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*لطفا چک حق اشتراک خودرا
پیشاپیش دروجه
به آدرس صندوق پستی مجله ارسال
بفرمائید
pars mass media

* زمانی که مدت اشتراک
به پایان میرسد لطف ًا نسبت
به تمدید آن اقدام فرمائید
وگرنه ممکن است ارسال
مجله برای شما قطع شود.
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هنری

از هزاران سال پیش  ،ازآن روزگارانی
که تاریخ به یادندارد نوروز را گرامی
داشته ایم  .واین یکی از رازورمزهای
ماندگاری ماست .
اگربرای هریک از سنت های دیرینه
ی ملت ایران قدرتی قائل باشیم
 ،نوروز بیش از هر سنتی دیگر
قدرت ونیرو دارد .قدرتی که دربرابر
حمالت بیگانگان ایستاده است .
درتمام درازای تاریخ  ،قوم ایرانی
حتی یک نوروز بدون دست افشانی
وشورونشاط نبوده است  .چه در
آن زمان که یکی از قدرتمندترین
امپراتوری های جهان بوده ایم
وچه درسالیانی که در میان خون
و خاکستری که اعراب  ،مغوالن و
 ...درکشورمان برجای گذاشتند
وگذشتند ،نوروزرابرپاکرده ایم واین
سنت دیرین باتمام قدرت نه تنها
درمقابل این حمالت زنده ماند ،
سهل است  ،درخشان تر گردید.
اما  ،شوربختانه نزدیک به چهاردهه
است که ضمن برپائی نوروز همیشه
پیروز  ،امید و آرزوی سالهائی به
ازاین داریم .
شک نیست که امید وامیدواری
الزمه ی زندگی است ؛ مبادروزی که
ایرانی درهرکجای جهان که مسکن
دارد دلی بی امید  ،بی امید به آبادی
ایران  ،بی امید به سرفرازی وآزادی
ایران  ،بی امید به آن که ایران ،
کشتزارش آباد ،باغهایش پُربار ،خانه
هایش پرنورونشاط و بازوان کارگران
ودهقانانش نیرومندوخالق باشد سر
بربالین گذارد.
اما  ،آیا بدون هیچ تالش وکوششی
می توان امید روزهای بهتر داشت ؟
نه ! بی تردید «امید» بدون «تالش» به
ناامیدی می انجامد و بجائی نمی رسد.
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اکنون که باردیگر نوروز و بهار

فرارسیده وشورونشاط درماست
وتحولی درطبیعت پدیدار گشته
است دامنش را رها نکنیم  .نگذاریم
امسال هم چون نسیمی بگذرد و
تنها رایحه ای از شادمانی زود گذر
بپاشد.بر.دوهمان زندگی  ،همان یک
نواختی ادامه پیدا کندومارا درتکرار
فروبرد.

اگر در این نزدیک به چهاردهه
 ،باهربهار ونوروز تحولی  ،تحول
ناچیزی درزندگی اجتماعی وسیاسی
ما بوجود آمده بود وذره ای از
نابسامانی های ما به سامان رسیده
بود  ،امروز همچنان افسوس نمی
خوردیم که « چون بیاید سال نو
گوئیم دریغ از پارسال».
بنابراین نوروز بی تالش وکوشش
ما به خودی خود محرکی نیست ،
عاملی به حرکت درآورنده نیست.
قادرنیست مانعی را ازسرراه ما
بردارد .مگر آن که آن را مبدأ
جنبشی قراردهیم  .مبدائی برای
آینده بهتر ،مبدائی برای تحولی
سازنده  .باید بخواهیم که نوروز را
ازیک عیش وشادی چندروزه به
یک جنبش تبدیل کنیم  .باید نوروز
راازیک سنت چندهزارساله وسفره
ای درگوشه اتاقی انداختن  ،لباس
نوپوشیدن و گره زدن به گیاهی ،

گسترش دهیم و مبدائی قرار دهیم
برای یک زندگی نوین وهمیشه شاد.
درجامعه وسرزمینی آزاد .مبدائی
قراردهیم برای یک اتفاق وافتخار
تاریخی  .یک سرفرازی و جنبشی
که یادش وتاریخش با نوروز جفت
وهمراه شود .سالی بشود تاریخی.
سالی بشود که سرفصل تازه ای
ازسربلندی وافتخار تاریخ ما گردد.
باید بخواهیم که امسال عمونوروز ،
سالی یک روز نباشد.
مگر این نیست که نوروز یک قرارداد
دیرینه است ؛ مگر این نیست که
نوروز نشانه ای از ابدیت یک ملت
است؟ پس بیائید برای سالی به ازاین
سالها  ،قرارتازه  ،مبدائی جدید در
تاریخمان بوجود آوریم .

آزادی

آنچه درشماره 86
فروردین ماه1396
میخوانید
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به نام خدا

پبام های
خوانندگان
لطیفه ها

ایام نوروز و دیدوبازدید و روزهای
شادی و نشاط است  .بهتردیدم بجای
مطرح کردن هر پرسشی چند لطیفه
برای شما ارسال کنم تا اگر دوست
داشتید آن را چاپ کنید .درضمن
فرارسیدن این جشن باستانی را به
همه خوانندگان آزادی شادباش می
گویم .
ارادتمند ا .جمالی شرق آمریکا
دوست عزیز عجب فکر بکری کردید.
اتفاقا این بار نامه زیادی هم از
خوانندگان دریافت نکردیم و لطیفه
های شمارا بجای پیام های خوانندگان
برای شادترکردن لحظات نوروزی
خوانندگان آزادی به چاپ میرسانیم .
وقبل از نقل لطیفه های ارسالی شما
طیفه ای را که یکی از همکاران برای
ما فرستاده اند می خوانیم :

آب نمی خواهم
یکی از کشیشان عالیقدر واشنگتن
ازرفتن به مجالس رسمی به تنگ
آمده بود .دریکی ازاین مجالس
همینکه واردشد نگاهی به قیافه های
تغییر ناپذیر مدعوین انداخت وروی
نزدیک ترین صندلی افتاد.
خانم صاحب خانه پرسید:
یک فنجان چای برایتان بیاورم ؟
کشیش با غرولند جواب داد:
چای نمی خواهم. قهوه چطور؟ قهوه نمی خواهم.خانم صاحب خانه که زن جهاندیده
ای بود سر فراگوش وی آورد و
آهسته پرسید:
 یک لیوان ویسکی باآب چطور؟کشیش باقیافه ای خندان جواب داد:
 -آب نمی خواهم .

