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حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط برای
داخل آمریکاست و برای خارج ازآمریکا،
اشتراک یکسال  50دالر باضافه هزینه
پُست است .برای کسب اطالعات بیشتر
با تلفن زیر ازساعت 9صبح تا  12ظهر به
وقت شرق آمریکا تماس بگیرید.
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لطفا مقاالت خودرا به فارسی
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای
زیر ایمیل کنید:

عنوان مطالب

نویسنده

اجتماعی

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
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انتشارات رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
ازچاپ مقاالت دگراندیشان با
هرنوع تفکر سیاسی استقبال
میکنیم
ازانعکاس مقاالت توهین آمیز به
هر گروه سیاسی معذوریم .
آزادی درکوتاه کردن واصالح
مقاالت آزاداست .نویسندگان
های
نوشته
خودمسئول
خودهستند
ازچاپ مطالبی که جنبه خبری
نداردو در نشریات دیگر منتشر
شده است خودداری می شود.
اما مطالبی که جنبه خبر دارد از
هر منبعی که قابل اطمینان باشد
استفاده می کنیم .
برای اشتراک مجله با آدرس زیر
مکاتبه کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

صفحه

ادبی

سرانجام انتخابات زشت آمریکا به
پایان رسید و اگرچه هنوز زشتی
ها بخاطر اعتراض رأی دهندگان
به کلینتون نسبت به انتخاب
شدن ترامپ ادامه داردو باصرف
 7میلیون دالر ازطرق حزب سبز
آرای بعضی از ایالتها بازشماری می
شود و تا این لحظه مشخص شده
است که درایالت ویسکانسین
آقای ترامپ  5رأی تازه به آرایش
افزوده شده است اما آقای ترامپ
چمدانهایش را می بندد تا  6ماه
به دوراز همسرش و پسرکوچکش
«بارون» به تنهایی به کاخ سفید
برود وبعد آندو نیز پس از تعطیل
شدن مدارس به او خواهند پیوست.
آقای ترامپ سرگرم انتخاب
اعضای کابینه خویش است  .بیش
از آمریکائی ها ما ایرانی ها نگران
انتخاب وزیرامورخارجه آقای
ترامپ هستیم  .یکی می گوید
جولیانی طرفدار مجاهدین است
واگر وزیر امورخارجه شود سعی

خواهد کرد مجاهدین را برسر
کار بیاورد و آن وقت وای به حال
ماست  .دیگری می گوید  :میت
رامنی منجی ماست چون وقتی
او فرماندار ماساچوست بود و
خاتمی برای سخنرانی به دانشگاه
هاروارد آمد آقای رامنی به پلیس
دستورداد از تروریست حفاظت
نکنند و اگر تروریست می خواهد
امنیت خودرا حفظ کند باید پلیس
را با پول شخصی اش استخدام
کند و درنتیجه آقای رامنی انتخاب
خوبی برای ما ایرانیان دورازوطن
است  .وآن یکی می گوید :پتریاس
نظامی است و با منطقه آشنائی
کامل دارد و زمانی دررأس CIA
(سیا) بوده است و از زیروبم
مالها خبردارد پس او بهترین
منجی ما خواهد بود , .وچهارمی
با سناتورکروز موافق است چون
او بود که درکنگره آمریکا علیه
برجام قدعلم کرده بود و مخالف
تصویب آن بود بنابراین اوهم به

نوعی می تواند مارا نجات دهد.
وپنجمی هم از جان بولتون
جانبداری می کند که فردی مطلع
درباره ایران و از مخالفین برجام
است  .وهیچیک ازما سخنان
انتخاباتی آقای ترامپ را به یاد
نمی آوریم که گفت ما درسیاست
خارجی خود به دنبال براندازی
هیچ رژیمی نخواهیم رفت  .ازاین
گذشته هیچکس نمی خواهد
قبول کند که رژیم جمهوری
اسالمی یکی از بهترین متحدان
حکومت آمریکاست  .برده ای
مطیع ورام که هرچه آمریکا
بخواهد دراختیارش می گذارد به
شرط اینکه اجازه داشته باشد خود
نیز درچپاول ایران و نادیده گرفتن
حقوق ملت ایران آزاد باشد .پس
چرا آمریکا باید به فکر تغییر
رژیم درایران باشد؟ مگر پرزیدنت
ریگان جمهوری خواه ویا جرج
بوش پدر وپسر جمهوری خواه و یا
کلینتون و اوبامای دموکرات نمی
توانستند رژیم جمهوری اسالمی
را عوض کنند .پس چرا نکردند؟
چون بنفع آمریکاست تا این رژیم
مطیع برسرکارباشد نه کسی مثل
محمدرضا شاه پهلوی که بیاید
وبگوید ما دیگر نفت ارزان به
کسی نمی دهیم  .چشم آبی ها
باید کمربندهایشان را سفت کنند
و...
تنها عاملی که قدرتش از هر
درجهان
جمهوری
ریاست
باالتراست ومی تواند به راحتی
رژیم ستمکار جمهوری اسالمی را

از صحنه ی روزگار محو کند و
دنیارا به امنیتی که درزمان شا ِه
ایران داشت برگرداند ملت ایران
است  .ما مردم ایران هستیم که
باید دلهامان را یکدله کنیم و
ریشه ی جمهوری جهل وجنون
را از کشورمان برکنیم و امنیت را
باردیگر به جهانیان ارزانی کنیم .
به امید آمریکا نشستن  ،به امید
اتحادیه ی اروپا رفتن و به امید
خدا بودن نتیجه اش همین می
شود که می بینیم  .خداوند هرگز
نمی آید شمشیر آتشین به دست
بگیرد و دمار ازروزگار ستمکاران
درآورد  .خداوند می گوید راه
زندگی تو مخلوق من به دست
خودت باید تعیین شود .خداوند
باران رحمت را به تو ارزانی می
کنداما این توهستی که باید
مسیل را آماده کنی تا سیل خانه
ات را نبرد و یا مسیر آب را چنان
تعیین کنی که مزارعت سرسبزو
پر حاصل گردد 38 .سال است
نشسته ایم ومیگوئیم هرکه اینهارا
آورده خودش هم میبرد .اگر می
خواست ببرد پس چرا آورد؟ به
یاد سخنان رفسنجانی می افتم
که این حقیقت را به زبانی دیگر به
ما گفت  :اگر می خواستیم برویم
پس چرا آمدیم ؟ترامپ هم خواهد
رفت ورؤسای جمهور دیگر هم
می آیندومی روند .اما جمهوری
اسالمی زمانی خواهد رفت که ما
ایرانی ها متحد شویم و تصمیم
بگیریم .
مرتضی پاریزی

آنچه درشماره 83
دی ماه1395
میخوانید

شرح روی جلد :خانم حمیرا مرتضوی  .گفتگوی با ایشان را درصفحه  50و 51بخوانید.

آزادی

صفحه 3

بسیارظریف درآنجا دیده می شود..
شهرفاروق فعال حکومت نظامی است
و سران رژیم مشغول چپاول هستند و
خبرآنهم محرمانه مانده است .

پبام های
خوانندگان
توضیحی درباره واژه ی
«آیینه ی».
خواننده ی ارجمند ماهنامه ی
«آزادی» درتکزاس ،دربخش پیامهای
خوانندگان (شمارۀ  )82درپیوند با عنوان
کتاب «رضاشاه در آیینه ی اسناد»مرقوم
ِ
داشته اید که «:بعداز آینه»ی» گذاشته
اید که به نظر من اضافی است،برای این
موردمی توانیم از کسره استفاده کنیم
.»...
اگرچه مدیر وصاحب ماهنامه پاسخ
ُمستدل وروشنی به شما داده اند،اما در
تکملۀ توضیحات ایشان ،لزوم ًا نکاتی را
درهمین پیوند به آگاهی تان می رسانم.
 -1نخست اینکه عنوان کتاب با همان
عبارت وکتابت از سوی نگارنده بوده
است،نه از سوی ماهنامه.
ِ
حرف نشانه ی موصوف یا متصل
-2
به موصوف در کلمه های مختوم به«ها»
به صورت «ی» نوشته می شود،مانند
ُگمشده ی  -دیوانه ی ویا آیینه ی و...
بنابراین قاعدۀ ودستورزبان پارسی ،واژه
ی «آیینه ی» کسره نمی گیردولزوم ًا
باید ازحرف«ی» بهره گرفت وعالمت
«کسره» زمانی در پایان واژه ای گذارده
می شود که آن واژه به «ها» ختم نشده
باشد،همانگونه که آقای پاریزی به
،مانند«کتاب
درستی اشاره کرده اند
ِ
من» که متأسفانه برخی از نویسندگان
ما مرتکب چنین اشتباهاتی که شما شده
اید،می شوند .
 -3انتظار می رفت که خواننده ی نکته
سنج ماهنامه به نقد از مطالب کتاب می
پرداخت تا ازانتقاد سازنده ی ایشان برای
چاپ بعدی استفاده می شد،خرده گیری
ازیک واژه ی روی جلد کتاب را آنهم
ازسوی خواننده ای در تکزاس(ایالتی
با داشتن شهرهای بسیار)وکتمان نام
،آنهم در یک امرپیش پا افتاده و دور از
هرگونه مطالب سیاسی به ویژّه به هدف
انجام فریضه ،به چه چیز می توان تعبیر
کرد!؟
هم میهن شما :ک  -هومان  ،نگارنده ی
کتاب «رضاشاه درآیینه ی اسناد».
ِ

صفحه4

مردم از رژیم دلیل حکومت نظامی
را جویا می شوند .پاسخ بی ربط که
نمی توانند به مردم بدهند .خیالتان
راحت باشد .
خدمتگزاران راستین

دررثای تورج نگهبان
جناب آقای مرتضی پاریزی
باتشکراززحمات گرانقدر شما درپایداری
مجله ی آزادی  ،درشماره ی  82آن مجله
مقاله ای توسط آقای کیخسروبهروزی
راجع به زنده یاد تورج نگهبان چاپ
شده بود .باخواندن آن مقاله خاطره ای
درذهنم زنده شد که درزمان فوت
آن شاعر هنرمند  ،مراسم یادبودی
که دریکی از شبهای شعر درنیویورک
برگزار گردید من قطعه شعری را
که دررثای آن هنرمند سروده بودم
(سپتامبر  )2008قرائت کردم .لذا برای
زنده نگهداشتن یاد او شعرمرا در مجله
آزادی چاپ بفرمائید
باتشکرفراوان نازی زندیه (صفوت)

نگهبان باغ کهن هنر
بین چه سان باغ هنر ازریشه ویران گشته است
چون کویری تشنه ی یک قطره باران گشته است
باغبانش دعوت حق را پذیراگشت ورفت
حالیا باغ کهن دوراز «نگهبان» گشته است
شد دل صاحبدالن لبریز از زنگار غم
محفل سازوسخن شام غریبان گشته است
مجلسی بود وکالمی نغزو «تورج» شاعری
حالیا مجلس خموش و شهر گریان گشته است
شاعری پُرمایه و بادانش ونیکوسرشت
غیبتش دردبزرگی بررفیقان گشته است
رفتن این باغبان از آن گلستان زود بود
چون که بینی بعدازاو گلشن بیابان گشته است
دوره ی رخشندگی بارفتن او رنگ باخت
گفتن الطائالت زشت آسان گشته است
بلبلی دیگر نمانده درگلستان هنر
چونکه آن باغ کهن مأوای زاغان گشته است
دیگرآن رنگ اصالت درنوای ساز نیست
دوره ی بی مایگان و بی «نوا» یان گشته است
گوئیا آن دوره ی حشمت خیال وخواب بود
دردورنج وآه وماتم  ،سهم ایران گشته است
بسکه بازار هنر بی محتوا وخوارگشت
خاطر اهل هنر  ،یاران ! پریشان گشته است
اهل دل خاموش وهم خاموش شد بزم هنر
درعوض بازار مکاران چراغان گشته است .
آن شکوه رفته  ،هرگز برنمی گرددمگر
تورجی دیگر بیاید هم «نگهبانی» دگر

آزادی

آگاهی رسانی
 الو بفرمائید. مجله آزادی؟ بله بفرمائید آقا لطف ًا اگر به تیم انتقالی پرزیدنتترامپ دسترسی دارید این موضوع را
اطالع بدهیدکه آقای رودی جولیانی
اخیرا ً به سازمان مجاهدین نزدیک
شده و اگر ایشان وزیر امورخارجه
بشود حتما مجاهدین را برسر
کارخواهدآورد.
 به تیم انتقالی چه باید بگوئیم ؟ بگوئید جولیانی را بعنوان وزیرامورخارجه انتخاب نکنند  .خیلی
برای ما ایرانی ها بد می شود .چون
مجاهدین از آخوندها هم بدترند.
 فعال که متأسفانه کسی را نمیشناسیم  .بهمین دلیل دراینجا پیام
شمارا منعکس کردیم تا اگر کسی
دسترسی به آقای ترامپ دارد
بایشان اطالع بدهد ..البته اگر هنوز
دیر نشده باشد .فکر می کنم اکنون
که مجله دردست شماست وزیر
امورخارجه آقای ترامپ هم مشخص
شده باشد که احتماال آقای رامنی
است  .درهرحال نگران نباشید  .تغییر
رژیم به این سادگی ها هم نیست .و
حتما باید به خواست مردم باشد نه
به تصمیم وزیر خارجه آمریکا..
 امیدوارم اینطورباشد. لطف کردید ازتلفن شما ممنونم . -خدانگهدار

گنجی درزیر زمین
با سالم مطلبی که برای شما ایمیل می
کنم از یکی از دوستان شنیدم وحتی
عکس پیوست راهم بعنوان سند برای
من ارسال کرده و نوشته است همه ی
آثارباستانی ایران را فراموش کنید.
این محلی که اخبرا ً در شهرفاروق
درزیرزمین کشف شده
درفارس
وسعتی به اندازه تخت جمشید دارد
اما درون آن پراز وسایل ساخته شده
از طالی ناب است و مجسمه های
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لطفا این خبررا به مردم بدهید فکر
کنم آنهارا خوشحال خواهد کرد.
ح -پ  .ازتهران
دوست عزیز ما نه تأیید می کنیم نه
تکذیب  .ولی کمی عجیب وغریب
است واین عکس ها هم که ما درباال
چاپ کردیم چیز مشخصی را نشان
نمی دهد.ولی درمورد چپاول
آثارباستانی در جیرفت نمونه ی
حقیقی گرانبهایی بود که همه را
بردندو خوردند .ازطرف دیگر چنین
خبرهایی نمی تواند محرمانه بماند.
چون وقتی بدنبال بازارفروش آنها
بگردند ماجرا فاش می شود .اصال
همین که می فرمائید شهر حکومت
نظامی است معلوم می شود که
موضوع حقیقت ندارد .چرا که

با سالم
درشماره ی گذشته مطلبی تحت
عنوان نصرت اهلل معینیان چاپ
کرده بودید  .خیلی به دلم نشست
.از دوران نوجوانی بانام این مردبزرگ
ازطریق رادیو آشنا شدم  .و شایعاتی
هم بود که مثال می گفتند هر گوینده
ای تُ ُپق بزند جریمه می شود که این
موضوع درمطلب شماهم آمده بود.
حتی آن زمان یادم هست ترانه های
خانم پوران مدتی پخش نمی شد
ومی گفتند جریمه شده است  .وما
ازاین که مردی دررأس رادیو است
که از فساد هنرمندان جلوگیری می
کند بسیار خوشحال بودیم  .یادم
می آید که یکی از خبرها که درمجله
ای خواندم این بود که آقای معینیان
زنده یاد پرویز یاحقی را به بیمارستان
شهربانی فرستاده بود تا اعتیادش
را ترک کند و یک بارهم برای ترک
اعتیاد به هزینه دولت اورا به لندن
اعزام کرده بود .درهرحال ایشان
هم سختگیری می کرد وهم به فکر
کارمندانش بود .نظیر چنین مردانی
در دستگاههای دولتی ما کم نبودند
اما اکثر آنها مانند جناب معینیان اهل

آزادی
نش
رهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

گفتگو و هو وجنجال های مطبوعاتی
نبودندو درنتیجه وجود ناب آنها از
چشم خیلی از مردم دور می ماند.
برای ایشان بهروزی وسالمتی آرزو
می کنم .
احمد ض  .ماساچوست
ازحق شناسی شما وتوجهتان به مطالبی
که منتشر می کنیم سپاسگزارم .

کلینتون طرفداری می کردند .و مردم
چه خوب پاسخ همه رسانه هارا دادند.
برای شما موفقیت بیشتر آرزو می
کنم .
محمد جعفر پاکروان  -شرق آمریکا
آمریکایی ها اینگونه آزادی را فهمیده
اند ومن وشما آنگونه  .یک روز با یکی
از دوستان آمریکایی بحثی داشتیم که
بعضی از این آزادیهای مطبوعاتی به
امنیت ملی ضربه میزند واو می گفت
مردم باید آگاه باشند این حق آنهاست
ولو اینکه امنیت ملی بخطر بیفتد .اینها
اینگونه اند وباما فرق دارند.مثال می
گویند آتش زدن وپایمال کردن پرچم
آمریکا بداست اما شخصی که باین کار
مبادرت می ورزد آزاداست ونمی شود
جلوی اورا گرفت  .خوب بااین افراط
وتفریط ها چه می شود کرد؟ خون سرد
باشید و بفکر سالمت خودباشید.

دکان داران سیاست
یادداشت ماه پیش شمارا خواندم .
این مطلبی است که از همان اوایلی
که درآمریکا ساکن شدیم ذهن مرا
بخود مشغول داشته است  .آمریکایی
ها می گویند آزادی مطبوعات ولی من
می گویم ولنگاری و دکانداری سیاسی
 .این که یک نشریه ای بدون تحقیق و
تفحص برچسبی به کاندیدای ریاست
جمهوری بزند و بخواهد به نفع رقیبش
اورا از میدان به در کند نامردی است
این آزادی مطبوعاتی نیست  .ما
تعریف آزادی را اینگونه فهمیده ایم
که آزادی تا جایی می تواند ابراز
وجود کند که به آزادی دیگران لطمه
نزند.بنظر من مردم باید این رسانه
هارا تحریم کنند .اگرچه می بینیم
نشریه نیویورک تایمز بیشتر اینترنتی
شده است و تیراژ کاغذی آن بسیار
کم شده است .
ازسوی دیگر شاهدیم که رسانه های
فارسی زبان از رادیو اسرائیل گرفته
تا رادیوفرداو بی بی سی و کوچک
وبزرگ های دیگر همه از خانم

حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
زیراست:
 50دالر
آمریکا
 100دالر
		
کانادا
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
		
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
نشریه برای مشترکین با پست سریع
ارسال می شود.
حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش
دریافت می شود ار حمایت و
همراهیتان سپاسگزاریم.
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آزادی

صفحه 5

ترامپ و فساد سیاسی آمریکا
فرانسیس فوکویاما

مشکل این است که درحال حاضر کارها در کارخانه
های تولیدی کامال خودکار شده است و به کارگر
کمتری نیاز است
پیروزی چشمگیر دونالد ترامپ بر
هیالری کلینتون در  8نوامبر2016
نشان می دهد که دموکراسی
آمریکایی هنوز هم به یک معنا کاربُرد
دارد .ترامپ در بسیج یک پارچه ی
نادیده گرفته شده ها و رای دهندگانی
ازطبقه کارگران سفید پوست ،و
قراردادن برنامه کاری خودبرمبنای
اولویت های کشور  ،درانتخابات به
پیروزی رسید..
او در حال حاضر باید سرسختانه به
اجرای برنامه هایش بپردازدو مشکل
از همین جا آغاز می شود.او دو
مشکل اساسی را در سیاست آمریکا
شناسایی کرده است :افزایش نابرابری،
که طبقه کارگران سنتی را بسیار
تحت فشارقرارمی دهد ،و دیگری
تسلط بر نظام سیاسی توسط گروه
هائی که به خوبی سازمان یافته اند.
متاسفانه ،او طرحی برای حل هیچیک
از این دومشکل را ندارد.
نابرابری در درجه اول زائیده ی
پیشرفت در تکنولوژی و بعد براثر
جهانی شدن است که کارگران ایاالت
متحده را در رقابت با صدها میلیون نفر
از مردم کشورهای دیگر قرار می دهد.
ترامپ وعده های عجیبی داده است

صفحه6

که او مشاغلی را در بخش هایی
مانند تولید و زغال سنگ به سادگی
با مذاکره مجدد برسر قراردادهای
تجاری موجود ،مانند  ،NAFTAو یا
با ساده کردن قوانین زیست محیطی
به ایاالت متحده باز می گرداند .به نظر
می رسد ترامپ متوجه نیست که
بخش تولید ایاالت متحده در واقع
اززمان رکود اقتصادی سال 2008
اگرچه ازنیروی کارش کاسته شده اما
صنایعش گسترش یافته است ،مشکل
این است که درحال حاضر کارها در
کارخانه های تولیدی کامال خودکار
شده است .در همین حال ،زغال سنگ
تحت فشار نه چندان زیاد با سیاست
های زیست محیطی باراک اوباما
رییس جمهور پیشین  ،منجر به انقالب
در استخراج گاز طبیعی گردیده است.
دولت ترامپ چه سیاستی را می تواند
به اجرا بگذارد تا این روند را به
مسیر بهتری بکشاند؟ آیا به تنظیم
فناوری های جدید توسط شرکت های
بزرگ امریکا اقدام خواهد کرد؟ آیا او
به تالش برای ممنوعیت ایاالت متحده
از سرمایه گذاری های چند ملیتی
درکارخانه های خارج از کشور ،که
بسیاری از درآمدشان از بازارهای

آزادی

خارجی کسب می شود ،خواهد
پرداخت؟ تنها ابزار سیاسی واقعی که
او در اختیار دارد تعرفه تنبیهی است،
که به احتمال زیاد باعث جنگ تجاری
و هزینه برای مشاغلی در بخش
صادرات درشرکت هائی مانند اپل،
بوئینگ ،و  GEمی شود.
مشکل تسلط گروه های ذینفع
قدرتمند بر دولت ایاالت متحده
یک واقعیت است ،یک منبع از
فسادسیاسی همین است .با این حال
راه حل اولیه ی پرزیدنت ترامپ برای
حل این مشکل شخص خود اوست،
کسی که بیش از حد غنی است و
دربرابر منافع خاص تطمیع نمی شود.
حال از این واقعیت که او دارای سابقه
دستکاری در سیستم به نفع خویش
است می گذریم  ،او همچنین اقداماتی
برای ممنوعیت اشتغال دربخش دولت
فدرال به عنوان البی راپیشنهاد کرده
است .با این کار ریشه مشکل مشخص
نمی شود چون حجم زیادی از پول در
دنیای سیاست است .او طرح واقعی
برای حل مشکل عرضه نکرده است.
طرحی که ناگزیر مستلزم برگرداندن
تصمیمات« باکلی» دردیوان عالی
دربرابر  VALEOو شهروندان متحد
باشد که استدالل می کنند پول شکلی
از آزادی بیان است و بنابراین ،قانون
اساسی حافظ آن است.
سیستم فاسد سیاسی آمریکا تنها به
یک شوک خارجی قوی نیازمنداست
که آن را از تعادل فعلی خود خارج وبه
یک اصالح سیاسی واقعی رهنمون شود.
پیروزی ترامپ در واقع چنین شوکی را
به دنیای سیاست وارد خواهد کرد
اما متاسفانه ،تنها جواب او یک حالت
پوپولیستی اقتدارگرای سنتی است،
که می گوید :به من اعتمادکنید ،.من
رهبر کاریزماتیک ،هستم که مشکالت
شمارا حل می کنم  .همانطور که در
سیستم سیاسی ایتالیا نیز این نسخه
توسط سیلویو برلوسکونی ،نوشته شد
و تراژدی واقعی و اتالف فرصت برای
اصالحات واقعی بود.

سخنرانی هیالری کلینتون درباره ی حمله به ایران
ترامپ هراسی را چــــه گروهــی دامن میزند؟
هنوز هیچ کس نمی دانست چه
کسی بعنوان چهل وپنجمین
رئیس جمهوری آمریکا انتخاب
خواهد شد اما خیلی ها اظهار نظر
می کردند که اگر ترامپ انتخاب
شود با بمب اتم دنیارا زیرورو
خواهد کرد .اتهامی بسیار مسخره
و بچگانه که متأسفانه دارندگان
حق رأی درحزب دمکرات را برای
انتخاب کلینتون که چندان هم
مورد عالقه شان نبود ترغیب می
کرد .رسانه های آمریکا نیز در
دامن زدن به این اتهام از هیچ
کوششی دریغ نمی کردند.روزنامه
نیویورک تایمز و تلویزیون
کابلی سی ان ان و بسیاری از
تلویزیونهای دیگر (به استثنای
فاکس نیوزکه کمترازدیگران )
به پخش مطالب منفی درباره
ترامپ و ایجاد ترس ودلهره دربین
مردم پرداختند.ترامپ می گفت
مهاجرین غیر قانونی را از آمریکا
اخراج می کند .و این رسانه ها می
گفتند ترامپ با همه مهاجرین سر
جنگ دارد .و هر غیر آمریکایی
را از این کشور اخراج خواهد
کرد .و مخاطبین این رسانه ها از
خود نمی پرسیدند که اگر ترامپ
چنین قصدی داشته باشد دیگر
کسی در آمریکا باقی نمی ماند
که او بخواهد برآنها ریاست کند.
چون همه آمریکائی ها مهاجرند.
خود ترامپ نیز آلمانی نژاد است.
همسرش نیز مهاجری است که
هنوز لهجه انگلیسی  -آمریکایی
پیدا نکرده است  .درایران همه جا
شایع کرده بودند که وقتی ترامپ
رئیس جمهورشود همان روز اول
تهران را با بمب اتم ویران خواهد
کرد .اما حقیقت چیز دیگری بود.
هیالری کلینتون در سوم جوالی
 2015در یک جلسه انتخاباتی در
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 Dartmouth Collegeبرای عده ای
از دانشجویان و هوادارانش نطقی
ایراد کرد که درهمان ماه جوالی
منتشر شد ولی کسی به آن توجه
نکرد .کلینتون دراین سخنرانی
گفت  « :ایران یک تهدیدبالقوه
برای اسرائیل است .امیدوارم ما
درهفته ی آینده برسر مسائل
اتمی ایران به توافق برسیم  .حتی
اگر این توافق هم حاصل شود ما با
ایران هنوز مشکل داریم چون این
کشور یکی از مهمترین حامیان
تروریسم است  ...می خواهم به
ایرانیان بگویم اگر من بعنوان
رئیس جمهوری آمریکا انتخاب
شوم به ایران حمله خواهم کرد».
توجه می کنید که این خانم
کلینتون بود که می خواست به
ایران حمله کند ولی مردم را از
ترامپ می ترساندند.
اکنون دانلد ترامپ بعنوان
رئیس جمهوری آمریکا انتخاب
شده است و برخالف زمانی که
به مبارزات انتخاباتی مشغول
بود فردی بسیار مؤدب  ،متین
و واقعگرا بنظر می رسد .پس از
مالقات با اوباما درکاخ سفید گفت
بعضی از موارد بیمه سالمتی اوباما
را می شود حفظ کرد  .درموارد
دیگر هم مطمئن ًا تعدیل هایی را
ازخود نشان خواهد داد .مبارزات
ظهور یک
انتخاباتی ترامپ
جنبش را برای تغییرات اساسی
در سیاست آمریکا رقم زد .و چه
بخواهیم  ،چه نخواهیم دوران
ریاست جمهوری ترامپ تغییرات
شگرفی را برای نخستین بار در
صحنه ی سیاست آمریکا ایجاد
خواهد کرد که امیدواریم نتیجه ی
آن آرامش وامنیت ورفاه بیشتر
برای مردم آمریکاوجهان باشد.

شماره -83سال هفتم

اشاره  :این سخنرانی مربوط به
مبارزات انتخاباتی آمریکاست که
متن آن درماه جوالی  2015منتشر
شده است  .هیالری خطرناک است.
هرچه را بیان می کند تمایل واقعی
اوست ( .سردبیر گلوبال ریسرچ)
در  3ژوئیه  ،2015داوطلب ریاست
جمهوری هیالری کلینتون برای
مخاطبان دست چین شده در یک
رویداد انتخاباتی در کالج دارتموث
به دروغ گفت  « «:ایران یک
تهدیدبالقوه برای اسرائیل است.
امیدوارم ما درهفته ی آینده برسر
مسائل اتمی ایران به توافق برسیم .
حتی اگر این توافق هم حاصل شود
ما با ایران هنوز مشکل داریم چون
این کشور یکی از مهمترین حامیان
تروریسم است.می خواهم به ایرانیان
بگویم اگر من بعنوان رئیس جمهوری
آمریکا انتخاب شوم به ایران حمله
خواهم کرد»».
آنها از عواملی مانند حزب اهلل برای
ایجاد اختالف و ایجاد شورش و بی
ثبات کردن دولت ها سود می برند .
آنها کنترل بیشتر و بیشتر تعدادی از
کشورهای منطقه را بدست می آورند
و یک تهدید جدی برای اسرائیل
محسوب می شوند.ما باید به نوبه خود
توجه مان را به همکاری با شرکای
خود در تالش برای راههای پیشگیری
از ادامه تهاجم ایران معطوف کنیم ».
واقعیت :سازمانهای اطالعاتی ایاالت
متحده و اسرائیل هر دو می گویند
برنامه هسته ای ایران هیچ کاربرد
نظامی ندارد .هیچ مدرکی هم وجود
نداردکه نشان دهد تهران با استفاده
از اتم به دنبال مقاصد نظامی است.
برعکس اسناد زیادی نشان می دهد
که ایران چنین تصمیمی ندارد.
کلینتون به عنوان یک داوطلب
ریاست جمهوری در سال ،2008
در کنوانسیون ساالنه آیپک گفته بود:
« ایاالت متحده آمریکا درحال حاضر
درکنار اسرائیل است وبرای همیشه د

درکنار اسرائیل می ماند .ما منافع
مشترک ،آرمان هاو ارزش های
مشترک داریم  .من یک تعهدجاودانه
نسبت به امنیت اسرائیل دارم.
ما دو ملت در حال مبارزه با یک
تهدید مشترک (در برابر افراط گرایی
اسالمی)هستیم  .من به شدت ازحق
اسراییل برای دفاع از خود حمایت
می کنم و باوردارم امریکا باید در
دفاع ازاسرائیل کوشاباشد.
من متعهدم تا حصول اطمینان
ازبرتری اسرائیل برای مقابله با
تهدیدهای روبه افزایش  ،اسرائیل را
یاری دهم .من عمیقا در مورد تهدید
رو به رشد در غزه (و) کمپین حماس
از ترور نگران هستم».
چنین کمپینی وجود ندارد .تنها
تهدیدی که اسرائیل با آن روبروست
آنهایی است که خود بوجود می آورد.
کلینتون دروغ های قدیمی وخسته
کننده ای را تکرارکردوگفت «:منشور
حماس «خواستار نابودی اسرائیل»
است .ایران برای از بین بردن اسرائیل
دست به تهدید میزند».
«من از نامیدن سپاه پاسداران ایران
بخاطرآنچه هست حمایت می کنم :

آزادی

سپاه یک سازمان تروریستی است.
ضروری است که سختگیرانه و
هوشمندانه در مورد برخورد با ایران
قبل از آن که خیلی دیرشود تصمیم
بگیریم».
او از «مقابله به مثل همه جانبه»
درمورد ایران حمایت کردوگفت اگر
ایران به اسرائیل حمله کند ،در آن
زمان«:من می خواهم ایرانیان بدانند
که اگر من رئيس جمهور باشم ،به
ایران حمله خواهم کرد .در  10سال
آینده ،در طول مدتی که ایران،
ابلهانه بخواهد به اسرائیل حمله کند،
ما قادر خواهیم بود به طور کامل
این کشوررا محوکنیم» .
او استفاده از بمب های خوشه
ای،عوامل سمی و سالح های هسته
ای در صحنه جنگ آمریکا باایران
دفاع کرد .او این سالح هارا عوامل
بازدارنده و حافظ صلح خواند.
هیالری کلینتون یکی از شش سناتور
دموکرات بود که موافق استقرار
سیستم دفاع موشکی آزمایش نشده
 سالح تهاجمی برای نخستین ضربه -بود
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آمریکا ازروسیه می ترسد
پروفسور کاظم ودیعی  -پاریس
آمریکای سفید پوستان همیشه از
جنگ با روسیه بسیارسفید پوست
نژاد « اسالو» دروحشت بوده وهست
.وازآن وحشتناک تر آمریکای عقاب
باز وافراطی و پولخوار  ،درقبال جنگ
سرد روسیه ،ترسوست .
اما درد بی درمان سران آمریکا ی
توسعه طلب ومحافظه کار آنجاست
که هرگز روسیه را نمی شناسد.
بیادآورید درسالهای جنگ سرد که
روسیه در فقر ومشکالت بعدازیالتا
وبعدازاستالین دست وپا میزد چگونه
آمریکا عقب ماندگی های اقتصادی
وفنی روسیه شوروی را ندید .اما
بسیار ترسیدند از لنگه کفشی که
خروشف برصندلی سازمان ملل زد.
پوبدترازآن علل ظهور گورباچف را
که می گفت « نظام جواب نمی دهد»
را ندیدند پس خوشی ها کردند که
یلتسین معتاد وفاسد را برمی تابند
و سریعا روسیه روسیه به دموکراسی
می رود.
وهم امروز نمی بینند که پوتین درچه
معضالت درونی دست و پا می زند.
پس با دستپاچگی از او می ترسند.
ومایلند با او به مذاکره بروند وهم اآلن
هم ترامپ شاد است که ئوتین به او
پیام تبریک داده است وآماده است
بابرابری کامل با آمریکا به مذاکره
رود.
پوتین از کدام برابری حرف می زند؟
شاید برابری کالهک های اتمی را
درنظردارد! که آنهم مصرفش از
محاالت است .وگرنه روسیه پوتین در
هیچ زمینه با آمریکا دربرابری بسر
نمی برد.
پوتین بقول والدیمیر فدوروفسکی
که خوب اورا درکار می شناسد
کودکی ِ صعب و چرکینی داشته است
وفرزند برآمده از اختالفات اوباش
محالت پرشوروشر لنینگراد بعداز
جنگ است  .وی حامل عده ای است
ذوب نشدنی درحقارت  .پس مایل
است مشتی بزند و مشتی بخورد
شاید به حساب آید.
بهمین دلیل است که به ارتودوکسی
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و اتوکراسی ومرد مبارزی در میراث
شوروی متوسل می شود .ولی به هیچ
وجه این سه در حساب خط مشی
سیاسی او نیست  .زیرا او پرورده
ی ناب مدرسه ی عالی اطالعات و
جاسوسی مسکو بعداز برژنف است که
درآن هیچ چیز جز تحریک حریف
ووحشت آفرینی و جاسوسی تدریس
وتعلیم داده نمی شود .و او علیرغم
جهشی عصبی که بقول سرکوزی در
شانه ها دارد از بهترین ها شد .
او به کشورهای ضعیف تحریک
ها تزریق کرد که شما درسازمان
ملل صاحب کرسی هستید پس چرا
از حاکمیت خود دفاع نمی کنید
اودرکارانتخابات آمریکا به شیوه ای
ظریف علیه دموکرات ها دخالت کرد.
پس آمریکا ی محافظه کار شیفته
سود آنی ترسید وبدنبال برکشیدن
مردی دراوج قدرت مالی رفت تابه
بهانه ی پوپولیسم خطر زا دست به
ایجاد جوی زند شاید بتواند با روسیه
ی پوتین قدری به تفاهم برسد.
 پوتین مایل است تااروپا درسیاستهم افق آمریکا نباشد.
 -پوتین مایل است ناتو نجنبد واگر
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بمیردبهتر.
 پوتین متایل است اروپای متحدمشوق کشورهای سابق ًا برادر با
دررفتن به دموکراسی
شوروی
نباشند.
 پوتین مایل است درخاورمیانهاسالمی بنیادگرا  ،اقماری برای
خوددست وپا کند.
 پوتین مایل است همراه غرب(آمریکا) کنترلی دوجانبه برهم
داشته باشد.
اما آمریکا ی ترامپ قراردادناتو
وبرجام واتحادیه ی اروپا را هم
مفید به امنیت دنیا نمی داند .پس
نظم دیگری را به پوتین پیشنهاد
خواهدکرد!.
 آمریکای ترامپ باتأکید بر توسعهکارهای ساختمانی در سراسر کشور
می تواند پوپولیستها راراضی و پشت
سرخود نگهدارد.
_ آمریکای ترامپ هیچ آرمانی جز
بردن سودبیشتر بسود بورژوای مرفه
فعلی وبرکشیدن قدرت پول ندارد.
والبته ما این آمریکای پولدار «شیطان
زرد» را خوب می شناسیم که درکره
هندوچین وسراسرخاورمیانه چه کرد.

