را می گذارم
برای شماره ی آینده۰
نوح راباید دید  ،یک جهان صفاست ۰
از نوادر روزگار ماست  ۰پای صحبتش
که بنشینی زمان راازیاد می بری۰
کالم و سخنش شوروحالی داردکه
مسحورت می کند ۰با حافظه ای قوی
وحیرت انگیز که گاه مناسب وبجا
قصیده ای چهل بیتی یا شعری نورا
بی لحظه ای درنگ از حفظ چنان
مؤثر می خواند که حیرت می کنی ۰
صدها اشعار جِ ّد وطنز خودرا با تاریخ
ِ روز وسال  ،محل ُسرایشو جای چاپ
آن همگی از حفظ است ۰
حال ببینیم چنین اعجوبه ای کیست
واز کجا آمده است :

یاد محمد علی افراشته طنز نویس
ومدیر روزنامه ی چلنگر برای او
انتخاب کرده است ۰
نوح از کودکی با شعر آشنا می شود۰
خودش می گوید  «:پدرم دیوان
حافظ در کنار دستش بود ودائم می
خواند ویا برای قوم وخویش ها فال
می گرفت  ۰از همان سالها با حافظ
آشناشدم وبسیاری از اشعارش را
ازبر داشتم ودرمدرسه می خواندم ۰
پدرم که فوت کرد مراهم از مدرسه
بیرون آوردند وبردند به کارخانه ی
ریسندگی درسمنان  ۰همانجا با حزب
توده آشناشدم »۰
نوح درسال  ۱۳۲۹زادگاهش را ترک
کرد ۰به تهران رفت واز همان زمان
فعالیت های ادبی و سیاسیش را آغاز
کرد ۰نخستین شعر او درسال ۱۳۳۰
درروزنامه فکاسی  -سیاسی چلنگر
منتشر شد ۰درهمین زمان همکاریش
را هم با نشریه ی توفیق آغاز کردو
اشعار طنز خودرا با نامهای مستعار
معلم  ،آموزگار  ،سپند ،اسپند،
میخ الشعرا ،بچه ی سمنون و۰۰۰۰
درتوفیق منتشر می کرد که یکی از
معروفترین آنها این شعر بود:

نام او در شناسنامه اش که در تاریخ
 ۱۲آبان ماه  ۱۳۱۰خورشیدی درسمنان
صادرشده نصرت اهلل نوحیان فرزند
غالمحسین و بلقیس است  ۰پدرش و
پدربزرگش کربالئی اکبر هردو نجار
بودند۰وچون اولین درود گر تاریخ
حصرت نوح بوده است  ،در موقع
گرفتن نام خانوادگی نوحیان را
برگزیده اند وتخلص نوح راهم زنده

معلم

زندگی نوح
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خانم وآقای معلم سالم
ماهمه مدیون تو از خاص وعام
کارتو مطلوب ترین کار هست
گرچه دراو محنت بسیارهست
پنجه در اهریمن فقرافکنی
تابرسد برهمه کس روشنی
یافته انسان زتو مقدارخویش
یافته از رنج تو معیار خویش

آزادی

نوح در چلنگر

به مدیریت
روزنامه ی چلنگر
محمدعلی افراشته در  ۱۹اسفند ماه
 ۱۳۲۹منتشر شد ۰نام چلنگر را صادق
هدایت نویسنده ی بزرگ ایران به
افراشته پیشنهاد کرد و او پذیرفت
ونوح همکاری خودرا بااین نشریه
فکاهی  -سیاسی آغاز کردواز نظر

تدریس

نوح با حافظه ی قوی و آگاهی
گسترده ای که درادبیات ایران دارد
 ،سالهاست درشمال کالیفرنیا کالس
های « شناخت اوزان شعرفارسی
وبررسی ادبیات کالسیک ومعاصر
ایران » وهمچنین «حافظ شناسی» را
تدریس می کندکه شوروحالی دراین
کالس هاست و شاگردان ازآن بهره
ها می برند۰
با آرزوی تندرستی ودل خوش برای
نوح وباامید این که سالها همچنان
فعال  ،پویا  ،کوشا باشد وعمرش
درازباد ۰درپایان شعرطنزدیگری را
ازاو می آورم :

فی نصیحة األبناء البشر

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

لطف تو اندر کف من خامه داد
س نامه داد
نکهت حق برن َف ِ
دولت پیروزی این انقالب
ازتو میسر شده ای مستطاب
از تو جوانان به میان آمدند
درحرکت  ،درهیجان آمدند
با نفس گرم خود اندر کالس
ریختی این شورو تکان را اساس
این همه را منشاء و ُمبدع توئی
یاور این خلق توانا تویی
راه تو نابودی ظلم وستم
کارتو بیداردلی  ،دمبدم
دایره ی درس تو معمورباد
خانه ی امید تو پر نورباد

آتشکده ی سرد منتشر کرده است ۰

سیاسی وهمچنین درکارشعر فکاهی
 سیاسی به شاگردی افراشته درآمدو مرید اوشد ۰نوح در مورد چلنگر
نوشته است  «:این روزنامه کوچک که
در چهارصفحه (دوورق) منتشر می
شد دارای سبک وروشی مخصوص
بخود بود ۰درآن ازطنزهای لوس وبی
مزه خبری نبود ،هرشعرونوشته یا
کاریکاتور  ،حامل پیامی بود  ،بیانگر
دردی بود ،منعکس کننده ی حقایق
ووقایعی بود»۰
نوح بخاطر نوشته ها واشعارش وبه
علت چپ روی سیاسی یکی دوبار
به زندان افتاد ۰ازسال  ۱۳۳۹ضمن کار
مستمر درروزنامه ی کیهان (تاسال
 )۱۳۵۸با اکثر مجله ها وروزنامه های
تهران همکاری داشت ۰

بهار به اصطالح آزادی!!

ماه های اول پس از انقالب اسالمی
که دراصطالح بهار آزادی نامیده
میشد  ،روزهای طالئی وخاطره
انگیزی برای مردم  ،مخصوص ًا روزنامه
نگاران  ،شاعران ونویسندگان بود۰
دراین روزها که « ماه عسل » مطبوعات
ودولت بود  ،روزنامه های گوناگونی از
چپ وراست انتشاریافت ۰روزنامه
آهنگر هم که با همکاری جمعی
ازشاگردان وهمکاران محمدعلی
افراشته از جمله منوچهر محجوبی،
ممتاز میثاقی ونصرت اهلل نوحیان
منتشر می شد دربین روزنامه ها
چهره ای خاص داشتوبا طنز تندوتیز
خود ،دولت موقت وچهره های مرموز
ازراه رسیده رازیر ضرب می بردو افشا
می کرد ۰دراین دوره بود که نصرت
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« چندخواهی پیرهن از بهرتن
تن رها کن تا نخواهی پیرهن»
از چه هستی درتکاپو بهر کار
از چه داری غصه ی شام وناهار؟
فرض کن ازراه ظلم و احتکار
کرده ای انبار میلیونها دالر
فرض کن بیکار ماندی بعدازاین
روقناعت کن به یک نان جوین
سیر باید کرد با چیزی شکم
چه فسنجان باشه چه آش کلم
سربزیر و ساکت وافتاده باش
مرد رندی چیست ؟ قدری ساده باش
دم مزن هرگز زکارواقتصاد
گشنه هستی باش  ،جیکت درنیاد
آدمی باید دراین ملک ودیار
باشداز شر سیاست برکنار
ازسیاست الحذر ای باخرد
چون سیاست آبرورا می برد
گر نمیخارد تنت بهر قمه
کم بزن فریاد  ،حقوقم کمه!
فقر فخر است ای پسر هشیارباش
کم بفکر پول ونان وکارباش
گر نمی خواهی شوی آشوبگر
ضد دین  ،ضدوطن  ،ضد بشر خط
بکش دور سیاست یکسره
هرکی هرچی خواست ورداره بره
درسوک مطبوعات
«ماه عسل » مطبوعات روشنگر
٪انقالبی بادولت موقت  ،از چندماه
تجاوز نکرد وآتش زدن کتابفروشی
ها  ،پاره کردن و توقیف روزنامه ها
و تجهیز چماقداران علیه مطبوعات
آغاز شد ۰با برچیده شدن مطبوعات
آزاد  ،بساط همه نوع آزادی برچیده
شد۰
کاریکاتوریست آهنگر کاریکاتوری
کشید درعزای مطبوعات و میناچی
وزیر ارشاد را که الیحه ی مطبوعات
را برای محو مطبوعات تهیه کرده بود
به تصویر کشید ۰دراین کاریکاتور ،
درحالی که تب ِر الیحه ی مطبوعات
برپیکر آزادی مطبوعات نشسته
است جسد آن درتابوت خفته است ۰
میناچی  ،الفاتحه می خواند ودرواقع
فاتحه ی مطبوعات خوانده شد و
روزنامه آهنگر توقیف گردید۰

رفتگر

پس از توقیف آهنگر  ،دوسه نفر از
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آموزگار

گروه آهنگر از جمله نوح وممتاز
میثاقی تالش کردند وامتیاز روزنامه
ای را با نام رفتگر گرفتندو توانستند
بیست شماره آن را منتشر کنند ۰ولی
بازهم مأموران سانسور و چماقداران
نگذاشتندوروزنامه
آنهاراراحت
رفتگر را توقیف کردند۰
شعرزیررا «نوح» درهمان دوران
انقالب درنشریه ی آهنگر چاپ
ومنتشر کرد:

حکمت خدا

ُ
فگاروخمار
شبی باده خواری
روان شد سوی خانه با حال زار
بگفتا به همسر که ای مه لقا
بساطی بیا جور کن بهرما
یه چتول عرق  ،پونه  ،سبزی  ،خیار
غذا هرچه باشد ولش کن بیار
زنش گفت  :ای مرد کوری مگر؟
ازاین شهرواوضاع دوری مگر؟
« نبینی که سختی بغایت رسید
مشقت بحد نهایت رسید»
به آتش کشیدند میخانه ها
شکستند بس جام و پیمانه ها
زمیخوارگان مرده  ،ده ها نفر
دگر اسم مشروب اصال مبر
نداریم یک قطره دیگر عرق
گذشت آن زمان گشته وارو ورق
رجب نیز مثل تو میخواره بود
توی کافه ها دائم آواره بود
پس از قحط ودکا  ،دراین گیرودار
نگشته است ازبی «دوا» ئی خمار
علم کرده وافوروتریاک را
سیه کرده ازدود افالک را
نه شالق خورده نه رسواشده

پس منقلش کلی آقاشده
ِ
بخندید میخواره مرد خمار
بگفتا به زوجه که منقل بیار
« خدا گرزحکمت ببندد دری
گشاید زرحمت در دیگری»

نوشته ها و آثار تحقیقی

درسال  ۱۳۳۶نخستین مجموعه
شعر نوح باعنوان گلهائی که پژمرد
به چاپ رسید  ۰دومین مجموعه ی
شعر او دنیای رنگها درسال ۱۳۴۲
انتشاریافت۰
آثار تحقیقی نوح به ترتیب تذکره
ی شعرای سمنان ( )۱۳۳۷ستارگان
تابان (مقاالت چاپ شده درمطبوعات
پیرامون شعرفارسی) )۱۳۳۸( -دیوان
رفعت سمنانی با مقدمه ی ذبیح اهلل
صفا درسال  ۱۳۳۹منتشرشد ۰پس از
انقالب  ،مجموعه ی اشعار سیاسی
نوح بانام فرزندرنج انتشاریافت ۰
درهمین سالها نوح مجموعه ی
کارهای محمدعلی افراشته رادرسه
جلد با عنوانهای مجموعه ی شعر
محمدعلی افراشته (چهل داستان ،
نمایشنامه ها  ،تعزیه ها و سفرنامه )
گرد آوری و چاپ کرد۰همچنین تنظیم
وچاپ آثار عجم اثر فرصت شیرازی
همراه با بررسی آثار وزندگینامه مؤلف
درسال  ۱۳۶۲از دیگر کارهای نوح
است  ۰درآمریکا نیز نوح  ،دوره ی
روزنامه ی فکاهی  -سیاسی آهنگر
چاپ ایران را با مقدمه ای پیرامون
چگونگی پیدایش  ،انتشار و توقیف
آن تجدید چاپ کردو چندی است که
نوح  ،گزیده ای از اشعار خودرا بانام

آزادی

« اال گر بخت مندو هوشیاری»
مکن درعمرخود آموزگاری
که از این کار جانت برلب آید
به چشمت روزروشن چون شب آید
اگر مغزی برایت مانده باشد
زدادوقال وقیل ازهم بپاشد
حسن بنشین  ،تقی ساکت  ،رضا هیس!
چرا کردی غضنفر جای خود خیس
علی  ،جای خودت بنشین آزام
محمد  ،کم بکن ریم دام دارام رام!
بیا پرویز فوری پای تخته
بلد نیستیم آقا  ،این درسا سخته!
رضا  ،دستت چیه ؟ هفت تیره آقا
کجارفتی تقی ؟ این زیره آقا
چرا بازواشده نیشت جهانگیر
آقا دسمالمون افتاده این زیر
آقا ما دس به آب داریم  ،اجازه س؟
آقا اصغر میگه ریختت قراضه اس
خالصه با تمام دادوبیداد
ازصب میزنی تاشام فریاد
که ُ
حقوقت تازه قد یک سپوره
معلم را ببین اوصاع چه جوره!
زبعدسالها شب زنده داری
بخوان جبروحساب وکوفت کاری
سر پیری بخوان بارنگ ضربی
برای بچه ها «دو ،ر ،می  ،فا ،سی»
بکش فریاد تاجانت درآید
بپای بچه ها عمرت سرآید
شده این حاصل آقا معلم
تالش باطل آقامعلم
خدایا آخر این هم بنده ی تست
زلطف بی حدت شرمنده ی تست
نمی خواهد زتو غلمان وحوری
بده اورا حقوق سرسپوری
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قسمت ششم

نویسنده  :گردباد

اکبر الستیک پنچر ُکن َ :ال َپک
مژگان یک دفعه متوجه سوال شد و
گفت :هی ِونت شاپینگ.
آقای عامدی خوشحال شد و گفت:
آفرین .این شد جواب .هی ِونت
شاپینگ .نه اینکه هی ِونتس .در زمان
گذشته سوم شخص مفرد دیگه فعل
اش اس نمی گیره .زمان حاضر رو چند
هفته پیش خوندیم.
مژگان که خوشحال شده بود جواب
درست داده بود با لبخند گفت :بله.
معلم شروع کرد به تمرین زمان
گذشته و مژگان دوباره به دنیای خیال
مسافرت کرد .شک داشت که آیا
امروز سر قرار با اکبر برود یا نه.
مریم که فکر می کرد اص ً
ال کار درستی
نیست واعتقاد داشت این پسره عالف
و بیکار و ول است و به درد نمی خورد.
مژگان در فکرش یاد صحبت با مریم
که قبل از کالس کرده بودند افتاد.
مریم گفته بود :حاال باز افشین رو بگی
یه چیزی .باز یه قیافه غلط اندازی
داره .ولی این اکبر نه اسمش درست
وحسابیه و نه طرز لباس پوشیدن اش.
حتم ًا با این موتورش تو خیابونا ویراژ
میده و مزاحم دخترای مردم میشه
و دله دزدی می کنه .نکنه گولش رو
بخوری مژگان .این پسره برای تو
دردسر ایجاد می کنه .یادته اون پسره
عبداهلل رو که اسم خودش رو گذاشته
بود ا ِبی؟ یادته چه بالیی سرت آورد؟
اومد در خونه تون و آبروریزی کرد؟
اگه پدرت نزده بودش می خواست هر
روز بیاد دم درمنزلتون و قشقرق به
پا کنه.
مژگان :ا ِبی؟ اون که پسر بدی نبود.
ولی خوب یک کمی احساساتی بود.
مریم :احساساتی؟ احساساتی چیه؟
اون پسره اص ً
ال خل بود .چاقوکش بود.
فکر می کنم ساواکی هم بود .دیدی
چه دردسری برای پدرت درست کرد؟
بعد سرش را آورد جلو و به آهستگی
گفت :یادته نزدیک بود پدرت رو
بندازه زندان؟ کلی براش پرونده
سازی کرده بود .اتهام زده بود که
پدرت به شاه فحش داده .می دونی که
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چه جرم بزرگیه؟
مژگان یاد ا ِبی افتاد .از این که ا ِبی انقدر
خاطرش را می خواست احساس گرمی
داشت .با حرف های قشنگی که می زد
دل مژگان را می برد .مژگان چون
برادر نداشت کارهای پسرهای جوان
برایش جالب بود .ولی مریم چهار
تا برادر داشت .دوتا از برادرهایش
را عم ً
ال خود مریم بزرگ کرده بود
و دوتاشان هم بزرگ تر از او بودند.
به همین دلیل مریم جنس مردها را
خیلی بهتر از مژگان می شناخت.
مژگان :ساواکی چیه؟ پدرش کارمند
قبلی ساواک بود که بیرون اومده بود.
مریم :کسی از ساواک بیرون نمی یاد.
یعنی فکر می کنی اونجا چی کار می
کنن؟ مردم رو شکنجه می کنن .از
جوونا اعتراف دروغ می گیرن .بعدشم
تیر بارون شون می کنن .شرط می
بندم پدر این اکبر هم ساواکیه .خدا
می دونه چند تا خانواده رو سیاه پوش
کرده.
مژگان :نه بابا مریم جون .ترمز کن.
اگه ساواک و ساواکی نبود می دونی
اوضاع مملکت چی می شد؟ مردم به
جون هم می افتادن .تازه ما که این
اکبر رو چند دقیقه بیشتر ندیدیم و
تو داری در موردش داستان می بافی.
ساواکی چیه .پسر خوبیه.
می دونم تو درس هاش هم حتم خیلی
زرنگه .شاید کالس نهم دبیرستانه.
مریم :زرنگ؟ کالس نهم؟ مطمئن باش
دبستان رو هم تموم نکرده و االن توی
ساندویچ فروشی شاگردی می کنه.
مریم سعی در تخریب کامل تصویری
داشت که مژگان در ذهن خود از اکبر
درست می کرد ولی زیاد موفق نبود.
مژگان در مقابل اکبر نرم شده بود.
اصوالً مژگان از پسرهای بد خوشش
می آمد .زیاد با پسرهای متعارف و
مقبول و درست و حسابی میانه خوبی
نداشت و به دلش نمی چسبیدند .اکبر
می دانست چگونه با روح او بازی کند
و با او حرف بزند و حرکات درست
داشته باشد.