دعای شب عید کارمندان:
خداوندا .ميوه ها وآجيل هايم را به
تو مى سپارم .آنهارا از گزند مهمانان
مصون دار.
پروردگارا.مكر مهمانانى كه تعدادشان
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یه یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه
یه پیتزا می خواستم .فروشنده میگه
 .به نام  ...؟
یارو میگه  .آخ آخ  .ببخشید .به نام
خدا  ،یه پیتزا می خواستم
راپشت آيفون تصويرى ،كمتر از
آن چه هستند نشان مى دهند،به
خودشان باز گردان.
كردگارا!اقوامى را كه راهشان را كج
مى كنند تا در ايام عيد سرى هم به ما
بزنند،به راه راست هدايت فرما.
مهربانا!چند گونى كنگر عطا فرما
تاشرمنده مهمانان لنگر انداز نباشم.
بارالها! در ايام نوروز ،مرا گرفتار چهره
هاى ماندگار نفرما.
رحمانا!اشتهاى مهمانانانم را كور
ودست آنان را از لنگ وپاچه ُمرغم
دور دار.
روزى دها! هرچند كه خواسته اى نابه
جاست اماحقوقم را الاقل تا پانزدهم
فروردين درپناه خودت حفظ كن.

نزدیک عیده

نوروز واعتیاد
به یه نفر میگن :چی شد معتاد شدی؟
میگه :واال ما با بچه ها قرار گذاشته
بودیم فقط روزای تعطیل سیگار
بکشیم…
که یهو خوردیم به نوروز !

عهدنامه ی برجام
مفاد عهدنامه ی ترکمانچای 4خط بود تو
مخ ما نمیرفت
بمیرم واسه بچه هامون
عهدنامه ی وین 180صفحه است .

کوکو سبزی به انگلیسی

بهتره همین امروز یه کاکتوس بخرید
و روزی ۲۰بار بوسش کنید تا آمادگی
الزم جهت روبوسی با دایی ها و عمو
هارو پیدا کنید

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻮﮐﻮﺳﺒﺰﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﯽ
ﻣﯿﺸﻪ؟؟؟
 نه خیلی بی سوادی  .میشه ?where iswhere is? vegetables

مسافرت نوروزی

عیسی ُهل نده !

اینایی که عید میرن مسافرتای
طوالنی هم به خودشون حال میدن
هم یه لشکر آدمو از دید و بازدید
معاف میکنن
خدا عوضشون بده ،اص ً
ال آدم نمیدونه
چه جوری ازشون تشکر کنه !

پسره تو كليسا نشسته بوده ،يهو
ميبينه يه دختر خيلي خوشگل مياد
ِ
پشت يه مجسمه قايم
تو .ميدوه ميره
ميشه .دختره مياد ميشينه جلوي
محراب و ميگه :اي خدا! تو به من همه
چي دادي  ،پول دادي  ،قيافه دادي ،
خانواده خوب دادي ...فقط ازت يه چيز

ديگه ميخوام ...اونم يه شوهر خوبه ...يا
حضرت مسيح! خودت كمكم كن! پسره
از پشت مجسمه مياد بيرون ميگه:
عيسي هل نده! هل نده زشته  ،خودم
ميرم!

درنانوائی
غضنفر ميره تو صف نونوايي ،شاطر
نونوائی ميگه :نون تا اينجا بيشتر
نميرسه ،بقيه برن .غضنفر ميگه:
ببخشيد اگه ميشه جمعتر وايسين نون
به ما هم برسه

موجود
به یکی میگن یه موجود نام ببر ،
میگه يخ  ، ...میگن آخه یخ که موجود
محسوب نمیشه  ،میگه چرا من خودم
صد بار دیدم نوشتند یخ موجود است.

رسانه ها
نکته زمخت و نه چندان ظريف  :هیچ
وقت به رسانه ها کامال اعتماد نکنید،
میدونید چرا ؟ چون اگر تبلیغات
ماهواره را مالک قرار بدهیم ،مردم
ایران کچلهای چاقی هستند که ناتوانی
جنسی دارند و میخواهند یک هفتهای
ویزای کانادا بگیرند و اگر تلویزیون
داخلی را ببینید خالصه خبرهای صدا و
سیما این است  :باور کنید اوضاع در همه
جای دنیا از ایران بدتر است.

اسم شامپو

آزادی

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟
می گه من شامپو الزم ندارم از شیشه
پاک کن استفاده می کنم!

سال 49
يه پيرمرد چاخانه داشته خاطره تعریف
میکرده ،میگه :ما سال چهل و نه با دو
نفر دعوامون شد،البته سال چهل و نه
که مثل االن نبود دو نفر خیلی بود.
***
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پیداکردن شماره تلفن
يه روز يه نفر کاغذي پيدا ميکنه که
روش يه شماره تلفن نوشته بود  .زنگ
ميزنه به همون شماره و ميگه :آقا من
شماره تون رو پيدا کردم آدرس بديد
بيارم خدمتتون!