نظام انتخاباتی آمریکا به نوعی است
که ایاالت پرجمعیت «بزرگ انتخاب
کنندگان» رآیی یا امتیاز عددی
خاصی دارند .توجیه این مهندسی
انتخابات برای اروپائیان روشن نیست
 .همینقدر می دانیم که جمعیت زیاد
همراه با مصرف زیادو مساوی است با
درآمد بیشتر دولت ازآن منطقه  .ولی
این استدالل رسا نیست  .از معنای
داده شده به دموکراسی دوراست
 .بهرحال امروز وسوسه دولتها
دموکراسی آرمانی نیست .
از
جمهور هرکدام
امارؤسای
دموکراسی برداشتی دارند .توده ی
مردم سفیدوسیاه وکم رنگ وپررنگ
ازاین سیستم انتقاد نمی کنندوجامعه
درکل به آنکس که پول بیشتر بسازد
احترام واعتماد بیشتری دارد.
اوباما با شرافت وصداقت دوره ی
خودرا بپایان برد .دردموکرات بودن او
تردید نیست  .استراتژی وی براساس
مذاکره و نه لشکر کشی مستقربود.
عهد جرج
زخمها وفضاحتهای
واکربوش رادرمان کرد  .اقتصاد را
دررشد  5درصدی نشاند وبیکاری را
تا حدی ازطریق ایجادشغل مهار کرد
وبیمه اجتماعی رادرجامعه وسعت
داد .اوباما صنایع اتومبیل سازی را
همراه فناوری مربوط جان تازه داد.
اوباما جای وسیعی درافکار عمومی
دارد اما هیچ قشر از محافظه کاران
یا پوپولیست ها دست بدامان آنها
درنظریابی ها به بیالن وی اعتبار
ندادند.
نمی شود گفت درنظریابی ها خللی
است اما می شود گفت بسیاری
عطش تغییر را ببهانه یپوپولیسم
دامن زدند .می نویسند که سیاه
پوستان آمریکا ازاو برگشتند .اما
توده ی فقیر آفریقاتباران جذب پول
افشانی های رسمی وغیررسمی آقای
ترامپ شدند .می نویسند که جهانی
شدن ها سیاهان فقیررا فقیرتر کرد
و این شد که ترامپ توانست آنهارا
جذب کند .بطوریکه برنامه ی بانو
هیالری به سایه رفت .
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تظاهرات وسیعی که درسراسر آمریکا بعداز انتخاب ترامپ دیده شد پرمعناست  .آمریکایی ها هرگز باهم
دراتحاد آرمانی وعقیدتی نبوده اند .آنها نظم دموکراتیک وقانون ومشارکت درقدرت را طالبند.
رفتن به اجرای نظریه ی اقتصادی
«کینز» ( ساختمان سازی عالج
هربحران اقتصادی است ) برای
ترامپ که عمری درین کار ورزیده
شده طبیعی است  .شاید موفق شود
کل مقاطعه کاران رابسیج کند.
رسانه ها آمدن ترامپ را پیش بینی
نکردند.
رسانه های اروپا درست درنیافتند
چرا انگلیس ازاتحادیه ی اروپا خارج
شد آنهم بعداز رفراندومی که حامل
اکثریتی بسیار ضعیف بود؟
رسانه ها ندیدند چرا بانو «می» نخست
وزیر درحال بندوبست وسیعی باهند
است  .رسانه ها رشد احزاب راست
افراطی رادراروپا دست کم گرفتند.
دریک جمله  ،رسانه ها بیشتر به
اشخاص پرداختند ونه به حرکت و
خیزش افراطیون .
آیا پشت پرده ی انتخابات آمریکا
وقهرمان آن نیروهایی وابسته به
عقاب ها ونیز حلقه ها وانجمن های
مرموز وابسته به پدران بنیادگذار
آمریکا قراردارد؟
آیا اظهارات ملکه ی انگلستان دوماه
قبل از رفراندوم برای خروج از اروپا
دررابطه با برکشاندن ترامپ بود که
تحسین کننده ی دولت «می» در
انگلیس است ؟
به هرحال درغرب همیشه انجمن
های مرموز ومؤثر بوده و هست .
دنیای امروز ما نه به ترامپ احتیاج
دارد ونه به پوتین  .هردو ازهم می
ترسند .پس هردو ضمن شمردن
کالهک های اتمی خود ازرفتن به
مذاکره حرف می زنند . .استراتژی
هردو ریشه درغرایز مهار نشدنی
آنهادارد .پیش بینی عکس العمل
های غریزی آنها ممکن نیست .
شعار « اول آمریکا» ی ترامپ برای
مردم جهان از خطرناک ترین است .
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درفرانسه سرگوزی این شعاررا
کپی و تکرار کرد  .مردم آهسته اورا
ادب کردند واینکه امروز درمخالفت
باترامپ حرف می زند ازسر تظاهراست .
ترامپ سودآنی کشورش رادرنظردارد
اما حفظ سیاست خارجی او برای
کشورش گران تمام خواهدشد.
***
تظاهرات وسیعی که درسراسر
آمریکا بعداز انتخاب ترامپ دیده شد
پرمعناست .
آمریکایی ها هرگز باهم دراتحاد
آرمانی وعقیدتی نبوده اند .آنها
نظم دموکراتیک وقانون ومشارکت
درقدرت را طالبند .اما یروری دادن به
اهرم سودآنی وسلطنت قدرت دالر که
همیشه دردست گروهی نامرئی است
آنهارا دچار بلیه ها کرده است  .گاهی
می شودباورکرد کو ِر پولند و کورتر
درسیاست خارجی .
ترامپ وپارلمان دنباله رو وی یک
نکته را باور نمی کنند وآن اینکه دنیا
دیگر ازقدرت بزرگ ترها نمی ترسد.
روشن بینان تبعیدی روسیه اخیرا ً
درکنفرانس ویل نیوس درلیتوانی

ماهیت رژیم پوتین را به دقت افشا
کردند .آنها دراندیشه ی « روسیه ی
بعدازپوتین هستند)1(.
وبشهادت نیویورک تایمز  9نوامبر
آمریکا
بسیاری ازروشن بینان
درفکر ترک آمریکاهستند زیرا دیگر
درترامپ لند زندگی آسان نیست )2(.
واین پدیده یادآور عهد بوش (جرج
واکر) است وبدتروپررنگ تر.
روس ها معجزه ی ترامپ رابسود
روسیه تفسیر کرده اند
 درانگلیس آمدن ترامپ را کابوسنامیدند.
 مکزیک خودرا درتهدید ترامپ میداند.
 چین به احتیاط می رود. آلمان به دفاع فکر می کند. هندوستان برآمدن ترامپ را نشانهای بد می داند.
 عربستان سعودی می گوید دنیادست بنیادگراهای افراطی است و
برآمدن ترامپ عادی است .
( -)1نگاه کنید به گزارش مهم ماشا گسن
نیویورک تایمز بین المللی  11نوامبر 2016( )2همانجا به قلم کوین بیکر
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 مراکش به اضطراب فکر می کند. ژاپن به عمل گرائی می اندیشد درآمریکا حتی نوشتند :برای نجاتدموکراسی باید ترامپ استعفا کند)3(.
حتی به عزل وی هم اشارات صریح
شده است
 درایران معدل نظرات درجمله ی «دیگر کسی ازآمریکا نمی ترسد » به
من منتقل شد.
اما ندا توب درنیویورک تایمز نوشت:
« ما دیگر درخانه ی خود زندگی نمی
کنیم  ».آیا برای زیستن باید حتما
سفیدپوست بود؟ برای زیستن باید
اهل اروپای شمالی ویا آمریکای
شمالی بود؟
آیا وقاحت لفظی ترامپ وقتی که
ازعادت ماهانه یک بانوی روزنامه نگار
حرف زد برای شناختن او کافی نیست؟
وی ازهمان روزاول چنان خواهد بود
که خاطره او باما ازذهن مردمان زوده
شود .خود او به این امر وعده داده
است  .فرصتی است تا دنیا آمریکارا
یادرتشدید معایب خود ببیند یا
دراصالح معایب این کشور شاهد
باشد .واشینگتن پست می نویسد
شبکه سی ان ان حدود یک میلیارد
دالر ودیگران در میلیونها دالرند()5
بعرصه ی قدرت برکشاندن موجودی
چون دانلد ترامپ مشت آمریکای
نامریی را باز کرد .آمریکارا دیگر نمی
شود بزک کرد .حتی هالیوود اگربکوشد
تا دنیای غیرآمریکایی رااز داعش
وتروریسم وروسیه و چین بترساند.
موفق نخواهدشد .زیرا آمریکای
بقیه درصفحه 48
( -)3این موارد بنقل از جراید مهم جهان ونیز
با بهره گیری از کوریه جهانی دهم نوامبر 2016
است .
( -)4نگاه کنید به بررسی های یاشا  -مونک
نظریه پرداز سیاسی وابسته به هاروارد در
پولتیکو -آرلینگتون  22اکتبر 2016
( - )5باستناد  Conversationلندن.
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پروفسور کاظم ودیعی  -پاریس

اردوغان و پوتین درانزوای سیاسی
پوتین سالروز فتح الفتوح کریمه
را جشن گرفت  .پروپاگاند های نوع
شوروی از او قهرمان دفاع از وطن
ساخته اند .غرب را سیاه جلوه می
دهند وملتی را یک جا و یک پارچه
پشت سر پوتین می گذارند  .دراین
اعالن ها درجراید می نویسند که
آمریکت و همدستان آن روسیه را
درمحاصره دارند و ما چاره نداریم جز
این که به تدارک جنگ رویم ومهیای
دفاع از وطن باشیم .
می نویسند ناتو هرسال بیش از سال
پیش کیلومتر به کیلومتر قوای خودرا
دردرازای مرزهای روسیه متمرکز می
دارد .تهدیدها جدی است  .اما درغرب
ازآن حرف نمی زنند.
می نویسند  50هزارسرباز ناتو
ازسمت مغرب آماده ی حمله به
روسیه است .
پوتین ادای تبلیغات عهد استالین
رادرمی آورد که بعد از حمله ی
سخت هیتلر شعار داد « میهن
کبیر درخطراست» .مسلم ًا استالین
راست می گفت بحدی که درشعارها
دیگر دم از رفقا و پرولتاریا نمی زد.
وپوتین راست نمی گوید ومی کوشد
مشکالت داخلی ناشی از هزینه های
نظامی را بپوشاند.
مائو شعار می داد «:پیروزی سرلوله ی
تفنگ است ».
تنها  60درصدازمردم روسیه
درپوشش اینترنتی هستند )1(.مهم
نیست  .مهم دیوارها هستند ،پوشیده
از پوسترها .رشد تولید ناخالص ملی
روسیه منهای  0/4درصد ونرخ تورم
 8/2درصداست )2(.
خدمات درهرسطح رو به کاهش اند
ولی غیرت ملی درصعوداست .وتوفیق
درسوریه هم وضع را نه بهتر بلکه
بدتر می کند.
سابقه ی هجوم این گونه تبلیغات
پوتین به آغاز مناقشات دراوکراین
( -)1باستناد - Time Crossاکونومیست .
( -)2جهان در - 2016اکونومیست کوریه بین
المللی -فرانس انفو
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دنیا امروز هنوز به ابعاد فشارهای اردوغان وپوتین برمردم خود
پی نبرده است  .ازبسکه این فشارهاحیرت آورند.

بر می گردد .اما تجارروسی که به غرب
میروند براین تبلیغات که «درمبالغه
اند» لبخند می زنندکه  « :باور نکنید»
که « نمایش است» .
مردم روسیه ازتماشای تلویزیون های
غرب محرومند .پس یک بُعد را می
بینند .نادراست رسانه ای که به
واقعیات کار ارتش روسیه درسوریه
بپردازد  .آنها نمی دانند که  S300و
 S400روسیه در سوریه اند .وهدف

آزادی

آنها دورتر از داعش است  .آنها نمی
دانند که رسانه های روسیه به دستور
سخنان سران  ،غرب رادستکاری
شده به توده ی مردم می رسانند.
آنها نمی دانند که شعار دشمن ،
دشمن خارجی ترجیع بندی است
که درتهران و آنکارا ومسکو یکسان
تکرار می شود.
این بسیج میهنی ؟! برای پوشاندن
وضع بد اقتصادیات روسیه است تا
صدائی از آنها که در نارسائی ها
دست و پا می زنند بلند نشود .ولی
علیرغم اطمینان ها که رسانه های
دولتی می دهند مردم برنشانه های
وخامت وضع اقتصادی کور نیستند.
معهذا تبلیغات اثر خودرا اینجا و آنجا
دارد.
دوهفته پیش پوتین گفت روسیه
به هیچ کشوری
قصد حمله
نداردوالبته انتقاد کرد اعزام  300ناوی
آمریکا را به نروژ .اما نگفت در لتونی
 ،روسیه چه می کند؟ درلقطیه چه می
کند؟ واعزام ناوگان های روسی به
مدیترانه ی شرقی به حوالی طرطوس
به چه معناست ؟
درست مثل سران سپاه جمهوری
اسالمی که می گویند :آمریکا باید از
خلیج فارس برود .ونمی گویند چرا
روسیه باید بهمه جا درخاورمیانه
ازراه سوریه نفوذ کند .وایران هم
قادرالست هروقت بخواهد به روسیه
دراینجا وآنجا پایگاه دهد .مثل مورد
همدان که داد .وسروصدای مردم
بلند شدو رهبر پس کشید.
روسیه پوتین درسازمان ملل است
 .درشورای امنیت است ولی همیشه
مایل است با حق وتو این مرجع
جهانی را متوقف کند .چنانکه اخیرا ً
کرد  .زیرا ازاو خواستند بمباران
سوریه را متوقف کند وروسیه آن
طرح را وتو کرد .نگاه کنید به حاصل
بمباران های روسیه درحلب  .البته با

مدد اسد.
جراید معتبر تصاویر حلب را با
تصاویر شهر گرنیکا دراسپانیا
بوسیله فاشیسم هیتلری بسال
 1937مقایسه کردند)3(.
روسیه مشکل چچنی داخله خودرا
مایل است درحلب حل کند .روسیه
درشورای امنیت متهم به ارتکاب
جنایت ضدبشری شد)4(.
 دادگاه عالی روسیه اخیرا ً ازبابتعدم امنیت قضائی روز افزون و
فشاربر شرکتها وکارگاه ها به مورد
والدیمیر «اونوشنکو» اتکا کرد.
او دوسال پیش متهم به پولشوئی
شدواخیرا ً بکلی تبرئه گردید .ازقرار
اورا مجبور به فروش شرکتش به
کمپانی دولتی روس نفت Rosnaft
کردند  .والبته درکشوری که بخش
خصوصی همیشه درمعرض آسیب
بخش دولتی است ( )5این جز یک
نمونه نیست .
متحد ترکیه ی
روسیه پوتین
اردوغان است  .ازبعداز امضای قرارداد
«اورازی»  Eurasieازباب یکه تازی
ها البته هرکدام به بهانه ای  ،درخط
هم اند
دنیا امروز هنوز به ابعاد فشارهای
اردوغان وپوتین برمردم خود پی
نبرده است  .ازبسکه حیرت آورند.
پوتین روزی گفت  «:تاآخرین نفر
چچن های پیوسته به داعش را
دنبال می کنیم تا بروسیه برنگردند».
اردوغان هم بعداز سالها ُکرد ُکشی
اینک با توقیف صالح الدین دمیرتاش
( -)3درآن سال پیکاسو تابلوی ویرانه های
گرنیکا را ارائه داد که شهره ی جهان شد
 -)4باستناد اساسنامه دادگاه الهه (-1907
 18999درمورد بمباران بیمارستان ها
وشهرودهات بدون اطالع دادن به سکنه و بدون
ضرورت نظامی.
( -)5فیگاروی اقتصادی چهرم اکتبر 2016

شماره -83سال هفتم

پوتین می گوید در  1941اتحاد روسیه وآمریکا وانگلستان
موجب دفع هیتلر شد وامروز هم یک چنین اتحادی می تواند
داعش را به زانو دربیاورد.آیا یک قدرت داعشی دینی محدود،
مساوی است با یک قدرت آرمانی هیتلری ؟
رئیس حزب دموکرات ورئیس
سابق سازمان حقوق بشر درترکیه
و توقیف رئیس روزنامه جمهوریت
و سران الئیک این کشور  ،درست
درخط پوتین است  .فرق این دو
درآن است که پوتین مثل استالین
درکشورخود محبوب است واردوغان
فوت وفن این شامورتی بازی را هنوز
یادنگرفته است .
ملل درتاریخ
پوتین درسازمان
 28سپتامبر  2016درنطقی که کرد
سیاست روسیه را «دفاعی» توجیه
کرد .پوتین معتقد است که درسوریه
امروز تنها قوای اسد وکردها شجاعانه
علیه تروریسم می جنگند .وی
یادآورشد که روسیه به کمک نظام
اسد ضدتروریسم رفته آن هم بسبب
تقاضای دولت سوریه درچهارچوب
حقوق بین الملل  .درحالیکه غرب
دراین چهارچوب عمل نکرد .پوتین
به حقانیت شورشیان سوریه علیه
اسد ونظام او وقعی ننهاد واز کاربرد
مواد شیمیایی ازسوی اسد حرفی
نزد .والبد فردا اگز کره شمالی ازاو
مدد طلبد حتم ًا اجابت می کند.
اما پوتین درمورد سقوط قذافی به
نکته ای مهم اشاره کرد  .وی گفت
درمنطقه ی بیطرف وهرجای دیگر
لیبی غرب به شورشیان کمک
کرد وبمباران کردند ورژیم قذلفی
ودستگاه دولتی را ازبین بردند .واین
باعث ظهور البغدادی شد.
مشکل اینجاست که پوتین همیشه
دردلسوزی ها برای دیکتاتورهاست .
یاران قدیم وجدید او درسراسر جهان
همه ازاین جنسند
پوتین معتقد است اگر اسد برود
وشورشیان ضد دیکتاتوری او به قدرت
برسند همان اشتباه ساقط کردن
قذافی تکرار می شود.
پوتین می گوید در  1941اتحاد
روسیه وآمریکا وانگلستان موجب
دفع هیتلر شد وامروز هم یک چنین
اتحادی می تواند داعش را به زانو
دربیاورد.
آیا این پیشنهاد بمعنی بازسازی
سقوط شوروی است ؟ آیا داعش
همان قدرت برآمده ازیک ایدئولوژی
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فاشیسم و نازیسم هیتلری است ؟ آیا
پوتین فراموش کرده است که روسیه
قراردادی با هیتلر امضا کرد ؟ آیا یک
قدرت داعشی دینی محدود مساوی
است با یک قدرت آرمانی هیتلری ؟
پوتین درجستجوی حیثیتی سیاسی
است تا درتمام دستاوردهای غرب
سهیم باشد .تا قضایای اوکراین
فراموش شود .تاروسیه از انزوا بدرآید.
درشورای امنیت وتوی روسیه با
رأی ونزوئال که با مرگ چاوز بازهم
باروسیه همدلی دارد وکل کشور
درآشوب است همراه شد .روسیه ی
پوتین را حتی چین درآن شورای
امنیت تأیید نکرد.
اینک سوریه را درسه پایتخت
موصل دمشق وحلب باید تجسم
کردزیرا تجربه نشان داد که اسد
هرزمان ممکن است خالف تعهدش
برای یک متر مربع بیشتر با روسیه
دست به کشتارها زند .امروز 70
درصد جمعیت را دارد ولی نه 70
درصد خاک سوریه را .اسد بیشتر از
تهران حرف شنوی دارد تا از مسکو.
زیرا مسکو درفکر معامله باغرب است
 .درحالیکه تهران ودمشق درفکر
بودن درمنطقه ودرآرزوی ضعف
ریاض می باشند.
اردوغان مایل است ترکیه ی آتاتورک
و الئیسیته ی آن را بخاک بسپارد.واز
حافظه ی ملی پاک کند.
پوتین مایل است مردم نه خروشف را
بیاد آورند و مخصوص ًا نه گورباچف را.
اردوغان همین چندروز پیش هفت
تن نماینده حزب دموکرات راتوقیف
کرد باتهام اینکه منادی .P.K.K
هستند .دیاربکر شهر بگیروببند
وبزن وبکوب و بکش  ،لقب گرفته
است .
هربار اردوغان به حرف می آید «
دشمن داخلی  -دشمن خارجی » را
تکرار می کند .و ازخودنمی پرسد چرا
اینهمه دشمن و مخالف دارد؟
آقای  Nilgunاستاد جامعه شناس
دانشگاه استانبول با اسم مستعاری
که برای خود انتخاب کرده است می
گوید ومی نویسد .همکارانش سر
ضرب اخراج شده اند. .البد فردا نوبت

خوداوست .
مردم ترکیه درترس ووحشت می
زیند .زیرا مسئوالن تازه منصوب شده

مثل یک کمیسر  ،مثل یک کمیته
چی بازیر دستها رفتار می کنند.
بعضی جراید ازرفتن به جنگ داخلی
هم حرف می زنند .دراین جو وحشت
زا داعش عناصر خودرا به دیاربکر
می فرستد تا به انفجارات مرسوم
عمل کنند.واردوغان آن را به حساب
کردها می نهد .ابوبکرالبغدادی رسم ًا
به یاران دستور حمله به ترکیه را
داده است  )6(.واردوغان عمد دارد

آزادی

به حساب

انفجارات رادردیاربکر
کردهای ترکیه بگذارد.
روزنامه جمهوریت می نویسد «:جموری
ُمرد» .اردوغان می گوید مبارزه علیه
دشمن داخلی ودشمن خارجی را تامرگ
ادامه می دهد .وی باور کرده که غرب به
ترکیهحسوداست.پسپیدرپیتظاهرات
غرب ستیزانه دولتی برگزار می کند.
روسیه وترکیه دچار بیماری مشترکی
هستند .پوتین خودرا بجای کل
روسیه حس می کندکه مأمور اصالح
مدارسیاسی غرب است  .واردوغان نیز
خودرا منجی کل ترکیه و مأمور تأدیب
غرب می بیند.
پوتین هنوز راهی به مذاکره با غرب
ندارد .پس به توکیو می رود تااختالف
قدیمی برسر جزایر گوریال را حل کند.
روسها بعداز شکست ژاپن در1945
(یالتا) شبه جزایر کوریل را باشغال
درآوردند .اینک باید صبر کرد ودید
دودولت به چه نوع مصالحه می روند.
وآمریکا قطعا پای اوکراین را پیش می
کشد زیرا درآن منطقه شرق دورجایپای
وسیعی دارد.
هدف روسیه دراین مذاکرات قدرت
نمایی درشرق دور است بویژه مایل
است رفقای چینی را تحت تأثیر قرار
دهد.
صلح کامل العیار بدست پوتین درشرق
وغرب ودرجنوب (سوریه) آنهم بدست
پوتین بعید است .
تصفیه  ،پاکسازی و سپس باز سازی
ترکیه بدست اردوغان هم بعید است .
نقطه ی شروع کار هردو غرایز فردی
است .
توسعه طلب بظاهر درهمه جا ودرهمه ی
جبهه ها هستند ودرباطن در هیچ کجا
نیستند..
مردم روسیه همیشه به کسی که
درکرملین مستقر است باور دارند..
دیکتاتورها نزد اکثریت محبوبند اما
پس از رفتن آنهاست که در می یابند
باچه دیکتاتوری سروکارداشته اند.
مردم ایران همیشه دیکتاتوررا درزمان
حیات وحکومتش شناخته ومی
شناسند.
مردم ترکیه هرگز یکدست فکر نمی
کنند .جای جغرافیایی ترکیه موجب
شده است تا از آسیا وخاورمیانه و
اسالم ودرفرهنگ سیاسی و از اروپا
وتمدن مدیترانه شمالی نیزو سهمی
ببرند.
ولی هنوز به سرجمع این دو نرسیده اند.
( - )6باستناد گزارش لوموند ششم نوامبر 2016
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 4جون 1989
پریروز عصر که اِل ِن در تراس
خانه با زیبا (همسربرادرم حسین)
درانگلستان صحبت می کرد
خبردارشده بود که عزیز جان فوت
کرده است (.عزیز جان مادر حسین و
مادرناتنی من بود) عزیز جان را خیلی
دوست داشتم ودارم .
امروز صبح داریوش(پسرم) از نیویورک
زنگ زدو خبر مرگ خمینی را داد.
حاال که این سطوررا می نویسم هوا
ابری وبارانی است .تلفن زنگ میزند و
مردم عمدیگر خبر می دهند .خمینی
در عزت ُمرد که حق او نبود .حاالهم
بعید نیست عزاداری باشکوه بشود-.
درهرحال سرچشمه ی خشونت و بی
رحمی ُمرد و تغییرات حتمی است .

(معلم) جالدان جمهوری اسالمی می
باشند به این ترتیب درس خوبی به
مالها دادند که دربرابر خواسته های
مردم باید چکار کرد.
فعال خامنه ای جانشین انتخاب شده
است  .روابط ایران درهفته های اخیر
با بلوک شرق گسترش فراوان یافته
است ومن شخصا خامنه ای را دست
چپی می دانم .

من درآن بودم و این تصادف باعث
دوستی ماشد.
برای خمینی در بهشت زهرا بارگاه
ومقبره عظیم ساخته اند .صدام
حسین درعراق شهربصره رابازسازی
کرده و بصورت یک شهر مدرن ومجهز
و بندرگاه زیبا درآورده است  .درایران
هم تمام تالش رژیم متوجه این شد
که برای خمینی مقبره بسازند.

 7جون 1989
تلویزیونها نشان می دهند که
درتهران  ،ایرانی ها دو دستی به
سر خود میزنند وعزاداری می کنند.
مجله ی تایم می نویسد میلیونها
ایرانی عزاداری می کنند  .این مجله
با پرروئی خمینی را لنین و گاندی
تشبیه می کند .درترکیه پرچم ها
نیمه افراشته است  .روزنامه ی پرتیراژ
«حریت »زیر عکس خمینی چندبیت
ُ
شعر چاپ کرده است که مضمون آن
این است  :ای خمینی تو از دراکوال
و چنگیزوآتیال بدتر بودی .شراب تو
خون مردم بود و ریش وصورت تو
پوشیده از خون است .
در چین که از هفته ها پیش
دانشجویان درپکن تظاهرات می
کردند و دموکراسی می خواستند
باألخره ارتش مداخله کرد و هزاران
نفرراکشت و بیش از ده هزار نفررا
زخمی کرد .روابط چین وجمهوری
اسالمی صمیمانه است و چینی ها
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ای اجاره کرده است و گاهی برای
تخته بازی می آید .همینطورهم
دروغ های خوشایند (بزودی به ایران
میرویم) می گوید .او تمام ثروت
خودرا درقمارباخته است وهنوزهم
اگر پول بدست بیاورد همان شب اول
درکازینوهای استانبول برباد می دهد.
امید جوان ایرانی که مدتها
سرپرستی می کردم وکاراورابرای
مهاجرت به سوئد درست کردم روز
 29جون رفت ونامه های گرم قدرانی
(باامضای پسر ودوست شما) می
نویسد.
کوروش ر .جوان  19ساله آسوری هم
که علیاحضرت سفارش کرده بودند
عازم آمریکا شد وازاین حیث نزد
علیاحضرت کامال روسفید شده ام .
ولی آیا این می تواند باعث شود که
به سازمان ما کمک مؤثر بکنند.؟

 3سپتامبر 1989
 14اوت 1989

جسد خمینی را برای تماشا در مصالی تهران گذاشته اند.

با گذشت زمان انتظارات مردم که با
فوت خمینی اوضاع عوض می شود نه
فقط برآورده نشده است بلکه یک
نوع یأس ونومیدی به همه چیره
گشته است  .درتشییع جنازه خمینی
یک میلیون نفر را درتهران براه
انداختند ومخبرین خارجی عکس ها
گرفتند.
نماینده ی وال استریت ژورنال
جرالدین بروک که مقیم قاهره است
و ایشان را درآنکارا دیدم و یک
مصاحبه بعمل آوردم که چاپ شد،
به تهران رفته بود ودربازگشت به
من زنگ زد وگفت واقع ًا مردم متأثر
بودندو گریه می کردند .جرالدین
بروک که استرالیائی است  ،درقاهره
در همان ساختمان بسر می بَرد که

آزادی

تعداد قابل توجهی هم افسروپاسدار
و مخالف رادرایران از هنگام مرگ
خمینی به این طرف اعدام کرده اندو
سنگسارزنان وحلق آویزکردن مردم
همچنان ادامه دارد.
واالگهر آزاده که بنابود در جوالی به
ترکیه بیاید نیامد .حاال درآمریکاست
و یک ماه است تلفن هم نکرده است
ونمیدانم جریان تالش های ما
دراینجا به کجا می رسد؟
دیروز تولد من بود و هیچکس زنگ
نزد .وقتی به الن زنگ زدم گفت
خیال می کردم تولد تو  26اوت است
در حالیکه همین سال گذشته درخانه
ی پدرومادرش در ماساچوست برایم
جشن تولد گرفتند.
هوا دراینجا عالی است وواقعا منظره
ی تراس روبه بسفور فوق العاده است
 .بیوک صابر درهمسایگی من خانه

هوا اینجا درترکیه عالی است  .با اِل ِن
ودوست او کارول دربوستن سخت در
تالش هستم تابلکه کاالهای چرمی
ساخت نترکیه را به آمریکا بفروشیمم
و این اضطراب و نگرانی من ازوضع
مادی ام تخفیف بیابد.
آزاده هم هنوز درآمریکاست تا
برای پسرش کامران موجبات ادامه
تحصیل درآمریکارا فراهم بیاورد.
اکنون  40روز است بمن زنگ نزده
است  .با الن درنیویورک ناهار خورده
اند و الن از زیاد سیگار کشیدن وقهوه
خوردن و رنگ پریده و حالت عصبی
آزاده نگران بود.
 -درایران رفسنجانی سوار کاراست .
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آپارتمان بیوک صابر  3دقیقه پیاده
با آپارتمان من فاصله دارد .چون این
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آپارتمان درطبقه ی هم سطح پیاده
رو است به آسانی از پیاده رو داخل
سالن دیده می شود .من که از پیاده
رو رد می شوم اگر چراغ روشن
باشد روی شیشه پنجره می زنم و
احوالپرسی می کنم .
امروز حدود ساعت  12باتفاق الن
بطرف بیوک دره می رفتم تا چند
نامه پست کنم  .درست جلوی
پنجره صابر که رسیدم چراغ روشن
بود وعده ای نشسته بودند .اولین
کسی که دیدم قریشی رئیس دفتر
سیاسی و طراح مبارزات شاه بود.
اول نمی توانستم باور کنم  .پنجره
را زدم بیوک صابر و قریشی بیرون
آمدند  .ازقزیشی پرسیدم کدام
هتل است نخواست بگوید تلفن
مرا گرفت وتأکید کرد م امشب خانه
هستم مطلب گفتنی ودانستنی برای
ایشان زیاددارم  .گفت حتم ًا زنگ می
زند .البته تمام شب که خانه بودم
زنگ نزد .معلوم می شود آقایان برای
نجات ایران با همکاری بیوک صابر ،
غیاث وند و امثال آنها دست بکار و
یا اینکه حداقل مشغول مطالعه شده
اند .درسالهای پیش میلیونها دالر
پول واالحضرت اشرف را امثال همین
ها درترکیه برباد دادندو کارهایشان
برای نجات ایران بیشتر به مسخره
بازی شبیه بود که البته پُرکردن
چیب هم جزو آن بود .بهیچوجه
برای من قابل تصور نبود که دفترشاه
بتواند با این قبیل اشخاص درتماس
باشد .چه رسد به اینکه آقای قریشی
از واشنگتن (همراه با یک هیئت)
بلندشود بیاید اینجا و با بیوک صابر
جلسه ی مخفی تشکیل بدهند -آنهم
بطوریکه من از پیاده رو آنهارا ببینم .
آنها یک مأمور تحقیق  -حداقل برای
آگاهی از آن روی سکه نمی بایست
با منهم صحبت کنند -در جبین این
کشتی نوررستگاری سهل است ،
هیچ روشنایی نیست .
ازروز  21سپتامبر که الن آمده است
بیشتر فکرمان درباره ی کار چرم
وامکانات فروش محصوالت چرمی
درآمریکاست .

 7جوالی 1990
مدتهاست مطلبی یادداشت نکرده ام
 .حاال ساعت  1:45بعدازظهراست .
ناهاررا دربالکن عقب که چشم انداز
به پارک کنسولگری روسیه وتپه
های مشجردارد خورده ایم و الن
درآشپزخانه ظروف را می شوید.
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امسال گوشه ی باغ یک اتاقک
که ملک صالح اوغلی (طبقه دوم
ساختمان ما) است ازطرف الن ولیال
(دختر آقای امیر ابراهیمی که همسر
ترک دارد) به یک آتلیه گل خشک
و آرانژمادیل شده است و دوتایی
درآنجا سبدهای گل خشک درست
می کنند و مشتری هم دارد.
 کوشش های ما برای فروشمحصوالت چرمی درآمریکا بجایی
نرسیده است  .درماه دسامبر 1989
با آقای صمد اسداللهی به نیویورک
رفتم وبا مشتری که دوست الن ،
خانم کاری گارلند یافته بود مالقات
کردیم وآنها نمونه هایی خواستند
که متاسفانه صمد نمونه های بد
فرستاد و معامله انجام نشد .من
درنیویورک ماندم وباتفاق الن برای
ایام کریسمس و سال نو به خانه
پدرومادر الن در هینگهم ماساچوست
رفتیم که محیط خانوادگی جالبی
داشت .
امسال ازیک مؤسسه دربروکسل یک
اتومبیل کرایه کردم وبا الن که اول
ماه مه به پاریس آمد ازطریق آلمان
 چکسلواکی  -مجارستانیوگسالویو یونان به استانبول آمدیم.
روز  30ژوئن داریوش با رافائیل دختر
ایتالیایی که از یک سال پیش با هم
در نیویورک زندگی می کردند ازدواج
کرد .مهمانی عروسی را درخانه ماریا
گرفتیم ومن برای شرکت دراین
مهمانی ازاستانبول به پاریس رفته
و یک هفته ماندم وبرگشتم  .مهمانی
خیلی خوب برگزارشدو ماریا ومیشل
زحمت زیاد کشیدند.
 ازنظر اقدامات انسانی درترکیهاز امسال فعالیت خودرا متوجه
دادن بورس تحصیلی به محصلین
ایرانی کرده ایم  .یک ایرانی باشرف
بنام آقای امیر ملک زاده هزینه
تحصیل  12نفررا می پردازد که اگر
این کار انجام نمی شد فعالیت من
در استانبول ازبین می رفت  .هرچه
تالش کرده ام دیگران نیز دراین کار
شرکت کنند بجایی نرسیده است
 .اوایل ژانویه  1990که چندروزی
به واشنگتن رفتم ومهمان فرید
سینمایی شدم با آقای قریشی و
خوانساری متصدیان دفتر شاه
مالقات کردم  .ازقریشی خواستم اقال
دو بورس تحصیلی ازطرف شاه بدهد.
جواب داد حرفش را نزن.
علیاحضرت فرح  ،دونفررا معرفی
کرده بودند که درترکیه آنهارا
سرپرستی کنم  .یکی از آنها چوان
 19ساله آسوری بنام کوروش بود که

زلزله رودبار فاجعه ببارآورد

یک قاچاقچی اورا فریب داده و بعنوان
اعزام به آلمان  3000دالر گرفته بود
وجوان بیچاره زندانی شده بود .تالش
من باعث شد که اززندان خالص شود
وازطریق سازمان ملل اورا به آمریکا
فرستادم و بمن نوشت خیال می کرده
نیکی از روی زمین رخت بربسته
است  .حاال نجات خودرا مدیون
ماست  .دیگری علی ش .خواهر
زاده ی یکی از افراد سرشناس بود .
این یکی راهم با کمک آقای محمد
مشتاق روانه پاریس کردم  .تصور می
کردم بعدازاین کارها علیاحضرت به
ما کمک مالی بکنند ولی دوسه بار با
محبت مرا پذیرفتند و خیلی تحسین
کردند ولی از کمک مالی خبری نشد.
روابط آزاده با مادرش واالحضرت
اشرف خوب نیست و دستش برای
کمک بسته است .
به این ترتیب وضع مادی من خصوص ًا
امسال که هزینه های سنگین پیش
آمده است  ،خوب نیست .وتالش
جهت پول درآوردن بجایی نرسیده
است .باصمداسدالهی بهم زده ام
وفعال با دوایرانی که شرکت دیبا را
تشکیل داده اند همکاری می کنم.
دراین مورد هم باز کارل گارلند
مشتری پیدا کردوبازهم نمونه هایی
که خواسته بود فرستادند واین نمونه
هاهم افتضاح بود.
 درایران که همگی خیال می کردندپس از مرگ خمینی اوضاع عوض
می شود  ،مالها کماکان مسلط می
باشند  .درماه های آخر سال 1989
اروپای شرقی تکان خورد  .لهستان
ورومانی وآلمان شرقی و مجارستان
وبلغارستان یکی یکی حکومت های
دیکتاتوری ورژیم کمونیستی را

آزادی

کنار گذاشتند .ولی این نسیم آزادی
درایران تأثیری نداشت  .درنیکاراگوئه
هم رژیم ساندینیست ها کناررفت
ودراتیوپی حتی  ،فهمیدند رویه های
مارکس ولنین فایده ندارد.
ماه گذشته زلزله درنواحی رودبار
ومنجیل  50هزار نفر را کشت ونیم
میلیون بی خانمان و  200هزار نفر
زخمی شدند .خامنه ای گفت تقدیر
الهی است ومردم حتی زیر آوار
فریاد می زدند مرگ بر آمریکا.
جالب آنکه روزنامه جمهوری اسالمی
نوشت آمریکا مسئول و باعث زلزله
است زیرا درجستجوی نفت وآزمایش
اتمی است واوضاع تحت األرضی را
درهم ریخته است .
واالگهرآزاده قراربود روز  5جوالی
باتفاق من به استانبول بیاید ولی
برایش مشکالتی پیش آمد ودیرتر
می آید بناست روز  15جوالی خبر
بدهد که می آید یانه ؟ این ماه
که برای گرفتن  1000دالر به بانک
درتقسیم مراجعه کردم بتول مأمور
بانک گفت در حساب واالگهر آزاده
پول نیست .

 12جوالی 1990
لیال و آلن مقادیری سبد گل خشک
درست کرده اند و چندتای آن را
به دوستان فروخته اند  .قرار است
روز یکشنبه درمنزل لیال و حلیم
در توزکا کنار دریای مرمره یک
نمایشگاه ترتیب دهند.
دیشب به رستوران سئول رفتیم .
شب بسیار خوبی بود.
ادامه دارد
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تیمور شهابی
کمین دشمن در
آسیاب های بادی
رژیم درجه یک آخوندی که در همه
دنیا بی نظیر است به هر دری میزند
تا اوضاع رو به قبله ای و اسفناک خود
را راست و ریست کند .نه تنها با همه
دنیا سر جنگ و دعوا دارد بلکه با بقیه
هیئت های عزادار دیوانه داخلی هم
نیز زد و خورد دارد و در ندانم کاری
و بالهت مشغول سبقت گرفتن از
همدیگر میباشند .اصوأل چون واژه
هایی مانند سازش و توازن رفتاری
در فرهنگ این نابخردان نیست و
چون هر جنبنده غیر خودی را دشمن
میدانند و توطئه و دسیسه سازی هم
که جزو خوراک روزانه آنان میباشد،
هر خزعبالتی را به خورد امت مسخ
شده میدهند تا فرهنگ زوزه کشی و
فرهنگ پلیدی خود راتداوم بخشند.
در مواقع عادی که خوراکشان دشمن
تراشی و دهن کجی به عالم و آدم
است ولی به هنگام ایام عزاداری از
قبیل محرم و اربعین  ،این تبلیغات
و هوچی گری و مهمالت بافتن
شدت بیشتری پیدا میکند .ناتوانیها
ومسئولیت ناپذیری خود را تحت لوای
مبارزه با دشمن و دسیسه های این
و آن میپوشانند و از گفتن هیچ نوع
دروغی پرهیز ندارند.
یکی از هزاران آخوند ابلهی که
سکاندار دین و دولت و کشور ایران
میباشد  ،روضه خوانی به اسم نوری
همدانی از مراجع تقلید قم است که
انقالب اسالمی ایران را باعث عزت
مسلمانان و آزادیخواهان جهان و
خوار شدن مستکبران جهانی میداند
او در اراجیف هفتگی خود چنین
گفت »... :علما و روحانیت در قبال
این انقالب که نشات گرفته از غدیر
و عاشورا و زمینه ساز ظهور است،
وظیفه سنگینی دارند »...در دید این
نابخردان هرج و مرج و آشوبی را که
انقالب مینامند فقط بخاطر اسالم
شیعی عزیز بوده و به همینجا هم ختم
نمیشود چون باید زمینه ظهور حضرت
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آقا را فراهم کنند .حاال در مورد کدام
عزت و آزادیخواهی میگوید خدا
میداند .یازده میلیون حلبی نشین ,
فساد اداری و اجتماعی ،سوء مدیریت
اقلیمی ،بیکاری  ،آزار دگرباشان و
دگر اندیشان ،فقرواعتیاد که افتخار و
عزت ندارد .استاد ما ادامه میدهد...« :
تفکری که امروز جامعه اسالمی ما را
تهدید میکند این است که برخی می
گویند باید با کل دنیا سازش کنیم ،
این سخن با منطق قرآن و آموزه های
دینی سازش ندارد و با سیره حضرت
رسول اکرم نیز در تضاد است  ،سازش
با کسانی که پیوسته به فکر براندازی
نظامی اسالمی هستند و هر روز یک
توطئه علیه نظام و مردم طراحی می
کنند ،معنا ندارد »...زبانم الل  ،سازش
با دنیا؟ اصأل چه احتیاجی به بقیه
دنیاست؟ از قرار معلوم واژه تفکر و
هرگونه فکر کردن با خود اسالم در
تضاد است چون این نخبگان هنوز
نگرفته اند که منطق قرآن و آموزه
های دینی برای اداره امورات کشوری

مرگ بر

بدرد الی جرز هم نمیخورد .این چه
آموزه و منطقی است که سر سازش با
ابنای بشر را ندارد؟
یکی دیگر از آس های برنده رژیم
نعلین و آفتابه امام جمعه یدکی
تهران یعنی حجتاالسالم کاظم
صدیقی میباشد .به گزارش بنگاه
خبرگزاری فارس ،خطیب موقت
تهران در خطبههای عبادی سیاسی
جمعه تهران چنین اظهار داشت...»:
امروز هم آلسعود همان حرمله،
بنیامیه ،آلحرب و آلسفیان زمان
است و در یمن کودک کشی میکند
و ابوجهل زمان ما شیطان بزرگ
آمریکای فریبکار و ظالم است .از این
ک کش از
رو عربستان و اسرائیل کود 
تجلیات این شیطان بزرگ هستند»...
البته مغز منجمد این فلکزده قابل
بازسازی نیست چون مرگ و میر
و آوارگی هزارن کودک سوریه و
عراق به بهانه دفاع از استخوان های
پوسیده مشتی شترچرانان بیابانگرد
را عمدأ و کامأل جا انداخته .بعد از