آزادی

مژگان گفت :دیدی چطوری به من
گفت :ترم چندی؟ یه حالت خاصی
تو حرفاش بود که معلوم بود که از من
خوشش میاد.
مریم داشت خودش را می خورد.
گفت :چطوری گفت؟ آخه یعنی چی؟
خوب پرسید ترم چندی .خیلی هم
بی کالس بود .آخه به اون چه که ترم
چندی؟
مژگان :خوب چه اهمیتی داره بدونه.
مگه چی پرسید؟
مریم :خیلی مهمه.
مژگان :چرا مهمه؟
یک دفعه مژگان متوجه شد که در
خیال خود دارد صحبت هایی را که
دیروز با مریم کرده در ذهنش تکرار
می کند.
کالس تمام شده بود و مریم از جا بلند
شد و گفت :باید کالس رو خالی کنیم.
حواست کجاست؟
مژگان کتاب و دفترش را برداشت و از
جا بلند شد.
مژگان :هیچی حواسم جای دیگه ای
بود.
مریم :همه اش توعالم هپروت سیر می
کنی .باز خوبه کمی باهوشی ّ
وال درجا
می زدی.
مژگان با مریم از کالس بیرون رفت.
هوای بیرون کمی خنک بود و هنوز
روشن.
مریم گفت :منم باهات میام و هر
وقت خیالم راحت شد می رم .می
خوام مطمئن بشم که مسأله ای پیش
نمی یاد.
مژگان :چه مسأله ای؟ حیوونی پسر
خوبیه .اهل شر نیست.
مریم :چه می دونی مژگان؟ تو آدم ها
رو نمی شناسی.
مژگان :تو همه آدم ها رو بد می دونی.
این جوری که نمی شه زندگی کرد.
همیشه یک عینک سیاه به چشم
داری.
ساندویچ فروشی سالمت زیاد شلوغ
نبود .آقای سالمت که مرد جوان سی
ساله ای بود با لبخند آن ها را دعوت

کرد .رفتند توی مغازه که جلب نظر
نکنند.
آقای سالمت :چی بدم خدمتتون؟
نوشابه؟ ساندویچ؟
مژگان :فع ً
ال هیچی .باشه بعداً.
آقای سالمت :متوجه ام .قرار دارید؟
مژگان با خجالت گفت :بله .یکی از
فامیل هامون قراره بیاد اینجا.
آقای سالمت :بله متوجه ام .خالصه در
خدمتم .کالباس امروزمون تازه است.
نوشابه فانتا و کانادا و پپسی و دل و
جگر مرغ تازه هم آوردیم.
آقای سالمت از مژگان خوشش می
آمد .گه گاهی مژگان و مریم را می دید
که از جلوی مغازه رد می شوند .یکی
دو بار هم از او ساندویچ خریده بودند.
ولی این بار مژگان خوشگل تر و تو دل
برو تر به نظر می رسید و پاهای آقای
سالمت سست شده بود .آقای سالمت
دو سالی می شد که پول و پله ای جمع
کرده بود و این ساندویچ فروشی را باز
کرده بود .شش ماه اول اوضاع خوب
نبود و داشت ورشکست می شد و
تمام دخیره پولی و دار و ندارش را از
دست می داد ولی بعد کم کم اوضاع
بهتر شد .به خصوص شاگردهای دو تا
دبیرستان اطراف و موسسه زبان فکور
که این دو تا دختر آنجا درس
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می خواندند ،او رو از ورشکستگی
نجات دادند .آقای سالمت به خصوص
از شاگردهای دختر خوشش می آمد.
آقای سالمت می گفت :از هر پنج
تاشون یکی شون بدک نیست .از
بیست تاشون یکی شون خوشگله و
از هر صد تا شون یکی شون محشره.
پس باید صد نفر رو از فیلتر رد کنی تا
یک محشر پیدا کنی.
برای آقای سالمت شروع صحبت
با دخترها کار مشکلی نبود .خود
دخترها می آمدند و سر صحبت را
باز می کردند .چیزی که برای اکثر
پسر ها یک آرزو بود .اگه از یکی شان
خوشش می آمد به راحتی سر صحبت
را باز می کرد و سعی می کرد نخ را
محکم بگیرد و بکشد.
او می گفت :دختر بلند کردن مثل
شکاره .مثل ماهی گیری یه .باید قالب
رو بندازی و صبر کنی .خودشون
میان به چنگ ات.
آقای سالمت قیافه خوبی نداشت ولی
بد تیپ هم نبود .با همه تئوری هایی
که در مورد دختر بازی داشت زیاد در
کارش موفق نبود .بلد نبود با کلمات
خوب بازی کند .فکر می کرد که با
همین ساندویچ فروشی ای که دارد
می تواند دخترها را به خودش جلب
کند .بزرگ ترین پیروزی زندگی اش
این مغازه کوچک بود که در بیست
و هشت سالگی در جنوب شهر راه
انداخته بود .هدف آینده اش این
بود که مغازه بغلی اش را که مال یک
حلبی کار پیر بود بخرد و بیندازد توی
مغازه خودش.
مغازه حلبی کاری هفته ای دو سه روز
بیشتر باز نبود .پیرمرد دیگر حال و
حوصله کار کردن را نداشت.
آقای سالمت چند بار پیشنهاد خرید
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مغازه او را کرده بود ولی پیرمرد هنوز
حاضر نبود از مغازه اش دل بکند.
همین که هفته ای دو سه روز می آمد
و با دوستانش گپ می زد برای پیرمرد
کافی بود ولی آقای سالمت دندان تیز
کرده بود و منتظر بود که طعمه را
بقاپد و به قیمت پایینی بخرد.
دو تا پسر جوان وارد مغازه شدند و
چشم شان در چشم مژگان و مریم
گره خورد.
مریم رویش را آن طرف کرد و
نگذاشت به او زل بزنند.
پسرها فکر کردند که مژگان دارد
نخ می دهد و دست و پایشان را گم
کردند .کمی لوس بازی در آوردند و
شروع کردند به خود شیرینی و بلند
بلند حرف می زدند که توجه دختر ها
را جلب کنند.
مریم می خواست بلند شود و بیرون
برود ولی مژگان او را نگه داشت.
آقای سالمت با کمی خستگی پرسید:
چی می خواید؟
پسر اول :چی دارید که خوب باشه؟
آقای سالمت :همه چی ما خوبه .چقدر
پول دارید؟
آقای سالمت این حرف را برای تحقیر
آنها زد تا زیاد پررو نشوند.
پسر اول :پول تا دلت بخواد داریم.
ساندویچ مغز دارید؟
آقای سالمت :نه .فقط کالباس،
سوسیس ،مرغ و دل و جگر مرغ.
نوشابه .حاال چی بدم؟
پسر دوم :من یک کالباس می خوام با
یک پپسی.
پسر اول :پپسی دیگه چیه؟ مریض می
شی .ضرر داره.
پسر دوم :خوب باشه پس آب بدید.
آقای سالمت :آب نداریم.
پسر دوم :خوب باشه اص ً
ال نوشابه نمی
خوام.
آقای سالمت به پسر اول :شما چی؟
پسر اول :منم یه کالباس مخصوص با
چیپس و پپسی.
پسر دوم :تو که گفتی پپسی ضرر
داره.
پسر اول :خوب آره برای جیب من
ضرر داره .تو که نمی خوای پولش رو
بدی.
پسر دوم با دلخوری :پس به منم یک
پپسی بدین.
آقای سالمت حوصله این بازی ها رو
نداشت.
آقای سالمت :می شه هیفده تومن و
سه زار.
پسر اول پول های خرد را از جیب اش
در آورد و شروع به شمردن کرد.

پسر دوم :گنج قارون رو به کسی
نشون نده .بهمون دستبرد می زنن.
پسر اول :باز خوبه که خودت تو جیب
هات شپش تخم انداخته.
پسر دوم :اگر شپش تخم می نداخت
شکارش می کردم و سرخش می کردم
و می ذاشتم توی ساندویچ تو.
بعد بلند بلند خندید.
آقای سالمت از حرف پسرک خوشش
نیامد .حال خودش و مشتری هایش را
بهم می زد .ساندویچ ها را درست کرد
و به دست شان داد و گفت :به سالمت.
پسرها که تازه می خواستند با
دخترها صحبت کنند با دلخوری از
مغازه بیرون رفتند.
مژگان نگاه کنجکاوانه ای به آن ها
کرد و تا موقعی که دید می روند چشم
از آن ها برنداشت.
آقای سالمت خودش را سرگرم کار
مغازه کرد و شروع به تمیز کردن
ماهیتابه کرد.
ساعت از شش و نیم گذشته بود و
هنوز سر و کله اکبر پیدا نشده بود.
آقای سالمت به یکی دو تا مشتری
دیگر رسید .خوشحال بود که مژگان
و مریم توی مغازه نشسته اند .فکر می
کرد که برای کاسبی اش خوب است.
مریم شروع کرد به غر زدن و طوری
که آقای سالمت نشنود شروع به
صحبت کرد.
مریم :نیم ساعت دیر کرده .دیگه نمی
یاد .بیا بریم.
مژگان :نه یه کم دیگه صبر کنیم.
حتم ًا میاد.
مریم :تا کی می خوای صبر کنی.
ساعت داره هفت میشه .بریم خونه.
هوا داره تاریک می شه.
مژگان :تو برو خونه .من می مونم تا
بیاد .هنوز شش و نیم نشده.
مریم :از اول اش بهت گفتم که این
پسره قابل اطمینان نیست.
مژگان :همه اش بیست دقیقه دیر
کرده .می دونم که میاد.
در همین موقع سر و کله اکبر و افشین
پیدا شد.
فصل هفت
نیم ساعت قبل ازاین ،آقای انصاری که
زبان فکور
یکی از مسئوالن موسسه
ِ
بود داشت برای اکبر و افشین موعظه
می کرد و از منافع یادگیری زبان
انگلیسی برایشان سخن می گفت .گاه
از جایش بر می خواست و با هیجان از
اثراتی که یاد گرفتن زبان روی زندگی
خودش داشته بود حرف می زد.
می گفت :اگر زبان انگلیسی رو خوب
یاد بگیرید می تونید برید خارج از

آزادی

ساندوچی
سالمت

کشور و اون جا زندگی کنید یا این
که ادامه تحصیل بدید ،دکتر بشید،
مهندس بشید.
می گفت که اص ً
ال در جهان آینده بدون
زبان انگلیسی نمی شود زندگی کرد.
خوشبختی و آینده تان گرو یادگرفتن
زبان انگلیسی است حتی آزادی تان
هم وابسته به یاد گرفتن زبان است.
خود آقای انصاری هم قصد داشت که
کارهایش را درست کند و با بورسیه
به آمریکا برود .آن جا آدم ها متمدن،
باشعور و برتر از ما هستند و ما می
توانیم خیلی چیزها ازشان یاد بگیریم.
آقای انصاری در ضمن اینکه مسئول
امور اداری بود چند تا از کالس های
ترم های پایین موسسه را درس می
داد.
اکبر و افشین دهانشان حسابی آب
افتاده بود و محو سخنان آقای انصاری
شده بودند .حساب زمان به کلی از
دست شان خارج شد .یادشان رفت
که ساعت شش قرار بود با مژگان و
مریم مالقات کنند .اکبر فکر می کرد
قرارشان ساعت شش و نیم است و
زیاد عجله ای به خرج نمی داد.
دو سه تا دختر آمدند توی دفتر و منتظر
بودند که از آقای مسئول چند سوال
کنند .اکبر و افشین تا حاال این همه
دختر خوشگل را یک جا ندیده بودند.
این جا اوضاع خیلی خوب به نظر می
رسید .دختر و پسر قاطی بودند و با
هم آزادانه صحبت می کردند و می
گفتند و می خندیدند.
آقای انصاری سعی داشت آن ها
را وادار کند که همان جا ثبت نام
کنند و باالخره هم موفق شد .هردو
برای روزهای زوج در ترم یک ثبت
نام کردند .چون تمام پول شهریه را
نداشتند آقای انصاری قبول کرد که
فع ً
ال فقط یک سوم پول را بگیرد.
ادامه دارد
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داستان یوسف ایپمبر

اثر :احمدعثمان

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

براساس اسناد تاریخ مصر
-۷-

بنا بنوشته ی لبیب حبشی ادامه
ی ستون یادبود کاموس ( )۲به
روایت نبرد کاموس علیه آپوفیس
می پردازد ٪متن با این عبارت که
مسلم ًا بخش دوم یک جمله است
چنین شروع می شود ۰۰۰ « :ارتباط
ضعیف شما ازبیرون شهرتان  ،وقتی
که ناچار شدید همگی با لشگریانتان
بیرون بروید » درادامه توصیف جنگ
که نزدیک آواریس اتفاق افتاده آمده
است  «:ناوگان کشتی هارا ردیف
کردم مجهز به ابزار جنگ ؛ یک
کشتی بعداز کشتی دیگر  ۰پوزه ی
کشتی رابه پاشنه ی کشتی وصل
کردم ومانند باز برفراز رودخانه به
پرواز در آمدم  ۰کشتی زرین من
پیشاپیش  ۰۰۰دستوردادم کشتی
فوی مرز را تجسس کند ۰کشتی
های پشت آن مانند زغن ناحیه ی
گل آلود آواریس را ازریشه درمی
آوردند ۰من زنانشان را روی پشت بام
خانه ها وازآن سوی پنجره هایشان
دیدم که نگاه می کردند»۰۰۰
سنگ یادبود با یک رشته تهدیدات
ادامه می یابد که کاموس درصدد
است همین که آواریس فتح شد و
آپوفیس دستگیر گردید  ،به مرحله
ی اجرا درآورد «:من شراب از
تاکستان توخواهم نوشیدکه آسیایی
ها ی اسیرشده برایم تهیه خواهند
کرد ۰من مساکن شمارا با فضوالت می
پوشانم  ۰درختان شمارا قطع می کنم
 ۰زنان شمارا به انبار کشتی می برم و
ارابه ی شمارا مصادره می کنم »۰
این نخستین اشاره به ارابه دراسناد
مصری است ویک بار دیگر درزمان
 ،اهموسیس اول
برادرکاموس
( ۱۵۷۵ -۱۷۵۰پ۰م )۰یک قرن بعداز
ظهور فرمانروایان هیکسوس  -ذکری
از آن شده است  ۰درحقیقت این در
آخر فهرست شاهان آمده  ،بعداز
اینکه او تهدید کرد زنان دشمن
را اسیر خواهد کرد ؛ بنابراین چنین
بر می آید مه ارابه اهمیت نظامی
نداشته واحتماالً وسایل نقلیه ی
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اسبی فقط برای حمل ونقل استفاده
می شده است ۰
کاموس با توصیف مجازاتی که
برای دشمنان درنظر گرفته بود ،
بعدازپایان جنگ به نقل گزارش
برخورد با هموطنانی که بدشمن کمک
کردند  ،می پردازد «:من شهرهایشان
را با خاک یکسان کردم  ۰مساکنشان
را آتش زدم -آن خرابه ها برای
همیشه خون آلود باقی خواهند ماند۰
بخاطر آسیبی که به مصروارد کردند
 ،آنان خودرا درخدمت آسیائی ها
قراردادند ومصر محبوبشان را رها
کردند»٪
با آپوفیس پناه گرفته پشت باروی
آواریس  ،دورازدسترس
محکم
کاموس شاه تبس دلتا را رها کرد
و برگشت به سوی یاغیان که هنوز
پشت خطوط طوالنی جبهه مانده
بودند»« من سپاه نیرومند خودرا که
پیاده سفر می کردند به واحه ی باواریا
گسیل کردم تا آنجارا ویران کنند۰
درآن زمان من درساکو (الکیس
شمال منیای کنونی) برای پیشگیری
ازاینکه دشمن از پشت به من حمله
نکند ٪من خالف جهت آب  ،قویدل
وشاد -حرکت کردم وهمه ی یاغیان
رادرسرراهم نابودکردم  »۰پس از
موفقیت نظامی  ،کاموس به تبس
برگشت که باشادی وجشن استقبال
شدواندک زمانی بعد ازآن مرد ۰علت
لوح سنگی اهموسیس اول

