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 شرح روی جلد : عکس علیاحضرت شهبانو قبل از ازدواج با شاه ایران از مجله ژوردوفرانس دوم ژانویه 1960

اول  سالهای  هنوز   روزها  آن 
دبیرستان بودم . نه آنقدر کوچک 
را  روزگار   حوادث  از  چیزی  که 
که  بزرگ  آنقدر  نه  و  نکنیم  درک 
رویدادها  بعضی  درباره  بتوانیم 
همه  درخانه    . کنیم  نظر  اظهار 
کوچکتر  ما  اما  زدند  می  حرف 
.  می  بودیم  باید شنونده  فقط  ها 
به  مملکت   پادشاه  که   شنیدیم 
داشت  وافری  عشق  ثریا   ملکه 
اما چون صاحب قرزندی نمی شد 
جداشود.  ازاو  بود  مجبور  پادشاه 
درسالم نوروزی هم  او به این نکته 
کوچکی  عالم  درآن  کردو  اشاره 
چرا  که  خوردیم  می  غصه  چقدر 
از همسرش که دوستش  باید  شاه 
مصالح  بخاطر  خودش  بقول  دارد 
شاه   جداشود..محمدرضا  مملکت 
نیز  را  فوزیه  ملکه  اولش  همسر 
چشم  بخاطر  اما   . داشت  دوست 
سلطنتی  خانواده  دو  وهمچشمی 
جداشدند.  ازهم  ایران  و  مصر 
و  خواهد  می  ولیعهد  مملکت 
لذا  بماند   مجرد  نباید  هم  پادشاه 
همانند همه ی خانواده های ایرانی 
را  پسرشان  دادمادی  آرزوی  که 
همه  هم  پهلوی  خانواده  دارند 
برای  همسری  تا  بکارشدند  دست 
علیرغم   کنند.  پیدا  جوان  شاه 
مصالح  قبلی   ازدواج  دو  شکست 
هرچه  که  کرد  می  ایجاب  مملکت 
شاه  برای  ایرانی   دختری  زودتر  
پیدا شود.. خواهران شاه ، مادرش، 
اطرافیانش همه در آن روز ها فعال 
شده بودند . هرروز در روزنامه های 
منتشر  باره  دراین  خبری  مملکت 
می شد و شایعه ای برسرزبانها می 

افتاد . 
نوه ی فالن الملک ، یکی از نوادگان 
فالن الدوله  دختر فالن نخست وزیر 

و  تیمساربهمان   دختر   ، اسبق 
فالن پرنسس خارجی...  ماهم این 
شنیدیم   می  پدرومادر  از  اخباررا 

ودرروزنامه ها نیزمی خواندیم .
که  آنها  حتی  خواندند.  می  همه 
هنوز  سال   38 از  پس  امروز  
درتونل نفرت  به شاه گرفتار مانده 
اند  نیز این خبرهارا می خواندندو 
که  کردند  می  دعا  قلب  صمیم  از 

پادشاهشان خوشبخت شود.  
وگمانها  حدس  همه  سرانجام  
و  آمد  در  آب  از  غلط  شایعات  و 
فرح  دوشیزه  دربارشاهنشاهی 
دیبا را به عنوان  ملکه ی آینده ی

ابتدا مردم که  ایران معرفی کرد.   
هنوز به ملکه ثریا دل بسته بودند 
فرح دیبارا نمی شناختندپذیرفتن 
بود  سخت  برایشان  جدید  ملکه 
خوشحالی  از  مردم  سرانجام  اما 
شاهشان به شادی  نشستند.  همه 
کنجکاو بودند که بدانند شاه از کجا 
کرده  پیدا  را  ایرانی  دوشیزه  این 
سریال  صورت   به  خبرها   . است 
می  چاپ  ها  درروزنامه  هرروز 
شد.  نخست گفته شد که شاه در 
ایرانی   دانشجویان  از  که  بازدیدی 
فرح  است  داشته  فرانسه  مقیم 
گفتند که فرح  بعد   . دیبارا دیده  
دیبا برای دریافت وام تحصیلی به 
مسئول دانشجویان خارج از کشور  
آقای اردشیر زاهدی مراجعه کرده  
و ایشان مراتب را باطالع همسرش 
است.  رسانده  شهناز  واالحضرت 
دوم  درجلد  زاهدی  خودآقای 
خاطراتشان دراین مورد چنین می 
نویسند:» ... روزی دکتر اسفندیار  
دیبا دندانئزشک  که او هم  آجودان 
کشوری  اعلیحضرت واز  دوستان 
نزدیک من بود  به من گفت دختر 
برادرم  که در پاریس تحصیل می 

به  تو که   کند  در خواستی دارد، 
کنی   می  رسیدگی  محصلین   کار 
کاری  بتوانی   شاید   ، ببین  اورا 
اشاره  ضمنا   . دهی  انجام  برایش 
از مشخصات   دختر   این  که  کرد  
اعلیحضرت   همسری  برای   الزم 
کمال  با  گفتم   . برخورداراست 
صبح  یازده  ساعت   فردا   ، میل 
کارمن  دفتر  به  بیاورید   تشریف 
می  کار  چه  ببینم   آباد   ولی  در 
که  بخاطردارم   خوب  کرد.  توان 
و  من  چون   . بود  چهارشنبه  روز 
ها   چهارشنبه  شهناز  واالحضرت  
در حضور علیاحضرت ملکه پهلوی  
ناهار می خوردیم  ، به واالحضرت 
ازاین  موضوع   گفتم  شهناز  
قراراست . شماهم  بیایید به  ولی 
آباد  این دختررا ببینید بعد باتفاق  
می رویم به کاخ علیاحضرت . ابتدا 
خواهد   نمی  که  گفت   واالحضرت 
گفتم    . کند  دخالت  کارها  دراین 
مداخله  ندارم   میل  هم  من  خود 
چنین  دیبا   دکتر  چون  اما  کنم  
نیست   بد  است   کرده  توصیفی 
خانم   دختر  این  شیشه   پشت  از 
و  دیبا  دکتر  باری   راببینید.... 
برادرزاده اش  یعنی دوشیزه  فرح 
گفتگو  نشستندو  و  آمدند   دیبا 
ازوضع  ای  شمه  ایشان  و  کردیم 
گفت  خوددرفرانسه  تحصیلی  
معماری   عالی  درمدرسه  وافزود 
شهر پاریس تحصیل می کند سال 
اول آن را بپایان رسانده واکنون به 
سال دوم رفته  ولی مادرش  مایل 
است  کمی بیشتر درپاریس بماند 
دهد.درنتیجه  ادامه  تحصیل  وبه 
وآسودگی  بااستقالل  آنکه  برای 
به  نیاز  بخواند   را  درسش  خاطر  

کمک هزینه  تحصیلی دارد. 
صرف  برای  را  آنان  زاهدی  آقای 
چای وآشنایی با واالحضرت شهناز 
به  حصارک که محل زندگیش بود 
هم  اعلیحضرت  و  کند  می  دعوت 
که از موضوع با خبربودند  سرزده 
به حصارک آمدند. این دیدار یکی 
شود  می  تکرار  هم  دیگر  دوبار 
زاهدی  آقای  به  پادشاه  وسرانجام 
می گوید: »  میدانی اردشیر ... به 
دلیل مصالح مملکتی است  که من 
می خواهم  ازدواج کنم واین یک 
کسی   . است  اخالقی  مسئولیت 
مناسب   که  کنم   انتخاب  باید  را 
ضمنا  و  باشد  پادشاه  همسری 

داشته  خوبی  روابط  هم   باشهناز 
باشد.« وبعد اضافه فرمودند:»  من 
قبال رفتار خوبی  با دخترم نداشتم 
. آنطور که  شاید وباید  پدر خوبی 
برای او نبودم . وقتی باردوم ازدواج 
کردم  تمام مدت او  درخارج بسر 
می برد . تحریکاتی هم در کار بود  
ودوری هایی  پیش آمد. این بار می 
خواهم  همسرم برگزیده ی دخترم 

باشد...«
دوشیزه  با  ئادشاه  ترتیب  این  به 
فرح دیبا ازدواج می کند. و بنا به 
نوشته آقای زاهدی :» علیاحضرت  
احساسات   و  سرشار   هوش  با 
داشتند  که  انسانی   عواطف  و 
ومحبوبیت   احترام  توانستند  

زیادی بین  مردم کسب کنند.
دربسیاری  شهبانو   علیاحضرت 
اعتال  برای   که  هایی  پروژه  از 
بود   ایرانی  زن  مقام  به   بخشیدن 
وبهمین  داشتند  دخالت  مستقیما 
زنان  احترام  و  عالقه  مورد  دلیل 
دیگر  ازسوی  بودند.  ایران   آزاده 
طیف  مندان   هنر  از  پشتیبانی  با 
ایرانی  از هنردوستان  ای  گسترده 
اگرچه  کردند.  جذب  خود  به  را 
خود  سوی  از  حتی  انتقادهایی 
شیراز  هنر  جشن  درمورد  پادشاه 
در  شهبانو  شد.   می  ایشان   به 
ادبای  و  شاعران  بزرگداشت  
از  داشتند.  وافی  سعی  ایران 
فردوسی  بزرگداشت  برای  جمله  
می  برگزار  توس  جشن  هرسال  
شد.  تأسیس  کانون پرورش فکری 
مؤسساتی  از  ونوجوانان   کودکان 
بود که با فکر علیاحضرت  بوجود 
خود  فعالیت  به  هم  هنوز  و  آمد 

ادامه می دهد.
علیاحضرت  خدمات  مورد  در 
ایم  خوانده  و  شده  نوشته  بسیار 
. روز 22 مهر سالروز  ایم  وشنیده 
تولد ایشان است .  این روز را  به 
گوئیم   می  شادباش  ایشان  حضور 
دلی  با  همچنان  داریم   آرزو  و 
آکنده از عشق به ایران  با همه ی 
تحمل  درغربت  که  هائی  مصیبت 
کرده اند   بتوانند عاملی برای  باز 
به  شادی  و  عشق  و  امید  گشت 
ایران  خانه ی هرایرانی  شوند  و  
را به سرفرازی و شکوه گذشته اش 

باز گردانند. به امید آن روز.

مرتضی پاریزی
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خاطره ای از جناب زاهدی
با درود وآرزوی پربار ترشدن مجله ی 
وزین آزادی ونشر این گنجینه 0 همت 
شما وسایر همکارانتان براین است که 
روزگاردرخشان  چراغ  دارید   سعی 
را  زمین  ایران  فارسی  وادب  فرهنگ 
از خدا  نگهدارید0  همچنان  شعله ور 
می خواهم  که شمارا  درراه پر نشیب 
یاری  اید   برداشته  قدم  که  وفرازی 
کند 0 رپرتاژی که باتصویر  ، دررابطه 
با جشن  روز ملی سویس  درمونترو با 
حضورمردم  محلی وایرانیان مقیم این 
منطقه  درروز اول ماه اوت  برگزارشد 
آقای  جناب  سوارشدن   وهمچنین  
درکنار  مخصوص  درکالسکه  زاهدی 
همسر  شهرداروقدردانی  وبزرگداشت  
بود  بسیار جالب  ما  تاریخ  ابرمرد  این 
منعکس  آزادی  وزین   مجله  در  که 

نموده بودید0 دست مریزاد0
به  مرا  بزرگوار   مرد  این  چهره  واما 
 ، انداخت  پیش  سال   ونه  سی  یاد 
اردشیرزاهدی   آقای  که   هنگامی 
سفیر رسمی  دولت شاهنشاهی  ایران 
درآن  بودند0  کار  درواشنگتن  مصدر 
بود   برئاشده  نوروزی   جشن  سال  
ایشان  مهمان   هم  چین   سفیر  که 
دراین  هم  وهمسرم   بنده  بودند0 
ناگفته   0 بودیم  نموده  شرکت  جشن  
نماند  درهمان روزها  اتفاقی رخ داده 
را   ای  عده  حنفی   مسلمین  که  بود  
گروگان گرفته بودند  وبرای استخالص  
اردشیرزاهدی   آقای  جناب   گروگانها 
با عبد خالص  مالقات نمود  وبادرایت 
داده   فیصله  را   موضوع  وکاردانی  
آزاد شدند0 درهرحال  آن  وگروگانها 
میکروفن  پشت  بنده    ، جشن  شب  
نوروزی   تبریک   وضمن  گرفتم  قرار 
واقعه   این  برای  کوتاهی   منظومه  
زاهدی   آقای  جناب  وفداکاری  
حضاررسید  بسمع  که  بودم   سروده 
هنگامی  بود   اینجا  جالب   ولی   0
نام  وبه  نمودم   می  قرائت  که  شعررا 
مدعوین   مینمودم   برخورد   زاهدی  
شروع  می کردند به  کف زدن و هورا 
خواندم  شعررا  درهرحال   کشیدن0 

وآمدم سرمیز  خود 

آقای  0 دیدم   نشستم 
خود   میز  ازسر  زاهدی 
ست  د و ، ما د نز مد آ
بوسید   ومرا  مرافشرد 
خود0  میز  سر  ورفت 
از  پس  گذشت   مدتی 
ایشان  نوروز   چشن 
خود   اقوام  دیدن  برای 
آمدند   کنتیکت   به 
آن  مهمانی  در  وباز 
خواسته  من  از  شب 
شعررا   آن  که  شد  

قرائت کنم ودرهمان شب عکسی هم 
بیادگار بامن وهمسرم درخدمت آقای 
سویس   به  ایشان   0 شد  تهیه  زاهدی 
رفتند و دیگر فرصت دیداری  دست 
ایشان   با  ای  مکاتبه  گاهگاهی   نداد0 
لطف  مورد  مرا  وهمیشه  برقراراست 
خود قرار می دهند0 ازخداوند متعال  
مرد   این  برای  عمر  وطول  صحت 

بزرگوار آرزومندم0    

محمدعلی دولتشاهی

فروردین 253۶ - واشنگتن 

امشب از لطف خدا شادیم ما
ازغم واندوه آزادیم ما

مجلس اُنس  سفیر شاه ماست
یادایران دردل آگاه ماست

هجرایران  آتشی دامن زن است 
مرحم آن  دیدن هم میهن است

کشورماتاابد  جاوید باد
پرچم ما  زیور خورشیدباد

اردشیرزاهدی  داناسفیر
آنکه نامش گشته درعالم شهیر

 دیپلمات  نامی وفعال ما
 دافع  دشواری و اشکال ما

هرکجا کاِرگرانی بوده است
زاهدی آن عقده را بگشوده است

داستان مسلمین حنفی
قصه نبَود که بماند درخفی

یکصدوسی تن اسیر بیگناه
بود عمروجانشان اندرفنا

اردشیرزاهدی آن رادمرد
بهر استخالصشان اقدام کرد

جان بکف با عبدخالص روبرو
ساخت حق را روشن اندر گفتگو

منطق او آنچنان بیدادکرد
عبدخالص را زوهم آزادکرد

اُمت عیسی وموسی شدرها
ازعنایات سفیر شاه ما

جناب دولتشاهی عزیز 
و  شما  پرمحتوای  بسیار  شعر 
احساسات  وطن پرستانه ی شما نسبت 
ستایش  قابل  ایران  خدمتگزاران  به 
وخانواده  شما  برای  ماهم   0 است 
تندرستی  با  عمر  طول  گرامیتان 
ما  رپرتاژ  اینکه  از  داریم0   مسئلت 
سویس    ملی  جشن  از  تصویر  بروایت 
است  شماقرارگرفته  توجه  مورد 
شاهدید  همانطورکه  و  خوشحالیم 
سویسی ها اینگونه به شهروندان خود 
احترام می گذارند و قدرشناسی می 
بتوانیم مانند  کنند 0 ای کاش ماهم  
جهان  وآزاد  متمدن  کشورهای 
به  خدمتگزاران  همه  از  آزادانه 

مردم ومیهنمان  سپاسگزاری کنیم 0

نویسندگان  طیف چپ
- الو آزادی؟

- بفرمایید  سالم برشما
یک   خواهم  می  ودرود   سالم    -
 . بکنم  شما  نویسندگان  از  انتقادی 

اجازه دارم ؟
- حتما  این حق شماست بفرمایید.

در  که  را  گرا   چپ  مشاهیر  این   -
نه  مگر  فرمایند   می  معرفی  آزادی 
آقای  مثل  آنها  سردمداران  اینکه  
و  آقای  احسان طبری پس  کیانوری 
از روی کار آمدن مالها   اقرار کردند 
به  و  بودیم  شوروی  جاسوسان  ما  که 

دروصف   پس  ؟   کردیم  خیانت  ایران 
دارد؟   معنایی  چه  نوشتن  خیانتکار 
آقای نصرت اهلل نوحیان و یا   افراشته 
و یا  دیگران  همه به این ملت خیانت 
از  است  بس  دیگر  بخدا  ترا  اند  کرده 

آنها  اینگونه با تمجید یاد نکنید.
ومطبوعات  بیان  آزادی  به  شما    -

باوردارید؟
- البته وصدالبته.

دگر  یک  حرف  چگونه  پس   -
اندیش را برنمی تابید؟  خیانت آنها  
و  آنها  هنر  و   است  دیگری  موضوع 
همه  دیگر.   چیزی  آنها  های  نوشته 
خیانتکاران بخاطر خیانتشان به ملت 
خواهی  عذر  کشورایران  و  ایران 
آنها  حتی    . کردند  ندامت  ابراز  و 
وابسته  چپ  طیف  به  هم  هنوز  که 
گذشته  کارهای  به  پررویی   با  و  اند 
چنانچه  کنند   می  هم  افتخار  خود 
حق  باشند  داشته  گفتن  برای  حرفی 
حرف  مجله   صفحات  دارنددراین  
بسیاری    . برسانند  چاپ  به  خودرا 
چپ  طیف  به  وابسته  که  هستند  هم 
هم  ودرگذشته  هستند  امروزین 
یک  با  را  همه  اند.  نکرده  خیانتی 
چپ  طیف  دربین  ما  نرانید.   چوب 
بیش  خیلی  که  داریم  پرستانی  وطن 
می  ایران  برای  دلشان  وشما  من  از 
طپد..  خیانت هم موضوعی است که 
کیفر  و  ثابت  صالحه  دردادگاه  باید 
داده شود از تشخیص من وشما خارج 
می  عرض  شما  اطالع  محض   . است 
کنم کسانی هستند که من وبسیاری از 
همکاران من را خائن می دانند . این 
یک بیماری جدید است که به جامعه 

ایرانی  سرایت کرده است .
از  که  شما  بگوئیم  هرچه  ما  حاال    -
بنابراین    . مانید  نمی  جواب دادن در 

وقت را تلف نکنیم . خدانگهدارتان0
- بسیار ممنونم که تلفن کردید....

خواننده  بسیار وفادار
-  با سالم خدمت شماوهمکارانتان

وفادار  خوانندگان  از  یکی  من 
شماهستم 0  

قبال مقاالتی از آقای دکتر  .... درمجله 

پبام های 
 خوانندگان

چاپ می کردید که واقعا خیلی جالب 
بود. اما مدتی است از اایشان مقاله ای 

ندیده ام . دلیل آن چیست ؟
ارادتمند     م.ح.   ماساچوست

شماره   80 تمام  ما  عزیز  دوست 
را  ایم   کرده  منتشر  تابحال   که  ای 
زیرورو کردیم ومقاله ای از نویسنده 
ای  به این نام که شما اشاره کردید 
با  مارا  مجله  کنم  می  فکر  نیافتیم. 
اید.  گرفته  اشتباه  دیگری   مجله 
ضمن این که در لیست نام مشترکین 
بهرحال    . است  جدید  شما  نام  هم  
بانام  را  نویسنده  آن  نام  هم  شاید 
گرفته  اشتباه  ما  نویسندگان  از  یکی 
اید  شده  ما  مشترک  اینکه  از  اید.  

سپاسگزارم0 

کتاب رضا شاه
پارس  گروهی  رسانه  انتشارات  
بنام  است   کرده  منتشر  کتابی  اخیرا 
آن  قیمت  اسناد«   درآینه  »رضاشاه 
هم 30 دالر تعیین کرده اید. فکر نمی 
هیچ  که  کتاب   ال  ملت   این  با  کنید 
مبلغ  این  ندارند  مطالعه  به  ای  عالقه 
دوستان  امیدوارم  ؟   باالست  کمی 
کرده  تهیه  را  آن  و  کنند  همت 
که  هم  هومان  آقای  برای  وبخوانند  
موفقیت  شاید خود جنابعالی هستید 

بیشتری آرزو می کنم .
دوستداررضاشاه از نیویورک

خود  همانطورکه  اوال  عزیز  دوست 

کتابخوان  تعداد  اید  نوشته  شماهم 
ایرانیان  ما  بین  در  مطالعه  واهل 
وقت  مردم  گفتیم  می  قبال  است  کم 
ندارند اما امروز می بینیم که جوانان 
ما ساعتها وقت خودرا روی سایتهای 
اینترنتی می گذرانند و لی حاضر به 
نیستند.  کتاب  یک  مطالعه  دقیقه  ده 
تیراژ  در  باید  کتاب  دلیل  بهمین 
نه   . شود  منتشر  نسخه   هزار  تا   500
درخارج از ایران که متأسفانه داخل 
 . است  منوال  بهمین  وضع  هم  ایران 
بنابراین هرچه تیراژ کتاب کمتر باشد 
هزینه چاپ باالتر است 0  عالوه براین  
هزینه توزیع کتاب و  هزینه جابجائی 
درنظر  که  دیگررا  خرجهای  و  آن 
بگیرید می بینید ناشر با ضرر کتاب را 
منتشر می کند. درمورد نام نویسنده  
خودمن  کاش  که  کنم  عرض  باید 
بودم . اما آقای هومان هویت واقعی 
عکس   . نیست  مستعار  واسم  دارند 
هربار  مقاالتشان  باالی  راهم  ایشان 

در مجله می بینید0

عذرخواهی
از  یکی  که  را  مطلبی  قبل  درشماره 
ارسال  برایمان  ما  خوب  خوانندگان 
کرده بودند چاپ کردیم که متأسفانه  
کاربود  در  که  ای  عجله  دلیل   به 
بود  نشده  مطلب  این  به  کافی  دقت 
کاظم  پروفسور  گرامی   سرور  و 
ودیعی  طی نامه ای بخاطر درج این 

مطلب  از ما گله کردند. ضمن چاپ 
عین نامه ی ایشان  از همه هموطنان 
که  آزادی  مجله  وخوانندگان  عزیز 
از  بعضی  به  اهانتی  را  مطلب  این 
اند  کرده  تلقی  عزیزمان  هموطنان 

صمیمانه عذرخواهی می کنیم :

دوست ارجمندم جناب پاریزی
برای  بیشتر  توفیق  وآرزوی  باسالم 

شما
مطلبی   -  79 شماره   22 درصفحه 
خاطر  وانبساط  مطایبت   بقصد 
بین  گفتگوئی  بهانه   به  خوانندگان  
است  آمده  تبریزی  وهمام  سعدی 
طنزومعلوم  ونه  است  خواندنی  نه  که 
نیست  مستندی دارد یانه؟ نقل ونشر  
آزادی  غرض   نقض  مطالب   اینگونه 
است که محور  آن وحدت  ملی است .
درحشرونشر   سال   هشت  که  من 
وزعمای  عادی  مردم  با  مستقیم 
این  بودم  مردم   آذربایجان   و  تبریز 
بخش سرفراز  ایران را هرگز  درمقام 
 . ندیدم  ایرانی   بزرگان  به  زهرپاشی  
اما دیدم  که در تحقیق شعرای ایران 
وخادمان  سهمی مهم دارند. ودیدم که 
مردم  این سرزمین کوشا وشعورباالئی  

درمدیریت  اقتصاد دارند.
شادروانان   همت   به  تحقیق   دریک 
دکتر هشترودی  واستاد سعید نفیسی 
واین جانب  ثابت شد که بین 19 شهر 
خانه  و  طباخی  درهنر  بررسی   مورد 
برترینند.  درایران  بهداشت   و  داری 

از زحمات شما  استدعادارد   با تشکر 
و  کنید  بخش  زینت  را  ها  خواندنی 

کوتاهی ننمائید  در وارسی آنها. 
با ارادت کاظم ودیعی - پاریس

توضیح دیگر اینکه درشماره قبل حقوق 
رئیس  جمهور آمریکا 400 هزاردالر 
آن  صحیح  که  بود  شده  قید  درماه 
400 هزاردالر درسال است . با اینهمه 
پرزیدنت اوباماازماه مارس تا آخر این 
ماه 20 درصد از حقوق خودرا به خزانه 
بودجه  به  کمکی  تا  گرداند  می  باز 
کابینه  وزیران  از  دولت شود. چندتن 
نیز 20 درصد حقوق خودرا  به خزانه 

آمریکا باز می گردانند. 
حقوق  نوشتیم  هم  قبال  که  همانگونه 
پرزیدنت اوباما از همه رؤسای جمهور 

آمریکا تا کنون   ، بیشتر است .

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی، ادبی،هنری
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مارتین  ژنرال   ،201۵ سپتامبر  در 
دمپسی از ارتش ایاالت متحده آمریکا 
که بیش از چهار دهه در لباس نظامی  
بازنشسته  کرد  خدمت  کشورش  به 
شد. بعد از فارغ التحصیلی ازدانشکده 
عنوان به   » پوئینت  وست  افسری» 

بکارشد  مشغول  زرهی،  افسر  یک   
و  فارس«  »خلیج  جنگ  دو  هر  در  او 
»جنگ عراق« خدمت کردو در نهایت 
ایاالت  نیروی زمینی  به ریاست ستاد 
متحده و سپس رئیس ستاد مشترک 
 ، رز«  »گیدئون  شد.   گمارده  ارتش 
 Foreign مجله   خارجی  امور  سردبیر 
201۶بااو  ژوئن  ماه  در    ،  Affairs
بخشهای  که  است  کرده  ای  مصاحبه 

مهم آن را درزیر می خوانید:.
شما گفته اید که فکر می کنید امروز 
خود  وضع  ترین   درخطرناک  جهان 
سابقه  حال  به  تا  که  برد  می  سر  به 
نداشته است. چرا شما اینقدر نگران 

هستید؟
در  دوره   ترین  خطرناک  دوره،  این 
سال   41 من  است.  من  عمر  طول 
مابر  توجه  اغلب  دارم،  نظامی  تجربه 
نخست  بود.  امنیتی  تهدید  یک  روی 
همه نگرانی ما  در مورد اتحاد جماهیر 
در  صلح  حفظ  سپس   بود،  شوروی 
ازآن  پس  قرارگرفت،  ما   توجه  مرکز 
شد.  کننده  نگران  موضوع  تروریسم 
در حال حاضر ما بسیاری از این موارد 
های  باچالش  ما  داریم.  زمان  راهم 
متعددی روبروهستیم از جمله :رقابت 
اطمینان  وعدم   - محدود  منابع  برای 
بودجه  با  دررابطه  غریب  و  عجیب 

نظامی.
آیا هر یک از چالش های امروزی در 
کنند؟  می  خودنمایی  قبلی  مقیاس 
نظر می رسد شما در مورد طیف  به 
گسترده ای از تهدیدات جزئی نگران 

هستیدنه از یک یادو تهدید بزرگ0 
جزئی   تهدیدات  درمورد  توانیم  می 
این  از  بعضی  توانیم  می  کنیم.  بحث 
تهدیدات را نادیده بگیریم  اما همین 
تهدید کوچک  می تواند  درآینده به 
تهدیدی بزرگ تبدیل شود. بازیگران 
برسر  چین  و  روسیه  مانند  دولتی 
آرام  اقیانوس  در  و  اروپا  در  ما  منافع 
با ما به چالش برخاسته اند. هنوزیک 
بخش اما  رسند،  نظرنمی  به   رقیب 

می  هشدار  ما  به  آنها  کار  از  هایی 
به یک  دهد که در حال تبدیل شدن 
رقیب هستند. و آنگاه  شما هستیدو 
دولت  مانند  دولتی  غیر  بازیگران 
موقعیتی  در  ما   .]ISIS ]یا  اسالمی 
نیستیم که بتوانیم یکی از این مسائل 
بنای همه ی زیر  و  بگیریم.  نادیده  را 

مادررسیدن  ناتوانی   ، مشکالت  این 
به یک دیدگاه- مثال  20 ساله- برای 
این  رفع  درجهت   تالش  از  حمایت 
مشکالت ازطریق  سیاسی، توانایی ها  
و منابع الزم است. در عوض، ما تمایل 
مشکالت  ازاین  یکی  هرباربه  داریم 

نگاه یک ساله داشته باشیم0.
آنچه  که  هستید  این  نگران  شما  آیا 
انجام  خود  پیرامون  در  روسیه 
مستقیم  چالش  یک  به  است  داده 
باکشورهای عضو ناتو تبدیل شود که 
طبق ماده 5 این سازمان  از تضمین 

امنیتی برخوردارند؟ 
ایجاد  برای  دوباره  وضوح  به  روسیه 
بین  که  کشورهایی  در  نفوذ  حوزه 
ناتوقراردارند  و  روسیه  فدراسیون 
دنبال  به  مجددا  آنها  کند.  می  تالش 
ایجاد گروهی از کشورهایی هستندکه 
تشکیل  را  روسیه   اقمار  بتوانند 
از  توانند  می  کشورها  این  دهند، 
روسیه  امنیتی   و  اقتصادی  کمکهای 
هرچه  آنها  که  چرا  برخوردارشوند، 
به دوران 2020  نزدیک تر می شوند، 
خودرا بیشتر زیر خط  نیاز می بینند. 
متحدی  کردن  پیدا  دنبال  به  چین 
دنبال شرکای  به  بیشتر  بلکه  نیست؛ 
تجاری واقتصادی است تا مطمئن شود 
پیشرفت  برای  نیاز  مورد  منابع  که  
بیش  جمعیت  مدیریت  و  اقتصادی 
از1/۵ میلیاردی خودرا دراختیاردارد0 
درحالیکه امنیت آینده ی ما درمقابل 
روسیه و چین، بر اساس ساختار اتحاد 
ماست، که به جنگ جهانی دوم و پی 
بنابراین  گردد.  می  باز  آن  آمدهای 
می  آغاز  ما  نگرانی  که   است  اینجا 
برابر  در  روسیه  حائل  منطقه  شود: 
ساختار اتحاد ما با کشورهای  اروپایی 
های چین  تالش  بود.  خواهد  ما  علیه 
برای ایجاد زنجیره ی امنیتی و منابع 
در  ناراحتی  ایجاد  حال  در  ذخیره 
اقیانوس  در  ما  اتحادیه  ساختار  برابر 

آراماست که باعث نگرانی من است.

اما ساختار اتحاد شماکه ازآن نام می 
برید فقط توصیف یک منبع قدرت به 
شما  اگر  نیست؟  ضعیف  منبع  جای 
ایاالت متحده و متحدان و شرکایش 
به  شبیه  بگیریدچیزی  درنظر  را، 
های  هزینه  از  چهارم  سه  یا  سوم  دو 
دراختیاردارید.  را  جهان  دفاعی 
اینهمه  که  شرکایتان  و  بایدشما  چرا 
با  ازچالش  دارید   دفاعی  امکانات 
و  منابع  که  ضعیف  بسیار  کشورهای 
متحدان بسیار کمتری دارند  نگران 

باشید؟
جزء  به  مایلند  ما  شرکای  و  متحدان 
اگر  کنند.  توجه  خود  منافع  جزء 
ناتو  در  من  همتایان  از  یکی  با  شما 
صحبت  کنید، ممکن است روسیه را 
بداند،  تهدید  ترین   جدی  عنوان  به 
یا  مهاجرت  است  ممکن   دیگری  اما 
نظر  در  بزرگتری  راتهدید  تروریسم 
متحدان  تواندبر  می  روسیه  بگیرد. 
یکی  بگذارد.  تاثیر  روش  دو  به  ناتو 
شرقی  مرزهای  در  فیزیکی  تهدید  با 
اش، و دیگری با تهدید به قطع ارتباط 
امکان  این  اطلس.  اقیانوس  با  آنها 
به  وضوح  به  روسها  وجودداردکه 
لطمه  توانایی  به  هستندکه  آن  دنبال 
و  شوند،  اروپا  تقویت   باعث  تا  بزنند 
اگر آنها بتواند این کار را انجام دهند، 
از دست  اعتبار خودرا  به سرعت  ناتو 

می دهد.
روسها چه قابلیت های خاصی را در 

ذهن خوددارند؟
طبقه  موارد  هنوزجزء  آنها  از  بعضی 
بندی شده است. اما اجازه دهید فقط 
قابلیت  توسعه  مثال:   برای   ، بگویم 
ی  درزمینه  سایبر،  در  فضا،  در  آنها 
آنها  های  قابلیت  کروز،  های  موشک 
نظر  رابایددر  همه  اقیانوسها،  زیر  در 
گرفت که در نهایت قادرندارتباط مارا 
قرار  موردتهدید  اطلس  اقیانوس  با 
دهندو ناتورا در یک موقعیت مخاطره 

آمیز رها کنند.
نقاط حساس   بین چین و همسایگانش 

به تازگی در دریای چین جنوبی و

واکنش   . است  فته  ر قرارگ شرقی   
چینی  اقدام  این  به  ه   متحد ایاالت 
یا  و  کم،  خیلی   ، د ح از  هابیش 

کامالدرست بوده است؟
من فکر می کنم واکنش ما تا به امروز

روشن  سیگنال  یک  ل  ا ارس بیشتر 
اقیانوس  در  ازمتحدینی  ما  که  است 
و  منافع  آنها  با  که   برخورداریم  آرام 
تعهدات  مشترکی داریم، و اگر قدرت 
کند،  تهدید  را  آنها  ین  چ وحاکمیت  
آنهاداریم  درقبال  که  عهدی  ت بنابه  ما 
در  ما  آیا   . کنیم  حمایت  ا  ه ازآن باید 
بوده  فعال  کافی  اندازه  ه  ب منطقه  آن 
ایم؟ من فکر می کنم تاکنون درست 
عمل کرده ایم. در مواردی، من آزادی 
 FONOPSs عملیات  یا  ناوبری 
کنم  روشن  تا  راردادم  ق بحث  مورد 
انجام  درمورد  تواند  می  چین  که 
ادعاهایی  اراضی،  حیای  ا پروژه  یک 
]در  اثری  ادعاها  این  اما  باشد  داشته 
قصد  ما  ندارد.  قانونی[  موجود  وضع 
]در  مایلی   12 ی   منطقه  یک  نداریم 
اطراف مرزهای تازه  ادعاشده ی آنها[ 
اختصاص دهیم . ما باید  دربربابر این 
که  چرا  بایستیم،  ها  ی  چین ادعای 
و هیچ  کند   ادعا  را  اگر کسی چیزی 
به چالش نکشد، به معنی   کس آن  را
خواهان   من   ادعاست0  ن  آ پذیرفتن 
ناوبری  درموردآزادی  تر  ش بی عملیات 
هستم. اما فکر می کنم روشی که  ما 

درپیش گرفته ایم  محتاطانه است.
000این تمایز بیشتر بخاطراجرای یک 
بامانوری  شما  ادعای  که  است  قانون 
باید  دهید  می  انجام  ه  ق منط در  که 
همخوانی داشته باشد0 فکر نمی کنم 
برای چینی ها خیلی  مهم باشد. فکر 
که  دهند  می  تشخیص  ا  ه آن کنم  می 
حضور ما یک سیگنال است. همتایان 
که  آگاهند  واقعیت  این  ز  ا من  چینی 
ناوبری  آزادی  ازحق  ا  م ازحمایت 
بگذارید   برآن  که  یگری  د هرنام  یا 

سپاسگزاری نمی کنند 0
ترجمه باختصار.

گفتگو با مارتین دمپسی
* امروز جهان درخطرناک ترین  وضع خود به سر می برد که تا به حال 

سابقه نداشته است.
* روسیه به وضوح دوباره برای ایجاد حوزه نفوذ در کشورهایی که بین 

فدراسیون روسیه و ناتوقراردارند تالش می کند

احزاب  ازبانفوذترین  کی  ی االنهضه، 
نیروی  سیاسی در جهان عرب و یک 
عمده در ظهوردمکراسی در تونس، به 
تازگی به یک گذار تاریخی دست زد0 
عنوان  به  خود  های  ریشه  از  النهضه 
طور  به  و  جداشد  المی  اس حزب  یک 
یافت  دست  جدیدی  ویت  ه به  کامل 
مسلمان  دموکرات  حزب  عنوان   و 
من   که  سازمان،  این  داد.  خود  به  را 
بودم   ،1980 دهه  در  آن  بنیانگذار 
سیاسی  حزب  یک  واحد  دیگردرآن 
این  نیست.  اجتماعی  جنبش  یک  و 
حزب از همه ی فعالیت های فرهنگی 
و مذهبی خود دست کشیده و در حال 
برمحور  خودرا   فعالیت  تنها  حاضر 

سیاست متمرکزکرده است.
و  سیاسی  مسیر  در  هضه  الن تکامل 
اجتماعی گسترده تر در تونس امکان 
اولین  برای  حزب   0 ست  ا پذیرشده 
اسالمی  جنبش  یک  وان  عن به  بار 
موجودیت یافت تا پاسخی به سرکوب 
سکوالرباشد  ستبدادی  ا رژیم  یک 
مذهب  آزادی  از  را  ان  شهروند که 
منع  واجتماعات  بیان  ی  آزاد حق  و 
دیکتاتور  دهه،  چند  ای  بر کرد  می 
در  سیاسی  های  گفتمان  همه  تونس 
واحزاب  بود  کرده  عطیل  ت کشوررا، 
به  کرد  وادارمی  را  سیاسی  اهداف  با 
طور انحصاری  به عنوان سازمان های 
اجتماعی و فرهنگی فعالیت کنند0 اما 
انقالب 2010-11 به حکومت استبدادی 
رقابت  برای  باز  فضای  و  د  دا پایان 
را  عادالنه  آزادو  ترده،  گس سیاسی 

فراهم کرد0
که  تونس،  جدید  اسی  اس قانون 
اعضای النهضه درمجلس پیش نویس 
به   2014 ودرسال  کردند  یه  ته را  آن 
پاس  را  دموکراسی  ید،  رس تصویب 
و  سیاسی  های  آزادی  فظ  ح و  داشت 
مذهبی را ضروری دانست. طبق قانون 
اساسی جدید،  پرستش آزادانه، بیان 
اعتقادات و باورهاازحقوق مردم تونس

عرب  هویت»  و  شود  ی  م شمرده   
تونس  مردم  برای  مسلمان«  
همین  به  و  است،  ه  شد تضمین 
تمرکز  به  نیازی  دیگر  هضه  الن دلیل 
چنین  برای  مبارزه  در  د  خو انرژی 
دیگر  بنابراین، حزب  ندارد.  حمایتی  
در  که  را  المگرایی«  برچسب»اس
گرایان  افراط  توسط  اخیر  های  سال 
برای  شعاری   عنوان  به  مسلمان  
گرایانه ی خود  افراط  توجیه عملیات 
بکار برده اند  به هیچ وجه نمی پذیرد0 
دموکراتیک  جدید  رحله  م این  در 
سکوالریسم  دیگر  تونس،  تاریخ  از 
شود:   نمی  مطرح  دین  مقابل  در 
را  تواند سکوالریسم  نمی  دیگردولت 
تحمیل  مردم  به  سرکوب   طریق  از 
کند، و به همین ترتیب دیگر نیازی به 
حمایت  النهضه و یا هر بازیگر دیگری  
را سپری  دین  که  دین وجودندارد  از 
های  فعالیت  از  اصلی  بخش  برای 

سیاسی خود بکار گیرد.
های  ارزش  مسلمان،  عنوان  ه  ب البته، 
اعمال  هدایتگر  هم  نوز  ه اسالمی 
ماخواهدبود 0 با این حال، دیگر بحث 
ایدئولوژیک قدیمی در مورد اسالمی 
کردن یا سکوالریزاسیون جامعه الزم 
ندارند0  باهم  صوالارتباطی  وا نیست 
مورد  در  کمتر  تونس  مردم  امروز، 
سیستم  یک  ساخت  در  دین  نقش 
فراگیر  و  دموکراتیک  که  حکومتی 
را  آنها  آرزوهای  باشدو  ری   انحصا و 
کند  برآورد  بهتر  زندگی  یک  برای 
نگران هستند. به عنوان شریک دولت 
پیدا  النهضه  هدف  تونس،  ائتالفی 
کردن راه حل برای مشکالتی است که 
نگرانی  همه شهروندان و ساکنان این 

کشوررا باعث می شود0
سال    3۵ ی  نتیجه  النهضه  تکامل 
ارزیابی مداوم و بیش از دو سال درون 
نگری شدید و بحث و گفتگو در سطح 

مردمی است.               نقل باختصار

این  به  »برجام«  دربررسی  رویترز 
ایاالت   : که  است  رسیده  نتیجه 
کنندگان   مذاکره  دیگر  و  متحده 
ای  هسته  فعالیتهای  درمورد  ن  باایرا
تهران درخفا موافقت کردند که ایران 
ذکر  محدودیتهای  از  برخی  ی  دراجرا
بتواند  رودکه  قراردادطفره  در شده 
گشایشی  ها  تحریم  رفع  تازمان 

دراوضاع اقتصادی خود بوجود آورد. 
سابق  بازرس   ، آلبرایت  دیوید 
ویکی  متحد  ملل  تسلیحاتی سازمان 
روز  که  گزارش،  این  سندگان   نوی از 
توسط    201۶ سپتامبر  اول  ه  پنچشنب
المللی  بین  وامنیت  علوم  مؤسسه 
گوید:  می  شد  منتشر  گتن  درواشن
از  تن  چند  توسط  العات  اط این 
مقامات دولتی که در مذاکرات شرکت 
داشتند، ارائه شده است . اما آلبرایت 
می  خودداری  مقامات  این  فی  معر از 
در  است،  آمده  گزارش  این  ر  د کند. 
که  گریزها  راه  ویا  ها  عافیت  م میان 
آنها  روی  ایران  بنفع  سری   بصورت 
دیده می  مورد  دو  است   توافق شده 
داده  اجازه  تهران  رژیم  به  که  شود 
شده است  تا بیش از محدودیت های 
غنی  اورانیوم  درقرارداد   ذکرشده 
در  را   )LEU(پائین غلظت  با شده 
نگهدارد.  خود  ای  هسته  ت  تاسیسا
الزم بیاد آوری است که LEU را می 
شده،  غنی  بسیار  اورانیوم   به  توان 

برای مصارف تسلیحاتی تبدیل کرد.
 در این گزارش آمده  که این راه فرارها 
توسط»کمیسیون  اسالمی  رژیم  برای 
و  برجام  تنظیم  ی  ویژه  مشترک 
نظارت بر اجرای توافق« مورد تصویب 
کمیسیون  این  است.  گرفته  قرار 
متشکل  از ایاالت متحده وکشورهای 

1+۵ وایران است .
یکی از مقامات ارشد »آگاه« ازگزارش 
مشترک   کمیسیون  اگر  که  ید  گو می 
نمی  اقدامی  معافیت،  این  ایجاد  برای 
ای  هسته  تاسیسات  از  رخی  ب کرد 
با مفادقرارداد که  ایران نمی توانست 
تحریم  لغو  آغاز  برای  مهلت  آخرین 
بود   تعیین کرده  ژانویه 201۶  تا  را  ها 

هماهنگی پیدا کند .
که  است  گفته  متحده  ایاالت  دولت 
ایاالت متحده،  قدرت های جهانی -  
روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان 
اند   داشته  شرکت  درمذاکرات  که    -
هیچ توافق سری با ایران  نداشته اند.
یک مقام کاخ سفید، به شرط ناشناس 

ماندن، گفت: کمیسیون مشترک و

»سری«  داشت  برعهده  که  نقشی   
معافیتی  هیچ   گفت  او  است.  نبوده 
درنظر  برجام  درتوافق  ایران   برای 

گرفته نشده است .
زیاد  احتمال  به  گزارش  این  ای  ادعاه
را  ای.  هسته  توافق  نتقدان  م خشم 
برخواهد انگیخت . نامزد جمهوریخواه 
دونالد  جمهوری  ریاست  خابات  درانت
راه  ترامپ عهد کرده است درصورت 
یافتن به کاخ سفید مذاکرات جدیدی  
ای  هسته  مستئل  برسر  ایران   با را 
از  کلینتون  هیالری  دهد.اما  انجام 

حامیان قرارداد برجام است .
ممکن  فرارها  راه  این  گفت  یت  آلبرا
بیشتر  امتیازات  برای  را  یران  ا است 

حریص کند.
آلبرایت به عنوان بازرس با تیم آژانس 
دربازرسی   اتمی  انرژی  لمللی  ا بین 
سابق  رئیس جمهور  ای  برنامه هسته 
عراق صدام حسین نیز شرکت  داشته 

است.
ایران  برجام  گزارش،  این  به  توجه  با 
کیلوگرم   300 تنها  انباشت  رابه 
درصد   3.۵ پایین  غنای  با  اورانیوم 
طبق  کمیسیون  کند.اما  می  محدود 
موافقت محرمانه این مقداررا نامحدود 

ذکر می کند.
کل  مقدار  اگر  متخصصان،  گفته  به 
LEU ایران نامعلوم باشد، غیر ممکن 
چقدر  کشور  این  که  بدانید  است 
تسلیحاتی  مصارف  برای  اورانیوم 

دراختیاردارد.
که  است  آمده  گزارش  نویس  درپیش 
توافق  همچنین  مشترک  کمیسیون 
 19 داده شود  اجازه  ایران  به  تا  کرده 
»سلولهای  باصطالح  که  تابش  اتاق 
ازآنچه  بیش  شوند  می  گفته  داغ« 
خود  درتأسیسات  ذکرشده  دربرجام 

داشته باشد. 