آمریکا

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

آزادی

همگاری جمهوری اسالمی با ناسا

مقدمه چینی و تکرار جریانات هزار
و اندی سال پیش استاد ما گودرز را
به شقیقه پیوند زد و چنین گفت ...»:
معنی پیوستن به جامعه جهانی این
است که انسان وابستگیهای خود را
از نو شروع کند یعنی آنچه در دوره
قاجار و پهلوی صورت گرفت و ملت
ما یک ملت مرده بود دوباره بازسازی
شود ،در حالی که ملت ایران چون
زنده است با دنیا هم ارتباط دارد»...
البته پهلوی کم بود قاجار هم به آن
اضافه شد ،عمق حماقت این نابخردان
یک چیزی درمایه های چاه ویل است
که انتها ندارد .بیگمان نه تنها خیل
بزرگی از مردم ایران بلکه برخی از
کشورهای دنیا نیز بدشان نمیآید تا
مرده باشند!!! ولی دوباره به دوران
سازندگی و امنیت پهلوی و به جامعه
جهانی بازگردند.
از طرفی دیگر امام جمعه اصلی
تهران که او هم یکی از شاهکارهای
تعلیم و تربیت فیضیه ای میباشد
یعنی آیتاهلل موحدی کرمانی در
خطبههای نماز جمعه گفت...»:
برادران و خواهران ،آمریکا دشمن
اسالم است و این دشمنی باید در
دل فرزندان ما از دوران کودکی تا
دوران نوجوانی و جوانی تثبیت شود.
اگر برجام هیچ نتیجهای نداشت
ولی این نتیجه را داشت که روشن
شد آمریکا دروغ میگوید .آمریکا
میگوید که تحریمها را بر میدارد،
تحریمها را بیشتر میکند .دنیا بفهمد
که آمریکا چه عنصری است و این
فهمیدن یک موفقیت بزرگ برای
ماست»...این جماعت آخوند میخواهد
به امت بینوای مسخ شده که پای
منبر آنان نشسته و به اراجیفشان
گوش میدهد بقبوالنند که تحریمها
برداشته شده است .قرارد هسته ای
با کفار تعلیق تحریمها میباشد نه
چیز دیگر .ولی عمأل دیدیم که رژیم
آخوندی کماکان به جفتک پرانی خود
ادامه داده و بخاطر رفتار ضد بشری
خود هنوز نتوانسته استکبار و کفار را
آنطور که باید و شاید به بازار اقتصاد
مافیایی و افتضاح خود بکشاند.
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استاد ما از موفقیت بزرگ صحبت
میکند که البد منظورش قرارگرفتن
ایران در هر فهرست و آمار اسفناک
میباشد .از شرایط آب و هوایی گرفته
تا خفقان و اذیت و آزار افراد جامعه.
ایشان ادامه میدهد که  ...«:دشمنی
با آمریکا در متن دین ماست زیرا
دشمنی با دشمنان خدا در متن دین
ماست .دشمنی با امریکا دشمنی
با عنصری است که ضوابط انسانی
را پایبند نیست و قرار داد را منعقد
میکند و زیر پا میگذارد .ما امکان
دارد با کفار بر اساس مصالح عالیه
گاهی قراردادهایی داشته باشیم و اگر
آدم باشند و پایبند عهد و پیمانشان
باشند .اما با آمریکا نه آمریکا انسانیت
را فراموش کرده  .با این عنصر اصال
عقالنیت اجازه نمیدهد که انسان
مذاکره کند »...خیلی جالب است که
میزان انسانیت آمریکای جهانخوار
برابر با رفع تحریمهاست .همه به فکر
حفظ منافع خود هستند و آدم بودن
و پایبندی به عهد و پیمان همچنان
مالکی نیست همانطوریکه امام راحل
با تقیه و تزویر برای رسیدن به اهداف
خود به عالم و آدم نشان دادند  .بد
نیست نیم نگاهی به ضوابط انسانی
به سبک امتی -اسالمی بیاندازیم .به
گزارش فارس ،به گفته قاضی محمد
شهریاری سرپرست دادسرای جنایی
تهران امروز حکم قصاص دو چشم
محکومی که اقدام به پاشیدن آهک
بر روی چشمان دختر ٤ساله ای
نموده بود اجرا گردید .و چنین است
رفتار حکومت شرع اسالمی .هیچ
انسان متعادل و با عقلی آهک به
چشمان بچه چهار ساله نمیریزد .جای
ریشه یابی و ترویج اخالقیات انسانی
،آنان با رفتار زشتی از قبیل قصاص
جوابگوی دغدغه های اجتماعی
هستند .این دومین اجرای حکم اسید
پاشی و ترکیبات شیمیایی در کشور
از زمان تصویب ماده واحده مجازات
اسیدپاشی یا سایر ترکیبات شیمیایی
است .مورد قبل در اواخر سال قبل
توسط دادسرای جنایی اجرا شده بود.
حاال چرا این جماعت انقدر های و هوی
میکند؟ چون مجبورند برای الپوشانی
خرابکاریهای خود آسمان و ریسمان
را به هم ببافند .وقتی دشمن تراشی
و بهبودی زندگی مردم میسر نشود
آنوقت دست به دامن مقامات باالتراز
قبیل امام زمان میشوند .رژیم روضه
خوانان برای سرکیسه کردن سرمایه
ایران و ایرانی چندین نهاد دولتی
بی سر و ته را علم کرده و مشتی
اوباش و ناوارد را مسئول آن نهادها
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کرده است .طبق گزارش خبرگزاری
میزان  ،آخوندی بنام نصیری فرد که
عضو کمیسیون سبک زندگی شورای
انقالب فرهنگی و رئیس دانشکده
راهبردی مطالعات جهان میباشد
چنین گفت ...»:قرار نیست امام زمان
زندگی راحتی برای افراد فراهم کنند.
برخی تصور می کنند وقتی امام زمان
ظهور می کنند باید زندگی راحتی
برای افراد فراهم کنند در حالی که امام
دوازدهم پس از ظهورشان  ،حکومت
داری میکنند  »...پس از شواهد امر
پیداست که حاال حاالها قرار نیست
مردم راحت زندگی کنند چون فعأل
استکبار با اجرا نکردن برجام و ادامه
تحریمها جلوی پیشرفت اقتصاد نیمه
جان رژیم جهل و جنون را بسته است
و وقتی هم که آقا با االغ مبارک ظهور
کنند هنوز مردم در گرفتاریهای خود
غوطه ورند!!! .زبانم الل انگاری حضرت
آقا در تیم استکبار توپ میزنند .لب
مطلب اینه که تا زمانیکه سایه اسالم
و حکومت اسالمی روی سرمردم است
همه بالتکلیف خواهند بود و دنیا در
آشوب و منم منم های مذهبی خواهد
سوخت.
البته همیشه اخبار ایران اسالمی
عزیز بد نیست وگاه گداری خبرهای
جالب هم از آنان بگوش میرسد .رئیس
سازمان فضایی ایران محسن بهرامی
در روز نخست هفته جهانی فضا
گفت ...»:تهران مایل است با سازمان
ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ،ناسا
همکاری کند .ناسا یک نهاد بین
المللی است و نگاه همه به این سازمان
است .طبیعتا ما مشتاق همکاری با
ناسا هستیم؛ وقتی در مدار قرار می
گیرید هیچ کشور یا نژادی مطرح
نیست برنامه فضایی ایران یک برنامه
مدنی قدرتمند و صلح آمیز است»...
آدم نمیداند به کجای این خبر بخندد؟
یعنی امتی که در میدانهای ورزشی
حاضر به دست دادن با ورزشکاران
اسراییلی نیست قرار است با هم در
مدار قرار گیرند؟ شاید هم ناسا پارتی
بازی کند و فقط امت مسلمان را با هم
به مدار بفرستد .آنوقت میتوانند با هم
بر سر آداب بول و غایط و پاکیزگی با
کلوخ بحث و مبادله کنند و یا اینکه بر
سر معادالت پیچیده ریاضی برای پیدا
کردن قبله هنگام چرخش هفده هزار
کیلومتری ایستگاه فضایی  ،همکاری
کنند.
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

پاسخی به نوشته ی آقای دولتشاهی
« ُمستمع صاحب سخن را برسر
کارآورد» .
آقای دولتشاهی ،نگارگرارزنده
وارجمند میهن ما،در شمارۀ  82یکم
آذرماه  (1395صفحۀ )15ماهنامه ی
«آزادی» ضمن ارائۀ استادانه ی نگاره
ای ازرضاشاه بزرگ(که دست تان
مریزاد) ،مرقوم داشته اید«:چرا کسی
ازناجی[ ُمنجی] ایران رضاشاه کبیر
صحبت نمی کند »  ،که لزوم ًا بایدبه
استحضارتان برسانم که متأسفانه
کوتاهی ومشکل ازسوی اغلب نزدیک
به اتفاق هم میهنان ماست که رغبت
خواندن درآنان بسیار ضعیف است
،نه کوتاهی باهمه ی مشکالت ودرد
سرهاازسوی نویسندگان ،چنانکه
در جدول آمارسنجش کتاب خوانی
که از سوی مراجع معتبر انتشار
می یابد ،ایرانیان در ُرتبه ی نازلی
قرار می گیرند ،درباره ی رضاشاه
طی این سالها
نیزپژوهشگرانی
باهمه ی مشکالت وزحمات وتحمل
هزینه های سنگین ،بسیار نوشته
اند،اما پاسخ این زحمات با رغبت
بسیارضعیفی از سوی هم میهنان
داده شده است ونه تنها درباره ی
آن سردار بزرگ و ُمنجی ایران،بلکه
اصوالموضع هم میهنان ما نسبت به
هر اثر پژوهشی به ویژه تاریخی ویا
سیاسی وفرهنگی ،این گونه بوده
وهست،گواه صادق این گفته شخص
شما نویسنده ی نامه ی مورد اشاره
می باشید،یقین ًا خواهید پرسید چرا
وچگونه؟خدمت تان عرض می کنم:
به گفته ی «کندی» رییس جمهوری
پیشین امریکا در کتابش زیر نام
«سیمای شجاعان» :نپرسید که میهن
تان ازبرای شما چه کرده است ،باید
دید شما ازبرای میهن تان چه کار
کرده اید؟
در همین ماهنامه ی آزادی که شما
یکی از مشترکین آن می باشید،مقاله
ای درباره ی رضا شاه با عنوان«
رضاشاه را آنگونه که بودبشناسیم
»درج شده بود که از شمارۀ58تا69به
مدت یک سال ادامه داشت واخیرا ً
ّ
نیزکتابی زیر نام «رضاشاه در آیینه
ی اسناد» از سوی همین نویسنده
منتشر و به مدت دوماه در ماهنامه
ی آزادی(روی جلد،شمارۀ 79و)80
تبلیغ شده است ،با همه ی این حال
می نویسید«:چرا کسی از ناجی ایران

آزادی

رضاشاه کبیر صحبت نمی کند؟[!]
که همین نوشته شما ُمهر تأییدی
توجه ورغبت خواندن درما
است که ّ
بسیار کم است ،حال بفرمایید با همه
ی ذوق وشوقی که درباره ی انتشار
مطالبی درباره ی رضاشاه بزرگ از
خود نشان می دهید،چگونه است که
مقصودخودرا الاقل ازطریق ماهنامه
آزادی نیافته اید وآن گونه نوشتید
که انگار تاکنون کسی درباره ی
رضاشاه مطلبی ننوشته است!نوشته
اند وبسیار هم نوشته اند ،مشکل
در عدم رغبت واستقبال است ،چه
دلیل وبرهانی ازاین روشنتر که تمامی
مطالب ماهنامه ای راکه می توان طی
دوسه ساعت مرور کردوخواند،نمی
خوانید که اگر می خواندید،آنگونه
مرقوم نمی فرمودید که مرقوم فرموده
اید ،آیا بازهم باید دراین باره دلیل
وبرهان بیاورم؟
هم میهن بزرگوارم،آیا میدانید که
برای نگارش کتاب یا رساله ویا مقالۀ
تحقیقی،به چند سال صرف عمرووقت
وسرفرو بُردن درنوشتارها واسناد
وتحمل هزینه های گزاف به جهت
ته ّیه ی مدارک و ُمستندات وهمچنین
چاپ وانتشارآن نیازدارد؟آنگاه
دربرابر بی رغبتی های هم میهنان
عزیزمان نه ازبابت ُجبران صرف عمر
ووقت نویسنده،بلکه به جهت جبران
نشدن هزینه های انجام شده آنهم
نه از بابت انتفاع ،می تواندانتظار
وتوقع بجابه جهت نگارش مطالب
تاریخی وسیاسی وفرهنگی از سوی
پژوهشگران باشد؟ پژوهشگرانی
را می شناسم که به خاطر همین بی
رغبتی از سوی هم میهنان وعدم
امکان مالی ،دانش خودرا با خود به
گورناکامی برده اند.
مشترک ارجمند ماهنامه ،تردید
نکنید که در برابر عدم شوق و بی
میلی بسیاری از هم میهنان مان
به خرید آثارپژوهندگان وخواندن
آنها ،کمتر کسی تن به این کار
ّ
تمکن مالی
می دهد،مگر اینکه از
برخوردار بوده باشد که آنهم ازموارد
استثنا است،بنابراین به گفته ی
حافظ«:کشش چو نبود از آن سو ،چه
سود کوشیدن».
با احترام  -ک  -ر از ایالت پنسیلوانیا.
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بانوصدیقه ی دولت آبادی
درخانواده ای چشم به جهان گشود
که همه از علما ومجتهدین علوم
دینی اصفهان بودند .درشانزده
سالگی برخالف رضایت خود به
ازدواج مرد ُمسنی درآمد .خانم
دولت آبادی دردوران کودکی زیر
نظر معلم به اتفاق سایربرادران
وخواهران به تحصیل پرداخت .
درسال  1917/1296میالدی بیش
ازیک قرن پیش  ،اولین مبارزه
خودرا برای بیداری زنان با تأسیس
یک مدرسه دخترانه بنام « مکتب
خانه ی شرعیات» آغاز کرد وچون
خودش به علل تعصبات خانوادگی
نمی توانست ریاست آن را بعهده
بگیرد این سمت را به دوست
خود خانم بدرالدجی درخشان
که از اولین گروه دختران فارغ
التحصیل مدرسه ی آمریکائی بود
 ،محول کرد ولی چون این کار جرم
بود پس از سه ماه اورا در فرهنگ
زندانی کرده ووی را مورد ضرب
وشتم و جرح قراردادندواز خانواده
اش تعهد گرفتند که پس از این
اقدامی دراین زمینه ننمایند .وبه
این ترتیب پس از مدت کوتاهی
این مدرسه تعطیل شد .یک سال
بعد انجمنی بنام « شرکت
خواتین اصفهان» ایجاد کرد
وبرای ادامه مبتارزه دست
به انتشار اولین روزنامه
زنان زد  .انتشار این روزنامه
که « زبان زنان» نام داشت
کوته فکران
باردیگر
ومتعصبین جاهل ونادان
رابرعلیه اقدام جسورانه
وی شوراند وحتی برخی
اززنان که از نعمت سواد بی
بهره بودند به مخالفت پرداختند
ودرکوچه وخیابان روزنامه را
سوزاندندوخودش را مورد لعن
ونفرین قراردادند.
این روزنامه با وجود مخالفت
های شدید مدت سه سال
انتشاریافت و باألخره بخاطر
یک مقاله ی انتقادی درباره
قرارداد  1919معروف وثوق الدوله
ازطرف وی وحکومت وقت توقیف
شدورئیس شهربانی درموقع ابالغ
توقیف روزنامه به ایشان گفت :
« خانم شما صدسال زود به دنیا
صفحه16
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صدیقه دولت آبادی

دکتر طلعت بصاری (قبله)

محمودنفیسی

تولد  -1261درگذشت  1340خورشیدی درتهران
رئیس شهربانی درموقع ابالغ توقیف روزنامه خانم دولت آبادی به ایشان
گفت  « :خانم شما صدسال زود به دنیا آمدید» .و او جواب دادکه :
« آقا من صدسال دیر متولد شدم  ،چون درغیراینصورت نمی گذاشتم امروز زنان چنین
خواروخفیف ودرزنجیر شما مردها اسیر باشند.
آمدید» ولی او جواب دادکه :
« آقا من صدسال دیر متولد شدم ،
چون درغیراینصورت نمی گذاشتم
امروز زنان چنین خواروخفیف
ودر زنجیر شما
مر د ها
ا سیر

 1301/1922میالدی از راه بغدادو
بیروت عازم فرانسه شدودردوره ی
کالج شبانه روزی مخصوص زنان
سالمند به تحصیل دررشته ی
روانشناسیتربیتی
پرداخت .

با شند » .
درسال 1300/1921
میالدی عازم تهران شد .انجمن
بانوان را درپایتخت بنیان
گذاشت واین انجمن دبستانی
بی بضاعت
جهت دختران
تأسیس نمودفعالیت های فرهنگی
واجتماعی خانم دولت آبادی
روزبروز گسترش یافت ودرسال

د ر هما ن
ایام نیز در
روزنامه های معروف پاریس
مانند « تان وتیمس» مقاالتی
مبنی بر « استقالل زن ایرانی
در مایملک خود » نوشت که
سروصدای زیادی به راه انداخت .
درسال  1926 / 1305درکنگره ی
بین المللی زنان پاریس به

آزادی

نمایندگی زنان ایران شرکت داشت و
نطق مؤثری ایراد کرد.
درمهرماه سال  1927/ 1306میالدی
هشت سال قبل از کشف حجاب ،
خانم دولت آبادی اولین زنی بود که با
کاله ولباس اروپائی درکوچه وخیابان
ظاهرشد .بهمین جهت گروهی جاهل
ونادان واز متعصبین دربرابراو قدعلم
کرده وعلیه او شعار می دادند
درسال  1316/1937میالدی کانون
بانوان ایران که از چندسال قبل
تأسیس شده بود حت سرپرستی
خانم دولت آبادی قرار گرفت و
دررأس این کانون با کمال قدرت
با مشکالت وموانعی که بر سر
راه زنان ایران بود مبارزه کرد .
درسال  1942 /1321میالدی
دوباره مجله « زبان زنان « را
منتشرساخت.
زندگی  80ساله ی خانم
دولت آبادی سراسر مبارزه
وکشمکش برای احقاق حقوق
زنان بود ودر لحظات آخرزندگی
نیز دست از تالش بر نداشت .واین
چند سطر به عنوان وصیت نامه ازاو
باقی مانده است:
« مرا از محل کانون بانوان به آرامگاه
ابدیم ببرید ودرمراسم تشییع جنازه ام
حتی یک زن باحجاب شرکت نکند.
زنانی را که با چادر برسرمزار من بیایند
هرگز نمی بخشم ».

منابع :

 پایان نامه ی لیسانس خانم گیتیباغ گلی
 -وبالگ زنان پیشرو  :محمود نفیسی

شماره -83سال هفتم

رودابه
مهراب پادشاه کابلستان از نژاد
ضحاک تازی همه ساله به سام پهلوان
خراج میداد تا از حمله او در امان
ماند .مهراب چون از آمدن زال به
کابلستان آگاه شد با لشکریان بسیار
و خدم و حشم فراوان به دیدارش
شتافت .زال به استقبالش آمد و» به
آیین یکی پایگه ساختش»  .مهراب به
لشکرگاه زال فرود آمد و درود فراوان
نثار او کرد .خوانی پهلوانانه آراستند
و به میگساری پرداختند.مهراب را
از دیدار پور سام خوش آمد و دانش
و رایش را ستود و دل و هوش اورا
سپرد .هنگامی که مهراب از نزد زال
بازگشت زال زر با مهتران گفت که:
به چهر و به باالی او مرد نیست
کسی گویی او را هم آورد نیست
نامداری از میان مهار به پهلوان جهان
گفت:
پس پرده او یکی دختر است
که رویش ز خورشید روشن تر است
ز سر تا به پایش به کردار عاج
به رخ چون بهشت و به باال چو کاج
دو چشمش بسان دو نرگس به باغ
مژه تیرگی برده از پر زاغ
به سر زلف و جعدش چو مشکین زره
فکنده است گویی گره بر گره
ده انگشت بر سان سیمین قلم
برو کرده از غالیه صد رقم
بهشتی است سرتاسر آراسته
پر آرایش و رامش و خواسته
این دختر با چنین موی و روی بهشتی
تو را سزاوار است و در خور ،زال را
از شنیدن وصف زیبایی دختر آرام
و هوش از کف بدر شد و شب را در
اندیشه آن ماه رخسار به روز درآورد.
همینکه آفتاب جهانتاب سر از افق
بدر آورد و روی گیتی چون کافور
سپید شد  ،مهراب کابلی به سوی
خیمه یل زابلی رفت و فراوان گوهر
بر او نثار کرد .زال از دیدار مهراب
شاد شد و گفتش که از تخت و مهر
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زانن شاهـناهم

و تیغ و کاله هر چه خواهی از من
بخواه .مهراب پاسخ داد مرا در زمانه
یک آرزو بیش نیست که انجام آن
نیز بر تو دشوار نمی باشد .خواهش
من اینست که به خانه ام آیی و چون
خورشید جان تاریک مرا روشن کنی.
زال گفت به انجام درخواستت قادر
نیستم چون نه سام با من همداستان
است و نه شاه جهاندار ایران  .هر دو از
اینکه با بت پرستان می زنم و نشست
و برخاست کنم خشمگین خواهند
شد .جز این هر چه بخواهی البته با تو
همراه خواهم بود .مهراب به دل زال
را ناپاک دین خواند و از درگاه او آرام
آرام باز گشت اما زال بیش از پیش
شیفته او و دخترش گردید.
دل زال یک باره دیوانه گشت
خرد دور شد عشق فرزانه گشت
مهراب روزی پگاه در شبستان به
دیدار سیندخت و رودابه ماهروی
شتافت .سیندخت همسر مهراب و
رودابه دختر او بود .دل مهراب به
دیدار این ده همچون باغ در بهار
شکفته و پر از خرمی بود .چون چشم
مهراب به رودابه افتاد  ،زیبایی خیره
کننده رودابه پدر را به شگفتی درآورد
و بر او نام یزدان را خواند .سیندخت از
روی و موی و خوی زال جویا شد
.چنین داد مهراب پاسخ بدوی
که ای سرو سیمین بر خوبروی

به گیتی در از پهلوانان گرد
پی زال زرد کس نیارد سپرد
دل شیر نر دارد و زور پیل
دو دستش بکردار دریای نیل
چو بر گاه باشد زرافشان بود
چو در جنگ باشد سرافشان بود
اگرچه سپید است مویش به رنگ
ولیکن به مردی بدرد پلنگ
رودابه چون گفتگوی مادر و پدر
را شنید دلش ماالمال از مهر زال
گردید و آرزو جای عقل را گرفت.
رودابه پنج خدمتگزار ترک داشت که
پرستنده و غمگسار او بودند .روزی
به پرستندگان خود گفت من عاشقی
هستم همچون بحر خروشان که موج
آن تا به آسمان رسیده باشد ،دل
روشن من پر از مهر زال است و شب و
روزم به یاد موی و روی او و به اندیشه
پهلوانیش میگذرد .جز شما کسی از
راز من آگاه نیست که هم مهربان
هستید و هم پارسا  ،با دانستن راز من
حال چه چاره می اندیشید؟ و با من
چسان پیمان می بندید؟ خدمتگزاران
سرزنشش کردند و زال را هم شأن و
درخور او ندانستند و گفتند:
که آن را که اندازد از بر پدر
تو خواهی که گیری مر او را به بر؟
***
که پرورده مرغ باشد به کوه
نشانی شده در میان گروه
چو تو سرخ رخساره و مشک موی
شگفتی بود گر بود پیرجوی
جهانی ساسر پر از مهر توست
بر ایوانها صورت چهر توست
رودابه خشمگین بر آنان بانگ زد و
گفت:
کرا سر که دارو بود بر جگر
شود ز انگبین درد او بیشتر
نه قیصر بخواهم نه فغفور چین
نه از تاجداران ایران زمین
نه خورشید خواهم نه از ماه جفت
مرا جفت او باید اندر نهفت
خدمتکاران چون از راز و شدت
دلدادگیش آگاهی یافتند به دلجوییش
پرداختند:
به آواز گفتند ما بنده ایم
به دل مهربان و پرستنده ایم
نگه کن کنون تا چه فرمان دهی
نیاید ز فرمان تو جز بهی

آزادی

بخش هفتم

یکی از ایشان گفت تو را بنده ایم و
فرمانبر .هر چه خواهی فرمان ده که
با جان و دل در آستانت ایستاده ایم.
اگر جادویی باید آموختن
به بند و فسون چشمها دوختن
بپریم تا مرغ جادو شویم
بپوییم و در چاه آهو شویم
مگر شاه را نزد ماه آوریم
به نزدیک تو پایگاه آوریم
رودابه چون گل به خنده شکفته شد و
رخ زرد را سوی پرستنده کرد و گفت
که این است روی و همین است راه.
خدمتکاران خود را آراستند و هر پنج
تن به نزدیک لشکرگاه زال که بر لب
رودبار بود رفتند .ماه فروردین بود و
گلها سر از خاک بدر کرده  ،اطراف
لشکرگاه چون گلستان بود .کنیزکان
برای اینکه بهانه گفتگو به دست آورند
تا به نزدیک زال راه یابند بدون اجازه
به چیدن گل پرداختند .زال را چون
دیدگان بر آنان افتاد بپرسید که این
گل پرستان که اند؟ و چرا از گلستان
ما گل می چینند؟ و از ما هراسی
ندارند؟ به پهلوان گفتند که اینان از
کاخ مهراب روشن روان آمده اند .زال
از شنیدن نام مهراب لرزه بر دل افتاد
و از بسیاری مهر نسبت به رودابه آرام
و قرار از دست بداد .زال به بهانه شکار
با یکی از غالمان به بیرون خرامید و
تیری به سوی مرغابیی رها کرد .تیر
بر پرنده اصابت کرد و رود از خونش
رنگین شد .غالم برای آوردن صید
به آن سوی رود که کنیزکان رودابه
سرگرم چیدن گل بودند رفت .یکی
از کنیزکان از غالم پرسید نام و
نشان پهلوانی که به شکار آمده است
چیست؟ غالم ستایش کنان گفت:
شه نیمروز است و فرزند سام
که دستانش خوانند شاهان به نام
کنیز رودابه خنده کنان به غالم گفت:
که ماهی است مهراب را در سرای
به یک سر ز شاه تو برتر بپای
از کابلستان به نزد شاه زابلستان
آمده ایم تا مگر با چاره گری لب لعل
فام بانوی خود را با لب پورسام آشنا
سازیم .سزاوار چنان است که زال با
رودابه همسر گردد .کنیزان رودابه در
وصف زیبایی و کمال او داد سخن
بقیه درصفحه 48
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کندوکاوی درباره ی

رویداد25تاَ 28امردادماه 1332
قسمت چهارم
پژوهشی از :ک  .هومان

دکتر صدیقی نوشته است ،دکتر مصدق با کودتایی که در 25امرداد انجام داده بود می خواست ،با اجرای رفراندومی دیگربااِعمال
نفوذبیشتردرکار رأی گیری به هرترتیب ووسیله  ،شاه را از صحنه خارج کرده وبه دولت امریکانشان دهد که مردم خواهان شاه نیستند.

درنامه ایکه دکتر حسین فاطمی
به آیت اهلل زنجانی آنهم هنگام اقامت
درزندان نوشته است ،نشان می دهد
که سرمقاله های روزنامه ی باخترامروز
که به قلم نامبرده درآن سه روز کذا
نگارش میشده است،به موجب اعتراف
وی بانظر وحتا انجام اصالحاتی درمتن
آن ،توسط دکتر مصدق تنظیم گردیده
بود،دکترحسین فاطمی دراین نامه که
عین دستخط اودرکتاب «مصدق
وتاریخ»،نوشته ی بهرام افراسیابی از
انتشارات نیلوفر چاپ تابستان1360در
صفحات398و399گراور و چاپ شده
است ،خطاب به آیت اهلل زنجانی
می نویسد...«:می توانم اکنون که
بازپرسی من تمام شده به حضرتعالی
عرض کنم که ازجریان میتینگ،
دکتر[مصدق]کام ً
المطلع بود ،حتی
مقاالت روزنامه راهم که تاآنوقت
هرگزمن به دکترنشان نمی دادم،درآن
سه روزخودم جمله به جمله مقاالت
درچندموردهم
رابرای اوخواندم.
نظریات اصالحی داشت درحضور
خودشان اصالح کردم وبرای چاپ
فرستادم .ولی بطوریکه میدانید یک
کلمه دراین باب به احدی نگفته
ونخواهم گفت وحضرتعالی می توانید
بوسیله ای صحت این عرایض راازاو
جویا شوید.».
حال به بینیم درسرمقاله های
آن سه روزباخترامروز به قلم حسین
فاطمی که از نظردکتر مصدق گذشته
واصالحاتی توسط ایشان درآن
صورت گرفته بود،چه مطالبی درج
شده بود.فاطمی درباخترامروزدرروز
25امردادماه 1332به شدت به
شاه حمله بُردودربار محمدرضاشاه
راقبله گاه هرچه دزد،هرچه بی
ناموس،وهرچه واخورده ی اجتماع
وتنها تکیه گاه خارجیان ونقطۀ اتکای
سفارت انگلیس خواند.جالب اینکه
اودراین نگارش به خاطر کمکهایی که
ازسوی دولت امریکا به دکترمصدق
شده بودودر انتظار تداوم کمکهای
بیشتر بود تعمدا ً نام نمی ب َ َرد،همچنین
در  26امرداد نوشت«:برو ای خائن...
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برو ای اسیر اراده ی اجنبی که تاریخ
جنایت آمیزدودمان سی ساله ی
پهلوی را تکمیل کردی...خاینی که می
خواست وطن رابه خاک وخون بکشد
رفت ودرسرمقاله های دیگرازشاه
باالقابی چون وطن فروش،سردسته ی
جنایتکاران ،سرکرده ی اجانب
وازدربار باعنوان های کانون فساد ،
مرکزفحشا وهیوالی شهوت نام برده
بود. ».
دکترمصدق در کتاب خاطراتش
«...صدوردستخط
نوشته است:
گذشته ازاینکه برخالف قانون
اساسی بود،دلیلی هم نداشت،چونکه
تا9اسفندوبعد ازآن تاساعت یک
روز25مرداد32ازمن ودولت من
کوچکترین عملی برخالف مصالح
اعلیحضرت
وشخص
مملکت
صادرنشده بود.»...
ایشان در حالی که صدور دستخط
شاه در برکناری اش رابرخالف قانون
اساسی قلمدادمی کند،خوددربرگزاری
رفراندوم ،قانون اساسی راباهمه ی
درقانونی
یارانش
گوشزدهای
نبودن آن،نادیده گرفته وبه شرع
انورتمسک ُجسته بود! گفتنی است
ّ
که حکم برکناری دکتر مصدق صرف ًا به
خاطرانحالل غیرقانونی مجلس ازسوی
وی بود،که انحالل مجلس به موجب

دکتر صدیقی

آزادی

اصل چهل وهشتم ُمتمم قانون اساسی
که می گوید«:اعلیحضرت همایون
شاهنشاهی می تواندهریک از مجلس
شورای ملی ومجلس سناراجداگانه
ویاهردومجلس رادرآن واحد ُمنحل
نماید»از اختیارات شاه بوده است نه
نخست وزیربه هر بهانه وتفسیر.
دکترمصدق درکتاب خاطراتش درباره
ی آن روزها می نویسد:
«...همه میدانندکه عصرروز27
مردادماه دستوراکید دادم هرکس
حرفی ازجمهوری بزنداوراتعقیب
کنند ونظراین بودکه ازپیشگاه
همایون شاهنشاهی درخواست
شودهرقدرزودتر به ایران مراجعت
فرمایند.»...
دکتر مصدق آنجا که می نویسد:
«عصرروز27مردادماه دستوراکیددادم
هرکس حرفی از جمهوری بزند اورا
تعقیب کنند» درست می گوید،چرا
که این دستور زمانی صادر شده بود
که «هندرسن» سفیرکبیر امریکا
دردیداری که در همان روز با دکتر
مصدق داشته است،صریح ًا به او گفته
بود که دولت امریکا ازفعال بودن
حزب توده بسیار نگران است ،بنا
براین در چنین شرایطی که در ایران
به وجودآمده است،کمترین انتظاری
نسبت به کمکهای مالی وسیاسی
دولت امریکا نداشته باشد،ودر همین
دیداربودکه درخواست دکتر مصدق را
برای دریافت وامی به مبلغ ده میلیون
دالر ر ّد کرده بود،دکتر مصدق چون
با سخنان هندرسن دریافت که با
میدان دادن کمونیست هااز پشتیبانی
دولت امریکا برخوردارنخواهدبود،
ناگزیردستور می دهد تا از نمایشات
وتظاهرات حزب توده که برپایی رژیم
جمهوری را فریاد می زدند جلوگیری
شود،تا دولت امریکا رانسبت به
خودهمچون گذشته،برسرمهرآورد،
اما ازسویی دیگربرای اینکه به
زعم خود دولت امریکارا در مقابل
عمل انجام شده قرار بدهد از وزیر
کشور می خواهد که برای انجام یک
رفراندوم به هدف تعیین تکلیف قطعی

شاه،دستورات الزمه را به فرمانداران
بدهدو...
دکتر غالمحسین صدیقی وزیروقت
کشور دراین باره می نویسد :
«...ساعت شش ونیم بامدادروز
چهارشنبه28مرداد تلفونچی خانه ی
جناب آقای دکتر مصدق باتلفن به من
خبرداد که آقای نخست وزیرفرمودند
پیش ازرفتن به وزارتخانه به اینجا
بیایید،من درساعت شش وپنجاه
دقیقه بااتومبیل وزارتی...حرکت
کرده درساعت هفت صبح به اطاقی
که هیأت وزیران درآنجا تشکیل
میشدواردشدم...آقای نخست وزیر
مرااحضارفرمودند به اطاق معظم له
رفتم،گفتند چون شاه از کشورتشریف
برده اند والزم است تکلیف قانونی
وظایف مقام سلطنت معین شود،من
با جمعی ازآقایان صاحب اطالع
شورکردم.رأی آقایان این است که
شورای سلطنتی به وسیلۀ مراجعه
به آراء عمومی تشکیل شود.شمابه
فرمانداران تلگراف کنید که از محل
مأموریت خود خارج نشوند...گفتم
چون مق ّررات مربوط به رفراندوم
دراین باب باید به تصویب هیأت برسد
بهترآن است که امروزعصر آن را
درهیأت دولت مطرح کنیم...فرمودند
چون تأخیر درکارمصلحت نیست

حسین فاطمی
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بهتراست امروزتلگراف کنید.گفتم
اگراین کارفوریت دارد دستورفرمایید
امروزپیش از ظهر جلسۀ هیأت
وزیران تشکیل شود.فرمودندهنوز
شورمن باآقایان تمام نشده وآقایان
نیزمطالعات ومشورت خودراتمام
نکرده اند،شماتلگراف رامخابره
کنید...دستورتهیۀ تلگراف راچنان که
باآقای نخست وزیر مذاکره شده بود
به ...خواجه نصیری ودانا پوردادم»...
دکتر متینی 368-
آنچه که دکتر صدیقی نوشته است ،به
خوبی نشان می دهدکه دکتر مصدق
آنچنانکه پیش ازاین اشاره شده
است،به زعم خود خواسته بود دولت
امریکارا راضی وخیالش را ازفعالیتهای
حزب توده راحت کند،اما از سویی
دیگربا کودتایی که در 25امرداد
انجام داده بود،با اجرای رفراندومی
دیگرباا ِعمال نفوذبیشتردرکار رأی
گیری به هرترتیب ووسیله،شاه
را از صحنه خارج کرده وبه دولت
امریکانشان دهد که مردم خواهان
شاه نیستند وازاین راه ،دولت نامبرده
را در برابرعمل انجام شده قراردهد،تا
توجه به جلوگیری از فعالیت
ظاهراًبا ّ
های حزب توده ،دولت امریکا چاره
ای بجز ادامۀ پشتیبانی از اورا
نداشته باشد،ضمن ًا آنچه را که درباره
ی مشورت وزیران کابینه به دکتر
صدیقی گفته بود،بدیهی بود که نتیجۀ
مشورت وزیران کابینه ی اوچیزی جز
آنچه که دکتر مصدق می خواسته
است نبود! (همانگونه که دربرگزاری
رفراندوم نبود)واما اینکه در کتاب
خاطراتش می نویسد که:
«در نظرداشته است از شاه بخواهد
که هرچه زودتر به ایران مراجعت
کند» ،چون چنین درخواستی نشده
باتوجه به آنچه که دکتر
بود،بنابراین
ّ
صدیقی نوشته است ،نوشته ی ایشان
نمی تواند ُمستند بوده باشد وبا
منطق خرد هم جوردرنمیآید که شاه
رابه تماشای تندیسهای فروافتاده
وشکسته شده ی خودش وپدرش
ضد اوفراخوانده باشد!
ودیگر اقدامات ّ
ابراهیم صفایی درکتابش آورده است:
«...مصدق همان روز دراندیشه ی
برپایی شورای سلطنت بودو«دهخدا»
رابرای ریاست شورا درنظر گرفته
بود،ولی پس ازتأمل ،برقراری
رفراندوم وتغییررژیم رامناسب
تردانست وازاین رو ،روز28امرداد
به وزیرکشورگفت«:ممکن است
بشود،دستوردهیدنقل
رفراندوم
وانتقالی درمأمورین وزارت کشورانجام
نشود»« .دکتر بقایی»تصمیم دکتر
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دکترمصدق

مصدق رابرای تغییررژیم قب ً
ال درپنجم
خرداد1332در مجلس فاش کرد[طبق
صورت مذاکرات مجلس شورای
ملی در5خرداد]1332وبعدا ً «آیت
اهلل کاشانی» هم دریک مصاحبه
درمهرماه 1332به این تصمیم
مصدق اشاره کرده وگفت«مصدق»
می خواست تغییررژیم دهد،ولی من
مخالف بودم276.».
درتعریف از واژه ی «دیکتاتور» در
فرهنگهای پارسی چنین آمده
ا ست  :خو د ر أ ی ُ ،مستبد  ،مطلق
العنان،فرمانرواییکه باقدرت وزور،
حکومت وافکاروعقاید خودرابرجامعه
تحمیل می کند.با چنین تعریفی از
واژه ی دیکتاتور زمانیکه به یکدندگی
وسماجت مخالفت آمیزدکترمصدق
دربرابرابرازنظرهای یاران نزدیکش
در خودداری ازبرگزاری رفراندوم
وسایر موارداز جمله به اظهار نظرهای
متفاوتش درزمان نمایندگی مجلس
ونخست وزیری ،نگاه می کنیم،
می بینیم که رفتاراو جزرفتار یک
دیکتاتور نبودکه او از شاهان پهلوی
به همین اتهام خرده می گرفت؟
دکترعلی امینی ازمنسوبان دکتر
مصدق در مصاحبه ای با حبیب
الجوردی که به صورت کتابی
زیرعنوان«خاطرات علی امینی » در
آمده است می گوید...«:خوب
بایدمعایب مصدق السلطنه راگفت.
به عقیدۀ من معایبش زیادتر از
محاسنش بود  -به این عنوان که
یک آدمی بود لجوج ،یک آدمی
بودخودخواه وواقع ًا یک آدم دموکرات
نبود...ودرجای دیگراظهار می دارد...:
مصدق السلطنه خدابیامرزد،به نظر
من یک دیکتاتوربود...خوب،دیکتاتور
حتم ًا نباید چماق بردارد کسی را بزند.
همان قبول نکردن ،تک روی است
...بنابراین مصدق هم درواقع درمقام
خودش دیکتاتوربود،خوب،چه برسد
که شاه مملکت باشدوتمام قوا هم

دراختیارش باشد101 .و174
حسین مکی می نویسد«:روز 11تیر
1331نزدمصدق رفتم،اوبا عصبان ّیت
به من گفت:آقا،این چه مجلسی
است؟ من هفتادهشتاد نفر وکیل کت
بسته به شما تحویل دادم،چرااقدام
به جمع وجورکردن آنها نکردید...
ودرجای دیگ ِر کتاب خاطراتش
نوشته است:منظور مصدق ایجاد یک
حکومت دموکراتیک نبود،اختیاراتی
که گرفته بود،چرچیل دردوران جنگ
جهانی دوم نداشت ».دکترمتینی -
292و310
آیا این گفته هااز مصادیق بارز رفتار
یک دیکتاتورنیست؟که طرفدارانش
به خاطر دشمنی با شاه ،ازاوانسانی
بارفتار وگفتاردموکراتیک یاد می
کنند!؟
دکتر منوچهر فرمانفرماییان(پسردایی
دکتر مصدق ویکی از مخالفان شاهان
پهلوی)در کتاب خاطراتش (ازتهران
تاکاراکاس)درباره ی دکتر مصدق
چنین می نویسد...«:ساعدنخست
وزیر وقت انتخابات[دوره شانزدهم]
را اعالم می کندوانتخابات به اتمام
می رسد،ولی درانتخابات تهران
مصدق ونزدیکانش انتخاب نمی
شوند،بنابراین مصدق به شیوه ی
متحصن می شود آنهم دردربار!
سابق
ّ
از مصدق که همیشه کوس بی
طرفی وحتامخالفت بادرباررازده
بود،بعید بود که حاال با عده ای برود
تحصن کند،ولی
دردربارشاهنشاهی
ّ
برای مصدق همه کار شدنی بودومی
خواست به هرنحوی که شده به مقصد
برسد،بنا به دستور شاه انتخابات
تهران باطل می شود،درصورتیکه
درواقع انتخابات تهران وسایرنقاط
ایران یک حکم داشت وهمه فرمایشی
بودند،معلوم نیست چطورمصدق
ازراه مستقیمی که برای خودش رسم
کرده بود دورشد؟وقتی به مقصودش
یعنی وکالت رسید دیگربه سایر نقاط
کشور اعتنایی نکردودرهمان مجلس
فرمایشی به کارخودش ادامه داد...
وآنگاه درزیرنویس همین صفحه
توضیح می دهد که شاه اجازۀ انحالل
مجلس را اخیراًبا تشکیل مجلس
مؤسسان کسب کرده بود ودکتر
مصدق مخالف آن بود،اما وقتی نوبت به
خودش رسید موافق انحالل مجلس(به
دست شاه)شده بود!جلد1ص.249
دوره ی پانزدهم مجلس در 6مرداد
1328در زمان نخست وزیری ساعد،به
پایان رسیدودوره ی شانزدهم
در20بهمن 1328ودرزمان نخست
وزیری هموافتتاح گردید...