آزادی

مرگ ناگهانی او معلوم نیست ۰
مومیایی او آن چنان دروضعیت بدی
بود  ،زمانی که آن را یافتند دردست
مأموران حفاری متالشی شد۰
آهموسیس اول برادر کاموس
جانشین اوشد که باألخره هیکسوس
راازپادرآورد و با بنیان گذاری
شاهنشاهی نو  ،سلسله ی هیجدهم
را تأسیس کرد ۰یکی از افسران
نیروی دریایی آهموسه پسر آبانا
بود که در لشکر کشی های شاه
شرکت داشت وبعد شرح حالش را بر
دیوار آرامگاهش در «الکاب» ثبت
کرد ۰این گزارش اوست بعدازسقوط
آواریس  ۰۰۰ « :به همه ی شما مردان
می گویم  ۰من قصد دارم شما را آگاه
کنم چه عنایتهایی به من شد ۰چگونه
من هفت بار دربرابر دیدگاه سرتاسر
زمین طال با بردگان و کنیزان پاداش
گرفتم  ۰همچنین زمینهای بسیاری
به من اعطا شد ۰همه ی اینها بخاطر
تهوری بود که وی از خود نشان داد
واین هیچگاه برای این سرزمین
پوشیده نخواهد ماند»۰۰۰
« ۰۰۰من درشهر الکاب پرورش
یافتم  ۰پدرم سرباز شاه مصر علیا
وسفلی بود  ،مورد تصدیق سکه
نن رع (سلف کاموس) که نامش بابا
و فرزند رائونت بود ۰من به جای او
بعنوان سرباز درکشتی «گاووحشی»
درزمان نبپهتی -رع (آهموسیس
اول) فرمانروای دوسرزمین  ،بخدمت
مشغول شدم  ۰زمانی که جوان بودم
وهنوز همسر اختیار نکرده بودم ،
شبها در ننوی توری می خوابیدم۰
اما همینکه دارای خانواده شدم ()۳
درکشتی «شمالی» بکار پرداختم ۰
بخاطر شجاعتم  ،زمانی که شاه در
ارابه اش به همه جا می رفت  ،می
بایستی پیاده اورا همراهی کنم ۰
هنگامی که شهر آواریس محاصره
شد  ،من پیاده شهامت خودرا در

نشان دادم
حضور اعلیحضرت
ودرممفیس ارتقاء مقام یافتم ۰
زمانی که جنگ برروی آب شروع
شد در آبراه « پا -دد کوی »
آواریس اسیر گرفتم و دستش را
آوردم ( )۴این به مخبران شاه گزارش
شدو طالی شجاعت به من دادند»۰
« نبرد دراین مکان ادامه یافت ۰
من اسیر دیگری گرفتم ودستش را
آوردم ۰دیگر بار طالی شجاعت به من
داده شد ۰وقتی که در جنوب شهر
آواریس می جنگیدند  ،من اسیری
زنده آوردم وبه سوی آب رفتم ومردی
زندانی را که درشهر گرفته بودم  ،با
خود به طرف آب بردم ۰این نیز به
مخبرشاه گزارش شد ،ببین  ،درنتیجه
باردیگر به من طال داده شد»۰
« سپس شروع به ویران کردن
آواریس کردند ۰من بجز غنیمت ،
یک مرد وسه زن  ،روی هم چهارنفر
آوردم  ۰اعلیحضرت آنان را بعنوان
برده بمن داد»۰
« وآنان سه سال دربرابر شاراهوم
(درجنوب فلسطین) نشستند ۰وقتی
که اعلیحضرت آن را ویران کرد ،
من غنیمت آوردم :ئدوزن ویک دست
 ،بنگر  ،غنیمت من به بردگی به من
داده شد»۰
بعدازسقوط شاراهوم  ،آهموسیس
اول ازفلسطین برگشت  ۰لشکر
کشی بعدی او بطرف جنوب در نوبیا
بودپیش از آنکه بعداز بیست ودوسال
درگذشت ۰پسرش آمنهوتپ اول
جانشین اوشد وآهموسه پسر آبانا
درخدمت شاه جدید به جنگها ادامه
داد۰آمنهوتپ اول درطول بیست
ویکسال برتخت شاهی فقط در
جنوب جنگید و هیچگاه هیکسوس
را درشمال دنبال نکرد ٪آنگاه نوبت
به توتموسیس اول رسیدو آهموسه
که در این زمان حدود شصت سال
سالش بود هنوز جنگ آوری قابل بود
که سِ َم ِ
ت ناخدایی درنیروی دریایی
را بعهده داشت ۰اوشرح حالش را
بگزارش جنگهای توتموسیس اول
درسوریه  -فلسطین  -ادامه می
دهد « :اعلیحضرت به نهرین (بین
النهرین) واردشد ۰۰۰وقتل عام
بزرگی از آنان کرد ٪اعلیحضرت از
پیروزی خود اسیران بیشماری آورد
 ۰من آن زمان پیشاپیش سپاه بودم
 ۰اعلیحضرت شجاعت مرادید  ۰من
ارابه ای و اسبش وکسی که درآن
بود بعنوان اسیر زنده آوردم ۰اینها
به اعلیحضرت پیشکش شد وباردیگر
طال پاداش گرفتم »۰
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آهموسه شرح حالش را چنین پایان
می دهد «:من ضعیف شده ام  ،به سن
پیری رسیده ام  ،وعنایات به من مانند
روز نخست است۰۰۰در آرامگاهی که
دربلندیها  ،برای خودساخته ام  ،آرام
گرفته ام »۰
از گزارشهای جنگ علیه هیکسوس
نخست بیرون کردنشان از مصر
وسپس تعقیب آنان درسوریه -
فلسطین چنین نتیجه گیری می
شود:
 -۱درزمان کاموس مصریان از نیروی
دریایی و پیاده نظام استفاده می
کردند ۰گفته شده آسیائیها اسب در
پادگان خودداشته اند وکاموس قول
داد که ارابه های آنان را تصرف کند،
بااین حال هیچ نشانی نیست که ارابه
ها در جنگ شرکت داشته اندوخود
کاموس اشاره می کند که « سربازان
قوی  ۰۰۰پیاده  ،فرستاد  ،زمانی که
تصمیم گرفت یاغیان پشت خطوط
جبهه را سرکوب کند۰
 -۲درزمان آهموسیس  ،شاه مصر
درسفرهای خارجش برارابه سفر می
کرد درحالی که افسر شجاعش _
آهموسه  -پیاده همراه او راه می
پیمود۰
 -۳درزمان توتموسیس اول  -حدود
ریع قرن بعداز سقوط آواریس
واخراجهیکسوس از مصر  ،جزئیاتی
از توقیف یک ارابه درنبرد بین
النهرین به ما داده شده است ۰
هیچ مدرکی حاکی از تأیید این
نظر نیست که هیکسوس درنبرد با
مصریان  -چه درزمان یورش به مصر
وچه هنگام اخراجشان  -از ارابه های
سریع السیر استفاده کرده اند۰ظاهرا ً
باید یک قرن دیگر بگذرد تا ارابه به
جای یک وسیله ی حمل ونقل ساده
به ابزار جنگ تبدیل شود ۰با این
همه  -همچنانکه پیش از این دیدیم
در قصه ی یوسف تورات  ،آنجا که
فرعون «اورابرارابه دومین خود سوار
کرد » و آ ارابه ها و اسب سواران »
همراه یوسف عازم سفر به کنعان
شدند تا پدرش را دفن کنند  ،تصوصر
کام ً
ال متفاوتی ارائه شده است ۰
مسئله ی بکاربردن ارابه بوسیله
ی شاهان سلسله هیجدهم موضوع
بحث بسیاری از دانشمندان قرار
گرفته است  ۰اما این تارابه ها از کجا
آمده اند؟ آنان به این نتیجه رسیده
اند که آنها درزمان هیکسوس به
مصر وارد شده اند۰
بااینکه بسیاری از دانشمندان با
ویلیام آلبرایت هم عقیده اند  ،اما آلن
گاردینر از جمله کسانی است که با
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پیکره ی آمنهوتپ اول درموزه ی لوور

نظریه ی « حمله ی اقوام شمالی به
فلسطین » موافق نیست  ۰او درکتاب
« مصرفراعنه » می گوید  «:درست
است که در طول چندین قرن سوریه
تحت فشار بیگانگان بوده  ،اما
هوریان از منطقه خزر جزو نخستینها
بودند که راه را برای هیتی ها از شمال
غرب درقرن شانزدهم پیش از مسالد
به سوریه باز کردند ۰اما این جابجائی
نمی توانسته تا مرزهای مصر امتداد
داشته باشد ۰هجوم قومی خاص
وجدید مطلق ًا قابل بحث نیست ۰
ترجیح ًا می توان نفوذ فلسطینی ها
ی خرسند را از یافتن پناهگاهی امن
وزمینی حاصلخیز تصور کرد ۰عده ای
ازاین فلسطینی ها  -نه همه ی آنان -
سامی بودند ۰جان وان سترز درکتابش
تحت عنوان «هیکسوس» رساله ی
دکترای او دردانشگاه ییل به جنبه
ی دیگر موضوع اشاره می کند«:
یکی از دالیلی که از وجود عناصر
هوری دربین هیکسوس حمایت می
شود  ،ورود اسب وارابه بداخل مصر
است  ۰ظهور ارابه ی جنگی بخش
گسترده تر وپیچیده تر مسئله است
 ۰شواهد مسلم لغت شناسی نشان
می دهد میتانی ها دربه کار گیری
ارابه های سبک درجنگ وپرورش
اسب مهارت داشته اند ۰به هرحال
این تبحر باید درطبقه ی جنگجویان
« هندوآریایی» ماریانو Maryannu
مربوط باشد ۰نه هوریهای اولیه ۰
هیچ نشانه ای دردست نیست که
هوریهای دوره ی بابلی قدیم (-۱۲۵۰
 ۱۹۰۰پ۰م )۰توانائی های پیشرفته
ای دراین باره داشته اند ۰درحقیقت
اسب سواری در متون آالالخ چهارم
( حفاریهای باستانشناسی درسوریه
 -فلسطین حاکی از آن است که

عموریان درسوریه وبین النهرین
بین سالهای  ۱۹۰۰و  ۱۷۰۰پیش از
میالد حکمرانی کردند) کام ً
ال مربوط
به عموریان است  »۰او پس از ارائه ی
جزئیات  ،چنین نتیجه می گیرد « :
پیشرفت ارابه رانی مصریان احتماالً
درنتیجه ی احتیاج به جنگ در آسیا
بود ه نه پیش از آن  ۰اسب ممکن
است اززمان « پادشاهی میانه ی
مصر» ( ۲۰۵۵تا  ۱۶۵۰پ۰م)۰شناخته
شده باشد ۰به این ترتیب نمی توان
فرض کرد که هندوآریان یا ماریانو
دربین هیکسوس بوده اند ۰این گروه
تا اواخر آالالخا چهارم درشمال
سوریه ناشناخته بوده اند ۰بنابراین
مسئله ارابه را باید از بحث درباره ی
خاستگاه هیکسوس کنار گذاشت ۰
وضعیت توصیف شده درقصه ی
یوسف را نمی توان دردوره ی
فرمانروایان هیکسوس یا اوائل دوره
ی سلسله ی هیجدهم قرارداد۰
همچنان که آلن ریچارد شولمن
زبان شناس آمریکائی درپژوهش
ارزشمندش نوشته است  «:به
استثنای یک عبارت درستون یادبود
کاموس  ،زمانی که شاه  ،آپوفیس
حکمران هیکسوس را تهدید کرد که
ارابه اش را توقیف خواهد کرد  ،متون
سلسله ی هیجدهم نشان می دهد که
حضورارابه جدا از سالح نظامی بود۰
وفقط برای تشریفات افراد خاصی به
کار می رفت  ۰درهمه ی متونی که من
می شناسم  ،به ویژه آنها که مربوط
به لشکر کشی توتموسیس سوم به
مجیدو می شود ،تمایزی بین پیاده
نظام و ارابه سواران دیده نمی شود۰
گرچه مسلم ًا آنان تفاوتی بین اسب
وپیادگان قائل بودند،
سواران
امااکثرسربازان با پای پیاده درکنار
ارابه سواران می جنگیدند ۰همه به
تساوی جزو سپاه بودند  ۰باتوجه
بنوشته ی کاموس اگر ارابه ی
جنگی جزو تفکیک ناپذیر سپاه بود
 ،مسلم ًا آن را می بایستی درسالنامه
ی توتموسیس سوم نیز آ نرابیابیم
اما چنین چیزی دیده نمی شود ۰ازاین
رو دراوایل سلسله ی هیجدهم هنوز
تفاوتی بین « سوارکار» و «پیاده»
نظام وجودنداشته است ۰این تمایز
مربوط به دوره ی رامسس هاست ۰
بهرحال دراواخر سلسله ی هیجدهم
دو منصب وضع شده بود که نشان
می دهد تفاوت تکنیکی ظریفی
درحال ایجاد بوده است  :قائم مقام
ارابه رانی که قدیمی ترین آن مربوط به
کشفیات العمارنه است (که یویا بعنوان
قائم مقام یا جانشین اعلیحضرت

آزادی

اهموسیس اول
درارابه رانی وهمچنین متصدی
اسبها منصوب شد )۰ومسئول ارابه
های جنگی  ۰۰۰که درستون یادبود
مری پتاه ثبت شده که احتماالً
تاریخ آن دراوائل سالهای سلطنت
آمنهوتپ سوم است  ۰بنابراین بنظر
می رسد دردوره ی سلطنت او ارابه
رانی موجودیتی جداگانه یافته
وممکن است فرض را براین بگذاریم
که ارتش به دودسته پیاده نظام وارابه
رانی جنگی تقسیم شده بودوهرکدام
تشکل وسازمان متفاوتی درآن زمان
داشته اند۰
نخستین کسی که درمصر به این
سمت منصوب شد که در تورات به
یوسف نسبت داده شده همان وزیر
آمنهوتپ سوم است  ۰با اینهمه این
تنها گواهی نیست که داللت بر یکی
بودن یوسف و یویا دارد۰
ادامه دارد
زیرنویس ها:
1-"A new rendering of Egyptian
texts"Alan Gardiner in the Journal
of Egyptian Archeology,1918.
 -۲این سنگ یادبود درپایه ی مجسمه ای که
رامسس دوم ساخت بکاررفته
Annales du service, issue
53,1956,Labib Habachi
 -۳این عبارت متعارف برای ازدواج نشان
می دهد که سالیانی باید بین دو لشکر کشی
آهموسیس اول علیه هیکسوس گذشته باشد۰
 -۴این ازرسوم مصریان بود که دست دشمن
مرده را براثبات کشته شدن او می بریدند۰
 -۵اسکلت اسبی در بوهن مربوط به سلطنت
میانه کشف شده است ۰
Journal of the American researchـ 6-
centre in Egypt, Issue 2 , 1963
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ایران گاهواره ی تمدن وفرهنگ

زبان فارسی دری
شعرگفتن درزبان فارسی دری آسان ورایج است وحتی بی سوادان هم می توانند بدون آنکه
به قواعد واوزان عروض وقافیه آشناباشند  ،جمله های منظوم بسازند

اشاره  :دکتر اصالن غفاری چهارسال
پیش کتابی منتشر کرد بنام ایران ،
گاهواره ی تمدن وفرهنگ  ۰بخش چهارم
این کتاب اختصاص داردبه زبان دری که
عین ًا آن را دراینجا با اجازه ایشان منتشر
می کنیم تا مورد استفاده عالقمندان قرار
بگیرد ۰برای جناب غفاری هم آرزوی
سالمتی کامل داریم ایشان هم اکنون
درمرز یکصدسالگی هستند و در داالس
تگزاس درکنار همسر مهربان خود
زندگی آرامی را می گذرانند۰
آزادی
زبان فارسی دری که ما با آن سخن می
گوئیم  ،یکی از آسان ترین و پُرنرمش
ترین وقابل گسترش ترین زبان های
جهان است ۰به انگیزه ی سادگی
وروانی و آسانی این زبان بوده است
که در طی حدود یکهزارو چهارصد
سال که از پذیرش اسالم درایران
می گذرد ،دراین زمان دراز که عربی
زبان دینی ایرانیان بوده ومسلمانان
ایرانی با عربی به دنیا آمده و با عربی
از جهان می رفته اند  ،زبان عربی
نتوانسته جای زبان فارسی دری را
بگیردوایرانیان وساکنان فالت ایران
مانند بسیاری از ملت های گوناگون
 ،هویت خودرا ازدست نداده وعرب
نشده اند ۰می توان ادعا کرد درمبارزه
و پیکاری که درطی چهارده قرن
میان زبان دری وزبان عربی درایران
ادامه داشته  ،پیروزی با زبان دری
بوده است وبه راستی می توان گفت
رازبقای ایران وایرانی داشتن چنین
زبانی بوده است ۰
« هرکس به هرزبانی سخن می گوید
چون از کودکی به آن ُانس گرفته
گمان می کند که زبانش ازهمه
ی زبان ها شیواتر وروان تراست
ولی ُانس وعادت نمی تواند میزان
تشخیص کمال و نقص هنری باشد
که بشررا از حالت توحش به سوی
اجتماع وتمدن کشانیده است ۰
زبان تنها برای سخن گوئی و بیان
نیازمندی های روزلنه نیست  ۰این
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مقصودرا شاید بتوان با چندصدواژه
وحرکات دست وسروچشم و ابرو
انجام دادولی چنین زبان محدودی
برای بیان هرگونه معنی وپرورش
ورشد فکری شایستگی نداردوهمیشه
بکمک گرفتن از زبانهای دیگر نیاز
خواهد داشت »۰
« معلوم است که هرچه زبان ساده
ودوراز اشکاالت غیرطبیعی وصرف
ونحو وامال باشد بهتراست ولی اگر
تنها سادگی زبان درنظر گرفته شود
 ،بسیاری ازویژگیهای اساسی زبان
ازدست می رود ۰زبان باید درکمال
سادگی تمام ویژگی هایی را که از
زمانهای قدیم فکروذوق بشر به آ
ن پی برده ونوشته اند  ،داراباشد»۰
« هرملتی که علمی یا دینی ،
طرز حکومتی  ،یا کاالئی داشته
یا شهرودهکده ای بنا نموده ،
اصطالحات ونامهارا به زبان خود وضع
کرده است  ۰با درنظر گرفتن این اصل
وداللت الفاظ برمعانی  ،تاریخ تحول
وپیشرفت علوم وفرهنگ درجهان
روشن می شود»۰
« باید تحقیق کرد چه نقصی
درزبانهای یونانی والتین وجود
داشته که باعث متروک شدن آن
دوزبان شده وبه صورت ساده تر
طبیعی تر تحول پیدانکرده است ۰
چه نقصی درزبانهای زنده ی اروپا
وجوددارد که بی کمک گرفتن از
دوزبان مرده ی التین و یونانی نمی
توانند اصطالحات علمی ودینی
راباسرمایه ی زبان بومی خود وضع
کنند؟ چه نقصی درساختمان زبان
عربی وجوددارد که با آن همه ریشه
ی سماعی از نقل اصطالحات کهن و
نو علمی وادای مقصود دربسیاری از
موارد عاجز است ومنظومه هایی مانند
شاهنامه فردوسی وخمسه ی نظامی
و مثنوی ووو ۰۰۰در آن زبان بوجود
نیامده است  ۰درصورتی که کلیه
مسلمانان وحتی زنادقه  ،درتبلیغ
وترویج آن کوشش بسیار کرده اند»۰