بیست سئوالی
یارو در مسابقه بیست سئوالی درایام
نوروز شرکت می کنه  .قبل از مسابقه
بهش ميگن :ببين جواب ژاندارمريه
ولي همون اول نگي كه ضايع بشه،
يه چند تا سوال اولش بكن بعد
جوابو بگو .مسابقه شروع ميشه ،یارو
ميپرسه :جانداره؟ مجريه ميگه :نه.
یارو ميگه :مِريه؟ ميگه :نه .یارو ميگه:
جاندارمريه؟

المپ برای توالت

می رود و می گوید :ببخشید آقا ،
شرمنده ام  ،واقعا عذر می خواهم ،
المپ دارید؟!!
فروشنده  :آره پسرجان  ،داریم ولی
چرا این قدر معذرت خواهی می کنی؟
پسر :آخه المپ را برای توالت می
خوام!!

فارسي را پاس بداريم :

چنگال  :قاشق تابستوني -يكي بود
يكي نبود
كفش  :نفربر
كشتي  :تش خيس
آينه  :من درش پيدا
شيشه  :اونورش پيدا
حمام  :پاكستان
دگمه  :بستني
دمپايي  :منبر
سيم خاردار  :ديوار تابستوني
بچه گربه  :نيمكت
پاي گربه  :پاكت
قايق  :كفتر  -تشخیس
ماشين  :مراكش
پاك كن  :مالش بر دانش
مگس  :پرويز
بادمجان  :خيار عزادار
گوجه  :چراغ خطر ديزي
دماغ  :نفس كش
گوش كوب  :لهستان

پنی سیلین

کی ميره آمپول بزنه ميره تو درمانگاه
پيش پرستاره ميگه خانم من اومدم
آمپول بزنم پرستاره نگاه ميكنه
ميبينه پني سيلين داره ميگه آقاشما

آزادی
نش

روزی پسری به مغازه الکتریکی

رهی مااههن
اجتماعی ادبی،هنری

من بی تقصیرم این آقا یک دفعه
پیچید جلوی من
غضنفر با صورت حق بجانب رو به
جناب سروان کردوگفت :
جناب سروان باور کنین من خواب
بودم چطور یک دفعه پیچیدم جلوی
ایشون  .دروغ میگه جناب سروان.

آخرين بار كي پنيسيلين زدين ؟
ميگه ديروز پرستاره ميگه خيلي
خب آمپول رو ميزنن و یارو غش
ميكنه حالش بد ميشه و  ....بعد از
اينكه حالش رو جا ميارن پرستاره با
عصبانيت ميگه مگه نگفتي ديروز
پني سيلين زدي طرف میگه  :آره ولي
ديروز هم همينجوري شدم!

مقرراترانندگی

ناخنک به شعر شعرا
گفتم غم تو دارم . . .
گفتا درک دوباره . . .
گفتم که ماه من شو . . .
باشصت داد اشاره . . .
گفتم ز مهرورزان ؛ رسم وفا بیاموز . . .
گفتا بیشین بی نیم بااااا بد ریخت
بدقواره . . .
گفتم دچار عشقم . . .
گفتا بمیر دوباره . . .
گفتم وکیلم آیا ؟ ؟ ؟
گفتا که راااااا نداره . . .
گفتم که زیر پایم ؛ یک بنز کوپه دارم
گفتا عجیجم ؛ عجقم آره آره آره

بی تقصیر

یک روز دو تا ماشین با همدیگه
تصادف می کنن  .افسر راهنمایی و
رانندگی میاد ازشون می پرسه  :کدوم
یکیتون مقصرین ؟ ؟ ؟
غضنفر میگه  :جناب سروان من بی
تقصیرم .
افسر راهنمائی به نفر دیگه میگه البد
جنابعالی هم بی تقصیرین ؟
او جواب میدهد  :جناب سروان بخدا

یک روز یه سرهنگه داشته از یه یارو
امتحان رانندگی می گرفته ازش می
پرسه  :اگه یه نفر وسط خیابون وایستاده
باشه واسش بوق میزنی یا چراغ ؟ ؟ ؟
یارو میگه  :برف پاک کن .
سرهنگه فکش میفته میگه یعنی چی
؟؟؟
طرف میگه  :یعنی یا برو این طرف یا اون
طرف
سال خوشی برای همه شما آرزو می
کنم .
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 از حمایت و
همراهیتان سپاسگزاریم.

Azadi

Monthly Magazine

Subscription Request Form

مایلم نشریه آزادی را بشرح زیر مشترک شوم :
I would like to recieve AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00
Please bill me later
Last Name

My check is attached
First Name
Address:

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
Dear Supporter for subscription you can mail this form or send your Email to:
azadi@parsmassmedia.org
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چگونه ترامپ اطمینان
خاطر متحدان آسیایی را
جلب می کند؟
By: J. Berkshire Miller
 ...جیمز ماتیس اولین سفر بین المللی
خود را به عنوان وزیر دفاع ایاالت متحده
انجام داد .بیش از چهار روز در ژاپن و کره
جنوبی ،به دنبال جلب اطمینان مقامات هر
دو کشور نسبت به تعهدات واشنگتن به آنها
بود .بسیاری در شرق آسیا در مورد سمت
وسوی سیاست های ایاالت متحده نگران
هستند سیاست خارجی در دولت جدید
رئیس جمهور دانلد ترامپ ،نامشخص است.
او در طول مبارزات انتخاباتی خود ژاپن و کره
جنوبی را به عدم پرداخت کافی برای حمایت
نظامی آمریکا از آنها  ،متهم کرده بود و حتی
پیشنهاد داده بود که توکیو و سئول باید به
توسعه سالح هسته ای توجه کنند  ،به نظر
می رسید ،که ابرقدرت آمریکا درنظر داشته
تا ژاپن و کره جنوبی را که مدتی طوالنی
به او وابسته بودند به حال خود رها کند.
همانند مالقات ترامپ با شینزو آبه ،نخست
وزیر ژاپن درماه نوامبر و تماس های تلفنی
پرزیدنت ترامپ با مقامات کره جنوبی،
سفر ماتیس ،به مقامات دوکشورنشان داد
که دولت جدید آمریکا در تالش است تا
اثرات برخی از شعارهای مبارزاتی اولیه
ترامپ را خنثی کند  .زمان سفر ماتیس
حیاتی بود،بسیاری از ناظران منطقه ای
براین باوربودند که دولت ترامپ قصد دارد
با تمرکز بیشتر بر تهدیدات خاور میانه از
آسیا روی برتابد ..اما شاید مهمتر ازهمه لحن
ماتیس بود :وزیر دفاع آمریکا  ،متحدان را
برهمکاری بیشتر تحت فشار قرارنداد بلکه
بیشتر به دنبال اطمینان بخشیدن و گوش
دادن به آنها .بودکه این حرکت درستی بود.
واشنگتن به متحدان خود درشرق آسیا در
ماه های آینده نیاز دارد ،چون بدون شک
تنش دربسیاری از نقاط حساس این منطقه،
مانند شبه جزیره کره و دریای شرق چین
و جنوب چین افزایش خواهد یافت  .اواخر
هفته دوم فوریه  ،آبه و ترامپ در واشنگتن و
فلوریدا دیدار کردند .ترامپ نیز مانند ماتیس،
از نشست برای اطمینان بخشیدن به آبه
درموردتعهد واشنگتن نسبت به اتحاد خود با
ژاپن استفاده کرد.

به استراتژی ایاالت متحده در آسیا دو بخش
است .در زمینه امنیتی ،توکیو با ادعای ترامپ
مبنی بر اینکه ژاپن از مزایای تعهدمتحدین
واشنگتن بدون تحمل هزینه ای برخوردار
بوده است نگران است .ترامپ در زمان
مبارزات انتخاباتی خود گفته بود«:شما می
دانید ما یک پیمان با ژاپن داریم که برمبنای
آن اگر به ژاپن حمله شود ،ما مجبور به
استفاده از نیرو و قدرت کامل ایاالت متحده
برای حمایت این کشور هستیم »،ترامپ در
در ماه اوت  ،2016در طول مبارزات انتخاباتی
خود گفت « .:اگر ما مورد حمله قراربگیریم
 ،ژاپن درقبال ما هیچ وظیفه ای ندارد آنها
می توانند در خانه بنشینند و تلویزیون سونی
تماشا کنند ».
این اظهارات بیش ازآنکه خشم مردم را
برانگیزد باعث تعجب آنهاشد ..به دلیل اتحاد
ایاالت متحده و ژاپن در طول چند سال
گذشته ،ژاپن برای بهبود ظرفیت دفاعی خود
کار کرده است :مقامات ژاپنی در این راه به
سختی کوشیده اند .آبه اززمان انتخاب
خود در اواخر سال  ،2012برای اصالح
امنیت و دفاع ژاپن ،که از ساخت وساز کهنه
ای برخورداراست و در دوران پس از جنگ
جهانی دوم تحت اشغال ایاالت متحده پایه
گذاری شده تالش کرده است .دولت او
شورای امنیت ملی ایجاد کرده است ،که
برای اولین بار استراتژی امنیت ملی ژاپن را،

دیدگاهتوکیو

نگرانی های ژاپن در مورد چشم انداز ترامپ
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آزادی

طرح ریزی کردو از طریق اصالحات امنیتی
که در سال گذشته به اجرا گذاشته شد
انعطاف پذیری و استفاده از نیروهای دفاعی
خود ژاپن امکان پذیرشد .توکیو بسیاری از
این تغییرات را تحت مجموعه ای تجدید نظر
شده از دستورالعمل های دفاعی دوجانبه ،که
در سال  ،2015نهائی شد به مددهمکاری
امنیتی ژاپن با ایاالت متحده به اجرا درآورده
است.
در دیدار با آبه ،ماتیس مجددا بر تعهد «100
درصد »،ایاالت متحده از توکیو تاکیدکرد
وگفت واشنگتن بر تعهدات امنیتی خود
تردید نخواهد کرد .شاید مهم تر ،اینکه
ماتیس اطمینان مقامات ژاپنی را به این
نکته جلب کرد که که ایاالت متحده هنوز
هم جزایر سنکاکورا (که درچین به عنوان
جزایر دیائویو شناخته می شود  ،ومورد
ادعای چین نیز هست) تحت پوشش ماده 5
پیمان امنیت ایاالت متحده و ژاپن است ،به
این معنی که اگر این جزایر مورد حمله قرار
بگیرند .ایاالت متحده به کمک ژاپن خواهد
آمد .جزایر طی چندسال کانونی از تنش
بین چین و ژاپن بوده است .با وجود اطمینان
خاطری که ایاالت متحده به ژاپن می دهد،
چین همچنان به ماهیگیری و تجارت ،دراین
جزایر ادامه می دهد و قایق های گارد
ساحلی در اطراف مناطق در تالش برای
دفاع ادعای مالکیت خود بر آنها هستند..