آزادی

کاشانی
دراین فاصله دکترمصدق به عنوان
نبودن آزادی انتخابات دوره ی
شانزدهم به مبارزه پرداخت وازجمله
در22مهرباعده ای قریب دویست
ّ
تن به منظور تأمین آزادی انتخابات
تحصن به دربارشاهنشاهی رفت
برای
ّ
تحصن،این نامه رابه وسیلۀ
وقبل از
ّ
هژیر وزیردربارتقدیم کرد«:پیشگاه
اعلیضرت همایون شاهنشاهی،سو ِء
جریان انتخابات دوره ی شانزدهم
مأمورین
نامشروع
ومداخالت
ومقامات ذی نفوذازنظرشاهانه پنهان
نیست...برای مردمی که موردتجاوز
وتعدی قرار گرفته ومی گیرند جز
ّ
توسل به ذات مبارک شاهنشاهی
ّ
ملجأ وپناهی نیست...ازپیشگاه
همایونی استدعادارند...بذل عنایت
فرمایند که حقوق ازدست رفته
ی مردم به آنها بازگردد...پس از
یکساعت هژیروزیردربار،پاسخ نامه
ی دکترمصدق را برای کسانیکه
قصدتحصن داشتندقرائت کردکه
ّ
درآن آمده است :همیشه اوقات آماده
هستم هرشکایتی را که آحاد ملت
داشته باشند بپذیرم ومورد رسیدگی
قراردهم...
ازتوجهِ
دکتر مصدق بااظهارتشکر
ّ
اعلیحضرت ،با عده ای در کاخ
متحصن گردید .سپس
سلطنتی
ّ
وزیردرباربیانات اعلیضرت همایونی را
متحصنین ابالغ نمود...:
به شرح زیر به
ّ
به موجب قوانین جاریّه درامرانتخابات
مجلس شورای ملی،مرجع شکایت
دریک حدود معینی دولت است وازآن
گذشته انجمن نظارت ودرمرحلۀ نهایی
خودمجلس شورای ملی،بنابراین
آنچه به نظر می رسددراین باب تنها
اختیاری که به مقام سلطنت اختصاص
یافته وقانون ًا درمورد دوام یاانقطاع
دوره ِوکالت نمایندگان مجلس شورای
ملی ومجلس سناتأثیردارد،حق انحالل
ً
وعجالة برمامعلوم
مجلسین است
بقیه درصفحه 48
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه
بزرگترین کدو

درماه گذشته جشن هالوین باسمبل
آن که کدو است درآمریکابرگزارشد.
واین رویداد مردم را بیشتر با کدو
آشنا کرد .ازجمله رکوردی برای
کدو بدست آمد .این رکورد متعلق به
کشاورز بلژیکی است که بزرگترین
کدوی جهان را به وزن 2624 /6پوند
برابر با  1182کیلوگرم به عمل آورده
است .

بهداشت درگذشته
دردهه  1800میالدی درآمریکا پزشک
بسیار کم بودو بهداشت مردم بیشتر
توسط زنان مدیریت می شد .آنها با
داروهای گیاهی  ،کتابهای راهنمای
پزشکی  ،استناد به حرف کسانی که
به بیماری دچاربودند و غذایی که
باخوردن آن شفایافته بودندو یا دست
نوشته های بیمارانی که نوعی دارورا
تجربه کرده و بهبودیافته بودند سود
می جستندو بیماران را درمان می
کردند ..درآن زمان باوربراین بود که
حمام کردن گاه بگاه برای سالمتی
مضر است  .دندانهای کرم خورده
نیز توسط هرکسی که دم دست بود
کشیده می شد.
اکنون با اینهمه پیشرفت درعلم
پزشکی آنقدر پزشک زیاد است که
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وخواندنی

در بعضی جاها مانند ایران تعدادی
از پزشکان به دلیل مراجعین کم
مجبورند به مشاغل دیگر هم بپردازند.

هزینه سگ وگربه

هزینه ای که برای صگ وگربه می
کنیم ر.پوزبروز افزایش می یابد .برای
مثال هم اکنون در آمریکا هزینه ها
ازاین قراراست :
 379میلیون دالر درسال برای
داروهای کشنده ی حشرات موذی
مانند کک ویا درمان کک گزیدگی
سگ وگربه می شود.
* سالیانه  2/6میلیارد دالر صرف
نگهداری سگ می شود.
* وهرسال  476میلیون دالر برای
نگهداری گربه هزینه می شود.
اما درعوض دارندگان سگ وگربه 0/6
مرتبه کمتراز کسانی که سگ وگربه
ندارند به پزشک نیازمند می شوند..

خسوف وکسوف

آزادی

میدانیم وقتی ماه بین زمین وخورشید
قرار می گیرد نورخورشید به زمین نمی
رسد و می گوئیم کسوف شده است و
یا رمانی که زمین بین ماه وخورشید
قرار می گیرد سایه زمین بروی ماه
می افتد که می گوئیم ماه گرفتگی یا
خسوف صورت گرفته است  .در سال
 2017که ماه دیگر آغاز می شود دو
ماه گرفتگی و دو خورشید گرفتگی
جزئی خواهیم داشت  .دردهم فوریه
 2017ازساعت  5/32بعدازظهر تا
 9:55بعدازظهر بوقت شرق آمریکا
ماه گرفتگی خفیف صورت می گیرد.
هفتم اوت  2017نیز ماه گرفتگی
جزئی صورت می گیرد که در ایران
دیده می شود ولی درآمریکا قابل
رؤیت نیست .
همچنین دو خورشیدگرفتگی در26
فوریه بصورت جزئی و در  21اوت
بصورت کلی صورت می گیرد.

مذهب و آبجو

انگلستان به سوی سرزمین جدید
یعنی آمریکا رهسپارشدند وقتی به
محل پلیموت فعلی یعنی ماساچوست
رسیدند به دلیل تمام شدن ذخیره ی
آبجویشان دراینجا لنگر انداختند تا
بتوانند با وسایلی که دراختیار داشتند
آبجو درست کنند.

مایاها وستارگان

تابعیت آقاخان

قوم مایا بیش از  2500سال در
آمریکای مرکزی سکونت داشتند.
مردمی بسیار باهوش بودند و درستاره
شناسی سرآمد همعصران خود بودند.
آنها در سال  1441میالدی منقرض
شدند ..این قوم باورداشتند که
ستارگان آنهارا با خدایشان مرتبط
می کنند .مایاها زیگورات هایی مانند
چغازنبیل ما داشتند که از آنها برای
رصد کردن ستارگان استفاده می
کردند.

درروز  12دسامبر  1949برابر با 21
آذرماه  1327آقاخان سوم امام
درخواست تابعیت
اسماعیلیه
ایرانی می کند .او درسال 1877
دربمبئی بانام محمدشاه زاده شد..
عنوان آقاخان درسال  1880توسط
حسنعلی خان جد آقاخان ابداع
شد .اسماعیلیان درحدود سال 800
میالدی از مدینه به خراسان آمدند و
درآنجا ساکن شدند.برخی از آنها به
هندرفتند ودرآنجا بزرگترین گروه
اسماعیلیه را تشکیل دادند .درنتیجه
آقاخان درروز  12دسامبر 1949
باردیگر تابعیت اصلی خودرا از دولت
ایران اخذ کرد.

 17دی ماه

انگشت پرندگان
پایان امپراتوری آلمان

هیچ پرنده ای بیش از  4انگشت ندارد.
بعضی هم سه انگشت دارند .شتر
مرغ از پرندگانی است که فقط از دو
انگشت سود می برد.

خرگوشهاوسیاهگوشها
تعداد خرگوشهای آمریکا دریک
دوره  8تا  11ساله کم ویا زیاد می
شود . .این امر به دلیل کم شدن یا
زیادشدن سیاهگوشهاست که غذای
اصلی آنها خرگوش است .
دربعضی از مذاهب نوشیدن آبجو
حرام است  .می گویند لشکر
هخامنشیان به هرجا میرفت بجای آب
آبجو با خود می برد . .بدنیست بدانید
که آبجو نه تنها نوشابه ی مضری
نیست بلکه منافعی هم دارد .ازجمله
این که آبجو ،اگر در حد اعتدالنوشیده
شود انسان را خوش خوی و به سالمتی
روح و روان ،و جسم کمک می کند.
جالب است بدانید پیشتازانی که
بخاطر آزادی مذهب از اروپا وبویژه
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بدنبال آن چکسلواکی درسال 1939
و بعد تصرف لهستان جنگ دوم را
آغاز کرد.که دراین جنگ هم شکست
خورد .امروز آلمان یکی از کشورهای
دموکرات و پیشرفته جهان محسوب
می شود.

تا سال  1919میالدی حکومت آلمان
امپراتوری بود و آخرین امپراتور آن
ویلهلم دوم بود .ازآن پس این کشور
به جمهوری تبدیل شد .جمهوری
آلمان را وایمار می خواندند .پس
ازجنگ اول جهانی قدرتهای بزرگ
جمهوری آلمان را مجبور به پرداخت
غرامت جنگی کرد ند و ملت آلمان
یک شبه به ملتی فقیر و درمانده
مبدل شد .درسال  1923حزب ملی
کارگران سوسیالیست آلمان با نام
نازیسم به رهبری آدولف هیتلر در
مونیخ شورشی براه انداخت که
سرکوب شد  .اما طرفداران حرب نازی
روزبروز افزایش یافت .درسال 1933
که رکود عجیبی بر آلمان حاکم شده
بود وبیش از  6میلیون کارگر بیکار
درکشور وجود داشت مردم به حزب
نازی رأی دادند ودرمجلس ،هیتلر
بعنوان صدراعظم انتخاب شد .حزب
نازی همه یهودیان را ازکارهای دولتی
بر کنار کردو همه حقوق اجتماعی را از
آنها سلب نمود.
سرانجام نازی ها در  9نوامبر 1938
شیشه پنجره ها ی خانه ها و محل
کار یهودیان را شکستند و آن شب به
نام شب شکستن شیشه ها نام گرفت
.آلمان با حمله به اتریش و
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روز هفتم ژانویه  1936برابر با 17
دی ماه  1314به دستور رضاشاه
ملکه ی پهلوی همراه با دو دخترش
واالحضرت شمس و اشرف بدون
حجاب به بازدید از دانشسرای
تربیت معلم آمدند که شوروشوق
فراوانی ایجاد کرد .برای نخستین
بار زن ایرانی بدون چادر در مکان
عمومی ظاهر می شد .روز  17دی
ماه روز رسمی برداشتن حجاب ازسر
اعالم می شودورضا شاه که در مجلس
حاضر است خطاب به زنان می گوید:
« سعادت کشور وآینده ملت دردست
شماست زیرا شما تربیت کننده
ی نسل آینده ی این آب وخاک
هستید».
امروز پس از گذشت  60سال با
سختگیری ها و تهدید های جمهوری
اسالمی اکثریت زنان ایران هنوز
چادررا بعنوان حجاب برتر قبول
نکرده اند و رسمی که رضاشاه متداول
کرد همچنان پابرجاست.

دانشجویان خارجی

تعداد
در سالهای 201502016
دانشجویان خارجی در آمریکا به یک
میلیون نفر بالغ گردید .دراین میان
چین مقام اول رادارد که 328,547
دانشجو به آمریکا فرستاده است .
بعداز آن به ترتیب عربستان سعودی
با  61,287نفر  ،کانادا با 26,973
نفر  ،برزیل با  19,370نفر ایران
با 12,269نفر و آلمان با 10,145نفر
قراردارند.

سقوط سیلندرازآسمان

سیلندر فلزی بزرگی که تصور می
شود قطعه ای از راکت چینی باشد
درروز دهم نوامبر  2016برمنطقه ی
معدنی شمال برمه فرودآمد .این
سیلندر که حدود  15فوت برابر
با حدود  4/57متر طول دارد
آخرین قطعه از آشغال های فضائی
است که به زمین سقوط می کند.
در سال  1997بخشی از راکت دلتای
 2که درسال  1996به فضا پرتاب
شده بود به شانه ی زنی از تولسای
اوکالهما که در خیابان راه میرفت
اصابت کرد ولی به او صدمه ای وارد
نساخت  .گفته می شود این زن تنها
کسی است که یک جسم بازگشته به

آزادی

زمین به او اصابت کرده است

کارت اعتباری

چندی پیش جراید ایران با آب
وتاب خبردادند که برای نخستین بار
استفاده از کارت اعتباری در جمهوری
اسالمی ایران متداول شده است
 .ازقضای روزگار این خبر را رسانه
های خارجی هم منعکس کردند.
غافل ازاین که کارت اعتباری اززمان
حکومت گذشته درایران رایج بود.
اما همه ی بانک ها کارت اعتباری
نداشتند .برای نمونه تصویر یکی
از آگهی های تجارتی را که درزمان
گذشته در مطبوعات چاپ شده
است دراینجا می آوریم تا ببینید
که دررژیم گذشته کارت اعتباری
متداول بوده است .
این تصویر مربوط به آگهی تجارتی
بانک تهران است که درمجله ی
خواندنیها درروز شنبه  11شهریورماه
 2537( 1357شاهنشاهی) به چاپ
رسیده است .
البته این خبر خیلی مهمی نیست
اما نشان دهنده ی دروغهای زیاده
از حدی است که این رژیم می گوید.
وبسیاری از طرح های زمان گذشته
را بنام خود والبته بصورت ناقص به
مرحله ی اجرا در می آورد.
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پُرسش

وپاسخ

علمی

رنگ قهوه ای و یا زرد وجوددارند
واغلب تک سلولی هستند .درسواحل
کالیفرنیای جنوبی وجوددارند .پوسته
سلول آنها از شیشه است و وقتی
میمیرند این پوسته در بستر دریا
جمع می شود و سنگ سختی را
شکل می دهد .گمزادان معموال غذای
پالنکتون ها و حیوانات کوچک آبزی
را تشکیل می دهند.

چوب می سازند و دیوارهای آن نیز از چوب
ویا آلومینیم است  .تصویر یکی از این کلبه هارا
که درقزاقستان به کلبه ی قزاقی معروف است
درزیر می بینید.

سرعت تکثیرباکتری
رؤیای شیرین
مطالعاتی که اخیرا ً توسط متخصصین
خواب در دانشگاه «شو یان» درهنگ
ُکنگ صورت گرفته است نشان می
دهد بهترین یا بدترین رؤیاهای ما به
نحوه خوابیدن ما ارتباط دارد ..معموال
کسانی که روی پهلوی راست می
خوابند شیرین ترین رویاهارا خواهند
داشت  .و کسانیکه روی دنده چپ می
خوابند با کابوس روبرو می شوند..
به پشت خوابیدن نیز باعث دیدن
رؤیاهایی می شود که معموال پس
ازبیداری بیادآوردن آنها مشکل است.
وبرروی شکم خوابیدن باعث رویاهای
شهوانی می شود.

متر از سطح دریا پائین تراست .
بااین حال پائین ترین نقطه خشکی

برروی زمین درسواحل اقیانوس آرام
است که بین جنوب شرقی جزایر
گوام تا شمال غربی جزایر ماریانا
امتداد دارد  .این ژرفا حدود 11034
متر پائین تراز سطح دریا اندازه گیری
شده است .

آلودگی هوا
دود یکی از آلوده کننده های هوا
ست که امروز دربیشتر نقاط دنیا به
مشکل الینحل تبدیل شده است .
دود یک واکنش فتو کیمیکال است
که در اُزن بوجود می آید .اوزُن یک
گاز بی بو وبی طعم است که در معرض
تابش نور یک سلسله واکنشهای
برروی آن صورت می
شیمیائی
گیرد .این گاز بیشتر در الیه ی
استراتوسفوریک جو زمین قراردارد.
اما وقتی به سطح زمین نزدیک می
شود بسیار برای سالمتی ما خطرناک
می شود.هیدروکربن هاو اکسید ازت
که از اتومبیل ها بیرون می آید مواد
خامی هستند که برای واکنش های

ترکیبات آب اقیانوسها

بلندترین و عمیق ترین
بلندترین وعمیق ترین نقطه روی
زمین کجاست ؟
بلندترین نقطه روی زمین قله اورست
است که درمرز بین تبت ونپال
ودرسلسله جبال هیمالیا قراردارد.
این ارتفاع توسط ماهواره درسال
 1987نیز  9102متر اندازه گیری شد
اما مؤسسه نشنال جئوگرافیک آن را
نپذیرفت  .ژرف ترین نقطه روی زمین
نیز دریای مرده یا بحرالمیت است که
بین اسرائیل واردن قراردارد .که 399
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آب اقیانوس هاتقریبا شامل همه
عناصری است که درطبیعت یافت می
شود  .عالوه برآن مقداری گازهای
مختلف و مواد شیمیایی ومعدنی نیز
درآب اقیانوس وجوددارد .مهمترین
مواد شیمیایی موجود درآب اقیانوسها
عبارتند از کلرور  ،سدیم  ،سولفات ،
منیزیم  ،کلسیم  ،پتاسیم  ،بیکربنات ،
برومور ،استرانسیوم  ،بو ُرن و فلوراید.

آزادی

مهندسی ژنتیک

اولین استفاده تجارتی از مهندسی
ژنتیک چه بوده است ؟ نخستین
استفاده از مهندسی ژنتیک در تجارت
تولید انسولین برای بیماران دیابتی از
باکتری ها بود .درسال  1982استفاده
بیماران دیابتی از این انسولین به
تصویب رسید .قبل ازاین انسولین را
از پانکراس یا لوزالمعده ی حیوانات
سالخی شده نظیر گوسفند تهیه
می کردند .که مقدارآن برای مصرف
بیماران قند در سرتاسر دنیا کافی
نبود.

گمزادان چه هستند؟

فتو کیمیکال مناسبند ..این مواد در
جوار نورخورشید و اکسیژن با مواد
آلی مانند هیدروکربن های موجود
دربنزین اتومبیل که سوخته نشده
اند ترکیب می شوند و دودی تولید
می کنند که شامل هیدروکربن ها و
اکسی هیدروکربن های جدید هستند
هیدروکربونهای جدید یا ثانویه بیش
از  95درصد مواد آلی موجود در دود
را تشکیل می دهند .که نتیجه از
دست رفتن اکسیژن موجود درهوای
تنفسی ماست  ..آمریکا بزرگترین
تولید کننده هوای آلوده برروی
زمین است .

گمزادان یا آغازیان که به انگلیسی
 diatomsنامیده می شوند جلبک
های میکروسگپی هستند که به
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باکتری ها با چه سرعتی تکثیر
می شوند؟ اگر محیط دلخواه برای
تکثیر وجود داشته باشد  ،مثالتحت
شرایط کشت باکتری در آزمایشکاه
باشد یک باکتری می تواند درظرف
 20دقیقه به دوباکتری تقسیم شود.
درشرایط آزمایشگاهی یک سلول
تک می تواند در طول  12ساعت به ده
میلیون تا  100میلیون باکتری تقسیم
شود.

ی

یورت چیست ؟

در فرهنگ ویکیپیدیا آمده است
« :یورت یا یورد اسمی است که
عشایر مغول و ترک در آسیای میانه
به چادرهایی که به عنوان خانه مورد
استفاده قرار میگیرند میگویند.
چادرهای یورت معموال از پشم و
پوست حیوانات درست شدهاند و قابل
حمل هستند.
کلمه یورت ریشه ترکی دارد.در زبان
روسی یورتا ،در زبان مغولی گر ،در
قزاقی کییزاوی و در فارسی خیمه
گفته میشود».
ازاین خیمه ها در آمریکا نیز بعنوان
محل سکونت ارزان قیمت استفاده
می شودو به کلبه های مغولی یا
 Mangolian hutمعروف است  .درآمریکا
این کلبه هارا با قاعده های  8ضلعی از

شماره -83سال هفتم

اولین چراغ قرمز

نخستین چراغ قرمز درجهان درروز
دهم دسامبر  1868برروی پایه ای
چدنی بارتفاع  6تا  7متر درگوشه
ای از بریج استریت و میدان پارلمان
درلندن انگلستان نصب شد .این چراغ
توسط جی  .پی نایت J.P.Knight
که مهندس عالئم راه آهن بود
اختراع شد این چراغ یک فانوس
گردان بود که با گاز تولید روشنایی
می کردو نورهایی به رنگ سبز وقرمز
تولید می کرد .درپائین پایه ی این
چراغ دسته ای بود که با چرخاندن آن
فانوس یا چراغ راهنمائی می چرخید.
رانندگان با دیدن نورسبز حرکت می
کردند ووقتی فانوس می چرخید و
نورقرمز به طرف راننده بود راننده
توقف می کرد.
درآمریکا اولین چراغ قرمز در ایالت
اوهایو درتقاطع خیابان  Euclidو
خیابان  105در روز پنجم اوت 1914
نصب شد که با نیروی برق کار می
کرد و از نور قرمز برای توقف  ،نورسبز
برای حرکت و یک وسیله ای که با
عوض شدن نور صدایی تولید می کرد
تا عابرین را نیز متوجه رنگ چراغها
بکند.
درسال  1918شهرنیویورک با چراغ
راهنمایی متشکل از سه رنگ همانند
امروز  ،مجهز شد.

هواشناسی مدرن
زمستان فرارسیده است و مردم به
کار هواشناسان بیش از پیش توجه
نشان می دهند  .هواشناسی مدرن
که امروز ازآن سود می بریم درروز 14
ماه مه  1692در هفته نامه « توسعه
کشاورزی وتجارت» آغازشد که فشار
وسرعت باد را درجدولی با اعداد
مربوط به همان هفته درسال قبل
مقایسه می کردو خوانندگان برمبنای
این اعداد خود هوارا ئیش بینی
می کردند .درسال  1771نشریه ی
دیگری با نام « ماهنامه ی هواشناسی»
منتشر شد که کال به اوضاع جوی و
پیش بینی هوا می پرداخت  .درسال
 1861اداره ی هواشناسی انگلستان
طی نشریه ای روزانه پیش بینی هوارا
باگاهی مردم میرساند .وسرانجام برای
اولین بار رادیوی مربوط به دانشگاه
ویسکانسین درسوم ژانویه 1921
پیش بینی هوارا از برنامه رادیویی اش
پخش کرد.

گیاه شناسی
چه کسی پایه گذار علم گیاه شناسی
است ؟ تئوفراستوس ( 372تا حدود
 287پیش از میالد) از مردم یونان پدر
علم گیاه شناسی شناخته می شود.
کارهای او حدود  1800ستا تنها مرجع
علم گیاه شناسی بودوپس ازآن بود
که دانشمندان به کشفیات جدیدی
دراین زمینه نائل شدند .او تئوری
رشد گیاهان را ابداع کرد و ساختمان
گیاه را تشریح کرد .او حدود  550گیاه
مختلف را دررابطه با محیط طبیعی
برای رشد آنها  ،شناسائی طبقه بندی
و توصیف نمود.
امروز بیش از  400هزار نوع گیاه
وجود دارد که اکثر آنها شناسائی و
نامگذاری شده اند اما برخی هنوز
ناشناخته اند.
باغ های گیاه شناسی که دراکثر
کشورها وشهرهای مهم جهان وجود
دارد مهمترین وظیفه شان شناسائی

آزادی

و پرورش گیاهان مختلف است که
مناسب با آب وهوای گوناگون هستند.

جنگ شیمیائی

امروز جنگ شیمیایی بین کشورها
تقبیح شده است  .اگرچه هرجنگی
مضموم و نا خوشایند است  .اما تاریخ
جنگ شیمیایی به قرن ها ئیش باز
می گردد .زمانی که سپاه دشمن می
خواست وارد شهری شود اگر آن شهر
دیوارداشت و یا قلعه ی مستحکمی
بود نفوذ دشمن به آن ممکن بود هفته
ها وماه ها طول بکشد لذا دشمن از
سوزاندن قیرو روغن و مواد سمی
سعی می کرد دشمن را به تسلیم
وادار کند .گاهی نیز از داخل قلعه ها
موادسمی درحال اشتعال را به بیرون
پرتاب می کردند تا دشمن را فراری
دهند .اولین بار مواد شیمیائی در
جنگ پله پو نزین Pelopennesian
که بین آتنی ها و اسپارتها درگرفت
استفاده شد .این جنگ بین سالهای
 431تا  404پیش از میالد صورت
گرفت  .گفته می شود دراین جنگ
اپارتها از نوعی ماده سمی آرسنیک
استفاده کردند.
بنابراین می بینیم که جنگهای
شیمیایی پدیده ی نوظهوری نیست و
به قرنها پیش باز می گردد.
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حزب دزدان دریایی مأمورتشکیل کابینه در ایسلندشد

اعتراض مردم بابُل به مرگ قوها

فیدل کاسترو رهبر انقالب کوبا به جمع قربانیان خودپیوست
برای کوبایی ها و ناظران مسائل کوبا،
اعالم مرگ فیدل کاسترو در شب
جمعه  25نوامبرسرانجام یک خبر
واقعی بودچرا که تا قبل ازآن بارها
مرگ کاسترو بصورت شایعه بگوش
مردم رسیده بود و ساعتی بعد تکذیب
شده بود ..کاستروپس از ده سال
بازنشسته بودن ازقدرت ،وپذیرفتن
تنها بعضی از میهمانان بلند مرتبه
مردم را نسبت به سالمت خود به
شک انداخت  .واین بارسفیر کوبا در
واشنگتن بود که درصفحه توئیتر خود
اعالم کرد خبرمرگ کاسترو صحت
دارد.
در سال  ،2006زمانی که مقامات کوبا
برای اولین بار اعالم کردند که کاسترو
به دلیل بیماری از قدرت کناره گیری
می کند ،پیش بینی ها درباره دولت
کوبا و مرگ قریب الوقوع کاسترو
آغازشد .قبل از فروپاشی شوروی
پیش بینی ها درباره ی «آخرین
ساعات »،کاسترو دروغ ازآب درآمد.
پیش بینی وضع کوبا پس از مرگ
کاسترو برمبنای تجربیات گذشته
چندان شفاف نیست .البته ،برخی
از چیزها را می توان درکوتاه مدت
پیش بینی کرد .درحال حاضر تدابیر
امنیتی در کوبا به شدت درحال
اجراست و بنظر می رسد مراسم
تدفین وسوگواری برای مدتی مردم
را سرگرم خواهد کرد.
عالوه بر این ،برای وفاداران به رژیم
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سلطنتی که هنوز درکوبا وجود
دارند ،تا زمانی که ایده های کاسترو
پابرجاست مرگ او نمی تواند تغییری
درکوبا ایجاد کند .برای زنده ماندن
یاداو ،وبرانگیختن احساسات مردم
پوستری در هاوانا در سال 2008
منتشر شد که تصویر آن را درسمت
چپ می بینید..دراین پوستر صفوفی
ازفیدل ها دیده می شود ودرزیر آن
نوشته شده « کوبای پس از کاسترو »،
واین پوستر سرزنشی بود از دولت
جورج دبلیو بوش که درآن زمان برای
جزیره ی پس از کاسترو ابداع کرده
بود .این پوستر تأکید داشت که اصول
مورد نظر موسس جمهوری انقالبی
کوبا ،تا ابد در هر خانه و در هر خیابان
کوبا درزندگی مردم جاری خواهد بود.
اما اگر هشت سال پیش اعتماد به
نفس مردم قابل بحث بود ،امروز به
نظر می رسد این اعتماد بنفس مردم
بسیار کم رنگ شده است .
اگر درسال  1990سخن از اقتدار
ملی می شد امروز وابستگی جزیره
به کمک های اقتصادی خارجی
بیشتر شده است  :نفت از ونزوئال،
گردشگران از اروپا ،و یا وجوه ارسالی
از خارج ،منابعی است که دولت کوبا
به آنها متکی است  .کوبا آبستن
روزهای دشواری است که خیلی زود
به رؤیای شیرین رفاه وآسایش بدل
نخواهد شد.

آزادی

زآنجا
ا

ازاینجا

پایگاه خبری دیدهبان محیط زیست
و حیات وحش ایران گزارش داده
که شماری از شهروندان بابل عصر
جمعه  12آذر 1395به یاد چهار قوی
مهاجری شمع روشن کردند که چند

روز قبل آن اطراف روستای ایمن
آباد شکار شده بودند .گزارش شده
که اهالی روستا شکارچیان مختلف
را شناسایی و معرفی کردهاند .دراین
مراسم خرما بین مردم توزیع شد!!.

:BBcپس از برگزاری انتخابات
زودهنگام در ماه اکتبر ،رئیس جمهوری
ایسلند از حزب دزدان دریایی که یک
گروه ضد طبقه حاکم است ،دعوت
کرده است دولت تشکیل دهد.
گونی یوهانسن ،رئیس جمهوری
ایسلند این تصمیم را پس از گفتگو با
بیرگیتا یونستودیر ،رهبر حزب دزدان
دریایی اعالم کرده است.

دانشجویانخواستارآزادینرگسمحمدیشدند

ازهمــــــــه جا

تهدید به مرگ بدهکار

پس ازآنکه بابک زنجانی پولهای
جمهوری اسالمی را در بانکهای
خارجی درحسابهای امن واریز کرد
ورژیم موفق به پس گرفتن آنها نشد
اینک اورا به اعدام محکوم کرده اند
ولی یک اما هم به آن افزوده اند که
این حکم قابل تغییر است  .یعنی
پولهارا پس بده تا زنده بمانی.

آقای یوهانسون گفت :امروز من با
رهبران تمامی احزاب دیدار کردم
و از آنها خواستم نظر خود را درباره
تشکیل دولت مطرح کنند .سپس من
بیرگیتا یونستودیررا فراخواندم و به
او گفتم دولت را تشکیل دهد».
خانم یونستودیر پس از مذاکرات
گفت «خوشبین هستم که بتوانیم
راهی برای همکاری بیابیم».

جمهوری اسالمی از کره جنوبی کشتی میخرد

 ۴۲تشکل دانشجویی در بیانیهای
مشترک ،خواهان آزادی بی قید و
شرط نرگس محمدی شدهاند .آنها
تأکید میکنند که این زن مدافع
حقوق بشر بر خالف موازین شرعی و
اصول قانونی به تحمل زندان محکوم
شده است  .در بیانیهی  ۴۲نهاد و
تشکل دانشجویی تأکید میشود:
«نرگس محمدی هیچگاه معاند نبوده
است و جز احقاق حقوق مظلومان و
اقشار ضعیف جامعه نیت دیگری در
سر نمیپروراند».

در این بیانیه که توسط چندین سایت
اینترنتی ،از جمله «انصاف نیوز» منتشر
شده ،از حکم سنگین  ۱۶سال زندان
برای نرگس محمدی به شدت انتقاد
شده است.
نرگس محمدی ،فعال  ۴۴ساله در دفاع
از حقوق بشر ،از یک سال و  ۶ماه پیش،
دور از فرزندان خود در زندان به سر
میبرد و همچنان باید سالهای بیشتری
را در زندان سپری کند .نهادهای
دانشجویی این حکم را مغایر با «اخالق و
رأفت اسالمی» دانستهاند.

پوتین  ،ترامپ را باهوش خواند
پوتین درمصاحبه ای با .NTV TV
پرزیدنت دانلدترامپ را فردی زیرک
وباهوش خواند وگفت رئیس جکهور
آینده ی آمریکا به مسئولیتهایی
که بردوشش گذاشته شده کامال
آگاه است .پوتین قبال نیز گفته بود
امیدواراست با انتخاب ترامپ روابط
بین مسکو وواشنگتن بهبود یابد.
پوتین درادامه گفت  :ترامپ یک
بازرگان بوده واکنون یک سیاستمدار
است که دررأس یکی از کشورهای
جهان که نقش رهبری را دارد
قرارگرفته است  .او باهوش است چون
بازرگان موفقی است .

به گزارش رسانههای کره جنوبی،
شرکت «هیوندای» در آستانه عقد
قراردادی برای فروش  ۱۰کشتی
با ایران است .ارزش تقریبی این
کشتیها ۶۵۰میلیون دالر اعالم
شده است .در صورت توافق نهایی
کشتیهای ساخته شده در اواخر
سال  ۲۰۱۸میالدی به ایران تحویل
داده خواهد شد .در صورت امضای
دو طرف ،این اولین بار است که بعداز
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برداشته شدن تحریمها ،ایران با یک
شرکت کشتیساز خارجی وارد معامله
می شود.
بعلت عدم اجرای دقیق برجام کنگره ی
آمریکا اخیرا تحریمهای علیه ایران را
برای دوسال دیگر تمدید کردکه احتمال
امضای آن توسط پرزیدنت اوباما بسیار
است  .معلوم نیست این تحریمها اجازه
ی اجرای چنین خریدهایی را به ایران
می دهد یاخیر.

آزادی
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چای سبز از اثرات بهداشتی بسیاری
برخورداراست .وامروزه مصرف آن به
طور فزاینده ای درسراسر جهان رایج
است  .افرادی که روزانه پنج فنجان
یا بیشتر چای سبز می نوشند نسبت
به افرادی که چای سبز نمی نوشند
 16درصد کمتر درمعرض خطر مرگ
به هر علت بودند.
خواص بهداشتی چای سبز به شرح
زیر است :

اثر ضد سرطانی
پلی فنول های موجود درچای سبز
ضداکسیدان های قوی هستند که با
ازبین بردن ریشه های آزاد سلولهای
بدن راازآسیب ناشی از سزطان
محافظت می کنند .بررسی اخیری
که دردانشکده ی پزشکی دارتموت
انجام گرفت نشان داد که چای سبز
درجلوگیری از سرطان ها مؤثر است .
پلی فنول ها به سه طریقه مؤثر واقع
می شوند:
 -1پیشگیری از بوجود آمدن مواد
سرطان زا مانند نیتروزامین
 -2افزایش دفاع بدن
 -3جلوگیری از پیشرفت سرطان.
چای سبز آنزیم هایی را که موجب
رشدغده ها دربدن می گردند خنثی
میکنند.
ضد اکسیدان های موجود درچای
سبز  24مرتبه از ویتامین Eو 100
مرتبه از ویتامین Cمؤثرتر هستند.
این دو ویتامیننیز ضداکسیدان های
مهم بوده ومی توانند تولید نیترو
زامین ها را که ازقوی ترین مواد مولد
سرطان هستند خنثی کنند.
* چای سبز ازرشد سرطان پروستات
جلو گیری می کند .دانشمندان
درحدود  50هزار مرد  40تا  69ساله
رابه مدت  14سال مورد بررسی
قراردادند  .نتیجه آنکه افرادی که
روزانه  5لیوان یا بیشتر دم کرده
چای سبز مصرف کرده بودند 48
درصد کمتر به سرطان پروستات
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مبتال گردیدند.
* بررسی های دانشمندان نشان داد
که نوشیدن مقدار کافی چای سبز
ازبروز سرطان روده جلوگیری می
کند.
* پژوهش هایی که درکشورسوئد
بعمل آمد نشان داد زنانی که روزانه
دوفنجان یا بیشتر چای سبز مصرف
می کنند خیلی کمتر دچار سرطان
تخمدان می گردند .بانوشیدن
هرفنجان چای سبز بیشتر درروز ،
خطر ابتالی به سرطان تخمدان 18
درصد کاهش می یابد .این سرطان
چهارمین نوع سرطان در زنهاست .
* اثر ضداکسیدان چای سبز از آسیب
اشعه ماورای بنفش آفتاب برروی
پوست ودرنتیجه ازبروز سرطان
پوست جلوگیری می کند.

کاهش تورم مفاصل
چای سبز درکاهش خطر ابتالی به
تورم مفاصل وآرتروز مؤثراست .
سبب توقف فعالیت آنزیم های تخریب
کننده غضروف مفاصل می باشد.

کاهشخطربروزبیماریقند
چای سبز به سوخت وساز چربی ها
وکربوهیدراتها کمک کرده وازافزایش
سریع قندخون جلوگیری می کند.
بررسی هایی که دردانشگاه تافتز در
ماساچوست بعمل آمد آشکارساخت
که چای سبز مقدارقندخون را
درمبتالیان به بیماری قند نوع دوم
کاهش می دهد .چای سبز مانع ذخیره
قند درسلولهای چربی می شود.

تقویت دستگاه ایمنی
بررسی هاییدرکشورروسیه نشان
داد که دم کرده چای سبز دارای
اثر التهابی بوده ومقاومت بدن را
درمقابل عفونت ها زیاد می کند.
بنابرگزارش دانشمندان ژاپنی چای

آزادی

سبز از مهار سلولهای ایمنی بدن
توسط ویروس ایدز جلوگیری کرده
وازرشد این ویروس جلوگیری می
کند.
ویتامین ، Cفالونوئیدها و پلی فنول
های موجود درچای سبز موجب
تقویت دستگاه ایمنی بدن گشته
و بدن را دربرابر بیماریهای مختلف
مانند سرماخوردگی  ،آنفلوآنزا،
عفونت گوش  ،اسهال واستفراغ
محافظت می کند.

حفاظت پوست
ضداکسیدان های موجود درچای
سبز پوست را دربرابر آسیب ناشی
از ریشه های آزاد که موجب بروز
سرطان  ،افتادگی وچروک هاوپیری
پوست میگردند محافظت می کنند.
چای سبز در درمان تب خال نیز
مؤثراست ومی توان آن را درمحل تب
خال کمپرس کرد.

کاهش کلسترول
کاهش قابل توجه میزان کلسترول
خون از اثرات مثبت چای سبز است.
میزان کلسترول بد کمتر  ،وکلسترول
خوب بیشتر می گردد .ازاین روی
چای سبز در پیشگیری بیماری قلبی
وسکته قلبی مؤثراست .