آزادی

« برای بررسی ساختمان طبیعی
ومنطقی زبان باید مالحظه کرد که
بی سوادانی که به زبانی اززبانها سخن
می گویند چندواژه ی مفرد ومرکب
می دانند یا می توانند بفهمند وقوه
ی درک وانتقال معنی درزبان ها چه
صورتی دارد)۱(»۰۰۰
گفته شد زبان فارسی دری ساده
ترین  ،درهمان حال قابل گسترش
ترین زبانهاست  ۰چه:
 -۱درزبان فارسی دری حرف تعریف
 Theدرزبان انگلیسی و  Leو Laدرزبا ن
فرانسوی  ،و اَل درزبان عربی و۰۰۰۰
وجود ندارد۰
 -۲نامها وواژه ها مذکر یا مؤنث
وحتی خنثی دربعضی اززبانها نیستند
که خود دانستن اینکه فالن نام مذکر
است یا مؤنث و یا خنثی کار مشکلی
است ودرفراگیری زبان وسپردن آن به
حافظه  ،خالی از اشکال نیست  ۰مثال
درزبان فرانسوی صبح مذکر است
و شب مؤنث  ۰کشتی Navireمذکر
است و کشتی رانی Navigation
مؤنث  ۰قلم مؤنث است و دوات مذکر!
همانطورکه اشاره شد  ،بخاطر سپردن
جنس آن همه نام و واژه ها و بکار
بردن در سخنگوئی بویژه برای آنها
که زبان مادری آنهازبان دیگری است،
کارسهل و ساده ای نیست وحداقل
تحمیلی است بر حافظه ۰
 -۳صرف ونحو درزبان فارسی دری
ساده وآسان است اگر درسخنگویی
ویانوشتن اجزای جمله پس وپیش
شود معنی جمله تغییر نمی کند
واز فصاحت ورسایی آن کاسته نمی
شود وچه بسا به همین دلیل است که
سرودن شعر دراین زبان آسان است
وحتی اشخاص بی سواد می توانند
شعر بسرایند ودربعضی موارد غزل
های زیبایی نیز ساخته اند۰
 -۴درزبان فارسی دری الزم نیست
صفت با موصوف برابر شود ،یعنی
الزم نیست که اگر شخصی مث ً
ال
مؤنث است  ،صفتی که برای او آورده

می شود ،شکل وفرم مؤنث داشته
باشد ۰درزبان ماالزم نیست مثال
بگوئیم بانوی عالمه  ،یا خانم دکترس
وامثال اینها ،کافی است گفته شود
بانوی دانا یا خانم دکتر  ۰این قاعده
درجمع نیز جاری است واگر نام جمع
است  ،الزم نیست صفت آن بصورت
جمع بکار گرفته شود۰
 -۵برخالف بسیاری اززبان ها ،
درفارسی دری  ،تلفظ وگویش حرفها
و بویژه واول ها یا حرفهای صدادار
دشوار نیست وحرفهای صدادار شش
گانه ی فارسی درتمام زبانها مشترک
است ۰
 -۶ساختن واژه های ترکیبی درزبان
فارسی دری  ،بقدری آسان است
که حتی مردم کوچه وبازار واژه می
سازندواتفاق ًا بسیاری ازاین واژه ها ،
واژه های زیبایی است که زود درزبان
جای خودرا باز کرده است  ۰مانند
بادکنک  ،دوچرخه  ،پیاده رو  ،دست
اندازو امثال اینها۰
 -۷همانطورکه اشاره شد  ،بیشتر
نامها درفارسی دری مرکب است
(حتی پدر ومادرو )۰۰۰واژه سازی
دراین زبان بسیار آسان است  ۰چه
با داشتن پسوند وپیشوندها وترکیب
آنها با واژه ها (ازنام وصفت) می توان
بی نهایت واژه ساخت که برای همه
قابل فهم باشد ۰برای نمونه ازواژه ی
دل می توان ترکیب هائی چون:
دلبر ،دل آرام  ،دالور ،دلپسند ،دل
آویز ،دلداده  ،دلبر ،دلجو ،دل آزار،
دلگیر ،دلریش  ،دلخون ،دلنشین ،
دل سیاه  ،کم دل  ،سیاه دل  ،بد دل
 ،زنده دل  ،شیردل  ،بزدل  ،پاکدل
 ،دلخوش  ،دلنوازووو ۰۰۰ساخت ۰
یا ازفعل آمدن و آمد می توان وازه
های ترکیبی :پس آمد  ،سرآمد،
کم آمئد ،پیش آمد ،درآمد ،واآمد،
برآمد ،کش آمد ،بجا آمد ،فرازآمد،
هم آمد ،بهم آمد ،کنارآمد ،بارآمد،
ببارآمد ،ببرآمد ،گران آمد ،کارآمد،
کوتاه آمد ،راست آمد ،کج آمد،
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دلپسندآمد ،خوش آمد ،بستوه آمد،
خروش آمد ،به جنبش آمد ،گریه آمد
 ،خوارآمدووو ۰۰۰راساخت که برای
هرکدام ازاین ترکیب ها درزبانهای
دیگر باید واژه ی ویژه ای را گذاشت
که این خود در انتقال معنی وسرعت
فهم مؤثر و تحمیلی به حافظه است
)۲(۰
شاعری دریک قصیده ی سی بیتی
درهربیت واژه ی دست وترکیبات
آن را بکاربرده است مانند:
دست دادن  ،دست بازداشتن ،
دسترس  ،دست بردن  ،دستبرد ،
دست گرفتن  ،دستگیری  ،دست
زدن  ،به دست آوردن  ،دست آورد،
دستبردزدن  ،درازدستی  ،دست
برآوردن  ،دست به هم دادن  ،دست
یافتن  ،دست آمدن  ،دست گزیدن،
دست کشیدن  ،دسترنج  ،دست
شستن از  ،دست آموز  ،دست آلوده،
دست مریزادووو۰۰۰
همانطورکه گفته شد وباویژگیهاییکه
 ،شعرگفتن درزبان
برشمردیم
فارسی دری آسان ورایج است وحتی
بی سوادان هم می توانند بدون
آنکه قواعد واوزان عروض وقافیه
آشناباشند  ،جمله های منظوم
بسازندواتفاق ًا بعضی از آنها شعرهای
جالبی ساخته اند که به راسنی
باید دربی سوادبودن آنهاشک کرد
 ۰مثال شاطر عباس که درقم نانوا
بوده غزلهای زیبایی ساخته که
درحداعالی زیبایی ورسایی وسبوایی
است  ۰صبوحی تخلص شعری اوبوده
است  ۰می گوید:
برسر مژگان یارمن مزن انگشت
آدم عاقل به نیشتر نزند مشت
پشتم اگر ازغمت شکست عجب نیست
بارفراق تو کوه را شکند پشت
مغبچگان گو به عیش پای بکوبید
دختر رز می رود به حجله چرخشت
خون مرا چشم جادوی تو نمی ریخت
ازپی قتلم لبت «به شیرزد انگشت»
غزل دیگری دارد به شرح زیر:
برای زلف توای یارشانه الزم نیست
پریش خاطرما جاودانه الزم نیست
بگوبه مفتی شرع نبی که مستی ما
زحد گذشت دگر تازیانه الزم نیست
بکش به بند به تاراج بر  ،به یغماده
برای قتل محبان  ،بهانه الزم نیست
کبوتری که طوافش به گرد خانه ی تست
برای او قفس وآشیانه الزم نیست
میان ما وتو یک تلگراف بی سیمی است
کهسیموکاتومسواستوانهالزمنیست()۴
بهای بوسه تو جان خواستی ومادادیم
چنین معامله سهلست چانه الزم نیست
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شاطرعباس صبوحی

حال که شعر نانوای قمی را خواندید
بدنیست که غزل قصاب کاشانی را
نیز بخوانید  ۰قصاب می گوید:
تا کی به بزم شوق غمت جا کند کسی
خون رابه جای باده به مینا کندکسی
ابروت می برد دل وحاشاست کاراو
باکج حساب عشق چه سودا کند کسی
دنیا وآخرت به نگاهی فروختیم
سوداچنینخوشاستکهیکجاکندکسی
ای شاخ گل به هرطرفی میل می کنی
ترسم درازدستی بیجا کند کسی
خوشگلشنیاستحیفکهگلچینروزگار
فرصت نمی دهد که تماشا کند کسی
عمر عزیزخود منما صرف ناکسان
حیف ازطال که خرج مطال کند کسی
دندان که دردهان نبود خنده بدنماست
دکان بی متاع چراواکندکسی
درروضه های ُخلد قدم متوان گذاشت
قصاب  ،اگر زیارت دلهاکندکسی

سخن ازشعروشاعری بمیان آمد ،
لذابدنیست برای خوشایند خاطر
خوانندگان  ،ازشاعرشوخ طبعی یاد
شود ۰گفته اند درزمان فتحعلیشاه
قاجار (که خود شاعربوده) ادعا کرد
که می تواند هزاربیت شعر بسراید
که یکی ازآنها معنی نداشته باشد۰
بااودراین باره شرط بستند وقرارشد
هرگاه شعر معنی داری درالبالی
شعرهای او پیداشد دربرابر هربیت
یک دندان او کشیده شود ۰شاعر
این شرط راپذیرفت وهزاربیت
شعرساختکه نمونه آن به قرارزیراست:
آنان که هالک نان وآشند
پاالن خروس می تراشند
پاالن خروس وپشم ارده
تخم زن محتسب دوزرده
امادرمیان اشعاراو چهاربیت معنی دار
یافتند بدین شرح:
اگر عاقلی بخیه بر مو مزن
به جزپنبه بر نعل آهو مزن
سوی مطبخ آورره کوچه را
منه دربغل آش آلوچه را
زپاالن رنبور وافسارببر
قفس می توان بافت اما به صبر
به صبر لنگه گیوه مرباشود
به صبر آسیاکهنه حلواشود۰
شاعربیچاره هرچه فریاد کرد که
این ابیات نیز معنی ندارد پذیرفته
نشد وپاسخ شنید که دوبیت نخست
درفضیلت ومحاسن عقل است
ودوبیت بعدی درفوائد صبر ۰بناچار

آزادی

چهار دندان اورا کشیدند ودربرابر
جایزه ی مقرر به او داده شد۰
درباال شمه ای ازروش واژه سازی
ونرمش درزبان فارسی دری نشان
داده شد -چون عده ای براین
باورند که زبان عربی زبانی ست
گسترده وکامل الزم است چندسطری
نیزدرباره ی این زبان که بسیاری
ازواژه هایش وارد زبان فارسی دری
شده است  ،اشاره کوتاهی بشود ۰
بنابراین توجه خواننده گرامی رابه
نکته های زیر جلب می کنیم :
 -۱زبان عربی برای ساختن واژه های
ترکیبی وبویژه برای ساختن معادل
واژه های مرکب درزبانهای بیگانه ،
ناتوان است وبهمین دلیل بوده که
درزبان عربی واژه های بیگانه به
صورت معرب ودخیل وارد آن زبان
شده است  ۰درحقیقت درزبان عربی
واژه های بیگانه را هرجا که نتوانسته
اند برای آنها معادلی پیدا کنند ،
به صورت معرب وارد زبان کرده
وپذیرفته اند ۰برای نمونه چنانچه
بخواهیم برای تلفن درعربی واژه
ای بسازیم چون تلفن از دو جزء
 Teleبه معنی دور و فون بمعنی صدا
وآوا درست شده است ودرفارسی
دری مثال می توان دربرابر آن
ترکیب دورگو  ،دورآوا ومانند اینهارا
گذاشت درصورتیکه درزبان عربی
اگر بخواهیم واژه ای برای تلفن
بسازیم که درست معنی تلفن را
بدهد  ،باید یک جمله درست کنیم،
بهمین دلیل درعربی واژه ی هاتف
را برگزیده وبرای تلفن اصطالح کرده
اند۰ولی این واه معنی تلفن را نمی
دهد وواژه ای است اصطالحی ۰یا اگر
بخواهیم دربرابر واژه ی اتومبیل واژه
ای بسازیم که درست برابر اتومبیل
باشد ،چون اتومبیل از دوجزء اتو
به معنی خود و به معنی حرکت و
جنبش تشکیل شده  ،درزبان فارسی
می توان دربرابر آن ترکیب «خودرو»
را گذاشت که کام ً
ال برابر ترکیب
اتومبیل است  ۰ولی درزبان عربی
چون برای ساختن واژه های مرکب
ناتوانند  ،برای اتومبیل واژه ی سیاره
راگذاشته اند که البته معنی خود رو را
نمی دهد۰
 -۲جمع کنندگان واژه های عربی
مثل فیروز آبادی (ازاهل فیروز آباد
فارس) صاحب قاموس عربی با
گردش درمیان قبیله های عرب
واژه ها را جمع آوری نموده است وبه
همین علت مث ً
ال برای واژه ی شتر ،
بقیه درصفحه ۴۸
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کشور ما در درازای تاریخ جنگ های
زیادی را تجربه کرده که هرکدام
ویژگی های خود را داشته اند ،بعضی
ها تهاجمی و برخی تدافعی بوده اند.
اگرچه شاید جنگ براستی افتخاری
ندارد ،ولی آنها که برای نگهداری
از مرزهای میهن و پایداری در برابر
دشمن تجاوزکاربوده میتواند باعث
سرافرازی و غرور ملی ما باشد .بدیهی
است از گذشته های دورو تاریخ
شفاهی و آنچه از نسلهای پیشین به
جا مانده یادآور خاطرات دردناک و
بدبختی هائی است که بر مردم عادی
و البته سربازان و خانواده های آنها
رفته بیش و کم گویای ماجرا میباشد،
ولی تا آنجا که میدانم و به دالئلی که

مخالف دیکتاتوری علیه ژنرال فرانکو
جنگیدند و یادداشتها و مقاالتی بر جا
گذاشتند.
داستانی که برایتان خواهم گفت
ماجرای روزهای اول جنگ ایران و
عراق است که یادآوری و تکرار آن
همیشه برایم دشوار و دردناک است،
ولی شاید برای امروز ما و کسانی که
جنگ را ندیده و تجربه ای در این
زمینه ندارند سبب شکرگزاری باشد و
آن گروه قدر آرمش و غافیت را بیشتر
بدانند .بیادداشته باشیم که اینروزها
در گوشه و کنار جهان آز عراق و
افغانستان گرفته تا آفریقا و اوکراین
و جاهای دیگر ملیونها انسان بیگناه
درگیر جنگ های خونین و بیهوده هستند

جنگنده که تشخیص ندادم عراقی
اند در حال شکستن دیوار صوتی با
سرعت و غرشی باورنکردنی از باالی
سرمان گذشتند .چند نفری که در آن
نزدیکی بودیم با شگفتی به یکدیگر
نگاهی کرده و به طرفی که صدا
آمده بود سرک کشیدیم .جهت صدا
فرودگاه اهواز بود که در یک مایلی
قرار داشت و چیزی شبیه دود یا خاک
از زمین بلند میشد .اص ً
ال نمیتوانستیم
باور کنیم که فرودگاه یا بطور کلی
شهر یا کشورمان مورد حمله نظامی
قرار گرفته باشد.
ساعتی بعد رادیو اهواز و تهران برنامه
عادی خود را قطع و شروع به پخش
ماش های نظامی نمودند  .کمی بعد آقای