حزب النهضه وآینده ی تونس       
 نوشته راشد غنوشی

درتوافق برجام یک توافق سری به نفع ایران وجوددارد



صفحه 9 آزادی شماره 80- سال  هفتم شماره  80- سال هفتمآزادی صفحه8

اعتراف  ناخواسته  ایران  رهبروالیی 
کرده است  که زبان عربی  زبان علم 
نیست 0 نگاه کنید چه گفت : » زبان علم  
انگلیسی نیست 0 زبانهای دیگر   فقط 
های  وزبان  آلمانی   ، اسپانیولی  مثل 
کشورهای شرقی زبان علم است ۰«)۱(

رهبردرجای دیگر  گفته است :
در  انگلیسی   زبان  »اصراربرترویج  

کشورما  یک کار ناسالم است 0«
در  علم  زبان  را   عربی  زبان  نه  رهبر 
تصریح دارد ونه زبان فارسی را 0 حال 
وماندگار  است   فارسی   ، فارسی  اگر 
خطاست   زدن  حرف  وازآن  است  
حرف  عربی  بایداز  که   است  چگونه  
بزنیم که بقول رهبر زبان علم نیست 
آن،   از  چندکلمه  کردن   بلغور  وبا   0
بسیار شبیه العلما هارا  آفریده است 0
وقطعًا   حتمًا  گوید   نمی  رهبر  واما 

انگلیسی نیاموزید  بلکه می گوید:
»  اصرارنورزید برآموزانیدن آن «

افتیم   می  عیاری  کم  روحانی   یادآن 
به  داشت   مسلح  چند   مریدانی  که 
به  بروند   آنها  به  تفنگ  ودستورداد  

جهاد علیه مشروطه طلبان0)2(
یکی از آن میان  که با تفنگش  دربازی 
بود  بسر انگشت ، ازحضرت آقاپرسید: 
واقعًا » درکنیم ؟« وحضرت آقا  فکری 
کرد - بال به نسبت- خطررا حس کرد 
در  دِر  ولی  کنید  در  البته   «: وگفت 
هم  نکنید« یعنی چه ؟  حد اصرار تا 
کجاست ؟  وحدس بزنید  حال آنکس  
را که  شروع کند به  آموختن انگلیسی  
ودرهردقیقه فکر کند  آیا در اصرار م 

ازسوی معلم اصرار کننده یانه؟
داستان   همان  به  برد  می  مارا  واین 
بین دوشک« که مبحثی است  »شک 
و همه  ندان  نزد مالیان  هیچ  الانتها  

چیزگو0
 - انسانی  علوم  به  رهبروالیی  ورود 
اجتماعی همیشه ناموفق بوده است 0

حتمًا بیاددارید  روزی گفت  جمعیت 
برود  نفر   میلیون   1۵0 به  باید  ایران  
؛  کردم   اشتباه  گفت  بعد  وچندماه 
اشتباه  چرا  آخر  خدامراببخشد000؟ 
سرزند  از رهبری که   سالی دو پیش ، 
با   اودررابطه   : الهی چند گفتند   آیت 

باریتعالی است 0 امراو امر خداست 0
باعلوم   اورا   جنگ  بیاددارید   حتما 
در  آن   بر حذف  او  میل   و  اجتماعی 
خبری   بی  و  دانشگاهها   سراسر 
معممان   از  بسیاری   از  )شاید(   وی 
پژوهشگرکه نه فقط علوم اجتماعی  را 
آموخته اند  بلکه در نوشته ها  از داده 
برندوحتی   می  بهره  علوم  این  ی  ها 

)1(- به استناد سخنان  دبیر شورایعالی  انقالب 
فرهنگی آقای محمدرضا مخبردزفولی0

)2(- این واقعه دررباط کریم روی داده است0

 

را  اجتماعی  درعلوم  تحقیق  روش  
رعایت می کنند 0 البته نمی شود  نام 

آنهارا اینجابرد0
ازیک  ایام   درهمین  روزی   واتفاقا 
خدمت   درحال  دانشگاه   استاد  
علوم  برسر  چه  و  شد  چه  پرسیدم 
ومنع   نهی  آن  بعداز   ، آمد  اجتماعی  

رهبرانه ؟ وشنیدم از او که گفت :
زدند  حرفی  درکارنبود0  اصراری   «
را  صمیمانه دنبال  ماهم کار خودمان 
»اصرار«   :آیا  پرسیدم   »000 کنیم  می 
به معنی  » من میگویم  درفرمایشات 
بگویم « است و » توهم  کارت  وباید 
فقط  نداد0  پاسخی  ؟  است  بکن«   را 

گفت: »  چای دارد سرد می شود0«
درمورد  را  ها   امرونهی  گونه   همین 
کراوات وحجاب کردند که شد حجاب 
اسالمی؟! ونیز درمورد  بهره ی بانکی 
از   استفاده  وممنوعیت   موسیقی   و 
تلویزیون ماهواره ای وده  برنامه های 
همیشه   که  رادارید،  دیگر  مورد   ها 
ساحل   شن  زیر  آمدو  موج   مثل 
تجدد  به  تمایلشان  و  مردم   فرهنگ 

دفن شد0
- بگذریم  ازآن یک مورد حاد  بمب 
است  حرام  گفتند   هزاربار  که  اتمی  
وثابت شد  که حالل حالل بوده است 0

وسرانجام  به بدفرجامی ها  کشید 

که   برجامی  همان   0 برجام  شد   و 
می  آن  امضای  از  که  سال   بعدازیک 
راباوجودکاهش   ایران   اقتصاد  گذرد  
وانشانیده  خود   دررکود  ها   تحریم 

است 0
خود  از  شود   نمی  دیگر  اینجا 
انقالب   ان  رهبر  زیرا  چرا؟   نپرسیم 
بود  نفت   برعایدات  فقط   چشمشان 
باری   0 هربشکه   روزافزون   ونرخ  
درآمد  چشم  باوجود   ایران  اقتصاد  
نبود  پایه ای   پرکن  نفت هرگز  تک 
تا  )بجز  عربی   نفتی  کشورهای   مثل 
نفت   عایدات  اتکای  به  عراق(   حدی 
فرض  وولد   زاد  به  دادن   وسرعت 
هرقله  تسخیر   به  روند   می  کردند 
بر  کردند   باور  و  وثروت  قدرت   از 

ایستایی ها0
شکنی  کمر  کاهش  به  نفت  درآمد  
  ، باز  های  دهان  شمار   اما  رفت  
جمعیتی باال گرفت  وتحریم هم  مزید 
امروز   نیز   فساد  و  وتقلبات   شد0 
عملکرد اقتصادی  انقالب منفی است0 
وبه استناد  بررسی های صندوق  پول 
پژوهشگاه   های  وبررسی  جهانی  

واشینگتن  فقط دوسال بعداز انقالب، 
درزمان   که  هایی  برنامه  بسبب  آنهم  
شده  واجرا  تنظیم  انقالب   از  قبل 
بود- امید به  زندگی افزایش  شدیدی 

داشت )3(
از پِس برجام تا  به امروز  ایران والیی  
ها  لغو  تحریم  از  دیناری  سود  هنوز 

نبرده است 0
ایران خامنه ای  گشوری شده دست 
بسته  ، که نه رویی دروطن دارد  ونه 

درغربت  دلش شاد است 0 
از حرفهای دیگر رهبر والیی  یکی هم 
تکرار  واژه ی دشمن  است 0 یکی از 
سرسپرده های  بیت او  اخیراً درکیهان  
کم تیراژ و پرآگهی  )مخصوصًا آگهی 
های  چرب و چیلی دولتی ( پروپیمان  

نوشته است : 

بی  وزیر  یادآن  آن  خواندن   با  واقعا 
)4(که  افتیم  می  قاجاریه   عهد  نظیر 
به  تزاری  ی  ها  روس  ی  حمله  بعداز 
اوروس  بر  :»  وای  ایران گفت  قلمرو  
« آخر غیرازآن جنگ  عراق که کارش 
کاری  به ضربت  ونه  به شربت  کشید  
علیه متجاوز »عراق«  هرگز این کشور  
ونظام  هرگز به جنگی نرفته  اما دائم  
روزنامه  هر  کند0  می  دشمن   دشمن 
ی تهران  را که نگاه کنید  سرداری را 
می یابید  که دائمًا  درحال نابود کردن  
آمریکا و اخیراً  درحال به خاک  سیاه 

نشاندن  عربستان سعودی است 0
آنجا  به  مبارزگویان«  من  این »هل  کار 
کشیده که از درون  درکمبود شهادت 
طلبانند  پس از مردم  بتمام معنی  بینوای 
هزاره )افغانستان( کمک می گیرند  تا 

آنهارا  به مدد بشار اسد بفرستند0 

مدیر  گالسون  پاتریک  گزارش  باستناد   -3
مورنینگ  از   نقل  به  واشنگتن  ی  پژوهشکده 

استار وایران تایمز 22/7/1۶
2- حاج میرزا آغاسی 

 پروفسور کاظم ودیعی -  پاریس

نامرادی های رهبرانه

نصیب  ماجرا  این  در  که  فاجعه  وچه 
این قشون  قرضی نشده است 0

این شیوه ی نحس بکار گرفتن  فقرای  
هزاره و اعزام آنها به کشتارگاه سوریه  
نام  مستکبران   علیه  مبارز   نظام  را 
استثمار   یک  جز  درحالیکه   نهاده  

انسان از انسان نیست 0 
سیاسی   های  نمایش  دیگر  جمله  از 
- عوضی نظام  آن است که  هرزمان  
به  رود  اختالف   به  بیگانه   دولتی  با 
درتهران  دولت   آن  ی  خانه  سفارت 
بسیج  با  کند   می  رذیالنه  ای  حمله 
وسپس   اختیاردارد0  در  که  اوباشی  
نغمه سر می دهد  که آنهارا  به دادگاه 
گروگانگیری   سنت   0 فرستیم  می 
سران   هارا  خانه   سفارت  به  وحمله 
و  نهاد  پایه  اسالمی  انقالب  رهبر  و 
آن  موجودند0 درجریان  تأیید  اسناد 
متهمان   از  تن    21 شدن   دادگاهی  
سعودی   عربستان  سفارت   به  حمله 

وکیل یکی  از متهمان  اخیراً گفت :
»  کسانی که  امروز اینجا محاکمه می 
شوند  سربازان و  مدافع حرم و حزب 
الهی هستند«  دلیلی  متعفن تر ازاین 
های  زنی  دروغ  بر  جست  توان   نمی 

نظام 0
متهم  تن   21 از  تن   9 دادگاه   دراین 
حضورداشتند  0 وکیل می گوید اینها 
گناه ندارند  آنها که  غایبند  غائله  راه 
انداته اند0 واین یعنی  غایبان  ازقبیله 
لوحان   ساده  وباقی   خودشانند  

غیرتی ودنباله رو0
وقتی  یک فرمانده سپاهی  می گوید 
عربستان  شبه   یک  توانیم   می  ما 
سعودی را 0000 کنیم  به رجز 000 بی 
و می  فرو می کشد   وبعدهم    ، دلیل 
نیست  ما  دشمن  عربستان  گوید:»  
قسمت  غیرتی   مسلمان  جوان    »
فعل   شنودوآلت  نمی  اورا   حرف  دوم 
بسیجی   والبته  شود0  می  ها  بسیجی 
دستخوش  می گیرد وآن جوان غیرتی  

به زندان می رود  تا دادگاه  عمداً اورا 
محاکمه کندونظام بگوید»من نبودم  ، 

شیطان بود۰«
ایران انقالبی  والیت فقیهی  برای 

برای دادن   اتم وبمب وغیره   به   رفتن 
دارد  امکان  اسد  به  دالر   میلیاردها 
و  دانشمندان    ، امکان  غیرازآن   ولی 
پژوهشگران  وغیره را هم  دارد0اما برای 
احداث راه آهن   اینچه برون  به گرمسار 
)طرحی به سود صادرات  روسیه( پول 
بگیرد   وام  ازروسیه  باید  پس  ندارد0 
تااین راه آهن  موجب تسهیل  صادرات  

روسیه وترکمنستان به ایران شود0
چراایران  هنوز در مرحله ای  است مثل  
عهد ماشین دودی شاهزاده عبدالعظیم 
شهرری که بطول ۶ کیلومتر بود  ولی 
بلژیکی ها  آنرا ساختند؟ روسیه  اخیراً دو 
میلیارد و چهارصدوبیست میلیون دالر  
به ایران وام داد  تا آن راه آهن احداث 
انرژی تولید  نیروگاه   یک  نیز  شودو 
 گرمایی هم  ساخته شود0)گویا ساخت 
والبته همان روسیه    ) بلغارستان است 

که  رافروخت     300- اس  موشک    
 1۵0 درفاصله   را  هدفی  قادراست  
کیلومتری  درفضا  نشانه گیرد- بیهوده 
رهبر  تکرار نمی کند  دشمن ، دشمن 0 

این نابغه ، درگذشته بارها  به این وآن  
اجازه ی عبور  ازفضای هوایی را داده  تا 
به افغانستان  روند و می داند  حتما روزی  
، ساعتی ، لحظه ای  که ایران قصد کند  

هدفی را با  اس 
-300  بزند یقین بدانید چند لحظه پیش 
از آن  این ابزار از کار می افتد 0 زیرا  این 
اس - 300  را روسها بدون توافق  آمریکا 

به ایران  نفروخته اند0 
درجبهه قطع رابطه  با عربستان سعودی  
ایران والیی  قادر نیست  به   جنگی با 
آن کشور  رود همچنانکه  عربستان هم  

ناتوان است  از یک درگیری با ایران 0
این ناتوانی را سپاه و سردارسپاه  فرمانده 
نمایش  یک  به  ایران    دریایی   نیروی 
موش وگربه ای هرروزی درآبهای خلیج 
اند وبیک سلسله  تبدیل کرده  فارس  
نوشتاری   های   دررسانه  خوانی   رجز 

وابسته به 0000
دراین میان طرفداران شیعه صفوی بی 
سروصدا  احساس سرافرازی می کنند 

درقبال  شیعیان علوی 0 
سعودیان   نه  که  نداند   که  وکیست 
دلسوز واقعی  دین اند و نه والیی ها در 
بود  دنیای  این می  اگر جز  ایران 0 که 
وسرافکندگی   خفت  در  امروز  اسالم  
انواع تروریسم و فساد  بی حد مرز نبود 
0 جنگ سرد  بین این دو  کشور هرروز  
باالتر می گیرد0 ما تردیدی در تحریک  
یا  سعودی   سنیان   سوی  از  کردها  
سعودی گرا نداریم  اما به عکس  آنهم 

باورداریم 0 حتما می دانید0
 بسیاری  درایران  و نیز در غرب  براین 
هردو  در  که  فشارند   می  پای  نظریه  
ی  جوانتر  نسل  به  امور   باید  کشور  
سپرده شود 0 اما این هارا  باید شناخت  
الرحمان  نگیرد   تا چانه شان  بوی  که 

دست از نظام  ظلم  مداوم نمی کشند0
 باید دید  زمزمه رفتن  روحانی  بعداز 
چه  در  ریشه  گهنسال   جنتی  آمدن  
چگونه  بینیم   می  وقتی  معهذا  دارد؟ 
کردگی   سر  به  یارانش  و  عربستان  
اطالعات  سرویس  سابق   رئیس  ترکی 
عربستان  درتقویت مجاهدین  خلق می 
کوشد  و به اجتماع ساالنه  آن پیام  می 
فرستد ودر خوزستان  ، اخالل می کند  
به کنگره  ومردان  تند مزاج آمریکارا  
می فرستد  تا مجاهدین را  به اشتباهی 
جنایت بار کشاند ، البد  نگران باید شد0

نام   حذف  زمان  از  که  است   روشن 
ازفهرست سازمانهای   مجاهدین خلق  
درآن  اهلل   حزب  نهادن   و  تروریست  
فهرست  ، ایران والیی  در نفرتی بزرگ  
منتهی   برد0  می  بسر  آمریکا   علیه  
آمریکا  که  اند   عقیده  براین  بسیاری 
را   مجاهدان  ها   سعودی  فشار   تحت 
از آن فهرست  در آورد  و تطهیر کرد  
گه  کند0  ابزاری  ی  استفاده  تاازآنها  

سرنوشت محتوم آن گر٪ه است 0
پس دولت آمریکاهم  در مالحظاتی است  
باسعودیان  و هم  در »برجامی« درایران 
٪این با یک دست  دو هندوانه برداشتن 
مقامات  آمریکا  درشرایطی  که کمتراز  
است   مانده  اوباما  رفتن   به  روز  یکصد 
کارساز  نیست 0 زیرا  ایران را  درتردید  
به بازآمدن  دمکراتها  می کند و همراه 
پوتین  راغب می کند  رهبررا  به مخالفان 
0 ولی  در آمریکا حمایت  از مجاهدان  
بنابه  زیرا   0 نیست  سفید   کاخ  کار 
اختیارات   سازمانها   بعضی    ، سنت 
اگر   اینک  دارند0  هم  جنبی  قانونی  
به  دولت   با  بردشمنی  رهبر   تأکید 
ثمر نرسد  ایران دست به نامردمی ها 

خواهدزد درفصل گرم فعلی 0

*روسیه  اخیراً دو میلیارد و چهارصدوبیست میلیون دالر  به ایران وام داد  تا راه آهن اینچه برون
 به گرمساراحداث شودو نیز یک نیروگاه  تولید انرژی  گرمایی هم  ساخته شود۰

*  بسیاری  درایران  و نیز در غرب  براین نظریه  پای می فشارند  که در ایران وعربستان  باید امور  به نسل جوانتر ی 
سپرده شود ۰ اما هردوطرف تا چانه شان  بوی الرحمان  نگیرد  دست از نظام  ظلم  مداوم نمی کشند۰
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بر   درنبود احزاب دموکراتیک و تکیه 
شعائر دینی  بظاهر اعتدالی  ترکیه  به 
کودتایی  بدفرجام رفت 0 وارتش این 
کشور  که میراث دار  کودتای  الئیک 
حمیدو  سلطان  عهد  جوان  افسران 
پاشا ها وسپس  کمال آتاتورک  است  
دیروز   قانونی  میراث  آن  مانده ی   ته 

وغیرقانونی  امروزی را باخت . 
کودتای   یک  از   برآمده  الئیسیته  
فرانسه    . است  شدنی  تجدد   عهد 
با رضا شاه  اول  داشت ماهم  ناپلئون 
داشتیم  وترکها هم با کمال آتاتورک. 
به  الزامًا   الئیک   ارتش  یک  ولی 
دموکراسی  وحقوق بشر نمی رود. زیرا  
بعدازتوفیق  یک ارتش کودتاگر  ، طعم 
ارتشیان  می کارند   کودتا درذائقه ی 
وبا قدرای که در تصاحب آنند  حقوقی 
اساسی   درقانون  خودشان   برای 
چاسازی می کنند . واین کاری بود  که 
کمال آتاتورک کرد .ولی همین امتیاز 
ودیدیم  رابرید.  وارتش  مردم  رابطه 
ترکیه    اخیر  بدفرجام   درکودتای  که  
مردم،  نظامی هارا دنبال نکردند. زیرا 

پایگاهی نزد  آنها نداشتند.
درحالیکه  اردوغان  با همه ی صالبت 
رویگی  چند  و  ودیکتاتوری  طبع 
بسیج   مدد  به  ودارد   داشته   که  ها  
مردم مسلمان  موفق شد  تارابطه ی  
ولی  نشود   قطع  نظامش  با   مردمان 
ارتِش بارها  تصفیه شده  ترکیه رابطه 

اش  با مردم قطع شده بود.

سابقه 
را   ارتش  آتاتورک   که   1923 از 
با  ترکیه   وجمهوری  رساند   بقدرت 
شد  تأسیس  ها  عثمانی  خالفت  خلع 
ناسیونالیست   ارتش  این  افسران  
ماسونی    روابطی  ازطریق   جامعه  با 
دررابطه بودند و نظام ماسونی همیشه  
امتیازات   دادن  ازطریق   دریارگیری 
ولی  ندارد.   توفیقاتی  ومقاطعات  
وارتش   مردم  بین   آرمانی   ارتباط 

درحد مفقوداست 
ارتش آتاتورکی  خودرا نگهبان  وحافظ 

یکپارچگی سرزمین می دانست. پس 
بعدازرفتن  آتاتورک توانست  درسال  
نخست  مندرس   عدنان  با    19۶0
بود   ها  ژنرال  قدرت  مخالف  که  وزیر  
درافتدو قدرت را نصیب خود کند ودر 

19۶1 وی را اعدام کند.
کودکی  اردوغان   طیب  زمان   درآن 
طرفدار  او   وخانواده  بود  ساله  شش 
اعدام  درتأثر  عمیقًا  مندرس   عدنان  

او ماندند.   
دیگری  نظامی   کودتای   1971 در    -

درترکیه رخ داد اما ناموفق ماند.
موفق   کودتایی    1980 در  تاآنکه 
سرد. جنگ  جّو  در  آنهم   داد  روی 

با   Keven Erven ارون   ِکِون  وژنرال 
حمایت آمریکا  بقدرت رسید.  اما این 
وبا  خود   مخالف  مسلمین   با  ژنرال  
کردها وکمونیست ها ی استالین مآب  
تا  یافت   وتوفیق  داشت   گرفتاریها 
ارتش را ده سال  درحکومت نگهدارد.

از  اردوغان   طیب  رجب   2002 در   -
سال  وتا  بکاست   ارتش  اختیارات 
دادگاهی  ارتشیان   از  بسیاری    2009
بار   این  که   بود  ها  وهمین  شدند  

دست بانتقام گرفتن زدند )1(
پایگاه  بار  این  گران   کودتا  اما 
اجتماعی نداشتند درحالیکه اردوغان  
کافی  وبارأی  داشت  خودرا  حرف  که 
کنیم   حساب  هرطور  شده  انتخاب 
پایگاه هایی  درجامعه داشت . معهذا 
اردوغان  ازاین معرکه  پیروز ونیرومند  

بیرون نخواهد آمد زیرا:
کرد.  سلب  راازجامعه   الئیسیته    -1
الئیسیته ای که راه برترقیات  فرهنگی 

گشود  ودلچسب اکثریت  بود.
2- نظام اقتدار  شخصی ومذهبی  را 

مستقر داشت )2(
را تضعیف  ارتش جهان  3- هشتمین 

کرد.

***
مقاومتندولی  در  هنوز  کودتاگران  

)1( باستناد  فیگارو 17/7/1۶
ارتجاعی  حرکات  دنبالهرو   بابت   ازاین   -)2(

خاورمیانه  مسلمان شد.

است  نبوده  کم  هم  ارتش  تلفات  ولی 
وهیچ کس نمی داند  تهدیدات نخست 
آفریند.  می  قربانی  میزان  چه  وزیر  
دموکراسی   برشعار  کودتاگران   چرا 
زیرا  ؟   کردند  ترکیه  بشر  وحقوق 
پایمال  اردوغان  را  دو  همین  درست 
ندای  این شعارها   آنکه   کرد  ودیگر 

نزدیک شدن  به جهان غرب اند. 
دموکراتیک  اردوغان   ترکیه  نظام   

نیست  ولی انتخاباتی است .
عدالت   حزب  رئیس  گولن   اهلل  فتح 
واقعه   دراین  نقشی  است  بعید 
اورا  ترکیه   دولت  ولی  باشد   داشته 
مقاوم  های  هسته   ایجاد  به  متهم  
کرده  دولتی   سازمانهای  درارکان  
چرا  کرد   توجه  باید  مخصوصًا  است. 
قبل از همه با  CNN مصاحبه  کرده 
ابراز  کودتاگران   با  خودرا  ومخالفت  

داشته است؟

اردوغان چه کرد؟
 وچه نخواست ونکرد؟

بودن  قدرت   برسریر  سال  سیزده 
دور  سیاسی  راازمدیریت   اردوغان 
هایی  شبکه  به  وی    . است  کرده  
است  متکی  اجتماعی   ازارتباطات  
بگیرو   « نگاه   طرز  یک  محصول   که 

اطاعت کن«  است .
او با همه خدمتی که به رونق  اقتصاد 
ترکیه  طی 7 سال  اول حکومت خود 
کرد  قادرنشد وخامت  مسئله ارامنه  
را  ارتشیان   وتحقیر  و معضل کردها  
با  السیدن  در  او  کند.  درک  درست 
داعش  ، عربستان و بعضی امارات  را 
درموضع نظارت  واخواهانه ای قرارداد

به  رفتن   ی  عقده  مهمتر   همه  واز 
ترک   مهاجران  مدد   به  اروپا   قلب 
که قریب به نیم قرن  است درتابعیت  
کشورهای غرب  اروپا هستند  بود که 

اورا زیان زد.
یک   تواند  می  چگونه  متحد  اروپای 
بشر  حقوق  وضد  نادموکرات  ترکیه 
ومدعی  اعتدالی   اسالم  به  ومتظاهر 
به  ریزرا  خون  عثمانیان   میراث 

عضویت خود  بپذیرد؟
دیگر  و  داعش   هدف  که   اروپایی 
تواند   می  چگونه   ست  ها  تروریست 
داعش  با  گر  مماشات  اردوغاِن  ترکیه 

را عضو اتحادیه خود کند؟
حتی آلمان  که گاه بسبب  تشابهات  
بانو  و  هاست   ترک  با  کار  قدرت   در 
مرکل  مضایقه از  لبخندها به اردوغان 
ستوه  به  اردوغان   کرد  کار  از  ندارد  

آمده است .

Valeurs Actuelles بین  ریز  ی  مجله 
طی    201۶ می  ماه   4147 درشماره  
گزارشی  پر عمق وطویل  وهمه جانبه  
و  ترقی   مستعد  ترکیه  ی  باره  در 
مستحق دموکراسی  نتیجه می گیرد 
اردوغان   ی  وعمده  اصلی  هدف  که 
مالمت  و  اروپاست  کردن  اسالمیزه 
ها  دارد بر بانو مرکل  که دروازه هارا 

براردوغان گشوده است .)3(
اردوغان  با بازی با میراث  عثمانی از 
خودغولی ساخت که اروپائیان رنجه از

 Antoin وقلم   همت   به  گزارش  این   )3(
Colonna  تهیه شده است .

پنج قرن  مزاحمت عثمانی ها اورا در 
تردید نهادند.

اردوغان  در قضیه ی مهاجران  سوریه 
به  دست  پاکستانی   عراقی،   ، ای 
باجگیری ها از اروپا  زد. به این معنی  
تا کاری  میلیاردها  دالر خواست   که 

را که خود مایل است انجام دهد.)4(
بدنیا  که  بود  این  خواست   او  آنچه 
همان   اعتدالی   اسالم  کند   تلقین 
وی  که  است!  دموکراتیک   انتخابات 

را به مرتبت سلطانی  رسانده است .
***

نظامی   . است  ملتهب  ترکیه   درون   
ناموفق  )۵(  فوراً  که ببهانه کودتایی 
دوسه  و  کند   دربند  را  قاضی   2700
هزار ارتشی  را ، نظامی است وحشت 
بترساند. پس  کند   می  که سعی  زده 

برخشونت ها خواهد افزود. 
درتظاهرات  قزی ، درسال 2013  همو 
گفت که سگهارا رها خواهد کرد. اینک 
جامعه  به تنگ نفسی  و به تصفیه ها  

ادعایی   دموکراسی  درترکیه   میرود. 
فاشیستی   خشونت   به  اردوغان  

خواهد رفت .
از  که  ادعاست  دراین  والئی   ایران 
اولین  دقایق  درتبادل نظر  با ترکیه 

بوده است ؟!
آمریکا مشارکت  رقیب اورا که ساکن  
آن کشوراست  رد کرد و سند خواست 
. ایران وآمریکا  به اردوغاِن برآمده از 

انتخابات سالم  حق داده اند.

)4(- حرف از رقم ومبلغ ۶ میلیارد دالر به میان 
است.

)۵( - به استناد گزارش  ومصاحبه  بانو  دورته 
 ، ومحقق  شناسی  ترکیه  متخصص   اشمیت 

»تنها دردوشهر کودتا شد«.

اما چرا درسوریه  این کودتای ناموفق  
ومردم  ؟  است  کرده  شعف  ایجاد 
شعار  خود   درتظاهرات  دردمشق  
سردادند؟  را  بشار«   ، سوریه  خدا،   «
به  متهم  را  اردوغان  ترکیه  زیرا   )۶(

همکاری با داعش  می دانند . )7(
احتمال  وجود  با  اخیر  دوسال  طی 
اردوغان  نیست   بعید  ها  خشونت 

قدری  به عقالنیت سیاسی برود.
و  بود   دموکراسی  گران   کودتا  شعار 
باید دید  بعداز آرامش    . حقوق بشر  
اولیه اردوغان  چه وعده می دهد  آیا 
ارتش  ودادگستری را  به میل خود باز 
می سازد ؟ یا با مخالفان  قدری کنار 

می آید؟  ودر سیاست  خارجی 

کند؟  می  نظر  تجدید  خود  اروپائی  
اورا  محبوبیت   ابتدا   کودتا  شکست 

البته با بهره از هیجانات  باال می برد 
توقیف   در  تن   ۶000 درترکیه   اینک  
اند. از کشته ها وزخمی ها  و فراری ها 

رقمی  درست دردست نیست . 
اولیه  فوق تصور  وانتظار  بازتاب  این 
وعده  ترکیه   وزیر  نخست  اما  است  
تر هم  به مجازات های سخت   هائی  

داده است .

)۶( به استناد لوموند 17/7/1۶
گزارش   استناد   به  الملل=  بین  لوموند   -  )7(

مارک سیمو و ماری ژگو

از  بعضی  اجتماع   دیگر   سوی  از 
طرفداران  اردوغان  دربرابر ساختمان  
دارد   آن  از  نشان  اروپا   ی  اتحادیه 
کودتا  واقعه   این  به  نسبت   اروپا  که 
جز  را   وآن  ندارد   اعتنا  چندان  
بیند.  نمی  ترکیه  درونی  ولقعه   یک 
تا است  درانتظارآن  اروپا  درحقیقت 

اقدامات اردوغان رادرجّو بعداز کودتا ی
 ناموفق ببیند.

باری ، ترکیه  عضو ناتو  بارها  به ناتو  
متقاضی   ترکیه   . است  زده   صدمه 
نسبت  اروپا   ی  دراتحادیه  عضویت  
به اتحادیه گران سری ها کرده است .

ژاک شیراک  رئیس جمهور اسبق 

فرانسه  روزی در عین مسئولیت  ها 
از  گفت  شاید 20 سال  دیگر بشود  
اروپا   ی  دراتحادیه  ترکیه   عضویت 
خودبینانه   های  روش  اما  زد.  حرف 
را   ترکیه  عضویت   طرح  اردوغان  
مرتبًا  عقب انداخته است برای سالها.

توقع بی جا
- اروپای دائمًا درتهدید  داعش، اینک  
اردوغان   آمیز   حمایت  توقعات   به 

نمی تواند پاسخ دهد.
شهر  کشتار   سوگوار  که  فرانسه   -

نیس است  و قربانی بسیار  داعش

فرصت  اند   گرفته  ازآن  ودیگران     
توجه  به اردوغان  مظنون به همکاریها 

با داعش ندارد.
مسئله  معضل   در  که  انگلستان    -
اتحادیه   از  وخروج  پوپولیسم  
برای  اقدامات   ودرصدد  اروپاست  
به  است   بعید  هاست  مهاجرت  منع 
امر ترکیه اولویت بدهد. می ماند این 
نشین  امیر  از  بعضی  و  عربستان   که 
ها  و شعف نسبی آنها  از ضعیف شدن  
سلطان  مسلمًا  آرد؟!   ببار  چه  ترکیه 
اردوغان  آرزوی رهبری  جهان اسالم  

خاور میانه ای خودرا  باید دفن کند.
از  سیاسی   محافل   بعضی  قرار   به 
طرحی  قبل   هفته  درچند  اردوغان  
ترکیه   ارتش  پاکسازی   برای  وسیع  
که  است   داشته  18جوالی   برابر 
و  شد  کودتاگران  پیشدستی   موجب 
افسر نزدیک به او دربازداشت است . 
دیگر  های  بازتاب  منتظر   باید  اینک 
بود زیرا  درترکیه  اگر کودتا شکست 
مخالفان   از  انواعی  ولی  است   خورده 
در رویارویی با نظام اردوغان هستند.

می  سن  به  پا  وقتی  دیکتاتورها  
گذارند  کورو کر می شوند. پیش پای 
را  بخرد  مشاوران  بینند.  نمی  خودرا 
نمی شنوند. حتی فراریشان می دهند. 
اردوغان   یکی دو ماه پیش  نخست 
که  چرا  راند   را  خود   صمیمی  وزیر  

قدری  ابتکار از خود  نشان داد.
قیف  تو  او  آجودان   و  نزدیک   افسر 

است . چرا؟
خواست  نمی  اطاعت   جز  ازاو  زیرا    
واوهم  به مخالفین خبر داد  که تصفیه 

بزرگی درپیش است .
اردوغان دیگر نمی تواند  مثل گذشته 
کند   می  شایع  وقتی  کند.   حکومت 
که آمریکا کودتاگران را حمایت کرده 
کند   نمی  اعتنا  را  آن  وتکذیب   است 
را  دنیا  همه  دارد  قصد   تردید  بی 
مبرا  ها  مسئولیت  از  وخودرا  مسئول 

بدارد.
معموالً وقتی دیکتاتور  نبیند و نشنود  
قدرت مردم  در درست دیدن  و بهتر 

شنیدن  چند برابر می شود. 

ترکیه اردوغان  
در کوربینی های مدیریت سیاسی

دکتر  کاظم ودیعی

 در 2002 رجب طیب اردوغان  از اختیارات ارتش بکاست  وتا سال 2009  بسیاری از 
ارتشیان  دادگاهی شدند  وهمین ها بود که  این بار  دست بانتقام گرفتن زدند

آجودان اردوغان به ارتش خبردادکه تصفیه ی بزرگ ارتش درراه 
است .  ارتش هم پیشدستی کرد اما موفق نشد

 گولن و اردوغان
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آمده  سویس  به  لندن  از  شدم  باخبر 
با   دیدار  و  استراحت  برای   0 است 
اورا  با  مالقات   0 یکرنگش  دوستان  
درسفر همزمانم به سویس  برنامه ریزی 
کردم و درساعت موعود در البی هتل به 
دیدارش شتافتم 0  وقتی خودرا معرفی 
کردم گفت : منهم ناهید اسکندرمیرزا 
مدتی  که  بیماری  بر  عالوه   0 هستم 
است رهایش نمی کند  دراین سفر نیز 
کمردرد امانش رابریده است0 با اینهمه با 
مهربانی بسیار، ساعتی از استراحت خود 
می کاهد تا بامن ، یا به عبارت دیگر با 

هموطنانش گفتگو کند0   
  اگرچه شیار زمان برصورتش  نشسته 
جوانیش  دوران  زیبایی  اماهنوز  است 
مسلط   بخوبی   است0   کرده  حفظ  را 
برگفتار خویش است وحجب  یک بانوی 
ایرانی در پاسخ به برخی پرسش های من 
برچهره اش می نشیند0 مثال وقتی می 

پرسم :
بعدها  که  کسی  با  کراچی  در    -
لقب  پاکستان  جمهور  رییس  نخستین 
او  به  درحقیقت  و  آشناشدید  گرفت  
شد0  ازدواج  به  منجر  که  بستید  دل 
به  که  کردید  می  چه  درکراچی  شما 
این آسانی  از یک دولتمرد مقتدر عقل 

وهوش  ربودید ؟
کمی مکث می کند000  ازشرم ایرانی چهره 
اش سرخ می شود و سرانجام می گوید:

شوهرم  دارد0  دراز  سر  قصه  این    -
نظامی  وابسته  افخمی  دوم  سرهنگ 
در سفارت ایران در پاکستان بود۰ قبل 
سرهنگ  مأموریت  محل  به  ازاینکه 
صفیه   خانم   ، کنیم  مکان  نقل  افخمی 
اسکندر  با  و  درهندبودند   که  فیروز  
میرزا  دوستی داشتند نامه ای    برای

 اسکندر میرزا نوشتند و به من دادند 

به  را  آن  میروم  پاکستان  به  وقتی  که 
اسکندر میرزا بدهم 0 دررفت وآمدهایی 
 ، داشتیم  پاکستان  دولتمردان  با  که 
بعداز معرفی به اسکندرمیرزا دریکی از 
مهمانیهای  رسمی به ایشان گفتم نامه 
  0 دارم  ایشان  برای  فیروز  صفیه  از  ای 
من  از  گویا  اسکندرمیرزامرادید  وقتی 
خوشش آمد0 ودریکی دیگراز مهمانی 
آخرباید  تو  گفت  من  به  رسمی  های 
العاده  فوق  ایشان   0 کنی  ازدواج  بامن 

آن  مثال  برای  کرد۰  می  محبت  ما  به 
زمان اجاره کردن یک خانه در پاکستان 
ماکمک  به  بودوایشان  مشکل  بسیار 
 0 کنیم  پیدا  اقامت  برای  جایی  تا  کرد 
او دل بستم و چون  به  سرانجام منهم 
بودم  گرفته  طالق  ام  قبلی  همسر  از 
باایشان ازدواج کردم0 درآن زمان همسر 
برای  میرزا«  »رفعت  میرزا  اسکندر 
شرکت در کنفرانس زنان به چین رفته 
بود ووقتی از سفربازگشت ازازدواج من 
میرزا  اسکندر  باخبرشداما  با شوهرش 
برای همیشه از خانه وکاشانه اش  بُرید 

و دیگر هرگز همسراولش راندید0

اسکندرمیرزا که بود؟
اسکندرمیرزا متولد 13 نوامبر  1899  بود 
او درسال 1918 زمانی که 19 ساله بود  به 
وبادرجه ی  آکادمی سندهرست  رفت 
گردیدو  التحصیل  فارغ  دومی   ستوان 
درسال  شد0  هندوستان  افسرارتش 
عنوان  به  کردو  ترک  را  ارتش   192۶
یکی از اعضای تیم   جدایی پاکستان از 
هندوستان  انتخاب شد که باید نیروهای 
نظامی و اموال دولتی را بین ارتش هندو

 ارتش پاکستان تقسیم کند0 
از اکتبر 19۵4 تا اوت 19۵۵ وزیر کشور 
پاکستان شد 0 فرماندار کل پاکستان  
به  دوماه  رنجوربود  که  محمد   غالم 
اسکندرمیرزا  و  بود  رفته  مرخصی 
فرماندار  اوت 19۵۵بعنوان   7 ازتاریخ 
کل موقت برپاکستان حکومت میکرد0

درهمین زمان بود که عنوان فرماندار 
کردو  تغییر  جمهور  رئیس  به  کل 
جمهور  رئیس  اولین  میرزا  اسکندر 
ناهید  بانو  همسرش  و  شد  پاکستان 
دولتمرد   ، کاللی   تیمور  امیر  دختر 
نخستین  عنوان  به  ایرانی  سرشناس 

بانوی اول پاکستان شناخته شد0
 می  پرسم :

اسکندر  با  زندگی  درطول  آیا   -
تأثیر  تحت  اورا  کردید  سعی  میرزا  

فرهنگ ایرانی قراردهید؟
می گوید: اسکندرمیرزا فوق العاده به 
ایران عالقه داشت۰ او دوستان ایرانی 
خوبی داشت0 آقای اردشیرزاهدی که 
من اکنون برای دیدار ایشان به سویس 
آمده ام ، یکی از بهترین دوستان  من 

واسکندرمیرزا بودند۰  می پرسم :
اسکندر  و  شما  احوال  شرح  در   -
مطالب  اینترنت  سایتهای  در  میرزا 

گوناگونی آورده شده است ازجمله 
که  نویسند  می  آنها  بیشتر  که  این 
میرزا  واسکندر  شما  ازدواج  زمان 
دراین  مایلید  آیا   0 نیست  مشخص 

مورد صحبت کنید؟
گوید:  می  میرزا  اسکندر  همسر 
ازدواج ما مصادف بود با عروسی پسر 
میرزا«   همایون   « بنام  اسکندرمیرزا 
سفیر  هیلدرت   ا0  هارس   دختر  با 
درواشنگتن  که   ، آمریکادرپاکستان  
برگزار می شد 0 دراین زمان اسکندر 
میرزا فرماندار پاکستان شرقی آن روز 
و بنگالدش فعلی بود0 طبق قانون  او 
حق نداشت خانواده خودرا به قسمت 
تنهایی  روزهای  ببرددرنتیجه  شرقی 
سختی را می گذراند۰ دراین زمان بود 

که ماباهم ازدواج کردیم 0
ازهمسراولش چند  میرزا  اسکندر   -

فرزند داشت ؟
بانوی اول سابق پاکستان جواب می دهد:
- او دوپسر و چهاردخترداشت 0 یکی 
از پسرانش بنام انور میرزا درسن 39 

شد  کشته  هواپیما  درسقوط  سالگی  
پسربزرگترش همایون میرزا بود0 و 

گفتگوی اختصاصی »آزادی« با:

نخستین بانوی اول پاکستان
 * اسکندر میرزا پس از تغییر عنوان » فرماندارکل« به »رئیس جمهوری«  نخستین 
اسکندرمیرزا  ناهید  بانو  همسرایشان  شودو  می  محسوب  پاکستان  جمهور  رئیس 

نخستین بانوی اول پاکستان هستند۰

* وقتی بانوی اول پاکستان شدم مردم پاکستان خیلی زود به من  نزدیک شدند ۰ 

* جسد اسکندرمیرزا پس از مرگ به ایران برده شد و در مقبره ی خانوادگی زاهدی 
به خاک سپرده شد

سرکارعلیه بانو ناهیداسکندرمیرزا درکنار جناب زاهدی دردیداراخیرشان در سویس

چهاردخترداشت که دوتای آنها  بامن 
رابطه بسیار صمیمانه وخوبی داشتند0

- مراسم ازدواج شما با اسکندرمیرزا 
در خفا صورت گرفت ؟

- خیر۰  جشن عروسی بطور خصوصی 
برگزارشد0 

به  اینترنت  از  که  اطالعاتی  به  بازهم 
 0 کنم  می  اشاره  ام  آورده  دست 

ازجمله می پرسم :
ارتباط  بخاطر  بوتو  علی  ذوالفقار   
عمو  دختر  با  واسکندرمیرزا   باشما 
بیگم  نصرت  بنام   یا دختردایی شما  

ازدواج کرد؟
نصرت  با  بوتو  گوید  می  و  خندد  می 
ازدواج کرد که می دانید دختری هم در 
میان فرزندانشان بنام  بی نظیر بود 0 اما 
ایشان هیچ نسبتی بامن نداشتند0فقط 
هموطن من بودند و دوست بسیار خوب 
من 0 دراینجا باید این نکته را یادآورشوم 
که نصرت  زبان وفرهنگ فارسی را به 
آموخته  نظیر  بی  جمله  از  هایش  بچه 
هم  فارسی  زبان  با  آنهاتاحدی  و  بود 

آشنابودند0
نگرانی های بانوی اول 

-وقتی همسرتان بعنوان رییس جمهور 
پاکستان انتخاب شد و طبعا شما عنوان 
بانوی اول را پیدا کردید نگران نبودید؟ 
بودن  اول  بانوی  هرحال  به  چون 
گذاشت  شمامی  بردوش  را  وظایفی 
ای تجربه  موارد  درآن  تاکنون  که 

 نداشتید0
 - ضمن این که از این موفقیت  همسرم 
چه  ازشما  اما  بودم   خوشحال  بسیار 
پنهان  بسیار هم نگران بودم 0 دریک 
مملکت غریب  که زبانش را نمی دانستم  
نبودم   بلد  انگلیسی هم درست  وحتی 
چون درایران  مدرسه ژاندارک می رفتم  
وبا این احوال همه نگاهها به من دوخته 
زود  خیلی  پاکستان  مردم   0 بود  شده 
به من  نزدیک شدند 0 یکی از دختران 
من  با  نورجهان   بنام  میرزا   اسکندر 
بسیار صمیمی بود و برایم دوست خوبی 
بشمار میرفت 0 پس از حدود دوسال که 
طی آن چهار نخست وزیر عوض شدند  
وضع مملکت به جایی رسید که حکومت 
نظامی برقرارشد و ایوب خان  مسئولیت 
 0 گرفت  برعهده  را  نظامی  حکومت 

نوعی  به  خان  ایوب  روز  از 1۵  پس  اما 
و  زد  میرزا دست  اسکندر  علیه  کودتا 
ایشان مجبور به استعفا شد0 ازآن ببعد  

اسکندرمیرزا  به انگلستان تبعید شد0 
جمهوری  ریاست  درزمان   -
پاکستان  و  ایران  رابطه  همسرتان  

چگونه بود؟ 
زمان  درآن  پاکستان  و  ایران  رابطه 

بسیار خوب و دوستانه بود۰
دخالتی  رابطه  حسن  دراین  شما   -

داشتید؟
شاهنشاه  با  میرزا  اسکندر    0 ابدا   -
اززمان  زاهدی  اردشیر  جناب  و 
ای  صمیمانه  دوستی  کارآمدن،  روی 
داشتند که تازمان مرگ اسکندر میرزا 

ادامه داشت 0
- پس از درگذشت  پرزیدنت اسکندر 

میرزا در 13 نوامبر 19۶9 

خاک  به  درایران  را  ایشان  جسد 
سپردید  چرا؟

- دریکی از سفرهای رسمی که به ایران 
داشتیم  اسکندر میرزا به اعلیحضرت 
گفت من خیال می کنم ناهید  بخواهد 
اگر  شود0  دفن  خودش   درخاک 
اعلیحضرت اجازه فرمایند  منهم همانجا 

پهلوی او باشم 0 
این در حقیقت ابراز تمایل اسکندر میرزا 
برای دفن شدن درخاک ایران بود  0 ماه 

رمضان بود که ایشان فوت کرد0
تلفن  اردشیرزاهدی  جناب  به  من 
0 رفت  ازدنیا  همسرم  گفتم  و  کردم 

ایشان گفتند گوشی را بگذار من دوباره 
به  دقیقه  چند  از  پس  زنم0  می  زنگ 
خواهرم زنگ زده بودند و ازاو خواسته 
ترتیب  و  بیاید  لندن  به  فورا  بودند 
حمل جنازه را به ایران برای دفن در مقبره 
خانوادگی زاهدی  بدهد  0 به این ترتیب 
جسد او با احترامات کامل به ایران حمل 
شد ودرآنجا بخاک سپرده شد0 درمراسم 
هویدا میرزا،  اسکندر  سپاری  خاک  به 
وزیرامور زاهدی  اردشیر  وزیر،  نخست 
و  دولت  اعضای  از  ای  عده  و  خارجه 
حضور شاهنشاهی  رژیم  بلندپایگان  

داشتند0   
سرکارعلیه بانوناهید کاللی و یا بانوی اول 
پاکستان بانو  ناهید اسکندر میرزا باسپاس 

ازشمابرایتان سالمتی  آرزو می کنم 0

از  که  سپاسگزارم   شما  از  منهم    -
با  مرا  یکباردیگر  آزادی  مجله  طریق 
ارتباط  هموطنانم درسراسر جهان در 

قراردادید0
استفاده  فرصت  از  می خواهم  دراینجا 
تنها  نه  اردشیرزاهدی   واز جناب  کنم 
جنازه   تشییع  دادن   ترتیب  برای 
بدون   که  درتهران  اسکندرمیرزا 
وجودایشان امکان پذیر نبودسپاسگزاری 
کنم بلکه از آن زمان ببعد هم  ایشان مرا 
اند  کرده  حساب  خود   خانواده  جزو  
شامل  ایشان   مراحم  همیشه  و   
بدینوسیله  وهست0  بوده  من  حال 
سپاسگزارم  محبتهایشان  ازهمه 
وبرایشان طول عمر و سالمتی آرزودارم

بهروزی  عزیزم  هموطنان  همه  وبرای 
آرزو می کنم0

ناهیداسکندر میرزا و پرزیدنت کوتی 
رئیس جمهور فرانسه

اسکندرمیرزا درکنارهمسرش ناهیددریکی از مراسم رسمی

پرزیدنت اسکندرمیرزاطی سفررسمی  درلیسبون بهمراه  همسرش ) سمت چپ عکس(

خلعتبری - اردشیرزاهدی - هویدا-شریف امامی درمراسم ترحیم پرزیدنت اسکندر میرزا 

سرکارعلیه بانوناهیداسکندرمیرزا درکنارپرزیدنت اسکندرمیرزا
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سوم نوامبر 1987

 0 است  درپاریس  شهنواز   پرویز 
آورده  را  دوالسرا  کورییرا  روزنامه 
کرده  چاپ  را  اش  مصاحبه  که  است 
چند  گروه  یک  رهبر  گوید   می  اند0 
هزارنفری مبارزان راه آزادی است که 
کنند0  می  فعالیت  مرزبلوچستان   در 
راستی  دست  مسلمن  ما   گوید  می 
هستیم وبا مجاهدین افغان  همکاری 
داریم 0 سلطنت هیچ شانسی درایران 
کورییرادوالسرا  ترجمه   ندارد0 
لندن   کیهان  بدهم  رااصرارداشت  

چاپ کند منهم این کاررا کردم 0
پالس  ماالکوف  ی  درکافه  امروز  
های  صحبت  بیشتر  تروکادرو  
رضا  گفت   می   - کرد  می  خصوصی 
گلسرخی  بیش از ۶0 میلیون دالر  از 

واالحضرت اشرف  بلند کرده است 0 

5 نوامبر 1987

شاهزاده رضا رفته است به نیویورک 0 
همسرش نوزادسومی راقراراست بدنیا 
اتومبیل  اشرف   واالحضرت  بیاورد0 
که  ورضا  است  داده  هدیه  Bentleyرا 
که درپاریس  یک مرسدس بنز ویک 
بنتلی   از  درنیویورک  دارد   فراری 
کندکه  می  استفاده  رویس  ورولز 
محسن خان  راننده  آن از واالحضرت 

اشرف حقوق می گیرد0
به  کارش   نیز  ایران  مطالعات   بنیاد 
افتضاح  کشید0 رئیس این بنیاد  خانم 
افخمی  بود )وزیر پیشین امورزنان(0 
در هیئت مدیره  یا امناء  هیچیک از 
نداشتند0  راه  سابق   های  دیپلمات 
ایران  بنام  ای چاپ می کردند   مجله 
نامه  که دراصل باید  خدمات خاندان 
پهلوی را  با فرهنگ وادب ایران تبلیغ 
فلسفی  ی  جنبه  بیشتر  ولی  کند 
آنهم    0 راداشت  بیهوده   های  وبحث 
شد  می  بنیادرا   این  وانفسا-  دراین 
بهترین  به  مردم   پول  و  مشارکت   با 

نحو اداره کرد0 معلوم نیست وقف نامه 
وقتی  که  اند   نوشته  چگونه  بنیادرا 
بنیادرابرچیند   خواست  واالحضرت  
گفتند حق برچیدن  ندارد مگر این که 
آزاده  هرچه  بپردازد0  دالر  دومیلیون 
وشهرام گفتند بابا این قرارداد چگونه 
بدهید   نشان  هم  ما  به  را  آن  است  
بپرسیم هیچکس حاضر  تاازوکالیمان 
تااینکه   بدهد  نشان  قراردادرا  نشد  
دومیلیون  عالیی   خانم  ی  بگفته 
پرداخت شده  افخمی   خانم  به  دالر  
مقرری   از  واالحضرت  آنوقت   0 است 
هزاردالر   ۵ ماهیانه  آزاده  دخترش 
کسر کرده است 0 چه رسد به من که 
باید با 1۵00 دالر ، آنهم دالری که توی 
سرش خورده است زندگی کنم 0 رضا 
ولو  بخواهد   دلش  هرچه  گلسرخی  
برخالف میل واالحضرت اشرف  باشد 
انجام می دهد 0 بدبختی من  این بوده 
و  واالحضرت   طرف  اول   ازروز  که 

فرزندانش را گرفتم 0

1۶ نوامبر 1987

هفته ی پیش آقای رامبد  افرادزیررا 
درخانه آقای ایلخان ظلی  در پاریس 

جمع کرده بود:
تیمسار   ، تیمسارآزموده   ، خودش 
مجید   ، عظیمی  تیمسار   ، منیعی 
مجیدی  ، من ، پرویز مینا، عبدالرضا 
مهرانگیز   ، گنجی  منوچهر   ، انصاری 
همایون،  داریوش    ، دولتشاهی 

مستوفی الممالکی ،  اقبال )استاندار 

ایران  لرستان( کاللی )دبیرکل  حزب 
نوین ( غالمحسین جهانشاهی ، فرهاد 
جنوب( )استاندار  پیروز   ، نیکوخواه 

وچندنفردیگر0

وراهنمایی   مشورت  برای  گروه  مثال 
درباره ی این که شاه جوان  برای نجات  
ایران چه باید بکند جمع شده بودند0 
جمع این عده مرا به یأس فروبرد0 من 
حرف  دقیقه  سه  از  بیش  اوال  گفتم  
تالش  ازسالها  پس  بنده   0 زنم  نمی 
سیاسی   فعالیت  ازهرگونه  ساسی  
نجات   ودرراه  ام   کشیده  دست 
وپاکستان   درترکیه  آواره  هموطنان  
یک  بصورت   تاشماها   9 کوشم  می 
نیایید   در  قبول   قابل  مبارز  نیروی 
مشکل سیاسی  برای نجات ایران  حل 
نمی شود0 دستور این جلسه باید  این 
باشد  که چگونه ایرانی های  خارج می 
توانند  بصورت یک  نیروی  مبارزقابل 
بدنبال  همه  دربیایند0آنوقت   قبول  
شما خواهندآمد زیرا هیچکس دوست 
اینکه  باشد0  ها  بازنده  همراه  ندارد  
شد   اشاره  تبلیغات  لزوم  ی   درباره 
باید بگویم دوره ی تبلیغ هم گذشته 
است 0 اکنون زمان عمل است 0 عمل  
تبلیغ   وگرنه  است   تبلیغ  بهترین 
بدون عمل نتیجه ی  مأیوس کننده  و 
عکس دارد0 جلسه آینده به هفته بعد 