پیشگیری چاقی
بررسی های چندی نشان داده است
که چای سبز درسوخت وساز وکنترل
وزن نقش دارد .موجب تسریع سوخت
وساز چربی های بدن می شودوچربی
اضافی دربدن ذخیره نمی شود .دریک
مطالعه عده ای افراد چاق یک ماده
غیر فعال  Placeboوعده ی دیگری
 250میلی گرم کپسول چای سبز
سه باردرروز بمدت  12هفته دریافت
بقیه درصفحه 48
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سعید نفیسی دربارهی نیما پیش
آهنگ شعرنوفارسی می گوید«:
مهمترین صفت ذاتی نیما فروتنی بود
ومن هرگز ادعائی از او نشنیدم  .مطلق ًا
دربند آرایش ظاهر نبود وهمیشه
لباسهای ساده می پوشیدواز این
حیث نیز بی اعتنا بود .اززندگی مادی
خود هرگز سخن نمی گفت و با آنکه
من می دانستم آسایش مادی ندارد ،
هرگز یک کلمه دراین زمینه برزبان
نیاورد وپیدابود حال تمکین وتسلیم
مخصوصی دارد .شصت وچهارسال
زندگی را به مردی گذراند .این
زندگی راکه برای دیگران آن همه
دشوار است وی آسان گرفت و این
کار کوچکی نیست  .مردمی خواهد
که هنرخویش رابه هیچ نیاالید .وی
یکی از نوادر هنرمندان روزگارمابود
که هنرفروش نبود .هرگزسادگی
گفتارورفتار واستقالل خاص اورا
فراموش نخواهم کرد.
ندانم این چه سری از جهان است
که خوبانند کوته زندگانی»
(یادمان نیمایوشیج)
فریدون رهنما نوشت  « :نیما شاعر
بود  ،زنده بود ،چیزهایی که می دید
در دلش می نشست و در جهانش
نقش می بست  .به پاکی رودخانه
ها وکوهها و دشت هایی که دیده
بود می اندیشید ومی سرود .دروغ
نمی گفت  .شعرش راازاینجا و آنجا
نمی دزدید .صحنه آرای زیر دست
شعرها واندیشه ها ی دیگران نبود.
اطوار نداشت  .گفت وگو می کرد ،
همانگونه که فکر می کرد وحس می
کرد  ،همانگونه که می گریست یا
می خندید  .مرزهای میان زبان و
چشم و اندیشه اش نداشت  .اوازآن
آن هستی بود.که بی
مرزها نبود .او ِ
مرزوبی پایان است .جهانی باخود
آورد و با خودبرد.جهانی که مهربان
بود وآماده ی گسترش  .درجهان او
 ،آدمی باید به درخت ها ومرغ ها
رشک ببردوحتی خشم به گله تبدیل
می شد ( ».یادمان نیما)
***
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نامه نیما به همسرش عالیه
درمیان نامه هایی که به عالیه خانم
نوشته است به مطلبی بر می خوریم
که ظاهرا ً دراوایل ازدواج  ،عالیه به
چشم خود دیده یا به گوش شنیده
که مرداو به دیگران هم عالقه دارد ،
حس حسادت زنانه اورابرآن میدارد
که به نیما نامه بنویسد ومطلب را به
رخ او بکشد .پاسخ نیما به همسرش

هب انتخاب م.ع.آشنا

یادی از نیما شارعافساهن

ذهن دراعمال خود به یک طرف
بیشتر متوجه نشود  .عایه  .باور نمی
کنی آن گل تو باشی  ،مختار هستی »
ازنامه های نیما به همسرش )
عالیه عزیزم  .من همیشه از مقابل گلها
مثل نسیم های مشوش عبور کرده ام
 ،قدرت نداشتم آنهارا بلرزانم  .دردل
شبها مثل مهتاب برآنها تابیده ام .
نخواستم وجاهت آسمانی آنها پنهان
بماند .کدامیک ازاین گلها می توانند
دردامن خودشان  ،یک پرنده ی

بود .چقدر محبوبیت ومناعت ترا
دوست میدارم  .گل محبوب قشنگ
من !»
نیما درباره ی نامش چنین توضیح
می دهد:
« نیماور  ،اسم دوسه نفر از اسپهبدان
غربی مازندران بوده است  ،مورخین
«نیماور» را « نام آور» می نویسند که
غلط است « .نیماور» مرکب است از «
نیما» = قوس (برج نهم ازبروج درزبان
طبری)  +کمان  +ور به معنای کماندار
یا کمان دار بزرگ  ،پسر نیما « شراگیم
بوده است بمعنای شیر مانند.
نیماور از ترکیبات اوستایی است که
به صورت مخفف یعنی حذف (ی)
درطبری مانده است  .درطبری لغات
اوستایی وسانسکریت زیاد هستند
 «.نمارستاق» از محال «نور» از همین
ریشه است  « .نمارستاق» محل
حکومت نماور فخرالدوله بوده است
که در  604ه.ق  .وفات یافت.

نامهنیمابهخواهرش بهجت:

خواندنی است :
« عزیزم  .مینویسی با دوازده دختر
دویت هستم ؟ به من بگو درسینه ام
دوازده قلب وجود دارد؟! کدام هوس
بازی می تواند درمیان محبت های
شدید دوام پیدا کند؟ انسان آب را
می ماند وقتی حواسش مثل جرعه
های این مایع لطیف جمع شد بیک
جا سوق پیدا می کند .بدون تردید
هرکس یک گل را بیشتر از گل های
دیگر دوست دارد  ،زیرا سلیقه باهمه
جهات مطابقت نمی کند ومحال است

غریب را جا بدهند د .من آشیانه ام را
 ،قلبم را روی دستش می گذارم کی
می تواند ابرهای تیره رابشکافد؟ ،
ظلمت هارا برطرف کند وناجورترین
قلب هارا نجات بدهد؟ عالیه تو  ،تو
می توانی  .می دانی کدام ابرها  ،کدام
ظلمت ها ؟ شبهای دراز ی بودند که
شاعر برای گل های موهومی که هنوز
آن را نمی شناخت خیال بافی میکرده
است  .ابرها موانعی بودند که مطلوبش
را از نظرش دور می کرده اند.
آن گل تو بودی  ،توهستی  ،تو خواهی

آزادی

رودخانه درشب
بهجت کوچولو
های تاریک چه حالی دارد؟ گلهای
زرد کوچکی که روی ساحل باز می
شوند مثل اینکه می خواهند از
پستانهای رودخانه شیر بخورند شبیه
به چه چیز هستند؟ برای تو یک کاله
ازگل درست میکنم که هرچه پروانه
هست دورآن کاله جمع بشود .برای
تو پیراهنی بدست می آورم که در
مهتاب  ،مهتابی رنگ ودرآفتاب
 ،برنگ آفتاب باشد.اگر گفتی این
وعده ها که می دهم مثل این دنیا
راست است یا مثل بهشت ...؟ برای
تو ازآن اسباب هایی می خرم که دلت
بخواهد به شرط اینکه ببینی چه
سوقاتی خوبی میتوانی ازکناررودخانه
برای من بیاوری !»
کتاب دنیا خانه من است.
رگرفته از کتاب « خلقیات نیما ،
انتشارات مازیار چاپ تهران 1393
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همانطور که درشماره ی قبل اشاره شد
استاد ذبیح بهروز که شاعری کم نظیر
و ادیب وریاضی دان وفیلسوف وتاریخ
دان  ،نمایشنامه تویس ونویسنده ی
مسلمبود به زبانهای انگلیسی وعربی
وفارسی تسلط کامل داشت وقدرش را
نشناختیم .وحتی درمیان ادبا و بزرگان
اهل ادب هم ارج نهاده نشد .به علت
فروتنی ذاتی که داشت هرگز دنبال
نام نبود .اودرمورد آفرینش ومعراج
قطعه بی نظیری دارد .می فرماید:
بسم اهلل علیم و فرد یزدان
حی وصمد ورحیم ورحمان
هم منتقم وعنیدومکار
برجبر نهاده پایه ی کار
نی جفت ومساعد ونظیری
انبازومشاور و وزیری
کاری اگرش به پیش آید
بی شرکت غیر می نماید
سلطان غیور مستبدی است
آسوده زکین ضدو ندی است .
صدشورش وجیغ ودادوبلوا
هرگز نرود بخرج باال
گر معدن قهر او بجنبد
ن ُه گنبد آسمان بتُنبد
با آنکه به شافی است مشهور
هرروز هزارها کند کور
گاهی زکرم بگفته چندان
بخشد که حساب وحصر نتوان
گاهی ندهد به طفل عطشان
یک قطره ی آب دربیابان
تا تشنه به زجر جان سپارد
نامش به زبان دگر نیارد
عدلست به قهر و جبردرهم
عفواست به انتقام توأم
فی الجمله بدین صفات بسیار
چیزی است چو شله قلمکار
نامش برعبریان یهودا است
این کهنه خدا خدای موسی است
ای بنده ی مستمند زنهار
ازقهر چنین خدای جبار
صدسال اگر کنی عبادت
درکوه وکمر کشی ریاضت
هرروزه ی سال روزه گیری
درغر شباب و ضعف پیری
یا پای پیاده سالیانه
ازصدق کنی طواف خانه
وانگه زبرای فتنه جویی
اندردل خویشتن بگویی
« این خم شدن وبسجده رفتن
پی درپی وردو ذکرگفتن
لی لی گه حج به روی یک پا
برگِرد سیاه سنگ ِ خارا
اینها همه کار خنده داراست
کارت دگر ای رفیق زار است .
شک کردی وکافری تودیگر
مالیده عبادتت سراسر
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مـع
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( قسمت سوم)

پژوهشی از  :حسین کرمانی

درآتش دوزخ چنانی
جاوید به امر وی بمانی
هرچند قسم خوری نگفتم
گوید زدلت خودم شنفتم ...
***
مارا بجز این خدا خدائیست
کان قادر راد آریائیست
سرتاسر بود او زمهراست
این مهر نه مهر این سپهراست
درباغ به پیش روی بلبل
ازلطف نهاده دفتر گل
هرصفحه که باد می گشاید
یک نغمه ی تازه می سراید
این نیک وبدوفرازوپائین
زاندیشه ی ناسزای خودبین
وارسته شو و هماره حق جوی
این پرده وهم نه بیک سوی
شایسته چو نیست دفترما
این رازنگفته بهتر اینجا
کم خوان تو زگند بادآورد
بگرفت سرازعفونتش درد...
***
بی نقشه وبی مدادوپرگار
کرده است عمارتی پدیدار
هرچند بنای بس شگرف است
درنیک وبدش هزار حرف است
گویند چوقدرتی چنین داشت
تخم بدی ازچه رو درآن کاشت
شیطان وجهنم وعبادت
خالی است زرأی وفهم وحکمت
ایکاش که فکر کرده بودی
آنگاه که لب به « ُکن» گشودی
تادراثر شتاب و تعجیل
جفتک نزدی برآن عزازیل
سوگند که گر خدای بودم
این نقش وجود می زدودم
یک عالم دیگر قشنگی
بی رنگ شقاوت ودورنگی
بعدازدوسه سال فکر بسیار
می ساختم از عدم پدیدار
تاهرکه درآن دمی بماند
برمن دوصد فرین بخواند
فرقان که کتاب آسمانست
تألیف خدای انس وجان است
با آنکه هزارکاردارد
اینگونه کتاب می نگارد
واهلل که جن وانس وشیطان
گر جمع شوند ازدل وجان

آزادی

صدسال خورند نان راحت
درزیرزمین ودرعمارت
هی فکر کنند جمله باهم
بیدردو خیال ومحنت وغم
یک آیه ازاین کتاب دلبند
هرگز نتوان بهم ببافند
علمش که چو بحر بیکران است
هرچیز میان آن نهان است
باید که به کشتی اش نشینی
تاجمله ی چیزها ببینی
کشتیش بود پیمبر راد
آنکس که خدا بزرگیش داد
برجمله ی مردمان دنیا
هندو ویهودو گبروترسا
بس معجزه کرد این پیمبر
ازبهر عوام ومردم خر
تا آنکه همه به وی گرایند
برگفته ی او عمل نمایند
شق کرد میانه ی قمررا
برداد درخت بی ثمررا
باعلم اشاره آنهم از دور
بس مرده که زنده کرد درگور
آب دهنش شفاومرهم
قربان اخ وتفش بگردم !...
***
یک لیله زلیله های دیجور
بی نام ونشان زذره ای نور
گیتی شده غرق بحر ظلمت
مردم همگی به خواب راحت
افالک منظم ومرتب
تعمیر نخواستی درآن شب
نه همهمه و سروصدایی
نه دست کسی پی دعایی
هرگرسنه ای که بود دلریش
جان داده به زجر ساعتی پیش
هم کودک بی پدر ززاری
مدهوش فتاده در کناری
مظلوم که ساعتی دوصدبار
برداشت دودست سوی دادار
جان داده به زیر تیغ بُران
آسوده زمهروکین دوران
اندردل این شب سیه فام
کاین بحر وجود بود آرام
دادار جهان به عرش اعلی
بیکار نشسته بود تنها
نه میل که عالمی دگربار
ازقدرت «کن» کند پدیدار
نه حوصله ای که باز ازسر

تألیف کند «کتاب » دیگر
چون کار نبودوحالت کار
افتاد بفکر دعوت یار
یک یارورا دراین جهان بود
پیغمبر آخرالزمان بود
دستی زد و جبرئیل آمد
بیند که خدا چه کار دارد؟
فرمودکه «ای امین درگاه
گر خورده براق ما جو وکاه
زینش کن وتازمین فروبر
آنجا  ،درخانه ی پیمبر
آهسته بزن  ،چو گشت بیدار
بردارش وزود نزدما آر»
ازپس  -زیر خدای بی چون
جبریل امین  ،پرید بیرون
زآنجا سوی سرطویله ی عرش
کز نورزمین آن شده فرش
چون باد ،نفس زنان  ،روان شد
تانزد براق آسمان شد
زین کردوپرید روی زینش
کج عنان سوی زمینش
درعرش  ،براق را چو هی کرد
تافرش هرآنچه بود طی کرد
یعنی نگذشته بود آنی
کامد دم دار « ام هانی»
جبریل غریق بحر حیرت
پائین شدازآن االغ رحمت
افسار مبارکش به دربست
آهسته هرآنچه زد به در دست
ازسوی درون خبر نیامد
کوبید و سری به در نیامد
پس  ،ازره اضطرارواجبار
یک شیرجه زد به داخل دار
درصحن سرای  ،با ن ُک پا
آمدبر رختخواب اعلی
آهسته عبا کشید یکسو
دستش بنهاد برسرورو...
***
حضرت  ،به تصور حمیرا
فرمود بدان لسان شیوا
کای « عایشه جان  ،مده عذابم
امشب دگه ول بکن بخوابم»
فرمود وبه خواب و ُخ ُ
روخرشد
جبریل زخنده روده برشد
چون چاره نبود وداشت پیغام
از حضرت ذوالجالل و اکرام
بنهاد به بیخ گوش اوسر
باخنده سرود کای پیمبر
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« من عایشه نیستم  ،امینم
بگشای دودیده و ببینم»
باصدخم وپیچ و زیروباال
تانیمه گشود چشم شهال
فرمود که ای امین باری
این وقت شبم چه کارداری؟
گفتش که نه وقت خواب نازست
درهای حریم عرش بازاست
یک امشبه درقرون واعصار
ذات احدیت است بیکار
خواهد که رسول خود ببیند
با وی دوسه ساعتی نشیند...
بشنید چواین  ،رسول اکرم
ازشوق زجای جست دردم
پیچید به سر عمامه اش را
پوشید به تن قبای یک ال
پرسید :که ازبرای این راه
آذوقه بیاوریم همراه؟
گفتا :نه  ،اگر چه ره دراز است
زآذوقه رونده بی نیاز است
زآنرو که گسیل کرده دادار
ازبهرتو یک االغ پردار
چون برسر زین آن نشینی
دروازه ی المکان ببینی
اندرتک وپو به ره نماند
یک لحظه ترا به حق رساند
رفتند زخانه هردو بیرون
کردند درسراچه کولون
جبریل ورسول حق دوپُشته
گشتند سوار «خرفرشته»
ناکرده اشاره با تُک پا
پرید به قاب قوس ادنی
***
گردون شده بود آب وجارو
صف بسته فرشتگان به هرسو
جبریل زترک جست پایین
افتاد جلو به رسم وآیین
فخر بشر از میان هرصف
میراند به مثل برق رفرف
هردسته که می کشید هورا
ازلطف همی گذاشت باال
می گشت یدین جالل شایان
نزدیک به بارگاه یزدان
قصری که بشر ندیده بامش
گنگ است زبان زوصف نامش
نه ا.ول وآخرش پدیدار
نه قبه و انتهای دیوار
سرتاسر آن زسنگ الوان
فیروزه ویشم و لعل مرجان
درجای چراغ طاق دهلیز
خورشید به چنگکی گالویز
درهای مرصع و پالتین
منقوش به نقش های رنگین
هرسوی فرشتگان و ُحجاب
واقف به در دریچه وباب
دم در ِعمارت
میکال ِ
استاده به انتظار حضرت
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تاشکل بُراق درفلک دید
صدسال به پیشواز پ ّرید
اندروسط زمین وافالک
بگرفت عنان اصل لوالک
زد بوسه به پای نازنینش
مالید به گرد ره جبینش
از دیده زروی صدق چون ُدر
می ریخت سرشک وجد ُش ُ
رشر
دم جلو خان
تا ختم ُر ُسل ِ
پایین شد ازآن االغ پ ّران
ازکله ی برج خود سرافیل
درصور دمید نفخ تهلیل
زانسان که مالئک سماوات
گشتند میان غرفه ها مات
کاین دبدبه و جالل وتمکین
وین عزت و زیب وق ّر وآئین
ازبهرکسی درآسمان ها
ازاروزازل نگشته برپا
آخرمگراین بشر چه بوده
کاین طور دل از خداربوده
فخراست گرش به وحی ونتزیل
کزنزد خدا رسانده جبریل
گروحی به پشه ای رساند
صدمرتبه بیشتر بداند
ناگاه خطاب آمدازحق
کای خیل فرشتگان احمق
این عبد ذلیل باتمیزاست
زین روی به نزدما عزیز است
آن های دگر که در زمینند
درراه وروش نه این چنین اند
گویند که جلوه ی خداییم
درراه لقا و ارتقاییم
کفراست به نزدشان عبادت
آن مبدأ و منشأ شقاوت
***

ازکوری دیده ی مالئک
چون بود براه ُقرب سالک
درکاخ نخست این عمارات
ازبهرتفرج ادارات
افتاد جلو جلو مکائیل
می داد به آب وتاب تفصیل
کاین دایره ی محاسبات است
وین شعبه ی ثبت کاینات است
این مرکز قحط وسیل وطوفان
واین دفتر مرگ ومیر انسان»
ناگاه زحق خطاب آمد
« میکال ولش بکن بیاید
دانی که منش درانتظارم
باوی دوهزار کاردارم»
حضرت  ،چوشنید امردادار
فرمود :دگر خدانگهدار
هرچند مناظری قشنگ است
اما چکنم که وقت تنگ است
فرمودوروانه شد به سرعت
سوی ِ
دراندرون عزت
ِ
اندرته آن سرای آخر
بُد راهروی ز ز ّر احمر
جبریل درش ستاده برپای
کاین راه حرم بود  ،بفرمای
فرمود ،مگر دگر نیایی؟
تاره به برادرت نمایی
گفت  « ،ارقدمی نهم فراتر
سوزدپروبال من سراسر()1
یک مرتبه از غلط نهادم
شش ماه به بستراوفتادم
تومحرم راز کردگاری
هرجای توان قدم گذاری»
درداخل آن رواق باریک
همچون ظلمات جهل تاریک

می جست لقای اصل امکان
همشهری یعرب بن قحطان
***
ناگه زکنار آسمانها
شد همهمه ای عجیب برپا
برخاست زهرطرف هیاهو
میکال چه شد فالن ملک کو؟
این گفت ببند و آن دگر گیر
این یک که بکش طنابش اززیر
ُشل کن که بس است تا همینجا
جبریل بکش تو رو بباال...
دادار درانتهای داالن
درحالت امرونهی وامکان
یک راز زرازهای مستور
با صد عجله نمودش از دور
یعنی که برو مایست اینجا
مختل شده کار نظم دنیا
آنی دگر ار بجا بمانی
برهم خورد اصل زندگانی
از آنکه ستاره ای به گردون
رفته زمدار خویش بیرون
یک موی دگر اگر شود دور
باید بدمند نفخ در صور
اصالح مدار این ستاره
صدسال درست کارداره...
پیغمبر ما دراوج افالک
از ُغبن لقای دوست غمناک
بوسید زجان زمین داالن
آمدزسرا برون ثناخوان
جبریل و براق هردو آنجا
بودند بخدمتش مهیا
زان راه که رفته بود برگشت
این مرتبه بی سیاست وگشت
یک لحظه تمام این سفر بود
کاین نقش مجالس بشر بود
من صورت وهم ازآن زدودم
گوی از همه شاعران ربودم
امید که شعر « ابن دیالق»
منظور نظر شود درآفاق
***
توضیح این که دراین شعر استاد
بهروز « ابن دیالق» تخلص کرده
است .
امیدوارم درآینده ی نزدیک مطالب
مفصلی درمورد عقاید وافکار زنده
یاد ذبیح بهروز و آثار این بزرگ مرد
در اختیار خوانندگان گرامی مجله ی
آزادی قرار دهم .

آزادی

( -)1اگر یک سر موی برتر پرم
فروغ تجلی بسوزد پرم (سعدی)
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
ناصرخسرو

فروغ فرخ زاد

مجازات

چون تیغ بدست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند بدی نیست فرا ُمشت
این تیغ نه ازبهر ستمکاران کردند
ُ
بچرخشت
انگور نه ازبهرنبید است
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده
حیران شدوبگرفت به دندان سرانگشت
گفتا که که راکشتی تاکشته شدی زار
تاباز که اورا بکشد آنکه تورا کشت
انگشت مکن رنجه بدرکوفتن کس
تا کس نکند رنجه بدرکو فتنت مشت
هاتف اصفهانی

میـنای دگر

آزادی

کی رفته ای زدل؟

گرچه مستیم وخرابیم چوشبهای دگر
بازکن ساقی مجلس س ِر مینای دگر
امشبی را که درآنیم غنیمت شمریم
شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
مست مستم مشکن قدر خودای پنجه ی غم
من به میخانه ام امشب توبرو جای دگر
تا ر َوم از پی یاردگری می باید
جزدل من دلی و جز تو دل آرای دگر
توسیه چشم چوآیی به تماشای چمن
نگذاری به کسی چشم تماشای دگر
این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش
آرزوساخته بستان طرب زای دگر
ازتوزیباصنم اینقدر جفا زیبا نیست
گیرم این دل نتوان داد به زیبای دگر.

ـهد هی

سیدعلی میرافضلی

تمنای داهن اه

خیام

صدای شعله ور تازیانه ها ُگل کرد
پرنده ها همه رفتند وباغ تنها ماند گذشت برقی و در آشیانه ها گل کرد
نگاه عشق نتابید وشعرهاپژمرد حضورزردخزان  ،درترانه ها گل کرد
ازآسمان سترون نریخت بارانی هزاربار تمنای دانــه ها گل کرد
بباغ عشق ،کسی تخم خشکسالی ریخت ملخ زشاخه بجای جوانه ها گل کرد
صدای مرگ دراین شهر  ،بی صدا پیچید ودرسکوت مه آلود خانه ها گل کرد
وزخم زخم ستم روی شانه ها ُگل کرد

هچ شود

چه شود به چهره ی زردمن  ،نظری برای خداکنی
که اگر کنی همه دردمن  ،به یکی نظاره دواکنی
توشهی و کشورجان ترا ،تومهی و جان جهان ترا
زره کرم چه زیان ترا ،که نظر به حال گداکنی
زتوگر تفقد وگرستم ،بود آن عنایت واین َک َرم
همه ازتوخوش بودای صنم  ،چه جفا کنی چه وفاکنی
توکمان کشیده ودرکمین ،که زنی به تیرم ومن غمین
همهی غمم بودازهمین ،که خدانکرده خطا کنی
توکه «هاتف» از برش این زمان َروی از مالمت بیکران
قدمتی نرفته زکوی وی  ،نظراز چه سوی قفا کنی؟
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عمادخراسانی

فروغی بسطامی

می خور که بزیر گِل بسی خواهی خفت
بی مونس وبی رفیق وبی همدم وجفت
زنهار به کس مگو تواین رازنهفت
هرالله که پژمرد ،نخواهد بشکفت

استاد حبیب یغمائی

جوانی

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را
چه سوداز زندگانی چون تبه کردم جوانی را
بقطع رشته ی جان عهدبستم بارهاباخود
بمن آموخت گیتی سست عهدی سخت جانی را
بجوید عمر جاویدان هرآنکو همچو من بیند
بیک شام فراق اندوه عمر جاودانی را
کی آگه می شود ازروزگارتلخ ناکامان
کسی کو گسترد هرشب بساط کامرانی را
بدامان خون دل از دیده افشاندن کجاداند
به ساغر آنکه میریزد شراب ارغوانی را
وفاومهر کی دارد «حبیبا» آنکه می خواند
به اسم ابلهی رسم وفاو مهربانی را

طرح چهره ی فروغ .کای از کیخسروبهروزی

من از نهایت شب حرف می زنم
من ازنهایت تاریکی ،
وازنهایت شب حرف می زنم.
اگر به خانه ی من می آئی
برای من ای مهربان چراغ بیاور
ویک دریچه که ازآن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم
شماره -83سال هفتم

رباعی

کی رفته ای زدل که تمناکنم ترا
کی بوده ای نهفته که پیداکنم ترا
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته ای که هویداکنم ترا
باصدهزار جلوه برون آمدی که من
تماشاکنم ترا
باصدهزاردیده
چشمم به صد مجاهده آیینه ساز شد
تامن به یک مشاهده شیدا کنم ترا
باالی خود درآینه ی چشم من ببین
تاباخبر زعالم باال کنم ترا
مستانه کاش درحرم ودیر بگذری
تاقبله گاه مؤمن وترسا کنم ترا
خواهم شبی نقاب زرویت برافکنم
خورشید کعبه  ،ماه کلیسا کنم ترا
گرافتد آن دوزلف چلیپا به چنگ من
چندین هزار سلسله ئرپاکنم ترا
طوبی و سدره گربه قیامت به من دهند
یکجا فدای قامت رعناکنم ترا
زیبا شود به کارگه عشق کارمن
هرگه نظر به صورت زیبا کنم ترا
رسوای عالمی شدم از شور عاشقی
ترسم خدانخواسته رسواکنم ترا
باخیل غمزه گر بهوثاقم گذرکنی
میرسپاه شاه صف آرا کنم ترا
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آزادی
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کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

وخرافات  ،عبید زاکانی شاعر نقاد
وطنزپرداز قرن هشتم هجری را بخاطر
می آورد.
یکی از هنرهای استاد بهروز درپرده
دری وانتقاد از عرب زدگان  ،استفاده
درست او از آیات  ،احادیث و اخبار است
 .او با استناد به احادیث واخبار ،پوچ
بودن آنهارا به رخ خواننده می کشدواورا
ازافتادن دردام شیاطین دین فروش
برحذر می دارد.

غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

بی
بـه
ذ ح روز

مبارزه با جهل

حافظ

* ذبیح بهروزگوهردرخشانی درتاریکی بود * .او «عبید» و « ایرج» دیگری بود که ناشناخته ماند
* خشم وخروش «بهروز» درزیر پوزخند تمسخر آمیزاو بهمه ی نادرستی ها بچشم می خورد.
چهل وپنج سال از مرگ ذبیح بهروز
می گذرد .هشتادودوساله بود که
درروز دوشنبه بیست ودوم آذرماه
 1350خورشیدی در گذشت  .دراین
چهل و پنج سال بررسی جامعی
از آثاراو به عمل نیامده ونوشته
های او بصورت شایسته ای چاپ
نشده است ودرنتیجه
ومنتشر
چهره ی انسانی ودرخشان این
شخصیت ادبی وبخصوص طنزهای
او ناشناس مانده است  .چندسال
پیش کتابی بنام چهارچهره به قلم
انورخامه ای درتهران منتشرشد
که یک چهره ی آن به ذبیح بهروز
اختصاص داده شده بود .اما دراین
کتاب هم بررسی جامعی از کارهای
ارزنده وانتقادی او نشده بود و به
ذکر کلیاتی درباره ی زندگی او
اکتفاشده است  .شاید هم ترس از
تعقیب وتکفیر مالیان وپیامدهای
آن  ،باعث این کوتاهی دربررسی
آثاربهروز شده باشد .اما آنچه باید
دیریازود صورت گیرد  ،بررسی آثار
این شاعر طنزپرداز و تیزنگر است
که با بی پروایی خاص خود به جنگ
جهل وخرافه پرستی رفته است .
جامعه ی ایرانی  ،بخصوص اهل
ذوق  ،بیش از  50سال است که با
آثار ارزنده ی این استاد گرانقدر
آشنا هستندوآثاراورا سینه به سینه
ودست به دست می گردانند.
گروهی اورا بانام حکیم علی بن دیالق
وگروهی بنام محمدبن فضل السنبلی
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الشاملو ویا جیجکی می شناسندواز
آثار او مخصوص ًا معراج نامه و گند
بادآورد را بخاطر دارند.

پس از مرگ او عنوان می شود.
بیش از پنجاه سال پیش که تازه گند
بادآورد و معراج نامه بهروز بصورت

چراناشناس؟

دست نویس دربین شاگردان ودوستان
او انتشاریافت وبه خارج از آن حوزه
درز کرد  ،استاد مورد تکفیر وشماتت
خرافه پرستان قرار گرفت وانتساب آن
رابه خویش انکار کردو با اضافه کردن
بیت :

علت اینکه ذبیح بهروز گمنام و
ناشناخته مانده است  ،ترس از تکفیر
.آزاراو درزمان حیاتش وآزاربستگانش

آزادی

امید که شعرابن دیالق
منظور نظر شود درآفاق
برپایان مثنوی معراج نامه آن را به
ابن دیالق نسبت دادواز شر تکفیر
خرافه پرستان نجات یافت .اما دوستان
وشاگردانش عالوه بر معراج نامه  ،سایر
آثار اوراهم مخفیانه ودست به دست به
عالقمندان رساندند.
معراج نامه برای اولین بار درحاشیه ی
کتاب پیغمبر دزدان که بوسیله ی استاد
باستانی پاریزی تنظیم وانتشاریافت
چاپ شدوشایدهم بخاطر همین شعر
آن کتاب مورد استقبال فراوان قرار
گرفت  .ولی پس از انقالب اسالمی  ،از
چاپ هشتم به بعد این کتاب ،معراج
نامه سانسور وحذف شد.وکتاب بدون
آن شعر انتشاریافت .در دو-سه دهه
اخیر مجموعه ای ازآثار طنز آمیز
بهروز باعنوان گندبادآورد و معراج
نامه ابتدا دراروپا وسپس درکالیفرنیا
چاپ ومنتشرشد؛ ولی هیچیک دارای
بیوگرافی وبررسی آثار استاد نبود .من
نیز ادعای بررسی آثاربهروزرا ندارم .فقط
با نظری گذرا  ،زندگی اورا بطور خالصه
مرور می کنم .

شعرهای طنز بهروز
ذبیح بهروز درآثار خود گاه ازنظر روانی
شعر وسهل وممتنع بودن آن باایرج
میرزا پهلو می زند.وگاه با انتقادهای
تندوتیز وبی پروا یانه اش به جهل
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زبان تند وتیز ونیشدار بهروز درفاش
وبرمالساختن ریاکاران و ُمالیان ودکان
داران مذهبکه با استفاده از بی فرهنگی
توده های عوام  ،آنهارا دردام های
شیطانی خود گرفتار می کنند واز ترس
جهنم و به امید بهشت  ،عمری آن هارا
به دنبال خود می کشند قابل تقدیر
است  .او درمقابل خدای قهار وجبار که
تشنه ی خون وقربانی است وبندگان
را فقط برای عبادت خود خلق کرده
است ،خدای مهر ومحبت را مجسم می
کند  ،خدائی که سرتاسر بود او زمهر
است  ،انسان وگیاه وحیوان را دوست
دارد  ،تشنه ی خون نیست وبندگانش
را ازخوف دوزخ واژدهای هفت سر نمی
ترساند:
مارا بجز این خدا خدانیست
داور راد آریائیست
کان
ِ
سرتاسر بود او زمهراست
این مهر نه مهر این سپهراست
درباغ به پیش روی بلبل
ازلطف نهاده دفتر گل
هرصفحه که باد می گشاید
یک نغمه ی تازه می سراید
این نیک وبدوفرازوپائین
زاندیشه ی ناسزای خودبین
وارسته شو و هماره حق جوی
این پرده وهم نه بیک سوی
شایسته چو نیست دفترما
این رازنگفته بهتر اینجا
وخدای مورد توجه دین فروشان
ودکانداران مذهب را اینگونه تصویر
می کند:
هم منتقم وعنیدومکار
برجبر نهاده پایه ی کار
نی جفت ومساعد ونظیری
انبازومشاور و وزیری
کاری اگرش به پیش آید
بی شرکت غیر می نماید
گر معدن قهر او بجنبد
نُه گنبد آسمان بتُنبد
با آنکه به شافی است مشهور
هرروز هزارها کند کور
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گاهی زکرم بگفته چندان
بخشد که حساب وحصر نتوان
گاهی ندهد به طفل عطشان
یک قطره ی آب دربیابان
تا تشنه به زجر جان سپارد
نامش به زبان دگر نیارد
فی الجمله بدین صفات بسیار
چیزی است چو شله قلمکار
نامش برعبریان یهودا است
این کهنه خدا خدای موسی است

لی لی گه حج به روی یک پا
برگِ رد سیاه سنگ ِ خارا
اینها همه کار خنده داراست
کارت دگر ای رفیق زار است .
شک کردی وکافری تودیگر
مالیده عبادتت سراسر
درآتش دوزخ چنانی
جاوید به امر وی بمانی
هرچند قسم خوری نگفتم
گوید زدلت خودم شنفتم ...

خشم وخروش بهروز
زیر پوزخند تمسخر

کتاب گند بادآور نام مجموعه ای است
از کارهای طنز آمیز ذبیح بهروز .شروع
کتاب باسه بیت شعر است که درواقع با
آوردن آن ابیات  ،بهروز از خوانندگان
آثارش بخاطر بکار گیری برخی کلمات
عذرخواهی کرده است .وتخلص خودرا
درزیر این سه بیت سنبلی انتخاب کرده
است :
چو دیدم جهانی زسر تابه پا
به گندابی از جهل و ذلت  ،فنا
یکی نامه پُر گندوبو ساختم
به کار ُگل و ُمل نپرداختم
دُر سخن
ِ
بر مردِ فرزانه ّ
چه برتاج زرین چه در چاه عن
ودربخش دوم کتاب که به شیوه ی
گلستان سعدی نوشته شده  ،شخصیت
های مختلف جامعه  ،از آخوند  ،بازرگان
تا سیاستمداران و شیادانی که از پا اندازه
نیز دریغ ندارند درزیر ذره بین نقدوطنز
بررسی شده اند وپس از شرح بررسی
حالجی این گروه ها می ُسراید:

ذبیح بهروز به خواننده ی شعرش هشدار
می دهد که از خدای قهار ومکاری که
تشنه ی خون است بترسد ودرکار او هر
گز شک نکند که درغیر این صورت به
کفروالحاد متهم می شود وحسابش با
کرام الکاتبین است :
ای بنده ی مستمند زنهار
ازقهر چنین خدای جبار
صدسال اگر کنی عبادت
درکوه وکمر کشی ریاضت
هرروزه ی سال روزه گیری
درغر شباب و ضعف پیری
یا پای پیاده سالیانه
ازصدق کنی طواف خانه
وانگه زبرای فتنه جویی
اندردل خویشتن بگویی
« این خم شدن وبسجده رفتن
پی درپی وردو ذکرگفتن

آزادی

عجبکاریاستدیوثیکههرکساینهنردارد

دلیخرم،لبیخندانوجیبیپُرززردارد
بساطعیشونوششروزوشباندرسرابرپا
نهخوفونیرجاهرگززکارخیروشردارد
خوشستوعالمیدرسایهالطافاوخوشدل
خوش آن کاری که درگیتی نشاطازهردو
سودارد
بهشتعدناگرخواهیبرو جانابهدیوثی
که هرشاخی دراین گلشن هزاران برگ
وبردارد
ودرپایان برای آنهایی که با اشتغال
به این شغل شریف به جاه ومقامی
شایسته رسیده اند می ُسراید:
بنای کون ومکان بربنای دیوثی است
بن سپهر  ،براین تنگنای دیوثی است
نگردی ازچه دراین کون  ،گرد دیوثی؟
کهخودبهشتبهعقبی،سرایدیوثی است
مباش یار  ،مگر یار یار دیوثی
که یاردیوثت مشکل گشای دیوثی است

زندگی بهروز
ذبیح بهروز درسال  1269خورشیدی
درتهران زاده شد .درجوانی برای
تکمیل تحصیالت خود به مصررفت
وطی ده سال اقامت  ،زبان عربی
وانگلیسی را فرا گرفت  .سپس به
انگلستان رفت و با پروفسور ادوارد
براون مستشرق معروف دوست و
آشناشد وبااو به همکاری پرداخت
ولی چون با نقطه نظرهای اودرمورد
زبان  ،فرهنگ و تاریخ ایران موافق
نبود  ،از او جداشد.
درسالهای  1304تا  1310دراداره ی
مالیه  ،مدرسه ی عالی تجارت  ،کالج
آمریکایی و دارالفنون به تدریس
پرداخت  .ازسال  1310دردانشکده ی
هواپیمایی ارتش به تدریس ریاضی
پرداخت .
بهروز از طرفداران جدی تغییر خط
فارسی و حذف لغات عربی ازاین زبان
بودوکتاب ها ومقاالت فراوانی دراین
مورد نوشت .
نمایشنامه نویسی نیز یکی از رشته
کارهای بهروز را تشکیل می دهد.
کارهای پژوهشی او بیشتر درسلسله
نشریات ایران کوده که خود بنیانگذار
آن بود  ،درج شده است .
بهروز درآذرماه  1351درتهران
درگذشتودرساوه که زادگاه پدرش
بود به خاک سپرده شد.
روانش شاد و یادش گرامی باد
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داستان یوسف ایپ ر
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براساس اسناد تاریخ مصر
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توتموسیس چهارم ( 1413تا 1405
پ.م ).هشتمین شاه سلسله ی
هیجدهم که اقامتگاهش درتبس
بود برگستره ای از نیل تا فرات
حکومت می کرد -همان سرزمینی
که به اوالد ابراهیم وعده داده
شده بود  -اوشاهی بود که یوسف
را بعدازفروخته شدنش به بردگی
وموفقیتش درتعبیر رؤیاهای شاه ،
به مقام وزارت برگزیدو شاه خانواده
ی یوسف را دعوت کرد که در
مصر ساکن شوند وبه آنان زمینی
درجوشن واقع درشرق دلتا  ،دوراز
کاخ سلطنتی درمنطقه ی مرزی داد.
آن گونه که آلن گاردینر نوشت «
فلسطینی ها ازیافتن پناهگاهی آرام
ومحیط زیستی حاصلخیز خرسند
بودند».
یوسف وهمسرش به خدمت فرعون
بعدی آمنهوتپ سوم ادامه دادند .این
فرعون اگرچه با خواهر ش ازدواج کرد
 ،اما سنت مصری زا زیر پاگذاشت
وبجای اینکه اورا ملکه خودبرگزیند ،
این عنوان را به تیه دختر یوسف داد.
گذشته ازاین قلعه ی زارو آواریس
درسرزمین
هیکسوس
پیشین
جوشن جایی که نیاکان اسرائیلی
او اجازه ی سکونت یافته بودند  ،به
او بخشید .سه فرزند تیه  -آمنهوتپ
چهارم (آخناتن) سمتح کاره و
توتانخامون  -یکی پس از دیگری
به سلطنت رسیدند تا اینکه نوبت
به «آیه» فرزند خود یوسف رسید.
سپس هورم هب آخرین فرمانروای
یلیله ی هیجدهم شاه شد .همان «
شاهی که یوسف را نمی شناخت ».او
علیه بنی اسرائیل برخاست .آنان را
به کار سخت واداشت  .برای ساختن
شهرهای خزانه ی بیتوم و پی -
رامسس درمنطقه ی جوشن تحت
فرمانداری رامسس وپسرش ستی .
او همچنان آنان را مجبور کرد تا زارو
رادراواخر نسل چهارم بنی اسرائیل
درمصر بازسازی کنند تا به وضعیت
پیشین قلعه ی زندان برگردد.
درنتیجه هم او بود که باعث «خروج»
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ومهاجرت اسرائیلیان از مصر شد.
من براین باورم که این وقایع درطول
سلطنت کوتاه مدت رامسس اول
اتفاق افتاد.
دلیل من برای این گاهشماری وقایع
باتورات وشواهد تاریخی درطول
سلطنت شاه زمان «خروج » مطابقت
دارد.
مرگ شاه ستمکار چنین گزارش شده
است :
«وواقع شد بعداز ایام بسیار که
پادشاه مصر بمرد و بنی اسرائیل به
سبب بندگی  ،آه کشیده استغاثه
کردند( »...سفرخروج باب دوم )23:
« وخداوند در مدیان به موسی گفت
روانه شده به مصر برگرد زیرا آنانی
که درقصد جان تو بودند مرده اند».
(سفرخروج  ،باب چهارم )19:
بعدازاین موسی مأموریت خو خودرا
برای رهبری قوم بنی اسرائیل از مصر
آغاز کرد [ « :خدابه موسی گفت] پس
اکنون بیا تا ترا نزد فرعون بفرستم
وقوم من بنی اسرائیل راازمصر بیرون
آوری » ( سفرخروج  ،باب سوم )10 :
این فرعون باید همان کسی باشد
که بعداز مرگ شاه دوره ی ستم به
یهودیان  -اگر بپذیریم که هورم هب
ستمگر بود -به سلطنت رسید ،فقط
می تواند رامسس اول باشد .همان
شاهی که با موسی مالقات کرد:

مومیایی یوسف

آزادی

«  ...موسی وهارون آمده به فرعون
گفتند یهوه خدای اسرائیل چنین می
گوید :قوم مرا رها کن ( ».سفر خروج
 ،باب پنجم)1:
بنا به نوشته ی تورات « موسی
هشتادساله وهارون هشتادوسه
ساله بود ،زمانی که بافرعون سخن
گفتند (سفزخروج  ،باب هفتم )7 :
شاه جدید اجازه نداد که آنان از
مصر بیرون روند  .پس از آن یک
رشته بال نازل شدو به لحاظ ماهیت
آنها باید درچهارفصل سال اتفاق
افتاده باشد .سپس فرعون به رفتن
آنان موافقت کرد وبنی اسرائیل
سفرشان را از «رعمسیس » زادگاه
رامسس اول آغاز کردند(سفرخروج
 ،باب دوازدهم )37:فرعون آنان را
تعقیب کرد که درنتیجه در دریا غرق
شد(سفرخروج ،باب چهاردهم)28:
اگر گزارش تورات را صحیح فرض
کنیم  ،شاه جدید باید پیش از پایان
سال دوم سلطنتش درگذشته باشد.
براساس اسناد تاریخی  ،می دانیم که
این مورد به رامسس اول مربوط می
شود.