آغاز جنگ ایران و عراق

فریدون علوی

روشن نیست ،از آخرین جنگ ما یعنی
جنگ با عراق که بیش از هر جنگ
دیگری قربانی گرفت ،کمتر نوشته و
گفته شده .اتفاقاتی که در جبهه های
جنگ بین نیروهای جنگنده پیش
میاید بیشتر در پرده اوهام میماند و
رزمندگان معموالً عالقه ای به بازگو
کردن جزئیات درگیری ها ندارند،
چراکه یادآوری صحنه های آن برای
آنان دردآور است و از سوی دیگر
کسانی که در جنگ ها شرکت کرده
و میکنند در حالت طبیعی داستانسرا
و یا تاریخ نگار نیستند .باید دانست
که این یک قاعده کلی نیست ،چرا که
میبینیم اندیشمندانی همچون زنده
یاد دکترشاهپور بختیار یا جرج ارول
نویسنده توانای کتاب های مزرعه
حیوانات و  1984به صورت داوطلب
در جنگهای داخلی اسپانیا در جبهه
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و از سی و چند سال پیش در میهن
خودمان ملیون ها نفراز هم وطنمان
در مبارزه ای نابرابر و ناپیدا با
حکومت جمهوری اسالمی درگیرند.
و در این راه شاهد قهرمانی ها و
از خودگذشتگی های فراوان بوده
وهستیم و جا دارد که احترامات و
همبستگی خود را به پیشگاه این زنان
و مردان بزرگ و مبارز تقدیم کنیم.
صبح روز سی و یکم شهریور 1359
نیروهای ارتش عراق بدون اعالم قبلی
به میهنمان یورش آوردند.در آن سالها
من و همسر و دو فرزندمان در شهر
زادگاهمان اهواز زندگی میکردیم.
شغلی در شرکت نفت داشتم و در
ساعت  7بامداد آنروز ،هنگامی که در
حال ورود به محل کارم بودم ،صدای
انفجار وحشتناکی از نزدیکی به گوش
رسید و لحظه ای بعد دو هواپیمای

آزادی

بنی صدر رئیس جمهور وقت از رادیو
اعالم کرد که ارتش عراق از زمین ،هوا
و دریا به میهنمان حمله کرده .همان
شب هم آیت اهلل خمینی در تلویزیون
ظاهر شده و گفت دیوانه ای آمده
سنگی انداخته و فرار کرده.
***
چند ساعت بعد دوباره بعضی دیگر از
مراکز ارتشی و مسکونی مورد حمله
هوائی و موشکی عراقی ها قرار گرفت.
عصر و نیمه شب هم حمالت ادامه
داشت .بیهوده است تالش کنم شرایط
روحی خود را تشریح کنم .تنها بیاد
میاورم که حفاظت از فرزندان و
همسرم برایم اهمیت داشت و گوئی به
خودم فکر نمیکردم.
از دو روز پیش از آن پسر چهارساله
مان ،بعلت مشکل تنفسی در
بیمارستان شرکت نفت بستری شده

بود و ساعتی پس از آغاز حمله ،از
بیمارستان با من تماس گرفته و گفتند
که باید به آنجا رفته و بچه را تحویل
بگیرم زیرا بعلت شرایط جنگی و
نیاز زخمی ها بیماران عادی میباید
بیمارستان را ترک کنند .همانروز
تعطیلی مدارس شهر نیز اعالم شد
و سازمان انتقال خون از طریق رادیو
از مردم خواست که فورا ً برای اهدای
خون مراجعه کنند.
ابتدا به بیمارستان شرکت نفت رفته
و پسرم را تحویل گرفته و در حالیکه
سرفه های خشک و درناک آسم امانش
را بریده بود در اتوموبیل گذاشته و به
مدرسه دخترم که هشت سال داشت
رفتم و او را برداشته به منزل بردم.
کمی بعد همسرم سراسیمه به ما
ملحق شد .آنها را در منزل گذاشتم
و به سرعت برای اهداء خون به سوی
سازمان انتقال خون راندم .وقتی به
آنجا رسیدم صفی طوالنی که تا بیرون
ساختمان رسیده بود تشکیل شده
بود و مدتی طول کشید تا نوبت به
من رسید .وضعیت فوق العاده وخیمی
بود و شهر ما بکلی دگرگون شده و
بسرعت یک پارچه در خدمت جنگ
درآمده بود .خیابانها را برای رفت و
آمد خودرو های نظامی قرق کرده
بودند تا زخمی ها را بوسیله آمبوالنس
ها از جبهه هائی که در نزدیکی اهواز
ایجاد شده بود به بیمارستان ها
برسانند.
***
هیچکدام از ما جنگ را تجربه نکرده
بودیم و نمیدانستیم چه باید کرد.
بسیارانی در همان ساعتهای نخست
بعد از حمله ،دست زن و بچه را گرفته
و با اتوموبیل هایشان از شهر خارج
شدند ،بعضی از آنان دیگر هرگز به
اهواز بازنگشتند .آنروز و روزها و شب
های دیگر چندین بار جنگنده های
عراقی نقاط مختلف نظانی و مسکونی
را مورد حمله قرار داده و وحشت
زیادی ایجاد میکردند .من و خانواده
ام شب هنگام در وسط خانه ودور از
پنجره ها در کنار هم میخوابیدیم تا
بخیال خود از بچه ها حفاظت کنیم،
غافل از اینکه در صورت بمباران یا
حمله موشکی هیچ چیز و هیچ کس
در امان نیست .برای کسانی که در آن
شرایط نبوده اند ممکن نیست بتوانند
مجسم و درک کنند که وقتی کودکان
بیگناه در نیمه های شب با صدای
وحشتناک انفجار بمب و راکت و
موشک از خواب میپرند چه احساسی
دارند ،بهمان نسبت حال و روز پدر و
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مادری که ناظر ناله و فریاد از سر ترس
فرزندان هستند نگفتنی است.
حمله های هوائی و موشکی روزانه
و شبانه همچنان ادامه داشت .چهار
روز بهین ترتیب گذشت و روز پنجم
تصمیم گرفتم که خانواده ام را از اهواز
خارج کرده به تهران نزد پدر و مادر
همسرم بفرستم .پرواز های هواپیما
بدالئل خطرات موجود تمام ًا لغو و
سرویس اتوبوس ها محدود شده بود و
تنها وسیله مسافرت قطار بود .از روز
دوم جنگ کمبود بنزین خود را نشان
داد و صفهای دراز در جایگاه های
فروش بوجود آمد .عصر چهارم مهر
ماه با دوچرخه به ایستگاه راه آهن
رفتم تا بلکه بتوانم برای همسر و بچه
هایم بلیط مسافرت تهیه کنم .وقتی
به ایستگاه رسیدم با منظره ای روبرو
شدم که فقط در فیلم های مربوط به
جنگ جهانی دوم دیده بودم .هزارها
نفر زن و مرد و کودک در سالن و
بیرون ساختمان و اطراف سکوها
بالتکلیف و نگران پرسه میزدند .بلیط
های قطار فروخته شده بود و هیچکس
نمیدانست چه باید کرد .در آن حالی
که مستاصل و کالفه و مبهوت در بین
جمعیت ایستاده بودم ،آقائی خطاب
به من گفت میخواهی به تهران بروی؟
نگاهی مات بر او انداخته و بعد از
اینکه او دوباره سوال خود را تکرار
کرد ،به خود آمده گفتم خیر میخواهم
همسر و فرزندانم را راهی کنم .او
گفت میتوانم یک بلیط به تو بفروشم.

اولین فکرم این بود که آقا از فرصت
طلبانی است که با همدستی کارکنان
راه آهن بازار سیاه راه انداخته اند تا
پولی به جیب بزنند ولی در آن موقع
قیمت بلیط اهمیتی نداشت .بی درنگ
پرسیدم چقدر تقدیم کنم؟ او در
حالیکه یک بلیط درجه دو بمن میداد
گفت قیمت بلیط روی آن چاپ شده،
پنجاه و هفت تومان و سه ریال .با
شرمندگی از پیشداوری نامطلوبی که
کرده بودم با ادب و احترام کفتم اجازه
میدهید قدری بیشتر به شما بپردازم؟
با نگاه گله آمیزی گفت نه داداش من
شش تا بلیط یک کوپه را خریده ام که
همسر و فرزندم را به تهران بفرستم
ولی تنها یکی را برای آنها الزم دارم.
بلیط های دیگر را به چهار خانواده
دیگر داده ام و این آخری برای همسر
و فرزندان تو .در آن لحظه از دیدن
آنهمه جوانمردی و شرافت بغض گلویم
را گرفت و بزحمت از ریزش اشک
خودداری کردم .دست مردانه اش را
که بحق الیق بوسیدن بود به گرمی
فشردم و با نگاه از او سپاسگزاری
کردم .قیمت بلیط را پرداختم و به
صف جلو کیوسک تلفن عمومی رفتم
و پس از انتظاری طوالنی با همسرم در
منزل تماس گرفتم و از او خواستم که
هرچه زودتر بقول سهراب سپهری"
چمدانی را که به اندازه تنهائی من
جا دارد" پر کند و بچه ها را جمع و
جور کرده به سرعت خود را به راه
آهن برساند .قطار هنوز از خرمشهر

نرسیده بود و تاخیر داشت که پس
از چندی زوزه کنان به ایستگاه اهواز
وارد شد .روز بعد شنیدیم که آن
آخرین قطاری بود که از خرمشهر آمد
و بعد از آن خرمشهر سقوط کرد و به
تصرف نیروهای عراقی درآمد .بعضی
از خرمشهری هائی که از خارج از
شهر به خانه هایشان تلفن میکردند تا
با بستگانشان صحبت کنند میگفتند
تلفن منزلشان را سربازان عراقی
جواب میدادند و طبع ًا به عربی صحبت
میکردند .فکرش را بکنید ،به منزل
خود تلفن کنید و بیگانه ای از کشور
دیگر گوشی را بردارد ،وحشتناک
است.
***
بهر تقدیر ،همسرم و بچه ها به
ایستکاه راه آهن که همچون صحرای
محشر بود رسیدند .قطار چندین برابر
ظرفیت عادی و پر از مسافرینی بود
که بدون بلیط سوار شده بودند و طبع ًا
کسی مانع آنها نمیشد .آن عده در
راهرو ها و اطراف توالت ها ،رستوران
و هر جا میشد ایستاده و نشسته
بودند تا با خروج از شهر جان خود
را نجات دهند .منهم به زحمتی از
بین جمعیت راهی پیدا کرده وهمسر
و بچه ها را به داخل قطار برده و در
کوپه جا دادم و بار دیگر آن جوانمردی
را که بلیط مسافرت داده بود دیدم و
سالم گفتم .کوپه قطار که در واگن
درجه دو بود شش صندلی داشت که
شش خانم و پنج کودک در آن چپیده

بودند .سیستم تهویه کار نمیکرد و
هوای قطار گرم و از بازدم آدم های
زیادی که آنجا بودند سنگین و تنفس
مشکل بود ،ولی حتی بچه های سه
چهار ساله هم شکایتی نمیکردند،
گوئی آنها هم وخامت وضع را درک
میکردند .پس از جا دادن خانم و
بچه هایم از قطار خارج شده و در
سکوی جلو قطار به پنج مرد دیگر که
همسران و فرزندانشان در همان کوپه
بودند ملحق شدم .ما شش نفر غمزده
و نگران اینده به خانواده هایمان که
از درون کوپه ما را مینگریستند خیره
شده بودیم و در دل میگریستیم.
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
در آن لحظات که میدیدم همسر
نازنین و دو فرزند پاره تنم به جای
امنی میروند و من آنها را از خطر
دور میکنم احساس رضایت و شادی
خاصی داشتم و در همان حال غم
دوری از آنان و نگرانی از اینکه در
بمباران های روزانه کشته شوم و دیگر
آنها را نبینم دچار اندوه فراوانم میکرد
و این دو احساس متضاد شادی و غم،
تالطم های روحی دردناکی را در جانم
ایجاد میکرد که توانائی شرح آن
ندارم .گاهی وقتها سعادت گریستن و
براحتی گریستن نعمت بزرگی است،
ولی در آن حال که میدیدم همسر
پاک دل و نورچشمان دلبندم از پشت
شیشه های قطار با تائثر و رقت مرا
نگاه میکنند برای دلگرمی آنان جز
لبخند زدن چه میتوانستم کرد ،اما در
درون اشکم جاری بود.
شمع این مسله را بر همه کس روشن کرد
که توان تا به سحر گریه بی شیون کرد
دقایقی بعد قطار که عزیزان و
جگرگوشه های ما را در خود جا داده
بود ایستگاه اهواز را ترک کرد و این
تازه آغاز جنگ هشت ساله ایران و
عراق بود.
باش تا صبح دولتت بدمد
که این همه از نتایج سحر است
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آزادی

صفحه 43

کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

گفتگو با بـیژن رتقی :

دستم بگیر

بهروزی :این اولین وفکر می کنم آخرین همکاری
شام با آقای فرهنگ رشیف بود ،اما شام خیلی
پیش ازاین کارباآقای گلپایگانی را آغاز کردید
واگر اشتباه نکنم آقای گلپایگانی بااشعارشام به
شهرت رسید ،آیا همینطوره؟
ترقی  :بله  ،درست است ۰بیاددارم روزی دریکی
ازراهروهای رادیو با خواننده جوان وخوش صدا
اکربگلپایگانی که قبال درمجلسی صدای اورا شنیده
بودم روبروشدم؛ آمد وپس ازسالم وتعارف گفت
 :قراراست دربرنامه ی گلها با پیانوی مرتضی
خان محجوبی آوازبخوانم ۰دوست دارم اولین
برنامه ام رابا شعری از شام رشوع کنم  ۰منهم
تشکر کردم وقولی دادم ولی راستش رابخواهید
یادم رفت  ۰اتفاقاً هامن شب جائی مهامن بودم
وحالی دست داد  ،جمالتی شکسته بسته روی
کاغذ نوشتم ودرجیب گذاشتم تادرفرصتی به
آن رسوضورتی بدهم  ۰روزبعد درراهرو رادیو
دوباره آقای گلپایگانی را دیدم ٪گفت ضبط اولین
برنامه ام همین امروز است ۰شعرچی شد؟ من
بیاد شعری افتادم که دیشب گفته بودم ودرجیبم
بود ۰به گلپایگانی گفتم دیشب شعری گفته ام
که ناقص است باید تکمیل شود ۰گفت  :بده
ببینم؛ گرفت ورفت  ۰غروب هامن روز تلفن
کرد وگفت  :شعررا خواندم  ،عالی شد ۰بیا رادیو
ببین چه قیامتی برپاشده ۰گفتم  :آقاجان  ،این
شعر تکمیل نبود ،چراخواندی؟ گفت  :آقای پیرنیا
معتقد است که این شعر نه تنها هیچ عیبی ندارد
 ،بلکه دارای مضمون عارفانه است که هدف
برنامه ی گلها هم همین است  ۰من به رسعت
خودرا به رادیو رساندم ٪دراستودیوی شامره ۸
عده ای مشغول شنیدن آن نواربودند -آقای
پیرنیا به استقبامل آمد ،گفت  :جوان به تو تربیک
می گویم  ٪گفتم  :این شعر شکسته بسته را
چگونه ضبط کرده اید؟ گفت  :بدین شکستگی

صفحه44

(قسمت یازدهم -بخش سوم)

استاد محیط طباطبائی

* «بیژن ترقی با این که درشاعری پیرو مکتب سنتی است ،اما شعرهایش
ازتازگی وویژگی خاصی برخورداراست »۰۰۰محمدکالنتری (پیروز)
* بعداز پخش آواز «مست مستم ساقیا دستم بگیر» با صدای آقای
گلپایگانی شهرت ترقی ایران رافراگرفت

ارزد به صدهزار درست  ۰بیا گوش کن  ،اگر
نپسندیدی آن را عوض می کنیم  ۰باشنیدن نوار ،
خودم متحیرشدمو به این بیت که رسید:
من که براین سینه ی چون آینه
می زنم سنگ تورا دستم بگیر
اشک شوق درچشامنم حلقه زد ودیدم که نه تنها
شعر شکسته بسته نیست  ،بلکه بی عیب است ۰
شعر اسنطور رشوع می شد:
مست مستم  ،ساقیا دستم بگیر
تانیفتادم زپا دستم بگیر
بردرمیخانه با زنجیر عشق
بسته ای پای مرا دستم بگیر
دردمندم  ،عاشقم  ،افرسده ام
ای به دردم آشنا دستم بگیر
من که بر این سینه ی چون آینه
می زنم سنگ تورا دستم بگیر
ناله ی افتادگان دارد اثر
تا نگفتم ای خدا دستم بگیر
بعدازپخش این آواز  ،آقای گلپایگانی شهرتش
رسارس ایران را فراگرفت ۰از هر میدان وجلوی
هر مغازه ورستورانی که رد می شدی نوای مست
مستم بگوش می رشیدوحتی مؤسس برنامه ی
گلها آقای پیرنیا را مجذوب کرده بود ۰یک روز
به من گفت  :سعی کن با این خواننده جوان
گلها همکاری بیشرتی داشته باشی ومنهم
اطاعت کردم وغزلهای مرا یکی بعداز دیگری
می خواند ۰غزل هائی مانند:
اگر عشق باشد گناهی الهی
رساپا گناهم الهی  ،الهی
***
همچو نی ای عشق جانم سوختی
بند بند استخوانم سوختی
***
امشب شده ام مست که مستانه بگریم
بگذار شبی گوشه ی میخانه بگریم
بهروزی  :آقای ترقی  ،بسیاری از شاعران وسخن
شناسان  ،ترانه ها واشعار شامرا ستوده اند؛