موکول شد0 

21 نوامبر1987

ظلی   آقای  درمنزل  جلسه  باز  دیروز 
این  مثبت  اثر  یگانه  شد0  تشکیل 
گروه  بانکی  حساب  نشانی  که   بود 
توزیع  را  وپاکستان    ترکیه  در  ما 
مانع  باچه زحمتی  چون  آنهم  کردم  
نفر   13 شد0فقط  می  ها  سخنرانی 
آمده بودند0 درباره ی آئین نامه بحث 
َمَثل سلطان محمد فاتح   0 می کردند 
محاصره  را   قنسطنطنیه  که  رازدم  
به  وگلوله  بود  بسته  توپ  وبه  کرده 
ایاصوفیه  خورد ودرآنجا  سه کشیش 
بحث می کردند  که آیا این گلوله ها 
یااینکه   کرد  اصابت  القدس   روح  به 
دراین  خورد0  پسر   به  پدرویا  به 
آمدند  ها  ترک  تا  وبودند  بودند  بحث 
گرفتندوبردندوکشتند0   را  وهمه 
جلسه  رئیس  شد  جهانشاهی  دکتر 
من  برای  مخبر،  فرهادنیکوخواه   ها، 
محسوب  شده  تمام  جلسات   این 
چنین  با  صدهزار   در  یک  شود0  می 
شانس  جوان   شاه  برای  مشاورهایی  

نمی بینم 0

28 نوامبر 1987

به  او   0 است  آزاده  تولد  روز  امروز 
هیچ  که  بود   داده  پیغام  مادرش  
برای تولدش نمی  هدیه  ویا مراسمی 
خواهد  فقط پول بدهند  تا به آوارگان  
ایرانی درترکیه اختصاص یابد 0 منهم 
جزو   حاال  که  گلسرخی  رضا  به  قبال  
میلیونرهای خوشبخت  وبی غم است  
شده  دختر   یک  صاحب  هم   واخیراً 
است گفته بودم  خوب است بمناسبت  
حفظ   جهانی  گروه  به   آزاده   تولد 
مالی   کمک  یک  انسانی  فرد  حقوق  

بکند0 
خانم  فقط  اطرافیان  ازتمام    : نتیجه 
آزاده   به  پشمی  پولور  یک  عالیی  
نه   ، بود  مراسمی  نه   0 داد  هدیه 
در  که  مادرش   0 ای  هدیه  نه  کیکی،  غالمحسین جهانشاهی

فرهاد نیکوخواه

پدرآقای  تولد  بمناسبت   نیویورک 
 ، گلسرخی ، وبرادرناتنی رضا  -مانی 
کیک وشامپاین ترتیب می داد وهدایا 
بارید  می  طرف  ازهمه  وتبریکات  
توجهی  اصال  دخترش   تولد  برای   -

نکرد0
ترکیه شدومن  بحث  دیشب سرشام  
می  مسخره  به  زیرا  شدم   ناراحت 
است   ارزان  که  چراباکامیون  گفتند 
رفتن   برای  البته  ؟  روم  نمی  آنجا  به 
مهمانخانه  )که  مارتن  سن  جزیره   به 
انصاری  هوشنگ  وتشکیالت  
آنجاست( ده ها نفر را پول طیاره می 
دسته  درفوریه   نیز  وامسال   دهند 
مابرای  ولی  روند  می  آنجا  جمعی  
ها   ایرانی  به  وکمک  ترکیه  به  رفتن 
جهانشاهی    0 برویم  کامیون  با  باید 
واالحضرت   راست  دست  همیشه   که 
اشرف است درحالیکه ما بحث ترکیه 
واالحضرت  جلوی  پنیررا  راداشتیم  
کشید وگفت : ما نان و پنیرمان را می 
خوریم و به این کارها کاری نداریم 0 
که  موقعی  باید  واقعا  دختر رضاشاه  
چاره  و  ها  ایرانی  بدبختی  صحبت  
جویی  برای کمک  به آنهاست  نان و 

کارها   این  به  و  بخورد   وپنیرخودرا 
قبیل  این  واقعا   باشد؟  نداشته  کاری 
و حاال  رابرباددادند  ایران   ، اطرافیان  
هم  باقیمانده ی  خانواده ی پهلوی را 

به افتضاح می کشند0

اول دسامبر 1987

سه روز پیش  رامبد ازواشنگتن  زنگ 
چکارباید  درترکیه  گفت   می   0 زد 
کرد؟ گفتم گزارش تهیه می کنم  ومی 
فرستم 0 این گرارش را  در تعطیالت 
صبح  ودوشنبه  نوشتم   آخرهفته 
داشت0  نظریاتی  خواندم0  آزاده  برای 
به  تغییرات دادم وباپست اکسپرس   
بود  داده  که   نشانی  به  واشنگتن  

فرستادم 0
***

اینکه   برسر  وفرانسه   ایران  اخیراً 
سفارت   )مترجم  گرجی  وحید 
حاضر  ترورها  در  شرکت  به  ومتهم  
فرانسوی  قاضی   جلوی  بود   نشده 
رابطه  قطع  به  کارشان  شود   حاضر 
به محاصره  کشید وسفارت  دوکشور 
شیراک   دولت   باألخره  درآمد0 
آزادی  آنهادربرابر    0 شد   تسلیم 
نیز  و  درلبنان   فرانسوی   دوگروگان  
فرانسه  مطبوعاتی   وابسته  آزادی 
درتهران  ، گرجی رارها کردند0 ظاهراً 
گناهی  گفت  قاضی   0 رفت  دادگاه  به 
فرودگاه   به  همانجارفت   واز  ندارد  
فالکون  اختصاصی  ی  طیاره  با  و 

گروگان  شد  معلوم  شد0  ایران  عازم 
زیرا  است  موفق  تروریسم  و  گرفتن  
درباره  اظهارداشته   فرانسه  دولت 
تصمیم  نیز  ایران   وام  پرداخت  ی  
شود0  می  عادی  وروابط  گیرد  می 
به فرانسه   انگلیس  شدیداً  مطبوعات 
غرب   همبستگی   به  خیانت  بخاطر  
یک  با   ومذاکره  تروریسم   دربرابر 
اند0  کرده  حمله  تروریست  کشور 
رابه  فرانسه   نیز  آمریکا   مطبوعات 
تک روی  متهم کرده اند ومی نویسند  
ونیز   درکنفرانس  غربی   کشورهای 
تصمیم گرفتند  دسته جمعی  دربرابر 
تروریسم  مبارزه کنند  وحاال فرانسه  
معامله  وارد  تروریست   رژیم  یک  با 
شده است 0 دراین ماجرا  دادگستری 
فرانسه  بیش ازهمه صدمه زد0 ازطرف 
مطبوعاتی   وابسته  درتهران   دیگر  
سفارت فرانسه که دیپلمات  است بر 
قبول   اصول  مصونیت سیاسی  خالف 
کرد که جلوی  قاضی اسالمی  حاضر 
بشود  که اوهم نظیر  قاضی فرانسوی  
فرانسوی  دیپلمات  بیگناهی   به  رأی 

داد0
***

5 دسامبر 1987

زد0  زنگ  ازواشنگتن  رامبد   دیشب 
کرده   تلفن  ها   خیلی  به  من   : گفت 
تهیه  گزارشهایی   بودم   خواسته  و 
وترتیب   نظم  هیچکدام   ولی  بکنند 
واقعًا   شما  وگزارش  نداشته   شمارا 
گروه   به  کمک   درباره  بود0  جامع 
جهانی حفظ  حقوق فردانسانی گفت : 
 دراین مورد به محض  اینکه بودجه را  

نوشتیم  اقدام خواهیم کرد0

8 دسامبر 1987 

وزارت  که   خبرداد  دیشب   لوموند 
های  ایرانی  از  تعدادی  کشورفرانسه  
بازداشت   را  خمینی   رژیم  مخالف  
از  ساعت    48 ظرف  وآنهارا   کرده 
درمتن  کرد0  خواهد  اخراج  فرانسه 
هستند0  مجاهدین  شد   معلوم  خبر 
ترین   خطرناک  مجاهدین   هرچند 
ولی  هستند  ایران  آینده  برای   افراد 
بازهم  که  فرانسه   دولت  عمل  این 
است   خمینی  بارژیم  معامله  ازآثار 

غیرقابل توجیه است 0
پسر   - پاتریک   - پهلوی   علی   -
درپاری  علیرضا   شاهپور  مرحوم  
ماچ  این هفته مقاله ای  نوشته است 
 L'Apre's  : است  این  آن  عنوان  که 
پس  )دوران   khomeini sera rouge
آمده  درمقاله  است(  سرخ  ازخمینی 

است  که آژانها ودست نشاندگان  

دستگاه   درتمام  شوروی   عوامل  و 
پاسداران   نفوذدارند0نیروی  خمینی  
از 300 هزار به  که بزودی تعداد آنها  
از  شود   می  داده  افزایش  هزار    ۵00
مطابق  وتجهیزات   وفرم  کادر  حیث 
 3000 از  بیش   0 است  شوروی  مدل 
درایران  روس  نظامی   مستشار  

وجوددارند0
- من هم ایران را طعمه ی کامال آماده 
ای  برای بلعیده شدن توسط  شوروی 

می دانم 0

11 دسامبر 1987

پیتزا  در  وامیرطاهری   آزاده  با  ناهار 
می  طاهری    0 بودیم  دفینه   کوجه 
سوددادن  درحال   کیهان    : گفت 
گرفتن  برای  زاده   مصباح  ولی  است 
7۵٪سهام  کند0  می  ناله  مرتب  ئول 
کیهان  که متعلق به واالحضرت اشرف  
است به اسم  دکتر اعتماد وهمسرش  
روشنک است - می گفت اگر کیهان را 
ماهیانه 2000  توانم  بمن بسپارند  می 
 ٪10 و  بپردازم   اعتماد  بدکتر  فرانک  
بدهم0   واالحضرت  به  را  منافع  بقیه 
بااعتماد  که  گلسرخی  متأسفانه 
است  ممکن  غیر  است   همدست 
فعلی  دروضع  تغییری  بگذاردئ   که  

کیهان  حاصل شود0 
فردا به سوی ترکیه خواهم رفت 0

12 دسامبر1987

در    8:30 تا   ۶:30 ازساعت  دیشب 
جلسه  پاریس    1۶ منطقه  شهرداری 
آزاده  وکیل  و  من  تا  بود  کوکتیل  و 
وگروه جهانی  حفظ حقوق فردانسانی 
باگروه انجمن  فرهنگی ایران وفرانسه  
های   فعالیت  ی  ودرباره  آشناشویم 
 0 بدهم  توضیحات  درترکیه   گروه 
وقراراست   برگزارشد   خوب  جلسه 
یلدا   شب  یعنی   دسامبر     21 شب 
ما  به  را  ودرآمدآن  بگیرند   جشن 
خانه  که  شب   9:20 حدود   بدهند0 
آمدم  سورپرایز جالبی بود وآن اینکه 
یک  آزیتا   کمک  با  ومیشل   ماریا 
درخت نوئل  بزرگ و قشنگ  درسالن 
درست کرده بودند  تا قبل از اینکه من 
به ترکیه بروم  درخت نوئل را ببینم 0

اصرارکرد   )دخترم(  ماریا  شب 
باشیم0  او  ومهمان  برویم  برستوران 
در       Sebillon رستوران    رفتیم 
از  وبیش  بود   شلوغ  خیلی   Neuilly
غذای   0 ماندیم  منتظر  یکساعت  
ژیگوبره  این رستوران معروف است 0 
امروز با هواپیمای خطوط هوائی ترکیه  

بسوی استنابول  پرواز کردم 0  

25 دسامبر1987

وامروز صبح  بارید  مفصل  برف  دیروز 
پوشیده  بُسفر   سوی  آن  های  تپه 
ازسالها  پس  بود0  وسفید  برف  از 
درمناطق سرد مانند کانادا و نیویورک، 
این اولین  کریسمس سفید من است 0 
به  چسبیده  که  را  آپارتمان   این   
شوروی  سفیر  تابستانی  رزیدانس 
کرده  اجاره  دسامبر   18 ازروز  است  
ام0 تراس وسیعی دارد  0 سمت راست 
آسیارا0  چپ  دست  بینم   می  اروپارا 
پیچند0  می  ها   کشتی  نقطه  دراین 
شهرنزدیک    است که رستورانهایش 
ماهی خوب دارند و پیاده از کنار بسفر  

۶ دقیقه راه است 0
برق  است   ه  آمد  برف  که  ازدیشب 
قطع  شده ودرنتیجه  شوفاژ وآب گرم 
صبح  وامروز  کند  نمی  کار  آپارتمان  
این  ام   پوشیده  که  باپالتوئی  دارم  

سطوررا می نویسم 0
س0  زهرا  خانم  ویزای   کار  دیروز   -
باراول  ٪مادر7 بچه( که  )خانم حامله  
بایرام   زندان  های   میله  پشت  اورا  
پاشا  دیدم ونامه تکان دهنده  ای بمن 
نوشت -  درست شد و به سوی هلند 

پرواز کرد0

را  خاطرات سال 1988  بعد  درشماره 
آغاز می کنیم 0

علی -پاتریک- پهلوی

امیرطاهری
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 حیات و تمدن ایران

برآیند  که  نیست  گمانی  هیچ  جای 
یعنی  مردمی  و  شکوه  با  انقالب 
اسالمی  امتی   – آخوندی  حکومت 
ایران راهی جز نابودی ایران و ایرانی 
فرهنگ  رفت.  هم  نخواهد  و  نرفته  را 
شلم شوربا و چپ اندر قیچی اسالمی 
- ایرانی که آمیخته ای از دو فرهنگ 
راه  قرن  چندین  است  مخالف  سراپا 
بسته  را  را  روشنگری  و  پیشرفت 
است. کارنامه وحشتناک فرزند ناخلف 
و  نعلین  رژیم  که   ، فرهنگ  دو  این 
آفتابه میباشد مدرکی برای اثبات این 
ادعاست. در زمان حکومت دو پادشاه 
کفه   ، پهلوی  ایراندوست  و  ایرانساز 
سنگین  ایرانی  تمدن  سوی  به  ترازو 
تر شد ولی چون این فرهنگ سرطان 
زده ، چندین قرن است که یقه ملت را 
گرفته و ول کن معامله هم نیست ، با 
تکیه به مذهب و اونهم چه مذهب نابی 
، زد زیر کاسه کوزه و هرآنچه بود در 
هم شکست. با همه هارت و پورتی که 
آموخته  دانش  و  باسواد  افراد   ، داریم 
ما حرف از مژه درسوره بقره و تصویر 
قبیل  این  از  و مزخرفاتی  ماه  در  امام 
میزدند و یا حرف از جامعه توحیدی بی 
طبقه و مرگ بر امپریالیسم و استعمار 
از این  و حکومت پوشالی و هجویاتی 
قماش بود. اسالم عزیز که تاب و توان 
پیشرفت شتاب زده را نداشته و ندارد 
و  موسیقی  و  حجاب  گرفتار  هنوز  و 
عرق و آبجو میباشد یکی از مهمترین 
افتادگی  عقب  و  بدبختی  عوامل 
میفرمایید   . است  گوناگون  جوامع 
راه  میکنم.  عرض  خدمتتان  چرا؟ 
کاری  دیگر  ممالک  به  و  نمیرویم  دور 
نداریم و فقط از ایران عزیز اسالمی که 
قرار است با رهبری جمهوری آخوندی 
الگویی برای حکومت امتی وبی طبقه 
صحبت  باشد  آدم  و  عالم  بقیه  برای 
رفتار  کارآمدترین  از  یکی  میکنیم. 
 ، فلکزده  امت  تحمیق  برای  کردار  و 
کنجکاوی  و  کردن  فکر  از  جلوگیری 
مهمترین  و  میباشد  دلیل  و  منطق  و 

عامل این سقوط اخالقی همان جریان 
در  وفور  به  که  است  مقلد  و  تقلید 
فرهنگ های واپسگرا مشاهده میشود 
نابودی  باعث  دلیلی است که  و همان 
به  هاست.  تمدن  و  زندگی  کیفیت 
عبارت ساده تر وقتی که مردم همانند 
از  روی  دنباله  اراده  بدون  و  گوسفند 
بی  آخوند  دینی  دستورات  و  فتاوی 
میکنند  خرد  بی  و  دانش  بی  و  سواد 
نابودی میرود. مثال  ، تمدنشان رو به 

زنده ، همین کشور ایران .

 

وجود  که  مشکالتی  هزاران  از  یکی 
برای  زده  اسالم  امت  عجوزه  و  پلید 
و   ، است  کرده  ایجاد  ایرانی  و  ایران 
بحران  است  بسته  آن  نابودی  به  کمر 
آبی  منابع  مدیریت  و  آب  کمبود 
خبرگزاریهای  گزارش  طبق  میباشد. 
آخوندی وزیر نیروی روضه خوانان در 
سه   روز  آب”  اقتصاد  ملی  “کنفرانس 
شنبه ۵ مرداد کلی از از اوضاع منابع 
حمید چیت  جناب  کرد.  آبی شکایت 
امت  همین  از  یکی  بالشک  که  چیان 
عزادار دیوانه میباشد دالیل مختلفی 
کنفرانس  این  در  خود  روضه  در  را 
لطف  از  که خواندنش خالی  کرد  بیان 
نیست. اول از همه “ ... در مورد کمبود 

بارندگی و متوسط آن در ایران که یک 
سوم متوسط جهانی است و این میزان 
هم از 2۵0 میلی متر به 243 میلی متر 

هماطوریکه  که  است...”  یافته  کاهش 
جهانی  استکبار  تقصیر  میدانیم  همه 
پرزیدنت  رژیم است چون  و دشمنان 
مموتی مشنگ گفته بود قبل از اینکه 
یرسند،  ایران  به  زا  باران  ابرهای 
سپس  میخشکانند.  را  آنها  دشمنان 
آب  نبودن  استفاده  قابل  به  ایشان 
به    ...“ که  کرد  اشاره  مناطق  از  برخی 
و  نیتریت  و  نیترات  مواد  وجود  دلیل 
از  قبل  باید  سنگین  فلزات  همچنین 

انتقال اصالح و تصفیه شود. کاری 

سرمایه گذاری  باالی  هزینه های  که 
و  می آورد  وجود  به  آب  انتقال  برای 
دولت  خزانه  که  است  حالی  در  این 
به  قادر  هم  دالری   110 نفت  فروش  با 
کار  این  برای  الزم  مالی  منابع  تامین 
آخوندی  دولت  چرا  حاال   “ نیست... 
قادر به این کار نیست ؟ چون کفگیر 
کفگیر  چرا  است.  خورده  دیگ  ته  به 
نه  ؟چون  است  خورده  دیگ  ته  به 
یافته  کاهش  بشدت  نفت  قیمت  تنها 
آرتیست  با  آخوندی  رژیم  بلکه  است 
جویی  ماجرا  و  ای  هسته  های  بازی 
های آبدوغ خیاری در منطقه و رفتار 
همه  های  تحریم  تحت   ، بشری  ضد 
جانبه قرار گرفته و به نرمش قهرمانانه 
افتاده است. ایشان همچنین گفت :”... 
شرب  آب  تامین  برای  موجود  منابع 
الزم در محل کفایت نمی کند و دولت 

انتقال آب  برنامه های  اجرای  به  ناچار 
است.  شده  باال  بسیار  هزینه های  با 
مستلزم  آن  اجرای  که  برنامه هایی 
گذاری  سرمایه  هزینه های  افزایش 
گذشت  با  ولی  است.  آب  صنعت  در 
اعتبارات عمرانی  از سال هنوز  ماه   4
بعله  است...”  نگرفته  قرار  اختیار  در 
صنعت  در  است  قرار  کسی  چه  حاال 
آب سرمایه گذاری کند خدا میداند . 
چهار ماه که هیچ چهل ماه هم بگذرد 
، اوضاع همین است .افزایش بی رویه 
امت  تشکیل  راستای  در  جمعیت 
اسالمی و امپراطوری شیعه آخوندی و 
بدون در نظر گرفتن از امکانات طبیعی 
و  خواری  زمین  در  فساد  و  اقلیمی  و 
کندن چاه های آب و برداشت از منابع 
زیر زمینی به بهانه “اقتصاد مقاومتی” 
ایفا  فاجعه  این  در  را  مهمی  نقش  هم 
درست  پول  که  دولت  است.  کرده 
حسابی ندارد تا خرج صنعت آب کند. 
بخش خصوصی هم که وجود خارجی 
تا  نیستند  ابله  که  هم  کفار  و  ندارد 
قاطی  دزدی  و  فساد  بلبشوی  این  در 
و  میماند  علی  آسد  فقط  پس  شوند. 

حوضش! 

...“ که  داد  ادامه  ما  استاد  بعد 
کارشناسان بارها به سیستم کشاورزی 
انتقاد  ایران  در  مانده  عقب   آبیاری  و 
کرده اند که بهره  برداری از منابع آبی 
گران  آن  تولیدی   بازده  و  باال  آن  در 
کشاورزی  برای  آب  قیمت  است. 
کمتر از یک بیستم یا ۵ درصد قیمت 
واقعی است. از سوی دیگر، محصوالت 
از  تضمینی  قیمت  با  تولیدی 
قیمتی  می شود،  خریداری  کشاورزان 
که بسیار باالتر از قیمت جهانی است. 
باعث شده است که  پایین آب  قیمت 
یا تالش  و  صرفه جویی در مصرف آن 
از  جلوگیری  راه های  از  استفاده  برای 
پرت آب، گوش شنوایی نداشته باشد. 
ایران با بحران جدی آب دست و پنجه 
موجود  وضعیت  ادامه  و  می کند  نرم 
را  ایرانی  تمدن  ادامه  و  انسان  حیات 
مورد تهدید قرار می دهد...” استاد ما 

رد   ام القرای اسالمی هچ خبر؟

تیمور شهابی

است  ارزان  آب  چرا  که  است  شاکی 
پادشاه  شادروان  تقصیر  البد  خب 
پهلوی بوده که زیر یوغ استعمار ، این 
سیستم آبیاری غلط را بنیان گذاشت 
کشاورزی  سیستم  ما  کار  اشکال   ..  !
اشکال   ، نیست  مانده  آبیاری عقب   و 
و  مانده  عقب   فکری  درسیستم  ما 
چون  بی  بندگی  از  ناشی  واپسگرای 
من  داستانهای  و  موهومات  به  چرا  و 
درآوردی بی سر وته است که سد راه 
پیشرفت ما شده است و تمدن ایرانی 
بلکه  است  کرده  رو  و  زیر  تنها  نه  را 
قرار  تهدید  نیزمورد  آنرا  مانده  باقی 
خدمتتان  چرا؟  میفرمایید  است  داده 
عرض میکنم. همانطوریکه خوانندگان 
گرامی آگاهند آخوند جماعت در پوک 
کردن مغز امت بیچاره باید فکر و ذکر 
ارتباط  شاخدار  جریانات  به  را  آنان 
صحنه  در  حاضر  همیشه  امت  دهد. 
قرنها  چون  مهدی  ظهور  به  منتظر  و 
نمیتواند  در خواب طوالنی بوده است 
زندگی  غریب  عجیب  مهمالت  بدون 
و  آیین  خبرنگار”  گزارش  طبق  کند. 
 ، اندیشه “ بنگاه چرند پراکنی فارس 
و  مهدویت  باره  در  زیادی  پرسشهای 
عصر ظهور پرسیده می شود وآیت اهلل 
مسبوطی  طور  به  شیرازی  مکارم 
به  بوق  عهد  احادیث  به  استناد  با 
دستچینی  ما  که  اند  داده  پاسخ  آنها 
میکنیم.”...  بازگو  برایتان  آنرا  از 
قیام  شمشیر  با  زمان)عج(  امام  آیا 
می کنند؟...” استاد ما با سر هم کردن 
روایات و پیوند گودرز و شقیقه جواب 
از  که...  دادند  را  فلکزده  امت  این 
شده:”...  نقل  چنین  صادق)ع(  امام 
زمین  کند،  قیام  ما  قائم  که  هنگامی 
بندگان  و  روشن  پروردگارش  نور  به 
از  نور آفتاب بی نیاز می شوند.  از  خدا 
بر می آید که مسأله  تعبیر چنین  این 
که  می شود  حل  آنچنان  انرژی  و  نور 
در روز و شب از پرقدرت  ترین نورها 
که می تواند جانشین نور آفتاب گردد، 
حضرت  بعله  می کنند...”  بهره گیری 
روشن  روز  وسط  هم  است  قرار  آقا 
کند  گیری  بهر  آفتاب  نور  ازجانشین 
قرار  گویا  تاریک.  شب  هنگام  به  هم 
دیگر  بخش  به  مبارک  االغ  با  است 
را  دیگری  خورشید  و  رفته  کهکشان 
مدار  دیگر  سمت  بگذارند  و  بیآورند 
باز  دادند:”...آیا  ادمه  استاد  زمین. 
باید به این موضوع شکل اعجاز دهیم 
اعجاز یک امر استثنایی و برای مورد 
در  آن هم  است  فوق العاده  و  ضروری 
یا  نبوت  دعوت  حقانیت  اثبات  مسیر 
امامت. بنابراین، تکامل علوم و صنایع 
با  مردم  که  رسید  خواهد  حدی  به 
رهبری آن رهبر بزرگ قادر به کشف 

که  فوق العاده ای  انرژی  و  نور  منبع 
خورشید  نور  جانشین  می تواند  حتی 
گردد، می شوند و آیا در چنین اوضاع 
تأمین  برای  مردم  سالح  شرایطی  و 
صلح و آزادی و عدالت می تواند از نوع 
سالح های قرون پیشین باشد و اصوالً 
تناسبی در میان این دو وجود دارد؟...” 
ُخب پس معلوم شد که جانشینی نور 
آفتاب جزو معجزات نخواهد بود چون 
این  آقا  حضرت  رهبری  به  است  قرار 
العاده کشف شود.  انرژی خارق  و  نور 
نوری  و شمشیر  لیزر  اشعه  با  بیگمان 
کرد.  خواهند  جدا  تن  از  را  کفار  سر 
مورد  در  را  خود  هجویات  ایشان 
پیشرفت علم و تکنولوژی به همینجا 
نقل شده  )ع(   باقر  امام  از  نکرد  تمام 
و دوست  برای صاحب   ...«: فرمود  که 
وسیله  آن  السالم(  علیه  شما)مهدی 
راوی  است.  شده  ذخیره  سرکش 
منظور  گفتم  می گوید:  حدیث  این 
امام)ع(  چیست؟  سرکش  وسیله  از 
غرش  آن  در  که  است  ابری  فرمود: 
او  است  برق  یا  صاعقه  شدت  و  رعد 
بر این وسیله سوارمیشود آگاه باشید 
می شود  سوار  ابرها  بر  زودی  به  او 
زمین های  و  آسمان ها  به  صعود  و 
ابر،  از  منظور  مسلما  می کند  هفتگانه 
ابرهای  زیرا  نیست؛  معمولی  ابر  این 
بتوان  که  نیستند  وسیله ای  معمولی 
با آن ها سفر فضایی کرد؛ آنها در جو 
زمین  با  و  حرکتند  در  زمین  نزدیک 
از  نمی توانند  و  دارند  ناچیزی  فاصله 
آن باالتر بروند؛ بلکه اشاره به وسیله 
در  که  است  سریع السیری  فوق العاده 
آسمان به صورت توده ای فشرده از ابر 
به نظر می رسد، غرشی همانند رعد، و 
قدرت و شدتی همچون صاعقه و برق 
دارد و به هنگام حرکت، دل آسمان را 
و  نیروی فوق العاده خود می شکافد  با 
همچنان به پیش می رود و می تواند به 
هر نقطه ای از آسمان حرکت کند. و به 
مدرن  مافوق  وسیله  ترتیب، یک  این 
است که شبیه آن را در وسایل کنونی 
نداریم تنها در میان بشقاب های پرنده 
فضایی  سرسام آور  و  سریع  وسایل  و 
سر  بر  آن  از  داستان هایی  امروز  که 
حد  چه  تا  نمی دانیم  و  است  زبان ها 
این  و  دارد...”  عملی  و  واقعی  جنبه 
حماقت  اسناد  هزاران  از  یکی  است 
این امت بیخرد که مدتهاست کمر به 
قتل فرهنگ و تمدن ایرانی بسته اند. 
وقت پاکسازی این فرهنگ مدتهاست 

که گذشته است. 
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یادی از همکار از دست رفته دکتر اصالن غفاری
مازآغاز وزانجام جهان بی خبریم
اول وآخراین کهنه کتاب افتاده ست
کلیم کاشانی
برای  داالس   در  پیش  چندسال 
گفتگو با آقای مهدی شمشیری  به 
منزل ایشان رفتم 0 اولین مهمانی 
که پس ازمن واردشد توسط آقای 
شمشیری  بنام دکتر اصالن غفاری 
که  بعد  دقیقه  چند  شد0  معرفی 
داغی  بحث  آمدند،  مهمانها  همه 
برسر یک واژه ی فارسی درگرفت 
پرداختند0  نظر  اظهار  به  همه  و 
نظر  بر  اطمینان  با  غفاری  آقای 
آقای  وقتی  فشرد0  می  پای  خود 
فارسی  المعارف  دائره  شمشیری 
کردیم  نگاه  واژه  آن  به  و  آورد  را 
تأیید  غفاری  جناب  نظر   همان  
شد0 آن شب به من گفتند ایشان 
94 سال دارد ۰ اما من باور نکردم0 
پرامیدش  و  بشاش  چهره  که  چرا 
را  هفتادوچندسالگی  از  نشان 
می  خوب  گوشهایش  داد0  می 
به  بخوبی  را  خاطراتش  شنید0  
و  لرزش  بدون  کالمش  یادداشت0 
واین   0 بود  همراه  خاصی  وقار  با 
هنوز  که  کرد  می  حکایت  عالیم 
دارد0  فاصله  بسیار  سالگی   90 تا 
زد  زنگ  مرگش  از  پیش  هفته  دو 
و گفت کسی در کانادا کتاب  آخر 
قسمتهایی  هم  آزادی  در  که  مرا 
به  کنید   می  چاپ  را  ازآن 
انگلیسی ترجمه کرده ومی خواهد 
بایشان  توانید  اگر می  چاپ کند0 
میل  کمال  با  گفتم  کنید0  کمک 
این کاررا خواهم کرد0 اما بفرمایید 
ایشان  ؟   چطوراست  حالتان  که 
پزشکان  از  مرا  حال  اگر  گفت 
چندروزی  گویند   می  بپرسید 
نمانده  باقی  من  ازعمر  بیشتر 
است 0 اما من از مرگ نمی ترسم 
آن  بیاید   خواهد  می  که  هرزمان 
من   0 کشم  می  درآغوش  تنگ  را 
عمرم را کرده ام 98 سال   با لذت 
ولی   0 ام  کرده  طی  سرخوشی  و 
پزشکان  بینی  پیش  علیرغم  فعال 
زنده ام 0 حالم هم بد نیست 0  با 
منهم  پرصالبتش  صدای  شنیدن 
فکر کردم پزشکان  معموال حدس 
کمی  واقعیت  با  که  میزنند  هایی 
فاصله دارد0چندروز بعد زنگ زدم 
پرسیدم  را  او  حال  همسرش  از  و 
گفت : نفس می کشد اما  هرلحظه 
برسد0  خط  آخر  به  دارد    امکان 
کلیه  دیگر  گویند  می  پزشکان 

هایش از کار افتاده اند0 
بی  خواهش  دانستم  می  باآنکه 
خواستم  همسرش  از  اما  است  جایی 
برای  بگوئید  شد  بهتر  حالش  اگر  
از  پس  و  زدم  زنگ  احوالپرسی 
زنگ  دوباره  مسافرت   از  بازگشت 
اُم  سی  روزشنبه   در  زد0  خواهم 
جوالی  او چشم برروی این جهان فانی 
ایران   وفرهنگ  ادب  آسمان  و  بست  
خودرا  درخشان  های  ستاره  از  یکی 
از دست داد0  دکترغفاری نویسنده و 
اقتصاد دان بی ادعایی بود0 هرچه می 
نوشت  از سر صدق بود و برای ماندن 
خواست  نمی  هرگز  درتاریخ0  وثبت 
برای  اینکه   کما  مطرح شود0  اسمش 
 0 نداشت  چندانی  عالقه  هم  گفتگو 
ازاو  به عکسی  را  ازاو  ای  مقاله  وقتی 
می  و  کرد  می  تلفن  کردم  می  مزین 
گفت : ترابخدا ازاین کارها نکن 0 دیگر 
از ما گذشته است 0   بیشتر مطالبش 
می  چاپ  محلی  های  روزنامه  در 
ومجالت  ها  روزنامه  همه  اگرچه  شد  
تشنه ی  از کشور  خارج  زبان  فارسی 

چاپ مطالب او بودند0  
اگرچه   ، بود  شاه  رضا  ستایشگران  از 
زندان  او طعم  چند صباحی در زمان  

را چشیده بود0 
در  خاصی  جای  هریک  که  کتابهایش 
زمین  ایران  فرهنگ  و  ادب  ی  پهنه 
قصه سکندرودارا    - از:  عبارتند  دارد 
چاپ نخست  درسال 1342 خورشیدی 
 1391 درسال  چهارم   چاپ  درتهران 

درداالس
نخست  چاپ   0 عشق  وراه  حافظ   -2
0 سی0 چاپ  دی  واشنگتن  در   13۶9

سوم درسال 1390  درداالس
چاپ   - درایران  اسالم  پذیرش    -3
نخست  درسال 13۶9 درداالس چاپ 

دوم درسال 1379 درداالس
ی  درباره   : درایران  سالماری   -4
چاپ  درایران  گذاری  وتاریخ  تقویم 
 1379 دوم  چاپ  درتهران   13۶7 اول 
داالس0                   بقیه درصفحه 48
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جلسه  دریک  گذشت  که  ای  درهفته 
صرف  از  وپس  بودم   میهمان  ناهار 
دراطراف  صحبت  کم  کم  ناهار 
اخبارروزانه پیش آمد ودراین جمه 1۵ 
افراد  تحصیل کرده  نفره  که همگب 
تیتر  نفرشان   سه  کم  ودست  بودند  
شرح   پروا  بی  اکثراً  داشتند   دکتری 
کشتاروانفجار  هارا می دادند  وخیلی 
آنها   نتایج همه ی  که  هاشد   صحبت 
تولید   جامعه  در  کردنشان   وبازگو 
درواقع   کندکه  می  ونومیدی   یأس 
هست  استعمارگر  دَول   اصلی  هدف 
برای ادامه غارتهای  مردم جهان سوم .

از صحبتهایشان   اول   درهمان دقایق 
فهمیدم  که اینها  درزمینه ی  رویداد  
نمی  چیزی  اصال  کشورمان   اسفبار 
دانند  وتنها دارند  اخباررا که درواقع  
جهان  روی  استعمار  روانی   جنگ 
سوم  است  به نفع دشمن  انتشار می 
دهندونه تنها  درباره ی ایران  چیزی 
کلی   مسایل   روی  حتی  دانند   نمی 
هستند.  الذهن  خالی  هم   وعمومی 
ی  اجازه  با  ناچارشدم   من  درنتیجه 
آن جمع  رشته سخن را بدست گیرم  
شروع  من   گفتار  اینکه   وبمحض 
شدوآنها تشخیص دادند  که بر خالف  
درست   مطالبی  قبلی   گفتارهای 
ودقیق ومنطقی  هست سکوت کامل 
به  باز   با  چشمان  وهمگی  برقرارشد 
پیدا  و  دادند   می  گوش  حرفهایم  
مسائلی  هستند.  آن  پذیرای  که  بود  
بودند   قرارداده  بحث  مورد  آنها  که  را 

ونادرست بود ازاین قراربود:
کردند   می  فکر  که  ارتش  درمورد   -1
تاباتمام  گرفته   شکل  ایران   ارتش 
قدرت  هم میهنانش را  قتل عام کند 
که  شکارچی  یک  رابا  ارتش   وحتی 
همه چیزش  دراختیار خودش هست 

اشتباه می کردند.
که  دانستند   نمی  آزادی  درمورد   -2
آزادی یک حدومرزی و یک ترمزهایی 
دارد  که باید رعایت شود  وگرنه  به 

بی بندوباری می کشد.
3- بعضی ها  تمام اطالعات وباورشان  

خواندن کتابهای خارجی ها درباره ی 
رویدادهای ایران بود.

4-  درمورد اهمیت وجودزن  وقدرت 
خالقه زن چیزی نمی دانستند.

ایدئولوژیها  که  دانستند   ونمی   -۵
هاشان   وبعضی  هستند   فراوان 
سیاسی اند وهمگی آنها  با علم وعقل  
نظریه   یک  تنها   اند.  بیگانه  ومنطق 
شخصی هست  ونمی توان  آن را بیک 

ملت نسبت داد.
من تا آنجا  که وقت وفرصت بود  آنچه 
دالیل  با  برایشان   داشتم   توان  در 
دست   . کردم   بیان  علمی   و  عقلی  
آخر  به من سرباز  ساده اعتماد پیدا 
دیگرآنهاهم  جلسات   در  که  کردند  

شرکت کنم . 
شما  تا  کردم   عرض  را  جریان  این 
که  آزادی  مجله  عزیز  خوانندگان  
هستید   دانش  از  دریایی  هریک  
بدانید  دربین افراد جامعه  ما کسانی 
که  هستند  هم  کرده  تحصیل  حتی 
می  استدعا  ازشما  بنابراین  ناآگاهند. 
جلساتی   چنین  در  کنید  سعی  کنم  
روشن  را  میهنان   وهم  کنید  شرکت 
علت   که  دانستیم   می  قبال  کنید.ما 
گرفتاریهای  امروز کشورمان  سه چیز 
 . اکثریت  آگاهی   نا  اول   : است  بوده 
سوم  و  خائن  افراد  اقدامات  دوم  
هدایت  استعمار. بنابراین  هریک از ما 
اکثریت  ناآگاهی  باید سعی کنیم  آن 
چون  وحاال   . کنیم  جبران  و  رفع  را  
کشورمان   گرفتاری  اعظم  قسمت  
شدند   باعث  گران   استعمار  راهم 
امروز  مطلب  تیتر   علت   وبهمین 

هشداری به استعمارگران است  .
که  بگوئیم    خلقت  ی  درباره  ابتدا 
این  کره خاکی برای زندگی هست نه 
آنهم  جنگ وجدال و کشتار همدیگر 
ی  درباره  عمر.  کوتاه   دوره  دراین 
کوتاهی  عمر انسان الزم است  که به 
سران  اداره کننده جهان  هشدار داد  
تا بدانند  که ابدی نیستند  و بدانند و 
حقیقت حیات را  از استاد بزرگ  خیام 

نیشابوری  بشنوند که فرمود:
درکارگه گوزه گری بودم دوش

دیدم  دوهزار کوزه گویا وخموش
هریک به زبان حال با من گفتند

کو کوزه گرو کوزه خر و کوزه فروش
دارید  که  عزیزان  شما  کاش  ای 
اینهارا می خوانید  برای مردمان آزاد  
کشورهای استعمار گر  ترجمه کنیدتا 
کشورشان  سران  بگوش  و  بشنوند 

برسانند.
وعمرکوتاه   جهان   این  اثبات  برای 
از آنها  دو مثال تقدیم می کنم  یکی 
ودیگری  است  مهستی  خانم  تصنیف 
شعر معروف زنده یاد  فریدون مشیری 
گرم  مهستی  خانم  یاد  زنده   . است 
وجاودانه اش درواقع زندگی  انسان را 
تفسیر کرده  وهربار از شنونده گواهی 
می خواهد  ومی پرسد مگه نه ؟ او می 

خواند:
 زندگی یک آرزوی مبهمه  مگه نه

یک طلوعه یک غروبه مگه نه . زندگی 
یه کوره راهه یه امیده یه نگاهه 

مثل  یک چراغ روشن  / توی یک شب 
سیاهه  مگه نه؟

ی  قصه  اوجه     و  حضیض  ی   قصه 
ساحل وموجه / قصه ی تنهائیه / قصه 
ی یأس و امیده / یا سیاهه یا سفیده / 

سربسر رسوائیه ./
رو لب بسته ی غنچه وقتی پاییز میاد/ 
چه غم انگیز میاد/ چی بگه به کی بگه 
/ زندگی ، عاقبتش نبودنه / یک سرود 

ناتموم سرودنه / 
باید گفت   پس به این  غارتگران دنیا 
بانگی  ناگهان   که  اید   نشسته  چه 
برآید که خواجه مرد. وحاال به تصویر  
فریدون  احساسی   و  بسیارزیبا 
مشیری  درباره زندگی توجه بفرمایید. 
قطار   به یک  را  مشیری جهان خلقت 
راه آهن مسافری تشبیه کرده  و می 

گوید:
جهان بسان قطاری است  دائمًا درراه 
شهاب  چون  زمان   خط  روی  که   /
تاریک   دل  از  مسیرش  گذرد/  می 
آلود   مه  بسوی دشت   / ازل  های  دره 
چنین  که  برد   می  چه  آید/  وناپدید 
با شتاب می گذرد؟/ دو ایستگاه  که 
نامش بود تولدومرگ/ زمان مختصری 

که  عمر   بنام   / عدم  دو  ی  درمیانه 
آنهم  چو خواب می گذرد/ کنار پنجره 
ام  چون مسافران دگر / به آنچه مهلت 
دیدار هست می نگرم /به این طبیعت 
خاموش  کائنات حیات/ که هیچ پرده 
ای ازرازآن  گشوده نشد/ به سرنوشت  
زندگی  که  غنگین/  حکایت  این  بشر 
نامند/ به این هیاهوی دیوانه وار برسر 
دراین  انسان   پناهی  بی  به   / هیچ 
ستم بازار/ نه خانواده  به مادر  ، پدر 
، وطن ، فرزند/ به همرهان عزیزی که 
انتها پیاده  زودترازما/ درآن کرانه بی 
شدند/ به این سفر که کجا میروم چه 
 ، پرنده   به  آسمان  به  شد/  خواهم 

درخت ، دریا، کوه/
که از مقابل  چشمان همی گذرند/ کنار  
/ صدای  با خیال خودناگاه  ام   پنجره 
سوت  قطار تیزو گوشخراش/ زمهلتی 
به  هشدار/  میدهد  است  نمانده  که 
انتهای عمر رسیدی پیاده شو زقطار/ 
نخواهدشد/  منتظر   نفس  نیم  بقدر 

پیاده باید شد.
گنندگان   واداره  سردمداران  آی 

جهان اجباراً پیاده باید شد.
از همین رسانه  نوشتاری ملی ومردمی 
های سراسر  میکروفن  و  آزادی  بنام  
هشدار    ۵+1 سران  آن  به  جهان  
. دست  بیایید  بخودتان  که  می دهم  
میانه   خاور  بیگناه  مردم  کشتار  از 
غارت  حق  بنا  آنهارا   اموال  بردارید. 
به  این کشورها   بفکر تجزیه   نکنید  
 ، آذری  بنامهای   کوچکتر   قطعات  
بلوچ   ، فارس   ، خوزستانی  لُر،   ، کرد 
گیلکی    ، مازندرانی   ، خراسانی   ،
نباشید. اینها اقوام گوناگون یک  ملت 
و کشورند . اقوام یعنی  قوم وخویش  
افرادی   از  که  خانواده   یک  مثل   که 
ودخترها،   پسرها   ، پدرومادر  ارقبیل  
بعدی   های  ونسل  ها  دایی  و  عموها 
خانواده  یک  افراد   جمعا  هستند 
و  دارند   نیاز  همدیگر  وبوجود   اند  
همدیگررا دوست دارند  ونمی توانند 
چون  کنند   تحمل  یکدیگررا   دوری 

جمعا  یک فامیل هستند. این 
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دختران پادشاه یمن :
آرزوی- ماه - َسهی 

پسران  برای  میگیرد  تصمیم  فریدون 
خود همسری انتخاب کند. از “جندل” 
بود  دل  بیدار  و  فرزانه  مردی  که 
میخواهد از میان دختران پادشاهان و 
بزرگان ، همسرانی مناسب برای آنان 

برگزیند. 
پاکیزه  مشاوران  از  تن  با چند  جندل 
مغز و چرب زبان به تحقیق می پردازد. 

یکایک ز ایران سر اندر کشید 
پژوهید و هرگونه گفت و شنید 

به هر کشوری کز جهان مهتری 
به پرده درون داشتی دختری 

نهفته بجستی همه رازشان 
شنیدی همه نام و آوازشان 
“ سرو “ پادشاه یمن سه دختر داشت 
با  جندل  فریدون.  پسران  خور  در 
یمن  کشور  به  آنان  وصف  شنیدن 
میرود و پس از اطمینان از شایستگی 
راه می   “ “ سرو شاه  پیشگاه  به  آنان 
بوسه  ادب  زمین  شاه  در حضور  یابد. 
او  میدهد و از طرف فریدون دختران 

را خواستگاری میکند. 
از ایران یکی کمترم چون شمن 

پیام آوریده به شاه یمن 
تو را آفرین از فریدون گرد 

بزرگ آن کسی کاو نداردش خرد 
مرا گفت شاه یمن را بگوی 

که بر گاه تا مشک بوید ببوی 
مرا پادشاهی آباد هست 

همان گنج و مردی و نیروی دست 
سه فرزند شایسته تاج و گاه 

اگر داستان را بود گاه ماه 
ز هر کام و هر خواسته بی نیاز 

به هر آرزو دست ایشان دراز 
مر این سه گرانمایه را درنهفت 

بباید کنون شاهزاده سه جفت 
فریدون  درخواست  از  یمن  شاه 
داشت  میل  نه  چون  میگردد  غمگین 
چون  واالمقام  پادشاهی  خواهش  که 
رضا  دلش  نه  و  کند  رد  را  فریدون 
همچون  که  را  خود  دختر  سه  میداد 

چشم خویش عزیز و گرامی میداشت 
یمن  شاه  بفرستد.  بیگانه  کشور  به 
بتواند  تا  میخواهد  فرصت  جندل  از 
و  پذیرد  می  جندل  بگیرد.  تصمیم 
جندل  برای  میدهد  دستور  شاه  سرو 
خور  در  اقامتگاهی  همراهانش  و 
کنند.  آماده  شاه  فریدون  فرستاده 
سرو شاه بزرگان را به حضور می طلبد 
تا به مشاوره پردازد. شاه یمن نگرانی 
به  درخواست  این  از  را  خود  شدید 
اطالع بزرگان می رساند. بزرگان رأی 
یارای  خود  در  شاه  اگر  که  میدهند 
پاسخ  تواند  می   ، بیند  می  مقاومت 
اما  گردد.  آماده  را  جنگ  و  بدهد  رد 
ملت  و  ملک  مصلحت  به  کار  این  اگر 
نمیبیند از فریدون شاه چیزی بخواهد 

که انجامش آسان نباشد. 
وگر چاره کار خواهی همی 

بترسی از این پادشاهی همی 
از او آرزوهای پر مایه جوی 

که کردار آن را نبینند روی 
سرو شاه جندل را احضار میکند و به 
او می گوید گر چه فریدون پادشاهی 
واالمقام و پسرانی گرانمایه و در خور 
همسران  باید  هم  من  ولی  دارد،  گاه 
ازدواج  از  پیش  را  خویش  دختران 

بـپـسندم. 
بیایند هر سه به نزدیک من 

شود روشن این شهر تاریک من 

شود شادمان دل به دیدارشان 
ببینم روانهای بیدارشان 
پس آنگه سه روشن جهانبین خویش 

سپارم بدیشان بر آیین خویش 
بوسه  شاه  سرو  تخت  پایه  بر  جندل 
میزند و به پیشگاه فریدون شاه بر می 
گردد و او را از درخواست شاه یمن با 
به  را  پسران  فریدون  سازد.  می  خبر 
سفارش  و  فرستد  می  شاه  سرو  نزد 
شاه  با  برخورد  در  که  میکند  بسیار 
و  بنمایند  را  ادب  کامل  رعایت  یمن 
زیرکی  و  هوشیاری  برخالف  کاری 
سپاهی  با  پسر  سه  ندهند.  انجام 
از  شاه  سرو  چون  روند.  می  یمن  به 
آمدنشان با خبر میشود لشکری بزرگ 
به پیشوازشان می فرستد و زن و مرد، 
کوچک و بزرگ در مسیر شاهانه قرار 

می گیرند و نثارها می کنند. 
چون از آمدنشان شدآگاه سرو 

بیاراست لشکر چو پّر تذرو 
فرستادشان لشکری گشن پیش 

چه بیگانه فرزانگان و چه خویش 
شدند این سه پرمایه اندر یمن 

برون آمدند از یمن مرد و زن 
همی گوهر و زعفران ریختند 

همی مشک نابی برآمیختند 
این  طالب  باطن  در  که  یمن  پادشاه 
پیوند نیست ، چاره جز این نمی بیند 

که این پیوند را بپذیرد. 