از :نیویورک تایمز
انتونی جی  .بلینکن فب درنیویورک تایمز
مورخه  17فوریه 2017درمقاله ای تحت
عنوان  «:چرا معاهده ی اتمی ایران باید
پابرجا بماند» می نویسد :پرزیدنت ترامپ
درکنار نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو
در گنغرانس مطبوعاتی درکاخ سفید مخالفت
خودرا با معاهده اتمی با ایران اعالم داشت
وگفت  «:این یکی از بدترین قراردادهائی
است که نوشته شده است» و آن را «بی
اعتبار»« ،احمقانه» و «فاجعه آمیز» خواند..
ترامپ افزود نخستین اولویت او باید لغو
این قراردادباشد .قابل توجه اینکه یکهفته
پیش از آن مقامات ارشد دولت آمریکا  ،به
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،فدریکا
موگرینی گفته بودند که رئیس جمهور ترامپ
به طور کامل به انجام توافق متعهد است .
مقامات دولت به رسانه ها همان چیزی
را گفتندکه ژنرال فلین ،در زمانی که هنوز
مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود طی بیانیه
ای آتشین در رد این موافقتنامه گفته بود .
شاید هدف هیاهوی رئیس جمهور ترامپ
درحقیقت مخفی کردن به رسمیت شناختن
در حال رشد در درون دولت او باشد که
برخی باوردارنداین معامله خوبی برای امنیت
امریکا و متحدان این کشور است.وباعث
تاکید و تقویت تعهد ایران ،به معاهده منع
گسترش سالح هسته ای است .این معاهده
توانایی ایران را برای دست یابی به سالح اتمی
بسیار محدود می کند .این قرارداد شامل یک
رژیم بازرسی بسیار دقیق از اقدامات اتمی
ایران است که هزینه ی آن نیز با پول خود
ایران پرداخت می شود.
طبق نظر آدام  ،Szubinکه تا چندی پیش
سرپرست برنامه تحریم ها دروزارت خزانه
داری بود ،ایران به حدود  50میلیارد دالر
از پولهای مسدودشده خود دست یافت
(نه  150میلیارددالر ،که منتقدان برجام
ادعا کرده اند) ،واین مبلغ به مراتب کمتر
از نیاز رژیم ایران برای تعهدات مالی او -مانند
پرداخت حقوق کارمندان دولت ،حقوق
بازنشستگی ،بدهی ها و سرمایه گذاری در
زیرساخت ها ست  -که بالغ بر بیش از 500
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ا ُ سکاری دیگر برای اصغر فرهادی

م
در
باید پابرجا بماند؟
معاهده ی اتمی با ایران
چرا
یلیارد دالر است  .اما هر نوع عقب نشینی
آشکار از سوی دولت آمریکا ممکن است
موقتی و تاکتیکی باشد  -ونه یک تجدید
نظر استراتژیک .در حالی که جیم ماتیس،
وزیر دفاع و وزیر امور خارجه رکس تیلرسون
به وکیل مربوط به برجام گفته اند :مشاوران
ارشد کاخ سفید در واشنگتن.پیرامون این
قرارداد مذاکره خواهند کرد این مشاوران
هم متوجه حمله ای تهاجمی  -از طریق
عقب نشینی یکجانبه آمریکا  -که این کشور
را از ،شرکای مذاکره در روسیه و چین و اروپا
جدامی کند هستند و می دانند که درصورت
باطل اعالم کردن برجام آمریکا منزوی
خواهدشد نه ایران .
آقای بلینکن فب در ادامه ی مقاله خود می
نویسد :یکی از راه کارهای ترامپ ممکن
است مذاکره دوباره پیرامون تعهدات دوطرف
باشد .در مذاکرات مجدد باید دسترسی بیشتر
بازرسان به سایت های نظامی ایران گنجانده
شود.ویا مدت محدودی که برای فعالیتهای
اتمی ایران درنظر گرفته شده از قرارداد حذف
و بصورت دائمی درآید .ویا توانائی های
موشکی جمهوری اسالمی نیز درقرارداد
مجدد محدود شود.
با توجه به تالشی که در رسیدن به شرایط
موجود صورت گرفت و پیچیدگی هائی
که وجودداردبسیار بعید است دیگر امضا
کنندگان برجام به مذاکره دوباره تن دردهند.
ممکن است اگر ایران محدودیت های اضافی
را در برنامه هسته ای خود بپذیرد آمریکا
حاضرشود امتیازات بیشتری به ایران بدهد:
به عنوان مثال ،منافع اقتصادی بیشتربرای
ایران درازای محدودیت بیشتر دربرنامه
اتمی اش .اما بنظر نمی رسد دولت ترامپ
حاضر به دادن چیزی یا امتیازی به ایران
باشد .هدف اصلی از درخواست مذاکره دوباره
برای کند کردن پیشرفتهای ایران است که
درصورت پیچیده تر شدن اوضاع  ،واشنگتن
بتواند خودرا ازسرزنش ها دور کند.
روش دیگر این است که درموارد غیر هسته ای،
فشار بر ایران افزایش پیداکند تا در نتیجه
یک بحران مخالفان تندرو نسبت به معامله
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اتمی در تهران برپاخیزند و انجام این تعهدرا
غیر عملی کنند  -و اجازه دهند واشنگتن
اززیربار تعهداتش نسبت به برجام شانه خالی
کند ..آمریکا دراعتراض به رفتارهای اعتراض
برانگیز ایران با هیچ کمبودی مواجه نیست :
عالوه بر آزمایش موشک های بالستیک،
دولت جمهوری اسالمی کمک های مرگبار
به شورشیان حوثی در یمن می کند ،حمل
و نقل در خلیج فارس را با تهدید روبرو کرده
است  ،حفظ رژیم بشار اسد در سوریه،
پشتیبانی از حزب اهلل و حماس ،و پشتیبانی
از شبه نظامیان شیعه در عراق را دربرنامه
خودداردو سرانجام سرکوب مردم ایران
درکارنامه اوست .
درادامه مقاله می خوانیم که :دولت اوباما
می دانست توافق هسته ای ایران نمی تواند
جلوی فعالیت های نابکارانه آن را بگیرد لذا
مدتی طوالنی به تحریم های غیر هسته ای
داخلی و بین المللی ،ادامه داد وبرای اجرای
آنها بر همکاری های اطالعاتی ونظامی با
متحدان آمریکا در خلیج فارس افزود .اما
پرزیدنت اوباما همچنین به این نتیجه رسیده
بود که اگر جلوی فعالیتهای اتمی ایران
را نگیرد این فعالیت های نابکارانه بسیار
خطرناک تر و سخت تر درزیر یک چتر
هسته ای صورت خواهدگرفت که مبارزه با
آنها مشکل تر خواهدبود . .او بافشار اضافی،
مواظب بود تا شرکای بین المللی ما را
حفظ کند و از انحراف درتوافق هسته ای
جلوگیری بعمل آورد..
دولت ترامپ .می تواند برنقطه ضعف های
ایران فشار بیشتری وارد کند برای مثال،
می تواند تحریم هائی را که توسط قرارداد
هسته ای ،برداشته شده دوباره به عنوان یک
تخلف از توافق برقرار کند .ویامی تواند سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را به عنوان یک
سازمان تروریستی معرفی کند.که گویا هم
اکنون درشرف انجام این امر است .
سپاه پاسداران انقالب محافظ رسمی انقالب
ایران است ،با  100.000نیروکه به بخش
های هوایی ،دریایی و زمینی تقسیم شده
است و نقش بزرگی در اقتصاد ایران ایفا می