آزادی

ازجمله  :محمد کالنرتی (پیروز) نوشته است:
« اشعار وترانه های بیژن ترقی درحال و
هوائی خاص بر دل وجان شنونده وخواننده
می نشیندواورا گاه ازشوق وذوق و زمانی از غم
واندوهی رقیق ودرعین حال دلنشین لربیز می
سازد ۰او با اینکه در شاعری پیرو مکتب سنتی
است ولی شعرهایش از تازگی وویژگی خاصی
برخوردار است ٪بطوری که رد پای هیچ یک از
شعرای متقدم درآثارش دیده منی شود ٪او با
چیره دستی خاص خود مضامین وسوژه هائی
بکر خلق می کند و اشعارش رامانند رشابی ُسکر
آور درکام مشتاقان وسوختگان فرو می ریزدو طرح چهره داودپیرنیا کار علی خسروی
باخود به رسمستیشان می کشد»۰
آقای ترقی  ،پس از این رشح کوتاه  ،خواهش می
کنم درباره ی ترانه صحبت کنید۰
ترقی  :ازشام متشکرم که زحمت کشیده اید
وبخش هائی از نوشته ی دوستان گرامی را
انتخاب و ایراد فرمودید ۰درمورد پرسش شام
باید عرض کنم  ،بطورکلی  ،هرنوع شعر  ،خواه
ترانه  ،غزل  ،قصیده یا شعرامروز باید واکنش
روح  ،احساس وتراوش اندیشه های شاعر باشد؛
وباید باکلامتی آسامنی  ،حساس ولطیف بیان
شودتاقدرت تأثیر گذاری یک اثرهرنی راداشته
باشد ۰هامنطورکه ما درموقع عصبانیت  ،خشم
مرتضی خان محجوبی
وغضب بطور ناخودآگاه برای بیان احساس
خود ناگزیر به استفاده از کلامتی خشن وتند
می شویم ودرسایر موارد کمرت از این گونه
کلامت و اصطالحات استفاده می کنیم  ،واژه ها
وترکیباتی هم که برای شعر استفاده می شود ،اگر
با صمیمیت و احساسات پاک وراستین شاعرانه
وزبان واالی آن مایه نگیرد به نرضمن منی شود
بر آن نام شعر گذاشت  ۰البته این به آن معنی
نیست که ما از اصطالحات محاوره ای که می
تواند درشعر کاربرد داشته باشد چشم پوشی
کنیم وتنها به کلامت وترکیبات ستعمل اکتفا
کنیم  ۰بلکه به نظر من اثروجودی شاعر در
اکبرگلپایگانی
رسالت زمانی او  ،بیشرت در پی جوئی وخلق
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ترکیبات نو وواژه های بکار نیامده وسبک سنگین
کردن الفاظ و ترکیبات پاک وصیقل خورده است
 ،که به نظر من این خود می تواند از دو نطظر
حائز اهمیت باشد ۰یکی این که دراثر این پی
جوئی وقدرت حاصله  ،شاعر دربازگو کردن
احساس واندیشه های خود آن فصاحت وگویائی
رابدست می آورد که نسج کالم وبافت شعر او
انسجام بیشرتی می بخشد ،و ازاین رهگذر است
که سبک های مختلف درآثار شاعران بوجود
می آید ۰دومین اثر این تالش وکوشش  ،بازدهی
ووسعتی است که شاعران به زبان وادبیات عرص
خود می دهندودراینجاست که رسالت واقعی هر
شاعر ونویسنده آشکار می شود۰
بهروزی  :این نظر وتعریفی بود که که بطور کلی
شعررا دربر می گرفت ؛ خواهش می کنم درمورد
ترانه بطور اخص صحبت کنید۰
ترقی  :من معتقدم که کار ترانه نوعی نقاشی
وتابلو سازی است ونیز شعری است وابسته به
موسیقی  ۰ترانه رسا اندیشه ها و احساسات
خودرا بوسیله ی کلامت نقاشی می کند۰
بسوز تاکه زسازم ترانه برخیزد
زناله ام غزل عاشقانه برخیزد
نه آتشی است بجانم  ،نه شعله ای به دمل
که با هالکت من از میانه برخیزد
بهروزی  :آقای ترقی  ،شام کدام یک از دوشیوه
ی ترانه ُسائی را می پسندید وبا آن موافقید؟
شعر روی آهنگ ساخته شود یا آهنگ روی شعر؟
ترقی  :بطور کلی معمول این بوده است که
آهنگساز برمبنای ضوابط آهنگسازی وشیوه ای
که هر آهنگساز برای خودداردآهنگی را خلق می
کندوبعد ترانه ُسا برروی این آهنگ ترانه ای
می سازد ۰ولی درسالهای اخیر چند منونه آهنگ
ساخته شده که آهنگساز برروی اشعار موجود
آهنگی بوجود آورده است ۰این روش برای ترانه
ُسا وشاعر بسیار راحت تر است ؛ دست شاعر
باز است که بدون هیچ محدودیتی  ،هرزمان که
شعردراو بجوشد ،هرموقع که نیاز به بیان اندیشه
اش دارد ،درهرقالب و وزنی که محتوای شعر
ایجاب کند به خلق اثری بپردازد ۰دراین صورت
 ،این نوع رسودن وخلق کردن رادیگر منی شود
ترانه ُسائی گفت؛ این شاعری است و خارج از
قواعد و ضوابط ترانه ُسائی است ۰
بهروزی  :که در اینصورت متام شاعران  :حافظ ،
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امیری فیروزکوهی
سعدی  ،موالنا وبقیه همگی ترانه ُسا هستند۰
ترقی  :بله  ،همچنانکه برروی اشعار وغزلیات
خود من هم آهنگهائی ساخته شده است۰
هامنند گل گریه که آقای گلپایگانی خوانده است
و آهنگش ازفرهنگ رشیف است ۰
بهروزی  :شام کدام شیوه را ترجیح می دهید؟
ترقی  :من همکاری وهمراهی ترانه ُسا وآهنگساز
را  ،ترجیح می دهم چون معتقدم که این
احساس وعواطف مشرتک آهنگساز و ترانه ُسا
است که یک آهنگ را تکمیل می کند ۰وقتی ترانه
ُسا عصیان آهنگسازرا درالبالی گام هاونت ها ی
موسیقی حس می کند ،اوهم با کلامت و تعبیرات
خود این عصیان را مجسم و تشدید و بیان می
کند ۰ونقش آوازه خوان وخواننده راهم نباید
فراموش کرد که باید بتواند باحس وقدرت خود
آن رابیان کند۰هامنطور که عرض کردم منونه
ی همکاری جدی وصمیمی هرسه خالق اثر ،
آهنگی مانند صربم عطاکن است ۰
بهروزی  :ترانه ُسا چه وظیفه ومسئولیت
اجتامعی دارد؟
ترقی  :ترانه رسا باید توجه داشته باشد این
کلامتی که از ذهن واندیشه ی او بر روی آهنگ
گذاشته می شود چه تأثیری برروح  ،روان ورفتار
مردم کشورش اعم از کودک  ،پیرو وجوان باقی
خواهد گذاشت  ۰هرترانه ای که از بار معنوی
واخالقی تهی باشد وتنها به موضوع های پیش پا
افتاده وزودگذر وارتباطات ایام جوانی خالصه
شود اثرچندان عمیق ودیرپائی نخواهد داشت ۰
هامنقدر که تعریف اززیبائی ها ستودنی و تأثیر
گذار است بیان کاستی ها وکمبودها و نشان
دادن صحنه های مالل انگیز زندگی  ،مانند
جنگها  ،نابسامانی ها و حامیت از عدالت  ،صلح،
مساوات ومسائل انسانی دیگرهم اهمیت دارد۰
بطور کلی  ،نه تنها ترانه ُسا  ،هرهرنمندی که
پیوسته به فکر تعلقات نفسانی خودباشد
ونتواند درداجتامع ونابسامانی های مردم
رسزمین خود را حس کند  ،موجودی تک بعدی
و متحجر است ۰
بهروزی  :برای رسودن شعر ونه ترانه کدام قالب
را ترجیح می دهید؟
ترقی  :درشعر من غزل را ترجیح می دهم ؛
دربرنامه های گلها هم بیشرت از غزل های من
استفاده شده  ۰غزل های مانند :مست مستم

بیژن ترقی
ساقیا دستم بگیر ویا غزل امشب شده ام مست
که هردو با آواز اکربگلپایگانی اجرا شده است ۰
بهروزی  :عالوه بر رسودن شعروترانه رسائی ،
شام چندین کتاب هم چاپ کرده اید که بعضی
ویراستاری وتصحیح وتدوین شاعران متقدم
است۰
ترقی  :بله  ،ازخودمن یکی دو مجموعه شعر چاپ
ومنترش شده  ۰که یکی رسود برگ ریزان است و
دیگری بنام رصاحی  ۰واما درمورد دیوان شاعران
متقدم  ،برای توضیح باید کمی به عقب برگردم۰
روزی دوست دانشمند جناب امیری فیروز
کوهی به کتابخانه آمده بودند ،از آنجا که ایشان
بعضی از ترانه های مراشنیده وازعشق وعالقه من
به شعر وادبیات آگاهی داشتند ،به ارصارایشان
یکی ازترانه های خودرا برایشان خواندم ۰بعد
به مناسبتی صحبت صائب تربیزی به میان آمد،
من بالفاصله نسخه چاپی هندوستان را آورده
به ایشان نشان دادم ۰گفتند :این را دیده ام؛
متأسفانه این نسخه پراز غلط است وقابل اعتامد
نیست ۰بعد ایشان مرا تشویق کردند تا اقدام به
چاپ کلیات صائب که تا آن روز درایران چاپ
نشده بود بکنم  ۰من هم کمر همت رابستم
ودنبال این کاررفتم  ۰یکی دو نسخه خطی
ازدیوان صائب در کتابخانه ی ملک ومجلس
شورای ملی بود که هردو ناقص بود  ۰بنابراین
مأیوس شدم ودست از کار کشیدم  ۰تا این
که روزی شخصی وارد کتابخانه شد وبا لحنی
صمیامنه گفت  :من یک نسخه خطی دیوان
صائب به خط خود او دارم که آورده ام نشان
بدهم ٪قصد فروش آن راهم ندارم  ٪کتاب را
گرفتم  ،باز کردم واز آنجا که یک صفحه از خط
صائب را استادهامئی دراختیارم گذاشته بود ،
بالفاصله خط صائب را شناختم  ۰صاحب کتاب
که دقت وشوق زیاد مرا دید و یقین پیدا کرد
که دیوان به خط خود صائب است گفت  :من
همین امروز به تهران واردشده ام  ۰این نسخه را
که از سالیان پیش درخانواده ما بوده برای نشان
دادن آورده ام وبه هیچ قیمت قصد فروش آن
را ندارم  ۰خودم رابه او معرفی کردم  ٪نگاهی
مهربان تر مبن کردوگفت  :نام شامرا شنیده ام ٪
بعداز کمی تأمل پرسید :به نظر شام این نسخه
چقدرارزش دارد؟ گفتم  :این برای دیگران شاید
قیمت زیادی داشته باشد ولی من پانصد تومان

آزادی

محمدکالنتری (پیروز)
می توانم آن رابخرم ۰خنده ای کرد و با
خداحافظی خارج شد ۰فردای آن روز  ،هامن
شخص وارد کتابخانه شده بود من نبودم ۰پدرم
در کتابفروشی بود ۰آن شخص رساغ من را می
گیرد -پدرم می گوید :چه فرمایشی دارید؟ بیژن
پرسمن است  ۰او ماجرای روز قبل را تعریف می
کند ومی گوید :من در چهره ی فرزندشام چنان
شوق واشتیاقی دیدم که مرا سخت تحت تأثیر
قرارداد ۰حاال آمده ام کتاب را به ایشان هدیه
کنم  ۰پدرهم با ارصار مبلغ پانصدتومان رابه
او می دهدواز محبتش تشکر می کند ۰بدین
ترتیب نسخه ی چاپی صائب کامل و با مقدمه
ی فاضالنه ی جناب امیری فیروز کوهی منترش
شد ۰درسال  ۱۳۳۴بعلت عالقه ای که به شعرای
سبک هندی پیدا کرده بودم دیوان کلیم کاشانی
رابا بدست آوردن نسخ خطی ومقابله وتطبیق
اشعار به چاپ رساندم  ۰درسال  ۱۳۴۰دیوان
علی اشرتی (فرهاد) که از دوستان نزدیک من بود
چاپ کردم ۰درسال  ۱۳۴۵دیوان مجمر اصفهانی
که ازشعرای زمان قاجاریه واز غزلرسایان دوره ی
رجعت ادبی بود با همکاری ومقدمه ی استاد
محیط طباطبائی منترش کردم ٪درسال ۱۳۴۶
فرهنگ مرتادف زبان فارسی را که تألیف محمد
پادشاه جامع فرهنگ آنندراج بود ودرصدوپنجاه
سال قبل چاپ شده و پدرم از هندوستان آورده
بود با تشویق رهی معیری چاپ ومنترش
کردموچند کتاب دیگر که بیش از این رس شام
وشنوندگان برنامه ی شامرابه درد منی آورم ۰
بهروزی  :من هم اگر چه پرسشیهای زیادی برایم
باقی مانده اما شامرا بیش ازاین خسته منی کنم
وبا سپاسگزاری ازشام بقیه پرسشهایم را برای یک
گفتگوی دیگر می گذارم۰
پایان راه
بیژن ترقی  ،ساعت  ۲بامداد روز پنجم
اردیبهشت ماه  ۱۳۸۸پس از گذراز یک دوره
بیامری درهشتادسالگی درتهران درگذشت۰
یادش گرامی باد۰

صفحه 45

بسیاری از منتقدین فیلم عفریت
پول را بهترین فیلم تابستان امسال
معرفی کرده اند ۰جورج کلونی  ،جولیا
رابرتز  ،جک اُکانل  ،دومینیک وست،
کیتریونا بالف  ،جیانکارلواسپوزیتو
از نقش آفرینان عمده ی این فیلم
هستند ۰هنرپیشه ی نام آور سینمای
آمریکا  ،جودی فاستر نیز این فیلم
را کارگردانی کرده است و بااین فیلم
سومین کار کارگردانی را در کارنامه
اش ثبت کرده است  ۰سناریوی فیلم
را آلن دی فیوره  ،جیم کوف و جامی
لیندن نوشته اند ۰جرج کلونی درنقش
شومنی است بنام «لی گیتز» که
آخرین قسمت شوی او بنام «عفریت
پول»  ۲۴ Money Monsterساعت
پیش از تلویزیون پخش شده است۰
سهام  IBISبدون توضیح به دالیلی
سقوط می کند وحدود  800میلیون
دالر از سرمایه ی سهامداران را بخطر
می اندازد  .لی برنامه ریزی کرده بود
که با مدیرعامل شرکت IBISوالت
کمبی (دومینیک وست) مصاحبه ای
در مورد سقوط سهام داشته باشد ،اما
به طور غیر منتظره  Cambyبرای یک
سفر کاری به ژنو می رود.
دراواسط شو نشان می دهد ،قاصدی
وارد صحنه می شود تفنگ خودرا
بروی گیتز می کشد و اورا گروگان می
گیرد واو را مجبور می کند یک جلیقه
مملو از مواد منفجره را بپوشد ۰این
" "delivery manکایل بادول نام
دارد و بصورت یک نامه بر به تلویزیون
راه یافته (جک اوکانل)درحقیقت یکی
از سرمایه گذارهاست که با60،000
دالر ازکل پس انداز زندگی خود،که
مقداری ازآن ازمادرش به ارث باو

صفحه46

مرور فیلم
ازغزاله یزدی

عفریت
پول
رسیده یک ماه قبل پس از تأیید
شرکت والت کمبی توسط لی گیتز
درشوی تلویزیونیش ،سهام شرکت را
خریده است  .۰کایل با دیگر سرمایه
گذاران پاک باخته است و اکنون
به دنبال پاسخ است .واگر پاسخی
دریافت نکند کیتز را قبل از کشتن
خودش منفجر خواهد کرد ۰هنگامی
که به پلیس اطالع داده می شود،
متوجه می شوند که درجلیقه بمبی
است که اکنون درست روی ُکلیه لی
گیتز قرارگرفته است .تنها راه برای
از بین بردن بمب ،و نجات یافتن
ازشرکایل تیراندازی به سوی لی
باامید زنده ماندن او وبی اثر کردن
بمب است .وازهمین جاست که فیلم

آزادی

هرلحظه تماشاگررا برجای خود
میخکوب می کند و اورا درهیجان
نگهمیدارد ۰فیلم بازتاب دهنده ی
ماجراهائی است که درجوامع امروزی
شاهد آن هستیم  ۰ازدست رفتن
سرمایه ها دربازار بورس  ،جلیقه های
انفجاری که در نقاط مختلف جهان
هرروز جان عده ای را می گیردو بکار
گرفتن نیروهای انسانی ازسراسر
دنیا که درخدمت سرمایه گذاران
آمریکائی هستند و کارهارا با یک
تلفن حل وفصل می کنندورویدادهای
دیگر۰
کارگردان
درنقش
جولیارابرتز
تلویزیون ظاهر می شودو نقشی
چشمگیر را ایفا می کند۰
فیلمبرداری این اثر روز  ۲۷فوریه
 ۲۰۱۵درنیویورک آغازشد وسرانجام
روز  ۱۳ماه مه  ۲۰۱۶این فیلم برپرده
سینماهای آمریکا به نمایش درآمد۰
هزینه ی فیلم  ۲۷میلیون دالر بوده
است که دردوهفته ی اول نمایش
حدود  ۵۰میلیون و ۷۰۰هزار دالر به
گیشه ی سینماهای آمریکا ودیگر
نقاط جهان واریزکرده است ۰
واما نظر منتقدین درباره ی فیلم
عفریت پول متفاوت بوده است ۰
بسیاری از سینمائی نویسان همانگونه
که در آغاز نوشتم این فیلم را بهترین
فیلم تابستان امسال دانسته اند۰
بازی هنرمندان فیلم را بسیار قوی
توصیف کرده اند و خط داستان را
بسیار محکم و کوبنده دانسته اند۰
گاهی از خشم اجتماعی و اقتصادی
قوی برای غلبه بر یک رویکرد سودمی
برد و گاهی مبهم باقضایا برخورد می