بیاورد هر سه بدیشان سپرد 
که سه ماه نو بود و سه شاه گرد 

ز کینه بدل گفت شاه یمن 
که از آفریدون بد آمد به من 
به  الزم  سفارشهای  ضمن  شاه  سرو 
فر  با  را  دختران   ، ایران  شاهزادگان 
و شکوه فراوان به همراهی آنان روانه 
آمدنشان  از  چون  فریدون  کند.  می 
آگاه میشود به استقبالشان می شتابد 
و برای اینکه بتواند برای پسرانش که 
تا آن زمان نامی معین نداشتند، اسمی 
می  آنان  آزمایش  به  بگذارد،  مناسب 
که  بزرگتررا  پسر  نتیجه  در  پردازد. 
امان  در  نهنگ  از چنگ  گریز خود  با 
در  که  را  پسر دومی  و  “سلم”  میماند 
برخورد با نهنگ تندی و خشم به کار 
می برد “ تور” و سومی را که در نهایت 
اعتدال و هوشیاری رفتار میکند “ایرج 
“ نام می نهد و برای همسرانشان هم 
انتخاب  را  وسهی  ماه  آرزوی،  نامهای 

میکند. 
به نام پریچهرگان روز و شب 

کنون برگشایم به شادی دو لب 
زن سلم را کرد نام آرزوی 

زن تور را ماه آزاده خوی 
زن ایرج نیک پی را سهی 

کجا بد به خوبی سهیلش رهی 
“ ماه آفرید” 

ماه   “ بود  کنیزکی  ایرج  شبستان  در 
کشته  هنگام  کنیزک  نام.  آفرید” 
فریدون  بود.  بارداد  او  از  ایرج  شدن 
بدنیا  پسری  ایرج  از  بود  آرزومند  که 
از  خیزد  بر  پدر  خونخواهی  به  تا  آید 
شد.  شادان  بسیار  کنیزک  بارداری 
و  آورد  بدنیا  دختری  کنیزک  را  قضا 
امید کوتاه فریدون دراز گردید. چون 
هنگام ازدواج دختر فرا رسید فریدون 
او را به برادرزاده خود “ پشنگ “ داد 
که  شد  زاده  پسری  ازدواج  این  از  و 

“منوچهر” نامش نهاد. 
منوچهر به خونخواهی نیای خود ایرج 
تور  و  مادر سلم  های ستمکار  عمو  با 
به جنگ پرداخت و بر آنان پیروز شد. 
ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(               بخش   چهارم

زانن شاهـناهم 

ماه آفرید درپیشگاه فریدون

پسران فریدون دربارگاه پادشاه یمن

فریدون شاه از دختران پادشاه یمن برای پسرانش خواستگاری می کندوسه دختر شاه یمن 
بنامهای آرزوی ، ماه و َسهی به ازدواج سلم ، تور و ایرج  درمی آیند۰

 سرتیپ ابوالفتح اقصی

هشداری به کشورهای استعمارگر
* عده ای فکر می کردند  ارتش ایران  شکل گرفته  تاباتمام قدرت  هم میهنانش را  
قتل عام کند وحتی ارتش  رابا یک شکارچی که همه چیزش  دراختیار خودش هست 

اشتباه می کردند.
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 1332 رویداد28مردادماه  ی  درباره   
وگفته  نوشته  بسیار  هرمناسبتی  به 
گویند  نویسندومی  می  وهمچنان  اند 
به ویژه آنکه با فرارسیدن سالروزآن 
شنیداری  های  رسانه  رویداد،نقش 
تأمل  قابل  ونام  هرطیف  از  ودیداری 
کودتاازسوی  را  آن  برخی  است، 
دکترمصدق ویارانش وبرخی دیگر،آن 
رویدادراضّد کودتاخوانده ومی خوانند 
و ازاین راه نوعی آشفتگی وسردرُگمی
 نسبت به بخشی از تاریخ معاصرایران، 

دراذهان به وجودآمده است. 
گفتاربرآنیم  دراین  ما  رو  ازاین   
وبراساس  کاوشگرانه  نگاهی  با  که 
جهت  ازهرگونه  دور  وبه  ُمستندات  
توجه  رابا  مورداشاره  رویداد  گیری، 
به مفهوم کودتا واصول قانون اساسی 
ویژگیهای  بررسی  ضمن  مشروطه 
رفتاری وگفتاری وَمِنش دکتر مصدق 
هوادارانش  از  بسیاری  حتاازبرای  که 
مورد  است،  مانده  ناشناخته 
که  قراردهیم،باشد  کندوکاووبررسی 
توانسته باشیم باهمه ی رواج فرهنگ 
»تابوتراشی« و»خشم آوری  نسبت به 
گفتارمخالف«که متأسفانه برجامعۀ ما 
افکنده  سایه  تاکنون  هاپیش  ازسده 
معاصر  ازرویدادتاریخی  ،بخشی  است 
میهن مان رااز آشفتگی پاالیش کرده 
باشیم،بنابراین از آنجا آغاز می کنیم 
1332حکم  درشب25مردادماه  که 
ازمقام  دکترمصدق  برکناری 
گارد  فرماندِه  توسط  وزیری  نخست 
نصیری«  »سرهنگ  بنام  شاهنشاهی 
ضمنًا  که  ایشان  منزل  به  مراجعه  با 
نیزبود،ازطریق  وزیری  نخست  مقّر 
دکتر  ی  خانه  محافظان  از  یکی 
شودوایشان  می  وی  مصدق،تسلیم 
به  رسید  تسلیم  رابا  حکم  دریافت 
می  برکناری،تأیید  حکِم  ی  آورنده 
دستوربازداشت  بالفاصله  کنند،اما 
اش  خانه  گاردمحافظ  رابه  نصیری 
ازطریق ستاد ارتش میدهند ونصیری 

بازداشت می شود.
دکتر مصدق روز بعد)25امرداد( در

اش  کابینه  باوزیران  که  ای  جلسه 
حکم  دریافت  افشای  از  داشت، 

کند  می  خودداری  اش  برکناری 
اعالمیه  طّی  روزنیز  ودربامدادهمان 
که  ایران  مردم  به  خطاب  ای 
حکم  دریافت  شد،به  ازرادیوپخش 
نمی  ای  اشاره  خودکمترین  برکناری 
دکترفاطمی  بازداشت  ولی  کند، 
حق  ومهندس  وزیرامورخارجه 
زاده  زیرک  ومهندس  وزیرراه  شناس 
از  را  خود  همکاران  دیگراز  وچندتن 
با  همزمان  که  سرلشکرزاهدی  سوی 
حکم  موجب  به  دکترمصدق  برکناری 
شده  منصوب  وزیری  نخست  به  شاه 
بودوهمچنین حضور سرهنگ نصیری 
فرمانده گارد به خانه اش درنیمه های 
را،وقوع  ازایران  شاه  قبل،وترک  شِب 
وزیرقانونی  نخست  کودتابرعلیۀ  یک 
آن  از  واژه  این  کند،که  قلمدادمی 
زمان به خاطر تکرار به ویژه از سوی 
هواداران دکتر مصدق وکمونیستهاکه 
شاه  وجهِۀ  تخفیف  درراه  همواره 
اند،به  بوده  پادشاهی   رژیم  واصوالً 
وموّجه،  درست  اتالق  یک  ی  گونه 
درمی  وقطعی  مسلم  سند  یک  و 
آلمانی  مشهور  فیلسوف  آید،نیچه 
می گوید:»تکرار یک دروغ ،به صورت 
یک سند قطعی درخواهد آمد« واین 
یک نظریّۀ درست وتجربه شده است.
دکتر مصدق دردیداری نیز که درروز

سفیرکبیر هندرسن  27امردادبا 
دربرابرپرسش  است  امریکاداشته 
اش  برکناری  صدورفرمان  ی  اودرباره 
راندیده  فرمانی  چنین  گوید:»  می 
نمی  بودفرق  دیده  است،اگرهم 
است،  تشریفاتی  مقام  یک  کرد،شاه 
عزل  خودفرمان  پیش  از  تواند  اونمی 
ونصب صادرکند.«.دکتر متینی،نگاهی 
دکترمصدق-  سیاسی  ی  کارنامه  به 

367
 دکتر مصدق بعدهادر کتاب خاطراتش 
اذعان به دریافت حکم برکناری اش از 
ایرادش  کندوتنها  می  وزیری  نخست 
راطرز ابالغ حکم وزمان آن می داند، 

او دراین باره می نویسد:ـ
»...چرادستخط مبارک را آن وقِت شب 
صورت  به  وتانک  باافرادمسلح  آنهم 
دستخط  شاه  نمودند...اگر  کودتاابالغ 

به  وعادی  متعارف  طور  رابه  عزل 
جویی  کردند،کناره  می  ابالغ  من 
کتابش  دیگر  درجای  کردم...ویا  می 
عزل  دستخط  است:..چنانچه  آورده 
من صادرنمی شد...«،که همین نوشته 
تأییدی است براقدام شاه دربرکناری 
مجلس  فترت  درزمان  مصدق  دکتر 
شورای ملی،منتها نسبت به طرز ابالغ  
وزمان آن اعتراض داشته است که  به 

آن خواهم پرداخت.
ُمتمم  وششم  چهل  اصل  طبق  شاه   
مجلس  فترت  درزمان  اساسی،  قانون 
نخست  وانتصاب  برکناری  حق 
توضیح  به  که  است  وزیرراداشته 
پرداخت،حال  خواهیم  آن  بیشتر 
ی  گفته  ُخلف  برهان  راه  از  بیاییم 
وتحلیل  تجزیه  مورد  را  دکترمصدق 
حکم  شاه  اگر  اینکه  وآن  قراردهیم 
هردلیل  رابه  مصدق  دکتر  برکناری 
ملی  شورای  کرد،مجلس  نمی  صادر 
هم که با رفراندوم غیرقانونی تعطیل 
درخواست  به  که  هم  بود،شاه  شده 
دورۀ  انتخابات  برگزاری  برای  مصدق 
رفراندوم  برگزاری  از  پس  هیجدهم، 
می  اگر  بود)که  نکرده  موافقت 
کرد،تأییدی بود برعمل نادرست دکتر 
مصدق دربرگزاری رفراندوم(،از سویی 
مصدق  دکتر  ی  نوشته  به  دیگربنا 
درکتاب خاطراتش، چون خداوندرا به 
شهادت طلبیده وبه قرآنی که سوگند 
یادکرده بود هرگز قصد برکناری شاه 
این  پرسش  است،بنابراین  نداشته  را 
خواهد بود که آیا دکترمصدق تازمان 
اراده  خود  که  هرزمان  ویا  حیاتش 
نخست  درمقام  بایست  کرد،می  می 
بازبرخالف  ماند،ویا  می  باقی  وزیری 
قانون  ُمراعی  همواره  خودرا  آنکه 
به  دست  داد،  می  نشان  مشروطه 
برگزاری رفراندوم غیرقانونی دیگرمی 

زد!؟ 
دکترمصدق  ازهواداران  برخی 
قانون  نقض  به  را  شاه  همواره  که 
ومی  کرده  متهم  مشروطه  اساسی 
قانون  به  ای  اشاره  کنند،کمترین 
کنند  نمی  مصدق  دکتر  های  شکنی 
وبا تعابیر نادرست وآمیخته به مغلطه 

ومی  نموده  اعمالش  درتوجیه  سعی 
نمایند، که از جملۀ این موارد، انحالل 
رفراندوم  برگزاری  طریق  از  مجلس 
است که نه تنها انجام این کاردرقانون 
نداشت،بلکه  جایی  مشروطه  اساسی 
به موجب اصل 48 قانون مزبورانحالل 
شاه  ُمختّصۀ  وظایف  از  مجلسین 
همایون  میگوید:»اعلیحضرت  بود،که 
از  هریک  تواند  می  شاهنشاهی 
سنارا  ومجلس  ملی  ی  شورا  مجلس 
جداگانه ویاهردومجلس رادرآن واحد 
ُمنحل نماید.« که درقانون اساسی به 
داده  اختیاری  دیگرچنین  مقام  هیچ 
نشده بود،که اگر می داد،دکترمصدق 
به جای برگزاری رفراندوم ازآن بهره 

می گرفت.
دکترمصدق دردادگاه گفت:    

تی  یعا شا د ا د 2مر 0 1و 0 د و حد ر د «
کودتاانتشاریافت.ازرئیس  ی  درباره 
نگرانی  جای  ستادپرسیدم،گفت 
شدهاست،ر الزم  نیست،احتیاطات 

زظهرشخصی  دبعدا 24مردا وزشنبه
امشب  وگفت  خواست  تلفن  پای  مرا 
از  راهم  دوتانک  و  شود  کودتامی 
الدوله  حشمت  خیابان  به  سعدآباد 
وجریان  اشخاص  ،اسامی  اند   آورده 
را به ریاست ستادگفتم.ایشان جلوی 
خانه ی من قوای دفاعّیه به حّد کافی 
شاهنشاهی  شدگارد  گذاردند.معلوم 
کودتا راشروع کرده است.سه بارتلفنی 
ایران  کردم...«.  ستادصحبت  بارییس 
-ج  الموتی  مصطفی   - درعصرپهلوی 

7ص4
اطالع  شخص  که  است  گفتنی 
کیانوری  دکتر  ی   بنابرنوشته  دهنده 
درکتاب  ایران  ی  توده  رهبرحزب 
که  نبود  او  جز  به  خاطراتش،کسی 
که  فیروز  مریم  همسرش  ازطریق 
دکتر  با  نزدیک  نََسبی  وابستگی 
دایی(،او  )دختر  است  داشته  مصدق 
همسردکتر  طریق  از  بود  توانسته 
تماس  باوی  تلفنی  وارتباط  مصدق 
ودروغ  راست  را  جریان  و  بگیرد 
درجهت تأمین منافع حزب به ایشان 
تاروز  تلفنی  های  تماس  واین  بگید 
برقراربوده  همچنان  امردادماه   28

نمی  ازاونام  دکترمصدق  ،اما  است 
توده  بارهبرحزب  را  اش  تارابطه  بََرد 

کتمان کرده باشد. 
من  هرحال  نویسد:»به  می  کیانوری 
اطالعات را به مصدق می رسانیدم.راه 
که  نحوبود  همان  به  بامصدق  تماس 
ازرسیدن  پس  ام.بالفاصله  گفته  قباًل 
دکتر  خانه  اندرون  تلفن  خبر،مریم 
مصدق  ودکتر  گرفت  می  را  مصدق 
ماپیداکرده  به  اعتمادکامل  که  هم، 
متأسفانه  کرد،  تشکرمی  بود،همیشه 
وتألمات  درخاطرات  مصدق  دکتر 
کرده  اشاره  تلفن  یک  به  تنها 

است...«.248و264
تماس  این  که  نیست  تردید  جای 
اش  ،واشاره  کیانوری  دکتر  تلفنی 
مصدق  دکتر  ،ذهن  کودتا  وقوع  به 
برعلیِه  را  اقدامی  هر  براینکه  رادایر 
کودتا  ومخالفانش  شاه  ازسوی  خود 
بود،ضمنًاباتوجه  کرده  بنامدآماده 
مسلح  وسرباز  تانک  چند  اینکه  به 
دکتر  منزل  از  افسران  از  چندتن  با 
کردند)به  می  محافظت  مصدق 
خاطراتش  کتاب  در  ایشان  ی  نوشته 
نصیری  سرهنگ  اینکه  ،پذیرفتن   )
ی  خانه  به  مسلح  وافراد  تانک  با 
منطق  باشدبا  رفته  مصدق  دکتر 
با  که  ندارد،چرا  همخوانی  وواقعیت 
صحبت  کجا  هیچ   ، نصیری  بازداشت 
که  مسلح  وافراد  تانک  ازتوقیف 
هابوده  چی  کودتا  شدهمراِه  گفته 
ومخالفان  مصدق  دکتر  زعم  اند)به 
سلیم  شود،عقل  نمی  ،اشاره  شاه( 
نصیری  سرهنگ  که   پذیرد  نمی  هم 
با یک دستگاه تانک وچند زره پوش 
وچند تنی ازافراد مسلح می توانسته 
دکتر  ی  خانه  دربرابرگاردمحافظ 
مصدق که از پشتیبانی چندین تانک  
که به نوشته ی  برخی رسانه های آن 
رسید،ویا  می  12دستگاه  به  روزها 
اندازه  به  مصدق،  دکتر  ی  نوشته  به 
قوابرخورداربوده،عرض  از  کافی  ی 
نصیری  چگونه  کند،وانگهی  اندام 
توانسته بود باتانک وچندزره پوش و 
حکومت  درحالیکه  آنهم  مسلح  افراد 
دکتر  ی  نوشته  به  وبنا  برقرار  نظامی 
امرداد  ازدهم  مصدق،ستادارتش 
مراقب نقل وانتقاالت غیرعادی نظامی 
مانع  رابدون  راه  است،آنهمه  بوده 
شاهنشاهی   گارد  محل  سر،از  ودرد 
طی  شمیران  آباد  مستقردرسعد 
مصدق  دکتر  ی  خانه  به  وخودرا  کند 
از  برخی  ی  گفته  ویابه  برساند! 
لشکرباغشاه عامل چنین کاری بشود 
به  تا  وافسروسربازرا  سالح  وآنهمه 
که  برساند؟  مصدق  دکتر  ی  خانه  دِر 
درچنین صورتی باید 

لشکر  که  پذیرفت 
ی  جبهه  در  باغشاه 
جاداشته  مصدق  مخالف 
خود  این  است.که 
نشانگرآن خواهدبود که 
نیروی  از  بزرگی  بخش 
ارتش مستقردرتهران

باغشاه  )لشکریک 
(از  شاهنشاهی  وگارد 
مصدق  دکتر  مخالفان 
توجه  با  اند،لذا  بوده 
به  رشت  تیپ  اینکه  به 
قره  سرتیپ  فرماندهی 
به  کرمانشاه  وتیپ  نی 
سرهنگ  فرماندهی 
تیموربختیارنیز    عمال  

هواداران  از  که  بودند  داده  ًنشان 
ساقط  قصد  اگر  شاه  باشند،  می  شاه 
گیری  رابابهره  دکترمصدق  کردن 
ازنیروی نظامی  داشت چه لزومی به 
بود  دکترمصدق  برکناری  صدورحکم 
برکناری  حکم  دریافت  وانتظارتأیید 
کودتای  از  َدم  که  او!؟آنان  سوی  از 
زنند،بدون  می  25یا28امرداد1332 
،یااز  است  غرض  ازروی  تردیدیا 
ویژگی ومکانیسم کودتا ناآگاه اند.

       از سویی دیگر با اظهارات دکتر 
است:  گفته  که  دردادگاه  مصدق 
در  مردادازشایعاتی   10و20  ازروز 
افسران  برخی  کودتاازسوی  باره 
وبارییس  یافته  آگاهی  طرفدارشاه 
چگونگی،  از  آگاهی  برای  نیز  ستاد 
تماس گرفته است ، این پرسش پیش 

می آیدکه به چه انگیزه ایشان با همه 
هواداران  ازسوی  که  نگرانیهایی  ی 
نیزهنوزدر  وشاه  داشته  شاه  نظامی 
نگرفت  ،تماس  حضورداشت  ایران 
این  نشد!؟به  ازاوجویا  را  وچگونگی 
برای  که  »آیااوازطرحی  که  مضمون 
افسران  برخی  ازسوی  اش  سرنگونی 
است،خبردارد؟«.اما  وقوع  ُشُرف  در 

دکترمصدق با شاه تماس نمی گیرد
توان  می  ماجرا  این  تحلیل  چرا؟از 
مصدق  دکتر  قصد  که  دریافت 
باشاه  تماس  برای  خودداریش  از 
وپرسش از اودرباره ی شایعات اشاره 
شده، بدون تردید این بوده است که 
با توجه به اینکه خود عهده داروزارت 
دفاع بوده واطمینان کاذبی که ازسوی 
نظامی  نیروی  باالی  رده  فرماندهان 
ستاد رییس  ازجمله             

تیپ  سر ( تش ر ا
رییس  و  ریاحی( 
شهربانی کل )سرتیپ 
ُمدبّر( وفرماندارنظامی 
اشرفی( )سرهنگ 

سرتیپ  سپس  و 
از  یکی  دفتری 
نزدیک  خویشاندان 
عهده  که  خودش  به 
شهربانی  ریاست  دار 
وحکومت نظامی توأمًا
از جملگی  و  بود 
بودند برگزیدگانش 
خود زعم  داشت،به   
اصطالح  به  شکست 
رادر چیان  کودتا 

دیدواز  می  دسترس 
بهترین  طریق  این 
سرنگونی  برای  بهانه 
فراهم  برایش  از  شاه 
درصورت  که  میشد 
اورا  که  باشاه  تماس 
کودتاچیان  دررأس 

این  به  نبود  ،ممکن  پنداشت  می 
باشاه  او  رفتار  که  برسد،چرا  هدف 
نشان  پهلوی  خاندان  با  واصوالً 
چنین  خواست  می  دادکه  می 
نظامیان  برخی  سوی  از  حرکتی 
پنداشت  می  بگیرد،لذا  صورت 
چه بهتر که شاه نداند که او به آنچه 
است   بُرده  است،پی  وقوع  درحال  که 
هدفش  بشودتااوبه   کار  به  ودست 
نرسد.  در تأیید این دیدگاه به بخشی 
ازگفته ی حسین مکی  و دکتر کریم 
دکتر  نزدیک  بسیار  ازیاران  سنجابی 

مصدق ،اشاره می کنم.
گوید:»دکترمصدق  می  مکی  حسین   
می خواست شاه رابرکنارکند ومطمئنًا 
مرداد1331  بود.ازاوایل  چنین 
اکبرمیرزای صارم الدوله را فرستادند 
محمدحسن  های  بابچه  اروپاتا  به 
کند. مالقات  احمدشاه  میرزا،ولیعهد 

مخصوص  طبیب  که  دکترصّحت 
محمدحسن میرزا بود،گفت بچه های 
محمدحسن میرزاقبول نکردند.«.دکتر 

متینی،348
  دکتر کریم سنجابی درمصاحبه ای با 
»طرح تاریخ شفاهی« از گفتگویی که 
مصدق  با  رفراندوم  برگزاری  از  پیش 
اورا  که  گوید  بود،می  داده  انجام 
داشته   برحذر   رفراندوم  ازبرگزاری 
ومتذّکرشده بود که درصورت انحالل 
شاه  وجودداردکه  امکان  این  مجلس 
او  به  مصدق  بزند،اما  کودتا  به  دست 
مااست  دردست  گوید:»...حکومت  می 
کنیم... می  جلوگیری  ازآن  وخودمان 

بدهد  تواند  نمی  را  عزل  فرمان  شاه 
نمی  گوش  او  مابه  بدهد  هم  وبرفرض 
ملی  بزرگ  -اشتباه  صفایی  کنیم...«) 
شدن نفت -354(. که چنین نیز کرد.

دکتر  که  را  سوگندی  اگر  ویژه  به   
مصدق ظاهراً به خاطر رفع نگرانیهای 
نوشته  قرآن  جلد  پشت  در  شاه 
وازبرای شاه فرستاده بود،موردتجزیه 
حسین  ی  گفته  قراربگیرد،  وتحلیل 
می  تأیید  سنجانی  ودکترکریم  مکی 

شود.
خاطراتش  درکتاب  مصدق  دکتر 
رفع  بکلی  اینکه  نویسد:»...برای  می 
نگرانی ازاعلیحضرت بشود ودشمنان 
مملکت دراین موقع که ماگرم مبارزه 
بااجنبی هستیم هرروز نتوانند بنوعی 
ذهن ایشان را مشُوب نموده اختالفی 
وازاین  بیاندازند  ودولت  دربار  میان 
ضربتی  ملی  نهضت  اساس  به  راه 
قرآن  را:»دشمن  شرح  برسانند،این 
قانون  برخالف  اگربخواهم  باشم 
اگر  وهمچنین  کنم  عملی  اساسی 

قانون اساسی را نقض کنند ورژیم 
بقیه درصفحه 48

 کندوکاوی درباره ی

 رویداد25تا28َامردادماه 1332  
پژوهشی از: ک . هومان
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ابوسعید  تألیف  گردیزی   تاریخ 
محمود  بن  الضحاک  بن  عبدالحی 
و444   441 سالهای  بین  گردیزی 
باب  است  شده  نوشته  قمری  هجری 
عیدها  اندر  کتاب»  این  ویکم   بیست 
است  مغان«  رسمهای  و  جشنها  و 
و  کرده  تنظیم  جدولی  طی  آنهارا  که 
 . نمودهاست  مشخص  را  آن  روزهای 
چون اکنون در ماه مهر هستیم  جشن 
مهرگان را ازروی این کتاب می خوانیم 
مغان   از  وبعضی   . بزرگ  مهرگان   : که 
چنین گویندکه این  فیروزی فریدون 
بر بیوراسب رام روز بودست .از مهرماه 
پیغمبری  به  اورا   مغان  که  وزردشت 
بزرگ  فرموداست   را   ایشان  دارند  

داشتن  این روز و روز نوروزرا،

برناردشاو  نویسنده  معروف ایرلندی 
به  که  وامیدواربود  کرد  عمر  سال   94
از  قبل  برسد. چندماه  هم  صدسالگی 
است  کرده  چه  پرسیدند   ازاو  فوتش 
راپشت  طوالنی   عمری  چنین  که 

سرگذاشته است . پاسخ داد:
یک روز دریکی از دشتهای اسکاتلند  
شاهد تمرینات  وراه پیمایی  گروهی 
از سربازان  بودم متوجه شدم  آنهادر 
فعالیت  دقیقه   پنجاه  هریک ساعت  
از   بکلی دست  می کنند  وده دقیقه  

این  ودرپایان  کشند  می  کاروتمرین  
ده دقیقه  با قوه وانرژی  بیشتری  به 
عملیات نظامی  می ئردازند. همچنین 

پیمایی   راه  سرگرم  که  دیگری   روز 
بودم   موطنم  روستاهای  از   دریکی 
متوجه شدم  اگر  پس از پنجاه دقیقه 
برزمین  ای  دقیقه  ده  پیمایی   راه 
قدرت  کنم   واستراحت  بنشینم 
پیمایی   راه  برای   بیشتری  وطاقت  
خواهم داشت  بنابراین  کار واستراحت 
را  توأم کردم  واز کاروفعالیت  خسته 
کننده  بدون  فرصت های مغتنم  برای 
خودداری  قوا   وتجدید  استراحت  
می  مالحظه  که  سن  این  وبه  کردم 

فرمایید  رسیدم .

یک  تواند   می  معمولی  خودکار  یک 
خط  به طول 12 کیلومتر بکشد.

درمقابل  بگیرد  تصمیم  شترمرغ  اگر 
کند  دفاع  خود  واز  بایستد  دشمنش 
بسیار خطرناک می شود.  دیده شده 
یک  با  ها  مرغ  شتر  بعضی  که  است 
برزمین  را   اسب  پای خود یک  ضربه 

افکنده و کشته اند.

 در24 اوت  19۶0 دانشمندان شوروی  
در  وستوک   تحقیقاتی  پایگاه   مقیم 
غیرقابل  حرارت  درجه  جنوب   قطب 
زیر  سانتیگراد  درجه   88/3 تصور 

صفررا  ثبت کردند.

در  حسنلو   درتپه  که  هایی  باکاوش 
»نقده« آذربایجان غربی  به عمل آمد 
جامی زرین  به بلندای 21 سانتیمتر  و 
پهنای  28 سانتیمتر  ووزن 94۵ گرم  
بدست آمد که از همان زمان تا کنون 
قراردارد.  باستان  ایران  ی  موزه  در 
برجسته  نقوش  در  جام   این  اهمیت 
ای است  که برروی آن دیده می شود  
وقسمتی از تاریخ  اقوام باستانی  ایران 

را  روشن می کند . برای مثال معلوم 
گردیده است  که مان ها یا اقوام بومی 
ایمان  متعدد   خداوندان  به  منطقه  

داشته اند.

مقیاسهای طول  درابتدا از روی اندازه 
انسان  تعیین می  های  اعضای بدن  
در  پا«   « و  درایران  وجب  مانند  شد 
اروپاکه تا اواخر  انقالب کبیر فرانسه  
بود  رایج  آنکشور   در  درسال 1789  
بود.که  سانتیمتر   32/4 با  معادل   و 
بود   شده  تصویب  شارلمانی  بوسیله  
انسان  یک  پای  طول  برمبنای  ودقیقا 
تعیین شده بود . بعد ها این واحد  به 
این   . یافت  تغییر  متریک   سیستم 
واحد قدیمی هنوز هم در آمریکا رایج 
است .وبا آنکه سالهاست آمریکایی ها 
می کوشند از سیستم متریک پیروی 

کنند  اما تا کنون موفق نبوده اند.

کـوتاه
وخواندنی کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و
افتتاحیه یک فیلم  سینمایی  درشب 
بین تماشاچیان  پرسشنامه ای توزیع 
کردندواز آنها خواستند  تا نظرشان  را 

درباره ی فیلم  ابراز کنند.
یک تماشاچی خشمگین  درمقابل  این 
پرسش که :» آیا  بنظر شما  چیزهایی 
  «: برید؟«  نوشت  باید  را   ازاین فیلم 
بنظر من باید  دست سناریست ، پای 
سِر  و  کارگردان   گلوی    ، هنرئیشه 
تولید کننده را  باید برید باضافه  نود 
باید   نیز  را   فیلم  های  درصد  صحنه 

قطع کرد.«

برای اولین بار  بُز درسال 80۵0  قبل از 
میالد مسیح  درایران اهلی شد. پس 
از آن  درسال 7700قبل از میالد  سگ 
دریورکشایر شمالی  ، سال 7200 قبل 
از میالد  گوسفند  دریونان  ودرسال  
اُکراین   در  اسب   میالد  از  قبل   43۵0

اهلی گردید.

بزرگ  شهرهای  وحشتناک   ترافیک 
که  نیست   ای  مسئله  جهان 
باشد.   داشته  ما  زمان  به  اختصاص 
سزار   ژول  قبل   حدوددوهزارسال 
پیاده  الاقل   آنکه  برای  روم  امپراتور 
قابل  مردم   ومرور  عبور  برای  روها 
ها   کالسکه  حرکت  باشند   استفاده 
از  ای   درداخل محدوده  هارا   وگاری 
ممنوع  ازروز  درساعاتی  شهر  مرکز 

کرده بود. 

بسیاری از ما برای جلوگیری از چاقی 
غذایی  رژیم  خون  قند  رعایت  ویا 
می  فکر  بعضی   . داریم  مشخصی 
خیلی  قرمز  گوشت  و  نان  که  کنند 
کالری دارند و کمتر آن را می خورند. 
این  به  غذایی  مواد  کارشناسان  اما 
تخم  عدد  یک  که  اند   رسیده  نتیجه 
مرغ  که وزنش بطور متوسط 30 گرم 
است  حدود 48 کالری تولید می کند. 
همین  با  یا شیر  و  گوشت   درحالیکه 
وزن  به ترتیب 30 و 21 کالری  تولید 

می کنند.

کارشناسان با انجام محاسباتی مدتها 
اگر  که  رسیدند  نتیجه  این  به  پیش 
و  شد  نمی  کار  خود  شهرها   تلفن 
مجبور بودیم در هرشهر یک تلفنچی 
زنان  تمام  اگر  اینک   باشیم   داشته 
18 تا40 ساله نیز  درمراکز تلفن بکار 
مشغول می شدند  موفق نمی گردیدند  

ارتباط مشترکین را برقرار کنند.
کمک  به  موارد  همه  در  تکنولوژی 
از  دربعضی  اما  است  آمده  انسان 
ما  پای  پیش  را  سنگهایی  نیز  موارد 

می اندازد.

الکساندر گراهام بل را بیشتر مخترع  
بل  درساختن  اما  تلفن می شناسند. 
داشته   بسزایی  نیز سهم  قایق   نوعی 
نوعی   او   1918 درسال   و  است 
هیدروفیل  را اختراع کرد  که دربدنه 
سرعت  و  شد  گرفته  بکار  قایقی  ی 
حرکت  برروی آب را  به 112 کیلومتر 

درساعت  افزایش داد.

آیا می دانید هرتارموی شما چندسال 
عمر می کند؟  به موجب  آزمایش های 
دقیقی که توسط پژوهشگران صورت 
بطور  ما  هرتارموی  عمر  است   گرفته 

متوسط حدود سه سال است .

استرالیا   غربی  جنوب  ی  درناحیه 
نوعی درخت می روید  که فقط برای 
شود.  می  استفاده  ازآن  الوار  تهیه 
استحکام این درخت بقدری است که 
منفجره  مواد  از  باید   آن  قطع  برای 

استفاده کرد.

برای  ازسگ  اسکیموها   آنکه  علت 
کنند   می  استفاده  سورتمه  کشیدن 
آن است که این حیوان  نسبت به جثه 
ی خود  می تواند  بارزیادی را بکشد. 
بزرگترین باری که  یک سگ توانسته 
بکشد برابر با 290۵ کیلوکرم  بود که  
کیلوگرمی   هشتاد  بزرگ  سگ  یک 
دریک  توانست  برنارد   سن  نژاد  از 

مسابقه  بین المللی  درظرف 90 ثانیه  
آن را  4/۵  متر  تغییر مکان دهد.

اند  رسیده  نتیجه  این  به  دانشمندان 
سنگهای   بصورت  زیادی  ثروتهای  که 

قیمتی درکرات دیگر وجود دارد .
بنام  درسال 1921 یک معدن شناس  
دکتر  یوت  درناحیه ی آریزونا  بیش 
آسمانی   قطعه  خرده سنگ    2000 از 
این  او سپس   پیدا وجمع آوری کرد. 
آزمایش  مورد  دقت  به  را  قطعات 
در  و  قرارداد   وتحلیل  تجزیه  و 
این  از  بعضی  در  که  کرد  اعالم  آخر 
ریز  بسیار  قطعات  آسمانی   سنگهای 

الماس وجود دارند. الماس کامل .

وجود تآترهایی  باستان   یونان  در 
هنگام  تماشاگران  درآن   که  داشت 
به  بایکدیگر  ها  نمایشنامه  نقد 
زدوخورد می پرداختند. درنتیجه یک 
گروه خاصی دراین تآترها خدمت می 
کردند  که کارشان جداکردن  نقادان 

از یکدیگر بود
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صورفلکی چیست ؟
صورت فلکی  مجموعه ای از ستارگان 
مجسم  را  بخصوصی  شکل  که   است 
می کننداین شکل ممکن است انسان، 
درمقابل  را  یا شیئی خاصی  و  حیوان 

چشمان ما قراردهد.
هرصورت  در  موجود  ستارگان  اگرچه 
قراردارند  هم  درکنار  دیدما  از  فلکی 
از  نجومی  های  بافاصله  هرکدام   اما 
 1920 سالهای  اند.تا  قرارگرفته  هم 
مجموعا 88 صورت فلکی  بوسیله ی  
المللی  ستاره شناسان  بین  اتحادیه  

شناسائی شده بود.

 درسراسر جهان  فرهنگهای مختلف  
بخودرا  مخصوص  فلکی  صورتهای 
بزبان  معموال  صورفلکی  نام  دارند. 
آنها   ترین  .معروف  است  التین  
آندرومدیا یا سلسله الذهب نام دارد. 
دب اکبر ودب اصغر نیز شهرت زیادی 

دارند.

نزدیک ترین ستاره به زمین ؟
نزدیک ترین ستاره به زمین خورشید 
هزار  و۵98  میلیون   149 که  است 
کبیلومتر  بازمین فاصله دارد. بعدازآن  
آنها   به  که  گانه هستند  ستارگان سه 
آلفا سنچوری می گوئیم فاصله این سه 
ستاره تا زمین  4/3 سال نوری است .

تبدیل فارنهایت به سانتیگراد
حرارت  درجه  کشورها  از  دربسیاری 
رابرحسب فارنهایت و دربرخی برحسب

 سانتیگراد بیان می کنند. برای تبدیل 
این دو بیکدیگر از فرمول زیر استفاده 

می شود:
برای تبدیل  درجه حرارت ازفارنهایت 

به سانتیگراد :  
C=(F-32)X5/9

 وبرای تبدیل  درجه حرارت سانتیگراد 
به فارنهایت ازفرمول :

F= (C X 9/5)+32
مثال   برای  کرد.  استفاده  توان  می   
7۵ درجه فارنهایت معادل  تقریبا 24 

درجه سانتیگراد است . زیرا:

 C=( 75-32) X 5/9 = 23/8

به  بنزین  در  اکتان  عدد   
چه معنی است ؟

بنزین   نماینده ی  قدرت  اُکتان   عدد 
دربرابر ضربه های موتور )براثر احتراق 
زودرس(  است . برای تشخیص اکتان 
گیرد.  می  آزمایش  صورت  دو  بنزین 
هپتان   . اکتان  ایزو  و  معمولی  هپتان 
معمولی اوکتان صفر  و ایزواکتان  برابر 
با 100 است برای مثال اگر آزمایش ما 
اکتان را 8۵ درصد  نشان بدهد  ایزو 
بنزین  اکتان   . است   8۵ اکتان  عدد 
می  استفاده  بنزین  پمپ  در  که 
برمبنای  آزمایشگاه  در  معموال  کنیم 
سرعت آهسته موتور تعیین می شود. 
باال  اکتان  به  که  درموتورهایی  اگر 
نیازدارند بنزین با اکتان پائین مصرف 
اتومبیل  موتور  خرابی  باعث  شود 

خواهد شد.

روز زمین

آوریل  1970  زمین در22  روز  اولین   
نلسون  گیلورد  درخواست  به  بنا 
ایالت ویسکانسین   از  سناتور  آمریکا 
برپا شد.نلسون را گاهی پدر روز زمین 
می  خود  کار  این  با  او  نامند.  می  نیز 
را   سیاستمداران  توجه   خواست 
ما  محیطی  زیست  شرایط  به   نسبت 
نخستین  برگزاری  از  پس  کند  فراهم 
محیط  از  حفاظت  آژانس   زمین   روز 
نلسون  گیلورد  شد.  تأسیس  زیست  

درسال 199۵ مدال آزادی را ازریاست 
که  سهمی  بخاطر   آمریکا  جمهوری 
در  جنبش  حفاظت از محیط زیست 

داشت دریافت کرد .

محاکمه ی اسکوپز 

 )1900-1970( اسکوپز   . تی  جان   
ایالت  در  دبیرستانی  بیولوژی  معلم 
دادگاهی    192۵ درسال  بود.   تنسی 
در تنسی اورا به جرم   تدریس تئوری  
تکامل  به محاکمه کشید.  قانونی که 
بود   رسیده  تصویب  به  ایام  درهمان 
تدریس هرگونه تئوری که خلقت الهی 
انسان را به زیر سئوال ببرد  ممنوع و 
جرم  محسوب می شد .  آقای اسکوپ  
محکوم شد اما  حکم درباره اش اجرا 
این  نگردید و سرانجام درسال 19۶7 
قانون ملغی شد. هنوز هم در مدارس 
توسط  تکامل  از  گفتن  سخن  آمریکا 
بعضی از مخالفین آن  مضموم شمرده 

می شود. 

مهندسی ژنتیک چیست ؟

پُرسش
 وپاسخ

علمی
کردن  کپی  به  که  ژنتیک  مهندسی 
ملکول ها و یا ژن ها  نیز  شهرت دارد 
ترکیب مصنوعی  ملکولهای  اسیدهای 
هسته ای  در لوله ی آزمایشگاه است .
روش های مهندسی ژنتیک   ترکیب  
  DNA سلولی و استفاده  ازبازترکیب
و یا  برش دادن ژن هاست . در  ترکیب 
سلولی غشاء سخت خارجی  اسپرم و 
تخمک را بکمک آنزیم جدا کرده وبعد 
سلول های بدون پوشش باکمک  مواد 
و  مخلوط  باهم  ویروسها  یا  شیمیایی 
نتیجه خلق نوعی   . ترکیب می شوند 
مختلف  جنس  دو  از  جدید  زندگی 
 ،  DNA بازترکیب  روش  در   . است 
جنس  به  جنس   یک   ارثی   فعالیت 
ذرات  از   استفاده  ازطریق  دیگر  
طی عملیات بسیار   DNA ریز  مدور 

پیچیده  منتقل می شود.

شناسایی ارگانیسم ها
انواع  میلیون    1/۵ حدود  تاکنون 
میکرو  و  جانوران   ، گیاهان  مختلف  
بطور  و  شده  شناخته  ها  ارگانیزم 
از  بعضی  اند.  شده  نامگذاری  رسمی 
بیولوژیست ها  براین باورند که هنوز  
ها  ارگانیزم  از  دیگر  نوع  میلیون  ده 
وطبقه  کشف  باید  که   دارند  وجود 

بندی و نامگذاری شوند.

گیاهان گوشتخوار
هستند   گیاهانی  گوشتخوار  گیاهان 
جذب  خود  سوی  به  را  حیوانات   که 
کرده ، آنهارا شکار می کنند  و شیره  
جسم این حیوانات را می کشند و به 
عنوان ماده غذایی استفاده می کنند.
گوشتخوار  گیاه  نوع   ۵00 تا   4۵0 بین 
به  بسته  گیاهان  این  دارد.  وجود 
فعال   نیمه   ، فعال  به  شکار  سرعت 
وغیر فعال  تقسیم می شوند.  گیاهان 
که  شهدی  در  را  حشرات  فعال  غیر 

تولید می کنند  غرق می کنند. 

استرکنین مرگ آور
گروه  نام   به  گیاهی  از  استرکنین 
می  گرفته   Nightshade تاجریزی  
شود 1۵ تا 30 میلی گرم آن می تواند 
به مرگ انسان منتهی شود.مصرف این 
ماده  باعث تشنج شدید و ازکارافتادن 

بیمار  اگر  گردد.  می  تنفسی  دستگاه 
استرکنین  مصرف  بعداز  ساعت   24
زنده بماند امکان دارد از مرگ رهایی 
در24  بیماران  اکثر  وگرنه  کند  پیدا 

ساعت اولیه می میرند.
گفته می شود بیش از 2700 نوع ازاین 
گیاه وجود دارد که بعضی از آنها مثل 
سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، باد مجان  
بی خطرند. شایع است که مصرف زیاد 
می  آرتروز  ایجاد  باعث  زمینی  سیب 
شود اما از نظر علمی این ادعا به اثبات 

نرسیده است .

سرب باعث انهدام 
امپراتوری روم شد؟ 

مسمومیت  که  باورند  براین  برخی 
ناشی از سرب باعث سقوط امپراتوری 
روم شد.. رومیها برای مداوای اسهال 
از  کردند.  می  استفاده  سرب  از 
می  شراب  بود  سربی  که  هایی  ظرف 
ازسرب  ناشی  مسمومیت  نوشیدند.  
باعث نازایی درزنان ، ضعف عمومی در 
همه ، بی حسی وبی عالقگی ، و عقب 

ماندگی ذهنی می شود.

خوراک  به  ها  رمی  اعتیاد  مورخین 
های مسموم وآلوده به سرب را یکی از 
امپراتوری  برای سقوط  دالیل محتمل 

رم می دانند.

سردرد چیست ؟
کارشناسان دریافته اند که هرکس به 
دالیل گوناگون  دچار سردرد می شود. 
 ، هیجان  از  حاصله  سردردهای   مثال 
ناشی  براثر فشارهای روحی   معموال  
می گردند. فشارهای روحی نیز بنوبه 
ی خود  باعث می شوند  که عضالت 
را  ویردرد   شده  منقبض  سر   پوست 
به  که  اعصابی  کنند.  تحمیل  ما   به 
پوست سر  منتهی می شوند  اوسیله 
» عضالت  منقبض شده«  تحریک می 
کیمیکال   الکترو.  وضربانهای   گردند  
رابه مغز  رله می کنند . درنتیجه وقتی  
می  ضربانها   این  ی  ترجمه  به  مغز  

پردازد  » درد« را تداعی می کند.
آن  به  که  مداوم  سردردهای  اما 
میگرن  می گوئیم  وصدها میلیون نفر  
درجهان کم و بیش ازآن رنج می برند  
بطریقی دیگر عارض می شوند. رگهای 
جریان  سر  پوست   درزیر  که  خونی  
دارند  به نوبت منبسط  ومنقبض می 
گردندوقتی این رگها متورم  می شوند 
ماده  بیو کیمیکال  بخصوصی  ازطریق 
دیواره ی رگها که دراین حالت  نازک تر 

شده اند  به بافتهای  اطراف رگ  نفوذ 
شیمیایی  ی  ماده  درآنجا  کنند.  می 
مزبور با عکس العملهای آماس گونه ی 
بافتها  کواجه می شود  که این عکس 
العملها  به تحریک  اعصاب منتهی  به 
اعصاب   واین  پرداخته    ، سر   پوست 
می  ارسال   مغز  به  سیگنالهایی  نیز 
دارند. دریافت این سیگنالها  بوسیله 

ی مغز  بمعنی احساس درداست .
تومورهای مغزی  قادرند پوشش مغزرا  
که  قراردهند  کششی   نیروی  تحت 
 . سردرداست  احساس  آن   ی  نتیجه 
بوجود  عف.مت  ی  درنتیجه  که   تبی 
می آید  می تواند  باعث تورم  رگهای 
خونی  درسر شود  که حاصل آن نیز  

سردرداست .

ویلونهای استرادیواریوس
سالها تصور می شد که صدای دلنواز  
بخاطر  استرادیواریوس   ویلونهای 
آن  روی  که  است   مخصوصی  رنگ 

نشان  تحقیقات  اما  است  پوشانده  را 
دادکه   مواد تشکیل دهنده  این رنگ  
نقشی  هیچ  بود   سری  مدتها  تا  که 
ندارند  ویلونها  این  خوش  صدای  در 
ساخت  ویلونهای  خوش  صدای  بلکه 
جنس  بخاطر  استرادیواریوس   دست 
چوبها  بهترین  از  که  است   آن  چوب 
انتخاب شده است . سالهاقبل یکی از 
هموطنان ما بنام استاد قنبری هم در 
انتخاب چوی  با  وهنر  فرهنگ  وزارت 
بسازد که  ویلن هایی  توانست  خوب  
استرادیواریوس  ویلونهای  از  کم  هیچ 

نداشت .

مدت زمان  تولید تخم مرغ
یک مرغ برای آنکه یک تخم مرغ به 
 8 بین  معموال  دهد   تحویل  صاحبش 
تا ده روز وقت نیاز دارد. 7 روز ازاین 
مدت فقط صرف  درست کردن زرده 

آن می شود.
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حزب  کاندیدای  ترامپ   دانلد 
جمهوری خواه برای ریاست جمهوری  
مبارزات  که   روزهایی  نخستین  از 
همواره  کرد  آغاز  خودرا  انتخاباتی 
او  که  است  کرده  تأکید  نکته  براین 
درروز   . است  بزرگی  کننده  مذاکره 
چهارشنبه 31 اوت 201۶ آقای ترامپ 
این موضوع را ثابت کرد و با مسافرت 
 Peña پرزیدنت  با  و دیدار  به مکزیک 
اسپانیائی  آرای   تا  کرد  تالش   Nieto
خود  نفع  به  را  آمریکا  مقیم  زبانهای 
آقای  گفتگو  این  برنده  کند.  جلب 
جمهور   ریاست  وبازنده   بود  ترامپ 
بازمان  که  سفر  دراین   . مکزیک 
کشید  طول  ده ساعت  مجموعا  پرواز 
ترامپ توانست حمایت رئیس جمهور 
مکزیک را جلب کند . پس ازاین سفر 
ای  دقیقه   ۵0 نطق  ترامپ   که  بود 
خودرا ازتلویزیونهای آمریکا ایراد کرد 
درباره ی ای خودرا  ماده  ده  برنامه  و 
آمریکا به  مهاجرین  و  پناهجویان 

 اعالم کرد.دراین برنامه آمده است که  
پناهندگی  شود   انتخاب  ترامپ  اگر 
کرد.  خواهد  حذف  آمریکا  به  را  
ساکن  غیرقانونی  بطور  که  کسانی 
آمریکاهستند اخراج خواهندشد مگر 
اینکه داوطلبانه آمریکارا ترک کنند و 
مهاجرت  تقاضای   آمریکا  از  درخارج 
قانونی  بصورت  تا  کنند  مطرح  خودرا 
وارد آمریکا شوند. درپایان سخنرانی 
خود ترامپ تعدادی از مادران ودونفر 
غیر  افراد  فربانیان خشونت  پدران  از 
صحنه  بروی  را  آمریکا  مقیم  قانونی 
از  حمایت  اعالم  با  آنها  وهمه  آورد 
شدن  کشته  زمان  اگر  گفتند  ترامپ 
جمهور  رئیس  ترامپ  فرزندشان 
نمی  کشته  فرزندآنها  آمریکابود 
والدین  حضور  و  سخنرانی  این  شد. 
قربانیان خشونت مهاجرین غیرقانونی  
را کمی  ترامپ  آقای  میزان محبوبیت 
برساختن  ترامپ  آقای  داد.  افزایش 

دیواردرمرز جنوبی تأکید کرد.

آثار  از  نمایشگاهی 
خوشنویسی و نقاشی-

انجمن  همت  به  خط  
آمریکا  مردم  دوستی 
وایران درشهر پوتومک 
آمریکا  مریلند  درایالت 

برگزار خواهد شد. 
 11 از  نمایشگاه  این 
اکتبر  دوم  تا  سپتامبر 
201۶  با آثاری از استاد 
استاد  جباری،  صداقت 
استاد  خاتمی،  الهه 
و  فلسفی  امیراحمد 
استادمحمود زنده رودی

در شماره  10118  للوید 
ُرد در پوتومک  مریلند  
عموم  تماشای  برای 
کسب  برای   . است  باز 
می  بیشتر  اطالعات 

توانید باتلفن:  
س  2تما 0 2 -2 7 ۶ -9 4 1 9
بگیریدویابه سایت  مربوط به نمایشگاه 

به آدرس زیرمراجعه فرمائید:
 http://exhibit9gallery.com/events/

سالطبن  کتاب  با  کوپر  اسکات  اندرو 
 . یافت  شهرت  ایرانیان  دربین  نفت 
اکنون کتاب دیگری ببازار عرضه کرده 
بهشت«اودراین  سقوط   « بانام  است 
کتاب به دالیل سقوط شاه و همچنین 
مدرنیزه  برای  ایران  شاه  که  خدماتی 
او  انجام داد می پردازد.  کردن کشور 
همچنین دشمنان شاه را برمی شمارد 
شاه   از  داشتنی  دوست  ای  چهره  و 

ارائه می کند. کوپر می نویسد: 
جوانه   1977 سال  از  شاه  سقوط  بذر 
زد. درآن سال عربستان سعودی  نفت 
باعث  و  کرد  سرازیر  ببازار  را  ارزان 
ازسوئی  گردید  ایران  درآمد  کمبود 
شد.  برعلت  مزید  نیز   سالی  خشک 
کوچک  شهرهای  از  ناراضی  کارگران 
برای پیداکردن کار به شهرهای بزرگ 
روی آوردند. شاه فضای بازسیاسی را  
اعالم کرد تا شاید اوضاع رو به بهبود 
رود اما افراطیون مذهبی  دراین فضای 
بازسیاسی به  بسیج توده ها پرداختند 
وعلیه شاه وسلطنت بپا خاستند. شاه 
را  مملکت    1979 درژانویه  که  زمانی 
انجام  که  اصالحاتی  با  کرد  می  ترک 

داده بود نقش خودرا بعنوان  یک رهبر 
در حکومت مشروطه کاهش داده بود.