روزنامه نیویورک تایمز بین المللی درشماره ی
 27فوریه ی خود مقاله ای به قلم
 THOMAS ERDBRINKدرباره ی اصغر
فرهادی دارد که چکیده ای ازآن را برای شما
ترجمه کرده ایم :
اصغرفرهادی سازنده ی فیلم « فروشنده» که
فیلمش برنده جایزه اسکارشد برای ایرانیان
بیش از یک فیلمسازاست .

.

فیروز نادری دانشمند ناسا -و انوشه انصاری درمراسم اسکار

کند.و بازوی شبه نظامی بین المللی آن  ،بانام
سپاه قدس ،موتور اصلی تهران برای حمایت
از نیروهای شیعه در جنگهای نیابتی است.
دولت های بوش و اوباما ایران رادرلیست
کشور حامی تروریسم قرار داده بودندچالش
مستقیم با سپاه پاسداران انقالب به احتمال
زیاد باعث می شود فرماندهانش خود را
برای خروج ایران از توافق هسته ای آماده
کنندوهمچنین می تواند سپاه پاسداران را بی
درنگ به تجهیز شبه نظامیان شیعه در برابر
نیروهای ایاالت متحده در عراق بکشاند -و
یا به تعقیب کشتی های آمریکایی در خلیج
فارس برود و یا تنگه هرمزرا ،که از طریق آن
 25درصد از نفت جهان جریان می یابد ،
مسدود کند.
هر یک از این اقدامات می تواند به یک جنگ
کامل بیانجامد ،و در این صورت ،از دست
دادن قرارداد هسته ای ممکن است حداقل
نگرانی های آمریکا باشد.
آنتونی بلینکن فب ،.نویسنده این مقاله ،
معاون وزیر امور خارجه در دولت اوباما ،بوده
است.

آزادی

درکشوری که رسانه های خبری تحت کنترل
دولت فشارهای روحی وجسمی مردم عادی
و طبقه ی متوسط را نادیده می گیرند...،
آقای فرهادی  -با امتناع از شرکت در مراسم
اسکار بخاطر اعتراض به طرح منع مسافرت
به آمریکا ی ترامپ  -یکی از معدود کسانی
است که زندگی روزمره مردم را تشریح می
کند ..رضا حائری مستند ساز می گوید:

« او داستان زندگی مردم طبقه ی متوسط
را بازگو می کند آقای فرهادی با زبان آنها
حرف میزند .او ازتنشی سخن می گوید
که مردم هرروز درزندگی خود با آن روبرو
هستند بهمین دلیل است که او اینهمه
درایران طرفداردارد ».فرهادی ودوستاره
فیلم فروشنده تصمیم گرفتند درمراسم
اسکار حاضر نشوند .فرهادی درماه ژانویه به
هموطنانش گفته بود که بخاطر بی احترامی
به ایرانیان او به آمریکا نخواهدرفت  .آقای
فرهادی در نطق پذیرش اسکار خودکه توسط
انوشه انصاری خوانده شد گفت « :تقسیم
جهان به دودسته ی ما و دشمنان ما برای
ایجادترس است »
فرهادی همچنین برنامه تحریم مسافرت
به آمریکارا « غیر انسانی» خواند وخواستار
«همدلی» شد.
برای بسیاری از طرفداران کارگردان ایرانی
که می دانند ایران درحال ساختن کالهک
های موشکی است که با تظاهرات ضدغربی
همراه شود بردن این جایزه باعث افتخار
است ...