12
همزاد
اگر یوسف تورات همان یویای تاریخ
مصر است  ،پس باید امکان پذیر
باشد که آن دورا دریک کرونولوژی
قرارداد .براساس شواهد موجود ،
یویا باید بین سالهای  1453 -1452و
 1439-1438پ.م .زاده وبین سالهای
 1393-1392و  1379-1378پ .م.
مرده باشد.
هرچند قاعدت ًا ما ارقام و سنین گفته
شده درکتاب مقدس را بدون مدارک

تأیید کننده نمی توانیم بپذیریم  ،اما
سن سی سالگی یوسف  -به نوشته
ی تورات  -زمانی که «وزیر» شد ،به
نظر قانع کننده ومناسب می رسد؛
زیرااوپس از اینکه درمصر فروخته شد
 ،مدتی در خانه ی بوطیفار خدمت کرد
وچندسالی درزندان بسر برد .اگر این
سن را به همین گونه بپذیریم واگر
توتموسیس چهارم ( 1413تا 1405
پ.م ).همان فرعونی باشد که اورا
وزیر خویش کرد  ،مابه تاریخ  1443تا
 1445پ .م .تولد یوسف می رسیم ...
ادامه ی این فصل به بررسی شواهد
شگفت انگیز شباهتهای یوسف و یویا
اختصاص دارد:

نامها
تنها جایی که نام یویا پیش از کشف
آرامگاهش ذکر شده  ،سوسک مهره
ای است که به دستور آمنهوتپ سوم
درجشن ازدواجش با دختر یویا تیه
 ،ساخته شده است  .به نظر می رسد
شاه می خواست همگان نام زنی
را که او به عنوان ملکه  ،برخالف
رسم کشورش انتخاب کرد  ،بدانند.
رونوشتهایی ازآن برای شاهزادگان
بیگانه نیز فرستاده شده بود .بخشی
ازآن چنین خوانده می شود... «:
همسر شایسته ی شاه  ،تیه که زنده
است  ،نام پدرش یویا  ،نام مادرش
تویا »...فقط آن زمان بود که هویت
والدین «تیه» معرفی شدند ؛ پیش از
آنکه عقیده براین بود که او شاهزاده
خانمی اهل بین النهرین است که
از میتانی فرستاده شده بود تا باشاه
ازدواج کند.
کاتبان واستادکاران برای نوشتن نام
یویا بر اشیای آرامگاهش فقط از
چهارحرف  : Aالف؛  Aیا  Yالف یا
«ی» ؛: Yی ؛ :Wواو  ،استفاده کرده
بودند .عالمت پنجمی نیز هست که آن
را تعیین کننده می نامند ، .این عالمت
ارزش آواشناسی ندارد وفقط به فهم
معنی کمک می کند و نشان می
دهد که آن  ،نام مردی است  .گرچه
چهارحرف خط هیروگلیفی به کاربرده
شده تلفظ آن بستگی به نحوه ی
هجی کردن آن دارد :رویهمرفته
یازده تهجی متفاوت وجوددارد[:
بعدازاین نویسنده فهرست مفصلی
از تنوع تهجی نام یویا بااستناد به
اشیاء کشف شده درآرامگاه  -مانند
تابوتها  ،صندوقها وغیره  -که درموزه
ی قاهره نگهداری می شوند آورده
است .دراینجا فقط به تفاوت وگونه
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گونی تهجی نام اکتفا می شود.مترجم]
, yu,ya-yi,yu-ya,yi-ya,ya,ya-a
yi-a,yu-y , yi-Ay,ya-ya,yu-yu
همه ی واژه ها باحرف «ی »y -شروع
می شود که آن را باید بگونه ی صامت
خواند  ،زیرا درآغاز کلمات مصری نمی
تواند مصوت قرار گیرد.
دونکته ی مهم درباره ی ارتباط بین
یوسف تورات و یویا گفتنی است :
نخست نام یوسف تورات مانند یویا
نامی مرکب است  :یو-سف ؛ هجای
اولکه اورا به خدایش «یهوه» (Yhwa/
 )Jehovahنسبت می دهد  ،همان هجای
نخست یویاست  .دوم تنوع تهجی
نام یویا به این دلیل است که آن نامی
خارجی بوده وبرای کاتبان دشواربود که
آن را به خط هیروگلیف برگردانند.
گرچه یوسف خون مصری داشت وسالها
در مصر زیست  ،اصالت ًا خارجی به حساب
می آمد
ازسوی دیگر گمان براین است که یویا
 ،پدرزن آمنهوتپ سوم نیز خارجی
بود .هنگام کشف آرامگاه یویا عالقه
ی زیادی براین متمرکز بود آیا هیچ
شاهدی ازنظریه ی خارجی بودن
او حمایت می کند .جیمس کیبل ،
باستانشناس بریتانیایی که سرپرستی
حفاری را به عهده داشت چنین اظهار
نظر می کند «:تنها شاهد ُمساعد تنوع
تهجی نام اوست  .در هرحال هرکس
ممکن است به این نتیجه برسد که این
نامی نادر و غیر مصری و برگردان آن به
خط هیروگلیف مشکل بوده است ».
گاستون ماسپرو نیز به همین نکته
اشاره کرده است  «:نام این شخص با
تهجی های گوناگون دیده می شود که
هریک ازدیگری متفاوت است  ...و به
نظر می رسد هرکاتب یا استاد کار مأمور
ساختن اسباب واثاثیه تدفین برگردان
نام رابه میل خودش برای شیئی که
تزئین می کرده انتخاب نموده است ».
اما کاتبان واقعی سعی داشتند چه
اسمی بنویسند؟ نامهای مصری غالب ًا
اشاره به خدایی داشته که شخص به او
مربوط می شد ،مانند رع  -موس  ،پتا
 هوتپ  ،توتانخ -آمون ومانند اینها .ازشواهد بر می آید به رغم اینکه یوسف
سالها درمصر سپری کرده بود ومقامی
بلند پایه داشت  ،مذهب مصریان را
پرستش نمی کرد .بیشتر پژوهشگران
براین عقیده اندظهور ناگهانی نام خدای
آتن درطول سلسله ی هیجدهم به
یویا مربوط می شود .با این همه نوه
ی او آخناتن بود که پرستش این
خدارا درباور خدای یکتا گسترش داد
 .نخستین ذکر آتن درطول سلسله
ی هیجدهم روی سوسک مهره ای از
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زمان سلطنت توتموسیس جهارم دیده
می شودکه یوسف را مقام وزارت داد.
پسرش آمنهوتپ سوم بعدا معبد آتن را
در نوبیا بنا کرد .قایقی که او در دریاچه
ی شادی به نام تیه  ،سوار می شد ،
«آتن می درخشد» نام داشت .
به نظر منطقی می آید زمانی که
یوسف ُمرد  ،مصریان پی بردند که
او حمایت خدایان مصری را نپذیرفته
بود وفقط خدای خودش یهوه یا یهوا
(ه درآخرکلمات عبری خوانده نمی
شود ).را عبادت می کرد .بنابراین آنچه
آنان سعی کردند طبق سنت مصری
بنویسند بخش نخست خدای خوداو
بود.
کاتبان
دلیل دیگر سردرگمی
واستادکاران مأمور آرامگاه یویا ممکن
است ناشی از نامهای نیاکان او بود.
یعقوب پدریوسف که گفته شده درمصر
مرد و همانجا مومیایی شد  ،نامش باید
نزد مصریان شناخته شده باشد .این نیز
براساس نام آسمانی  yaو درمورد اسحق
 yiتلفظ می شد .ظاهرا ً کاتبان مصری
دربرابر این اختالفات وگونه گونی همه
ی سه قرائت « یهوا»  yhwaبرای
نوشتن نام یویا  ،نزدیک ترین شکل را
یعنی  yi-wرا انتخاب کرده اند.
بطور کلی زبان مصری باستان مانند
زبانهای سامی  ،حروف مصوت را نمی
نویسند ،اما به کاتب می آموختند
کلمه را چگونه با مصوت درست
بخوانند .بااینهمه بعضی از صامتها به
صورت مصوت بلند خوانده می شد
 .درهرمورد ی نام یویا با مصوتهای
بلند نوشته شده  ،زیرا نمی توان
توقع داشت نامهای بیگانه درسرزمین
دیگری با تلفظ صحیح خوانده شود.
امروزه تهجی نام یویا  Yuyaپذیرفته
شده  ،اما گاستون ماسپرو به تبعیت از
سایر مصر شناسان اولیه آن را بصورت
 Iouiyaخوانده بود.به عنوان اطالعات
جانبی جالب توجه است که این شبیه

مجسمه ی طالیی یویا(یوسف) وهمسرش تویا

شیوه ای است که نویسندگان مسیحی
بین  150تا  450میالدی نام آسمانی را
 Yaouaiو یونانیان  Ieoaمی نوشتند.
()1

اصل ونسب یویا
گرافتون الیوت صمیت کالبد شناس
بریتانیایی که مومیایی یویا را در1905
آزمایش کرد  ،بخشی از گزارش خود را
درباره ی اصب ونصب یویا انتشار داد .او
پس از توصیف روشی که مومیایی کننده
بکار برده می نویسد «:چهره ی او تقریب ًا
کوتاه است وبیضی شکل  .مجموع بلندی
صورتش فقط  110میلیمتر  ،درحالی که
پهنای استخوانهای دوطرف گونه 125
میلیمتر است  .بینی اش برآمده وعقابی
است  ،غضروفهای جانبی پهن اند.
شاید درزمان حیاتش پهن تر بوده اند؛
سوراخهای بینی اش درطول مومیایی
با پارچه پرشده  .فاصله ی دو گوشه ی
چشم دو سانتیمتر است  .لب باالئی تا
اندازه ای پر و آرواره ها نسبت ًا چهارگوش.
سبیلش از دوسه روز پیش ازمرگ
اصالح نشده است  .چانه و زیر چانه از

موئی به بلندی  2یا  3میلیمتر پوشیده
شده  .ابروان ومژگان بخوبی حفظ
شده اند  .رنگشان قهوه ای تیره است
 .برخالف گوشهای بیشتر مومیایی های
امپراتوریهای سلسله ی نو  ،گوشهای
یویا سوراخ نشده اند».
اوسپس به اصل ونسب ونژادیویا می
پردازد «:هنگامی که ما به ویژگی نژادی
اندام یویا می پردازیم  ،بطور قطع نمی
توانیم به اصل ونسب وقرابت اوپی
ببریم  .جمجمه ی او بطور مشخص تخم
مرغ شکل و تقریب ًا برآمده است  .یعنی
باندازه کافی پهن نیست که قطعا بگوئیم
او مصرینیست  ،اگرچه شکل آن به هیچ
وجه شبیه مصریان پاک نژاد نیست
.پیشانی او به نحوی کوتاه وفرورفته
است وجمجمه اش اندکی فرورفته  ،اما
پس سرش تقریب ًا برآمده است  .شکل
صورت (بخصوص بینی) بگونه ای است
که بیشتر دراروپا می بینیم تا مصر».
سمیت درباره ی ملیت احتمالی یویا
متوجه شد که مومیائی او « آشکارا
ظاهری بیگانه دارد ،با اینهمه کسی
نمی تواند ادعا کند که او مصری نیست
 .برای اینکه همین تناسب ها رادرافراد
مصری نیز می بینیم  .ازسوی دیگر اگر
به این نتیجه برسیم که چهره وجمجمه
ی او با یک بیگانه (غیر مصری) از لحاظ
نژادی مطابقت می کند  ،نباید فراموش
کنیم همواره درطول دورانهای تاریخی
درمصر طبقات باال با بیگانگان از
کشورهای همجوار آمیزش داشته اند
؛ خصوص ًا درمنطقه ی دلتا  ،بیگانگان
را می توان ردیابی کرد که نسل
بعدازنسل درآنجا سکنی گزیده اند».
ادامه دارد.
زیرنویس :

آزادی

تصویر آمنهوتپ سوم
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اشاره  :استاد بهرام بیضایی هنرمندی
است که تآتروسینمارا خوب می شناسد
وسالها درایران به تدیس این رشته
ازهنرپرداخته و شاگردانی تربیت کرده
است  .اما چون جمهوری اسالمی با او
سر ناسازگاری داشت به آمریکا آمد و
در دانشگاه کارتدریس را ادامه داد.
قراربود یکی دویال درخارج بماند اما
گویا عطای سینمای ایران را به لقایش
بخشید و درآمریکا ماندگارشد .بهمین
دلیل رژیم حمالت شدیدی را علیه او
آغاز کرده است که نخستین حمله به
صورت نقد فیلمی ازاو در رسانه های
نوشتاری ایران به چاپ رسید توجه
خوانندگان عزیز را به گزیده ای از این
نقد طوالنی جلب می کنیم:
***
چریکۀ تارا ،سال  ۱۳۵۷در تالش
فیلمبرداری شد و مراحل فنی آن سال
 ۱۳۵۸به پایان رسید .این تاریخها به
ترتیب ،در ابتدا و انتهای فیلم درج
شدهاند .اما به دلیل عدم رعایت حجاب،
هیچگاه اجازۀ اکران نیافت؛ آنچنانکه
فیلم مرگ یزدگرد ( )۱۳۶۰نیز همین
مشکل را داشت.
دربارۀ چریکۀ تارا ،بسیار میتوان گفت،
ولی ما قصد داریم فقط به موضوع
محوری فیلم بپردازیم؛ یعنی کشف
ِ
تاریخ مورد اشاره در فیلم .میخواهیم
ِ
بررسی کنیم آن واقعهای که مرد تاریخی
(منوچهر فرید) از آن سخن میگوید
و آن را در تقابل با واقعۀ عاشورا قرار
میدهد چیست؟ یعنی آن قتل عام مورد
اشاره که بنا به دیالوگی از فیلم ،حتی در
کتابهای تاریخی هم درج نشده.
قبل از ورود به بحث ،الزم است که
داستان فیلم را نقل کنیم .اما به جهت
جزئیات پراکندۀ فیلم و دیالوگهای
بسیار آن که اص ً
ال در یاد نمیمانند،
ناچار هستیم با شرح و تفصیل بیشتری
به آن بپردازیم( .برای مطالعۀ خالصهای
کوتاهتر ،به مدخل چریکۀ تارا در سایت
سوره مراجعه کنید).

داستانفیلم
بیوه زنی به نام تارا (سوسن تسلیمی)
همراه دو کودک خردسالش از ییالق به
خانهاش بازمیگردد .در راه میشنود که
پدر بزرگش مرده است .در جادۀ جنگلی،
مردی غریب (منوچهر فرید) را با زره و
کالهخود در حال گریز میبیند .در
ارثیۀ پدر بزرگ ،تارا شمشیری مییابد
که نمیداند با آن چه کند .مرد همسایه
(محمد پورستار) از آن به جای خیش
استفاده میکند اما فورا ً پس میآورد .ت
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تبلیغات ضد بهرام بیضایی
درایران کلیدخورد
تاراآن را به جای داس و تبر و ...به کار
گیرد .اما آن شمشیر به این کارها
نمیآید .کسی هم آن را نمیخرد .در
نهایت ،شمشیر را به دریا میاندازد.
اسماعیل (سیروس حسنپور) پسرک
سادهدل روستا به تارا عالقه نشان
میدهد .اما تارا به او جواب منفی
میدهد.

بازگردد .میگوید که زخمهای من کهنه
است اما پس از عشق تو ،هر روز خون
تازه از آن بیرون میزند .تارا نیمهشب
از صدای گریۀ مرد ،بیدار میشود .او در
همان نزدیکی است.
پدر و مادر قلیچ ،تارا را برای پسرشان
خواستگاری میکنند .او مهلت
میخواهد تا جواب دهد .مردان در

مرد جنگی (منوچهر فرید) [که در تیتراژ
پایانی با عنوان «مرد تاریخی» معرفی
شده است] در جاده بر تارا ظاهر شده
و از شمشیر سراغ میگیرد .میگوید
که همۀ تبار من با آن شمشیر جنگیده
و کشته شدهاند و فقط همان برای ما
باقی مانده است .مرد تصریح دارد که در
هیچکجا نامی از ما برده نشده و نشانی
از ما روی زمین نمانده است بجز آن
شمشیر .اگر بدون آن بازگردم ،امید ما
نابود میشود! وقتی که یکی از اهالی ،تارا
را صدا میزند ناگهان مرد تاریخی ناپدید
میشود .اما تارا او را شبهنگام در حیاط
خانهاش میبیند و میترسد .جزر دریا،
شمشیر را بیرون میاندازد و تارا آن را
برمیگیرد .تارا با شمشیر در کنار دریا
نشسته است که ناگهان سگی حمله
میکند و او با شمشیر ،آن را میکشد
(خون حیوان ،به طرزی اغراقآمیز بر
لنز دوربین جاری میشود ).مرد تاریخی
مجددا ً ظاهر شده و تارا شمشیر را به او
میدهد .اما او اظهار میکند که عاشق
تارا شده و قادر نیست به دنیای خود

روستا برای تعزیه آماده میشوند و مقرر
است آن را در پای قلعۀ چهلتن برگزار
کنند .آنها به شمشیر تارا نیاز دارند .اما او
میگوید که شمشیر را به صاحبش پس
داده است.
تارا بر قبر شوهرش رحمان نشسته است
که خواهر شوهرش با چادر و روبنده،
پیش آمده و او را برای برادرش آشوب
(سیامک اطلسی) خواستگاری میکند.
اما تارا او را با عتاب میراند .بجز قلیچ
(رضا بابک) و والدینش ،همه به تعزیه
میروند .تارا برای جمع کردن هیزم
میرود که قلیچ به سراغش میآید.
آنها اسب سفیدی را خونآلود میبینند.
قلیچ میپندارد که اسب مجلس
شبیه(خوانی) است که گریخته .قلیچ
از پی آن میدود و مرد تاریخی هویدا
میشود .تارا میگوید که من به مردی
مثل قلیچ نیاز دارم .اسب به سمت قلعۀ
چهلتن میدود و قلیچ میرود تا آن را به
مقصد برساند .مرد تاریخی قصۀ چهلتن
کشتهشدگان خود را حکایت میکند.
نیمهشب تارا شمشیر را در خانهاش

آزادی

مییابد .صبح هنگام ،مرد همسایه خبر
میدهد که دیشب مردی تا صبح در
حیاط خانهات راه میرفت و چند قطره
خون هم روی زمین ریخته بود .اما اکنون
از خونها خبری نیست.
تارا بر قبر پدر بزرگش نشسته است.
پدر بزرگ از پشت درختی قطور بیرون
آمده و با تارا صحبت میکند .او از صدای
گریهای میگوید که دیشب از خانۀ تارا
میآمد« :این ،عالمت بال است .وای
به وقتی که اهل دردی ،گریه کند و تو
راحت خفته باشی ،چون زمین از آن به
لرزه میافتد ».تارا میگوید که من گریه
نمیکردم و راحت هم نخوابیده بودم .اما
صدای گریه را شنیدم .قلیچ میرسد و
به تارا خبر میدهد که اسب زخمی به
قلعۀ چهلتن گریخت ،آن اسب برای
مجلس شبیه نبود .تارا ماجرای مرد
تاریخی را میگوید که عاشق او شده.
میگوید سعی کردم که او برگردد و آزاد
شود تا من را هم آزاد کند .چون پدر و
مادر قلیچ ،منتظر جواب من هستند .پدر
بزرگ سکوت کرده است .اهالی روستا
با سنگریزههایشان یکصدا بر سنگ
قبرهامیکوبند!
اهالی در پای قلعۀ چهلتن جمع
شدهاند و مضحکهای اجرا میکنند و به
عروسکها چوب میزنند! تارا چشم به
قلعه میدوزد و از کوه ،باال میرود .مرد
تاریخی در قلعۀ چهلتن قصۀ جنگ و
شکست خود را در میان موسیقی رزم
و صدای چکاچک شمشیر ،برای تارا
حکایت میکند و میگوید« :از دریای
محیط تا دریای حاشیه [یعنی از خلیج
فارس تا دریای خزر] ،همه دشمنان من
بودند .این ،همان جایی است که فرق
من شکافت .این ،جایی است که هفت
برادر من ناپدید شدند .این ،جایی است
که پرچم فتح ما شکست .این ،جایی
قدار ،کشتههای ما را
است که لشکر ّ
سم ستوران کرد ...کتاب خدا
لگدکوب ّ
را با ما به شهادت نهاده بودند و سوگند
خود را به چند سکه شکستند .چگونه
در محاصرۀ آتش و دود و دریا میتوان
گریخت؟» تارا میگوید دیشب دعا کردم
تا تو برگردی تعزیه بدون حرف و کالم،
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در جریان است (اما آنچه اجرا میشود
به بازی کودکان میماند و نه تعزیه! با
یک موسیقی حزنانگیز و نه حماسی!)
اهالی روستا ،به طور اغرقآمیزی گریه
میکنند .اکنون مرد تاریخی ،تارا را به
جنگل برده و صحنۀ اصلی جنگ را به
او نشان میدهد و میگوید« :پای هر
درخت ،یکی از تبار من سر بریده شد.
هزار کماندار نعره کشیدند .ظهر بود و ما
به نماز رفته بودیم ».تصویری از سرهای
بریده بر نیزه« .در تمام آبادی از رعیت،
هزار تن کشتند که هفتصد تن از آنان
حامل قرآن بودند (یعنی قاتالن ،حامل
قرآن بودند) .چه کسی ما را به ایشان
وانهاد؟ چه کسی سوگند خود را با ما
شکست؟» تارا میگوید چه کنم تا (به
قوم خود) برگردی؟ هرچه بخواهی دریغ
ندارم .مرد تاریخی خداحافظی میکند
و تارا میگوید :پس دیگر برنگرد .قلیچ
سرمیرسد .از تارا گله میکند که چرا به
او التفات ندارد .مجلس شبیه ،تمام شده
و تعزیهخوانان بر زمین نشستهاند .تارا
(به شکلی توهینآمیز) از وسط معرکۀ
آنان میگذرد در حالیکه تعزیهخوانان
لباس خود را تعویض میکنند.
آشوب ،فرزندان تارا را ربوده و آنها را در
دامگاه قرار داده است .تارا سرمیرسد و
بعد از آزاد کردن آنها ،آشوب را متهم
میکند که برای رسیدن به او ،شوهرش
را کشته است .اهالی ،درختی را قطع
میکنند و تارا میبیند که از آن خون
تازه بیرون میآید؛ همانجایی که مرد
تاریخی قصۀ جنگ خود را گفته بود.
آشوب غمزده که نتوانسته مرغابی
ِ
صید کند ،دامگاه خود را ویران میکند
و از آبادی میکوچد .شش زن چادری
نقابدار ،که همواره با او هستند بر رفتن
او مویه میکنند.
در مزرعه ،پدر قلیچ به تارا میگوید:
«امروز آخرین مجلس شبیه را
درمیآورند ،تارا! تو تا امروز فرصت
خواسته بودی» .تارا میگوید« :با پدر
بزرگ صحبت کردم .راضی بود» .همان
لحظه اسب خونآلود مذکور ،ناگهان به
مزرعه میآید و سعی اهالی برای گرفتن
او بیفایده است .اما اسب در نزد تارا،
آرام میگیرد .او بر اسب سوار شده ،به
دریا میرود .اما اهالی روستا به آخرین
مجلس شبیه میروند.
تارا گویی که در دریا غسل تعمید
میگیرد .در ساحل ،شمشیر کذایی را از
زیر شنهای دریا بیرون آورده در صحبت
با مرد تاریخی ،او را متهم میکند که همۀ
داستانهایش دروغ است و کسی قبیلۀ
تو را نمیشناسد .مرد تاریخی میگوید:
«داستان قبیلۀ من در کتابی نیست؛
در خاک و باد و گیاه است .ما بودیم و
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دشمنانی هزار اسب» .تارا از مردان قبیلۀ
او سراغ میگیرد که ناگاه یک سپاه حدود
 ۲۰۰نفره ،از دریا سر برآورده به سمت
ساحل میآید ،با نیزه و شمشیر و زره.
بر نیزههای آنها ،سرهایی بریده است که
همگی ،دستار سفید بستهاند (به نشانۀ
عرب بودن و مسلمانی) .مرد میگوید:
مرا آزاد کن .تارا میگوید :خودت آزاد
شو! مرد تاریخی :مرا ریشخند میکنی!؟
من میتوانم از دست تو آزاد شوم.

مرد تاریخی به دل جنگل میدود و تارا
نعرهزنان از پی او .مرد ماجرای جنگ
خود را مجددا ً تعریف میکند .او سردار
سپاه خود بود .هنگام نماز گزاردن در
کنار دریا ،دشمنانشان به آنها تیر زدهاند
و آنها تشنه بودهاند .مرد تاریخی« :طایفۀ
من به خاموشی پیوست اما از مردمان
زمین خیر ندید .ما برای ایشان جنگیدیم
اما ایشان راه پنهان را به دشمنان نشان
دادند» .او شمشیر میکشد تا خود را
آزاد کند .تارا مخالفت کرده ،میگوید که
به او عالقهمند شده است .مرد گمان دارد
که ریشخند میشود و آن را بدبختی
میخواند .تارا میگوید :عاشق بدبختی
تو شدهام .مرد ناپدید میشود اما تارا با
توسل به قوای زنانه ،او را بازمیگرداند.
مرد تاریخی« :افسوس! چرا نمیتوان
دوباره ُمرد! در میدان جنگ ،من پیروزم.
اما این جنگ ،عادالنه نیست .تو قویتری
و این ،شمشیر من است؛ افتاده به نشانۀ
تسلیم» .تارا ،مرد تاریخی را به خانهاش
دعوت میکند .اما او میگوید« :این غیر
ممکن است ،همسر مردهای شدن .تو
شاید میتوانستی مرا زنده کنی! اگر
قیمتش را بپردازی» تارا« :هر چه باشد
میدهم ».مرد« :حتی بچههایت!؟» تارا:
«یعنی آنها اینقدر بیرحم هستند؟»
مرد« :آنها ،عوض میطلبند ».تارا:
«بچهها را نه! زندگی آنها در دست من
نیست ».مرد« :میبینی! تو نمیتوانی مرا
زنده کنی! و نباید برای من بمیری!» تارا
میگوید :من میتوانم بمیرم .فقط باید
بچهها را به قلیچ بسپارم .صبر کن تا
برگردم .مرد :صبر میکنم.

اما مرد تاریخی منتظر او نمانده ،با اسب
زخمیاش به دریا میزند .تارا از پی او،
با شمشیر به موجهای دریا حمله میکند
تا مرد تاریخی را پس بگیرد( .در یک
سکانس طوالنی و خستهکننده) امواج
دریا ،تارا را عقب مینشانند .قلیچ سر
میرسد و خبر میدهد که مجلس شبیه
(تعزیه) تمام شد .تارا با اشارهای به دریا،
میگوید« :تمام شد .راحت شدم .چه
وقت عروسی میکنیم قلیچ؟» قلیچ:

کسانی که هنوز در خصوص گرایش
بیضایی به بهائیت شک و شبههای
دارند با دیدن این فیلم شکشان برطرف
خواهد شد .او قصد کرده در مقابل واقعۀ
عاشورا ،مرثیهای برای علیمحمد باب
و پیروانش بسراید ،مرثیهای که در نزد
عموم ایرانیان ناشناخته است .متعاقب
دستگیری و زندانی شدن سه سالۀ باب
در قلعۀ چهریق در سلماس (آذربایجان
غربی) ،عدهای از پیروان او دست به
شورش برداشتند و سرکوب شدند.
چریکۀ تارا ،تعزیهای است برای مرگ
آن افراد».
سپس آقای منتقد به اصل ونسب بهرام
بیضایی می پردازد ومی نویسد:
« نعمتاهلل ذکایی بیضایی (۱۲۸۲-۱۳۶۵
ش ).که در شعرهایش به «ذکایی»
تخلص میکرد متولد آران بیدگل بود و
به بهائیت تعلق وافر داشت.

«هر وقت که تو بخواهی! اما روز خرمن،
از همه بهتره!» تارا« :این شمشیر را ببین!
آنها از گرفتنش منصرف شدند .این ،نزد
ما میمان َد».

نقد و نظر
اولین سؤالی که با تماشای فیلم به ذهن
خطور میکند این است که بیضایی
چه میخواست بگوید .این قتل عام،
که مرد تاریخی به آن اشاره میکند و
ترحم تارا را به خود
موفق میشود تا ّ
جلب کند ،کدام است؟ چرا مرد تاریخی
تصریح دارد که این جنگ ،در کتابها
درج نشده و برای عموم مردم ناشناخته
است؟
شاید هیچ فیلمی از بهرام بیضایی
اینچنین عریان ،عقاید او را تصویر
نکرده است .آنچنانکه در تیتراژ آمده،
بیضایی خودش تهیه کنندۀ چریکۀ
تارا بوده .لذا در ساخت آن ،محدودیتی
نداشته است .نه قوانین سانسور ،دست
و پاگیرش بودهاند و نه محدودیتها و
فشارهای تهیه کننده .او در این فیلم به
روشنی به عقاید فرقهای خودش تصریح
کرده و آن را در تقابل با عقاید شیعیان
قرار داده است .متأسفانه باید گفت که،
بهائیت فرقهای بود که از میان شیعیان
سربرآورد و سید علیمحمد باب ،از تبار
سادات بود ،نماز و قرآن میخواند و حج
خانۀ خدا میگزارد.
الف .بیضایی و زبان تمثیل

آزادی

از این شخص در آران ،فرزندی به نام
بهرام در سال  ۱۳۱۷متولد شد و به
راه پدر رفت .فرزند ارشد بهرام به نام
نیلوفر ،در سال ۱۳۴۵در تهران به دنیا
آمد و از  ۱۳۶۴در آلمان مقیم شد .او
سال  ۲۰۱۱در فرانکفورت ،نمایشنامۀ
«چهره به چهره در آستانه فصلی سرد»
را در خصوص « ُق ّرة العین» یکی از
پیشکسوتان فرقۀ بابی به صحنه برد.
والد بهرام بیضایی ،در حکومت پهلوی
میتوانست آزادانه در شهرش به تبلیغ
عقاید خود بپردازد .دختر او نیز در آلمان
از آزادی برخوردار بوده و هست .اما
بهرام بیضایی در تهران نتوانسته به طور
واضح عقاید خود را در فیلمهایش ترویج
کند .لذا مجبور شده به پیچیدگیهای
زبانی ،نمادها و تمثیلها متوسل شود
هرچند که او در همۀ فیلمهایش ،کم و
بیش برای فرقۀ ضالۀ بهائیت تبلیغ کرده
است ،اما این موضوع در چریکۀ تارا نمود
بیشتری دارد.
ب .بیضایی و تعزیۀ باب

سید علی محمد حسینی شیرازی که
عضو فرقۀ شیخیه بود ،در سال ۱۲۶۰
هجری قمری در سن  ۲۵سالگی مدعی
شد که دوران هزار سالۀ غیبت مهدی
ورق بزنید
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بقیه  :بهرام بیضایی
موعود(عج) به پایان رسیده و او
بشارتدهنده به آن حضرت است و
لذا خود را «باب» خواند .او بهزودی به
جهت عالقۀ مردم به حضرت صاحب
الزمان(عج) ،پیروانی از میان عوام پیدا
کرد و مراجعاتش بسیار شد .و این تا سه
سال ادامه داشت .باب سپس به توصیۀ
برخی از نزدیکانش ،به قصد مالقات با
محمد شاه قاجار به سمت تهران حرکت
کرد .شاه ،مجال دیدار نداد و در عوض
او را به آذربایجان فرستاد .به فرمان
محمد شاه ،چند نفر از علما در حضور
پسرش ناصرالدین میرزا (پادشاه بعدی)
با او مباحثه کردند .باب در این مباحثات،
خود را مهدی موعود خواند! اما از جریان
مباحثه معلوم شد که او از بسیاری از
طلبههای معمول نیز بیسوادتر است
(برای شرح مذاکرات این جلسه که به
قلم ناصرالدین میرزا نوشته شده ،نگا.
اسماعیل رائین ،انشعاب در بهائیت،
صص  ۷۱تا .)۷۳
یک سال بعد یعنی در سال  ۱۲۶۴قمری،
محمد شاه درگذشت و ناصرالدین میرزا
از تبریز به تهران آمده تاجگذاری کرد.
علیمحمد باب هنوز در قلعۀ چهریق،
در حبس بود .پیروان باب در مازنداران،
زنجان و نیریز آشوب کردند و توسط
مردم و قوای دولتی سرکوب شدند.
بابیان سپس به ترور ناصرالدین شاه
اقدام کردند که ناموفق ماند .میرزا
تقیخان امیرکبیر برای خاموش کردن
آشوبها ،از علما اذن گرفت تا باب اعدام
شود .زیرا در اسالم ،حکم فردی که خود
را به دروغ مهدی موعود بخواند ،قتل
است .باب به همراه یکی از یارانش به نام
محمدعلی زنوزی در تبریز تیرباران شد.
و این واقعه در سال  ۱۲۶۶قمری مطابق
 ۱۸۵۰میالدی رخ داد که باب در آن
زمان ۳۱ ،ساله بود.
فیلم چریکۀ تارا ،در واقع مرثیهای است
بر مرگ کسانی که به حمایت از باب
برخاسته و کشته شدهاند.
ج .تعزیه یا مضحکه؟
بهرام بیضایی در کتاب «نمایش در ایران»
که در سال  ۱۳۴۴منتشر شده است ،در
یک فصل  ۵۰صفحهای ،به تاریخ تعزیه
پرداخته و جزئیات آن را شرح کرده
است .اما عجیب اینجاست که او در
فیلمش به وقت اجرای تعزیه ،عم ً
ال یک
مضحکه اجرا میکند! از یک آدم عادی
که از تعزیه چیزی نمیداند چنین خبطی
قابل قبول نبود تا چه برسد به کسی که
در این خصوص تحقیقات فراوان کرده
و کتاب هم نوشته است .اما متأسفانه
جناب فیلمساز قصد کرده تا مرثیۀ خود
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را در تقابل با تعزیه و عزاداریهای ساالر
شهیدان قرار دهد .لذا در فیلم میبینیم
که مرد تاریخی با زره و کالهخود ،وقایع
جنگ خود را شرح میدهد ،وقایعی که
شبیه آنها در کربال نیز رخ داده است؛
جنگ چهل نفر در مقابل هزار نفر ،تیر
خوردن به وقت نماز ،لگدمال شدن زیر
سم ستوران ،سرهای بریده بر نیزه و
ّ
البته تشنگی سپاهیان در کنار دریا!
نادرستی و عدم صداقت بیضایی این
است که برای به اوج بردن مرثیۀ خود،
سنت تعزیه را حقیر کرده و عالوه بر
آن ،به تمسخر مسلمانان پرداخته است.
مث ً
ال در مجلس نخست دیده میشود که
تعزیهگردانان به یک عروسک پارچهای
که نمادی از دشمن است چوب میزنند
و دشمنان نیز به وقت دستگیر شدن،
دیگ بر سر میگذارند! در قسمتهای
بعدی نیز آنچه اجرا میشود یک بازی
بدون کالم و تصنعی است که اجرای
آن از عهدۀ کودکان نیز برمیآید .به نظر
میرسد که بهرام بیضایی شدیدا ً پرهیز
داشته از اینکه مبادا برای ساالر

مخاطبان خود را احمق پنداشته یا
جاهل!؟ اگر مردم تعزیه ندیده باشند که
دیدهاند پس چگونه میتوانند مضحکۀ
فیلم او را به عنوان تعزیه بپذیرند!؟
بیضایی حتی به جای نام «تعزیه» از
اصطالح خودساختۀ «درآوردن شبیه
اولیاء» استفاده میکند .چه اینکه
شمشیر تارا را نیز به تعزیه قرض
نمیدهد.
اما وجه دیگر این ماجرا ،غیرت خداوند
متعال و اولیاء اوست .زیرا در فیلمی که
میخواهد مرثیهای برای انبیاء کذبهای
چون باب و بهاء باشد ،جایی برای اولیاء
راستین دین وجود ندارد .این غیرت
خداست که اجازۀ چنین کاری را
نمیدهد .لذا علم آنها را جهل میکند و
به طوریکه حتی لیاقت نخواهند داشت
که نام «تعزیه» را در فیلمشان ذکر کنند.
د .تمسخر شیعیان!
بیضایی عالوه بر هجو کردن تعزیه،
توهینهای دیگری نیز به شیعیان روا
داشته است .برخی از آنها عبارتند از:
 .۱در سکانس قبرستان بعد از صحبت

شهیدان و پیروان راستین او تبلیغ کند.
اگر فیلمساز ،لحظهای از تعزیۀ واقعی را
در فیلمش اجرا میکرد در منطق فیلم
او ،اص ً
ال تارا نمیتوانست آن مجلس
را ترک کند و به قلعۀ چهلتن برود و
به روضههای مرد تاریخی گوش و دل
بسپارد!»
دراینجا منتقد بخش های از کتاب
نمایش درایران نوشته بهرام بیضایی را
نقل می کند تا آگاهی اورا درباره تعزیه
ثابت کند و نتیجه بگیردکه :ب
«می بینید که جناب بیضایی جزو معدود
کسانی است که در خصوص تعزیه ،علم
و اطالع کافی ،داشته است .اما باید گفت
که «علم» کافی نیست .یکی از بزرگترین
عالمان که روبارو با خداوند متعال سخن
گفته ،ابلیس راندهشده است .اگر علم
کافی بود ،شیطان نبایست سقوط
میکرد.
آدم تعجب میکند که آیا بیضایی،

کردن تارا با پدر بزرگ ،مردم مسلمان
روستا را میبینیم که یکصدا به سنگ
قبرها ،با سنگریزه میکوبند .مقصود
کارگردان این است که تارا میتواند
با عالم اموات ارتباط بگیرد و اینها نه!
به عبارت دیگر ،پدر بزرگ تارا بعد از
مرگ ،هنوز زنده است ولی مردگان اینها،
مردهاند! همین اندیشه است که دست
مایۀ فیلم مسافران ( )۱۳۷۰قرار گرفته
است.
 .۲در تعزیه :چوب زدن به آدمکها،
ک از امام حسین(ع) ،آدمک
صورت 
دستبریده و ...و در انتها عبور بیادبانۀ
تارا از میان مجلس تعزیه در وقتی که
تعزیهخوانان بر زمین نشسته و جامه
تعویضمیکنند.
 .۳زنگولۀ چرخان در دست تعزیهخوان
 .۴زنان چادری و نقابدار که جزو خدم و
حشم آشوب (سیامک اطلسی) هستند
و قاعدت ًا از اشرار.