بحران  اشتباه،   از  ای  مجموعه  اما 
قدرتهای  ، ومحاسبات غلط  اقتصادی 
وازجمله     ، شاه  درمورد  جهان  بزرگ 
مخالفین شاه که از حامیان مالی خوبی  
کردند  فلج  را  شاه  برخورداربودند 
ازاین  خودرا  نتوانست   که  ای  بگونه 
نویسد  می  کوپر  دهد.  نجات  مخمصه 
مخالفین شاه  که  روشی  ترین  مخرب 
آماروارقام  از  استفاده  گرفتند  بکار 
را  شاه  میکرد  تالش  که  بود  جعلی 
معرفی  فرشته  را  وخمینی  شیطان 
کند. کوپر از قول بنی صدر می نویسد 
را  غربی  های  رسانه  چگونه  آنها  که 
واخبار  قرارداده  استفاده  سوء  مورد 
می  پوشش  را  تظاهرات  به  مربوط 
دادند. وحشیانه ترین حمله مخالفین  
که  بود  آبادان  آتش زدن سینمارکس 
درآتش    ومردوکودک  زن  حدود430 
نسبت  شاه  به  را  فاجعه  سوختندوآن 

دادند . 
را  کتاب  ماجرا  ی  همه  خواندن  برای 

تهیه کنید وبخوانید.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از ترامپ  مذاکره کننده بزرگ 

اسناد مربوط به  ایمیل های هیالری کلینتون 

 کتاب جدید آندرواسکات کوپر»سقوط بهشت«

Opening receptions:
Sunday September 11, 2016 3:00 - 7:00  &
Sunday October 2, 2016  3:00 - 7:00

Exhibit9 Gallery
10116 Lloyd Road 
Potomac, MD 20854
202-276-9419
Ticket: $15 (refreshments provided)
http://exhibit9gallery.com/events/
http://www.uipfs.org/event/

انجمن دوستی مردم آمریکا و ایران برگزار می کند

نمایشگاه آثار فاخر 
خوشنویسی و نقاشی خط

استاد صداقت جباری ، استاد الهه خاتمی
استاد امیراحمد فلسفی و استاد محمود زنده رودی

نمایشگاهی از آثار خوشنویسی ونقاشی خط

کربُمف رئیس جمهور ازبکستان درگذشت
اسالم  که  کرد  اعالم  ازبکستان  دولت  سپتامبر(   2( شهریور   12 جمعه،  روز 
داشت. سال   78 مرگ  هنگام  او  است.  درگذشته  جمهوری،  رئیس  کریمف، 

اسالم کریمف به علت سکته مغزی روز شنبه27 اوت در بیمارستان بستری شد 
و از آن زمان، گزارش هایی از شدت بیماری او انتشار یافته بود. برخی منابع گفته 
بودند که احتمال دارد رئیس جمهوری روز شنبه یا کوتاه مدتی پس از آن درگذشته 
باشد اما دولت ازبکستان تا آماده کردن زمینه جانشینی او، از اعالم رسمی این خبر 
خودداری  کرد. منابع دولتی ازبکستان این گزارش ها را به شدت تکذیب کرده بودند.

 روز جمعه دوم سپتامبر  اف بی آی ده 
ها صفحه از اسناد مربوط به استفاده 
شخصی  سرور  از  کلینتون  هیالری 
محرمانه  های  ایمیل  ارسال  برای 
اف  اما  است  کرده  استفاده  وسری  
براحتی می گوید قرار نیست  بی آی 
اشتباهاتش  این  بخاطر  را  کلینتون 
دهد.   قرار  قانونی  پیگرد  تحت 
کلینتون  که  است  آمده  دراسناد 
آموزش  تحت   من  است  گفته  بارها 
قرار  محرمانه  اسناد  حفظ  برای  الزم 
جمعا  و  تبلت   ۵ از  او   . بودم  نگرفته 
ایمیل  هزار  سی  از  بیش  وسیله   13
محرمانه و سری   ارسال کرده است .

  اف بی آی می گوید نمی داند که آیا 
شده  هک  ها  ایمیل  این  از  هیچیک 
اند یانه همچنین اف بی آی می گوید 
تلفن  ازروی  ها  ایمیل  ردیابی  قادربه 
واین   . است  نبوده  کلینتون  دستی 
آی  بی  اف  همین  که  است  درحالی 
کشتار  عامل  همراه   تلفن  توانست 
هنوز  کند..  ردیابی  برناندینورا  سن 
تا این لحظه که خبررا می نویسیم از 
واکنش آقای ترامپ اطالعی نداریم . 
ولی مطمئنًا آقای ترامپ ازاین موضوع 
حداکثر بهره برداری را خواهد کرد و 

باید بکند. 

اتومبیلی که طرح آن را شاه ایران داده بود
آمده  ببازار  اتومبیلی  روزها  این 
جامعه   مشاهیر  طبقه  به   که   است 
بیشتر تعلق دارد تا به مردم عادی و 
استقبال زیادی هم ازآن بعمل آمده 
است . اما نکته ای که درباره ی این 
اتومبیل   نظر هرایرانی را جلب می 
اتومبیل  این  که طرح  است  آن  کند 
به سال 1979 باز می گرددکه درآن 
ارتش  برای  را  آن  ایران   شاه  زمان 
ایران در نظر گرفته بود. این اتومبیل 
که “G-Wagen یا Geländewagen” نام 
بنز  مرسدس  کارخانه  ساخت  دارد  
زمان  درآن  ایران  دولت  که  است 
سهامدار عمده این شرکت بود. پس 
از آن که رژیم ایران تغییر کرد مالها 
سهام شرکت را فروختند و پول آن 
اتومبیل  کردند.  تقسیم  خود  بین  را 
درارتش  خدمت  از   پس  مزبورهم 
راه  نظامی  بازارغیر  کشوربه  چند 

درانواع  کنون   تا  زمان  وازآن  یافت 
مختلف تولید گردیده است .

عرضه  عادی  خریداران  به  هنوز  اما 
نشده است .

این  از  یکی  دوم  پل  جان  پاپ 
را که شیشه  اتومبیلهای کالس جی 
های ضدگلوله داشت سفارش دادکه 

به پاپ موبیل معروف شد.
درزیر  تصویرش  که  اتومبیل  این 
زمانی  که  جیپ  همانند  است   آمده 
کرد   می  هم خدمت  ایران  ارتش  در 
براحتی  وماهورها  تپه  از  قادراست 
عبور کند  .ووسیله نقلیه ی مناسبی 

برای عملیات نظامی است .
اینک مرسدس بنز  درنظر دارد دست 
به یک بازاریابی گسترده بمنظور فروش 
این اتومبیل به اشخاص عالقمند  بزند. 
مسافرت  شکارو  اهل  اگر  شماهم 

هستید217900 دالر آماده کنید.
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ومقعد  بزرگ  ی  روده  سرطان    -
ایاالت  در  مرگ  مهم  سبب  دومین  
ها  سرطان  این   . آمریکاست  متحده 
قابل پیشگیری و درمان پذیر هستند. 
- از هر 20 نفر یک نفر مبتال به سرطان 

روده بزرگ می شود.
 ۵0 سن  از  پس  غالبًا  سرطان   این   -
ی  پیشینه  کند.  می  بروز  سالگی 
رژیم  بیمار،  ی  گذشته    ، خانوادگی  
غذایی ، ونحوه ی زندگی  نیز دربروز 

بیماری  نقش دارد. 
و  قرمز  گوشت  از  سرشار  غذاهای   -
؛  و سبزیجات  میوه جات   کم  مصرف 
ومواد لیفی ) فایبر( فرد را مستعد به 

ابتالی به این بیماری می کند.
بیماری  مانند   روده  های  بیماری   -
و  زخمی  کولون   ،  )Crohn  ( کرون 
سایر بیماریهایی که با التهاب  روده ی 
بزرگ  همراه می باشند  نیز خطر بروز  
سرطان  روده ی بزرگ  را افزایش می 
روزانه  و  منظم  جسمی  تحرک  دهند. 
در کاهش خطر ابتالی به بیماری مؤثر 

است .
- همه ی بالغین  از سن ۵0 سال بباال 
باید برای کشف سرطان روده ی بزرگ 

، مورد آزمایش قرار گیرند. با آزمایش 
تواند   می  پزشک   ، کولونوسکپی  
درون روده ی بزرگ  را مشاهده کرده  
 )Precancer( ماقبل سرطانی  انساج   و 

را بردارد.
-  جراحان  می توانند  سرطان مرحله ی

  اولیه ی  روده ی بزرگ را با جراحی 
تهاجمی  کمتر  روش  که  الپاراسکوپی 

)Non-Invasive ( است درمان کنند.
روش  ازبیمارستانها   دربعضی  اکنون 
جراحی موسوم به  ) Robotic( به کار  

برده می شود.
برداشتن  پیشرفته   سرطان  درمورد  
لنفاوی   غدد  بعضی  و  ازروده  قسمتی 
درصورتیکه  سلول   . است  نیاز  مورد 
ی  روده  از   خارج  به  سرطانی   های 
با  درمان  باشند   شده  منتشر  بزرگ 
 )  Chemotherapy درمانی)  شیمی 

ضروری است .
جستجوی  در  پژوهندگان   اکنون   -
دستگاه  تقویت  برای  هایی  واکسن 
ایمنی بدن برای مقابله با سرطان روده 
می  روش  بااین  باشند.  می  بزرگ  ی 
توان با بیماری مقابله کرده و یا ازآمن 

پیشگیری کرد. 

گویند درآن روزها که روزه خوردن
برخالف امروز از منکرات  به شمار نمی 
آمد ، خان جوان لُری  روزه می خورد0 
ناخوشی میان   افتاد  که  اتفاق  یکسال 
گاو وگوسفندهای او افتادوعده زیادی از 
آنها تلف شدند0 ماه رمضان  هم نزدیک 
بدست  موقعی  قبیله   پیرمردان  بود0 
آورده  به خان جوان گفتند  این بال  برای 
نمی  روزه  که  است  آمده   برسرتو  این 
گیری0 باألخره اورا  متقاعد کردند  که از 
چندروز دیگر که ماه رمضان شروع می 
شود  ، مطمئناً  روزه بگیرد0 خان هم قول 
داد  این کاررا خواهد کرد0 وچون هیچ 
روزه نگرفته واز موقع خوردن  ونخوردن  
روزه  باید  روز  واز چه  واینکه چندروز  
آخوندی  پی  نداشت   اطالعی  گرفت  
فرستادند  که بیاید  وترتیب روزه داری 
را به خان بیاموزد٪ البته  فهماندن طلوع  
بیابانی   خان  به  آفتاب   وغروب  فجر 
چندان مشکل نبود، ولی شناختن ماه 
رمضان  بخصوص یوم الشک  اول وآخر، 
 0 بفهمد  بآسانی   خان  که  نبود  چیزی 
مخصوصاً که  خان دراین نفهمی  مثل 
ویشنسکی درشورای امنیت  ، تعمدی 
ماه  هالل  آخوند  باألخره   داشت0  هم 
رابرای او تشریح کرد وگفت : همینکه  
ماه را  درسمت آفتاب غروب دیدی  باید 
هرروز روزه بگیری ، تا وقتی مجدداً  ماه 
از همین طرف بشکل هالل ظاهرشود0 
خان گفت  پس تاماه رمضان  را نبینم  
آخوند   0 نیست  واجب  برمن   روزه 
گفت  نه 0 این مجلس  درس شرعیات، 
یافت   خاتمه  آخرشعبان  روز  درعصر  
رفت0  کارش  ودنبال  وآخوندبرخاست  
خان بفکر فرورفت  0 ازیک طرف  قولی 
خود   قول  برخالف  تواند   ونمی  داده  
رفتار کند 0 ازطرف دیگر  زحمت روزه 
در   ، چپق  نکشیدن  بخصوص  داری 
پانزده ساعت از شبانه روز  هم ، برای او 
قابل  تحمل نبود  ، حیله ای بخاطرش  
رسید 0 پیش خود گفت  ، آخوند گفته 
است  تاماه را نبینی  روزه واجب نیست  
خانه   توی  میروم  ساعت   ازاین  منهم 
وشبها بیرون نمی آیم  که ماه را نببینم0 
می  شبها  اول    0 کرد  راهم  کار  همین 

خوابید  که اصالً ماه ومهتاب رانبیند0 ماه 
به نیمه  رسیدوخان  ما هنوز ماه را ندیده 
بود  که روزه براوواجب شود0 روزهاهم 
قول  خالف  شماتت  به  که  این  برای 
گرفتار نشود  درخانه می ماند0 شب نیمه 
بود0  خوابیده  اتاق  دروسط  خان    ، ماه 
درخانه های دهاتی  اکثر سوراخی برای 
هواکش  دروسط بام می گذارند ، رخت 
خواب خان  طوری پهن  شده بود  که 
سوراخ  آن محاذی  این رختخواب  اتفاق 
درنیمه  را  خان   ، تشنگی   بود0  افتاده 
شب بیدار کرد وتا چشم گشود ، قرص 
ماه  دروسط آسمان  درمقابل چشمش 
بود  ، دیگر هیچ  راه عذری  باقی نماند 
خان با پرخاش خطاب به ماه کردوگفت :

»  الزم نیست اینقدر  توچشم من بروی0 
فهمیدم 0 ازفردا صبح به وعده ی خود  

وفا می کنم 0
از  بیامرزد که  را   لُر  این خان  خداپدر  
بعضی از رؤسای دَول امروز  ، منطقی تر 
بوده، المحاله  همینکه ماه،  موعدرا به او 
تذکرداد  ، متقاعدشده  ازفرداصبح  روزه 
را شروع  کرد ولی از شب بعد  برخالف 
به  ، هرشب چشم  ماه  اول   روز  پانزده 
سمت مغرب  میدوخت که هالل شوال  
هرشب   را  بیهوده  عمل  واین  راببیند  
رابه هر جان  ها  وروزه  کرد   دنبال می 
کندنی  بود می گرفت 0 تاباألخره  اول 
ماه   به  که  خان  چشم   0 رسید  شوال 
رنجیده  افتاد   نور  کوچک ضعیف  کم 
درماه  نگه کرد وگفت :»  ای تف برتو 
برو ، دراین  پانزده شب کجابودی  توهم 

خودت را الغر کردی هم مرا«
ماهم باید به  انگلیسی ها بگوییم  شما 
هم خودتان  رابه زحمت انداختید  هم 
بکشید   زحمت  بفرمایید   حاال  مارا0 
دست باال کنید  وخری را که باالی  بام 
بردید  پایین بیاورید  وبدانید  که گناه  
آنچه ازمال وجان  ازایرانی وغیرایرانی  
دراین راه تلف شود  به گردن شماست 

» باتو رود روز شمار این شمار«
خاطرات  کتاب  مستوفی  عبداهلل 

زندگی جلداول  صفحه 2۶0 من   
***

  

گویند وقتی  بچه تاجری عاشق دختر 
همسایه شده بود.دخترهم ازاین بچه 
که  بگاه   گاه   . آمد.  نمی  بدش  تاجر 
با   داشتن  ازصحبت  کرد   می  »فال« 
عاشق دلداده مضایقه نداشت . روزی  
کرد.  تقاضا   بوسه  دخترک   از  پسر 
 . داشت  دیگر  محول  موقع  به  دختر 
شب هنگام  درمیان رختخواب  قدری 
بود.  افتاده  به فکر  تقاضای محبوب  
زمینه   دراین  تواند   نمی  تنها  دید  
تصمیمی بگیرد.  با دایه مشورت کرد. 
ودرست  بود   ای  فهمیده  زن   ، دایه  
دختر  این  ازدواج  دید  کرده   حساب 
اجتماعی  محظور  و  مانع  هیچ  وپسر 
می  دوست  را  پسر  هم  ودختر  ندارد 
من  کن   صبر  را  امروز   : گفت  دارد. 
 . بگویم  وجواب  بکنم   را   فکرهایم 
رفت  وآقا  خانم   نزد  دختر   ازپیش 
 . گذاشت  میانه  آنها   با  را  ومطلب 
پدر دختر  ازاین وضعیت  بدش نیامد 
ولی فکر می کرد  شاید پسر  حقه باز 
باشد  وبخواهد  بااین وسایل  دخترش 
را فریب دهد. به دایه گفت : به دختر 
بگو  قیمت بوسه را  صدتومان  معین 
کند اگر پسر آورد  بوسه بدهد. دایه  
سررسید   وموقع  فرداصبح   البته 
مهلت قراردادی  رأی خودرا  به دختر 
اظهار داشت . درمالقات جدید  پسر 
را  تمنا کرد. دختر هم  شرط  تجدید 
به پسر گفت . البته پسر که هیچوقت 
امید نداشت  صدتومان پول  پیدا کند 
خیلی پکر شد. ازقضا  پدرش درهمان 
روز  پسررا نأمور وصول  صدتومانی از 
یکی ازبدهکارهایخود کرد. بدهکارهم  
بدون  حاال ویکساعت  ، صدتومان را  
خانه  در  به  سر  یک  پسر   . پرداخت 
را  صدتومان   ویک  آمد  معشوق  ی 
تسلیم  و بوسه را گرفت . البته تا یکی 
مطالبه   پسر   از  پدر  هروقت   دوروز 
پسر می گفت  کرد   را می  صدتومان 
تاباألخره  روزی   . نگرفته است  هنوز 
و  کرد  مالقات  درراه  بدهکاررا  تاجر  
با رد و بدل  شدن چند  کلمه دانست  
که پول  همان ساعت  اول وصول شده 
است . ازپسر مطالبه صدتومان را کرد. 

پسر هم رک وراست  جان مطلب  را 

پول  امروز  صدتومان   داشت  اظهار 
که   ها  دوره  درآن  ولی  نیست   قابلی 
اسم یک کوچه  را کوچه ی صدتومانی  
ها می گذاشتند خیلی پول بود. تاجر 
هیچ  دختر   پدر  با  مذاکره  جز  دید  
راهی برای استرداد این ثروت هنگفت  
که به بهای یک بوسه ازبین رفته است 
محرم  که  شخصی  ی  بوسیله  ندارد. 
طرفین بود  به ئدر دختر  مراجعه کرد 
به  عاشقی  پول   «: گفت  دختر  پدر   .

کیسه بر نمی گردد. 
تاجربازنش مشورت کرد . زنش گفت 
رابرای  دختر   که  دارد   عیب  چه   :
ودرضمن   کنیم  خواستگاری  پسر  
وجوهی  راازبابت  صدتومان   این 
 . بیاوریم  حساب  به  ببریم  باید   که 
از  ی  سرمایه  کردن   زنده  برای  پدر 
پسندید   تدبیررا   این  رفته   دست 
وازدواج   نامزدی  چندروزی   از  وپس 
اظهاری   بدون  دختر   پدر  سرگرفت. 
را  صدتومان   داماد  خانواده  طرف  از 
ودو  منظورداشت  مخارج   درضمن 
دلداده بهم رسیدندواین سخن :» پول 
عاشقی به کیسه بر نمی گردد«  ازاین 
واقعه ضرب المثل شده است )صفحه 
زندگانی  شرح  کتاب  اول   جلد   1۶4
من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره ی 

قاجار تألیف عبداهلل مستوفی

جشن مهرگان
جشن  درشمار  نه  را  مهرگان  جشن 
های 12 گانه  بیش وکم فراموش شده 
واردیبهشگان  فروردینگان  ای چون  
که  نوروز  نه چون  و  دانست  باید  و.... 
ونه   ، است  همگانی  ایران  ی  درهمه 
شهربرگزار  یک  در  که  سده  چون  
بلکه مهرگان جشنی است  که  شود. 
تنها  نزد دانشی مردان  ونویسندگان  
ازاین   . وشاعران  همچنان  برجاست 
رو  درکنار جشن های کهن امروز ین 

می آید.
از  ، هریک   ایران  درروز شمار  کهن 
نام  که  است   نامی  را  ماه   روز  سی 
 . آنهاست  درمیان  نیز   سال  ماه   12

ونام  روز  نام  که  درهرماه  پیشینیان  
ماه  یکی بود  آن را جشن می گرفتند. 
ازاین  جشن های  12 گانه  تا آنجا که 
گواه  تاریخی   های  وکتاب  سندها 
ازاسالم   پس  های  دوره  در   ، است 
تنها جشن مهرگان است که رسمی و 

شکوهمند برگزار می گردد.
مهر  روز   - نام  بودن  بریکی  افزون 
دیگری  های  مناسبت   - مهر  ماه  از 
دیگری را نیز برای برگزاری این جشن 
آن  ترین   معروف  که  می شمرند   بر 
قیام کاوه آهنگر و پیروزی برضحاک 
و به پادشاهی نشستن فریدون است . 
دقیقی وفردوسی واسدی توسی ازآن 

چنین یاد کرده اند:
 دقیقی گوید:

مهرگان آمد جشن افریدونا
آن کجا گاو به پروردش برمایونا
کردن  بند  به  درداستان   فردوسی 

ضحاک آورده است :
فریدون چو شد بر جهان کامکار

ندانست چون خویشتن  شهریار
به روز خجسته سر مهر ماه

به سر برنهاد آن کیانی کاله
کنون یادگاراست ازاو ماه مهر

بکوش و به رنج ایچ منمای چهر
این جشن   واسدی توسی  درانتساب 

به فریدون گوید:
فریدون فرخ به گرز نبرد

 زضحاک تازی برآورد گرد
چو در برج شاهین  شدازخوشه مهر

نشست او به شاهی سرماه مهر
برآرایش مهرگان جشن ساخت

به شاهی  سراز چرخ مه برفراخت
می  درالتفهیم  بیرونی   ابوریحان 

نویسد:
از  است   روز  شانزدهمین    ، مهرگان 
 ، روز   اندرین   ، مهر  نامش  و  مهرماه 
افریدون  ظفریافت  بربیوراسب جادو ، 
آنک معروف است  به ضحاک  و به کوه 
که سپس  وروزها   ، بازداشت  دماوند  
برکردار  ، همه جشنند  مهرگان است 

آنچ از پس نوروز بَود.« 
ونیز درآثارالباقیه آورده است :

» سلمان فارسی می گوید  ، ما درعهد 
خداوند  گفتیم   می  بودن   زرتشتی 
یاقوت  خود   بندگان  زینت   برای 
درمهرگان   را  زبرجد  و  درنوروز  را 
دوروز  این  وفضل   ، آورد  بیرون 
برروزهای  دیگر فضل  یاقوت وزبرجد 
بیور  دیگر...  برجواهرهای  است 
اینکه   ، کرد   زندگی  هزارسال  اسب  
 : کنند  می  دعا  یکدیگر   به  ایرانیان 
که هزارسال بزی ازآن روز رسم شده 
است .. چون دیدند  که ضحاک توانسا 
این کار  درحد   ، هزارسال عمر کند  
امکان است ، هزارسال زندگی را دعا 

وآرزو کردند.«
از  ونویسندگان   وشاعران   مورخان 
مانند   نیز   مهرگان  جشن  برگزاری 
دردستگاه   دیگر   کهن  جشنهای 
پادشاهان وحاکمان  خبر می دهند. از 
جمله  دربرگزاری  این جشن درپیش 

از اسالم  آمده که :
برای  اعیاد   دیگر  مانند   عید  این   «
عموم مردم است . از آیین ساسانیان  
به  را  تاجی  که  بود  این  روز   دراین 
صورت  آفتاب بود برسر می گذاشتند 
ودراین روز برای  ایرانیان بازاری  برپا 
می شد ودرملوک  خراسان رسم است  
که درروز مهرگان  به سپاهیان وارتش 
دهند.  می  زمستانی  و  پائیزی  رخت 

»آثارالباقیه«
دردوره  مهرگان   جشن  ازبرگزاری 
دردست  بیشتری  آگاهی  غزنویان  ی 
. درشعر فردوسی - عنصری -  است 
جشن  این  وصف  منوچهری   ، فرخی 
ازبرگزاری   بیهقی   ابوالفضل   . آمده 
سلطان  درزمان   مهرگان   جشن 
مسعود  غزنوی  درسالهای 428 و429 
و430 هجری قمری  که خودشاهدبوده  

خبر میدهد ومی نویسد:
» روز یگشنبه  چهارم  ذی الحجه 

بقیه درصفحه 48

گشتی ردمیان کتابها
                          

شنا        کتاب زندگانی من             جشن مهرگان                   نتخاب  م.ع.آ     هب ا

    دکتر همایون آرام - نیویورک

دانستنی های

 سرطان روده ی بزرگ

باید  بباال  سال   50 سن  از  بالغین   ی  همه 
برای کشف سرطان روده ی بزرگ، ازطریق 

کولونوسکوپی  مورد آزمایش قرار گیرند. 
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چه مهربان   بود آن    زن 
که از   میان  ما رفت                                                                  
من   زیر پوشش اندوه   مردم  خویش 

زندگی   می کردم  ) آنا   اخما   توا(

شهال فرجاد طبیب و امین پناه جویان  
دختران   صلح-پناه  مادر   - افغانی 
زنان-  جنبش  بم-کنشگر  زده  زلزله  
سال  تمامی   در  اشنا  درد  طبیبی 
های    سخت   و روزگار  نا فرجام پس 
بیماری سخت  با  مبارزه   یکسال   از  
سر طان   چشم از جهان    فرو بست. 
شهال   فرجاد از زندا نیان دهه شصت   
کار   شروع  با  هفتاد  اوایل   از  که  بود 
پناهندگان  عالی  کمیساریای  در 
سازمان   ملل  به  عنوان پزشک   در 
آنجا   مشغول  کار شد   دغدغه   های  
انسان دوستانه   و ضد جنگ او موجب 
شد که فراتر  از و ظیفه  خویش با پنا 
افغا نی دارم تالش می کنم   هندگان  
نزدیک  شود و در امر  سواد آموزی  - 
مدرسه  سازی    وایجاد کتابخانه گام  
دغدغه  باشد  رشان   کنا  در  گام    به 
های  سراسری خواهانه  شهال فرجاد  
موجب حضور  پر تالش   او  در جنبش   
سراسری خواهانه  زنان نیز شد از سر 
وجان کوشا وگام به گام در  کنا رشان 

باشد
در  بار   فاجعه    زلزله    وقوع    با 
شهرستان بم   بال فاصله  برای  کمک   
مدت  از  پس  و  فت   شتا  آنجا   به 
کوتاهی       دا نشسرای   کشاورزی 
دختران را همراه  دوستان   دیگرش 
از  امضاء    میلیون   یک  کرد.  بنا 
صلح  مادران  گذار   بنیان  اعضای   
برای  زنان    جنبش  همگرائی   عضو  
طرح مطالبات  در  در فضای انتخا بات

از  زنان   های   حرکت  همه  او  بود  
به  زنان   اعتراضی  های   جمله  جمع 
در  تا  هشتاد   اوایل  در  سیما  و  صدا 
تجمع اعتراضی در 22خرداد زنان در 
برابر  دانشگاه تهران   حضور  داشت 
بی  و  فروتنانه   و  همیشگی  حضوری 

ادعا   پس از رویداد انتخابات سال 88  
و  مخاالن  و  معترضان  عظیم  گروه  به 
منتقدان پیوست   و از جمله همیشه 
حا ضران    در صفوف عظیم جنبش    

سبز  بود و همین امر باعث   شد که 

به  کنشگران   از  دیگر  بسیاری  مانند 
دلیل تشکیل  پرونده  قضائی تا مدت 
زندگی   سخت    بسیار  شرایط  در  ها 
کند   از ابتدا  سال 90 مبتال به بیماری 

سرطان  شد وسرانجام  روز یکشنبه 
آینه  بیمارستان  1392در  تیرماه    1۶
رفت  فرو  مرگ  آغوش  در  تهران  
فرجاد  خود  که  فمینیستی   سازمان 
او  مرگ  بود  بنیانگذارنش   از  یکی 
عزیز   را  یادش    و  گفته  تسلیت    را 
مهربان  همیشه   که  داشتند  وگرامی 

بود

  شهال پرنده بود 
از  یکی   که  ئیان  تضا  مر  زرین     
او  باره  دوستان شهال فرجاد است در 

چنین  می  نویسد:
و  صلح    پرنده   که  شهال  یاد   به   
از  بعد  که  شهال  یاد   به  بود  دوستی 
ارام  هم  شب   یک  خاوران  کشتار 
نخفت  به یاد شهال که هزاران خاطره  
خوب  به جا گداشت و آهی  شد بر دل 

همه رفقا و دوستانش.
 اردیبهشت   سال 13۶2 مشغول شیر 
دادن  دختر شیر  خواره   ام بودم که 
یک ماشین تویا تا  سیاه   جلوی خانه 
در  آمد  در  بصدا  در  وزنگ  ایستاد  ما 

را  باز کردم
دارم  تالش می  کنم  به خاطر بیاورم 
چه  گذشت اما فقط دستگیری حسین 
همسرم در ذهنم نقش می بندد قرار 
بود شب با حسین و دخترم   میهما ن  
شهال باشیم  فقط یادم هست حسین 
هنگام دستگیری به من که حیران در 
در گاه در ایستا ده بودم  زیر لب گفت  
شهال ...  بمحض رفتن انها من  چادر به 
سر بچه را بغل کردم و به سمت خانه  
دور  از  و  رسیدم  دیر  دویدم   شهال 
دارند  بسته  را  دست  که شهال  دیدم 
می برند. پس از سالها شهال و همسرم 
ازاد شدند و ما تصمیم  گرفتیم در کنار 
هم با شیم  در شهر رشت در خیابا ن  

ی  مقاله  درتیتر  گذشته  درشماره 
تولدو  اشتباها  میرهادی  توران 
سال وفات قید شده بود 0 با پوزش 
خوانندگان  و  نفیسی  جناب  از 
که  همانگونه  خوشبختانه  عزیز 
خانم  بود  آمده  هم  مقاله  متن  در 
حیات  درقید  هنوز  میرهادی 
ایشان  درمورد  خبری  هستند0 
داریم که بسیار مسرت بخش است: 
»آسترید  نامزد  میرهادی  توران 
دیگر  شد/افتخاری  لیندگرن« 
... ومردمی  فرهیخته  بانوی   برای 

تاریخ  پژوهشی  موسسه   خنیا- 
میرهادی  توران  کودکان،  ادبیات 
دریافت  نامزد  به عنوان  را 
لیندگرن«  »آسترید  جایزه 
کرد. انتخاب   2017  سال 
این موسسه پیش از این نیز نام این 
استاد برجسته ادبیات کودکان ایران 
برای  را  فرهاد  مدرسه  موسس  و 
اعالم  جهانی  جایزه  این  دریافت 
کودک،  کتاب  شورای  بود.  کرده 
کودکان  فکری  پرورش  کانون 
پژوهشی  موسسه  و  نوجوانان  و 
تاریخ ادبیات کودکان از موسساتی 
معرفی  امتیاز  ایران  در  که  هستند 
دریافت  نامزد  به عنوان  چهره ها 
دارند. را  لیندگرن  آسترید   جایزه 

بنیانگذاران  از  میرهادی  توران 
استاد  و  کودک  کتاب  شورای 
پیشکسوت ادبیات کودک در ایران 
از انقالب اسالمی به  است. او پیش 
مدرسه  سرپرست  سال   2۵ مدت 
تجربی فرهاد بود وازسال ۵8 تاکنون

و  کودکان  فرهنگنامه  پروژه 
کتاب  شورای  در  را  نوجوانان 
می کند. سرپرستی   کودک 

 ۵0 از  بیش  طول  در  او  فعالیت های 
سال، دنیای ادبیات کودک و آموزش 
و پرورش در ایران را به سوی رشد 
شکل گیری  کرد.  هدایت  نوآوری  و 
بسیاری از نهادهای فعال در زمینه 
پرورش  و  آموزش  کودکان،  ادبیات 
تحت  ایران  در  کودکان  حقوق  و 
تاثیر کنش ها و آموزش های شورای 
شد. امکان پذیر  کودک   کتاب 

مهم ترین  از  لینگدرن  آسترید 
جایزه های ادبیات کودک و نوجوان 
یادبود  این جایزه،  به شمار می آید. 
»آسترید  نام  از  بزرگداشتی  و 
و  سوئدی  نویسنده  لینگدرن«، 
تاثیرگذارترین  و  مشهورترین  از 
است  جهان  در  کودک  نویسندگان 
که مهم ترین اثر او »پی پی جوراب 
ترجمه  زبان   90 از  بیش  به  بلند« 
کودکان  استقبال  مورد  و  شده 
است. گرفته  قرار  دنیا   سراسر 

حضور  با  سال  هر  جایزه،  این 
با هدف  و  ۶0 کشور جهان  از  بیش 
کودکان  ادبیات  کیفیت  افزایش 
برگزار  کودکان  حقوق  به  توجه  و 
یا بیش  می شود که طی آن به یک 
کتاب  تصویرگر  نویسنده،  یک  از 
فعال  نهاد  و  مروج  قصه گو،  کودک، 
ترویج  و  کودکان  ادبیات  حوزه  در 

کتاب خوانی.......

با تقدیم احترام محمود نفیسی

موفقیتی دیگر برای خانم توران میرهادی

ستارگان درخشان فرهنگ وادب وهنرایران                                                                                             محمودنفیسی

   شهال ـفرجاد

* شهال فرجاد  اززندانیان دهه شصت  بود که زندگی خودرا وقف  پناهندگان افغان 
و مبارزه با ناقضان حقوق بشر کرده بود.

بیستون   یک مجموعه  اپا رتمان  به 
و  کردیم  بپا   دوستان  و  رفقا  کمک 
واحدی   هشت  گذاشتیم  را  اسمش 
واحدی   8 مجموعه  گل  شهال  هنر.   
ما  به من  گفت   بود  یک روز شهال  
یک دو جین بچه در ساختمان داریم و 
کتابخانه نداریم   پس  انباری خودش 
را  تبدیل  به کتابخانه کرد  و انباری پر 
بود از کتاب های انتشا رات یونیسف. 
هنوز  زندان   از  ازادی  از  بعد  شهال 
همه  که  هرچند   بود  شهر  پزشک 
پس  بود   کنترل  و  نظارت  تحت  جا  
از مدتی  از بیما رستان اخراج شد و 
اوائل  از  و  برود  تهران  به  شد  مجبور 
کمیساریای   کار  شروع  با    70 دهه 
عالی پناهندگان  سازمان ملل  بعنوان 
شد  مشغول   بکار   انجا  در  پزشک 
ضد  و  دوستانه  انسان  های  دغدغه 
از  تر  فرا  که   شد  موجب  او  جنگ 
کننده  یاری  و  کند  حرکت  شغلش 
بویژه  زندگی  در  افغان   پناهندگان 
برای سواد آموزی  باشد  وهمین بودکه 

شهال خانه رفقا و دوستان  و آشنایان 
پر   افغان   زنان  دستی  کارهای  از  را 
اسطوره  وازش  پر  از  پس  شهال  کرد. 
نشد. یادگاری بود که ما سعادت بودن 
را در کنارش تجربه کردیم و زیستن 
است    گرامی  بسیار  برایمان  یادش  و 
نبود. شهال که  بود و تنها  شهال  تنها 
داده  دست  از  را  مادرش  کودکی  از 
بود  مادر  همه  کودکانی شد  که بی 
مادر بودند . شهال باآن جثه کوچک و 
برای  همه  بود  ظریف، ستونی محکم 
برای  تغییر  سایت  در  پناهان  بی  
مراسم خاک سپاری  باره  در  برابری.  
او چنین  آمده است: امرور  در بهشت 
آگاه  مردان  و  زنان  از  موجی  سکینه  
نشانه  به  هرکدام  که  سرزمین  این 
به زندگی شاخه گل سرخی  او  عشق 
سرودی  خواندن  با  داشتند  دست  در 
که سرود سالها مبارزه در کوه و شهر 
بدرقه  گور  پای   تا  اورا  است   ه  بود 

کردند.

شهروند  نیستلر    رایان  هربامداد  
قرص  یک  بوستن  اهل  ی  ساله   34

کوچک آبی رنگ را می بلعد .  
این دارو در وضعیت روحی او تغییر ی 
را  بیماری  هیچ  آوردو  نمی  بوجود 
آن  او  حال  این  با  کند.  نمی  درمان  
را برای سالمت خود ضروری می داند.
 ،Truvada نیستلر  بامدادی  قرص 
ازآلودگی  جلوگیری  داردوباعث  نام 
این  شود.  می   HIV ویروس   به  او 
PrEPکه  عنوان  به  داروهمچنین 
 pre-exposure prophylais مخفف 
که  است  شده  نیزشناخته  است 
در  گرفتن  قرار  از  پیشگیری  برای 
شودتا  می  تجویز   -  HIV معرض 
اجتناب  دیگر  های  روش  که  کسانی 
و  اثراست  بی  آنها  برای  عفونت  از 
کند.  کمک  خطرهستندرا  معرض  در 
در  مهم  های  پیشرفت  از  یکی  این 
رود. می  بشمار  ایدز  علیه  مبارزه 
اگر چه Truvada به عنوان یک داروی 
پیش  سال  چهار  ایدز  از  پیشگیری 
غذایی  ومواد  دارو  اداره  تصویب  به 
رسیده است کمتر از یک دهم کسانی 
که می تواند از آن بهره مندشوند آن 
دارو  این  نیازبه  کنند.  می  مصرف  را  
در میان سیاه پوستان و التین تباران  
ایدزدچار  به  نامتناسبی  طور  به  که 
مردان  و  بیشتراست  میشوند، 
میزان  که  30سال  زیر  همجنسگرای 
باید  نیز  است  افزون  روز  ابتالیشان 

بهره بیشتری ازاین دارو ببرند.
بهداشت  مقامات  دلیل  همین  به 
ای  پروژه  اخیرا  ماساچوست  عمومی 
رابا آژانس های خدمات ایدز و مراکز 
روش  تا  اند،  کرده  آغاز  بهداشتی 
 .PrEP داروی  از  تر  استفاده گسترده 
را آزمایش کنند.این تالش  در  هفته 
لیگ  که  زمانی   201۶ اوت  ماه  آخر 
برنامه ریزی والدین ماساچوست آغاز 
شدبا ارائه PrEP به بیماران اعم از زن 

ومرد  افزایش یافت .
PrEP ترکیبی از دودارو است که در

آلوده  از  پس  افراد  درمان  برای  اصل 
ساخته  ایدز  عامل  ویروس  به  شدن 
محققین  پیش،  سالها  است.  شده 
ببینند   تا  آغازکردند  را  هایی  بررسی 
به  ی  ابتال  از  توانند  می  داروها  این 
ویروس درآغاز جلوگیری کنند یاخیر.

را  سوال  این  بالفاصله  منتقدان 
مطرح کردند که آیا  این کار درستی 
افراد  به  را  قوی  داروهای  ما  که  است 
بیمارشدن  جلوی  تا  بدهیم  سالم 
که  بودند  نگران  آنها  ؟  بگیریم  آنهارا 
پیشگیرانه  مخدر  مواد  به  دسترسی 
باعث بی بندوباری و تشویق و یا منجر 
به افزایش دیگر بیماری های مقاربتی 
کاندوم  از  استفاده  کاهش  طریق  از 

خواهدشد.
بامطالعات پی درپی  -  که برخی  اما 
ازآنها در بوستون انجام شد - مشخص 
گردید این دارو  بی خطر و موثراست، 
مقامات بهداشت عمومی به این نتیجه 
از  بیش   PrEP مزایای  که  رسیدند 
و  کنترل  مراکز   . است  آن  خطرات 
متحده  ایاالت  در  بیماری  پیشگیری 
تخمین می زنند که حدود 1.2 میلیون 
 HIV عفونت  خطر  معرض  در  نفر 
حداقل باید به داروی PrEP دسترسی 

داشته باشند .
افرادی که بیشتراز دیگران  در معرض 
عبارتنداز:  هستند  ایدز  به  ابتال  خطر 
جنسی  رابطه  مردان  با  که  مردانی 
رابطه  که  فراجنسیتی  زنان  دارند، 
همبستران  دارند،  مردان  با  جنسی 
و  هستند،  مثبت   HIV که  افرادی 
از  که  مخدر  مواد  کنندگان  مصرف 

سرنگ اشتراکی استفاده می کنند.
داون فوکودا، مدیر دفتر HIV / ایدز 
می  ماساچوست  بهداشت  اداره  در 
گوید: در حالی که استفاده از کاندوم 
گسترش  از  تواند  می  تمیز  سرنگ  و 
نشان   PrEP کند،  جلوگیری   HIV
 99 تا   92 تواند   می  که   است  داده 
ایدز  به  ابتالی  از  درصد در جلوگیری 

مؤثر باشد

داروی جلوگیری از ایدز  ببازار آمد

زرین مرتضائیان

شهال فرجاد
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   فروغ فرخ زاد

ـهدهی
   من از نهایت شب حرف می زنم

   من از نهایت تاریکی
   وازنهایت  شب حرف می زنم

   اگر به خانه ی من  آمدی 
   برای من ای مهربان 

   چراغ بیاور
   ویک دریچه که از آن 

   به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

            
                     

       ردرپندنیلی    شعروزغل

سعدی

آهوی سررد
بندم پای  قیدمهرت  در  چنان 

بگریم  درمان  بی  درد  بر  گهی 
وگوشی نماندازعشق  مراهوشی 
بیکبار آمد  تنگ  صبر،  مجال 
نه مجنونم که دل بردارم ازدوست
چه جانها درغمت فرسود و تنها
گزآوازم دهی من خفته در گور
پایت خاک  فدای  دارم  سری 
وگر دررنج »سعدی« راحت تست

کمـندم

سردرکمندم آهوی  گویی  که 
بخندم سامان  بی  برحال  گهی 
کاربندم هوشمندان  پند  که 
فکندم برصحرا  عشق  حدیث 
پندم بیهوده  گرعاقلی  مده 
مستمندم اسیرو  من  تنها  نه 
مندم درد  روان  برآساید 
ورگزندم رسانی  گرآسایش 
من این بیداد برخود می پسندم

لیال صراحت روشنی )شاعر افغان(*

میالد باران 
وقتی که ابرهای سترون

لب های خشک برگ درختان را
درشعله بار صاعقه می سوخت

 من می گریستم 
ازدرد لحظه های شب آلود

می سوخت روح هستی غمناکم
می خواندم این سرود شب انگیز: امشب امید زندگیم نیست
                                              امشب امید زندگیم نیست

ناگاه  یگ پرنده ی عاشق
ازسرزمین سبز بهاران

برمن پیام داد
میالد عاشقانه باران را

ای پیک عاشقان!
گلبوسه های شوق نثارت

              جانم فدای رنگ بهارت
* لیال صراحت روشنی متولد 133۷ در چاریکار والیت پروان -    
                                                       شاعر، نویسنده و  
معاصر  روزنامه  نگار 

افغانستان بود.
ماه  چند  صراحت 
طالبان  تسلط  از  پس 
)در  افغانستان  بر 
میانه دهه 13۷5( به 
این  در  و  رفت  هلند 
شد.  پناهنده  کشور 
مرداد1383  در8 
مغز  سرطان  براثر 

درگذشت.

جهانگیر صداقت فر

ردپشت دیوارشب

تا مشت اشتیاق بردرنکوفت
کلون ازدر نگشادش کس 

که درون آ
رها زدستبند تردید

خطرکرد:
باکوبه ی امید

کوبید به گلمیخ کهنه ی زنگاری،
دروازه فرازشد:

چشم انداز، 
پردیسان رنگ بود و گسترای نوروسرود

وازعدالت  همگان را
آن چنان  به تصاوی نصیب بود

که زیبایی درآبگینه زمان نمی شناخت؛
وحیات ،

درمیالدی فرخنده 
تجلی تازه می بافت.

وست وود - 4 مارس 2010

محمد ذکایی )هومن(

شب مشکوک

درآن سپیده که خورشیرا به دارزدند
ستاره شب مشکوک را هوارزدند

درآفتاب ، هوایی نشد که تازه کنیم
همیشه چادرمارا ، به سایه سارزدند

مگر که آب رعایت کند عزیزان را
که بر تالطم این رود  ، بی گدارزدند

کدام صاعقه شب را به انفجار کشید
که ابرهای سیه ، تا سپیده ، زارزدند

ببار جنگل خونین  که درنهایت کین
درخت های تورا ، درشب بهار زدند

شِب حماسی ما ، در حصار خنجر هاست
خوشا سپیده  سرایان که بر حصارزدند

چه وقت می رسی  ازراه ای خجسته سوار
که برقبیله ی ما گرگ های هارزدند

احمد حیدربیگی

ـخروس
خروس را کشتند
تاسپیده سرنزند

صبح دمید
باگلوی خون آلود

طرح چهره محمدذکایی از کیخسرو بهروزی

طرح  از کیخسرو بهروزی



صفحه 35 آزادی شماره 80- سال  هفتم شماره  80- سال هفتمآزادی صفحه34

من شاعر شکسته دل اصفهانیم
دلبسته ی محبت وعشق وجوانیم
هرگز غمی  به خانه ی دل ره نمی دهم
اهل نشاط و  خرمی و شادمانیم
عزمی مرا چو کوه  بود سخت واستوار
منگر به رنگ تیره و قد کمانیم
 رنجیده خاطری ، نتوان یابی ازبرم

دورازسموم  بددلی و بد زبانیم
 پیوسته  یار مردم  محروم عالمم

براین مدار ، می گذرد زندگانیم
بگذار صاحبان  زروزور و بددالن

خندند بر صداقت و بر مهربانیم
 دانم که خلق  یاد به نیکی  زمن کنند
روزی که  روزگار  کند بایگانیم 
جمشیدی   اکبر  ما  طنزپرداز  شاعر  
مختصر  خیلی  بایگانیم   ی  درقطعه 
خود را معرفی کرده است . این کافی 
او  ی  درباره  دیگران  ببینیم   . نیست 
چه گفته اند. همشهری او  ، زنده یاد  
، شاعر و  نویسنده  عبدالحسین سپنتا 

هنرمند اصفهانی گفته است :
همه اندوه دل زیاد َبَرد

هرکه باشد کنار جمشیدی
کرده مفتون خود سپنتارا

قلم زرنگار جمشیدی
صاعد  محمدعلی  دیگراو   همشهری 
مناسبت   به  اصفهانی  شاعرارجمند  
اثر  لبخند  ی   مجموعه  انتشار 

جمشیدی چنین سروده است :
بیانی گر بود دلچسب ودلبند

وگر شعری بود شیرین ترازقند
بیان و شعر جمشیدی است کزلطف

زند چون چهره ی امید »لبخند«
بسیاری  که  او  همشهری  شاعران   از 
ُخلق وخوواشعار جمشیدی را  ستوده 
اند  که بگذریم ، ببینیم آذری یزدی 

درمورد جمشیدی چه نظری دارد:

شعر »جمشیدی« ام به شورآورد
یادم از مستی و غرور آورد

شعری از زهرخند غم سرشار
عبرت ومعرفت درآن بسیار

گرچه ازآب زندگی پربود
گوئیا ذره ای نُشادر بود

شهد شعرت همی گواراباد
نکته سنجیت مجلس آرا باد

ای عزیز  زمامدارسخن
اصفهان را کمی شناسم من

 بعد یزدم که بوم اجباریست
اصفهانم مقام دلداریست

 خوش به حال شما که آنجایید
....