صفحه 7

سندی مهم بر

آینده نگری های
اردشیرزاهدی
دکترکاظم ودیعی  -پاریس

The Year
of the
Rooster

In Interesting
Times

( -)1نقل سخنان آقای زاهدی دراین نوشته نقل
به مضمون است والبته ایشان « برجام» نگفته اند
 ICFOA .گفته اند  .بهرحال نقل به مضمون
کمک به خواننده فارسی زبان است .
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مروری بر گفتگوی اردشیرزاهدی با
گریگوری کاپلی از نشریه
Defense and Forign Affairs
مورخ  2016/12/22که ترجمه ی آن
درشماره  84آزادی بچاپ رسید:
هرچند بظاهر مصاحبه است  ،اما سمت
وسوئی دارد.نه درحال  ،بلکه درفردا
وفرداها .به این معنی که ورای های
وهوهای جاری  ،آقای زاهدی استواربر
وقایع تأثیر گذار تاریخ ،جهشی درنگاه
خود به فردای منطقه خاورمیانه وخاصه
ایران دارد .این سند نوعی بیان نامه
(مانیفست) سیاسی است وهدف آن
بازکردن چشم های سیاسی خودمانی
هاست .وتذکری به سیاسیون غرب
که امروز درکار منطقه فرومانده اند،و
استعدادهای تجارتی وصلح وبرابری
ورفاه را درین سرزمین ها درنمی یابند.
***
اردشیرزاهدی بانگاه به سخنان ترامپ
در ایام مبارزات انتخاباتی اش نخست
برنمی تابد وسپس با متانت یک
دیپلمات کهنه کار می گوید)1(:برجام ،
حاصل یک سلسله مذاکره با توافق بین
ایران وآمریکا نیست  .بلکه قراردادی
است به امضای پنج عضو دائمی شورای
امنیت سازمان ملل به اضافه نماینده
دولت آلمان ( .)5+1پس نظر مخالف
یک امضا کننده مثل آمریکا الزام ًا به
معنای نظرشش امضا کننده نیست .
این نکته درسی است ظریف ودقیق،
ازسوی کسی که در دوستی اش با
طیف گسترده ی سیاسیون آمریکا طی
سالهای دراز و هم امروز تردید نیست .
ونیز ازسوی کسی است که آمریکارا
به دلیل تحصیالت  ،خوب می
شناسدوشناخته ی محافل است .
پس تذکری به مرد ثروتمند عجولی
که بهرحال رئیس جمهور آمریکاست
ونمی شود فرض کرد که مصاحبه بنظر

او رسانده نمی شود ،مفید است .
***
زاهدی بررضایت جامعه ی جهانی از
عقد قرارداد فوق که سالی پیشتر برآن
و اجرای دقیق آن می گذرد تکیه ای
کارشناسانه دارد.جوهر قرارداد دست
کشیدن ایران ازرفتن به تولید سالح
اتمی است که به تحقق رسیده است
وسازمانهای جهانی انرژی اتمی
درتأیید آن گزارشها کرده است که
اگر جز این بود دولت ایران موفق به
دریافت  15میلیارد دالر « بصورت
نقدوشمش طال» نمی شد)2(.
اردشیرزاهدی دردفاع ازسیاست های
ایران والئی نیست  .او از دورشدن خطر
واز میان رفتن وحشت را دقیق ًا ملموس
می داند و آن را توفیق می بیند .مسلم ًا
آمریکا یا هریک از اعضای اعضای 5+1
وحتی ایران ممنوع از خواستن جرح
وتعدیالت دربرجام نیستند

Interviewing Zahedi

ولی درهرمورد  ،اجالس  5+1وایران
ضرورت دارد .ترک این قرارداد ایران را
باز به ازسرگیری کار رفتن به سالح
اتمی را ممکن می دارد پس مسئولیتی
برای  5+1است .
اردشیرزاهدی واقع بین است وقراردادرا
محور وپایه ی حل بسیاری از معضالت
منطقه می بیند.
اوبرموافقت روسیه وچین وفرانسه
وحتی انگلستان وآلمان باورندارد  .پس
آمریکارا به استفاده از فرصت می سپارد
ورفتن به باز ازسرگرفتن تجربیات علیه
ایران را بمعنای آن می داند که از ایران
که استعداد جغرافیائی اش در پُل بودن
است عالم ًا صرفنظر شود.
واقعیتی است که ایران پل اتصال
شرق به غرب و شمال به جنوب است.
ایران کلید ثبات در خلیج فارس است
.ودرزمان شاه آمریکا بواقع توانست
تعادل وروابط جنوب ایران وسعودی را

آزادی

1, 2017

داشته باشد .واین همان چیزی است که
امروز نیازمند آنیم .برای برقراری رابطه
ایران وآمریکا زمان زیادی صرف شد
وهنوز هم زاهدی به آمریکا توصیه می
کند تا موضع آمریکا در جهت بازسازی
دموکراسی باشد .وما می دانیم که
دراین منطقه مردم به پیشگامی ایران
باوردارند.ونیز بسیاری به ایام تحریم ها،
رهبری را در کار دموکراسی دنبال
کردند ودرنهایت دوستی و ثبات
وعادی شدن ،هدیه شایسته ای است
برای آمریکا.

ایران
زاهدی دراین مصاحبه از ایرانی حرف
میزند که گوئی در ذهن غرب وجود
ندارد .نخست می گوید  :من اعتماد
زیاد به ملت ایران دارم زیرا آنها درکی
دارند از ریشه های خود ومیدانم که آنها
مایلند به خود و ملیت خود بازگردند و
فکر می کنم  20تا  25سال دیگر چنین
شود.اگرچه وقتی شاه ،ایران را ترک می
کرد من می دانستم دیگر به عقب بر
نمی گردیم اما ما ازاین قبیل چیزها
بسیار دیده ایم :حمله ی مغول  ،حمله
عرب  ... ،ما حتی بعهد کوروش بزرگ
از حقوق بشر حرف زده ایم ماهمیشه
ثابت کرده ایم قادر به پیشرفت و تفکر
علمی هستیم  .ما همیشه با همه مسائل
دربرخورد اشتغال خاطر بوده ایم .
واینک  38سال بعداز عصر پهلوی
باوردارم آماده ایم جای خود رادردنیا
بازپس گیریم  .زاهدی دراین گفته ها
فقط یک ایرانی وطن پرست وصمیم
نیست بلکه از دیدی مسلح به داده ها
برخورداراست  .این است که با جرأت
غیر عادی ازمدت زمان  20تا  25سال
حرف می زند  .می شود گفت ذهن تیز
او متوجه انتهای «برجام » است ؟!
( -)2هرچنددولت ایران مدعی دریافت 115
میلیارد دالر از محل دارائی های توقیف شده
است ودولت آمریکا درامیددریافت غرامت ها
و محاسبه آن است .