آزادی

 .۵دیالوگهای فراوان مرد تاریخی که
اشقیاء را در جنگ خود ،مسلمان و
قرآنخوان مینامد».
ﻫ .منتقد مجیزگو!
امیر پوریا منتقد مدعو در جلسه که
مانند نوبت قبل (نمایش مرگ یزدگرد
در  ۲۱تیر) تمام وقت را به مدح و مجیز
بیضایی برگزار کرد ،سخنی عجیبتر
گفت و فیلم «چریکۀ تارا» را نمادی
از سینمای ملی دانست .عین سخن
او این است« :چریکۀ تارا ،یکی از
جلوههای سینمای ملی است»! راقم در
این خصوص از او سؤال کردم که خود
بیضایی در فیلم میگوید که این جنگ
در تاریخها نیامده است .پس ما چگونه
باید این بدعتی را که بیضایی معرفی
میکند را به عنوان ملیت خود بپذیریم!؟
مگر به بیضایی وحی میشود!؟ چرا اینها
باید جزو سینمای ملی باشند!؟ جناب
پوریا پاسخی به بنده نداد و گفت که
جواب این سؤال را بلد نیست.
در ابتدا تصور میکردم که شاید این خطا
از جناب پوریا سهوی بوده است .اما به
یاد آوردم که احمد کسروی که قرآن
و نهج البالغه آتش میزد ،در کتاب
بهاییگری خود ،این فرقه را در نهایت
رد میکند .اما آن را به سبب بها دادن
به ملیت ایرانی تمجید میکند .لذا سخن
امیر پوریا شبیه احمد کسروی است.
و .بیضایی و روز واقعه
بیضایی اگر دانش بسیار هم داشته باشد
ربطی به حقیقت یا نفساالمر (واقعیت
خارجی) ندارد .او اتفاق ًا به فرقۀ بهایی
به خاطر عتیقه بودن و خاطرات دوران
کودکیاش عالقه دارد و نه نو بودنش .لذا
عالقۀ بیضایی به دین ،ناشی از مطالعات
قومگرایانۀ اوست و نه شوق حقیقت یا
شناخت اعمال و سخنان خداوند (علم
الهیات) و پیامبران صدیق او».
سرانجام آقای منتقد می نویسد:
«...سینما به جناب بیضایی این قدرت
را داده است تا وهمیات خود را تصویر
کند و جهان مورد عالقۀ خود را بسازد،
همانطور که به قوم مغضوب یهود این
اجازه را داده است تا آرمانشهر تخیلی
خود را در هالیوود به تصویر درآورد.
دانش جناب بیضایی ،عم ً
ال فایدۀ دیگری
نکرده جز ساختن یک جهان وهمی در
سینما ،تئاتر یا متون نمایشی او .لذا
است که بسیاری از مخاطبان با آثار
بیضایی ارتباط برقرار نمیکنند چون
پیشفرضهای او را نمیشناسند .فقط
عدۀ اندکی از هممسلکانش هستند که
او را آگاهانه درک میکنند و میفهمند.
و بیضایی برای آنها همچون یک پیامبر
جدید ظاهر شده است».
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اندساند»
بیستفیلمبرترسال.۷2016بروایت
«سایت از آمریکا
«منچستر کنار دریا»
سایت اند ساوند یکی از نشریات
معتبر سینمایی است که سالهاست
مورد استناد منتقدان سینمایی و
موردتوجه عالقمندان به مطالب
مربوط به سینماست  .این نشریه اخیرا ً
بیست فیلم برتر سال  2016را به شرح
زیر انتخاب کرده است :
« .۱تونی اردمن» از آلمان/اتریش
« .۲مهتاب» از آمریکا
« .۳او» از فرانسه/آلمان
« .۴زنان خاص» از آمریکا
« .۵عزیز آمریکایی» از آمریکا/
بریتانیا
« .۶من ،دانیل بلیک» از بریتانیا

« .۸چیزهای آینده» از فرانسه/آلمان
« .۹پاترسون» از آمریکا/آلمان
« .۱۰مرگ لویی چهاردهم»از فرانسه
« .۱۱خریدار خصوصی» از فرانسه
« .۱2سییرانوادا» از فرانسه
« .۱۳آتش در دریا» از ایتالیا
« .۱4نکتورما» از فرانسه
« .15خولیتا» از اسپانیا
« .۱۶الال لند» از آمریکا
« .17مسئول دوربین» از آمریکا
« .۱۸عشق و دوستی» از ایرلند
« .۱۹آکواریوس» از برزیل/فرانسه
« .20ویکتوریا» از آلمان

سینمای ایران هم فیلم سه بُعدی ساخت

سیدرضا خطیبی فیلمی ساخته است به نام جنجال درعروسی که از  11آذرماه در 16
سینمای پایتخت به صورت سه بعدی نمایش داده می شود .تا جایی که ما اطالع داریم
این نخستین فیلم سه بعدی سینمای ایران است که درسینماها بنمایش درمی آید.
بعضی سینماها نیز این فیلم را بصورت دوبعدی نمایش میدهند.
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حنجره ساالر عقیلی بیمه شد
مشرق« :خبر با نمک بود .یک شرکت
بیمه در اقدامی نمادین حنجره ساالر
عقیلی را بیمه کرد .این خبر بالفاصله
به تیتر خبرگزاریها تبدیل شد و
بازخوردهای گوناگونی را به همراه
داشت .عدهای اعتقاد داشتند در
شرایطی که بسیاری از موزیسینها و
حتی خوانندهها بیمه درمانی ندارند،
ک جور دهنکجی به
چنین حرکتی ی 
جامعه موسیقی است .عدهای هم به
اعطای این بیمه به ساالر عقیلی نقد
داشتند و تعدادی هم به بیانی طنزآمیز
این بیمه را با بیمه آن خواننده مشهور
خارجی قیاس کرده بودند».
گفتوگویی با این خواننده در زیر می
خوانیم از چند و چون ماجرای بیمه
یک میلیاردی حنجرهاش:
داستان بیمه شدن حنجرهتان چیست؟
من به زودی اطالعات کامل درباره
این موضوع را در صفحه اینستاگرامم
منعکس خواهم کرد اما به طور
اجمالی باید بگویم که بیمه ایران برای
اولینبار حنجره من را به عنوان اولین
خواننده در ایران بیمه کرد .در واقع
طی مراسمی این بیمه را به من اعطا
کردند .این بیمه مربوط به زمانی است
که برای حنجره من مشکلی پیش
بیاید و در آن صورت نتوانم فعالیت
حرفهای هنریام را ادامه بدهم .البته
نکات و موارد زیادی در این بیمهنامه
وجود دارد .زمانی که عکس این
بیمهنامه را در صفحه اینستاگرامم
گذاشتم ،میتوانید از موارد ریز این
موضوع مطلع شوید.
حنجرهتان دقیق ًا چقدر بیمه شده؟
حنجره من برای امسال مبلغ ۵۰۰
میلیون تومان بیمه شده و این مبلغ
در سال آینده به یک میلیارد تومان
خواهد رسید.
اساسا حنجره خوانندگان به ویژه
خوانندگان سبک سنتی تا چه اندازه

آزادی

با خطر بیماری روبهرو است؟
ب ه طور کلی این خطر ،خوانندگان
موسیقی را تهدید میکند چون
انواع سرماخوردگیها ،گرد و غبار،
آلودگیهای هوا ،زیاد صحبت کردن و
 ...میتواند فشارهای زیادی به حنجره
بیاورد .گاهی برخی از خوانندگان به
حنجره خودشان فشارهای بیش از
اندازه میآورند که در اصطالح سینگل
نوت نام دارد .این بیماری مربوط به
خوانندگان است و من به دلیل این که
خودم هم تدریس میکنم سالها روی
آن تحقیق کردهام.
این بیماری در حقیقت مربوط به
دانههای قرمز رنگی است که روی
حنجره ایجاد میشود و البته با
جراحی قابل درمان است اما بعد از
جراحی خواننده صدای قبل را به
دست نخواهد آورد.
این بیماری بین خوانندگان شایع
است؟
راستش را بخواهید اولین گروهی که
در معرض این خطر قرار دارند ،معلمان
هستند چون باید برای شاگردانشان
صحبت کنند .کسانی که سیگار
میکشند هم در معرض این بیماری
قرار دارند و البته برای خوانندگانی
که ندانسته به صدای خودشان فشار
میآورند ،این بیماری میتواند اتفاق
بیفتد .این مشکل بیشتر خوانندگانی
را تهدید میکند که نمیدانند چگونه
باید صدا را از حنجره خارج کنند.
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کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان

ست
انـصرر گارژناد

گفت وگو با:

ُسراینده ی ترانه های ساده و همه گیر

روز سه شنبه  ،سوم فوریه 2001میالدی
در «هالیوود پلِدیم» جشن باشکوهی
دربزرگداشتی بمناسبت پنجاهمین
سالگرد فعالیت هنری زنده نام ویگن
آوازه خوان صاحب سبک برگزارشد
و از هن ِر واالی او تجلیل به عمل آمد.
درآن شب ازهنرمندان وهمکاران
قدیم وجدید ویگن دعوت شده
بودتادراین گرامیداشت سهیم باشند.
ازآن جمله  ،ازآقای ناصر رستگار نژاد
 ،ادیب  ،شاعر ،نوازنده  ،آهنگساز
وترانه ُسرا دعوت شده بود.
هنرمندی که ویگن  ،آوازخوانی را
با ترانه های او آغاز کرده است .
فرصت خوبی بود برای یک گفت وگو
با رستگارنژاد؛ ازاودعوت کردم ،
درخواستم را پذیرفت وقرار گذاشتیم
برای روز دوشنبه دهم بهمن ماه 1379
( 29ژانویه  .)2001ودرهمین تاریخ
گفت وگوی زیر انجام گرفت :
درآغاز این گفتگو  ،رستگارنژاد غزلی
از خود می خواند:
دمآهنگرانسرداستدربازارخاموشی
روانکاوهپُردرداست،ازاینخوابخرگوشی
ندایصبحآزادیرسیدایهموطناما

نکردی جامه ی رزم دلیران رابتن اینک
برای خاطر مشتی عرب زاروکفن پوشی
شرارسرب داغ دشمنان درسینه ات داری
ُ
چرابااینهمه آتش بدل ای خون نمی جوشی؟
به زعم آن چه گویی ازبرای میهنت ایران
توهم«رستی»چنانکهشایدوبایدنمیکوشی.

من ناصر رستگار نژاد روز دوشنبه 21
خردادماه 1317در خیابان عین الدوله ،

* یازده -دوازده ساله بودم که از موسی صدر  ،بعضی از ردیف
های موسیقی ایرانی رافراگرفتم .او به موسیقی ایرانی آشنایی
کامل داشت و من بوسیله ی او با منوچهر همایون پور خواننده
مشهور آشنا شدم .
* مادرم باوجود این که از خانواده ای مذهبی بود  ،صدای
خوشی داشت وترانه های روزرا  ،از جمله مرغ سحر را خوب
می خواند.
* درخانه ی ما همه مذهبی بودند و رادیو وجود نداشت .
کوچه ضیایی درتهران زاده شدم .دوسه
ماهه بودم که به پدرم مأموریتی داده شد
وبامادرمبهرشترفتیم.
بهروزی:پدرتانچهکارمیکردند؟
رستگارنژاد :بازرس اداره دارایی بود .در
رشت پدرم به گروه آزادی خواهان
می پیوندد وروزانه با آنها دیدار می
کند  .سرانجام  ،روزی به قصد مالقات

توآنراخوبنشنیدیکهخوشخوابوگرانگوشی

رها مام وطن رادربراهریمنان کردی
ببینبامادرتچونمیکندشیطانهماغوشی
بدست روضه خوان دادیوطن راالجرم اکنون
چنین گریان وبی سامان وزاروخانه بردوشی

صفحه40

طرح چهره ی ناصررستگارنژاد از کیخسروبهروزی

آزادی

(قسمت هفد هم -بخش اول)

با آنان از خانه رفت وهرگز باز نگشت.
مادرم یکسال ونیم برای یافتن او به
هرکجاسرزد وبه هرکسی متوسل شد
واثری نیافت.ناچار دست مراگرفت و به
تهرانبرگشت.
بهروزی :اسموفامیلپدرتانچهبود؟
رستگارنژاد :حسین رستگارنژاد  .مادرم
درتهرانباخانوادهاش کهبسیارمذهبی
ومتعصببودند زندگیمیکرد.خانواده
ای که درآن رادیو حرام بود .مادرم از
خانواده ی حاج آقا حسین قمی بود
که بعداز آقاسیدحسن اصفهانی مرجع
تقلیدبود.
دوران کودکی من درچنین خانواده ای
گذشتومنازموسیصدرکهنمیدانم
زندهاستیانیست،بعضیازردیفهای
موسیقیایرانیرافراگرفتم.
بهروزی  :موسی صدر موسیقی می
دانست؟
رستگارنژاد :بله  ،آشنایی کامل
داشت .من بوسیله ی او با منوچهر
همایون پور خواننده مشهور آشنا
شدم .
بهروزی :ازدرس ومدرسه بگوئید.
رستگارنژاد :دوره ی ابتدایی را در
مدرسه «صفوی»کذراندم وبعداز
دیپلم گرفتم.
«دارالفنون»
وازدانشگاه تهران دررشته ی
ادبیات فارغ التحصیل شدم.
بهروزی :چندسال داشتید که موسی
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صدر به شما آموزش موسیقی می
داد؟
رستگارنژاد :یازده  -دوازده ساله
بودم ..اما درخانواده ی ما رادیو
نبود .سرکوچه ی ما یک خانم
ارمنی بود که گاهی پیانو می زد.
هروقت از جلوی خانه ی او رد
می شدم وصدای پیانوی اورا می
شنیدم پایم سست می شد واززیر
پنجره این خانم تکان نمی خوردم
.تمام دوستان  ،همسایه ها و
حتی معلم مدرسه ی ما هم ازاین
موضوع خبرداشتند .هروقت من
دیر به مدرسه می رسیدم  ،معلم
می پرسید :بازخانم همسایه داشت
پیانو میزد؟
این اولین نغمه های موسیقی بود
که به گوش من می رسید.
مادرم باوجود این که از خانواده ای
مذهبی بود  ،صدای خوشی داشت
وترانه های روزرا  ،از جمله مرغ
سحر را خوب می خواند.
بهروزی  :چگونه با شعروترانه
آشناشدید؟
رستگارنژاد :درشانزده سالگی برای
اولین بار یک شعر وآهنگ ساختم.
بهروزی  :هنوز ساز نمی زدید؟
رستگارنژاد :نه  ،هنوز ساز نمی زدم.
اما چون دستگاه ها را یادگرفته
بودم  ،گوشم آشنابود .آهنگ
وشعری ساختم که هنوزهم
بیاددارم  .دردستگاه سه گاه
بود وبعدها احمد ابراهیمی آن
رادررادیو خواند.
بهروزی  :سنتوررا پیش چه کسی
وچگونه یادگرفتید؟
رستگارنژاد :رفیقی داشتم بنام
اصغر ساسان که توی ارکستر
ابراهیم سرخوش ویلن می زد.
اومرا به سرخوش معرفی کرد
 .سرخوش آهنگی ساخته بود ،
من روی آن شعر گذاشتم .وقتی
داشتم روی آهنگ شعر می
گذاشتم درمورد آهنگ هم اظهار
نظر هایی می کردم  .سرخوش
گفت :آفرین  ،تو خوب به گوشه
وکنارها وردیف ها آشناهستی  .چرا
یک سازی راشروع نمی کنی ؟ من
هم که آمادگی داشتم پیش کریم
سرخوش پدرابراهیم سرخوش
شروع به یادگیری سنتور کردم
.ولی متأسفانه اولین باری که اسم
من ازرادیو پخش شد خانواده
مادری من بجای تشویق مرا مورد
تکفیر وتوبیخ قراردادندومرا ازخانه
بیرون کردند.
بهروزی  :به چه عنوان اسم شما از
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رادیو پخش شد؟
رستگارنژاد :بعنوان ترانه ُسرا .وازآنجا
زندگی سخت ومشقت بار من
آغازشد .روزها کار می کردم  ،شبها
درس می خواندم  .گاهی هم روزها
درس می خواندم وشبها کار می
کردم .
بهروزی  :چه کار می کردید؟
رستگارنژاد :مدتی درخواربارفروشی،
چندی شاگرد نجار بودم  .هرکاری
پیش می آمد می کردم که زندگیم
بگذرد.
بهروزی  :این ترانه ای که باعث
دربدری شما از خانه شده بود
اسمش چه بود؟
رستگارنژاد :شانزده ساله بودم که
این ترانه رادرسه گاه ساختم .
اینطورشروع می شد :دل سپرده
ام به تار موی صنم بری ُحسن او
کرده محشری
این ترانه را آقای احمدابراهیمی
خواند .بعدهم خانمی بنام لیلی
قوانلو که با نام «غزال» آواز می
خواند  ،خواند.
بهروزی  :همان غزال که ترانه ی یک
حمومی من بسازم چهل ستون
چهل پنجره را خوانده بود؟
رستگارنژاد :بله  ،بعدها برای این خانم

چندین ترانه ساختم.
غزال
درحقیقت اولین ترانه های مرا
غزال خوانده است  .بعضی از این
آهنگ هارا خودم می ساختم
وسرخوش آنهارا می نوشت و
تنظیم می کرد .مثل شب میگون و
لیلی که برای غزال ساخته بودم که
اسمش لیلی بود واینطور شروع می
شد:
بگوای لیلی جان نامهربان  ،بامن
تو این راز نهفته وچند آهنگ
دیگر که یادم نمی آید.
بهروزی :ومچنان به تمرین وفراگیری
سنتورهم ادامه می دادید؟
رستگارنژاد :بله  .پس از این که کریم
سرخوش درگذشت رفتم پیش
منوچهر جهانبگلو وسنتوررا زیر
نظر این استاد ادامه دادم  .تا این
که با هنرمند گرامی  ،روانشاد
مجیدوفادار آشناشدم  .چون من
توی خیابان خواجه نظام الملک
زندگی می کردم ؛ اوهم که دوتا
همسر داشت  ،یکی از همسرهایش
توی همین خیابان خانه داشت
ودیگری درخیابان ری  .من شروع
کردم بامجیدوفادار کارکردن وبرای
آهنگهای او ترانه می ساختم .
بهروزی  :اسم این ترانه هارا به یاد

آزادی

دارید؟
رستگارنژاد :نه متأسفانه.
بهروزی  :یادتان هست کدام یک از
خوانندگان آنهارا اجرا کردند؟
رستگارنژاد :بله  .خانم الهه  ،داریوش
رفیعی  ،وملکه حکمت شعار .وبه
این ترتیب وارد کار آهنگسازی
وترانه ُسرایی شدم .
بهروزی  :بیشتر ترانه های شمارا
خانم پوران خوانده است  .از خانم
پوران بگوئید.
رستگارنژاد :آقای محمدتاج بخش
آهنگی داشت که ترانه آن را من
ساختم وقراربود خانم روحبخش
آن را بخواند.روزی رفتم منزل خانم
روح بخش که این آهنگ را تمرین
کنیم  .درمنزل ایشان با آقای
عباس شاپوری آشناشدم که تازه با
خانم پوران ازدواج کرده بود.
بهروزی  :آقای عباس شاپوری گویا
دیگر فعالیتی ندارد؟
رستگارنژاد :نه  .ساز نمی زند .فقط
ساز می سازد.
بهروزی  :هنرمندی است بسیار
افتاده  ،آقا ،مهربان و نجیب .
رستگار نژاد :بسیاربسیار و من
خاطرات زیادی از عباس شاپوری
وپوران دارم.
بهروزی  :بهرحال باعباس شاپوری
آشناشدید.
رستگارنژاد :بله  ،ازآن ببعد  ،من
وعباس شاپوری وپوران شدیم سه
تفنگدار .پوران ازآغاز که با نام بانو
ناشناس می خواند باترانه های من
شروع کرد .من حدود سی ترانه
برای پوران ساختم ؛ بعضی از آنهارا
آهنگش را هم خودم ساختم .
بهروزی  :اولین آهنگ کدام بود؟
رستگارنژاد :اولین آهنگ رقیب بود:
بر
رفتی آخر توای حبیب من
ِ
رقیب من آهنگ دیگر طلیعه بود:
ازافق سرکن برون خورشیدتابان
یک دم.آهنگ دیگر خزر .آهنگ
شانه را برروی یک آهنگ عربی که
فیروز خواننده عرب خوانده بود
ساختم.
بهروزی  :این آهنگ را بعد آقای
قاسم جبلی هم خواند.
رستگارنژاد :بله  ،آهنگ دیگری در
ابوعطاساختم بنام من دانم ودل
که اینطور شروع می شود :ای
ناصح کم پندم ده  ،من دانم ودل...
واز اینجا شهرت من آغازشد.
بقیه درشماره ی آینده
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غزاله یزدی

سینمای آلمان ازآغازتا امروز
سینما دربحران
سینمای آلمان از  1960تا 1970
سینمای آلمانغربی که دراواخر دهه
 1950نسبت به دهه قبل برتعداد
مشتریانش افزوده شده بود دراین
دوره تا اواخر دهه  1960باسقوط
سریع گیشه های سینما روبرو شد.
تا سال  1969سینمای آلمان
غربی هرسال  172میلیون و200
هزارتماشاگررا به خود جذب می کرد.
ولی این تعداد از یک چهارم تعداد
تماشاگران سال  1956که سینمای
پس از جنگ رشد سریعی گرفته
بود کمتر بود .بهمین دلیل تعدادی
از تهیه کنندگان وتوزیع کنندگان
سینمای آلمان غربی درسالهای 1950
و 1960از صحنه تجارت سینما بیرون
رفتندوبسیاری ازسینماهای سرتاسر
آلمان فدرال درهای خودرا بروی
تماشاگران بستند .تعداد سینماهای
باقیمانده بین آغاز و پایان این دهه
به نصف تقلیل یافت .
بحران  ،ابتدا بخاطر تولید زیاد بود
اما صنعت سینمای آلمان سرانجام
تولیدخودرا کاهش داد .درسال 1955
 123فیلم آلمانی تولید گردیده بود
اما درسال  1965این تعداد به 65
فیلم کاهش یافت .بااین حال بسیاری
از شرکتهای تولید فیلم به تولید
مشترک بین المللی روی آوردند
و با ایتالیا و اسپانیا به ساختن
فیلمهائی درژانر جاسوسی از نوع
اروپائی و یا غربی های اسپاگتی خور
پرداختند .صحنه ی این فیلمها نیز در
کشورهای مزبور و با همان مردمان ویا
دریوگوسالوی با حضور هنرپیشگان
آلمانی فیلمبرداری می شد.
با تغییرات اقتصادی و ناهنجاریهای
اجتماعی ریشه ی مشکالت سینمای
آلمان غربی عمیق تر شد .میانگین
درآمد مردم آلمان غربی بشدن
افزایش یافت .و این امر باعث شد
مردم برای ساعات استراحت خود
بجای سینما بدنبال تفریحات دیگری
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بروند .دراین زمان تلویزیون نیز
با سینما به رقابت برخاسته بود.
درسال  1953فقط یک میلیون
دستگاه تلویزیون در آلمان غربی
وجودداشت ؛ اما درسال  1962بیش از
 7میلیون دستگاه تلویزیون در خانه
ها وجودداشت .
اکثریت فیلمهایی که دردهه 1960
درآلمان غربی تولید می شد ازژانر
وسترن بویژه سری فیلمهایی بود
که بر مبنای داستان های عامه پسند
کارل می  Karl Mayوباشرکت پی یر
برایس درنقش آپاچی وینه تون و
همچنین لکس بارکر درنقش اُلد شاتر
هند برادراو ساخته می شد .ویا سری

اشاره کرد .ترکیبی ازژانر فیلمهای
ترسناک وجنایی دراوایل دهه  1960با
سری فیلمهای دکتر مابوس Mabuse
به سینمای آلمان بازگشت .
درپایان دهه  1960ودردهه 1970
فیلمهایی باصحنه های مالیم سکسی
ساخته شد که بیشتر جنبه آموزش
مسائل جنسی داشت .درمیان آنها می
توان به فیلم « گزارش دختر مدرسه ای»
( )1970و فیلمهایی که بعدازآن
درطول سالهای  1970ساخته شد
اشاره کرد .این فیلمها ازنظر تجاری
موفق بودند واغلب به بازار های بین
المللی نیز راه می یافتند .اما از دید
منتقدان فیلمهای موفقی نبودند.

صحنه ای از فیلم گزارش دختر مدرسه ای
فیلمهای ترسناک و جنایی از ادگار
واالس بود که ریالتو تولید می کرد
و درآن هنرپیشگانی چون کالوس
کینسکی  ،هاینز دراچه  ،کارین ُدر ،
و یوآخیم فوشزبرگر ایفای نقش می
کردند .فیلمهای جنایی سنتی نیز
توسعه یافت وبرپایه ی داستانهایی
تخیلی باقهرمانانی نظیر جری کاتن
که نقش اورا جرج نادر بازی می کرد و
یا کمیسر ایکس با بازی تونی کندال
و برد هریس ساخته شد.آلمان غربی
چند فیلم ترسناک نیز ساخت که
ازآن جمله می توان به فیلمهایی که
کریستوفرلی درآنها بازی می کرد

آزادی

سینمای آلمان از 1960تا 1980
دردهه  1960بعلت محبوبیت تلویزیون
در خانه ها بیش از سه چهارم مشتریان
سینماهای آلمان کاهش یافت
.درواکنش به رکود اقتصادی وهمچنین
فقدان کارهنری در سینمای آلمان
 ،عده ای از فیلمسازان جوان آلمان
غربی در  28فوریه  1962بیانیه ای
منتشر کردند که به مانیفست اُبرهاوزن
شهرت یافت  .از میان امضاء کنندگان
این مانیفست افراد سرشناسی چون
الکساندر کلوگه  ،ادگار ریتس  ،چیتر
شامونی  ،و فرانتز -جوزف سپایکر

(بخش پنجم)

حضورداشتند .دراین بیانیه آمده بود
 « :سینمای قدیمی ُمرد .ما به سینمای
نو باور داریم  ».بسیاری از سینماگران
دیگر آلمان نیز به گروه اُبرهاوزن
پیوستند .از جمله راینرورنر فاسبیندر
 ،ولکر شلوندورف ،ورنر هرزوگ  ،جین
مری استراب ،ویم وندرز ،ورنر شروتر ،و هانس یورگن سیبربرگ بودند که
سینمای موجود آلمان را نفی می کردند و
تصمیم آنها مبنی بر پایه گذاری سینمای
نو نه تنهابا موفقیت تجاری روبرو شد
بلکه صاحب معیارهای اجتماعی
وهنری واالیی شد .اکثر کارگردانهای
سینمای نو خودرا با شرکت جدیدی که
تهیه وتوزیع فیلمهای سینمای نو آلمان
را برعهده داشت هماهنگ و همراه
کرده بودند  .این شرکت درسال 1971
بانام  Filmverlag der Autorenتأسیس
شدکه درطول دهه  1970چند فیلم قابل
بحث تولید کرد.
باوجود تأسیس کمیته ی فیلم نوی
آلمان درسال  ، 1965که برپایه ی
آن وزارت کشور قراربود از نظر مالی
سینمای نوی آلمان را یاری دهد  ،اما
اغلب کارگردانها برای ساختن فیلم خود
به درآمدهایی که از تلویزیون بدست می
آوردند متکی بودند .فیلمسازان جوان
آلمان این فرصت را پیدا می کردند
که نمایشنامه های کوتاه تلویزیونی ویا
سریالهای مستند و یا فیلمهای جنایی
برای پخش از تلویزیون بسازند با این
حال تلویزیونها بیشتر مایل بودند
فیلمهایی را پخش کنند که خود سرمایه
گذار آنها بودند و بعد آنهارا درسینماها
نشان دهند این فیلمهاموفقیت چندانی
از نظر فروش و گیشه نداشتند.
این موقعیت پس از سال  1974که
همکاری سینما وتلویزیون پایه گذاری
شد تغییر کرد .بین تلویزیون های اصلی
آلمان فدرال یعنی  ARDو و ZDFهیئت
فیلم فدرال که مؤسسه ای دولتی بود و
درسال  1968تأسیس شده بود قراردادی
امضاء شد .این قرارداد که هرچند
یکبار تمدید می شود و تا زمان حاضر
نیز معتبر است تلویزیونهارا موظف می
کند تا هرسال بخشی از درآمد خودرا
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برای تهیه فیلمهایی اختصاص دهند
که هم برای پخش از تلویزیون و هم
برای نمایش درسینماها مناسب باشد.
مبلغی که توسط تلویزیونهای عمومی
برای حمایت از تولید فیلمهای سینمایی
اختصاص می یابد متغییر است وساالنه
بین  4/5تا  12/94میلیون یورو است.
برمبنای قرارداد موجود  ،فیلمهایی که با
کمک تلویزیونها ساخته می شوند تنها
 24ماه پس از نمایش آنها در سینماها ،
مجازند از تلویزیونها پخش شوند .پخش
ویدیو ویا دی.وی.دی این فیلمها نیز 6
ماه پس از اکران شدنشان درسینماها
امکان پذیر است  .با اینهمه سینمای
نو آلمان به سختی می تواند نظر
تماشاچیان داخلی وبین المللی را به
خود جلب کند.
فیلمهای اجتماعی انتقادی سینمای نو
آلمان می کوشد تا خود را از گذشته ی
سینمای آلمان دور نگهداردو آثار مولف
فیلم سازانی مانند کلوگه و فاسبیندر
نمونه هایی از این دسته هستند ،اگر
چه فاسبیندر در استفاده از ستاره ها ی
سینمای قدیم آلمان نیز به دنبال آشتی
بین سینمای جدید و قدیم است .عالوه بر
این ،گاهی اوقات بین آوانگارد « سینمای
جوان آلمان» مربوط به دهه  1960و «
سینمای جدید آلمان» ازدهه 1970که
بیشتر دردسترس است تفاوتهائی قائل
می شود .نسل جدیدی از فیلم سازان
آلمان بخاطر تأثیر موضوع به نئورئالیسم
ایتالیا ،موج نو سینمای فرانسه و بریتانیا
توجه نشان می دهند اما در ترکیب این
سبک ها به ژانرهای خوب و تثبیت شده
ی سینمای هالیوود می رسیم  .سینمای
نو آلمان مستقیم ًا به مشکالت اجتماعی
آلمان معاصر می پردازد .گذشته نازی،
گرفتاری های«کارگران مهمان» ،و
تحوالت اجتماعی مدرن ،موضوعات
برجسته در سینمای نو آلمان هستند.
فیلمهایی نظیر « وداع با دیروز»
( )1966ساخته ی کلوگه  ،آگیره  ،خشم
خدا( )1972اثر هرزوگ  « ،ترس روح
را می خورد» ()1974و « ازدواج ماریا
براون» ( )1979ازکارهای فاسبیندرو
مورد تأیید منتقدان قرارگرفت  .اکثر
کارهای این فیلمسازان قبل از اینکه
درآلمان شناخته شوند در خارج از
آلمان مورد نقدوبررسی و تأیید منتقدان
قرار می گرفتند .نویسندگان آلمانی که
پس از جنگ به شهرت رسیدند نظیر
هانریش بُل و گونتر گراس منابع مهمی
برای سناریوی فیلمهای آلمانی بودند.
« افتخار بربادرفته ی کاترینا بلوم »
( )1975کاری از شلوندورف و مارگرت
ُفن تروتا  « ،طبل حلبی» ( )1979کاری
از شلوندورف از فیلمهای مهم سینمای
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نو آلمان بودند که آخری  ،نخستین فیلم
آلمانی بود که جایزه اُسکار بهترین فیلم
خارجی را دریافت کرد.
سینمای نوی آلمان همچنین به
کارگردان های زن فرصت داد تا سینمای
فمینیستی را توسعه دهندو این
کارگردانها زنانی نظیر مارگرت ُفن تروتا،
هلما سندرز -برامس  ،هلکه سندرو
کریستینا پرینسیولی بودند.
حضورهنرمندانایرانیدرسینمایآلمان
دوتن از برجسته ترین هنرمندان ایرانی:
پرویز صیاد و زنده یاد سهراب شهید ثالث
نیز درتاریخ سینمای آلمان فصلی را به
خود اختصاص داده اند.
سهراب شهیدثالث در 28جون 1944
درتهران متولدشد ودردوم جوالی 1998
درشیکاگو چشم ازجهان فروبست .او
کارگردان وفیلمنامه نویس ایرانی ویکی
از هنرمندان تأثیر گذار درسینمای قرن
بیستم ایران بود.
او پس از سال  1976برای سینمای آلمان
فیلم می ساخت و یکی از مهره های
عمده درکارهای غیر بومی صنعت فیلم
آلمان بشمار می رفت .
شهید ثالث تا سال  1974دوفیلم عمده
بنام های «یک اتفاق ساده» و « طبیعت
بی جان» برای سینمای ایران ساخت که
از نظر گیشه موفقیت زیادی نداشت اما
اورا بعنوان کارگردانی صاحب سبک به
سینمای جهان معرفی کرد وجوایز مهم
جهانی را نیز نصیب اوساخت .درنتیجه
درسال  1974که به آلمان مهاجرت کرد
به عنوان فیلمسازی شناخته شده به
ساختن مستندها وفیلمهای داستانی

برای تلویزیونهای آلمان پرداخت  .قبل
از هرچیز فیلم درغربت را باشرکت
پرویز صیاد( )1975ساخت .دراین
زمان بیشتر فیلمهای اورا « رامین
موالیی» ( )1939-2009فیلمبردار ایرانی
دربرلین فیلمبرداری می کرد .کارهای
تلویزیونی شهیدثالث همیشه ازجنبه
های هنری واالیی برخورداربود.
آخرین فیلمی که او درآلمان ساخت
 Rosen für Afrikaگل سرخی برای
آفریقا نام داشت که درسال  1991برای
تلویزیون آلمان ساخت  .او در سال
 1992آلمان را ترک کردوبه خانواده اش
که مقیم آمریکا بودند پیوست  .درسال
 1998به دلیل ناراحتی کبدی که سالها
اورا رنج می داد درسن  54سالگی
درشیکاگو چشم از جهان فروبست  .اهم
کارهای شهیدثالث در آلمان عبارتنداز:
خاطرات یک عاشق ( )1976پیری
( ،)1976اتوپیا ( )1986وگل سرخی برای
آفریقا ( )1991فیلم اتوپیا یا مدینه ی
فاضله سرگذشت مردی قواد و  5زن
فاحشه ای است که برای او کار می کنند.
این فیلم که  186دقیقه است در سی
وسومین فستیوال فیلم برلین نمایش
داده شد.
پرویز صیاد با بازی درفیلم درغربت
درسینمای آلمان جای خاصی پیدا کرد و
برایفیلمسازانآلمانیبهصورتچهرهی
مشخصی درآمد.اگرچه فیلم درغربت
درتاریخ سینما از تولیدات سینمای
ایران شناخته می شود  .صیاد ،اما
بیشتر کارهایش در دوراز وطن را
باسرمایه ی شخصی ساخته است .
اوعالوه برآن در چندسریال تلویزیونی
و فیلم آمریکایی نیز بازی داشته است .

بدیهی است پرویز صیاد نیازی به معرفی
ندارد وهمه ایرانیان با کارهای او بخوبی
آشناهستند.
سینمای آلمان فدرال از 1980تا 1989
شرکتهای تولید کننده فیلم درآلمان در
فیلمهای پرهزینه ی فرانسوی وایتالیایی
سرمایه گذاری می کردند  .سینمای نوی
آلمان کمک های برجسته ای به صنعت
فیلم آلمان کرد وعالوه بر مانیفست
اُبرهاوزن که باعث اختصاص یافتن بودجه
ای از تلویزیونهای آلمان به سینماشد
جهانیان را نیز با فیلمهای آلمانی
آشنا کرد .اما این سینما نیز نتوانست
دراوج بماند و دردهه  1980رو به افول
نهاد و گاهی با موفقیتهای فردی
کارگردانها و فیلمسازان روبرو می شد.
درمیان موفقیت های تجاری سینمای
آلمان در دهه  1980سری فیلمهای
اُتو بود که ازسال  1985تولید شان
آغازشد .هنرپیشه این فیلمهای
کمیک اتو والکس بود  .نخستین فیلم
ازاین سری نسخه بازسازی شده ی
داستان بی پایان ( )1984ساخته
ولفگانگ پترسن بودو بعد نسخه ی
بازسازی شده ی  Das Bootیا قایق بود
که نسخه ی اصلی قایق( ) 1981هنوز
هم از موفق ترین فیلمهای آلمانی
بشمار می رود.
ازدیگر فیلمسازان نخبه ی آلمان که
دردهه  1980موردتوجه قرارگرفت
برندآیشینگر تهیه کننده ی سینمای
آلمان بود.همچنین دوریس دوری،
اولی ادِل Uli Edelو لوریوت Loriot
کارگردانهای آلمانی بودند .ادامه دارد

صحنه ای از فیلم مدینه ی فاضله (اتوپیا) ساخته ی سهراب شهیدثالث

آزادی
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مرور فیلم

غزاله یزدی

ُم ّتفقین

اگرچه نام فیلم بشارت از اتحاد و
همبستگی می دهد اما گویا این فیلم
برای هنرپیشه ی اول آن یعنی برد پیت
باعث جدائی ازهمسرش و ازهم پاشیده
شدن کانون گرم خانوادگی اش بود.
 Alliedداستانی است از قماش
هزاران داستانی که درباره ی جنگ
و عشق ودلدادگی نوشته شده است.
بویژه چون آمریکا برنده ی جنگ
دوم جهانی است هالیوود بیشتر
به خلق چنین فیلمهایی پرداخته و
می پردازد .این بار اما  ،قهرمان فیلم
آمریکایی نیست .قهرمان کانادایی
است .او افسر نیروی هوایی کانادا
یا درحقیقت استعمارگر پیر انگلیس
است  .نقش این قهرمان که به راحتی
قادراست به هرسوراخ وسنبه ای راه
پیدا کند وازآنجا موفق بیرون بیاید
برعهده ی بردپیت است که الحق
بازی درخشانی را ارائه می کند و
نشان می دهد که اگر هنرپیشه ای
بعنوان پیشتاز و بهترین معرفی می شود
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برمبنای ضابطه است نه رابطه .
نخستین صحنه فیلم اورا دربیابانهای
مراکش نشان می دهد که بی اختیار
به یاد صحنه ی فراموش نشدنی
لورنس عربستان می افتیم  .آنجا که
عمرشریف از دور پیدا می شود و تا
به جلوی دوربین می رسد چند دقیقه
طول می کشد .با خود می گوئی این
تصادفی است اما بالفاصله در صحنه
دیگری درهمان اوایل فیلم جائی
که خلبان کانادایی به محل مأموریت
خود می رسد ترا به یاد فیلم
کازابالنکا و بازی درخشان همفری
بوگارت واینگرید برگمن می اندازد.
واینجاست که تأثیر پذیری کارگردان
فیلم یعنی رابرت زیمکیس را از
سینمای کالسیک یاد آور می شود.
مأموریت این افسر کانادایی که به
مراکش آمده است قتل سفیر نازی
در کازابالنکاست  .اگر کارگردان فیلم
توجهی به فیلم کازابالنکا نداشته است
باید گفت در ایجاد جو کازابالنکایی

آزادی

کام ً
ال موفق بوده است چون مارا دقیقا
در حال وهوای کازابالنکا قرار می دهد.
افسر کانادایی که مکس واتان Vatan
نام دارد با زنی فرانسوی که جنگجوی
جبهه مقاومت است با نام Marianne
(نقش اورا ماریون
Beausejour
کوتیالرد برعهده دارد) درکشتن
سفیر همکاری دارد .ماریان وقتی
گروهش سازش کرده وازهم پاشیده
شده ازفرانسه فرارکرده و به مراکش
آمده است .آن دو با موفقیت سفیر
نازی را ترور می کنند و بدون اینکه
شناسائی شوند از محل فرار می کنند.
مکس که یک دل نه  ،صد دل عاشق
ماریان می شود وبه او پیشنهاد
ازدواج می دهد .آن دو ازدواج می
کنند و به لندن می روند ودرآنجا
اقامت می گزینند وصاحب دختری
بنام آنا می شوند.
یک سال بعد مکس از طریق مدیریت
عملیات مخصوص مطلع می شود که
همسرش جاسوس نازی هاست .

ازاو خواسته می شود بی گناهی زنش
را ثابت کند وگرنه بادست خود به
او شلیک کرده واورا به قتل برساند.
به مکس گفته می شود که ماریان
واقعی درفرانسه اعدام شده است
و همسراو ماریان واقعی نیست بلکه
جاسوس دوجانبه است که آلمانها اورا
درکازابالنکا مستقر کرده اند .دراین
مدت ماریان عاشق مکس و مکس
عاشق دلخسته ی ماریان شده است
.برای مکس کشتن همسر موردعالقه
اش کاربسیار دشواری است  .اما
درهرحال بخش عملیات مخصوص
ارتش ازاو خواسته است تا شخصا
تحقیق وتجسس کند تا واقعیت
آشکارشود .طی ماجراهائی مکس با
اشخاصی که با ماریان درتماس بوده
اند مالقات می کند و آگاه می شود که
همسرش یک جاسوس واقعی است.
پس از آگاه شدن از این راز  ،مکس
همسرش را به یک بار محلی می برد
وازاو می خواهد پیانو بنوازد .چون
یکی از افرادی که درشناسائی ماریانا
به مکس کمک کرده بود باو گفته بود
ماریانا در باری در مراکش پیانو می
نواخته است  .ماریانا می فهمد که
رازش برمالشده است  .او اقرار می
کند که برای آلمانها جاسوسی می
کند چون آنها اورا تهدید کرده اند که
آنا دخترش را خواهند کشت  .مکس
تصمیم می گیرد یک هواپیمای نظامی
رادزدیده وباتفاق همسر ودخترش
از لندن فرارکند .هنگامی که می
خواهند پرواز خودرا عملی کنند
مکس را ازدرون هواپیما بیرون می
آورند و درهمین لحظه ماریانا که بعلت
بارندگی هنوز دراتومبیل درانتظار
روشن شدن هواپیماست با هفت
تیری که در داشبورد اتومبیل است
وشوهرش قبل از پیاده شدن آن را
در داشبوردقرار داده است خودرا می
کشد .و درنتیجه بارسنگین مأموریتی
را که برعهده شوهرش گذاشته بودند
سبک می کند .باران بر صورت مکس
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و جسد بی جان ماریانا می بارد که
به تعبیر سینماگران  ،باران به معنی
شسته شدن گناهان شخصیت فیلم
است .
فرانک هسلوپ که از همکاران مکس
است و به محل حادثه آمده است تا
از فرار مکس جلوگیری کند پس
از خودکشی ماریانا به افرادش که
شاهذد ماجرا بوده اند دستور می دهد
به همه بگویند که مکس همسرش را
به جرم جاسوس بودن کشته است.
مکس وآنا را سالها بعد می بینیم که
در مزرعه به قدم زدن پرداخته اندو
فیلم با این تصویر وبا صدای ماریانا که
درحقیقت نامه ای را بازخوانی می کند
که برای دخترش آنا نوشته است پایان
می یابد .
ماجرای فیلم مربوط به سال 1942
وبحبوحه جنگ دوم جهانی است .
تهیه کنندگان فیلم گراهان کینگ ،
استیو استارکی  ،و رابرت زیمکیس
هستند .بازیگرانی چون بردپیت ،
ماریون کوتیالرد  ،جارد هریس ،
سیمون مک برنی  ،ولیزی کایلن
درآن بازی دارند.
فیلم از تولیدات شرکت  GK Filmsو
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 ImageMoversاست .کمپانی پارامونت
پخش آن را برعهده دارد.مدت زمان
فیلم  124دقیقه است ومحصول
مشترک انگلستان وآمریکاست .