او  برای  شاعرش  دوستان   ، بگذریم 
وجالب   اند.  بسیارسروده  ودروصفش  
وزیر   هرگز  جمشیدی  که  است  این 
نبوده و یا مدیر کل  فالن اداره  نشده 
غیردولتی  مقامی  دارای  وهیچوقت  
بگویند.  را  تملقش  که  است  نبوده 

آرا  محفل  است  بوده  ای  ساده  کارگر 
و یک رنگ. خودش گفته :

منم یک کارگر ، هستی خبردار
که وضع کارگر سخت است بسیار

خب ، حاال ببینیم  ، 
جمشیدی کیست ؟

بهارسال  ازروزهای  روزی  صبح 
خانه  از  ای  درخانه  خورشیدی   1301
اصفهان  وگلی  وخشت  قدیمی  های 
را  ونوشتن  خواندن  هنوز  شد.  زاده 
آغازنکرده بود که او خواهر وبرادرانش 
ومادر  شدند   محروم  پدری  مهر  از 
 . گرفت  بعهده  هارا   بچه  سرپرستی  
چندسالی  به مدرسه رفت  ولی چون  
شرمنده مادربود  قبل ازاین که درسش 
به جایی برسد  شروع به کارگری کرد 
ازدواج کرد   . دربیست و چهارسالگی 
نصیبش  وسازگار   مهربان  وهمسری 
وهمراه  یارومددکار   پیوسته   که  شد 
این   حاصل  بود0  جوان  اکبر  ومشوق  
پیوند یک پسر و دختر بود که موجب 
خانواده  این  وشوروشوق   گرمی 

کوچک بود:
کلبه ای تنگ وحصیری دارم

مختصر نان و پنیری دارم
زن وفرزند عزیزیست مرا

مادر اهل تمیزیست مرا
خانه ام  مرکز صلح است وصفا

مهد عشق است و امیداست ووفا
باوجودی که بسی کم پولم

روزوشب زنده  دل و شنگولم
کرده  کار  سخت  همواره   جمشیدی 
مطالعه   به  را  فراغت   واوقات  است 
می  گوناگون   اشعاروکتابهای  دیوان  

گذراند0 او عاشق کتاب است :
این هفته که هفته ی کتاب است

دلها همه شادو کامیاب است

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی
ازعمر هرآنچه رفته ، رفته

این هفته بود که در حساب است

اخالق ، روحیات وطرزفکر
 

جمشیدی سالها درشغلی بوده  که او 
وهمکارانش  این افتخار راداشته اندکه 
چرخ اقتصاد  کشوررا می گردانده اند. 
پینه  و  داشته  دردست  تولیدرا  نبض 
ی   نشانه  کارآشنایشان  دستهای  ی  
ایمان  و عشق پاکشان  به کاروکوشش 
بهمین  جهت جمشیدی    . است  بوده 
از کارگر ، زحمت کش ، ستم کش واز 

مدیر کارخانه  فراوان گفته است :
پرسند به محشر اگر از حاصل عمرم

گویم همه بود مراگر ثمری بود
 هرروز وشبی از پی نان  رنج کشیدم
 رنج  از من بیچاره وگنج از دگری بود
کند  می  دفاع   کارگر  از  دراشعارش  
ی  کیسه  پرکردن   برای  که  را  وآنان 
خود  حق کارگران را زیر پا می گذارند  
طنزی  با  دهدو  می  قرار  انتقاد   مورد 

شیرین  داد دل  می ستاند:
دلم خواهد که روزی روزگاری

کنم پیدا  به عالم اقتداری 
مهیا گرددم  مال ومنالی 

بیابم منصب وجاه وجاللی
نشینم درصف باال نشینان 

کنم دوری زکهنه آستینان
بگیرم توی مجلس ها قیافه

زپرحرفی کنم جمعی کالفه
نهم سیگار کنتی گوشه ی لب

زنخوت باداندازم به غبغب
شراب خودپرستی راکنم نوش

کنم یاران دیرین را فراموش
کندهرگه سالمم ناتوانی

دهم درپاسخش سررا تکتنی
متواضع  است  مردی  جمشیدی  اکبر 
برخورد.  وخوش  باگذشت  وفروتن، 
شمع   . نیست  بلد  کردن  وتخم  اخم 
محقل دوستان است0 هیچ چیز برای 
او بهترازاین نیست کهلبی را به خنده 

بگشاید ودلی را شاد کند:
دلم خواهداز گفته ی خویشتن

کنم غرق شادی  دل مردوزن
که هرکس به هرجای شعرم شنید

بگوید بود  پیک عشق وامید 
شادی   ، خنده  طرفدار  جمشیدی  
وشادمانی است . وقتی  اشعاراورا می 
که  آید  می  پیش  تصور  این  خوانی  
آشنا  اصال  زندگی  مشکالت  دردو  با 
پراز  دارد   دلی  چون   ولی   . نیست 
مهرومحبت ، همه را  شادوخندان می 
خواهد  و می بینی  زیاد از نابسامانبها 
نمی  دراشعارش  خود  های  وسختی 
گوید. درخود نگهمیدارد  وبه دیگران 

منتقل نمی کند:
جهان درصورتی ارزنده باشد

که دل مسرورولب پرخنده باشد
که  ما  خوشحال«   »برهنه  شاعر  
کرده  احساس  را  ناداری  تلخ  ی  مزه 
براو  رحمانه   بی  زندگی  ونامالیمات  
اشکش  که  این  برای   ، است  تاخته 
میگرددتا  بهانه  پی  پیوسته   ، نریزد  
دل  افسرده   که   این  وبرای  بخندد 
خودرا   ، نکند  افسره  را  انجمنی 

شنگول وبی غم نشان می دهد:
بین دولب خنده چو گردد عیان

غصه وغم را ببرد از میان
فایده ی خنده بود بی شمار

چون من آزاده دراین روزگار
ترک غم رفته  وآینده کن

خنده کن و خنده کن و خنده کن
ودرجای دیگر می گوید:

بیاتا بی سبب کیفورباشیم
بخندیم وزغمها دورباشیم

به هیچ وپوچ  دل را شاد سازیم 
زقید غصه ها آزاد سازیم

فلک هرساززد درپای آن ساز
برقص آییم وخوش وخوانیم آواز

چو نتوان بافلک در جنگ  بودن
چراباید چنین دلتنگ بودن

آزاده  است  شاعری  جمشیدی  اکبر 
ودرابتدا تخلصش آزاده بود. دنیاداری 
بلد  اندازی  هم  وپشت  ریاکاری   ،
 . نیست  کلک  دوزو  اهل   . نیست 
درمورد زندگی عقیده ی قاطعی دارد:

دورشوازمردم دنیاپرست
دامن آزادگان آوربدست

کاردنیا زرق وبرقی بیش نیست
درپی آن ، مرددوراندیش نیست

جان ودل راازهوس ها دورکن
باقناعت ملک جان معمور کن
اندازه  همان  به   . نیست  مداحی  اهل 
که از تمجید دوستان  یک رنگ لذت 
می برد  از مدح ستمگران ، زورگویان 
وچپاولگران  گریزان است ودرباره ی 
تأثیر  وپاکش   برقلب  صاف  که  آنچه 
دارد  شعر می ُسراید. وچون  ساده دل 
وبی تکلف است ، ساده و بدون تکلف 

سخن می گوید:
سخِن درخوِرفهِم همگان آوردم

گرچه فرسوده  دراین مرحله شد جان وتنم

جمشیدی اهل گالیه وشکایت نیست 
 . است  نگشوده  شکوه  به  لب  هرگز 
چهره  از  وگره  بوده  داده  به  راضی 

گشوده است:

شاعری وارسته وآزاده ام
اندراین ره امتحان ها داده ام

 راه تسلیم ورضا بگزیده ام
خیرخود را اندراین ره دیده ام

درشعر  اصفهانی  ی  لهجه   
جمشیدی

لهجه  با  زیادی  اشعار  جمشیدی  اکبر 
ی اصفهانی دارد که یک ازیک شیرین 

تر است:
ِنِمکدونس

اِزاین دیار که نامی خوشش صفاهونس
سالمی ساده به هرِکس که اهل ایرونس
بیا به اینجا وازدور نیگابوکون وبی بین

که اینجا سرتاسرش از ُخبی گلستونس 
تُو اینجا هرچی بخوای  ساختمونی دیدنیس
همین نه نوم ونشونش منار جنبونس

بیا لبی پُلی خواجوش بی بین چیطوریس آباش
به مثلی مرواری ازرویی سنگاغلطونس

پرازقلمزن و نقاش ماهِرس اینجا
نمی دونی چقِذر هروِرش سخندونس

گزی که اینجا داِردمنحصربه فرِدس وبس
بخور که قوتی قلبس، آ، بابی دندونس
خالصه ضمنی خداحافظی وعرض ادب
بوَگم که چشمه ی ذوق و هنر صفاهونس
کلومی ساده وبی شیله پیله ، جمشیدی
 پسندی مردومی پروشوروحالی ایرونس

آثارچاپ شده

تاکنون سه مجموعه  ازاکبر جمشیدی 
چاپ ومنتشر شده است

1- کتاب برهنه ی خوشحال برای اولین 
بار درسال 1343 دراصفهان منتشر شد.

 1347 درسال  لبخند«   « کتاب   -2
دراصفهان چاپ ومنتشر شد.

3- مجموعه اشعار شلوغ وپلوغ درسال 
1373 توسط انجمن  خدمات فرهنگی 
ایرانیان  خارج از کشور  در۶23 صفحه 
دو  چون  متأسفانه  شد.  ومنتشر  چاپ 
کتاب اول دراصفهان  چاپ ومنتشر شده 
وچون ناشر آنها فقط خودش کتاب را می 
فروخته است  ، کتاب دردسترس همگان  
قرار نگرفته استواکبر جمشیدی آنطور 
که  شایسته اش بوده معرفی نشده است.

جمشیدی  شهرت  که  این  باآرزوی 
عالمگیر شود برایش تندرستی وموفقیت 

آرزو می کنیم .

  اکبر جمشیدی  )برهنه ی خوشحال(
شاعر وطنزپردازی شاد، زنده دل  با اشعاری خودمانی 

زیر این گنبد فلفل نمکی        چه کنم گرکه نخندم الکی

جمشیدی سالها درشغلی بوده  که او وهمکارانش  چرخ اقتصاد  کشوررا 
می گردانده اند. نبض تولیدرا دردست داشته و پینه ی  دستهای کارآشنایشان 

نشانه ی  ایمان  و عشق پاکشان  به کاروکوشش بوده است .
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ناجور  های  خونواده  از  هاشون  خیلی 
باهاشون  نباشه و  اگر کسی  می آن و 
از  خوان  می  اونا  نکنه،  صحبت 
همدیگه چیز یاد بگیرن که چیز خوبی 
از آب در نمیاد و بعداً واسه خودشون 

و جامعه دردسر درست می کنن. 
این  به  نسبت  خوبی  احساس  پرویز 
مرد  این  شعور  بود.  کرده  پیدا  مرد 
در  حال  به  تا  که  بود  حدی  از  باالتر 

موردش فکر کرده بود. 
پرویز: دستتون درد نکنه جعفر آقا. از 

دست من چی بر می یاد؟ 
اسم  به  هست  جوون  پسر  یه  جعفر: 
اکبر  گن  می  بهش  ها  بچه  اکبر. 
کسی  وقت  هر  چون  الستیکی. 
اکبر می  پنچر می شه   اش  الستیک 
ره و کمک می کنه پنچریش رو بگیره 

و کارشو راه می اندازه. 
رو  اسمش  الستیکی؟  اکبر  پرویز: 
شنیدم. مثل این که توی محله مسگرا 
تا  رو  راه  همه  این  کنه.  می  زندگی 
اینجا می یاد که حرفای شما رو گوش 

بده؟ 
شینه  می  و  آد  می  گاهی  بله.  جعفر: 
کوچیک  طفلکی  من.  صحبتای  پای 
که بود پدر و مادرش رو از دست داد. 
کنه  می  زندگی  مادربزرگش  پیش 
هر  به  مادربزرگش.  مادر  هم  شاید  یا 
جهت پسر خوبیه . مطیع و فرمان بره 

ولی یه کمی حساسه. 
هم  دزدی  دله  گاهی  شنیدم  پرویز: 
دردسر  دائم  خودش  واسه  و  کنه  می 

درست می کنه. 
چهره جعفر آقا کمی درهم رفت. می 
ساز  دردسر  همیشه  اکبر  که  دانست 
به این مسأله  است ولی نمی خواست 
سعی  داشت  دوست  کند.  اعتراف 
با  پسر  یک  اکبر  از  بتواند  شاید  کند 

مسئولیت بسازد. 
با  ماه پیش  بنده خدا دو  جعفر گفت: 
بود  نزدیک  و  کرد  تصادف  موتورش 
پسر  این  مواظب  خدا  شاید  بمیره. 
زیر  ای  دیگه  کس  هر  وااّل  هست 

اتوبوس رفته بود زنده نمی موند. 
شانس  خیلی  پس  بیچاره.  پرویز: 

آورده. پریروز دم مغازه شما دیدمش. 
مثل اینکه اومده بود برای شما خرید 
کنه. شنیدم دوستاش اونو به اسم اَل 
پَک صدا می کنن. شاید فکر می کنه 

هنرپیشه فیلم های ایتالیاییه. 
جعفر آقا گفت: منم شنیده ام. بچه ها 
رو همدیگه اسم های عجیب و غریب 

میذارن.
 نمی گم که پسر بی عیبیه. نه، ممکنه 
ده تا عیب و نقص داشته باشه. اما من 
سعی می کنم خوبی آدما رو بینم. فکر 
کنی  نگاه  آدما  بدی  به  زیاد  اگه  کنم 
اون ها هم کم کم بد می شن، ولی اگه 
می  سعی  هم  ببینی اونا  شونو  خوبی 
که  کنن  اونی  مثل  رو  خودشون  کنن 

شما در موردشون فکر می کنین. 
جعفر آقا یک نظریه پرداز روانشناسی 
رابطه  در  رو  چیزها  این  بلکه  نبود 
بچه  و  دوستان  و  خانواده  با  خودش 

های محل یاد گرفته بود. 
بگید.  راست  شما  شاید  گفت:  پرویز 
ساخته  من  دست  از  کاری  چه  ولی 

است؟ 
جعفر آقا گفت: راستش می خوام تا یه 
کاری دست خودش نداده کمی جمع و 
جورش کنم. می دونم که سنش پایینه 
ولی فکر کردم اگه بتونیم یه زن براش 
دست و پا کنیم شاید بشه از بدبختی 
ناجور  دوستای  و  گردی  خیابون  و 

نجاتش بدیم.
خودش  که  اون  زن؟  پرسید:  پرویز 

هنوز بچه است. 
هیجده  داره  دیگه  نه  گفت:  جعفر 
مرحوم  پدربزرگ  شه.  می  سالش 
و  کرد  ازدواج  سالگی  پونزده  در  من 

مادربزرگم فقط یازده سال داشت. 
پایین  سن  در  ازدواج  به  خان  پرویز 
خواست  نمی  ولی  نداشت  اعتقادی 
بیندازد.  زمین  را  آقا  جعفر  روی 
عالقه  دوشان  هر  که  حاال  بخصوص 

مند به شعر و شاعری بودند. 
خان  پرویز  که  شد  متوجه  آقا  جعفر 
با اکراه در این مورد صحبت می کند. 
و  کشید  اش  کلفت  سبیل  به  دستی 
می  نظر  به  خوبی  دختر  مژگان  گفت: 
رسه. می تونه اکبر رو از این شرایطی 

صراط  به  و  بکشه  بیرون  داره  که 
مستقیم هدایت کنه. 

پرویز خان پرسید: شما دختره رو می 
شناسید؟ 

بار  یه  کمی.  یه  گفت:  آقا  جعفر 
دیدمش. دختر بدی نیست. 

پرویز: از دست من چی بر می یاد؟ 
جعفر آقا گفت: به نظر می رسه که این 
دو تا خیلی هم دیگر رو می خوان. می 
دونم که این خواهش بزرگیه. راستش 
اکبر کسی رو نداره. پدرومادرش چند 
پیری  خانم  این  کردن.  فوت  که  ساله 
که باهاش زندگی می کنه در شرایطی 

نیست که بتونه کاری بکنه. 
خواید  می  یعنی  گفت:  خان  پرویز 

من...
ولی جمله اش ناتمام ماند. 

خوام  نمی  البته  گفت:  آقا  جعفر 
مزاحمتون بشم. اگه خودتون بخواهید 

و زحمتی نباشه. 
پرویز گفت: واهلل چه عرض کنم. 

اگه بشه شما و خانم تون  جعفرگفت: 
تشریف بیارید و برای اکبر این دختر 
رو  خواستگاری کنید. می دونم که کار 
بزرگیه . به هر جهت کالس شما اونقد 
تونن  نمی  که خانواده دختره  باالست 

جواب نه بدن. 
جعفر  کرد.  فکر  کمی  خان  پرویز 
آنقدر در این چند دقیقه از او تعریف 
را درمخمصه  او  که حسابی  بود  کرده 

گذاشته بود. 
پرویز خان گفت: واال من که این پسر 
بار اسمش  رو نمی شناسم. فقط چند 
رو شنیدم. اونم نه برای کارای خوب. 
مثل این که همیشه مسأله سازه ولی 
برای خودش اسمی در کرده. دیدمش 
جلوی  از  موتورش  با  وقتا  بعضی 
نمی شه  که  این  رد می شه.  ما  مغازه 
هم  گاهی  که  میآد  نظرم  به  شناختن. 

یه چیزهایی مصرف می کنه. 
جعفر آقا گفت: خوب همین دیگه. این 
ازدواج می تونه باعث بشه سر به راه 
و خونواده  زندگی  و  کار  فکر  به  بشه. 
و خالف  ناجور  کارای  از  بیفته. دست 
بکنه  معجزه  تونه  می  عشق  برداره. 
برای  رو  کار  این  شما  خان.  پرویز 

رضای خدا بکنید. اکبر رو من تضمین 
می کنم. 

باشه.  گفت:  دفعه  یک  خان  پرویز 
قبول. 

هم  و  کرد  تعجب  هم  آقا  جعفر 
پرویز  کرد  نمی  فکر  شد.  خوشحال 
نرم  زبان  بپذیرد.  راحتی  این  به  خان 
از النه  را  مار  بود که  آقا طوری  جعفر 
بود  توانسته  حاال  کشید.  می  بیرون 
او  به  امر  این  در  کند  وادار  را  پرویز 

کمک کند. 
خواستگاری  قراره  کی  پرسید:  پرویز 

انجام بشه؟ 
یه  فقط  دیگه.  هفته  دو  جمعه  جعفر: 

خواهش دیگه ازتون دارم. 
پرویز خان نگاهی کرد به جعفر آقا به 
این معنا که خواسته دیگرش چیست. 
که  ای  شیرینی  جعبه  در  آقا  جعفر 
خان  پرویز  به  و  کرد  باز  بود  خریده 

تعارف کرد. 
ناپلئونی  شیرینی  یک  خان  پرویز 
برداشت. خود جعفر آقا یک شیرینی 
دهان  به  و  برداشت  چاق  ای  خامه 
خامه  با  که  را  سبیلش  بعد  گذاشت. 
سفید شده بود با دستمال پاک کرد و 
گفت: اگه می شه...اگه می شه به پدر 
و مادر عروس بگین که شما دایِی اکبر 
های  فامیل  دونین  می  آخه  هستید. 
اکبر همه شهرستان ان. اکبرهیچوقت 
با اونا رفت و آمد نداشته. خوب نیست 

فکر کنن که اکبر بی کس و کاره. 
ای  مسأله  باشه  گفت:  خان  پرویز 
نیست. می گم من دایی اش ام. خانم 
بنده می شه زن دایی اش. ولی خرید 
دسته گل با خود اکبره. اون باید بگیره 

و بیاره. 
من.  با  اونش  باشه  گفت:  آقا  جعفر 
دستتون درد نکنه. مطمئن باشید که 

جای دوری نمی ره. 
پرویز  مغازه  از  خوشحال  آقا  جعفر 
خان بیرون آمد. کار بزرگی کرده بود. 
بارید.  می  آسمان  از  نمک  نم  باران 
پرویز نگاهی به ساعتش کرد. تا شروع 
باران  نبود.  باقی  زیادی  زمان  جلسه، 
چترش  پرویز  بود.  کرده  پاک  را  هوا 
افتاد.  راه  به  باران  زیر  و  کرد  باز  را 
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اکبر الستیک پنچر ُکن : َال َپک 

نفس عمیقی کشید و ریه هایش را از 
اکسیژن پر کرد. احساس خوبی داشت 
که می توانست به یک نفرکمک کند و 
شاید در زندگی اش تاثیر گذار باشد. 

چند هفته بعد خواستگاری انجام شد 
و پدر و مادر مژگان  با ازدواج  مژگان 
و اکبر موافقت کردند. البته پرویز خان 
و خانمش مجبور شدند چند تا دروغ 
بزرگ دیگر هم بگویند تا رضایت آنها 
را جلب کنند. از جمله اینکه اکبر در 
مغازه خرازی آنها فروشنده و دفتر دار 
است و پول و پله ای جمع کرده که می 
تواند منزلی برای خود و همسر آینده 

اش کرایه کند. 
قرار شد چند ماهی نامزد کنند و بهار 
بیفتد.  راه  به  عروسی  جشن  آینده 
مژگان و اکبر هر دو از خوشحالی سر 

از پا نمی شناختند. 
فصل ده

تابستان سال 13۵7 خورشیدی
مژگان  و  اکبر  که  این  از  پس  ماه  سه 
پیکان  اتومبیل  با  اکبر  شدند  نامزد 
کرد.  می  حال  کلی  خود  نو  جوانان 
خودش می گفت که آن را خریده ولی 

شواهد طور دیگری نشان می داد. 
پنچر  از  اکبردست  که  بود  سالی  یک 
ها  ماشین  به  زدن  صدمه  و  کردن 
قرار  و  پول  به  نیاز  ولی  بود  برداشته 
بود  کرده  وادار  را  او  مژگان  با  ازدواج 
که  تبحری  و  گذشته  تجربه  از  که 
این  ببرد.  را  استفاده  نهایت  داشت 
اولین باری نبود که کل یک ماشین را 
به  را  قباًل همیشه آن  می دزدید ولی 
و تکه  پیاده کنند  تا  داد  دالل ها می 
هایش را جدا بفروشند. این بار نیاز به 
اتومبیل داشت و الزم بود برای ماشین 

مدارک جعلی جور کند. 
موتورش  که  آمد  اش  حیف  ضمن  در 
را بفروشد. احساس نزدیکی زیادی به 
گرفت  تصمیم  بود.  کرده  پیدا  موتور 
پارک  منزل  حیاط  گوشه  را  آن  فعاًل 
کند شاید در آینده به دردش بخورد. 
نگرفت.  ایرادی  زیاد  خانه  صاحب 
برای  کافی  جای  و  بود  بزرگ  حیاط 
اکبر چند  را داشت.  پارک یک موتور 
خانه  صاحب  اینکه  بدون  بود  وقتی 
او   به  بیشتری  کمی  کرایه  کند  تقاضا 

می داد. 
او تصمیم داشت بعد از ازدواج دست 
از کارهای خالف بردارد. عالقه زیاد به 
فکرهای  به  او  بود  شده  باعث  مژگان 
جدید بیفتد. روز اولی که اکبر ماشین 
را  دوستانش  بیشتر  گرفت،  پا  زیر  را 
چند  گرداند.  شهر  دور  و  کرد  سوار 
بود  کرده  قهر  مژگان  با  که  بود  روزی 
ولی آن روز تصمیم گرفت برود و آشتی 
کند و او را ببیند و سوار ماشینش کند 

مژگان  برای  دلش  بدهد.  پز  کمی  و 
خیلی تنگ شده بود. امروز روز کالس 
زبان بود. اکبر خودش دیگر به کالس 
نمی رفت ولی مژگان امروز حتمًا رفته 
نباید  داماد  و  هر حال عروس  به  بود. 

خیلی با هم قهر باشند. 
بار بود که پیکانش را به کالس  اولین 
زبان می برد. در خیابان توی پیکانش 
منتظر مژگان شد. وقتی که او را دید 
و  رد شود  او  کنار  از  که  گذاشت  اول 
یک  و  گاز  یک  سپس  و  برود  جلو 
را ترساند.  ترمزمحکم کرد که مژگان 
توی  را  اکبر  و  کرد  نگاهی  مژگان 
اکبر  اینکه  از  داد.  تشخیص  ماشین 
تعجب  نشسته  نو  اتومبیل  یک  توی 

کرد. 
مژگان: چه عجب از این طرفا. 

اکبر: سالم. حالت خوبه. 
مژگان: مرسی خوبم. فکر کردم ناپدید 

شدی. ماشین مال کیه؟ 
مال  گفت:  فاتحانه  لبخندی  با  اکبر 

خودمه. تازه خریدم. 
مژگان لبخندی زد و کتاب هایش را در 
دست هایش جابجا کرد و گفت: مبارک 

باشه. باالخره به آرزوت رسیدی. 
در  نیامد.  خوشش  حرف  این  از  اکبر 
حقیقت آرزویش خریدن یک اتومبیل 
آمریکایی گران و شیک و لوکس بود 
ولی فعاًل به این ماشین قانع  شده بود. 
اکبر گفت: صبر کن تا سال دیگه شاید 

یه ماشین آمریکایی بزرگ بخرم. 
کرد  می  فکر  نگفت.  چیزی  مژگان 
به هر  دارد که  را  توانایی آن  اکبر  که 

آرزویی که دارد برسد. 
اکبر گفت: بیا تو ماشین باهات کار دارم.
مژگان در ماشین را باز کرد و سوار شد. 
با سرعت حرکت کرد.  اکبر گاز داد و 
مژگان پرسید: کجا می ری؟ یک کمی 

آهسته تر. 
از  اکبر  نکند  بود  کرده  فکر  مژگان 
اکبر  اگر  باشد.  شده  منصرف  ازدواج 
بحال  تا  بود چرا  این مسأله جدی  در 
مورد  این  در  چیزی  عزت  ننه  به 
بود  روز  چند  که  هم  حاال  بود.  نگفته 
زیاد  مژگان  برای  بود.  زده  غیبش  که 
آسان نبود که پدر و مادرش را به این 
ازدواج راضی کند. با دروغ های بزرگی 
که خودش و اکبر و سایرین به پدر و 
خوبی  احساس  بودند  گفته  مادرش 

نسبت به اوضاع نداشت. 
ننه  مون  خونه  ریم  می  گفت:  اکبر 
عزت رو برداریم با هم یه چرخی بزنیم 

اطراف. 
مژگان گفت: ننه عزت؟ فکر می کنی 
منو  نیاد  فکر خوبیه؟ ممکنه خوشش 

ببینه. 
اکبر گفت: نه بابا. تو دیگه نامزد منی. 

خیلی خوب می شناَست.
وقتی رسیدند در منزل، ماشین اش را 

پارک کرد و رفت تو. 
گل   کوچک  گلدان  داشت  عزت  ننه 

شاه پسند را آب می داد. 
اکبر گفت: ننه چادرتو سر کن بیا. 
ننه عزت گفت: اکبر جون تویی؟ 

کن.  سرت  رو  چادرت  ننه  گفت:  اکبر 
مژگان دم در منتظره. می خواد عرض 

سالمی کنه. 
ننه عزت خوب نشنید. پرسید: کی؟ 

گوید  می  چه  اکبر  فهمید  که  بعد 
با هم  که  اون دختره  پرسید: مژگان؟ 

رفتید شمال؟
خوب  خبر  یه  ننه.  آره.  گفت:  اکبر 
دوست  خیلی  مژگان  ضمن  در  دارم. 

داره شما رو ببینه. 
ننه عزت گفت: چه خبر خوبی؟ 

اکبر گفت: بیابید بیرون،  بعداً می گم. 
دقیقه  یه  تو  بیارش  گفت:   عزت  ننه 
نیست  خوب  حاضره.  چایی  بشینید. 

دم در. 
اکبر گفت: می خوایم بریم دربند باهم 

یه چایی بخوریم. تو هم با ما بیا. 
ننه عزت گفت: این وقت عصر؟ 

اکبرگفت: ننه زیاد سوال نکن. چادرتو 
در  جلوی  بیا.  زود  سرت.  رو  بنداز 

منتظریم. باشه؟ 
ننه عزت زیاد از این پیشنهاد خوشش 
را  رفتن  بیرون  حوصله  آمد.  نمی 
این  که  آمد  نمی  بدش  ولی  نداشت 
زیاد  اکبر  ببیند.  را  مژگان  دختره 

صحبت اش را کرده بود. 
ننه.  بده  وقت  دقیقه  یه  پس  گفت: 
موهامو درست کنم و یه آبی به صورتم 

بزنم. 
اکبر گفت: باشه. بیرون منتظرم. 

مژگان  به  و  ماشین  به  برگشت  اکبر 
گفت: برو عقب ماشین تا ننه بیاد جلو 

بشینه. 
مژگان قبول کرد. ننه عزت آمد و سوار 
شد. مژگان سالم کرد. اکبر گاز داد و 

به سرعت راه افتاد. 
مژگان  پرسید:  مژگان  از  عزت  ننه 

خانم شما درس می خونید؟ 
رشته  دهم  کالس  بله.  گفت:  مژگان 

ادبی. 
ننه عزت گفت: به به. به سالمت. اهل 

ذوق و ادب هم که هستید. 
اکبر ریسک کرده بود که ننه عزت و 
ولی  بود  کرده  روبرو  هم  با  رو  مژگان 
با  خواهد  می  که  حاال  کرد  می  فکر 
ننه  است  بهتر  کند  ازدواج  مژگان 
باشد.  جریان  در  زودتر  چه  هر  عزت 
که  بود  گرفته  تصمیم  پیش  روز  چند 
ازدواج را به هم بزند و از مژگان برای 
چند  این  در  ولی  شود  جدا  همیشه 

وقتی که با مژگان به هم زده بود دید 
که دلش برای مژگان خیلی تنگ می 
شود و نمی تواند او را از فکرش به در 
کند. امروز می خواست ننه عزت را در 

جریان بگذارد. 
و  رفت  با سرعت می  در خیابان  اکبر 
الیی میکشید. چند بار نزدیک بود به 
شهر  باالی  به  بزند.  دیگر  ماشینهای 
که رسیدند، سرعتش را کم کرد تا ننه 

عزت کمی آن محله ها را ببیند. 
شهر  جاهای  این  حاال  تا  ننه  اکبر: 

اومده بودی؟ می بینی چه باحاله؟ 
چشام  که  من  جون،  ننه  عزت:  ننه 
خوب نمی بینه. ولی از قدیم گفتن، به 
رنگه.  همین  آسمان  روی  که  کجا  هر 

چه فرقی داره باال یا پایین شهر؟ 
همه  آن  دادن  نشان  و  دیدن  با  اکبر 
ساختمان شیک به وجد آمده بود ولی 
ننه عزت دیگر سنش از این ها گذشته 
بود. زرق و برق دنیا توجه اش را جلب 

نمی کرد. 
اکبر  چطوری  که  بود  کرده  تعجب 
توانسته این اتومبیل را بخرد. خود ننه 
نبود  مردم  کمک  خاطر  به  اگر  عزت 
بکشد.  فردا  به  را  امروز  توانست  نمی 
حاال اکبر رفته و یک اتومبیل خریده. 
از کجا این پول را در آورده؟ نکند اکبر 
ننه عزت  آورده.  رو  کارهای خالف  به 
گروهش  و  تیغی  ممد  این  به  اول  از 
راه  به  را  اکبر  آنها  نکند  شک داشت. 

بد کشیده اند. 
وارد  اکبر  بود.  سنگین  کمی  ترافیک 
در  ولی  شد  طرفه  یک  خیابان  یک 
جهت مخالف ترافیک و با سرعت زیاد. 
ایستاده  پاسبان  یک  خیابان  انتهای 
اکبر  اول  گرفت.  را  آنها  جلوی  و  بود 
می خواست گاز بدهد و در برود ولی 
مژگان داد زد: وایسا، پاسبون عالمت 

داد. وایسا دیگه. 
کم  را  سرعتش  و  شد  پشیمان  اکبر 

کرد و کنار خیابان ایستاد. 
پاسبان که مرد جوان شهرستانی بود 
گفت: چرا از خیابان یک طرفه اومدی؟ 
طرفه  یک  دونستم  نمی  گفت:  اکبر 

است. عالمت که نداشت. 
رو که  این همه ماشین  پاسبان گفت: 

میاد نمی بینی. 
سواری  موتور  که  مدتی  این  در  اکبر 
پلیس  گرفتار  بار  چندین  کرد  می 
کند.  فرار  بود  توانسته  ولی  بود  شده 
و  بود  پالک  بدون  اول  از  موتورش 
این  بکند.  کاری  توانست  نمی  پلیس 
بار چون اتومبیل شماره و پالک داشت 

نمی خواست در برود. 
به  شما  سروان،  جناب  گفت:  مژگان 

بزرگی خودتون ببخشید. 
ادامه دارد
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اصالحات کشاورزی
پیدایش   سفر  وهفتم   چهل  باب 
که  دارد   گزارشی  به  اختصاص 
الوقوع   قریب  قحطی  یوسف  چگونه  
متعلق  های   زمین  رادرسرتاسر  
تالشهای  دید.  تدارک  فرعون   به 
گوناگونی  بدون موفقیت  برای مربوط 
کردن  این دوره ی خاص  تاریخ مصر 

صورت گرفته است .
من شخصًا  خودرا با  نظر ژوزف ورگوت  
درکتاب » یوسف درمصر« سهیم می 
دانم . او براین باور است  که برنامه ی  
سیاست  کشاورزی یوسف  پدرقبیله 
ابداع  داستان سرای یهود  ی  یهود  
است وهیچ نکته ای که آن را  به زمان 
مربوط  فراعنه  فرمانروایی  از  خاصی  
کند.، یافت نشده است . درهرحال اگر 
یوسف  قحطی را پیش بینی کرده بود  
وبرای آن  آماده می شد ، به هیچ کس  
ارتباطی  ندارد که  این همه  درباره ی 

آن گفتگو شود.
ای  درصحنه  سوم   آمنهوتپ  ضمنًا 
درآرامگاه  آنن - پسر یویا - به هنگام 
برگزاری جشن  برداشت محصول  که 
است  شده  ظاهر  نشسته  درانبارغله 

)8(.
مومیایی کردن یعقوب )9(

بعداز مرگ یعقوب در مصر ، اورا طبق  
مومیایی  یوسف  شخص  عمل  دستور 

کردند.
» ویوسف طبیبان را که از بندگان  او 
حنوط  پدراورا   تا  فرمود   امر  بودند  
حنوط  را  اسرائیل  طبیبان   کنندو 
سپری  درکاروی  روز   کردندوچهل 
شد  زیرا که  این قدر روزها در حنوط 
مصر  واهل  شد   می  صرف  کردن  
هفتادروز برای  وی ماتم گرفتند« سفر 

پیدایش  باب پنجاهم:2 و 3(
ایام  ترین   ازقدیمی  مصریان  
مردگان   اجساد  کردند   می  کوشش 
سالم  مرگ   بعداز  را  جانوران   وحتی 
عنصر  باورداشتند   آنان  نگهدارند. 

روح  درزمان مرگ درجسداشخاص

می  بر  او  بدن  به  وروزی  است  زنده   
متالشی   بدن  آنکه  شرط  به  گردد 
اززمان  باور   این  بخاطر  باشد.  نشده 
برای   آنان  مصر  قدیم  های  سلسله 
کردن تالش  مومیایی  تکنیک   بهبود 
فرایندی   امر  این  که  ازآنجا  اند.  کرده 
پرهزینه بود  ، فقط  اعضای خانواده ی 
سلطنتی  درآغاز  از عهده ی مخارج  

مومیایی کردن بر می آمدند. درطول 
 - بیستم  تا  هیجدهم  نو-  سلطنت  
این  از  هم  رسمی   ومقامات  اشراف 
افراد  اما   شدند،  می  برخوردار  امر 
نداشتند  را  آن  مالی  توانایی  عادی  
ی  دوره  تاپایان  خودرا  مردگان   که 

شاهنشاهی مومیایی کنند.
درقرن  که  یونانی   مورخ   ، هرودوت 
بازدید  مصر  از  میالد   از  پیش  پنجم 
را  کردن  مومیایی   فرایند   ، کرده  
ادعای  با  او   وگزارش  نموده   توصیف 
تورات  مطابق است که هفتادروز  طول 
می کشید . تقریبا ً بیش از نیمی ازاین 
زمان - چهل روز - طبق سفر پیدایش 

، نیاز بود که بدن خشک شود.

به  اعتقاد   اززمان  کردن  مومیایی 
خدای  ایزریس«    « حیات   تجدید 
آخرت   جهان  روای   فرمان   ، مرگ 
ازیریس   شد.  آغاز  مردگان   وداور 
نماد تجدید  حیات  تا دوران  تسلط 
رومیان  باقی ماند ،  زمانی که اعتقاد  
باور  این  جایگزین  مسیح   عیسی  به 

مصریان باستان شد. 
اُزیریس  وقاتل  برادر  سوتخ(   ( ست 
 - دیدیم  این  از  پیش  که  همچنان   -
می  هیکسوس  که  بود   خدایی  تنها 
رسم  ست   پیروان    چرا  پرستیدند. 
مومیایی کردن اُزیُریس  رابرگزار کنند  
و داوری اورا پس از مرگ  قبول داشته 
باشند؟ درحقیقت  طبق شواهد  قابل 
یک  حتی  باستانشناسی   دسترس  
از فرمان  مورد  دیده نشده  که یکی 
روایان هیکس.س  یا مقامات  رسمی 
وآرامگاهی   باشد  شده  مومیایی  آنان 
به شیوه ی مصری  از آنان پیدا نشده 

است .
سقف   با  آرامگاهی  الیهودیه   درتل 
هیکسوس  ازدوران  بازمانده  قوسی 
کشف شده )10(  اما این وآرامگاههای 
شبیه آن  معموال دربیرون  از شهرها  
ساخته می شده  و شامل  چندین قبر  
بوده  خانوادگی  ی  سردابه  واحتماال  

است .
کردن  مومیایی  به  تورات   ی  اشاره 
یعقوب  و سپس یوسف فقط می تواند  
خاطره ی رویدادهای  واقعی درزندگی  
وتجربه ی اسراییلیان  نخستین باشد. 
بعدازآن  درمنابع  یهود دیگر ازآن یاد 
نشده است . زیرا عمل مومیایی کردن  
دردوران  هیکسوس معمول نبوده است .

مومیایی  برفرایند   ارجاع  نخستین   
می  بطول   هفتادروز   که  کردن 
ی  سلسله  ی  دوره  از  انجامیده  
هیجدهم  برای ما بجا مانده است .)11(

تأکید می شود  که  براین عقیده  باز   
اند   توانسته  نمی  یوسف  و  یعقوب 
شده  مومیایی  هیکسوس   ی  دردوره 

باشند.
زیر نویسهای این فصل 

ملهم  مذهبی   انقالب  درنتیجه ی   -1
از آمنهوتپ چهارم  )آخناتن( ،  هورم 
هب  که جانشین  شاهان عماونه  شد 
برقراری   برای  تنبیهی  فرمان   چند   ،

ثبات مملکت صادرکرد.
کتیبه های مصری   از  »دربسیاری   -2
ما به لغت  t3r برمی خوریم  که گاهی  
آخرکلمه   مصوت  با   t3rw بصورت 
نظر  نقطه  از  شود.  می  آوانویسی 
برابر   sahar با   کامال   t3r آوانویسی  
با عبری    t  معموال   . همچنانکه  است 
مصری    3 و  است  برابر   )samekh)s
 . شود  می  خوانده   h )he(با درعبری 
shrکامال  با    t3r آوانویسی   بنابراین  

درست است .«
گوناگون   زبانهای   که  نیست   شکی 
دارند.  آوا  یک  برای   چداگانه  حروف 
بعنوان مثال  درزبان   انگلیسی   B  و  
V   هست ، درحالی که  دراسپانیولی  

هردو   B  تلفظ می شوند.
 3-A study of Biblical story of Joseph,  
 Donald B. Redford. Also Egyptian
 loan words and transcriptions,
 T.O. Lambdin. 
4-  Les  decouvertes des  Ras Shamra
et L’Ancien Taestament, R.H.R.
Dassaud.
5- Agyptischen Personennamen, 
Herman Ranke.
6- ” Prices and wages  in Egypt in 
the  Ramesside Period,“ in Cahiers
 d’histoire mondial, No.4 , 1954
Also ” Un Document sur la vie chere
a thebes au  debut  dela  XVIII 
dynastie“ , in Bulletin of the Societe 
Francaise d’Egypt, No 12, 1953, E. 
Drioton.
7- Midrash Bereshith Rabbah 89,
Tanchumah, Mikkez 3, Sefer Ha-
Yasar
8- Topographical Bibliography of
 Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts
Reliefs and paintings, Bertha Porter
and Rosalind Moss.
بجای   مقدس   کتاب  فارسی  ی  درترجمه   -9
آمده  حنوط  کردن   Embalming)مومیایی 
است . درصورتیکه  درفرهنگ معین  زیر حنوط 
که  کافور   مانند  معطر   داروی   «: است  آمده 
او  زنند. تا دیری  پس از غسل میت  به جسد 
مترجمان   مسلمًا  نگردد.«  متالشی  و  بماند  
فارسی آگاهانه  مومیایی را  حنوط ترجمه کرده 
نمی  طول  روز  چهل  حنوط   که  درحالی  اند. 

کشد)مترجم(

اثر: احمدعثمان               ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

داستان یوسف ایپمبر
براساس اسناد تاریخ مصر

-10 -

10- Hyksos and Israelite Cities,,
.W.M.Flinders Petrie

11- « The Tombs of Djebuti and  
Antef“, in Studies in  Honor of F.Lt. 
Griffith , N.de G. Davis;idem the 
Tomb of Amenemhet, Alan Gardiner

10 
شهرهای گمشده

گذشته ازشواهدی که درفصل پیشین  
داده شد، حامیان  تئوری  هیکسوس 
معضل   یک  با  دوم   رامسس   تا-   -
یوسف   ی  خانواده  که  هستند  روبرو 
ازفحوای   گزیدند.  سکنی  کجا   واقعا 
بر  چنین  پیدایش   سفر   داستان 
خاطر  به  اسرائیلیان   که  آید   می 
اینکه  شبان بودند  و بنظر مصریان » 
ناخوشایند«  می آمدند ، درمنطقه ای  
شاهی  کاخ   دوراز    » » جوشن  بنام  
ورنجش  آزردگی  باعث  که   جائی   ،
سکنی   ، نشوند   مصری  میزبانان  
بر  به سفر  خروج  وقتی  اما   گزیدند. 
می گردیم آنان را دم در کاخ  فرعون 
پنهان  از  گزارشی   بعداز   . یابیم  می 
ماهگی   سه  درسن  موسی  کردن  
فرعون   اینکه   برای   ، نیزارها   دربین 
کودکان   ی  همه  بود  داده  دستور  
درتورات  شوند.  کشته  باید   یهودی 

می خوانیم :
نهر  به  برای غسل   فرعون   » ودختر 
به کنار نهر می  فرود آمد و کنیزانش 
نیزار   درمیان  را  تابوت  پس  گشتند. 
دیده کنیزک خویش را فرستاد تا آن 
را بگیرد. وچون آن را بگشاد  طفل را 
پس   . بود  گریان  پسری   دیدوواینک 
از  این   وگفت  بسوخت  بروی  دلش 
)سفر خروج   ». است  عبرانیان  اطفال 

، باب دوم: ۵ و ۶(
واخراج   یهودیان  کشیدن   بردگی  به 
را   از سفر خروج  بزرگی   بخش  آنان  

دربرگرفته است :
»  اما پادشاهی دیگر  برمصر برخاست 
که ی.سف را  نشناخت . و به قوم خود 
ما   از  اسرائیل   بنی  قوم   همانا  گفت  
ایشان  با  زورآورترند.بیائید   و  زیاده 
زیاده  مبادا که  رفتارکنیم  به حکمت  
جنگ   چون  که  شود   وواقع  شوند  
ما  با دشمنان   نیز   ایشان  آید   پدید 
همداستان  شوند و با ما جنگ  کرده از  
زمین  بیرون روند. سرکاران برایشان 
گماشتندتا ایشان  رابه کارهای  دشوار  
شهرهای  فرعون   سازندوبرای  ذلیل 
خزینه  یعنی فیتوم و رعمسیس را بنا 
کردند. لیکن  چندان که  بیشتر ایشان 
متزاید  زیادتر   ساختند   ذلیل   را 

اسرائیل   وازبنی  گردیدند  منتشر  و 
احتراز می نمودند. ومصریان   از بنی 
گرفتند.  خدمت  ظلم   به  اسرائیل  
وجان های  ایشان را  به بندگی سخت  
به گل کاری  وخشت سازی  وهرگونه 
 »... ساختندی  تلخ   صحرائی   عمل  

)سفر خروج ، باب اول :8-14(
بدین ترتیب  وضعیت  دقیقًا خالف آن 

چیزی است  که باید انتظارداشت .
گفته   ، بودند  شبان  که  هیکسوس  
رادرعلفزارهای   خودشان   که  شده  
باید  حال   کردند،  منزوی   دوردست 
مایه   اسرائیلیان   که  شویم   متقاعد 
تنفر ، درچند قدمی  کاخ فرعون  می 

زیستند.
»ایداء  دنبال  به  که  خود»خروج«  
را   آن  یوسف  و  داد  رخ  یهودیان« 
از  شده  گفته   ، بود  کرده  بینی  پیش 

»رامسس« آغاز شد.
به  رعمسیس   از  اسرائیل   بنی  و   «
) سفر خروج  سوکوت کوچ کردند...« 

باب دوازدهم:37(
از آنجا که هیچ مدرکی  تاریخی  برای

تعیین  جتی تقریبی  جوشن و آواریس
شهرهای   « یا  هیکسوس   پایتخت 
/ رامسس  و  /پتیوم  فتیوم  خزینه« 
رعمسیس وجودندارد ، داستان یوسف  
درتورات  موضوع  دونظر مخالف  بوده 
است . بعضی ، وهمچنین کلیسا  ، آن 
را  کامال گزارشی خیالی  از وقایع می 
دانند ؛ عده ای دیگر  ضمن رّد آن  ، 
از  ای   مجموعه  را  یوسف  ی  قصه 

داستانهای  اساطیری می دانند.
به  شروع   مصر  زمانی    ، هرحال  به 
بازیابی  خاطره ی گذشته  بسیاردور 

فرانسوا شامپولیون  ژان  خود کرد که 
برجسته  دانشمند   )1790-1832(
وجوان فرانسوی  با تکمیل  رمز گشایی  
روزتا«   سنگ   « هیروگلیوفی   بخش 
مصر  ی  گذشته  برتاریخ  نوی   فروغ 
به  متعلق  ظاهراً  که  سنگ   . انداخت 
معبدی بوده است ، زمانی  کشف  شد 
که نیروی  اعزامی به رهبری  ناپلئون 
بناپارت  به تعمیر  استحکامات نظامی  
درشمال » رشید«  واقع در سمت چپ  
ساحل نیل  درشرق  دلتا مشغول بود.

زیادی  ی  عالقه  شامپولیون  کار 
مصری  جات  عتیقه  برای  دراروپائیان 
توجهی   قابل  امید  ی  اضافه  به   ،
نژاد   « داستان   تطبیق   یافتن   برای 
 . اسرائیلیان«  و »خروج«  برانگیخت 
المللی   بین  هجوم  همچنین   امر  این 
رابرای کشف گنجینه های گذشته ی 

مصر به دنبال داشت .
از نخستین چپاولگران ، یک ایتالیائی  
نام به  متظاهر  و  وغریب   عجیب 
جووانی بلزونی«  دانشجوی هیدرو لیک
وقدی پیکر  غول  بااندامی  بودکه   

 » بطول  شش فوت و هفت ایچ  و شانه 
العاده داشت  نیروئی فوق   ، پهن  های 
. وی پیش از اینکه به امید  فروختن 
آبیاری  بمنظور  هیدرولیک   دستگاه  
فردی  بعنوان    ، شود   مصروارد  به 
نیرومند  درتآتر  سادلرز ولز  لندن  و 
پروژه  که  زمانی  کرد.  می  کار  سیرک 
ی آبیاری  اش درمصر  ناموفق از آب 
آوری   جمع  رابرای  نیرویش    ، درآمد 
یکار  آرامگاهها  وغارت  عتیقه  اشیاء 
بوسیله ی   بلزونی در 1817   . انداخت 
بریتانیا   هنری سالت  کنسول دائمی  

تنه ی  نیمه  تا  استخدام  شد  درمصر 
باارزش  رامسس دوم وقطعات   عظیم 
موزه  به  را  تبس  در  شده   کشف 
به  بعداً   او  دهد.  انتقال  بریتانیا   ی 
دراصل   . پیوست  کارناک  حفاریهای 
کشف  را  »آیه«  آرامگاه   که   بود  او 
کرد.) آیه  مدت کوتاهی  بعداز مرگ 
او  بازهم  کرد(   سلطنت  توتانامون 
یافت  را   تبس  آرامگاههای   که  بود  
کرد  باز  را  آرامگاه   که  شش  جائی   .
. دربین  آنها مقبره ی ستی اول  پدر 
رامسس دوم بود. رامسس دوم  همان 
کسی است  که چهره ی شاخص برای 
پژوهشگران  کتاب مقدس  بود؛ همان 
اول  ی  دوره  در  که  نامی  بی  فرعون  
گرفتند. قرار  ستم  مورد  یهودیان 

که  ای  بدقواره   مأمور  بلزونی   بعداز 
کارل   ، کرد   وارد  خسارت  بیشتر  
باستان   )1810-1884  ( لپسیوس  
وظیفه   انجام  برای  که  آلمانی  شناس 
اورا  که  بکارپرداخت  بود  مجهز  بهتر 
بعد از شامپولیون  شایسته ترین می 
دانند. او بین سالهای  1842 تا 184۵ 
هیئت اعزامی  پروس را  رهبری کرد.