کند۰
برخی از منتقدین نوشته اند که این
فیلم برای نوجوانان مناسب نیست
چون در فیلم صحنه های خشونت
باری دیده می شود ۰خون ریزی
وجود دارد۰حرف های رکیک درطول
فیلم شنیده می شود ۰درصحنه هائی
هرچند کوتاه بعضی از هنرمندان
کوکائین و مواد مخدر دیگر مصرف
می کنند ۰اما منتقدی دیگر می
نویسد جودی فاستر استادانه از این
صحنه ها سود برده است ۰
نظر مثبت منتقدین براین پایه استوار
است که والدین باید حتما بخاطر بچه
هایشان این فیلم را ببینند۰
به نظر می رسد این فیلم به اندازه
کافی سرگرم کننده است ۰به همان
اندازه درباره ی مجموعه ای از یک
شوی تلویزیون کابلی است که از
معامالت سهام بحث می کند .فقط
باید نگران زمانی بود که پیام فیلم
به هزینه ی بخشهای دیگر فیلم تمام
نشود ۰عفریت پول به کارگردانی
جودی فاستر با یک سناریو ی گروگان
گیری در جهانی که در آن در حال
حاضر بی اعتمادی بانکی ضربه بزرگی
است ،به نظر می رسد باانتخاب یک
عنوان وحشتناک برای فیلمش  ،آن
را به فیلمی موفق تبدیل کرده است .
در نهایت فیلم عفریت پول فیلم
خوبی است۰
مدت نمایش فیلم نودوهشت دقیقه
است ۰
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من پیش از تو محصول  2016بر
اساس کتاب ،من پیش از تونوشته
جوجو مویسبراساس داستانی واقعی
دربریتانیا ساخته شده است۰
فیلم درژانر رمان بزرگساالن
وازداستان های واقعی است ۰کتاب
 ۵ژانویه2012
مزبور درتاریخ
توسط(انتشارات پنگوئن) در۴۸۰
صفحه درانگلستان منتشر شد
من پیش ازتو یک رمان عاشقانه
است .درداستان می خوانیم که
لوئیزا کالرک بیست و شش ساله
درخانواده ی کارگری با بستگان خود
زندگی می کند زندگی می کند .او
احساس می کند به طور مداوم تحت
الشعاع خواهر کوچکترش،Treena ،
که مادر یک فرزند است قراردارد.
لوئیزا ،که از خانواده اش حمایت می
کند ،کارخودرا درکافه ی محلی از
دست می دهد  ۰او به اداره ی کاریابی
می رود و پس از چند تالش ناموفق،
سرانجام یک فرصت اشتغال منحصر
به فرد به او پیشنهاد می گردد :کمک
به مراقبت از ویل ،TRAYNOR
یک مرد جوان موفق ،ثروتمند ،و که
دو سال پیش در یک تصادف با موتور
سیکلت فلج شده است .مادر ویل ،
 ،Camillaلوئیزا را با وجود فقدان
تجربه ،استخدام می کند زیرا باور
دارد که لوئیزا می تواند روحیه ویل را
تقویت کند .لوئیزا با ناتان ،که نیازهای
پزشکی ویل را تأمین می کند ،و پدر
ویل ،که یک تاجر از طبقه باالست که
ازدواج او با کامیال به تیرگی کشیده
است دیدار می کند
رابطه لوئیزا و ویل به دلیل تلخی
و خشمی که وجود ویل افلیج را
فراگرفته به سختی آغاز می شود .این
رابطه زمانی بدتر می شود که ویل می
فهمد دوست دختر سابقش ،آلیشیا،
با بهترین دوستش روپرت قراراست
ازدواج کند ۰تحت مراقبت های لوئیزا،
وبا بازگو کردن تجربیات خود
بیکدیگر ویل به تدریج فکرش بازتر
می شود و قادر به برقراری ارتباط
بیشتر با دیگران می گردد .لوئیزا
می فهمد که ویل مچ دست خودرا
بقصد خود کشی می بُرد و بعد موقعی
که مادر و خواهراو در مورد چگونگی
خودکشی ویل بحث می کردند با
استراق سمع متوجه می شود که ویل
پس از اینکه کامیال حاضر نمی شود
از طریق دیگنیتاس ،سازمان کمک به
خودکشی که مقرآن درسوئیس است
به حیات او پایان دهد ،اقدام به خود
کشی می کند ۰کامیال که از اقدام ویل
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من  ،پیش از تو
وحشت زده شده است  ،به ویل
قول می دهدکه آرزوی پسرش را،
برآورده کند اما تنها به شرطی که او
موافقت کند  ۶ماه دیگر زنده بماند۰
 Camillaدر نظر داشت تا به نحوی
به ویل بفهماند که زندگیش ارزش
ادامه یافتن دارد۰
لوئیزا به هیچکس وانمود نمی کند که
از راز بین ویل ومادرش آگاه است  ۰با
این حال ،توافق مادر وپسر را برای
خواهر کوچکترش ترینا فاش می کند
و با هم بفکر پیداکردن راه چاره ای
می افتندتا ویل را متقاعد کنند که
از مردن منصرف شود .در طول چند
هفته ،ویل اجازه می دهد تا لوئیزا
ریش اورا بتراشدو موهای کرک شده
اش را کوتاه کند  .لوئیزا شروع به
بیرون بردن ویل برای گردش می کند
و به او نزدیک تر ونزدیک تر می شود۰
ویل و لوئیزا مذاکرات متعددی دارند،
و او پی می برد که ویل زیاد سفر
کرده است و مکان مورد عالقه ی او

کافه ای در پاریس است .لوئیزا زندگی
محدود خودرا با زندگی ویل مقایسه
می کند ،ویل تالش می کند برای
تغییر لوئیزا انگیزه ایجادکند .لوئیزا
فاش میکند که او درنوجوانی مورد
تجاوزگروهی قرار گرفته است ،و در
نتیجه طبیعتی منزوی دارد و از جهان
فراتراز زادگاهش می هراسد.۰
لوئیزا همچنان روابط خودرا با
دوست دیرینه اش پاتریک ادامه می
دهدتااین که در نهایت با برمالشدن
رابطه لوئیزا با ویل این دوستی به
نقطه پایان خود می رسد . ۰در همین
حال ،پدر لوئیزا کارخودرا از دست می
دهد و باعث مشکالت مالی بیشتر می
شود۰
خوشبختانه ،آقای  TRAYNORارائه
به آقای کالرک کاری پیشنهاد می
کند .لوئیزا متوجه می شود که ویل در
تالش است برای تضمین آزادی او از
خانواده اش به او کمک کند ۰آن دو
در عروسی آلیشیا و روپرت شرکت
می کنندو در آن به رقص می پردازند.
ویل به لوئیزا می گویدکه او تنها دلیل
بیدارشدنش در صبحگاهان است.
لوئیزا ویل را متقاعد می کند که باهم
به سفر بروند ۰اما قبل ازاینکه آنها
بتوانندسفر خودرا آغاز کنند ،ویل
به سینه پهلوی کشنده ای دجار می
شود .۰لوئیزا سفررا لغو می کند و در
عوض ،ویل را به جزیره موریس می
برد .شب قبل از بازگشت به خانه،
لوئیزا به ویل می گوید که اورا دوست
دارد .ویل می گوید می خواهد تا رازی
را برای او فاش کند ۰اما لوئیزا می
گوید که او در مورد برنامه های ویل با

آزادی

دیگنیتاس همه چیزرا می داند.ویل می
گوید زمان با هم بودن برای او جذاب
بوده است ،اما او نمی تواند نشستن
در یک صندلی چرخدار را برای همه
زندگی تحمل کندو او برنامه خود را
دنبال خواهد کرد .لوئیزا خشمگین
وعصبانی می شود ودرادامه ی
سفر با ویل حرف نمی زند ۰هنگامی
که آنها به خانه بازمیگردند ،پدر و
مادر ویل از وضعیت جسمانی خوب
پسرشان شگفت زده می شوند.
لوئیزا ،با این حال ،از شغل مراقبت از
ویل استعفا می دهد و آنها می فهمند
که ویل در نظر دارد به زندگی خود
پایان دهد.
در شب پرواز ویل به سوئیس ،لوئیزا
برای آخرین بار .بدیدار ویل می آید
آنها توافق دارند که شش ماه گذشته
بهترین ایام زندگی آنها بوده است.
ویل پس از مدت کوتاهی در درمانگاه،
جان می سپارد و معلوم می شود که
برای لوئیزا ارث قابل توجهی ،برجای
گذاشته است به این بهانه که به
ادامه تحصیل بپردازد و زندگی را به
طور کامل تجربه کند .پایان داستان
لوئیزارا در یک کافه در پاریس ،نشان
می دهد که آخرین کلمات ویل راکه
در نامه ای به او نوشته است می
خواند ۰ویل ازاو می خواهد « خوب
زندگی کن»۰
 Emilia Clarkeو Sam Claflin portray

درنقش دوشخصیت اصلی فیلم بازی
می کنند ۰کارگردان فیلم نیز Thea
 Sharrockاست ۰
فیلم از صحنه های عاطفی زیادی
برخورداراست و بیشتر روابط
پدرومادر و اثر آن درزندگی بچه
هایشان را مورد بررسی قرار می دهد۰
فیلم من پیش از تو در طبقه بندی
فیلمهای عاشقانه خوب قرار می
گیرد که به دیدنش می ارزد۰
بقیه درصفحه ۴۸

صفحه 47

بقیه  :توران شهریاری

مدت زمان نمایش این فیلم یک ساعت و پنجاه دقیقه است ۰
شرکت مترو گلدوین مایر آن را ساخته و شرکت برادران وارنر
توزیع آن را برعهده گرفته است  ۰ابتدا قرار بود این فیلم در
اوت سال گذشته برپرده سینما بیاید اما زمان نمایش آن تا روز
سوم جون  ۲۰۱۶به تعویق افتاد۰
اگرچه درفیلم بیشتر از روابط جنسی و مرگ ومیر صحبت
می شود اما این فیلم برای کودکان  ۱۳سال بباال مجاز دانسته
شده است ۰
صفحه48

آزادی

شماره  - 77سال هفتم

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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بقیه  :مرورفیلم من پیش از تو

پاسخ درشماره ی آینده
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منابع :نگاهی گذرا به زندگی توران
شهریاری ،دانشنامه زنان فرهنگ ساز
ایران وجهان

افقی  -۱ -نویسنده ی کتابهای
«ساالمبو» و «تربیت احساساتی»-
کسیکه رویش چنین است تندخوست
 -۲کج  -مؤنث بزرگوار-شرنگ-۳
وردیف-ضمیرجنابعالی-
صف
دستگاهی که مقدار معینی بنزین
را وارد کاربراتور می کند -۴حرف
ندا-نامی آشنا درمنظومه فخرالدین
اسعد گرگانی-قهرمان مشهورترین
اثرویکتورهوگو -۵شهری که اطراف
چاههای نفت وپاالیشگاه
آن
وجوددارد -دهان کوچک  -عزم
وآهنگ -۶نام یک آقاپسر-محصول
 عالمت جمع درفارسی-۷با دو هوانمی شود -روش خارجی -آدمیان-۸
ازبخش مرکزی طوالش  -بهشت-۹
راه وروش -نوعی بازی درزمین
پرازسوراخ-کوبیده -۱۰تخم مرغ
فاسد-تنگه بین دریای مرمره ودریای
سیاه-ئیکرتراش فرانسوی-۱۱پس
وپی-زیرکی-گیاهی علفی ازتیره ی
نعنائیان-۱۲پرآب ترین رودآمریکای
بعضی
جنوبی-واحدشمارش
آزارکهنه-۱۳شکل
حیوانات-دل
خارجی جسم-دوتایش یکی است-
شهری درعربستان قدیم-۱۴زمین
ترکها-پایتخت بام دنیا-موز-۱۵
آتش  -نویسنده ی بلندی های بادگیر
خارجی
-۱تضمینعمودی
وسفالگری-۲
-پیوندهنرمعماری

آهنگساز ایتالیایی ومصنف اپرای
اتللوو مکبث  -آشیانه ی مرغ-
باریک مانند قلم -۳سیاه کوچک
شده -نوعی پارچه-سرایت-۴
اختالل دستگاه طبیعی بدن که
باباالرفتن حرارت طبیعی همراه
ارجمندوبرازنده-همنشین
است-
غیرفلز زر -۵هفته ی انگلیسی-
گاوبازاسپانیولی -۶مثل ومانند-
نوعی ماهی-گرو-فوت وفن -۷نام
دیگر «آغوز» -جانور غیرذی فقار-
دریوزه گر -بازداشتن ومنع کردن-۸
پایتختی درآمریکای جنوبی -پادشاه
هو نها  -بسیا ر ر و ا ن  -۹بسر بر د ن
عهدوپیمان  -کنایه ازغم واندوه
است -فلزمرتجع -ساخته از مس -۱۰
میوه خوب-سلیمان آن گیاهی است
علفیازدسته مارچوبه ها-واحدپول
کشوری دراروپا بود-پدرعربی-۱۱
ازقهرمانان ملی فرانسه -تندوتیز-۱۲
واحدوزن-ازجمهوریهای آمریکای
مرکزی -شامه نواز -۱۳بفرمان
بودن-لوله ای بشکل زانو-طرق-۱۴
یک ال-پارداد-گیاه شیرین-۱۵یکی
ازشهرستانها-گیاهی علفی ازتیره ی
کدوئیان که دارای برگهای بریده ومیوه
های درشت کروی وبیضوی است ۰
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فردوسی بزرگ ،ابرمردروزگار
نامت هماره مایه نام آوری بود
شهنامه کارنامه خودباوری بود
نوری که تافت ازتوبه ایران باستان
درهرزمانه مشعل روشنگری بود
بیش از هزارسال گذشت و توهمچنان
براوج قله های سخن ایستاده ای
ای فر خجسته شاعر شعرحماسه ها
با شور شعر خویش
تاهفت گنبد فلک آوای داده ای
بربال شاهنامه که سیمرغ قاف توست
جان را به عرش برده وپروازداده ای
کوویژه واژه ای که ستایم تورا به آن؟
ای جاودانه مرد  ،وی پرچم نبرد
سی سال پرثمر
سی سال بی سپر
پی گیرو دم به دم
باقدرت قلم
باعشق آتشین
تاریخ پرغرور گذشته را
ازدستبرد حمله وتاراج دشمنان
باشعرخود ستانده به ما بازداده ای
کاخ بلند تو تاروز رستخیز
بی گفته از عزیزترین یادگارهاست
شعر حماسی ات که پراست از غرور وشور
واالترین سرود کهن روزگار هاست
چون بافروغ مهر وتوانائی وخرد
برشعر جاودان قرون وهزاره ها
بافر عشق جلوه ی اعجاز داده ای

جدول کلمات متقاطع
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سروش حماسه ها

بقیه :
واژه های متعدد پیداشده که البته
تمام این نامهارا هرعرب زبان نمی
داند ونمی فهمدو چه بسا اگردرایران
نیز به چنین کاری دست بزنند وواژه
ها ونامها را از قبیله ها ومردمان
دوردست وایل های گوناگون جمع
آوری کنند برای هرنام چندین
واژه پیدابشودکه البته دلیل وسعت
وگسترش زبان نیست  ۰واز طرفی
درزبان عربی مثال برای شتر نر یا
شتر ماده یاشترسرخ مو یا شتر
دوساله یا ۰۰۰۰برای هرکدام نامی
جداگانه وجوددارد که به حافظه
سپردن این نامها اگرچه برای شتر
چران ها وساربانها مانعی ندارد  ،ولی
برای کسانی که بخواهند زبان عربی
بیاموزند کاری بس مشکل است ۰
 -۳تلفظ بسیاری از حرف ها درزبان
عربی مشکل است وحتی از عهده ی
همه کس بر نمی آید وبه همین دلیل
عربها افتخار می کنند که حرف ضاد
را خوب ادا می کنند وخودرا الناطقون
بالضاد می نامند۰
 -۴صرف ونحو عربی بسیار مشکل
است وآموختن آن حتی برای
خودعرب ها نیز یک عمر کوشش
الزم دارد  ۰این موضوع راموالنا جالل
الدین محمد بلخی در مثنوی  ،بسیار
خوب تشریح نموده وگفته است :
آن یکی نحوی به کشتی درنشست
روبه کشتیبان نمود آن خودپرست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت ال
گفت نیم عمرتو شد برفنا
دلشکسته گشت کشتیبان زتاب
لیک آندم کرد خامش از جواب
بادکشتی را به گردابی فکند
گفت کشتیبان بدان نحوی بلند
هیچ دانی آشنا کردن بگو
گفت نی ای خوش جواب خوب رو
گفت کل عمرت ای نحوی فناست
زآنکه کشتی غرق این گرداب هاست
وشیخ شبستری نیز درگلشن راز
فرموده:

طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو

4

اینک قطعه شعری زیر عنوان «سروش
حماسه ها» ازبانوتوران شهریاری
می آوریم تاشما نیز برالی نمونه
بااشعارحماسی وملی این شاعر میهن
دوست آشناشوید:

زبان فارسی دری

لغت با اشتقاق نحو با صرف
همی گردد همه پیرا ُمن حرف
هرآنکه جمله عمر خود دراین کرد
به هرزه صرف عمر نازنین کرد
به راستی اگر ژرف بنگریم طالب علوم
دینی که سالها درمدرسه ها به اصطالح
دود چراغ می خوردند  ،دربسیاری از
موارد درتکلم وسخنگوئی به زبان عربی
ُکمیت آنها لنگ می باشد ۰نوشته اند:
درعهد سلطان محمودغزنوی همگی
فضال خواستند که دوبیت فارسی
ولوالجی شاعر معروف را به عربی
برگردانند ۰کسی را میسر نشد تا
آنگاه که خواجه ابوالقاسم آن را به
تازی ترجمه کرد چنانکه همه فضال
بپسندیدند و آن دوبیت این است :
سیمدندانکوبسدانکوخندانکوشوخ
که جهان آنک برمالب او زندان کرد
لب او بینی گوئی که کسی زیر عقیق
یا میان دوگل اندرشکری پنهان کرد()۵
 -۵دانستن جمع واژه ها درزبان عربی
کار آسانی نیست  ،چه  ،جمع درعربی
زیر نظم وآئین معینی نیست ویکی از
دشواریهای فراگیری زبان عربی که
تحمیل بر حافظه است  ،دانستن جمع
واژه هاست ۰
 -۶اغلب بچه های هشت یا نه ساله
فارسی زبان  ،ازشماره یک تاصد را
به راحتی شمرده وبه کار می برند
 ،ولی درعربی اغلب مردان پنجاه
ساله ازشمردن وبکاربردن یک تاصد
بواسطه ی داشتن قاعده های مذکر
و مؤنث وامثال آن  ،عاجزند ۰چه در
بعضی جاهاباید به جای مفرد  ،جمع
بیاورند ودرجایی به جای مؤنث  ،مذکر
وبالعکس  ۰واین مسئله برای آنها که
زبان مادری آنها عربی است  ،خالی از
اشکال نیست  ۰مثال اگر کسی بخواهد
بگوید پنج خیار:
نخست باید جمع خیاررابداند۰
دوم باید بداند خیار مذکر است یا مؤنث
سوم باید بداند که بعداز عدد پنج باید
مذکر رابه جای مؤنث یا مؤنث را بجای
مذکر بیاورد۰
چهارم اگر بخواهد پنج خیاررا درجمله
ای بکاربرد  ،باید قاعده های الف و
الم  ،مبتداوخبر ،جارو مجرور ،منصوب
ومرفوع ووو ۰۰۰رادرنظر بگیرد که
هرکدام از اینها درنحو مبحثی جداگانه
دارد۰
پنجم اگر باز بخواهد جمله را طوری
بسازد که به ا ِن و ا َِّن نیازباشد آنوقت
برای اینکه هریک از این دو رابه جای
خود به کار برد ،سال هایدراز تمرین
وکوشش الزم دارد۰
 -۷درساختن واژه دربرابر واژه های
عربی باید درنظر داشت که چون فکر

عرب برخالف ایرانی است  ،باید نخست
معادل واژه عربی را درزبان های اروپائی
پیدا کرد وازروی آن معادلی درزبان
فارسی ساخت  ۰برای نشان دادن این
موضوع باید توجه کنیم مث ً
ال :
 واژه ی بند که درزبان فارسی دریدربند انگشت و بند دست بکار می
رود  ،وبه معنی اتصال دوقسمت است
 ،درعربی مفصل گفته می شودکه به
معنی محل جدائی است ۰
 واژه ی سیاست درعربی از ریشه یساس به معنی رام کردن اسب گرفته
شده و س ّیاس ساس به معنی رام کردن
اسب گرفته شده و س ّیاس درآن
زبان به معنی مهتر ورام کننده ی اسب
است ولی درزبانهای هندوایرانی  ،به
سیاست Politicپُلتیک می گویندکه
ازریشه  Polisبه معنی شهر گرفته
شده ودرزبان فارسی می توان دربرابر
آن کشورداری  ،جهانداری  ،شهرداری
وامثال اینها گذاشت ۰شاید درعربستان
و برای عرب ها ی بادیه رام کردن ُکره
اسب  ،سیاست به شمار می آمده
است ودرزبانهای دیگر  ،کشورداری ،
جهانداری  ،شهر آرایی سیاست بوده
است ۰
 واژه ی خنثی رادرعربی به جای یابرابر Neutreگذاشته اند ۰خنثی ازریشه ی
َخنَث گرفته شده و َخنَث یعنی حالت
زن پیدا کرد ه یا صدایش نازک شده یا
نامرد شده  ۰درصورتی که معادل آن
درفارسی می تواند  ،هیچ سو  ،هیچیک
یا هیچ ور باشد۰
 -۸معانی واژه ها درزبان عربی به
صورت مجازی بکار می رود ویک واژه
غیر از معنی اصلی خود ممکن است
دارای چندین معنی مجازی باشد که
کمتر با معنی اصل آن مربوط است
وحتی گفته اند درعربی اصل مجاز
و استثنا حقیقت است  -۰۹استفاده
از لغت نامه ها یا قاموس  ،بویژه برای
غیر عرب ها مشکل است  ،چه برای
پیداکردن یک واژه  ،باید ریشه ی آن
را دانست چه دیکسیونرها ولغت نامه ها
اغلب برحسب ریشه لغتها تنظیم شده
است ()۶
بواسطه ی آسانی فراگیری زبان فارسی
دری بوده که همان طور که اشاره شد ،
باوجود اینکه مسلمانان ایران از هنگام
تولد تا مرگ بازبان عربی سروکارداشته
اند وزبان دینی آنها عربی بوده است،
مانند ملت های مصر ،مردمان شمال
آفریقا  ،فلسطین وسوریه ولبنان  ،عرب
نشده اند ۰البته زبان عربی به علت
های گوناگون درزبان فارسی دری اثر
گذاشته که دراین باره توضیح بیشتری
ادامه دارد
داده خواهدشد
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افقی  -۱یکی بودیکی نبود-۲م-ابو-هار-ارک-د-۳اش -سرو-ر-یزد-بی-۴
هاگ -ستر-خاک-ناو-۵موات-رامسس-ساری-۶ب-زار-دار-ایز-د-۷اس-
راز-ت-کلب-چک-۸رها-دیریابی-یرا-۹کل-نیر-ل-راس-کپ-۱۰ر-کاو-
قدم-فار-ر-۱۱مشرف-خرابی-نداف-۱۲ضرب-هون-الف-الی-۱۳ام-نوک-
ن-دیس-ول-۱۴ن-شام-تاب-اند-د-۱۵البرت اینشتاین

کلبه کتاب

ن
پخ نش
مرکز ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ جلس

بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت دوستداران کتاب
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جنجال خانوادگی جانی دپ

* اصغرفرهادی« :فیلم من فیلم شادی نیست اما خوشحالم
که این فیلم توانست برای هموطنانم شادی بهمراه بیاورد»۰

جانی دپ هنپیشه سرشناس هالیوود
این روزها دچار دردسر بزرگی
شده است وآن اختالفی است که
با همسرش ا مبر هرد از جانی دپ
شکایت کرده است که جانی اورا کتک
می زند و آثار کتک هارا برروی صورت
وبدنش به دادگاه نشان داده است ۰
جانی دپ این ادعارا تکذیب می کند
دادگاه به آقای دپ هشدارداده است

* شهاب حسینی  « :این جایزه به نوعی از مردم من رسیده،
بنابراین به خودشان برمی گردانم .این جایزه را از اعماق
قلبم و با عشق به مردم سرزمینم تقدیم می کنم».

درخشش هنرمندان ایرانی
درفستیوال کن۲۰۱۶
یورونیوز« :فیلم فروشنده  ،از ایران به
کارگردانی اصغر فرهادی دو جایزه را
به خود اختصاص داد :جایزه بهترین
فیلمنامه و جایزه بهترین بازیگر مرد
با نقش آفرینی شهاب حسینی.
شهاب حسینی با تقدیم جایزه خود
به مردم ایران گفت« :این جایزه به
نوعی از مردم من رسیده ،بنابراین
به خودشان برمی گردانم .این جایزه
را از اعماق قلبم و با عشق به مردم
سرزمینم تقدیم می کنم».
این بازیگر شناخته شده سینمای
ایران پیشتر در فیلم های «درباره
الی» و «جدایی نادر از سیمین» به
کارگردانی اصغر فرهادی نقش آفرینی
کرده بود .او به خبرنگار یورونیوز
گفت« :من امشب خوشحالم برای
اینکه مردم کشورم امشب خوشحال
شدند .آقای فرهادی سابقه طوالنی در
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خوشحال کردن مردم دارند و من هم
امشب به ایشان پیوستم و از این بابت
خوشحالم».
اصغر فرهادی که پیش از این جوایز
بین المللی متعددی ،از جمله اسکار
را برای فیلم «جدایی نادر از سیمین»
از آن خود کرده به خبرنگار یورونیوز
گفت« :سینما برای من نوشتن و
کارگردانی با هم است .من وقتی می
نویسم گویی کارهایی را که قرار است
بشود ،روی کاغذ پیاده می کنم».
فروشنده ،ماجرای عماد و رعنا ،یک
زوج را در تهران روایت می کند که
به دلیل مشکالت زیربنایی ساختمان
محل سکونتشان مجبور می شوند
موقتا خانه خود را ترک و به جای
دیگری نقل مکان کنند .در پی آن
برای رعنا ،با نقش آفرینی ترانه
علیدوستی اتفاقی روی می دهد و

آزادی

د

تا روشن شدن نتیجه ی دادگاه
حق نزدیک شدن به محل زندگی
همسرش را ندارد  ۰امبر تقاضای طالق
کرده است  ۰همزمان با این جنجال
خانوادگی فیلم «آلیس آنسوی
آینه» ساخت شرکت دیسنی برپرده
است وگفته می شود فروش این
فیلم درآمریکا به دلیل این دعوای
خانوادگی بسیار پائین بوده است ۰

تو قیف فیلم درایران همچنان ادامه دارد

رابطه او با همسرش را تنش آلود می
کند».
همانگونه که خوانندگان مجله آزادی
آگاهنداصغر فرهادی پس از بردن
جایزه ی اسکار درخارج از کشور
با سرمایه خارجی به ساختن فیلم
مشغول شد اما برای او موفقیتی بهمراه
نداشت ۰فیلم فروشنده را درایران
ساخت و توانست با کمی تأخیر آن
را به جشنواره ی کن  ۲۰۱۶برساند۰
هیئت داوران که یکی از اعضای آن
)جایزه ی
نیز ایرانی بود (خانم
بهترین سناریو و بهترین بازیگر مرد
را به این فیلم اهداکرد ۰اصغر فرهادی
فیلم فروشنده را نوشته و کارگردانی
کرده بود ۰شهاب حسینی وترانه ی
علیدوستی نیز بازیگران این فیلم
بودند ۰این دو درسریال معروفی بنام
شهرزاد نیز همبازی بودند که توسط
عده ای از سینماگران ایرانی ساخته
شدو ازطریق فروش آن دربازار آزاد
طرفداران زیادی را به خود جلب
کرد۰شهاب حسینی از هنرمندان
مورد عالقه ی مردم است که در
مواقع گوناگون عدم وابستگی خودرا
به جناح قدرتمند رژیم نشان داده
است  ۰درمراسم اهدای جوایز خانم
علیدوستی نیز برروی صحنه آمد۰
او لباس بسیار زیبایی پوشیده بود و
حرمت و ارزش زن واالی ایرانی را به

خوبی نشان داد۰
کن لوچ ،کارگردان کهنه کار بریتانیایی
هم با فیلم «من ،دانیل بلیک» برای
دومین بار نخل طالیی جشنواره فیلم
کن را از آن خود کرد .این کارگردان
 ۷۹ساله ،در سینما نیز بسان زندگی
روزمره به سبک و روش خود وفادار
مانده است .ده سال پیش هم فیلم او
با عنوان «بادی که به مرغزار می وزد»
برنده این جایزه شده بود.
کن لوچ با انتقاد از وضع موجود اروپا
به خبرنگار یورونیوز گفت« :فکر
می کنم لحظه خطرناکی را در اروپا
تجربه می کنیم .برای اینکه برنامه
های ریاضت اقتصادی و برنامه های
نئولیبرالی میلیون ها نفر را در یونان،
پرتغال ،اسپانیا و سایر کشورها در
سراسر جهان به مرز یاس و ناامیدی
کشانده است .در حالی که یک الیه
بسیار مرفه وجود دارد ،میلیونها نفر با
وضع موجود مقابله می کنند .با وجود
چنین یاسی در الیه های پایین جامعه
نمی توانیم پیش برویم».
جایزه بهترین بازیگر زن هم به ژاکلین
خوزه ،برای نقش آفرینی در فیلم «ما
روزا» به کارگردانی بریالنته مندوزا از
فیلیپین تعلق گرفت .فیلمی که در
محله ای فقیرنشین و خطرناک در
مانیل تصویربرداری شده است.
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درایران فیلمی ساخته شده بنام
«پنجاه کیلو آلبالو»  ۰این فیلم
درسینماهای تهران وچند شهر به
نمایش گذاشته شد و خیلی زود
جلوی ادامه نمایش آن را گرفتند۰
حاالهم معاون ارزشیابی و نظارت
سازمان سینمایی می گوید :مجوزی
برای اکران دوباره فیلم سینمایی «۵۰
کیلو آلبالو» داده نشده است.
وی در ادامه با پر روئی می گوید:
«نمایش این فیلم در تهران تمام

شده و با ادامه نمایش آن موافقت
نشده است .ما نیز ابالغ کردیم فیلم
هر کجای دیگری که نمایش دارد؛
باید نمایش آن متوقف شده و فیلم
از سینماها جمعآوری شود ».به این
می گویند دولت حامی سینما ۰وقتی
در جشنواره ای فیلمی می درخشد
آقایان این موفقیت را به ریش خود
می بندند اما درجائی که باید ازسینما
حمایت کنند حمایتشان این جوری
است  ۰واقع ًا که ۰۰۰۰

فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد مهم تر است
علی خامنه ای که با دستوراو تاریخ
را ازمدارس قیچی کردند و فرهنگ
ما وسنت های ایرانی را به باد
فراموشی می سپارند حاال یک شبه
طرفدار فرهنگ شده است و می
گوید فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد
مهمتر است ۰شما چه فکر می کنید
این گفته حقیقت دارد واو با صداقت
این حرف را میزند؟
در صداقت حرفهایش هیچ شک
نکنید ۰اما فرهنگ مورد نظر او فرهنگ
اسالمی است نه فرهنگ ایرانی ۰
درحکومت مالها از صدر تا ذیلش
یکی پیدا نمی شود که با اشاعه ی
فرهنگ ایرانی موافق باشد -ترویج
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فرهنگ ایرانی  ،یعنی برچیده شدن

بساط آخوندی  ۰پس زیاد هم بگفته
آقا خوش بین نباشید۰
خامنه ای که با نمایندگان مجلس
صحبت می کرد برای اولین بار به فقر
مردم ایران اذعان کرد وگفت :
«شرمندگی این حقیر از اینکه جوانی
بیکار با دست خالی به خانه میرود
کمتر از خود او نیست ».دراین حال
وهوا یک نشریه سینمائی به این
خزعبالت رهبر اشاره می کند ومی
نویسد:
«چرا رهبر معظم انقالب امروز باید
نقش سینما را نه از بعد ایجابی و
فرهنگ سازی بلکه از بعد ایجاد
مفاسد اجتماعی یادآوری نمایند؟»
آقایان ! کیست که این چرا را آزا
دی
نداند؟

سئوال یک خبرنگار ایرانی از کلونی در فستیوال کن
 جودی فاستر به عنوان کارگردانفیلم «عفریت پول» با جرج کلونی و
جولیا رابرتز روی فرش قرمز جشنواره
کن رفت و پس از نمایش فیلمش در
کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد.
در این جلسه روزنامهنگاری از ایران
از فاستر پرسید آیا رابرتز و کلونی
کیفیت خاصی را وارد نقشهایشان
کردهاند .وی گفت :مثال وقتی به آقای
کلونی نگاه میکنم تصویری از یک
رییس جمهوری آینده را میبینم.
کلونی نیز با شوخی به او جواب داد :از
طرف جوانی از ایران ،این حرف معنای
زیادی دارد.

تام کروز در جستجوی تروریست ها
تام کروز که این روزها شایعه
ازدواجش با یک دختر ایرانی برسر
زبانهاست اما هیچ منبع معتبری آ
را تأیید نکرده است درفیلم تازه
اش درنقش تیلور کولت افسر نیروی
دریایی آمریکا مأموریت پیدا می کند
تا برای یافتن چند تروریست به بغداد
برود آنهارا بیابد و دستگیر کند ۰این
فیلم که « مومیایی» نام دارد وتهیه
کننده ی آن شرکت یونیورسال است
که حدود یکصد میلیون دالر برای
ساخت این فیلم اختصاص داده است ۰
علت نامگذاری مومیایی آن است
که تروریست ها چند مومیایی را
در مخفی گاه خود پیدا می کنند و
تصمیم به فروش آن می گیرندکه
بدنبالهفتم
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