هزینه ی فیلم حدود  85میلیون دالر
بوده است  .نمایش عمومی فیلم
درسینماهای آمریکا از  23نوامبر
 2016وازتاریخ  25نوامبر  2016در

آزادی

سینماهای انگلستان آغازشده است .
غیراز چندصحنه که بعلت مکالمه
طوالنی خسته کننده است درمجموع
فیلم االید دیدنی وجالب است .

صفحه 45

پایه گذاران موسیقی یا
بنیان های سازوسرود
اشاره  :مدتها بود دلم می خواست
مطلبیدرباره ی دکتر بیژن سمندر
درمجله چاپ کنم  .گفتگوی بااو
که امکان پذیر نیست چون تقریبا
درحالت کما قراردارد .اشعارش
را گاهی درصفحه شعر چاپ کرده
ایم وبازهم خواهیم کرد .اما مطلبی
تحت عنوان پایه گذاران موسیقی را
دریکی از مجله های دوران گذشته
دیدم که نظرم را جلب کرد .وقتی به
شناسنامه مجله مزبور مراجعه کردم
متوجه شدم که سردبیر این مجله که
«هنرومردم» نام داشت واز انتشارات
وزارت فرهنگ وهنر بود برعهده ی
بیژن سمندر بوده است  .لذا بجای
هرمطلبی درباره ی سمندر بهتر دیدم
این مقاله را به شما تقدیم کنم تا با
این بخش از فعالیتهای مطبوعاتی
دکتر سمندر نیز آشناشوید .این مقاله
تحقیقی را حسین خدیوجم نوشته
است که در چندشماره در «آزادی»
درج خواهد شد:
کیستی ؟
« ای همه هستی زتو پیداشده»
ای آنکه ترا
وآب
«آوای خوش»
درمیان گٍ ل و
ٍ
ٍ
روان یافته ام ()۱
از مطالب پراکنده ای که دربرخی
کتابهای علمی ودینی  ،تاریخی
وافسانه ای روزگاران گذشته برجای
مانده شاید بتوان نتیجه گرفت
که  :آوازپرندگان  ،آوای جانوران ،
درای کاروان  ،زمزمه ی شبگردان ،
خداخدای اسیران  ،مناجات سحر
خیزان  ،زاری درماندگان  ،شوروحال
صوفیان  ،سوزوساز دلباختگان  ،ناله
ی دردمندان  ،شیون بال رسیدگان ،
گذرآب روان  ،صدای ناپیدای اختران
 ،وسکوت پندآموز «دیارخاموشان» ،
هریک دروزن ومایه ای خاص  ،آشکارا
یا به زبان حال  ،ترانه می خوانند
( -)۱مضمون باال اقتباسی است ازاین بیت
تازی:
ومن أ نت یاربی أ جبنی فاننی
وجدتک بین الحن والورد والمآئی
ازسالهاپیش بهمین صورت درحافظه ام نقش
شده وگویا از احمد شوقی سخنور مصری
است(.خدیوجم)
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نغمه ی موسیقی گاهی گرفتاران درد بی خوابی را داروی خواب شده ،
وزمانی بیخبران خواب آلوده را به خود آورده است تا چشم دل بگشایند وبا
جهان پیرامون خویش بهتر آشناشوند...
ودر پرده های گونه گون  ،برای
هوشیاران جهان هستی نغمه می
پردازند.
تردیدی نیست که مردم بیداردل
ازروزگاران کهن با اینگونه ترانه
خوانی ها ونغمه پردازیهای موجودات
حقیقی وخیالی پیرامون خویش
آشنایی داشته اتند وچه بسا که
همین نواهای دردآلود  ،یا شادی
آفرین طبیعی به بسیاری از جانهای
بیقرار آرامش بخشیده  ،وبه اندیشه
های پریشان آسایش داده است .
زیرا افسانه ی نغمه های گریه آور
وخنده انگیز  ،اجیر کن وخواب آور،
که برخی از تذکره نویسان برای
نشان دادن هنرهای افسانه ای
مردانی چون ابونصر فارابی روایت
کرده اند  ،می تواند ازاین راز پرده
برگیرد که :
نغمه ی موسیقی گاهی گرفتاران
درد بی خوابی را داروی خواب
شده  ،وزمانی بیخبران خواب آلوده
را به خود آورده است تا چشم دل
بگشایند وبا جهان پیرامون خویش
بهتر آشناشوند...

آزادی

بنابراین اگر بخواهیم برای«موسیقی»
مبدائی بجوئیم  ،وبا پایه گذاران
سازوسرود نیک آشناشویم ناگزیریم
همه ی جلوه های آشکارونهان
هستی را  -ازجماد ونبات  ،دیو
وفرشته  -درپیدایش این عذای روح
وداروی دل آدمی شریک بدانیم  .چه
براساس آثاربرجای مانده ازروزگاران
کهن  ،می توان نتیجه گرفت که
موسیقی از جسم وجان ٍ خاکیان
ولطف وظرافت افالکیان مایه گرفته
است .
جماد -جسم بی جانی که حرکتش
نغمه ی گوشنواز ایجادکرده است
 ،مانند صدای چرخش دوالب
یالرزش روده ی خشکیده ی بوزینه
ای نگون بخت که به هنگام جست
وخیز ازشاخه ای به شاخه ی دیگر
 ،شکمش دریده وروده اش میان
دوشاخ درخت آویخته است که شرح
آن بخواهد آمد.
نبات  -موجودی است برزخی  ،که
میان جماد وحیوان جای گرفته  ،پای
درخاک دارد وسربرافالک  .گاهی
بانوازش باد بهاری شاخ وبرگش به
رقص درمی آید  .دراین هنگام است
که معراج ناپیدایش آغاز می شود
ودیدارش برای برخی باعث درازی
آرزو می گردد .اما دیری نمی پایدکه
سیلی باد خزان اورا از صعودباز می
دارد وبرگ وبارش را به دست نیستی
می سپارد .دراین برهنگی وتهیدستی
است که بازبان حال درگوش زنده
دالن ناله می کند که :
بازآمدنت نیست  ،چورفتی  ،رفتی !
این موجود بی زبان چون از نیستان
بریده شود یا ازبوستان جداماند ،
اگر درکف هنرمندی جایی گیرد به
زبان می آید  ،نوایی خوش وآشنا
سرمی دهد وبه گفته ی مولوی برای
جانسوختگان حکایتها روایت می
کند.
حیوان  -موجودی که زنده و مرده اش

درپیدایش موسیقی از ارکان اصلی
بوده ،پرنده اش انسان را با آواز
خوش ودهان گرم آشنا کرده  ،و
چرنده اش درتکامل هنر موسیقی
جان وتن باخته  ،پوست وروده وشاخ
واستخوان فداکرده است .
درتأیید این سخن اندکی از نوشته ی
کتاب جواهراآلسمار را نقل می کنیم
تا سهم جماد ونبات وحیوان درتکامل
موسیقی روشن گردد:
« حکایت  -چون «رام» به فراق قوم
«=عشق» خویش « سیتا» مبتال
گشت  ،درناله وزاری به طلبش گرد
عالم می دوید ،وهرطرفی چون باد
می پویید .دراثنای آن به درختی
سایه داررسید .مگر بوزینه ای رابه
وقت برجستن وبه هنگام بازی -
ازشاخی به شاخی  -شکم پاره گشته
بود  ،وروده اش درمیان هردو ُغصن
بمانده  ،وازآن تار آوازی حزین می
آمد ،و «زیری» خوش می خاست .
«رام» چون از هجر یار رقیق قلب
شده بود ونیازمند گشته  ،رگ جانش
بدان صوت بجنبید ،ودرد جدائیش
بیشتر گشت  .چه گفته اند :

«شراب وسماع عاشق مهجور را
شیداورسوا کند ،وبی صبر وناشکیبا
گرداند».
« باالی درخت رفت وآن کمندرا
فرودآورد  ،وهم برآن منوال برسر
دوچوب بست و بزد .آوازهای پُرانواع
خاستن گرفت  .تاری دیگر برآن
مزید کرد وکدوئی راهم برسرچوب
پیوستگی داد  .اول پرده ای که پیدا
کرد «رام کری» نام کرد یعنی «کرده ی
رام» .پس درهرشهروقریه وبقعه و
قلعه که می رسید «راکی» را که
آنجا بیرون می آورد  ،هم به نام آن
موضع  -چنانکه مالری و گو جری -
می خواند .وآن را که درفصل ربیع
ساخت «بسنت» گفت  .همچنین
سی وشش بانگ را ترتیب داد)۲( »...
انسان  -خداوند ذوق وخرد  ،گل
سرسبد آفرینش یا اشرف مخلوقات
است  .موجودی که درعین مخلوق
بودن خالق است .وبا همه ی زبونی
وزیردستی تاکنون ب ّر هربخشی از
جهان هستی فرمانرواشده ومی
کوشد تا با نیروی دانش وخرد همه
ی صورتهای ذهنی خودرا درقالب
های مادی جای دهد ،وهستی را
جایگزین نیستی سازد .پس موجودی
که بتواند ازابزارهای مادی صدایی
آسمانی بیرون کشد کسی جز
انسان نخواهد بود  .اوست که دربزم
ورزم وبه هنگام سوگواری و نیایش
دریافته که موسیقی مانند می
«آنچنان را آنچنانتر می کند ».پس به
نسبت زمان ومکان و حال وهوا نغمه
های زیروبم سرکرده ُ ازآن نغمه ها
که گاهی صوفی جانسوخته را چنان
شوروحال می بخشد که درمیان
جمع سرازپا نمی شناسد ،و زمانی
سپاهی آزاده رابه گونه ای سرمست
می کند که با چهره ی برافروخته سر
می بازد...
اما این داروی شادی آفرین  ،یا
درمان کننده ی بسیاری از دردهای
درونی  ،از کی ودرکجا دردسترس
انسان قرارگرفته ؟ پرسشی است
که تا کنون ازپاسخ علمی وقطعی
بی نصیب مانده  .پس ناگزیر باید
از عقاید موافق ومخالفی که در
کتابهای دینی ومذهبی  ،تاریخی
وافسانه ای برجای مانده مدد گرفت.
آنگاه داروی نهایی رابرعهده ی هنر
شناسانی گذاشت که به همه ی مآخذ
ومدارک دست یافته باشند .زیرا
هنگامی که بحث باسند همراه باشد
(-)2جواهراألسمار  ،تصحیح شمس آل احمد،
ص -176متنی ازاوایل قرن هشتم هجری
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پژوهشگران راسودمند تواند و
دیرباوران رافرصت خرده گیری
برجای نمی گذارد.

آآن سوی تاریخ
از چگونگی زندگی دوران غارنشینی
انسانها  ،جز مشتی حدس وگمان
دانشوران باستان شاس وافکار وآرای
فرفداران اصل انواع  ،که درقرنهای
اخیر اظهارشده  ،چیزی دردست
نداریم که روایتش بتواند حتی
جانشین حکایت وافسانه ای شود
که هزاران سال است درمیان مردم
مؤمن به آدم از بهشت آمده رایج
بوده وهست  .زیرا باستان شناسان
سعی دارند از اجسام برجای مانده ی
بی زبان  ،سراغ زبان آورانی را
بگیرند که در دوران پیش از تاریخ
می زیسته اند  ،وبه دست حوادث
بربادرفته اند.
اما داستان آدم وحوا چون در کتابهای
دینی برای اهل ایمان روایت شده ،
بیشتر مردم آن را بی چون وچرا
پذیرفته اندوهنرمندان هرعصروزمان
برای محسوس کردنش رشته های
مختلف علوم انسانی رابه خدمت
گرفته اند تابراساس صورتهای ذهنی
خود پیرایه ای دلخواه براندام خیالی
آن راست کنند.
بنابراین نمودار هایی  ،که درقالب
هنروادب وافسانه اززندگی انسانهای
برجای مانده می تواند
نخستین
راه دشوار این پژوهش راتاحدی
هموارسازد.
پس باقید احتیاط می گوییم :
آدمی که بقول حافظ «:درفردوس
برین ملک بوده و آدم گناهکار اورا
به این دیر خراب آباد آورده است »
ناخودآگاه نخستین گام رادرزمینه ی
موسیقی با ناله ی ندامت برداشته
است  .ناله ای که برای جبران گناه
نافرمانی ادامه یافت تاآنگاه که
سروش غیبی درگوش دل صاحبش
گفت  «:دوران اندوه سپری شد
ولحظه ی شادی فرارسید».
این مژده حال اورا دگرگون کرد
وفریادشادی او دومین گامی است
که انسان با نیروی احساس درزمینه
ی موسیقی به پیش رفته است .
شاید بتوان براین افسانه تکیه
کرد وتأثیر ونقش دیگر موجودات
را درپیدایش ساز وسرود نادیده
انگاشت  .معنی این هنر را مانند
دیگر هنرها تنها به مردم دل بیدار
روزگاران کهن اختصاص داد ،وبه این

نتیجه رسید که  :درپی گریه وزاری
یا خنده وشادی انسانهای نخستین
 ،راز جان نواز موسیقی ازپرده
بیرون می افتد  ،نیاز دردمندان و
بالرسیدگان به نوحه گری  ،آن را
به راه کمال می بردوتقاضای مردم
شادوسرمست به این بازارپرخریدار
رونق بیشتر می بخشد ،.تا آنگاه که
برخی از مردم خوش صدا درمقام
پیامبری خدای جای می گیرند،.
وگروهی ترانه خوان گرم دهان ونرم
حنجره با نغمه های دردآلود یا
شادی آفرین خود جایگزین پزشکان
و پیشوایان اجتماع می شوند.

ازآدم تا داود
درمتن کهن تورات  ،افسانه ی آدم
وفرزندانش به گونه ای روایت شده
که درسراسرآن شادی واندوه ،
پیروزی وشکست  ،امیدونومیدی
باهم دیده می شوند ،ومناجات با
پروردگار تنها وسیله ای که پیامبران
وپارسایان درسایه اش ازآرامش
دل برخوردار می گردند  ،وهریک
پیروان راستین خودرا با آن سرگرم
می سازند.
همین نیایشهاست که گاهی برای
داروی
دلباختگان ودردآشنایان
آرامش بخش شده وزمانی رنگ دیگر
پیدا کرده تا صوفی « یک دست جام
باده ویک دست زلف یار» هوس کند.
ودراین راه چنان پیش برود که گوید:
چونمنهمهمعشوقشدمعاشقکیست؟
این راه وروش درمیان فرزندان آدم
ادامه پیدا می کند تانوبت به داود «
ساالر ُمغنیان » می رسد.
این پادشاه یا فرستاده ی خدای
 ،پس از آن که درصحبت خاک
نشینان باهنرنغمه وسرود آشنا
می شود  ،دیری نمی پاید که در
کار نیایش وترانه خوانی از همه ی
مردم زمان خود پیش می افتد واین
هنررا به خدای آسمانها اختصاص
می دهد .اوست که به گفته ی تورات
نخستین بار گروهی از نوازندگان را
درعبادتگاه به نواختن وا می دارد،
وبا ساز وآواز خدا خدا می گوید ...که
دنباله ی این بحث درجای خود بیاید.

دنباله این بحث رادر شماره ی
آینده می خوانید.

آزادی
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بنابراین ازنوشیدن چای سبز در
طول روز غفلت نفرمایید چون چنین
به نظر می رسد که داروی بیشتر
دردهاست .

شماره -83سال هفتم
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1

ترکیب فلورید موجب استحکام
استخوانها ودندانهاست  .مقدار زیاد
این ترکیب درچای سبز استخوانها
و دندانها را درمقابل آسیب  ،به ویژه
پوکی استخوان  ،وپوسیدگی دندان
محافظت می کند.
نوشیدن روزانه ی چای سبز تراکم
استخوانها را حفظ خواهد کرد.

2

ضداکسیدان های موجود درچای
سبز بویژه پلی فنول ها با ریشه های
آزاد مبارزه کرده واز آسیب سلولها
جلوگیری نموده ودرحفظ شادابی
وجوانی مؤثر می باشند .ازاین روی

محافظتدندانهاواستخوانها

3

افزایش طول عمر

نوشیدن چای سبز ریشه های آزادرا
که توسط چربی های موجود درکبد
ایجاد شده خنثی کرده ومانع بروز
بیماریهای کبدی بویژه سرطان کبد
می گردد.

4

چای سبز کلسترول خون را به
میزان قابل توجهی کاهش می دهد
 .کلسترول یکی از شاخص های مهم
ابتال به بیماری های قلب است  .پلی
فنول های موجود در چای سبز از
درجه انعقاد خون کاسته وبرای
جلوگیری ازبیماری قلبی و مصون
ماندن سرخرگ ها مؤثر است .
بموجب بررسی جدیدی درژاپن ،
نوشیدن مرتب چای سبز احتمال
مرگ ناشی از بیماریهای قلبی
وعروقی را  25درصد کاهش می دهد.
به باور پژوهشگران چای سبز حتی
پس از حمله قلبی از مرگ سلولهای
قلب پیشگیری کرده وموجب ترمیم
سریع سلولهای آسیب دیده رگ ها
وقلب می شود.

ممانعتازبروزبیماریکبدی

5

پیشگیری ازبیماری قلبی

چای سبز به سبب تئوفیلین موجود
درآن موجب آرامش عضالت ورفع
حساسیت والتهاب دستگاه تنفس
گشته وتنگی نفس را کاهش می دهد.

6

باافزایش سن  ،میزان قندخون
افزایش می یابد  .پژوهندگان نوشیدن
چای سبز رابرای افراد ُمسن مفید
می دانند زیرا پلی فنول های موجود
درچای سبز درپائین نگهداشتن
سطح قند خون مؤثر می باشند.

کاهش تنگی نفس
دربیماری آسم

7

آزادی

کاهش قندخون

چای سبز باافزایش فعالیت سلولهای
مربوط به حافظه درمغز به حفظ
حافظه کمک می کندوبا کاهش میزان
استیل کولین درسالولهای مغز مانع
تخریب این سلولها میگردد .این امر
در جلوگیری از پیشرفت بیماری
پارکینسون وبیماری الزایمر ممکن
است مؤثرواقع شود.

8

ادامه دارد

نوشیدن چای سبز فشار خون
را با کنترل ماده آنژیو تنسین
 Angiotensinکه عامل فشارخون
باالست کاهش می دهد .ازساختار
دیواره شریان ها محافظت کرده
ازبروز فشارخون
ودرجلوگیری
بروز
مؤثراست .ازعلل مهم
فشارخون تغییر درساختار دیواره
ی شریانهاست .

تقویت حافظه

9
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کنیزی که به سال از همه کهتر اما به
سخنگویی و خرد از همه مهتر بود با زال
به گفتگو نشست .زال به کنیزکان گفت
که دیدار رودابه را آرزومندم چگونه می
توانید مرا یاری کنید؟
که اکنون چه چاره است با من بگوی
یکی راه جستن به نزدیک اوی
که ما را دل و جان پر از مهر اوست
همه آرزو دیدن چهر اوست

مقابله با فشار خون

افقی -1 :پایتخت کشوری درآفریقای شرقی  -بخشی از مهاباد -2ازلحاظ روح
شعروظرافت شاعرانه بزرگترین شاعر فرانسه زبان است  -ازحس وشعور افتاده-
حرف مفعول بیواسطه  -3درموسیقی یکی از شعب بیست وچهارگانه قدماست
 نکه بآسانی دست ازجان نکشد -4خط آهن خارجی  -نقاش هنرمندی کهآثارهنری اورا بیشتر تصویرهای پادشاهان وشاهزادگان تشکیل داده است  -5حرف
نفی درزبان عربی  -برابر -ازحروف ندا  -6هم وزن  -دشمن الک ناخن  -رسم ها
وروش ها  -7امواج الکترو مغناطیس طبیعی که درنواحی تحتانی جوزمین تولید
می شوند ومبدأ آنها برق هائی است که درابرها ایجاد می گردد -حیوان بزرگ -8
بیادگاراو مقبره ای درهندوستان توسط همسرش بنا گردید -شهری دراسپانیا-9
پاسخ مثبت انگلیسی  -اردشیر بابکان نیز دارد -10انبار زیرزمینی مخصوص غالت
که با ترکه ونی میسازند -پله درجمع  -کسی که راه خودراگم کرده  -11گیاهی که
در مناطق باتالقی میروید -خلق وخو -ازاعضای داخلی بدن  -12حقه بازومتقلب
خارجی  -نام دیگر سیماهنگ گیاهی از تیره کدوئیان که علفی و پایا ودارای
ساقه خزنده وخوابیده است  -13به خوش بیان می گویند -خانه ای که پشت خانه
دیگر واقع باشد ومخصوص زن وفرزندان و خدمتگزاران بود  -14عددی دورقمی
است  -عقدیست که بموجب آن مدیون مالی را جهت وثیقه به داین می دهد -از
هنرپیشگان اولیه ی سینمای ناطق  -15سروصدای زیادتولید می کند -اثردیگری
از نویسنده «اوژنی گرانده» و «چرم ساغری»
عمودی -1 :رشته جبالی دراروپا که ازمدیترانه تااروپای مرکزی
امتداددارد -ازهم پاشیده  -ناسپاس ونمک به حرام  -2تصدیق روسی
 مایعی که برای شستن وتمیزکردن وبراق ساختن موی سر استعمالمی شود -ظاهر وباطنش یکی نیست  -3برکت  -پستانداری گوشتخوار
ازراسته کیسه داران که شبهابرای شکار ازالنه اش خارج می شود وبومی
آمریکای جنوبی است  -چهره  -4گیاهی که جهت چرا وعلوفه دامها
ازآن استفاده میشود -شعبه ای از خط عربی که درنوشتن اثالث بکار
میرفته  -آرایش دهنده گل  -5مغازه سلمانی درحال حاضر -شتر یا اسب
خاکستری رنگ که سیاهی آن برسپیدی غالب باشد -6کسی که از دنیا
منقطع شده وبخدا پیوسته است  -مرکزآن شهر «غزنین» بود که بدست
عبدالرحمن ابن سمره هنگام خالفت «عثمان بن عفان »:فتح شد -7ضمیر
اشاره  -قسمتی از خاک خراسان رادربرگرفته است  -حاکم ووالی -8
ساخت وپاخت  -یکی از طایفه های ترکمن ساکن ترکمن صحرای ایران -9
همنشین گل  -ازفالسفه مشهور آلمان دراواخرقرن هیجدهم واوائل قرن
نوزدهم  -بی غل وغش  -10آن که یا آنچه تولید کسالت کند -بعضی از
کسبه بی رحم خیلی آسان یک الرا تبدیل به آن می کنند -11گیاهی ازرده
نهانزادان آوندی که دارای ساقه های زیرزمینی است  -رنگارنگ  -12اتاقی
که درآن لباس خودرا بیرون آورده وآویزان می کنند -خدمتکاران  -از
چهره های مشهورپاکستان که به دار آویخته شد -13 -جزو دسته غالت
که دارای سنبله ساده است که از هربند آن سه سنبله بی دم دردوردیف
قرارگرفته وهرسنبله دارای یک گل است  -سالم وسرحال  -نوردهنده
 -14شریان جمع شده  -دلیر وشجاع  -ازسازهای بادی  -15کشوری
درآفریقا -گیاهی علفی ازراسته تک لپه ای ها واز تیره زنجبیل  -زنی
که بازن دیگر درشوهر مشترک باشند .طرح از زنده یاد جهانگیرپارساخو
حل درشماره ی آینده
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بقیه :رودابه
دادند و گفتند چون مرد ناگزیر است که
برای جاودانی نام خود پسری به یادگار
گذارد پس چه کسی برای همسری زال
شایسته تر از رودابه می توان یافت؟ غالم
چون گفتار آنان را شنید خندان و شادان
به پیش زال بازگشت .زال سبب شادی
و خنده را جویا شد .غالم آنچه شنیده
بود باز گفت و دل پهلوان از شنیدن آن
به وجد آمد و به غالم که « ذیدک» نام
داشت گفت برو و به پرستندگان رودابه
بگو که تا پیامی برایتان نفرستاده ام
اجازه خروج از گلستان را ندارید آنگاه
فرمان داد که درجی پر از گوهر شاهوار
با گوشوار گوش خود و دو انگشتری از
منوچهر شاه به کنیزان بدهند تا برای
رودابه پنهانی به ارمغان برند و سفارش
کرد که این راز را پوشیده دارند.
پرستندگان با یکدیگر گفتند که آمد
به دام اندرون شیر نر و کام رودابه و زال
روا گشت .کنیزکان را به نزد زال بردند و
زال از آنان خواست که از روی صداقت
و راستی به پرسشهای او پاسخ دهند.

پس از  4هفته آنهایی که چای سبز
مصرف کرده بودند وزنشان  6پاوند
کمتر شده بود.

15 14 13 12

بقیه  :از 25تا  28امرداد
نیست که آیا درموردنمایندگان
مجلسی هم که هنوزتشکیل نیافته
است ،مقام سلطنت می تواند این
اختیاررا ا ِعمال نمایدیاخیر،»...
نویسنده ی کتاب سپس درزیر نویس
همین مطالب می نویسد«:ناگفته
توسل به «ذات مبارک
نماند که
ّ
شاهنشاهی »...وتقاضای «صدور اوامر
مؤ ّکد» از پیشگاه همایونی به منظور
تأمین آزادی برانتخابات،دعوت آشکا ِر
پادشاه  -یعنی مقام غیرمسئول است
به دخالت دروظایف مجلس شورای
ملی وانجمن نظارت برانتخابات
ودولت ،ولی دکتر مصدق دردوران
نخست وزیری اش چنانکه در صفحات
بعد خواهدآمد،چون شاه را «مقام
غیرمسئول» می دانست با مراجعۀ
مخالفان دولت به دربار وشخص شاه
تحصن
مخالفت می کرد تاچه رسد به
ّ
مخالفان دردربار .».دکتر متینی
205و206
توجه اینکه شاه در
نکته جالب
ّ
بیاناتش نشان می دهد که به موارد
قانونی درپیوند با حدوداختیاراتش
آشنا بوده است ،اما دکتر مصدق با
همه ی برخورداری ازدانش حقوق
وقوانین مشروطه وظاهرا ً ُمراعی آن
،ناآگاه ،ویا به گفته ی پسر دایی اش
دکتر فرمانفرماییان «ازبرای مصدق
همه کار شدنی بود!»
ادامه دارد.

بقیه  :آمریکا ازروسیه
نژادگرا ومجذوب کور قدرت پول و
بجان هم انداز دیگران ودوراز معرکه
همه ی جنگها و بهره بردار از همه
جنگ ها  ،امروز روز لخت وپتی اش
درمعرض دید همگان است .
این حرف به معنی تبرئه پوتین
واردوغان و بنیادگراهای دنیای
اسالم نیست بلکه روی درتکانده
شدن آمریکا دارد.
***
تهران که ابتدا ازبرجام می نالید
ورهبر که حتی از لغو آن حرف زد
رفته رفته رضا داد به اخذ اقساط و
گفتن یک «خدابرکت» تاروزی دل
توتال را برای استخراج گاز درخلیج
فارس بدست آورد .اما این معدن
مشترک است بین قطروایران  .قطر
سالهاست دربهره برداری است
وایران سالها از دور تماشاگر است .
بسیار نوشتند که تهران متمایل
به ترامپ است وبسیار ترسیدند از
دموکرات ها وبانوهیالری واینک
بسیار می ترسند از ترامپ .
ظریف وزیر امورخارجه (پرورده ی
برجام) می گوید «:مهم این است که
ترامپ حرمت تعهدات چند جانبه
را نگهدارد ».اما آن شایعه که ترامپ
مایل است برجام را پاره کند نفی شد.
کارترامپ طوری پیش می رود که
حتی نتان یاهو نمی داند به اعتماد
رود یابه احتیاط؟ ترامپ گفته هایی
دارد درجابجا کردن سفارت آمریکا
درتل آویو و بردنش به اورشلیم  .بنظر
می رسد ترامپ اسلحه ی فراوان به
اسرائیل بدهد.
عربستان سعودی نمی داند چه
بگوید؟ پس از تمایل به همکاری
حرف می زند .درحالیکه بشاراسد
تبریک گوی ترامپ است .
قاهره و ریاض فعال درالسیدن با مسکو
هستندو هیچ ابتکار ازخودندارند.
انگار گوش به فرمانند.

بقیه :چای سبز

چای سبز به عنوان داروی ضد پیری
شناخته شده است  .ضداکسیدان
ها مهمترین ترکیبات برای حفظ
سالمتی وشادابی سلول های بدن
هستند .با مصرف روزانه دوفنجان
دم کرده چای سبز کاهش میزان
مرگ ومیر ناشی از بیماریها گزارش
گردیده است .
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کلبه کتاب

نجل

پخ نش
مرکز ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ س

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 ودراختیارتان می گذاریم

آزادی

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
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نشریه ی آزادی از نخستین شماره ی
خودتاکنون هربار شاهد تالش
هنرمندی هموطن  ،درهرکجای
جهان بوده است به معرفی آن
پرداخته و سعی کرده است
آن هنرمند و کارهای اورا به
خوانندگان خود بیشتر بشناساند.
بارها نیز از خوانندگان درخواست
کرده ایم چنانچه در ضهر محل
اقامتشان نمایشگاه نقاشی برپا می
شود مارا خبر کنند تا ضمن خبر
رسانی به معرفی آن هنرمند نیز
بپردازیم  .باخبرشدیم که اخیرا ً
هنرمندی نقاش در کبک کانادا
حضور دارد بانام حمیرا مرتضوی.
با او گفت وگوئی کرده ایم که
درزیر می خوانید:
آزادی  :کی ودرکجا متولدشدید
و از چه زمانی به هنر نقاشی
عالقمندشدید؟
حمیرا :در سال  1343درایران
متولدشدم  16 .ساله بودم که
وقایع سال  57اتفاق افتاد و
سرانجام پس از کوتاه زمانی
درسال  1987درحالیکه 23
ساله بودم ایران را ترک کردم
و همراه خانواده به کانادا
مهاجرت کردیم  .بخاطر عالقه
ای که به هنر و بویژه به نقاشی
داشتم به دانشگاه کنکوردیا
رفتم و دررشته هنربه دریافت
لیسانس وفوق لیسانس نائل
شدم  .وآنگاه به خلق تابلوهای
گوناگون پرداختم و همزمان
نمایشگاه هایی نیز ترتیب می
دادم .
آزادی  :تاکنون چند نمایشگاه
ترتیب داده اید؟
حمیرا :جمع ًا حدود  14نمایشگاه
تا امروز داشته ام  .نخستین
یک نمایشگاه
نمایشگاهم
جمعی بود که درسال 2004
درمونترال برگزارشد ..درآن
زمان تحت تأثیر زلزله ای که در
دسامبر  2003دربم روی داده بود
هنرمندان زیادی از ویرانی
ها و یا از زیبائی های ارک بم
کارهایی عرضه کرده بودند که
من هم درآن شرکت کردم  .همه
درآمدی که از فروش کار
صفحه50

تابلوهای من بازگوکننده ی اعتراض همه ی زنانی است که به آنها دیکته شده «جای
زن درخانه است».
* مینیاتورهای ایرانی وکارهای استاد فرشچیان رابسیار دوست دارم اما درکارهایم
بیشتر ازطبیعت الهام می گیرم .
هنرمندان دراین نمایشگاه
بدست آمد به زلزله زدگان
بم اختصاص یافت .آخرین
نمایشکاهم نیز همین دوسه
ماه پیش در مونترال برگزارشد
که بیشتر موضوع کارهایم زنان
بودندو نام آن را Femiscapes

گذاشتم  .این واژه طیفی ازالگوهای
زنانه ازدوشیزه وباکره تا رها
وسرکش را شامل می شود.از دو
واژه ی  Feminineبمعنی زنانه

و  Landscapeبه معنای چشم
انداز و نما ساخته شده است .
این نمایشگاه فوق العاده
مورد توجه هنردوستان و
هنرشناسان قرار گرفت .و
پروفسور نورمن کورنه تحلیلی

همه ی خواهش ها و آرزوهایش
در آرزو وخواست مردش خالصه
شود .زنان موضوع نقاشی من
ویژگی خاصی دارند که از مرد
کمی وکاستی ندارد .من زن
را نیمه ی دیگر مرد نمی
دانم  .من زن را موجودی
کامل می بینم .موجودی که
هرعضو بدنش زیبایی خاص
خودرا دارد ..بدن برهنه ی
زن به زعم من عریانی اندیشه
و صداقت ذاتی وجبلی اورا نشان
می دهد  .زن ،زیبائی خودرا از
زر و زیوروی که به خود می
بندد ویا نسخه ی کارخانجات
لوازم آرایش بدست نمی آورد.
زن طبیعتا زیباست .گلی که

حم
ـی
تض
را مر وی
گفت وگو با
« چهره ی زن ازنگاه یک زن »

از کارهایم را در آغاز کتابچه ای
که برای نمایشگاه چاپ کرده ام
نوشته است که برای من اهمیت
زیادی دارد .پروفسورکورنه

استاد دانشگاههای معتبرکاناداو
آمریکاوازجمله
است .

McGill University

آزادی  :نگاه شما به زن با نگاهی
که تا کنون نقاشان معروف مرد
زن را دیده اند چه تفاوتهایی
دارد؟
حمیرا :ما قرنهاست به تابلوی
زنانی نگاه می کنیم که نقاشان
مرد کشیده اند .بنابراین ما
تاکنون دنیا وزن را ازدریچه
چشم مردان دیده ایم  .تالش
من این بوده است که این نگاه
را تغییر دهم  .زنی که من
ترسیم می کنم زنی نیست که

آزادی

در طبیعت است کسی تزئینش
نکرده بلکه زیبائی در سرشت
اوست  .من را به فمینیسم
متهم نکنید .من حقیقت زن
را بربوم نقاشی عریان می
کنم  .امیدوارم توانسته باشم

منظورخودرا بیان کنم .
آزادی  :تا به حال کسی شمارا
برای کشیدن تصویر برهنه زن
مورد انتقاد قرار نداده است ؟
حمیرا :بیشتر اشخاص بویژه
مردمی که از خاورمیانه می آیند
وحتی بعضی از مردمان آمریکای
شمالی بادیدن تابلوهای من
ابتداکمی شوکه می شوند ولی
اروپایی ها هیچ مشکلی ندارند.
آزادی  :بعضی از تابلوهای شما
بگفته ی پروفسور کورنه برخی
باورهای مذهبی منطبق با
تورات و یاداستانهای اساطیر
یونانی نظیر پرومته را مورد
سئوال قرار می دهد .
حمیرا :درست است  .می دانید
که پرومته را دزد آتش می
دانند .زئوس به او گفته بود همه
مشکالت انسانهارا حل کند
اما آتش را ازآنها دریغ دارد.
پرومته که به آسایش ورفاه
مردمان اهمیت می داد روزی
آتش را درداخل نی گذاشت وبه
انسان داد .ووقتی زئوس فهمید
اورا درقاف به زنجیر کشیدکه
داستانش را همه می دانند .اشاره
پروفسور کورنه به تابلوی«فروغ
جاودان» است که من کشیده ام
ودرآن گل سرخی درکنار زن
زیبای عریان دیده می شود.
ازسوی دیگر اگر به تابلوئی
که اصل آن درموزه ی آرمیتاژ
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پتزربورک قراردارد نگاه کنید
بیشتر متوجه خواهید شد که
چرا من نام این تابلوی خودرا
«فروغ جاودان» گذاشته ام .
آزادی  :اما به قول پروفسور
کورنه دراین دو تصویر یک
تفاوت عمده است که همین
مشخصه سبک شماست .
بدین معنی که درتابلوی
بوردون مردی از شعله های
وحی الهی دریافت
آتش
می کند ودر اثر شما برعکس
«زنی» دیده می شود که
دریافت کننده الهام الهی است .
حمیرا :واین دقیقا بازگو کننده ی
اعتراض همه زنانی است که
به آنها دیکته شده « جای زن
درخانه است».
آزادی  :وشاید هم نوعی اعتراض
بخدا که چرا در انتخاب
پیامبران بین زن ومرد تبعیض
قائل شده است .
حمیرا :من هرگز به خداوند
اعتراض نمی کنم  .ما اگر
بتوانیم زمینی هارا قانع کنیم
که زن ومرد مساویند موفقیت
بسیاربزرگی است .
آزادی  :درکارهای خود تحت
تأثیر هنرمندان دیگرهم بوده
اید؟
مسلما ظرافتی که
حمیرا:
درکارهای من وجوددارد بخاطر
تأثیری است که مینیاتورهای
ایرانی و یا کارهای استاد
فرشچیان برمن گذاشته است.
پس از مهاجرت به کانادا هم با
دیدن آثار هنرمندانی چون
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سالوادور دالی  ،یا مونه و
دیگران لذت می برم اما نمی
توانم بگویم که تحت تأثیر آنها
بوده ام  .بعضی وقت ها تحت
تأثیر عرفان ایرانی بوده ام.
مثال درهمین تابلوی فروغ
فوق العاده تحت
جاویدان
تأثیر این بیت حافظ بودم که :
زین آتش نهفته که درسینه
من است  /خورشید شعله ای
است که در آسمان گرفت  .ویا
ازکودکی مسحور کارهای استاد
محمودفرشچیان بوده ام و برای
کارهای ایشان ارزش بسیاری
قائلم ول در کار های خودم
درمجموع باید بگویم «طبیعت»
الهام بخش من است .
آزادی  :دوست دارید از زندگی و
حال وروز خود هم مختصری
بگوئید .مثال اینکه چه می
کنید؟ ازدواج کرده اید یاخیر؟
؟ برنامه های آینده ی شما
چیست ؟ و ....اگر کسانی
خواستار خرید کارهای شما
باشند چگونه باشما تماس
بگیرند؟
حمیرا :بله ازدواج کرده ام
دودختر دارم  .درحال تهیه
نمایشگاه دیگری هستم .
پروژه ای تحت عنوان
کورسپاندنس را که با سوژه
هایی ازطبیعت وگل است به
فرانسویها پیشنهاد کرده ام
که مورد قبول واقع شده و
قراراست درتابستان به مرحله
اجرا گذاشته شودکه مسلم ًا
مدتی از وقت مرا خواهد گرفت .

آزادی

برتری Transcendence

بخواهند
هموطنانم
اگر
ازکارهای من خریداری کنند
می توانند با ایمیل زیر بامن
تماس بگیرند:

info@atelierhomeira.com

باالسمت راست «فروغ جاودان)
سمت چپ «رؤیا»

آزادی  :برایتان بهروزی و
سالمتی آرزو می کنیم .
باسپاس بسیار
تابلوی سمت چپ بوته ها
درآتش است که درموزه
آرمیتاژ قراردارد .درکتاب
خروج آمده است بوته ها می
سوختند اما حرارتی نداشتند
محلی که بوته ها درآن می
سوختند جائی است که موسی
به پیامربی رسید .این تابلو اثر
سباستین بوردون است
تابلوی سمت راست اثر خانم
حمیرا مرتضوی است .خانم
مرتضوی باوردارد این زن است
که همواره باالهام و هدایای الهی
روبروست
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برای تهیه ی کتاب نوروز به زبان انگلیسی با آدرس زیر تماس بگیرید:
http://noerooz.com/contact
صفحه52

آزادی
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