که دربین آنان چند نقشه بردار ماهر 
بود   گروهی  مجهزترین   این  بود. 
شده  اعزام   مصر  به  وقت   آن  تا  که 
فیوم«   البیرنت   « لپسیوس   بود. 
ساختمانی مربوط به دوره ی رامسس 
به  اینکه   از  کردقبل  حفاری  هارا  
ودرشمال   درسودان   جنوب خرطوم  
کند.  سفر  سینا   صحرای  شرقی  
واقعیت   بااین  توان   می  اورا  کوشش 
که توانست  پانزده هزار  اشیاء  عتیقه 
بفرستد   کشورش   به  را  گچی  وقالب 
ارزش  با  هرحال   به  کرد.  ارزیابی   ،
دانشجویان  به  او   خدمت  ترین  
عظیم    اثر  تألیف   شناسی   مصر 
Denkmaler  بود  که شاهکار  مصر 
شناسی  بشمار می رودودرآن  متون 
کرد. وترجمه  آوری  جمع  را  مصری 

کنجکاو  شخصیت  لیپسیوس   بعداز 
دیگری  درصحنه ظاهر شد. این بار  از 
فرانسه شخصی بنام  » فرانسواماریت 
پاشا« اهل بولونی در 18۵0 بنمایندگی  
تا  ازپاریس به مصر  اعزام شد   لوور  
کند.  گردآوری  را  خطی   های  نسخه 
اما  برنگشت  لوور   به  هرگز  ماریت  
خدمات   ریاست  جدید  شغل  درعوض 
برعهده  درقاهره   مصررا  آثارباستانی 
گرفت . وی سی سال  درمصر ماند  و 
از  ای   درگستره  را   مکان  وپنج  سی 
حفاری  مدیترانه   جنوب  تا  آسوان  
یافتن  او   مهم  دربین کشفیات   کرد. 
 . دوم   رامسس  مشهور   ی  مجسمه 
پیداشده  شاه   همین  یادبود   بنای 
درتانیس  درشرق دلتابود.        ناتمام   

مجسمه رامسس دوم

مومیایی آمهوتپ
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خانواده منصوری
از: فریدون علوی

داستان کوتاه واقعی 

از سالهای دور در اهواز با علی منصوری 
دبستان  بودیم،  مدرسه  هم  و  دوست 
و  هوشیار  دکتر  شد  بعد  که  نمونه 
خانواده  آنها  فاطمی.  کریم  دبیرستان 
ای شریف ، محترم و خوشنام بودند که 
میکردند  کار  مطبوعات  کار  در  همگی 
در  اطالعات  نشریات  نمایندگی  و 
خوزستان را عهده دار بودند. هر دو ما 
پس از تحصیل در تهران به شهر خوب 
، گرم و پر از جنب و جوش مان، اهواز 
بازگشیم. دوستی ما پس از ازدواج نیز 
بصورت خانوادگی ادامه داشت و در پاره 
ای کارهای اجتماعی با هم کار میکردیم. 
آنسالهای پیش از انقالب ، اهواز و آبادان 
حال و هوای دیگری داشت. همه چیز و 
همه کس در حال سازندگی و پیشرفت 
بود. اقتصاد، هنر، صنعت ، تفریحات و 
خالصه همه چیز داغ و تر و تازه بود . 
تا اینکه انقالب شکوهمند اسالمی از راه 

رسید و کاسه و کوزه همه را بر هم زد.
 پدر و مادر علی به مشهد کوچ کردند 
امام  »مجاور«  ها  آنروزی  اصطالح  به  و 
رضا شدند و علی کار پدر را با شایستگی 
ادامه میداد. همسرش لیدا که از خانواده 
و  باردار شد  بود  عدل  محترم  و  اصیل 
را  مشکالتی  احتمال  او  پزشک  چون 
بود  کرده  بینی  پیش  زایمان  زمان  در 
برای  را  بر آن شد که همسرش  ، علی 
زایمان نزد برادرش به آمریکا بفرستد . 
در پائیز سال 13۵8 یعنی حدود یکسال 
پس از انقالب لیدا پس از گرفتن ویزا به 
ماهی  برادرش چند  نزد  و  رفت  امریکا 
حالی  در  نشست.  زایمان  انتظار  به  را 
که چند روزی بیشتر به زایمان نمانده  
،قرار میشود که علی از اهواز و پدرش 
به  تا  کنند   پرواز  تهران  به  مشهد   از 
همراه پدر و مادر لیدا  تولد نوزاد را که در 
آمریکا بدنیا میامد دور هم جشن بگیرند. 
علی پس از ورود به تهران به منزل پدر و 
مادر لیدا رفته و منتظر ورود پدر میشود 
تا پس ازرسیدن به فرودگاه مهرآباد به 
او ملحق شود.کمی بعد پدرش از مشهد 
اتفاق  به  که   میگوید  و  میزند  تلفن 
یکی از دوستانش سفر میکند و ضمنا 
چون هواپیمایشان حدود نیمه شب در 
نمیخواهد  مینشیند  زمین  به  مهرآباد 
زحمتی برای خانواده عدل ایجاد کند لذا 
پس از ورود به اتفاق دوست همراهش  
به هتلی خواهند رفت و فردای آنروز به 

دیدارش خواهد آمد.

به علی در  آمریکا  از  لیدا  این حال  در 
تهران تلفن کرده و میگوید که دردهای 
زایشگاه  راهی  و  شده  شروع  زایمان 

است و میگوید که پس از وضع حمل با او 
تماس خواهد گرفت. شور وهیجان علی 
و البته پدر و مادر لیدا را میتوان حدس 
زد. کمی  بعد لیدا دوباره تماس میگیرد 
و اطالع میدهد که در بیمارستان است 
و ظاهرا نوزاد امشب بدنیا نخواهد آمد 
و ده بیست ساعتی تا تولد فاصله دارد. 
ساعاتی دیگرعلی به اصرار پدر و مادر 
زن به اطاقی که برایش مهیا شده رفته 
عمیقی  بخواب  مطالعه  کمی  از  پس  و 

فرومیرود.
پاسی پس از نیمه شب علی با زنگ تلفن 
از خواب میپرد،  با تپش شدید قلب  و 
صدای  برمیدارد.  را  گوشی  شتاب  با 
هقهقه  که  است  لیدا  همسرش  شیون 
امان گفتارش نمیدهد. علی با وحشت 
میپرسد که آیا برای نوزاد اتفاقی افتاده 
یا نقص عضوی دارد ؟ ولی لیدا همچنان 
ندارد.  زدن  حرف  توان  و  میزند  ضجه 
با  میگیرد  آرام  کمی  وقتی  باالخره 
کلمات بریده میگوید که خبر را شنیده 
و بسیار متائثر و متاسف است. علی هاج 
و واج میپرسد چه خبری را شنیده ای؟ 
لیدا میگوید پنهان کاری سودی ندارد 
سقوط  خبر  آمریکا  های  تلویزیون  و 
به  مشهد  از  امشب  که  را  هواپیمائی 
علی  اند.  کرده  اعالم  آمده  می  تهران 
بی خبر از همه جا او را به آرامش دعوت 

کرده و میگوید که از این واقعه خبری 
ندارد ولی او را در جریان خواهد گذاشت 
و در میان اشک و زاری های همسر و 
شوک و غم از دست دادن پدر به زحمتی 

او را آرام کرده گوشی را میگذارد.
بالفاصله به فرودگاه مهرآباد تلفن میکند 
خبرنگار  بعنوان  خود  معرفی  ضمن  و 
روزنامه اطالعات درخواست میکند که 
گزارش  او  به  را  سقوط  جزییات  خبرو 
دهند. به او میگویند که اخبار کامل به 

وقتی  ولی  داده شده  پارس  خبرگزاری 
او اصرار کرده و میگوید که پدرش در 
آن پرواز جزء مسافران بوده و میخواهد 
و  اند  مانده  زنده  کسانی  آیا  که  بداند 
لیست مسافران  که  میکند  درخواست 
را برای یافتن نام پدرش را بررسی کنند 
. مقام مسول در فرودگاه میگوید امکان 
بسیار  مسافران  یا  مسافر  ماندن  زنده 
آقای  نام  دیدن  از  پس  و  است  ناچیز 
که  میگوید  پرواز  لیست  در  منصوری 
متاسفانه ایشان در هواپیما بوده اند و به 

او تسلیت میگوید.
دوست من علی تا صبح در اطاق منزل 
پدر همسرش قدم زنان اشک میریزد و 
یاد پدر ، مهربانی های او و اینکه چقدر 
آرزوی دیدار اولین نوه اش، فرزند علی و 
لیدا ، را داشت دلش را به درد می آورد. تا 
روشن شدن آسمان و برآمدن افتاب صبر 
میکند و در حالیکه عاجز از گفتن این 
خبر به مادر بود با انگشتانی لرزان شماره 
تلفن منزل پدر و مادرش در مشهد را 
میگیرد. مادر گوشی را بر میدارد و علی 
با بالتکلیفی و سرگردانی سالم و علیکی 
میکند و پس از گفتن چند جمله بی سر 
میگوید  مادر  خبر؟  چه  میپرسد  ته  و 
هیچ و اضافه میکند که خبرها که باید 
پیش تو باشد. از زائو چه خبر؟ علی در 
جواب میگوید که هنوز خبری نیست و 

بابا چه  از  به خود جرات داده میپرسد 
به  وقت  دیر  چون  میگوید  مادر  خبر؟ 
تخت خواب رفت هنوز بیدار نشده! علی 
گیج و پریشان میپرسد ایا بابا در خانه 
و خواب است؟ مادر میگوید که قبال هم 
گفته است که بله در خواب است. علی 
فریاد میزند که بیدارش کن، همین االن 
بیدارش کن. مادر با لحنی دلشکسته از 
نحوه گفتارعلی میگوید صبر کن. پس از 
چند دقیقه که برای علی چند سال بنظر 
میرسید، صدای خواب آلوده پدرش را از 
آن سوی خط تلفن میشنود  که با لحنی 
مادرت  سر  چرا  میگوید   بار  سرزنش 
داد میزنی؟ حاال این علی بود که گریه 
اینبار  را سر داده و فریاد های دیگری 
هر  از  برآورد.  حلقوم  از  شادی  سر  از 
دو سوی تلفن موج سوال بود که سیل 
گونه به طرف دیگر جریان داشت. پدر 
سالمت  و  زایمان  مشکالت  از  نگران 
مادر و نوزاد بود. علی اطمینان میدهد 
که همه چیز خوب است. هیجان کم کم 
فروکش میکند  تا علی سوال اصلی را 
به داو اندازد،  که : پدرم ، چه شد که با 
هواپیما نیامدید؟ آقای منصوری میگوید 
، چیز مهمی نبود و با پرواز امشب خواهم 
آمد. سوال تکرار شد : چرا نیامدید؟ پدر 
میگوید : مسافران همگی سوار هواپیما 
شدیم و به انتظار بسته شدن در و پرواز 
بودیم که یکی از ماموران هواپیمائی ملی 
که  کرد  اعالم  بلندگو  در  هما(   ( ایران 
هواپیما کامال پر است و جای خالی وجود 
ندارد ولی پزشکی که برای دیدار کوتاهی 
به مشهد آمده مجبور است برای معالجه 
فوری یکی از بیمارانش هر چه زودتر به 
اگر در میان مسافران  تهران برگردد و 
کسی حاضر شود جای خود را به آقای 
و  زیبا  عملی  اینکه  ضمن  بدهد  دکتر 
انسانی انجام داده است با پرواز فردا او را 
به تهران خواهیم فرستاد  ، منهم که کار 
و عجله خاصی نداشتم با میل و رغبت 
داوطلب شدم و مسافران، خدمه پروازی 
و آقای دکتر مرا که کار بزرگی هم نکرده 
بودم با تشکرات فراوان شرمنده کردند. 
حاال مگر چی شده؟ علی ماجرای سقوط 
هواپیما را به اطالع پدر میرساند و آنوقت 

نوبت اوست که ناله و فغان سر دهد. 
علی پس از خداحافظی به اطاق لیدا در 
زند.  می  زنگ  آمریکا  در  بیمارستان،  
میدارد.  بر  را  گوشی  خستگی  با  لیدا 
دیگری  برای  خوبی  خبرهای  دو  هر 
بودن  زنده  که  بود  علی  ابتدا  داشتند. 
پدر را بشارت میداد و لیدا در برابر و با 
شادی بی حد ، تولد دخترشان و سالمت 
کامل او را اعالم کرد و پیشنهاد کرد که 
به شکرانه سالمت او و پدر بزرگش نام 

»مژده «را بر او بگذارند.
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درشماره پیش چهار مورد ازانگیزه ی 
تهاجم واژه های عربی به زبان فارسی 
دری رابرشمردیم واینک دنباله آن را  

بررسی می کنیم :
رونق  وشاعری  شعر  بازار  وقتی   -۵
قافیه  درتنگنای   شاعرانی    ، گرفت  
وترکیب  ها  واژه  از  ناگزیر   ووزن 
وبرخی  اند  گرفته  بهره  عربی  های  
های   واژه  کاربردن   دربه  شاعران   از 
اند0  شناخته  نمی  حدومرزی  عربی  
همانطور که  درباره ی دبیران  وکاتبان  
نیز  شاعران    ، شد  گفته   وواعطظان 
برای  فضل فروشی  ونشان دادن دانش  
وبرتری خود  از آوردن  واژه ها  وجمله 
های عربی  ، کوتاهی  نکرده اند0 حتی 
بیت   نیمه  که  اند   سروده  شعرهایی  
آن فارسی ونیمه ی دیگر عربی است 
گفته  ملمع  شعر   گونه   این  به  و   0
اندودرجایی  حتی  بیت های  فارسی 
و بیت های عربی  رادرغزل  یا قصیده  
بویژه  اند0  قرارداده  هم   سر  پشت 
متداول  شعری   صنایع  که  هنگامی  
درشعر   صنعت   کاربردن   وبه  شد  
درجه مهارت  وتسلط  شاعررا نشان  
عربی   های  واژه  واردشدن   داد،   می 
وبسیاری  گرفت  فزونی  شعر   درزبان 
وتفنن   ابتکار   به   دست  شاعران   از 
شاعری    ، مثال   برای  درشعرزدند0 
قصیده ای  ساخته  دریک صدوپنجاه  
های   بیت  یا  ابیات   میان  از  که  بیت  
ی  قصیده  توان   می   ، قصیده   آن 
درآورد0  دیگری   وزن  وبه  دیگری  
ملزم  خودرا  خودنمایی  برای  شاعران 
های  بیت  درتمام   که  اند   کرده  می 
یک قصیده ، واژه ی ویژه ای را تکرار 
کنند ویا شعری بسازند  که فالن حرف  
کار  به  قطعه   یا  قصیده   درابیات   را 
که  ساخته   شعری   شاعری  یا  نبرند 
اگر  از نیمه  بیت های آن  را  هریک  
از  که   است  چنان   بخوانیم  ازپایان 
دراین  که  وپیداست    0 بخوانیم  اول 
تفنن ها  ودر تنگنای وزن  وقافیه  چه 
اندازه  از واژه ها  وترکیب های عربی  
0 شاعری قصیده  استفاده شده است 
ای  سروده که یک بیت ازآن را  به نظر 

خواننده گرامی  می رساند:
هم به تصوف ، هم به تکلف،

 هم به لطافت ، هم به نظافت
جوهرازهر، جان منور، 

روح مجسم ، جسم مطهر
از صنعت  اصطالح   به  که  بیت  دراین 
لّف نشر مرتب استفاده شده است  می 

توان  این بیت را  بصورت زیر خواند:
هم به تصوف ، جوهرازهر 

هم به تکلف جان منور
هم به لطافت روح مجسم 
هم به نظافت  جسم مطهر

ودبیران   وکاتبان   نویسندگان    -۶
شد،  اشاره  تر  درباال   که   طور  همان 
های  وترکیب  ها   واژه  بردن  کار   به 
عربی  رادلیل فضل  فروشی  وبرتری 
خود  می دانستند وبعضی از آنها  آن 
اندازه  دربه کارگیری  واژه های عربی  
راه افراط  پیموده اند  که آثار آنهارا  نه 

عرب  می فهمد ونه عجم 0
نویسی   وپیچیده  ُمغلق  روش   ، باری  
نامه ونوشته ها  به واژه ها  وآراستن  
وجمله های عربی  واستناد به  به آیه 
ها  وترکیب های عربی  )حتی  درنامه 
ها(  وعهدنامه  دولتی   رسمی  های  
0)البته  دراین  ادامه داشت  همچنان  
وجودداشته  نیز  هایی  استثنا  میان 
است 0( تاانقالب مشروطیت  به وجود 
آمد واین انقالب  ، یا دگرگونی  ، برای 
ُرنسانس   بمنزله ی   نیز  فارسی   زبان 
به  ازآن  چه    ، بود  زایی   دوباره  یا 
بعد  ساده نویسی  وسرودن شعرهای 
ساده ودرخورفهم همگان   تا حدودی 
کلی   دگرگونی  اما  پیداکرد  رواج 
پادشاهی   درزمان   ، ونوشتار   درزبان 
رضاشاه بزرگ  صورت گرفت 0 بویژه 
سازمان  فرهنگستان  که   هنگامی 
یافت  وآشکارشد  که دولت وحکومت  
است  دری  فارسی  زبان  پشتیبان  
0وزبان  یافت  رواج  نویسی   ساده   ،
فارسی دری  واردمرحله ی نوینی شد0 
گام  راه  دراین  وشاعران   نویسندگان 
 ، ازفرهنگستان  پیروی  وبه  برداشتند 
به  زیبایی ساخته شد وروز  واژه های 
روز  برگسترش  زبان فارسی  افزوده 

گردید0 وامید است که این راه وروش  
همچنان ادامه یابد0

 ، میهنان   هم  به  پایان  در  اکنون 
نویسندگان  وشاعران وهمه  به  بویژه 
 ، دارند  قلم  به  دست  که  کسانس  ی 

پیشنهاد می شود که:
یاواژه های  برای هرواژه ی عربی    -1
درزبان  را   آن  برابر  که  دیگر  بیگانه  
، وبرای همه قابل فهم  فارسی داریم  
است  ، واژه ی فارسی آن را بکارببریم 
0 برای نمونه نگوئیم وننویسیم دررأس 

ساعت ، بنویسیم درسر ساعت0
وجمع  ونحو  صرف  های  قاعده   -2
 0 نبریم  بکار  توانایی  درحد  را   عربی 
مثال ننویسیم شعرا، بنویسیم شاعران 
برای  است   ممکن  کار  این  البته   0
ولی  دشوارباشد،  کمی   نویسندگان 
برای  بویژه  و  می شود  عادت  بتدریج 

جوانان  آسان خواهد بود0
3- بهتراست  واژه های عربی وبیگانه 
فارسی جاافتاده ومردم  را که درزبان 
وبه  برند  می  کار  به  وبازار  کوچه 
اصطالح  این گونه واژه ها  شناسنامه 
خود  حال  به   ، اند  گرفته  ایرانی   ی 

بگذاریم واز تغییر  آنها بپرهیزیم 0
که  نباشیم   ومقید  نشود  کوشش   -4
تلفظ   و  اِعراب  با  را  عربی  های   واژه 
که  همانطور  بلکه    ، بکارببریم  عربی 
عربها  واژه های بیگانه را  ُمعرب می 
کنند  ما نیز درتلفظ واژه های بیگانه  
، آن  تلفظی را که برای فارسی زبانان  

آسانتروروانتر است بکار ببریم 0

نامأنوس   های  واژه  گذاشتن  از   -۵
هایی  واژه  کردن   وزنده  فارسی 
 ، رفته  بیرون  اززبان  قرنهاست   که 
خودداری کنیم 0 چه تندروی  دراین 
کار وبه کارگیری  واژه های دورازذهن  
مردم  برای   نوشتاررا  فهم   وناآشنا، 
بازتاب  گمان   وبی  سازد  می  دشوار 

نامساعدی دارد0
علمی   های  واژه  درساختن   -۶
دربرابرواژه های  بیگانه ، تا می توانیم 
ازبهم پیوستن واژه های فارسی )واژه 
های ترکیبی( که فهم آن برای همگان 

آسان است ، استفاده نمود0
شد  کرده  اشاره  که  طور  همان   -7
فارسی   های  واؤه  ساختن  برای   ،
بهتراست  عربی   های  واژه  دربرابر 
نخست  برابر یا معادل  واؤه ی عربی 
فرانسه   ویا  انگلیسی  رادرزبانهای  
برابر   ، آنها   ی  تجزیه  وبا  کرد  پیدا 

فارسی آنهاراساخت 0
این  ی   نویسنده  نظر   به  درپایان  
فرهنگستان   به  نیاز  زبان    ، نوشتار  
های   وواژه  دارد   دولت  وپشتیبانی  
سلیقه  به  توجه   با  وشخصی   فردی 
زبان  کار   ، واژه  ها ودانش سازندگان  

رابرای  مردم  دشوار می سازد0
ناگفته  زیادی  های  وموضوع  ها  نکته 
موضوع  دراین   بحث  ناچار   وبه  ماند 
نوشتارهای  برای  گذاریم   می  هارا 

دیگر0

یادداشت ها:
1- مطالب  داخل گیومه اززنده نام  استادذبیح 
»قصه  کتاب  دیباچه  از  که  است  بهروز 
نوشتار   این  ی  نویسنده  تألیف  اسکندرودارا«  

نقل شده است 0
2- مطالب راجع  به واژه سازی  درزبان فارسی  
ایران فارسی  زبان  از جزوه ی  »  باختصار  نقل 
یاعربی«  اثر زنده نام  استاد ذبیح بهروز است 0
اند   فرموده  توجه  گرامی   3-  البد خوانندگان 
که شاعرزبردست  واژهی چرُخشت  وهمچنین 
یعنی   شیرزدن«   به  »انگشت  المثل   ضرب 
سعایت وسخن چینی را با چه زیبایی  بکاربرده 

است 0
4- سیم ومس وکات  واستوانه ازلوازم  پیل های 

الکتریکی  بوده که درقدیم 
درتلگرافخانه ها وتلفن خانه ها  مورداستعمال 
بقیه درصفحه 48

  زنده یاد دکتر اصالن غفاری - تگزاس
ایران گاهواره ی تمدن وفرهنگ   

زبان فارسی دری )بخش پایانی(
 بعضی ازنویسندگان  وکاتبان  ودبیران    دربه کارگیری  واژه های عربی آنقدر  راه افراط  

پیموده اند  که آثار آنهارا  نه عرب  می فهمد ونه عجم ۰
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درام  اقیانوس«   درمیان  نوری   «
M. L. Stedman عاشقانه ای است که

وبرمبنای  نوشته  را  آن   درسال 2012 
 Derek سیانغرنس«   درک  آن» 
Cianfrance  فیلمی را کارگردانی کرده 
چند  همکاری  محصول  فیلم    . است 
 . المللی است  بین  فیلمسازی  شرکت 
ازجمله :  دریم ورکز پیکچر،  ریالینس 
  ، میدیا  پارتی سیپنت   ، اینترتینمنت 

و هی دی فیلمز.
ستارگانی که دراین فیلم می درخشند 
 Michael Fassbender, عبارتنداز: 
 Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan
.Brown, and Jack Thompson
سینماهای  در  سپتامبر  دوم  در  فیلم 
اما در 4   . پرده آمده است  بر  آمریکا 
نوامبر در لندن  اکران عمومی خواهد 
شیر  جایزه  برای  فیلم  این   . داشت 
فستیوال  هفتادوسومین   به  طالئی 
آغازشده  اوت  از31  که  ونیز  فیلم  
وتا دهم سپتامبر ادامه دارد فرستاده 

شده است.
نقش  فیلم  دراین  فسبندر  مایکل 
جنگ  سرباز  کهنه  که  شربورن  تام 
فانوس  یک  متصدی  و  است  دیده 
نقش  دارد.   برعهده  را  است  دریایی 
همسرش ایزابل برعهده الیشیا ویکندر

راشل وایز
راشل 

است .آن دو روزهای پس از جنگ را 
می  سر  به  استرالیا   غربی  ساحل  در 
اقیانوس  دختر  امواج  روز  برند.  یک 
آورد  می  ساحل  به  باخود  را  ای  بچه 
یابند  می  زنده  را  طفل  که  دو  آن  و 
تصمیم می گیرند بصورتی غیر رسمی  
اورا بعنوان دختر خوانده بزرگ کنند.
گذارند. می  براو  را  لوسی«   « نام 

زندگی  شربورن  خانواده  که  جائی 
شهراست. از  مجزا  جایی  کنند  می 

مانده  بدور  گری  شهری  از   آنقدر 
را  دخترکی  توانند  می  آنها  که  است 
از امواج اقیانوس بگیرند و بدون هیچ 
و  نگهدارند  خود  پیش  اورا  مزاحمتی 

بزرگ کنند.
 اما با بزرگ شدن لوسی  تام وایزابل 
زنی  با  مواجهه  ودر  روند  شهرمی  به 
راشل  اورا  نقش  رونفلد)که  هانا  بنام 
می شوند  متوجه  کند(  می  بازی  وایز 
بصورت  دختر  یک  کردن  بزرگ  که 
غیرقانونی برایشان دردسرساز خواهد 
بود. واحتماال از عواقب آن پاره شدن 
این  بین  که  است  تنگاتنگی  ارتباط 

خانواده خوشبخت وجود دارد.
فاش  شربورن  خانواده   خالف  وقتی   
می شود پای  فداکاری عشق به میان 

می آید.
تام تمام تقصیرها را به گردن می گیرد 
و به زندان می افتد در حالی که ایزابل 
نیز ممکن است در میدان شهر عقوبت 
باخبراست  موضوع  از  که  هانا  ببیند. 
رهایی  برای  کاری  تواند  نمی  ازاینکه 
در  کشد.   می  رنج  دهد   انجام  تام 
این  حال لوسی) که نقش اورافلورانس 
خواهد  می  فقط  دارد(  برعهده  کلری 
که  داستانی  بماند.  ایزابل  پیش  
فرزند  سرگذشتهای  از  بسیاری  در 
عادی  امری  بصورت   خواندگی  

درآمده است .
فیلم ، ما بینندگان ایرانی را بیشتر به 

یاد فیلمهای فارسی خودمان 

می اندازد.
درمیانه ی فیلم تناقضی آشکار بچشم 
درامی  داستان  سو  یک  خورد.از  می 
پر قدرت است  اما درآگاه کردن ما از 
دردورنج ایزابل و وضعیت روانی که در 
، عاجز است.  با آن روبروست   عمل  
حد  از  بیش  شوهر  با  را  ما  کارگردان 
تنها  محور  خود  همسری  و  بخشنده 
نقش  در   فاسبندر  بازی  گذارد.  می 
تام  بازی قابل قبولی نیست و با ضعف 
هایی همراه است . فاسبندر و ویکندر  
پیش  هم  بپای  پا  فیلم   های  نیمه  تا 
می روند . زیبایی ویکندر و  احساس 
شادمانه ی او  تا این لحظه، عالی است 
اما ازنیمه ی فیلم ببعد هردو  بیشتر به 
بازی  فقط  و.  افراط کشیده می شوند 
است  قبول  قابل  هانا  درنقش   Weisz
که در اینجا، یک زن بیوه  پرازغم رابا 

قلب شکسته  مجسم می کند.
شاهد  اقیانوس«  درمیان  نوری   « در 
اجرای قوانین بی عاطفه هستیم که نه 
ونه  کانون گرم خانواده توجه دارد  به 
به خواست کسانی که به نوعی قانون 
کند.  عمل  نفعشان  به  خواهد  می 
با آنکه لوسی مایل است نزد  دراینجا 
خودش  رسمی  غیر  خانواده  و  ایزابل 
زن  داردو  دیگری  حکم  قانون  بماند 
وشوهررا ازهم جدا می کند درحالیکه 
آنها دخترک را از آب گرفتند و زندگی 
را به او بخشیدندو بهمین جرم اکنون 

باید مجازات شوند.

استرالیا  و  نیوزیلند  در  فیلمبرداری 
درسپتامبر 2014 آغاز شد .

اولین نمایش این فیلم درروز اول

 . بود  ونیز  فستیوال  در  سپتامبر   
اکران  درآمریکا  نیز  سپتامبر  وازدوم 
که  است  فیلمی  آخرین  این  شد. 
قراردادی  طبق  دیسنی   شرکت 
را  آن  دارد  پیکچر  ورکز  دریم  با  که 

درآمریکا توزیع می کند.
شرکت  توسط  فیلم  این  قراراست 
نمایش  به  نیز   روسیه  در    Arthouse

عمومی درآید.
دقیقه   132 فیلم  نمایش  زمان  مدت 

است .
تهیه  کلیفورد   دیوید هیمن و جفری 

کننده های فیلم هستند  

جروم سیلبرمن )تولد11 ژوئن،  1933 
درمیلواکی ویسکانسین - مرگ در 29 
اوت 201۶ در استامفورد کنتیکت(، که 
نام هنری جین وایلدر شناخته می  با 
فیلمنامه،  تئاتر،  و  سینما  بازیگر  شد 
بود  نویسنده  و  کارگردان   ، نویس 
طرفدارانش  خندانیدن  از  سرانجام 
مرگ خود  با  ن  بجای  و  دست کشید 

اشک آنهارا جاری ساخت.
صحنه  روی  بر  را  خود  کار  وایلدر 
یک  در  او  نقش  اولین  و  کرد  آغاز 
بازی  تلویزیونی »  از مجموعه  قسمت 
نقش  اولین  بود.   19۶1 درسال  هفته« 
یک  کشیدن  تصویر  به  او  سینمایی 
که  بود  کالید  و  بانی  درفیلم  گروگان 
نقش  اولین  کرد  بازی   19۶7 درسال 
عمده ی وایلدر لئوپولد بلوم در سال 
19۶8 بود که اورا نامزد دریافت اسکار 
برای بهترین هنرپیشه نقش دوم  کرد. 
.این اولین همکاری وایلدر  با نویسنده 
دیگر  بود،  بروکس  مل  کارگردان   /
کارهای او با مل بروکس عبارت بودند 
»فرانکشتاین  و  داغ«  زینهای    « از 
نوشتن  در  وایلدر  که   ،1974  » جوان 
بهمراه  و  داشت،  همکاری  سناریو 
برای  اسکار  نامزد جایزه  بروکس   مل 
شدند.  اقتباسی  فیلمنامه  بهترین 
وایلدر به خاطر ایفای نقش ویلی وانکا 
شکالت  کارخانه  و  وانکا  »ویلی  در 
سازی« )1971( و برای چهار فیلم که 
شهرت  کردبه  بازی  پرایر  ریچارد  با 
بودند  عبارت  چهارفیلم  این  رسید. 
 Stir Crazy  ,)1976(  Silver Streak از:  
 See No Evil, Hear No Evil  ,)1980(
 .)1991(  and Another You  ,)1989(
سناریوی   ونوشتن  کارگردانی  وایلدر 
چند فیلم خود، از جمله زنی درلباس 

قرمز )1984(را برعهده داشت.
رادنر،)عکس  گیلدا  او  سوم  همسر 
بودکه   سینما  هنرپیشه  چپ(  سمت 
و  بود  همبازی  فیلم،  سه  در  او  با 
هم  کارگردانی  جین  آخررا  دوفیلم 
از   1989 درسال  کیلدا  است.  کرده 
جین  و  درگذشت  تخمدان   سرطان 
آگاهی  برای   خودرا  فعال  مشارکت 
کرد  آغاز  ها،  سرطان  درمان  و  دادن 

برای  گیلدارادنر  مرکز  برپایی  ودر 
درلوس  تخمدان   سرطان  تشخیص 
کردوهمچنین  مؤثری  کمک  آنجلس 
در تأسیس باشگاه گیلدا نیز همراهی 

داشت.
رادرسریال  خود  نقش  آخرین  جین 
کرد  2003ایفا  سال  در   Will & Grace
و  بود  میهمان  هنرپیشه  نقش  که 
جایزه امی رابرای اجرای بهترین نقش 
هنرپیشه میهمان نصیب او کرد وازآن 
نوشتن  به  را  خود  توجه  وایلدر  ببعد 
معطوف کرد. خاطرات او در سال 200۵ 
منتشر شد، مرا ببوس مثل یک غریبه: 
هنر؛  و  عشق  برای  من  وجوی  جست 
 ،)2007( من  فرانسوی  فاحشه  رمان 
از  ای  مجموعه  نبود)2008(  که   زنی 
داستان، این چیست که به آن عشق 
میگوئیم؟ )2010(؛ و چیزی که شما را 
به یاد بیاورد )2013( از جمله کتابهای 

اوست .

خانواده جین وابلدر
)بائر( و پدرش ویلیام  او  جینی  مادر 
اشیاء   فروشنده  و  سازنده  سیلبرمن  
جالب و نوظهور بود.پدراو یهودی بود 

روسیه  از  که 
آمریکا  به 
کرده   مهاجرت 
.پدربزرگ  بود 
هم  مادرش 
روس  مهاجر 
زمانی  او  بود. 
بود  ساله   8 که 
به بازیگری دل 
درآن   . بست 
مادرش  زمان 
به تب رماتیسم 
شده  دچار 
پزشک  و  بود 
گفت  جین  به 
توانی  می  تا 
مادررا بخندان.

فعالیت  شاهد  سالگی   11 درسن 
آموختن  ی   درزمینه  خواهرش  های 
برروی  نقش  ایفای   و  هنرپیشگی 

و  آموختن  شیفته  نیز  او  بودو  صحنه 
کسب تجربه در زمینه ی هنرپیشگی 
آیا  از معلم خواهرش پرسید که  شد. 
می تواند برای آموختن فن هنرپیشگی 
به کالس او بیاید؟ معلم در پاسخ گفت 
اگر به سن 13 سالگی رسیدی وهنوز 
داشتی  عالقه  شدن  هنرپیشه  به 
خواهم  شاگرد  بعنوان  ترا  آنموقع 
پذیرفت . یک روز پس از آنکه وایلدر 
به سن 13 سالگی رسید  به معلم تلفن 
خود  کالس  به  را  جین  اوهم  و  کرد 
پذیرفت . وایلدر دوسال درکالس این 
معلم کسب تجربه کرد. وقتی به سن 
2۶ سالگی رسید نام »جین وایلدر« را 
برای شخصیت 
خود  هنری 
کرد. انتخاب 
جینی  مادرش 
سیلبرمن متوجه
 شـــد که در

نسین   یسکا و
فرزندش  هنر 
نمی  قدر  را  
دانند و آنچنان 
شایسته  که 
او  با  اوست 
نمی  برخورد 
اورا  لذا   شود 
به مدرسه بلک 
در  فوکس  
هالیوود فرستاد. در این مدرسه مورد 
قرار  جنسی  و  جسمی  اذیت   آزارو 
گرفت. دلیل اول آن بنظر خودش  این 

بود که او تنها یهودی کالس بود . پس 
از مدت کوتاهی مدرسه را رها کرد و به 
ویسکانسین باز گشت و فعالیت  پیگیرانه 
خودرا در تآتر محلی آغاز کرد . درسن 
دربرابر  خودرا  نقش  اولین  سالگی   1۵
تماشاچیانی که بلیط خریده بودند ایفا 
کرد. نقشی که بازی می کرد بالتازار  از 
نمایشنامه رومئو وژولیت  شکسپیر بود. 
او درسال 19۵1 از دبیرستان  واشنگتن 
در میلواکی فارغ التحصیل شد. اگرچه او 
همواره تأکید می کرد که یهودی است اما 

خدارا قبول نداشت .
اودردانشگاه آیووا به تحصیل  دررشته 
ارتباطات و هنر های نمایشی پرداخت 
ودرسال 19۵۵ ازاین مدرسه آیووا فارغ 
التحصیل گردید.  پس از کارهای متعدد 
ی که کرد درسال 19۶3 نقش اول را در 
Mother Courage and Her Children بازی 
کرد که درآن با آن بنکرافت همبازی بود.  
بروکس  مل  دوستش  به  اورا  بنکرافت 
معرفی کرد. مل بروکس همکاری با اورا 
آغاز کرد واز او تعهد گرفت که قبل از 
با  حتما  مدتی  بلند  هرقرارداد  امضای 
او مشورت کند.  این همکاری سالها با 

موفقیت ادامه داشت . 
اودرسال 19۶2 تا 19۶۵ با مری مرسیه 
 7 بمدت    19۶7 ازسال   . کرد  ازدواج 
سال با مری جان شولتز زندگی مشترک 
خودرا تشکیل داد و سومین همسرش 
نیز گیلدا رادنر بودکه از 1984 تا 1989 
اوت   29 در  سرانجام  کرد.  زندگی  بااو 
201۶ درخانه اش دراستامفورد کنتیکت 

براثر آلزایمر در83 سالگی درگذشت.

نوری درمیان اقیانوس

مرور فیلم                      غزاله یزدی

درک سیانفرنسآلیشیا ویکندر

 جین وایلدر

 
این بار دوستانش را گریاند
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درقسمت  اول این سلسله  نوشتارها، 
اشاره کردم  که درسال های ۵۶-13۵۵ 
با بیشتر ترانه سرایانی که درآن زمان  
 0 ام  کرده  وگو  گفت  داشتند   حیات 
)بسیاری از آنان خوشبختانه  هستند 
هم  وبعضی  درازباد   وعمرشان 
متأسفانه  رفته اند که یادشان گرامی 
باد( تمام این گفتگوها درابتدا برروی 
نوار »ریل« ضبط شده بود که این نوع 
وبجای  شد   خارج  ازرده  صوتی  نوار 
را  آن »کاست« آمد ومن گفت وگوها 
ازروی »ریل« به روی  »کاست« منتقل 
کردم 0 بعد  » کاست « جای خودرا  به 
»سی دی« داد که کیفیت کاری ودوام 
آن  از دوسیستم قبلی  به مراتب بهتر 
برروی  وگوهارا   گفت  بنابراین    0 بود 
دی«  البته »سی  که  بردم  »سی دی« 
هم دارد ازبین می رود0 باتوجه به این 
که عالوه برگفت وگو  باترانه سرایان  ، 
من درطول کار در رادیو ایران  با بیشتر 
نامداران  ایران دررشته های  گوناگون 
هنری  گفت وگو کرده ام  ، نگهداری  
یکی  دی«   »سی  و  »ریل«  همه  این 
سالهای  دراین  من  های  گرفتاری  از 
جابجایی  درغربت بسیار مشکل  بوده 
.  این هارا  دربیش از 20 جعبه  است 
ی بزرگ  مقوایی  درانباری  که اجاره 
کرده ام  جاداده  وهرماه مبلغی  بابت 
آن  می پردازم . باری ، منظور  ازاین 
توضیحات  این است که یافتن  یکی از 

کاری  است مشکل  این گفت وگوها  
ووقت گیر0 درنتیجه  با تمام کوششی  
با زنده  نتوانستم  گفت وگو  که کردم 
یاد  معینی کرمانشاهی  را پیدا کنم0 
خوانید   می  درزیر   آنچه   ، بنابراین  
برگرفته از منابع مختلف است، باضافه  

یادمانده های خودم .
***

خانمان سوز بود آتش آهی ، گاهی
ناله ای می شکند ، پشت سپاهی گاهی
پوید ، سلک سالطین  بشود  مقدر  گر 
گاهی براهی  خفته   خبر  بی  سالک 
قصه ی یوسف وآن قوم چه خوش پندی بود
به عزیزی رسد، افتاده به چاهی گاهی
هستی ام سوختی از یک نظر ای اختر عشق
آتش افروز شود،  برق نگاهی گاهی
روشنی بخش ازآنم  که بسوزم چون شمع
روسپیدی بود  از بخت سیاهی گاهی
عجبی نیست  اگر مونس  یاراست رقیب
گاهی گیاهی  هرزه  گل  بِر  بنشیند 
اشک در چشم ، فریبنده ترت می بینم
دردل موج  ببین صورت ماهی گاهی
ازکوی مرانم  نبَودعیب،  زردرویی 
جلوه برقریه دهد خرمن کاهی گاهی
با گریه دلت نرم کنم دارم امید  که 
بهرتوفان زده ، سنگی است پناهی گاهی

این یکی از غزل های معروف زنده یاد 
معینی کرمانشاهی است0 شاعر وترانه 
درترانه  تازه  ای  شیئه  که  سرایی 

سرایی ایران بوجود آورد.

شرح زندگی 
درپانزدهم   کرمانشاهی  معینی  رحیم 
در  درکرمانشاه    1301 ماه   بهمن 
شد0  زاده  سرشناس  ای  خانواده 
به  ملقب  معینی  خان  کریم  پدرش 
وزارعین  مالکین  از  معظم   ساالر 

کرمانشاه بود0
هم  از  زود  خیلی  رحیم  پدرومادر 
جداشدند ورحیم  دو خانمان بودوباید 

بطور جداگانه از آنها دیدن میکرد.
ودبیرستان   دبستان  دوران  رحیم 
ودرنوجوانی   گذراند   رادرکرمانشاه 
ابتدا به نقاشی عالقمند  شد و آثاری 
سیاه  تابلو  خودش   . آورد  بوجود  هم 

قلم  مسیح را دوست داشت 
با شاهنامه فردوسی  درهمین دوران  
واشعار   آن  خواندن   وبه  شد  آشنا 
لزرگان   دیوان سایر  و  ، سعدی  حافظ 
پرداخت.وخود  ایران  شعرکالسیک 
وبانامهای  پرداخت  شعر  سرودن   به 
مستعار »عشقی« ، » شوقی« و »امید« 
کرد. پس  می  ومنتشر  گفت  می  شعر 
گذاشت  کنار  هارا   تخلص  چندی   از 
را  هایش  وترانه  اشعار  پس  وازآن 
معینی کرمانشاهی منتشر  نام  بهمان 

کرد.
دوران  گذراندن  از  پس  رحیم 
پدرش  زراعت  از  چون   ، دبیرستان 
مواظبت می کرد  وسرپرستی کارهای 

داشتونمی  به عهده  را  پدر  کشاورزی 
برود  بیرون  زادگاهش  از  توانست 
کرمانشاه   در  هم   زمان  ودرآن   ،
نداشت   وجود  دانشگاهی  و  دانشکده 
دهد.  ادامه  تحصیالتش  به  نتوانست 
عمر   پایان  وتا  کرد   ازدواج  درجوانی 
پراز مهری  در کنار همسرش  زندگی 

داشت.

سرکشی
که  هایی  ودرگیری  ها  درجریان 
 ، است   بحث  این  از  آن  خارج  شرح 
رسدواموال  می  قتل  به  پدررحیم  
وزندگی  خانواده غارت می شود. این 
وقایع  ناگوار  نوعی سرکشی درشاعر 
ودرسال  آورد  می  بوجود  جوان  
1328  خورشیدی  به تنهایی روزنامه 
می  منتشر  غرب   سلحشور  بنام  ای 
تند   نوشتن  مقاله های  به  کندودرآن 
پردازد. درادامه ی  انقالبی می  تیز   و 
دولت  ازسقوط  پس   ، ها  فعالیت  این 
روزنامه   1332 درسال  مصدق  دکتر 
کنند   می  توقیف  را  غرب  سلحشور 
و  دستگیر  کرمانشاهی   ومعینی 
که  خود  شغل  واز  شود  می  محاکمه 
بود  کرمانشاه  در  سپه  بانک  کارمند  
اخراج می گرددوروانه ی زندان قلعه ی

 فلک األفالک  می شود.
تهران  به  نیز  اززندان   آزادی  از  پس 

کیخسرو بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت چهاردهم(

                ترانه های ماندگار  معینی کرمانشاهی
                                     * اوبانامهای مستعار »عشقی« ، » شوقی« و »امید« شعر می گفت ومنتشر می کرد. پس از

                                          چندی  تخلص هارا  کنار گذاشت وازآن پس اشعار وترانه هایش را بهمان نام معینی                      
                                         کرمانشاهی منتشر کرد.

                                   *  معینی کرمانشاهی  پس از آزادی اززندان قلعه فلک األفالک به تهران تبعید می شود
                                         که برای او بسیار سودمند است

تبعید می گرددکه درواقع تهران برای 
چون   . است  سودمندی  گاه  تبعید  او 
شدن   شکوفا  باعث  درتهران   تبعید 
ودرخشش او در ادبیات  وهنر گردید  
وشهرتی ماندگار  برای او درپی داشت.

ویژگی های ترانه های
 معینی کرمانشاهی

نخستین  ترانه ی معینی کرمانشاهی، 
ترانه ای است وطنی که درسال 1330 
وطن  ای  بنام  است  شده  ساخته 

پرستان که اینگونه آغاز می شود:
» ای وطن پرستان - قسم به ایران - 
غزلخوان....«   شدم   - میهن  عشق  به 
این آهنگ را خانم روحبخش خوانده 
است .) خانم عزت رضی ، خاله ی خانم 
پوران خواننده نامدار بود(  باورود این  
ادبیات  دنیای   به  سرا   وترانه  شاعر 
و  تازه   افکار   ، تازه   ابعاد   ، آهنگین  
ترانه سرایی  وارد  ویژه   های  نوآوری 

ایران گردید.
را  تمثیل   زبان  کرمانشاهی   معینی 
درترانه  بکار گرفت که به نام  »تابلو 
سرایی«  شهرت یافت 0 آغاز اینگونه  
که  بود  آبشار  ترانه  ُسرایی   ترانه 
وبا  بود  لشکری  بزرگ  از  آن  آهنگ 
صدای یاسمین  اجرا شد. یکی دیگر از 
این سبک  ، ترانه ی طاووس  باصدای 
پرویز  از  آهنگی  با  مرضیه   خانم 

یاحقی بود.
معینی  های  ترانه  دیگر  ویژگی  
های  ترانه  سرودن    ، کرمانشاهی 
عرفانی بود که درسال 1334  درترانه 
می  خودنمایی  من   آشنای  نام  با  ای 
کند  وعالیترین  نمود عرفان  درترانه 
که  گلها  ارکستر  اجرای  با  است  ای 
ساخته  تجویدی  علی  را  آن  آهنگ 
است  کرده  اجرا  را  آن  مرضیه  وبانو 

بنام چه خوش سوزی ای عشق.
های  ازترانه  دیگری  نوع  یا  و  ویژگی 
است   هایی  ترانه  کرمانشاهی  معینی 
مطرح  درآنها  بینی   جهان  نوعی  که 
ها   ترانه  این  مشترک   وجه   0 تست 
اندیشیدن.  بشر  به  و  است   انسان 
است  طبیعت   خشم  نمونه   بعنوان 
ترین   مهلک  از  یکی  انگیزه ی   با  که 
است  ایران سروده  شده  های   زلزله 
آن  آهنگ  که  خدا  صبر  ترانه   ویا   .
را  حسین صمدی  ساخته  و زنده یاد  

حسن شجاعی آن را خوانده است :
عجب صبری خدادارد!
اگر من جای او بودم ، 

همان یک لحظه ی اول ،
که اول  ظلم را می دیدم از 

مخلوق  بی وجدان 

جهان را باهمه زیبایی وزشتی ،
بروی یکدگر ویرانه می کردم...

ترانه های ماندگار
 معینی کرمانشاهی

معینی کرمانشاهی یکی از پرکارترین 
ترانه ُسرایان ایران است که با بهترین 
قرن   نیم  از  بیش  ایرانی  آهنگسازان 
همکاری داشته است وحاصل آن ترانه 
های   دربرنامه  اجرا  با  که  است   هایی 
جاودانگی  ُمهر  ایران   رادیو  گلهای  

خورده اند.

ترانه هایی با آهنگهایی  
از

 استاد علی تجویدی
کاری   دوران  ثمرترین   پر  از  یکی 
معینی کرمانشاهی ، همکاری  بااستاد 
که  است  تجویدی  علی  نام   زنده 
حاصل آن  بیش از جهل ترانه ماندگار 
ترانه  ومشهورترین   بهترین   . است 
هایی که زنده یاد  بانودلکش  خوانده 
سه  این  مشترک   محصول   ، است  
و  معینی   ، تجویدی  هنرمنداست: 
آشفته    : هایی  چون  ترانه   . دلکش  
 ، یادکودکی   ، منشین  تنها   ، حالی 

پشیمان شدم  ، سفر کرده وبازگشته.
ودوره ی دیگری  از شکوفایی معینی 
کرمانشاهی  ، همکاری  او با تجویدی  
وبانو مرضیه است  که ترانه های  زیر 
همکاری  این  حاصل  از  چندنمونه 

است:
عشق خود حاشا مکن ، رفتم که رفتم، 

خاطره ی یک شب و سنگ خارا .

معینی کرمانشاهی ، 

مرضیه ولشکری ها
 ) دل  )افسانه  من  خاموشم  چرا 

جوادلشکری ، آهنگساز
 ، لشکری  جواد   ، صحرایی  الله 

آهنگساز
دل غافل ، جوادلشگری ، آهنگساز

توبخوان(   ( باورم  شد  نمی  هرگز   
جوادلشگری ، آهنگساز

)توفان(  را  نبوده کسی  دوباره  عمر   
آهنگساز بزرگ لشکری 

صبح امید  آهنگساز بزرگ لشکری 
از  دیگری  های   ترانه  به  شود  ونمی 
که  نکرد   اشاره  کرمانشاهی   معینی 
آهنگسازان   دیگر  آنهارا   آهنهای 
هرکدام   که  اند   ساخته  نامدار  
درخشد  می  ایران  موسیقی  برتارک 
از  آهنگ   ، نوشین  خواب    : ازجمله 
پرویز یاحقی  با آواز  مرضیه  0 سروی 

وبیدی  یاحقی ومرضیه  
مینای   ، ده  طاقتم   ، بگذرید  ازمن 
خرم  همایون  از  آهنگ    ، شکسته  

وآواز مرضیه  
از  وتنظیم   آهنگ  شیراز   نرگس 
حبیب اهلل بدیعی  باصدای بانوشمس 
چون تورا دیدم  )زان دم که ترادیدم( 
آهنگ از مجید وفادار باصدای مرضیه
رازخلقت )دارم سئوالی ایخدا( آهنگ 
از انوشیروان روحانی  باصدای مهستی

وآوز  آهنگ  شاید  گذشته  بهارمن 
عمادرام

بوی  تو  کوی  خاک  )نسیم  بهار  بوی 
بهار می دهد( باصدای نادر گلچین

آثار چاپ شده

ها  کتاب  کرمانشاهی  معینی  از 
ومجموعه شعرهای زیر  چاپ ومنتشر 
ای   «  ، نوشین«  »خواب   : است  شده 

شمع ها بسوزید«  و» حافظ برخیز«  ، 
حکایت نگفته « ، » خورشید شب « و 
دوره ی ده جلدی کتاب » شاهکار« که  
تاریخ منظوم  ایران است ازپس حمله ی
حاضر. عصر  تا  ایران  به  اعراب   
 واین  شعر معروف اوست که در ترانه ی

مرضیه  صدای  با  رفتم   که  رفتم   
خوانده شده است :

من نگویم که بدرد دل من گوش کنید 
بهترآن است که این قصه فراموش کنید

عاشقان را بگذارید  بنالند همه
مصلحت نیست که این زمزمه خاموشکنید

 2۶ در  کرمانشاهی  معینی  یاد   زنده 
آبان ماه 1394 خورشیدی )17 نوامبر 
201۵ میالدی( در تهران درگذشت و.  

یادونامش گرامی باد. 

حبیب بدیعی پرویزیاحقی علی تجویدی

بانودلکش

بانو مرضیه
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کار  دستور  یک  اول  جهانی  جنگ 
به  آلمان  فیلم  صنعت  برای  جدید 
ارمغان آورد. با ورود آمریکا به جنگ 
لوندروف،  فن  اریک   ،1917 سال  در 
ژنرال ارتش، نتیجه گرفت که اقدامات 
ضد  عمومی  موج  با  باید  تری  شدید 
آلمان صورت بگیرد  ۰ تبلیغات ازاستودیو ی 
مجهز جدید دشمن می آمد. در تاریخ 
فرماندهی   ،1917 سال  دسامبر   18
عالی آلمان تشکیل UFA )یونیورسام 
A.G.(، را اعالم کردکه سرمایه  فیلم 
با  را  صنعتگران  و  برجسته  داران 
فیلمسازی  های  شرکت  بزرگترین 
شرکت  قرارداد0  درکنارهم  آلمان 
بود  تبلیغاتی  شرکت  یک  یونیورسام 
 . ساخت  می  فیلم  دولت  بنفع  که 
سینما  مورخین  از  یکی  که  همانطور 
رسمی   ماموریت  است،»  کرده  اشاره 
توجه  با  آلمان  برای  تبلیغ  یونیورسام 
این  بود.  آلمان  دولت  دستورات  به 
مستقیم  تبلیغ  در   تنها  نه  مآموریت 
بلکه همچنین   برروی پرده ی سینما، 
ویژگی  از  غیر مستقیم  بطور  ها  فیلم 
های فرهنگ آلمانی برخورداربودند و 
در راستای اهداف آموزش ملی ساخته 

می شدند.
 این هدف یونیورسام با فیلم » مادام 
توسط    1918 درسال  که   » دوباری 
کامال  شد   ساخته  لوبیش  ارنست 
مشخص گردید0 این فیلم یک انقالب 
داد.  نوید می  فیلم  را در هنر  نزدیک 
لوبیش این فیلم را  با دوربینی ساخت 
آنرا  قبال  آلمانی  کارگردان  هیچ  که 
دراختیار نداشت0 پس از نمایش  این 
فیلم در ایاالت متحده در سال 1920، 
باعنوان شورانگیزش،  باری،  دو  مادام 
اروپایی  فیلم  ترین  مهم  بعنوان  
تحسین شد. لوبیش با مادام دو باری، 
برجسته  کارگردان  یک  عنوان  به 
برای  آلمانی  فیلم  این  و  شد  مطرح 
اولین بار پس از آتش بس به موفقیت 
بزرگ در بازار بین المللی دست یافت0 
را  خود  رایش  دولت   ،1921 سال  در 
کرد  صرفنظر   UFA با  شراکت  از 
خرید.  را  دولت  سهام  بانک  ودویچه 

دوباره شرکت یونیورسام به عنوان 

یک شرکت خصوصی، به کار مشغول 
تولید  شرکت  این  اصلی  هدف  و  شد 
فیلم تجاری با ارزش هنری باال بود که 
قادر به رقابت در بازار جهانی، به ویژه 

آمریکاباشد.
اول  جهانی  جنگ  پایان  در  آلمان 
از  بسیاری  بود.  ضعف  درموضع 
حال  در  گرسنگی  از  شهروندانش 
و  باال  تورم  با  0کشور  بودند  مرگ 
و  غم  بود.  مواجه  گسترده  بیکاری 
اندوه مردم در فیلم دو قسمتی، فریتز 
النگ  بنام )دکتر Mabuse قمار باز(، 
که در سال 1922. منتشر شد بازتاب 
پروا  بی  جنایتکار  یک  فیلم   0 داشت 
زندگی  با  کشیدکه  می  تصویر  به  را 
کرد0  می  قمار  دیگران   سرنوشت  و 
هایی  فیلم  یا   Aufklärungsfilme
دوره  این  در  زندگی  حقایق  مورد  در 
پدید آمد. بسیاری از این فیلم ها در 
واقع فیلم های سکسی، بودند فقط به 
ندرت فیلمی آموزشی ساخته می شد0 
قانونی  اقدامات  و  مردمی  تظاهرات 

در   Aufklärungsfilme علیه 
سراسر آلمان رخ داد. مجلس شورای 
ملی خواستار ملی شدن صنعت فیلم 
قانون  ولی  نرسید  تصویب  به  شدکه 
سانسور ملی به اجرا درآمد، به موجب 
این قانون کودکان زیر دوازده سال از 
که شدنددرحالی  محروم  فیلم  دیدن 

کودکان بین دوازده تا هجده سال تنها 
فیلمهائی  دیدن   برای  توانستند  می 
مجوز  که  بیایند  سینما  سالن  به 
صادرشده  فیلم  آن  برای  مخصوصی 
بخاطر  هم  فیلمی  هیچ  باشد0 

محتوایش نباید تحریم می شد
های سال  فیلم  ماندگارترین  از جمله 
جنبش  به  که  بودند  فیلمهایی   1920
بودند.  وابسته  اکسپرسیونیستی 
عنوان  به  آلمان  اکسپرسیونیسم 
از  پیش  مدتی  هنری،  جنبش  یک 
وفیلم،  بوجودآمد.  اول  جهانی  جنگ 
بودکه  جدیدترین هنر، آخرین هنری 
اکسپرسیونیسم  کننده  منعکس 
اکسپرسیونیستی  فیلم  ازدو  بود. 

دکتر  )مطب  از  توان  می  بطورقطع 
کالیگاری(، به کارگردانی  دکتر رابرت 
کالنشهر،  و   1920-1919 در   Weine
درسالهای  النگ  فریتز  کارگردانی  به 
کالیگاری،  دکتر  برد.  192۶-1927نام 
و  مایر  کارل  از  داستانی  اساس  بر 
تری  تیره  جنبه   ،Janowitz هانس 
دهد  می  نشان  را  اکسپرسیونیسم  از 
که آمیخته با جنون است. نویسندگان 
دیوانه  قدرت  علیه  تمثیلی  اصل  در 
می  نشان  را  کالیگاری  دکتر  استبداد 
بی  دکتر  درپایان  فیلم  این  اما  دهند، 
آزاری را نشان می دهد که به همکاران 
خود می گوید  که او می تواند بیمارانش

ی  ریشه  اوبه  که  چرا  کند  درمان  را 
پیداکرده  آگاهی  خود  پریشی  روان 

است .
کالن شهربکارگردانی  فریتز النگ در 
سال 192۶، بر اهمیت معنویت  تأکید 
از  که  مادیت  مفهوم  وبااین  کند  می 
طریق بحران و تخریب ، دنیای جدید 
مخالفت  آمد  خواهد  بوجود  بهتری  و 
کهن شرط  نظم  ورزد0. سرنگونی  می 
جدید«و  »انسان  ظهور  برای  ضروری 
است.  عشق«  »پادشاهی  استقرار 
ودرانتها می گوید:» تفاهم بین دست 
و مغز زمانی بوجود می آید که قلب به 

عنوان میانجی عمل کند«0
دردکتر  که  نابی  اکسپرسیونیسم 
گرفته  بکار  وکالنشهر،  کالیگاری 
ترین  معروف  در  چه  اگر  است   شده 
است  بوده   20 دهه  آلمانی  فیلمهای 
تولیدشده   فیلم  هزار  چند  ویژگی  اما 
بین سالهای1919 و پایان دوران فیلم 
دو  هر  چه  اگر  نداشتند.  را  صامت 
سینمای  ناب   نمونه  و  بودند  هنرمند 
خواهندماند  باقی  اکسپرسیونیسم 
کالنشهر  نه  و  کالیگاری  دکتر  نه  اما 
ازموفقیت تجاری برخوردار نبودند. در 

                     غزاله یزدی

سینمای آلمان ازآغازتا امروز)بخش دوم(

فریتز النگ

فریتزالنگ هیچ تمایلی برای کوچ کردن  به هالیوودنداشت. زمانی که ازآمریکا بازدیدمی 
کرد، در یکی از مصاحبه هایش  گفت  در حالی که منابع فنی صنعت فیلم آمریکا را، می 
ستاید کارگردانان آمریکایی را بیش از حد تجاری می داند  که درمقایسه با همتایان 

آلمانی شان  کمتر به هنر توجه دارند. 

بین  شهرت  آلمان  سینمای  که  حالی 
آورد،  دست  به  هنرفیلم  برای  المللی 
اما این صنعت هرگز بر اساس  بنیه ی 
نشد.  متکی  فیلمسازی  شرکت  مالی 
این مبارزه بین بیان هنری و موفقیت 
آلمان در سالهای  برای سینمای  مالی 

بعد درحکم  طاعون بود.
آلمانی،  فیلمسازان  از  برخی  برای 
موفقیت  بامقیاس محبوبیت آمریکایی 
لوبیش  ارنست  شد.  می  گیری  اندازه 
که  بود  آلمان  مطرح  کارگردان  اولین 
کارگردانی فیلم آمریکایی را پذیرفت. 
محبوب  )بازیگر  پیکفورد  مری  با  او 
فیلم  کارگردانی   )20 دهه  آمریکایی 
اشپیگل  گرفت.  برعهده  را  رزیتا 
نیزبرای  مورنائو  ویلهلم  فریدریش 
کارگردانی فیلمهای آمریکایی دعوت 
شد0 کارهای آمریکایی مورنائو شامل 
تنها چهار فیلم است: طلوع )1927(، 
دخترشهر   ،)1928( شیطان  چهار 
اتمام  از  تابو )1931(. پس  و    ،)1930(
اتومبیل  تصادف  یک  در  مورنائو  تابو، 
کالیفرنیا  باربارای  سانتا  نزدیکی  در 
لوبیش و مورنائو،  بر  درگذشت. عالوه 
و  کارگردانان  از  دیگر  بسیاری 
بازیگران آلمانی در طول دهه 20وارد 
صنایع فیلم آمریکا شدند، واین روند  

امروزهم همچنان ادامه دارد.
آلمانی  اصیل  کارگردان  النگ،  فریتز 
مهاجرت،  موج  اولین  این  طول  در 
آمریکا  فیلم  صنعت  از  خودرا 
دورنگهداشت. النگ هیچ تمایلی برای 
کوچ کردن  به هالیوودنداشت. زمانی 
یکی  در  کرد،  بازدیدمی  ازآمریکا  که 
از مصاحبه هایش  گفت  در حالی که 
منابع فنی صنعت فیلم آمریکا را، می 
بیش  را  آمریکایی  کارگردانان  ستاید 
از حد تجاری می داند  که درمقایسه 
به هنر  آلمانی شان  کمتر  با همتایان 
توجه دارند. النگ به وضوح ایده های 
نسبت  فیلم  درموردکارآیی   متفاوتی 
همعصرخود  آمریکایی  کارگردانان  به 

دارد.

دوران  رایش سوم
بدنام  آلمان  تاریخ  از  ای  دوره  هیچ 
هیتلر  نیست.  رایش سوم  دوران  تراز 
درآلمان   ،1933 سال  ژانویه   30 در 
این  در  عمیقی  قدرت رسیدوتاثیر  به 
دکتر  گذاشت.  آلمانی  فیلم  بر  دوره 
ماه  در  هیتلر  توسط  گوبلز  جوزف 
افکار  مارس سال 1933  )وزیر تنویر 
و  شد  نامیده   . تبلیغات(  و  عمومی 
دستگاه  ترین  معروف  کار   آغاز  این 
تبلیغاتی بود که تا کنون وجود داشته 

قدرت  کردن  متمرکز  برای  است. 
فرهنگ  اتاق  تأسیس  به  گوبلز  خود، 
برای   Reichskulturammer یا  کشور 
نویسندگی،  تئاتر،  موسیقی،  هنر، 
دست  فیلم  و  رادیو،  مطبوعات، 
به   Filmkammerفیلم اتاق  زد. 
فرهنگ  اتاق  از  عنوان بخشی رسمی 
گوبلز  بود.   Kulturkammer
به  فیلم  قدرت  به  مند  عالقه  بسیار 
ابزار تبلیغاتی بود و نقش  عنوان یک 
دوازده  طول  در  آن  توسعه  در  فعال 
برعهده  سوم  رایش  ازحکومت  سال 
دفتر  به  را  النگ  فریتز  گوبلز  داشت. 
جدید  فیلم  صنعت  در  تا  خواند  خود 
کند0همانگونه  قبول  را  پُستی  آلمان  
فیلم  به ساخت  مند  عالقه  که  النگ 

هیچ  امریکانبود،  در 
برای  هم  تمایلی 
فیلم  کارگردانی  
سوسیالیستی  های 
لنگ    0 نداشت  وملی 
یهودی  نسب  و  اصل 
گوبلز  به  را  خود 
گوبلز  یادآورشدو 
این  که  داد  پاسخ 
نادیده  تواند  می  امر 
النگ  شود.  گرفته 
توانست  نمی  هرگز 
بابخشش  را  خود 
هماهنگ  جدید  نظم 
که  طوری  به  کند، 
پس  کوتاهی  مدت 
آلمان  او  مصاحبه،  از 
فرانسه  قصد  به  را 
آن  در  کردکه  ترک 
جدید  کار  به   جااو 

نخست  پرداخت، 
در  بعد  و  پاریس  در 
النگ  هجرت  هالیوود. 
بسیاری  برای  الگوئی 
صنعت  نخبگان  از  
تولید  شد:  آلمان  فیلم 
کارگردانان،  کنندگان، 
تکنسین  فیلمبرداران، 
و  نویسندگان  ها، 
ازاو  تقلید  به  بازیگران 
کردند.  ترک  را  آلمان 
طول  در  که  افراد،  این 
ازعمر  سال   پانزده 
بسیار  وایمار  جمهوری 
یاری  آلمان  سینمای  به 
یک  آن  برای  و  رسانده 
المللی،  بین  موفقیت 

کسب کرده بودند
ترک  را  کشور  این   
طالیی«  »عصر  و  کرده 
سینمای آلمان را باخود 
سیل  بردند.  بهمراه 
ی  ضربه  کشور  از  استعدادها  خروج 
سهمگینی بر توسعه فیلم آلمانی وارد 

ساخت.
گوبلز درپی آن بودکه ثابت کند عدم 
او  ست.  جا  بی  فیلم  صنعت  اطمینان 
کنندگان  تولید  تشویق  به  سپس 
شاخص  در  که  هایی  تافیلم  پرداخت 
تعیین شده توسط  و سیاسی  اخالقی 
 ،Raether آرنولد  بسازند.  باشد   رژیم 
می  ترجیح  زیبا،  هنرهای  وزارت  از 
اندرکاران  دست  با  تر،  مستقیم  داد 
کنندگان  تولید  به  او   0 کند  برخورد 
گفت  که هدف آنها باید  آموزش مردم 
وتبلیغات به نفع رژیم باشد0. تعدادی  
هانس  مانند  گرایانه  ملی  فیلمهای  از 

فرانتس  دکتر  کارگردانی  به  وستمار، 
کمی  زمان  درمدت   ،Wenzler ونزلر 
حد  از  بیش  فیلمها  این  شد.  تولید 
آنهارا  آلمان  مردم  و  بودند  سیاسی 
پذیرای  مخاطبان  پسندیدند.  نمی 
بودندواز  کننده  سرگرم  فیلمهای 
 Goebbles .موعظه واندرز تنفر داشتند
درقالب  باید  تبلیغات  که  شد  متوجه 
تاریخی   فیلم  شود.  ارائه  سرگرمی 
کارگردانی  به  جوآن(،  بنام  )دختری 
کنگره  در   193۵ درسال  که   ،Ucicky
نمایش  به  برلین  فیلم  المللی  بین 
دراین  بود،  خوبی  نمونه  شد  گذاشته 
نمونه  یک  عنوان  به  ژاندارک  فیلم 
بودکه  شده  معرفی  هیتلر  موردعالقه 
به عنوان یک رهبر مردم را از ناامیدی 
بخاطر  هیتلر  همانند  و  داد  نجات 
باورش از کشور خود رانده شد. فیلم 
به خوبی توسط مردم آلمان  استقبال 

شد.
سال  فوریه   1۶ در  رایش  فیلم  قانون 
سانسور  کمیته  یک  تشکیل  1934،با 
به تصویب رسید. به موجب این قانون، 
 Reichsfilmdramaturg یک 
بررسی  برای  رایش(  فیلم  )راهنمای 
اقتدار  و  شد  تعیین  فیلمها  سناریوی 
یا رد سناریوها به  برای قبول و  کامل 
ازاینکه   پس  شد.  داده  سازمان  این 
فیلمنامه به تصویب سازمان راهنمای 
فیلم رایش میرسید، تازه  فیلم تکمیل 
شده را به کمیته سانسور می سپردند 
از اعضای دائمی و چهار  که  متشکل 
وزارت  توسط  شده  معرفی  قاضی 
تبلیغات بود. این کمیته درصورتی که 
نظم  ویا  دولت  حیاتی  منافع  فیلمی  
عمومی ویا امنیت کشور راتهدید می 
کرد ویا به احساسات مذهبی، اخالقی 
ویا هنری کسی  توهین روا می داشت 
به  یا  شد،  می  فساد  نفوذ  باعث   ویا 
بر  ویا  کرد  می  اهانت  آلمانی  تعصب 
کشورهای  با  آلمان  روابط  و  اعتبار   «
پروانه  گذاشت   می  تأثیر  خارجی« 
های  کرد0فیلم  نمی  صادر  نمایش 
خارجی نیز تحت این قانون  درآلمان 

به نمایش درمی آمدند0

***

پس  آلمان  سینمای  آینده  درشماره 
از جنگ جهانی دوم را  مورد بررسی 

قرار خواهیم داد0   ارنست لوبیش

گوبلز
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بقیه : زبان فارسی دری

داشته  است وچه بسا شاعر ترکیب  بی سیم را  
برای نخستین بار  دراین شعر  به کار برده باشد0
۵- تاریخ ادبیات درایران ، استاد  فقید  دکتر 
ذبیح اهلل صفا ، جلد یکم رویه 421 ترجمه عربی  

این دوبیت را  ذکر نکرده اند0    
۶-  ازجزوه ی زبان ایران  فارسی یاعربی- زنده 

نام  استاد ذبیح بهروز ، نقل باختصار
یازبان  نپالی   بنام  زبانی   آسیا   درشرق   -7
دینی  متون   اغلب  که  وجوددارد   مقدس  
بودایی وغیربودایی  راباآن می نویسند0 باتوجه 
باینکه پالی وپارسی  هردو به معنیمقدس والم 
و » را«قابل تبدیل بهم هستند  آیا می توان  این 

دوواژه راازیک اصل دانست ؟
احترام   به مکه  ایرانیان   8- روایتی داریم  که 
می گذاشته وحتی هدایایی به آنجا می فرستاده 
فارسی  درمکه(  زمزم  )چاه  زمزم  ی  وواژه  اند 

است 0 چه زمزمه زیر لب دعا خواندن است و
ودراین باره گفته اند:

زمزمت الفرس علی زمزم 
وذلک من سالفها األقدم

یعنی ایرانی ها  برچاه زمزم زمزمه  می کردند 
واین ازروزگار کهن میانشان  باقی بود0 نقل از 
عربی   درزبان  فارسی  های  واه  فرهنگ  کتاب 
امام شوشتری   یاد  محمدعلی  زنده  گردآوری  

زیرواژه ی زمزمه0
9-  کتاب تقویم وتاریخ  استادزنده یاد  ذبیح 

بهروز
10-  تاریخ ادبیات درایران ، زنده نام  دکترذبیح 

اهلل صفا وسبک شناسی بهار0
11- همان  مأخذ جلد نخست0

الشعرای  ملک  یاد   زنده  شناسی   سبک   -12
بهار ، جلد نخست  رویه 20

 ، دکترصفا    ، درایران  ادبیات   تاریخ    -13
جلدیکم0

رضا  آقای  ترجمه   ، ندیم  ابن   ، الفهرست   -14
تجدد رویه های 89 و 900

1۵- همان کتاب ، رویه 1110
برای شرح بیشتر  کتاب » پذیرش اسالم   -1۶

درایران « از نویسنده این نوشتار  دیده شود0
از  نوشتار   ایرانی  دراین  نام  دانشمندان   -17

کتاب الفهرست  برداشته شده است 0
ابن  از  نقل  به  ندیم   ابن  الفهرست  کتاب   -18

مقفع0
کتاب  ی  دیباچه  استادبهروز-  نام   زنده    -19
نوشتار  نویسنده ی  تألیف   ، اسکندرودارا  قصه 

رویه 8۵ و 8۶0
20 - فرهنگ واژه های فارسی دذرزبان عربی ، 
گردآورنده ، زنده یاد  محمدعلی امام شوشتری 

، رویه 3770

بقیه : خانواده منصوری

ده ها سال است  از دوستم علی که حاال 
شصت و چند ساله است خبری ندارم ، 
امیدوارم به سالمت  آقای منصوری که 
باشد باید نود و چند ساله باشد ، مژده 
دارد  سال  چهل  نزدیک  حاال  کوچولو 
راه  را دیدم هنوز  او  باری که  و آخرین 

نیفتاده بود.       

بقیه : یادی ازدکتر غفاری

- گلبانگ پهلوی- شامل    نوشتارهای 
 1380 نخست   چاپ  گوناگون 

درهوستون تکزاس
- خیام واندیشه هایش  چاپ نخست  

1380 هوستون تکزاس
نوشتارهای  سبا0  اهل  داستان   -
 1384 نخست   چاپ   - گوناگون 

هوستون تکزاس
وفرهنگ   تمدن  ی  گاهواره  ایران   -

چاپ اول 1391- داالس  تکزاس
به  ای  اشاره  قبل   شماره  در  اگرچه 
وتاریخ  ادب  بزرگمرد  این  درگذشت 
ایران  کردم اما دراین شماره نیز الزم 
ای  اشاره  او  ارزنده ی  کارهای  به  بود 
به   مایل  که  عزیزی  جوانان  بشود0تا 
مرور کارهای او هستند بدانند به چه 

مرجعی باید مراجعه کنند0 
برای روحش آسایش و آرامش  طلب 
می کنیم و برای بازماندگانش به ویژه 
غفاری   مهین  بانو  گرامیش   همسر 

شکیبایی و بردباری آرزوداریم 0

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

وفرهنگیان هستم  بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه

 می کنیم ودراختیارتان می گذاریم 
Kolbeh Ketab

1518Westwood Blvd.  Los Angeles,CA  90024     
 Tel:(310)446-6151
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نشان   - امیل  نویسنده   -1- افقی 
ومشبک  نازک  پارچه   -2 خارجی 
وروش  راه   - دریایی  فانوس   -
الفبا  حروف  از  یکی  تکرار   -3-
برادرزردآلو    - بهشت   - درآشپزخانه 
رادیویی  تقویت   - عرض  کم   -4   -
-عقیده واعتقاد- »پشیز« که کمترین 
واحدپول است  ۵- آدم بی زن وبچه 
-  بخواب رفتن - ضمیر جمع - 8 - 
اختراع آن را به بزرگمهر نسبت داده 
اند- جوانمرد-فرزند- اسب عربی 9- 
اثر جاودانه »مارگارت میچل«- آماده 
حاصل  وبی  بیهوده   -10- وفراهم 
تاالب11-   - ومخارج  زندگانی  -کفیل 
هم  آب  درآن  که  است  میوه  بنیاد- 
که  السیر  سریع  نوشند-کشتی  می 
است  دشمن  های  کشتی  مواظب 
شود12-  می  بسیاردور  وازساحل 
فراموشی- مقابل  پسر-  خورشید- 
بهداشت   اثر»آلبرکامو«-  خشک13- 
انگلیسی14-  اززبان  حرفی  فرنگی  
ابزارموردنیاز درودگران - سنگ ریزه 
  -1۵ اثرشاتوبریان  مشهورترین   -
مورداستفاده   درمعادن  که   ابزاری 
کتاب  ی   نویسنده  گیرد-  می  قرار 

قصه های دوشنبه 
که  شرقی  امپراتورُرم   -۱  : عمودی 
ازاجزای داخلی  بارهاباایران جنگید- 
بودنوعی  شیوخ  مجلس  اتومبیل۲- 
شمال  درجنگلهای  که  افرا  درخت 

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. .  

ایران  فراوان است - آلوده به زهر۳- 
درشمیران  ییالقی   دره   - یادداشت 
روزفرانسوی  وفکر۴-  اندیشه   -
ساز-  ازهمراهان   - وغلبه  -چیرگی 
آخرین   -۵ مشهوردرشیراز  بلغی 
معاهده  ایران وعثمانی  برای متارکه 
شهرامضاشد-  دراین  جنگ  ی 
برگش  که  چتریان  ازتیره   گیاهی  
نویسنده   -۶ است  معطروشیرین 
 » زمان  »ماشین  تخیلی  داستانهای 
باستانی  ازاقوام   - آینده«  و»جنگ 
 - وآسایش  آسودگی   -۷ -حاشیه 
روحش مسرور  است - نقش خارجی 
مرزایران  نزدیک   ای  دریاچه   -۸
-هریک  تجربه  وبی  ناشی  وترکیه  
 - ماهی  زیرپوست  های   ازپولک 
رئیس   - رئیس    -۹ عربی  شمشیر 
اتللو  بودقهرمان  چمهورفرانسه 
شوخ  نویسنده  اثرشکسپیر-۱۰- 
طبع ایرلندی -دام - قسمتی ازپا۱۱- 
معروف  فیلم  ایران-  درشمال  رودی 
نیکویی  »ایومونتان« ۱۲-  باهنرمندی 
عسل- --تفاله  زندگی  -وسایل 
دیگراطاق- نوع   -۱۳ جگرخوارنامی 
شخص  -سوم  فاوست  از  اثری 
پرستار-   - درویش  مفرد۱۴-خرقه 
بمعنی  نهایت ۱۵- درسینما  بی  زمان 
تصویردرشت است - مشهورترین اثر 
توکل   عبداهلل  توسط   که  استاندال  

بفارسی ترجمه شده است ۰
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جدول کلمات متقاطع
طرح اززنده یادچهانگیرپارساخو

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ
افقی1- موشها و آدمها- اهم 2-یا- سینوزیت -پروا3- الت - نوادر - واگنر4- 
نیست - سری - لیک -وک 5- هوراس - ه - هان - علو 6- میکرب - سام - 
کروپ ۷- ب- ع - یرقان - دوقلو8- ام - مشهدمرغاب - ول 9- بادام - اریون 
- ب- و- 10- اتیه - گره - زوریخ 11- گام - کره - آ -بوریا12- وه - فاز- ختم 
- دیزی13- راپرت - کمیاب - ارل14-  یراق - تایلندی - اا 15- ویس - شوهر 

آهوخانم

بقیه:  هشداری به کشورهای 
استعمارگر

هاست  وهزاره   قرنها   مختلف  اقوام  
ایران   درسرزمین  همدیگر   با  که 
آریایی زندگی مشترکی دارند ودوری 
همدیگررا تحمل نخواهند کرد.  وچون 
میلیون  این 8۵  به جمع  زورتان  شما 
تجزیه  بفکر   اگر  رسد   نمی  ایرانی 
از  هریک  تا  آنهاباشید   وجداکردن 
کنید   خود  کلنی  بعدا  را  قطعات  آن  
باشد   ودائمی  آسان  ثروتها   غارت  تا 
ایرانی  اقوام   آن  از  هریک  مردمان 
که  دانند   می  و  آگاهند  شما   ازقصد 
سرنوشتی   وضعی   چنین   دریک 
شوم  بافقر وگرسنگی  وعقب ماندگی  
درانتظارشان   ابدی   خواری  وتحمل  
وعده  فریب  شد.درنتیجه  خواهد 
جمهوری   بعنوان  شمارا   دروغ  های 
نخواهند  جدید  جمهوری   وریاست 
تنها   که  مهمی  هشدار  اما  خورد 
می  استعمارگر   کشورهای  به  مربوط 
چنین   یک  به  اگر  که   اینست  شود 
ترفند سیاسی  دست بزنید  این عمل 
غیر انسانی  شما  با یک عکس العمل  
خواهد  روبرو  تاریخی   شدید   بسیار 
شد  واینها  درآینده  ازتاریخ  خواهند  
خانواده   یک  شما  چرا   که  خواند 
کردید   تقسیم  را  ملت   ویک  بزرگ 
آنها  دست  که همگی  است   وآنوقت 
ملتهای  وروزگار  داد   خواهند  بهم 
به آتش می کشندولی  استعمارگر  را 
کشورهای   سران  شما  دیگر  آنروز  
پوسیده  خاک   درزیر  استعمارگر  
وسخت   تاریخی  انتقام   واین  اید 
سیاسی  زلزله  یک  بصورت   که  را 
نسلهای  افراد  میلرزاند   کشورشمارا  
 . کنند   تحمل  بایستی   شما  آینده 
بهتر است  از حاال بفکر  بدبختی های 
نسلهای آینده تان  که شما باعث  آن 
نسلهای  که  باشید.وبدانید  اید   شده 
خون  ارثیه  این   ازبابت  شما  آینده 
گذاشته  بجا  شمابرایشان   که  آلودی 
ابد  برای  شمارا  خانواده  و  شما  اید  
نفرین خواهند کرد.وگرنه آتش انتقام 
بقدری سوزنده استکه تاریخ نظیر  آن 

را بیاد نخواهد داشت . 
امیدوارم این پند  هوشیارانه مرا تنها 
به مردمان  آزاد آن کشور  های بزرگ  
پیش  پدیده   آنهابرای  تا  برسانند  
تاریخی   بزرگ  انتقام   ازاین  گیری  
قدرت  راازاریکه  خود   ناآگاه  سران 
بزیر کشندو جلوی شکل گیری  یک 

تراژدی آینده جهانی را بگیرند. 
با آرزوی پیروزی نوربرتاریکی ها     

بقیه  جشن مهرگان
سال 428 هجری قمری به جشن مهرگان

نشست وازآفاق  مملکت هدیه ها که 
ساخته بودند  پیشکش را ، درآن وقت 
بیاوردند واولیاوحشم  نیز  بسیار چیز 
و صلت  اشعر خواندند  آوردند  وشعر 
نشاط  سر  به  شعر  از  پس  یافتند... 
پایان  به  خرم  وروزی  رفت  وشراب 

آمد« تاریخ بیهقی.
شیوه   ، بیهقی  ابوالفضل   429 درسال 
درروز  را   مهرگان  جشن   برگزاری 
عرفه  بیان می کند:» وروز چهارشنبه 
مهرگان  جشن  به  الحجه  ذی  نهم 
آوردند  بسیار  های  وهدیه  بنشست 
وروز عرفه بود  امیر روزه داشت وکس 
را زهره نبود  که پنهان وآشکارا نشاط 
کردی ودیگر روز عید اضحی کردند.« 

و...
ها  جشن  با  همراه   ، کهن   ازدوران 
نوروز  فارسی  واژگان    ، ها  وآیین 
و  نیروز  معرب  بصورت  ومهرگان  
فرهنگی  وقلمرو  زبان  وارد  مهرجان  
زبان  عرب  مسلمان   کشورهای 
گردیدو امروز دربسیاری از کشورها- 
آسیایی و آفریقایی - واژه ی مهرجان 
بمعنی ونفهوم  جشن وفستیوال  بکار 

میرود.
کهن  های  وجشن  آئین  کتاب  از   «
دکتر  شادروان  از  امروز   درایران 
مردم  استاد   األمینی  روح  محمود 

شناسی دانشگاه تهران

 بقیه : 28 امرداد
ریاست  من  دهند  تغییر  را  مملکت 
درپشت  نمایم«  جمهور]ی[راقبول 
به  را  وآن  نوشته  مجید  اهلل  کالم 

حضورشان فرستادم«.
 نیازی به ذکاوت ودرک واالی انسانی 
به  عبارات   این  خواندن  تابا  نیست 
بُرده  پی  مصدق  دکتر  درونی  نّیت 
تاریخ  بینیم  می  آنکه  ویژه  نشود،به 
این سوگند یکم امردادماه 1331یعنی 
ازرویداد30تیرماه  پس  یکماه 
1331بوده است که حزب توده نقش 
شورش  آن  برپایی  در  مؤثری  بسیار 
ملکی  خلیل  تاجاییکه  است  داشته 
در پیوند با آن رویداد ،به دکتر کریم 
توده  حزب  که:  بود  گفته  سنجابی 
دیگر آبرویی از برای ما باقی نگذاشته 
است وهم اینکه با مراوده ای که دکتر 
دکتر  با  توده  کیانوری،رهبرحزب 
آن  به  بود)که  برقرارکرده  مصدق 
که  ازآنچه  است(،ایشان  شده  اشاره 
صورت  شاه  برعلیۀ  درآینده  قراربود 
بگیرد بویی بُرده ودرانتظاربوده است 
تنها  بود،  می  جزاین  به  اگر  وگرنه 
سوگند به وفاداری کفایت می کرد.

       سروان شهربانی مدنی دربازجویی 
بر  ا بر ر 1د 3 3 3 ه ما ر یو 2شهر 5
این  به  دادگاه  بازپرس  پرسش 
جمهوری  گفتید  شرح:بسیارخوب، 
توده ای ازچه قراراست،توضیح دهید 
اینکه اگرجمهوری توده  می شد مثاًل 
جمهور  رئیس  بود  ممکن  کسی  چه 
شود که واجدشرایط باشد؟چندنفری 

را نام ببرید.
 سروان مدنی به خط خود پاسخ می 
بوددکتر  ممکن  صورت  دراین  دهد:» 
.امضاء«  شود  جمهور  رئیس  مصدق 
حضور  به  بازجویی  وهمودراین 
گسترده ی حزب توده در30تیر1331 
اشاره می کند .فتوکپی برگ بازجویی 
برای  مأموریّت  کتاب  صفحۀ222  در 

وطنم گراور شده است.
وگفتارها  ها  نوشته  این  تحلیل  از   
عبارات  تنظیم  که  دریافت  توان  می 
هوشیارانه  قرآن  جلد  پشت  سوگنِد 

ورندانه بوده است.
شاه می نویسد:

انفصال  »...در22مردادماه1332احکام 
وزیری  نخست  راازمقام  مصدق 
وانتصاب سرلشکرزاهدی رابجای وی 
دقیق  خیلی  ومأموریِت  امضاءکردم 
اهلل  نعمت  سرهنگ  رابه  احکام  ابالغ 
شاهنشاهی  گارد  فرمانده  نصیری 

محّول نمودم ...
ادامه دارد
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در  داود رشیدی  فرزند  لیلی رشیدی 
گفت وگویی خبرداد که پدرش درروز 
۵ شهریور ماه در منزل به دلیل ایست 

قلبی درگذشته است.
 1312 تیر   2۵ زاده  رشیدی  داوود 
و  سینما  تئاتر،  بازیگر  و  تهران  در  
یک  درجه  نشان  وی  بود.  تلویزیون 

فرهنگ و هنرراداشت.
کرده  اجرا  که  نمایش هایی  جمله  از 
می توان به »در انتظار گودو«، »ریچارد 
سوم«، »پیروزی در شیکاگو«، »منهای 

دو«، »آقای اشمیت کیه؟ « و ... اشاره 
از جمله فیلم های سینمایی  که  کرد. 
آثاری  به  می توان  کرده  بازی  آنها  در 
با  الملک«،»مالقات  »کمال  چون 

طوطی«، »زمهریر« و ... نام برد.
تلویزیونی  مجموعه های  در  او  
گوناگونی مانند »والیت عشق«، »هزار 
گل  »عطر  فاخته«،  »آوای  دستان«، 

یاس« و ... نیز بازی کرده است.
بیماری  از  اخیر  سال های  در  رشیدی 

آلزایمر رنج می برد.

*پوران درخشنده در ارتباط با ساخت 
نام  با  خود  سینمایی  فیلم  تازه ترین 
»زیر سقف دودی« گفت: همچنان در 
و  می بریم  سر  به  تولید  پیش  مرحله 
بازیگران  انتخاب  به  همچنان مشغول 
متاسفانه  و  هستیم  فیلم مان  اصلی 
که  زمانی  تا  را  بازیگری  نام  نمی توانم 

قطعی با آن قرار داد نبسته ایم ببرم.
موضوع  با  ارتباط  در  ادامه  در  او 
برای  کرد:  اظهار  سینمایی  اثر  این 
دودی«  سقف  »زیر  فیلمنامه  نگارش 
به  نزدیک  زوجین  طالق  محوریت  با 
داشته ام.  پژوهش  و  تحقیق  سال  دو 
رسمی  آنکه  از  پیش  ها  طالق  برخی 
و  زن  بین  عاطفی  صورت  به  شوند 

شوهر رخ داده است.

* هوشنگ توکلی بازیگر و کارگردان 
ایوبی  آقای  گفت:  تلویزیون  و  سینما 
به  را  ایران  سینمای  داشت  مأموریت 
خود  کار  در  و  برساند  ورشکستگی 
ایوبی  آقای  امثال  بود؛  موفق  بسیار 
مدیران ستادی هستند که هیچ گونه 
در  و  ندارند  هنر  و  فرهنگ  دغدغه 
نتیجه کارشان ضربه زدن به این حوزه 

بسیار مهم است.
فیلمبردار  سیما  پاک  محمدتقی   *
رابطه  در  کشور  سینمای  پیشکسوت 
با مسأله بیکاری گسترده اهالی سینما 
و سیاسی  گفت: دیدگاه های جناحی 
بد  شرایط  و  سینمایی  سازمان  در 
بیکاری  اصلی  دلیل  کشور  اقتصادی 
آینده  متأسفانه  و  است  سینماگران 

روشنی هم برای ما وجود ندارد.

 * به گزارش سینماپرس، پیش تولید 
کارگردانی  به  »عاشقانه«  سریال 
آغاز  گذشته  ماه  از  هادی  منوچهر 
شده و براساس برنامه ریزی ها اواخر 
رفت.  خواهد  دوربین  مقابل  شهریور 
این مجموعه که احتماالً نام آن تغییر 
خواهد کرد، قرار است در 1۵ قسمت 
شود.  عرضه  خانگی  نمایش  شبکه  از 
محمدرضا  با  پروژه  این  تولید  گروه 
های  نقش  از  یکی  ایفای  برای  گلزار 
اصلی مجموعه به عنوان اولین بازیگر 
به توافق رسیدند. این بازیگر در حال 
»سالم  سینمایی  های  فیلم  حاضر 
بمبئی« به کارگردانی قربان محمدپور 
و »خشکسالی و دروغ« به کارگردانی 
دارد.  اکران  آماده  را  علیزاده  پدرام 
فرمان  بهمن  ساخته  خواد«  می  »دلم 
آرا نیز دیگر فیلم به نمایش درنیامده 

این بازیگر محسوب می شود.
مراسم  سینماپرس،  گزارش  به   *
جشنواره  شانزدهمین  افتتاحیه 
قالب  در  عروسکی  نمایش  بین المللی 
مردم،  همراه  به  پیمایی  شاد  یک 
عروسک های  و  شهر  سطح  کودکان 
و  رسانه  اصحاب  حضور  در  غول پیکر 
اهالی تئاتر تهران برگزار شد. در ادامه 
عنوان  به  برومند  مرضیه  مراسم  این 
کودکان  میان  در  جشنواره  این  دبیر 
عروسک های  با  که  خانواده هایشان  و 
شرکت  امروز  شادپیمایی  در  خود 

کرده بودند، حضور پیدا کرد.

 جشن انجمن منتقدین و نویسندگان 
و  والی  جعفر  نکوداشت  با  تئاتر 
تاالر  در  دینان  کاظمی  غالمرضا 
والي  شد.جعفر  برگزار  شمس  ایوان 
مناسبت  به  که  کلیپي  از  بخشي  در 
جشن  پانزدهمین  در  او  بزرگداشت 
ساالنه انجمن منتقدان و نویسندگان 
در  من  گفت:  شد  پخش  تئاتر  خانه 
که  دادم  انجام  کار  یک  عمرم  طول 
خیلي پشیمانم: سریال “معماي شاه”. 
ما در این دوران زندگي کردیم. واهلل 

بوسه ی زیباکالم بردستهای جعفروالی

که  نبود  اینطور  خدا  به  نبود.  اینطور 
صادق  کند.  مي  روایت  سریال  این 
والي  جعفر  نکوداشت  براي  زیباکالم 
روي سن تاالر ایوان شمس آمد و بعد 
هنرمند  این  دست هاي  بوسیدن  از 
دست  بوسیدن  گفت:  پیشکسوت 
بوسیدم  را  او  دست  دارد،  جا  برخي 
راجع  شیوا  و  تعارف  بدون  چون 
شاه  معماي  یعني  حکومتي  هنر  به 

صحبت کردند.

داود رشیدی به آوای فاخته ی مرگ پاسخ داد

خبرهای کوتاه  هنری از ایران
به گزارش سینماخبر،پنج کشور چین، 
و  صربستان  ارمنستان،  کنگ،  هنگ 
تونس جدیدترین کشورهایی هستند 
که ظرف یکی دو روز اخیر نمایندگان 
خود را برای رقابت بخش خارجی زبان 

اسکار معرفی کرده اند.
کن«  باز  را  پنجره ات  »لطفا  با  چین 
فیلم  بخش  راهی  لئو  جیانگ  ساخته 
می شود.  اسکار  آکادمی  خارجی زبان 
چینی  دختر  یک  درباره  فیلم  این 
هم  به  که  است  سالخورده  مردی  و 

نزدیک می شوند.
هنگ کنگ با فیلمی جنایی با عنوان 
ساخته  زدن«  صدا  برای  »بندری 
دوخته  چشم  اسکار  به  یانگ  فیلیپ 
داستانی  برمبنای  فیلم  این  است. 
ساخته  ساله   1۶ دختری  قتل  واقعی 
شده و ۶ جایزه از جشنواره هنگ کنگ 

برده است.
ساخته  »زمین لرزه«  با  ارمنستان 
بخش  این  به  آندراسیان  ساریک 
دسامبر  زمین لرزه  فیلم  این  می رود. 
تصویر  را  ارمنستان  شمال  در   1988
و  روسی  مرد  دو  و  است  کرده 
جای  داستان  این  مرکز  در  آمریکایی 
دارند که قصد دارند به آسیب دیدگان 

کمک کننند.
قطار«  راننده  »خاطرات  با  صربستان 
اسکار  به  رادوویکا  میلوشا  ساخته 
که  است  قطاری  راننده  ایلیا  می رود. 
و  شده  قطار  با  نفر   28 مرگ  موجب 
این سابقه در آینده فرزندش که او هم 

شغل پدر را دنبال  کرده، تاثیر دارد.
تونس با فیلم »گل حلب« ساخته رضا 
مادر  است.  شده  اسکار  راهی  الباهی 
که برای برگرداندن پسرش از مسیری 
سرزمین هایی  به  کرده  انتخاب  که 
داعشی هاست  اختیار  در  که  می رود 

در مرکز این فیلم قرار داد.
هرزگوین،  و  بوسنی  مصر،  سوئد، 
آلمان،  جنوبی،  کره  مجارستان، 
بلژیک، استرالیا،  عربستان، کرواسی، 
و  ونزوئال  کوبا،  گرجستان،  رومانی، 
سوییس کشورهایی هستند که

 تاکنون نمایندگان خود را برای اسکار 
انتخاب و معرفی کرده اند.

کشورهای مختلف تا سوم اکتبر 201۶ 
)12 مهر( وقت دارند تا نامزدهای خود 

را انتخاب کنند.
اسکار  نهم  و  هشتاد  دوره  برندگان 
معرفی  اسفند(  )دوشنبه 9  فوریه   2۶

می شوند.

سرمست  گاهی  هالیوود  هنرمندان 
نیز   گاهی  و  درپی  پی  موفقیتهای  از 
غمناک و دل سرد از شکستهای غیر 
منتظره  هستند. ماتیو مک کانهی که 
دوسال پیش به اسکار و گلدن گلوب 
بازی در  با  یافت وسال گذشته  دست 
سریالی از  HBO  نامزد دریافت امی 
شده بود امسال بابازی درفیلم دریای 
درختان  با شکست سختی روبروشد.  
این فیلم در ۵ روز اول نمایش کمتر از 
سه هزار دالر فروش داشت که شاید 
ترین  ناموفق  درردیف  را  آن  بتوان 

فیلم تاریخ سینما به حساب آورد.

برنده  کارگردان  ایناریتو  آلخاندرو 
رییس  دیدار  برنامه  اسکار  جایزه 
ترامپ  دونالد  با  مکزیک  جمهوری 
و  کارگردان  این  خواند.  خیانت  را 
می شود  چطور  کرد:  مطرح  نویسنده 
ما  ملت  همه  به  که  بود  فردی  میزبان 
این  کرد.  توهین  دنیا  همه  برابر  در 
بزرگی است که موجب  و  وقار  فقدان 
توهین  ما  به  که هم  از کسی  می شود 
اقلیت ها و زندگی  کرده و هم به همه 
1۶ میلیون مهاجر مکزیکی را به خطر 

انداخته حمایت کنیم.
بازدید  از  پس  ترامپ  که  این  جالب 
دو  بین  دیواری  بر ساخت  مکزیک  از 
کشور تاکید کرد و گفت کاری می کند تا 
مکزیک پول ساخت این دیوار را بدهد.

سعی  ترامپ  که  است  حالی  در  این 
پشت  را  مکزیک  ترتیب  این  به  کرد 
رای  از  و  دهد  نشان  خودش  سر 
انتخابات  برای  مکزیکی  مهاجران 

ریاست جمهوری استفاده کند.

هیالریا  وهمسرش  بالدوین  الک   *
در  هاوسی  پنت  خرید   بدنبال 
نیویورک هستند که قیمت آن بالغ بر 

1۶/۵ میلیون دالر است .

 The“ که در سریال Hugh O’Brian’ *
Life and Legend of Wyatt Earp.” بازی 
دوشنبه  روز  سالگی  بوددر91  کرده 
در  واقع  اش  درخانه  سپتامبر  پنجم 
  . درگذشت  کالیفرنبا   هیلز  بورلی 
ارپ   ویات  اسطوره  و  زندگی  سریال  
در   19۵۵-۶1 ازسال  قسمت   221 در 
اُ  هیو  و  درآمد  نمایش  به  تلویزیون 
برایان که نقش اول این سریال را بازی 
خوش  ای  هنرپیشه  بعنوان  کرد  می 
آن  بینندگان  از  بسیاری  نظر  سیما  

زمان را به خود معطوف داشت .

* پائولو سورنتینو  کارگردان ایتالیایی 
برنده جایزه اسکار درنظر دارد فیلمی 
برمبنای داستان زندگی  نخست وزیر 
نام  بسازد.  برلوسکونی  ایتالیا  سابق 
زبان  به  که  است  لورو«   « فیلم  این 
است  آنها«    « معنی   به  ایتالیایی 
  L'oro امالی   با  را  لورو  اگر  البته   .
بنویسیم به معنی طالست . سورنتینو 
به  فیلم  سناریوی  نوشتن  مشغول 
زبان ایتالیایی است و فیلمبرداری آن 
احتماال اوایل  تابستان 2017 آغاز می 

شود.

* رنه زیلوگر  که چندسالی از هالیوود 
آنجاباز  به  باردیگر  بود  گرفته  کناره 
دومین  جدیدش  .فیلم  است  گشته 
نام  جونز«  بریژیت  بچه   « از  قسمت 

دارد.

0 2کشور فیلم هایشان را به اسکار 2017 معرفی کردند

دریای درختان

اعتراض الخاندرو کارگردان مکزیکی به سفر ترامپ

خبرهای کوتاه از دنیای هنرمندان
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     رضا شاه 
                      

 رد

آینه ی اسناد              
                          

     نگارش : ک - هومان 

                                              

دهه  چند  در  که  شمار  انگشت  جزتعدادی 
اثبات  میهن  مام  به  خیانتهایشان  اخیر 
ایرانیان  درمیان  را  کسی    ، است  گردیده 
بزرگمردی  به خدمات  یافت که  توان  نمی 
همه  باشد0  نداشته  اذعان  رضاشاه    چون 
او  که  باوردارند  رضاشاه  ویژگیهای  براین 
مرد عمل بود نه سیاستمداری بی عمل0 او 
به ایران عشق می ورزید  و سربلندی آن 
ایران  سربلندی  کردودرراه  می  طلب  را 

بسیار کوشید0
این  ماهها   افتخار  با  آزادی   ماهنامه 
بیشتر  خوانندگانش  به  را  مردبزرگ 
بانام  را  مجموعه  آن  واینک  شناساند0 
می  منتشر   » اسناد   ی  درآینه  رضاشاه    «
مرد  این  بتوانیم  راه  ازاین  که  باشد  کند۰ 
تاریخ ساز و بانی ایران نو را  به جوانانی 
که درعهد او و پسرش محمدرضاشاه پهلوی 
بدنیا نیامده بودند بشناسانیم و دین خودرا 
ادا  ایران  خدمتگزاران  از  یکی  به  نسبت 

کرده باشیم 0
پژوهشگر   ایران دوست آقای ک 0 هومان  
درماهنامه  را  ایشان  ارزنده  کارهای  که 
آزادی می خوانید  با همت و پشتکار سعی 
بوده  که  آنگونه  را  رضاشاه  تا  است  کرده 
به  کند  معرفی  خود  خوانندگان  به  است 
همین دلیل  مطالب خودرا برطبق سندهای 
موجوددرکتابی با 394 صفحه  تهیه وتنظیم 
کرده است تا  رضاشاه را به ایران دوستان 
یک  خواستاریم  عزیز  والدین  بشناساند0از 
خود  فرزندان  برای  را  کتاب  ازاین  جلد 
تهیه فرمایند تا آنها نیزخدمتگزاران ایران 

رابشناسند0
زیر  مراکز  از  یکی  با  کتاب  این  تهیه  برای 
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