شماره  -86سال هشتم

اما او دالیل دیگری هم دارد ،از جمله
باالرفتن جمعیت ایران از  36میلیون
نفر طی  38سال به کمی بیش از 80
میلیون نفر امروز است .والبته افزایش
تعداد باسوادان وتحصیل کرده های رده
دبیرستان ودانشگاهها که  65درصد
کل جمعیت را تشکیل می دهند .بنظر
من به سودغرب وجوامع غربی است
ونیز بسود د َول غرب است تا اهمیت
این نکته را واین واقعیت را باز شناسند
که ایران بعنوان قدیمی ترین کشور
متمدن جهان به هویت ملی خود باز
می گردد.
ماطی دوقرن گذشته رنج بسیار کشیده
ایم از دخالت ودست قدرتهای بزرگ
ازجمله  :روسیه  ،بریتانیا وفرانسه اما
این دوره مقارن ضعف قاجاریه بود و
صدسالی مارا عقب انداخت  .واینک
ایران بواقع آینده خوشی در پیش دارد.
ازسوی دیگر  60درصد کل جمعیت زیر
سی سال است وسی میلیون تحصیل
کرده در اشتغال است .ودرجامعه زنان
از هرسه نفر دوتن باسواد ودرس
خوانده است  .رهبری کشور درآینده
بدست این نسل است که معماران
فردای ایران اند ومن به آنها مفتخرم .
زاهدی فقط یک ایرانی مغرور به
گذشته ایران نیست وی قدرت های
بزرگ را متوجه نسلی می کند که بسیار
متفاوت اند از نسلی که انقالب کرد.
متفاوتند در حجم اطالعات و دقیق اند
در تماشای دنیای امروز و مجهزند به
تجارب جنگی و پسامد شورش ها
ومعجز فناوری ها و ذوب عقده ها.
شرط مهم اردشیرزاهدی داشتن
رهبرانی است برآمده از نسل جوان
مورد بحث و آنها مسلم ًا تصمیم خواهند
گرفت .
زاهدی برمیگردد به مسئله ای که شاید
درذهن همه هست وآن امر مذهب
است که درایران از اهمیت بسیار
برخوردار است  .اما ایرانی عنصرروشنی
است  .وی می داند که حرمت اقلیت
های مذهبی را دوست داریم وبه آنها
هم مفتخریم  .ما دیدیم که در 1953
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آیت الهی به نجات شاه کمک کرد.
بنیادگرائی وجود نداشت  .سنی وشیعه
ومسیحی ویهودی در همزیستی ها
بودند .واقوام مختلف نیز .ما پادشاهان
بد و پادشاهان خوب داشته ایم
همچنین آیت اهلل های بدوخوب
وهمیشه محترم داشته شده اند.
این است ویژگی قالب فرهنگی ایران
که حرمت آیت اهلل و شاهان خوب وبد
را بهر حال داشته وتحمل کرده اند.
زاهدی به مقوله ای وارد شده که نفی
جامعه شناسی نیست وممد آن است
ولی سخنش تازگی ها دارد.
درجائی  ،درپاسخ به سئوالی  ،زاهدی
نزدیک شدن ایران و سوریه و اسرائیل
ومصر و اردن هاشمی وعمان ولبنان و
فلسطین را ممکن تشخیص می دهد.
وبرنظر سئوال کننده که نزدیکی کشور
های غیر بنیادگرا را در پس گوش دارد
یمن را اضافه می کند که امروز درچنگ
عربستان سعودی است .

کردها
 درشرایطی که نخست وزیر کردستانعراق بدنبال سخنان یکسال پیش
مافوق او آقای بارزانی حرف از استقالل
کردستان خودمختار عراق میزند
 درشرایطی که اردوغان دراوجخشونت رفتاری و نفی کردهای ترکیه
است
 درشرایطی که که کردهای سوریه بابهره از بحران در تمرین خودمختاری
اند...اردشیرزاهدی از کردهای ایران
وکردستان ایران از زاویه ای حرف می
زند که انکار ندارد .او می گوید :کردها
قدیمی وباستانی ترین وخالص ترین
ایرانیانند .مادها کرد بودندونخستین
سلسله ی پادشاهی را در  2800سال
پیش در اکباتانا تأسیس کردند .ایران
همیشه روابط خوبی با کردها داشته
است  .درگذشته ما به کردهای عراق
هم کمک کردیم  .بهرحال بسمت دادن
اختیارات محلی می رویم  .اومی گوید
درترکیه به جنگ داخلی باور ندارم.

این امر موجب دوشقه شدن کشور
می شود .بعضی کردها طالب استقالل
اند ،نوعی خودمختاری محلی  .بله .
زاهدی به کشورکردستان نمی تواند
فکر کند بسبب ریشه ها  .واردوغان
به خودمختاری هم بدبین است ازترس
رفتن به استقالل و تجزیه .
ایران زاهدی  ،درزمان مسئولیتهایش
دربهترین سطح از حسن همجواری ها
برخوردار بود .طعم خوش آن وضع در
ذائقه او ونسل اوست  .بقول او بعقب
نمی شود برگشت  .اما به جلو رفتن هم
وسعت دید وآمادگی ذهن وخواندن خط
زمانه را الزم دارد .کردها برخالف آنچه
فرض شده دراذهان غربی ها بین خود
اختالفاتی دارند..صدام واردوغان ُکرد
ُکشی ها کردند .کردها سنی اند .ترکها
نیز .عراق صدام نتوانست بااین پدیده
آنهارا باوطن بین النهری در وحدت
بدارد .شاید هم نفت  ،کردها را به فکر
خودمختاری برد!! اما محافل خاصی
بعداز اشغال عراق بعهد جرج واکر بوش
به خود مختاری رفتن کرد عراق را
یک سویه دامن زدند .ساختار قبیلوی
کردها درکل سرزمین ها مانع وحدت
نظر آنهاست اما زاهدی انساندوست
ووطن پرست به همزیستی اقوام باور
عمیق دارد.
بهمین دلیل  ،به ریشه ها تکیه دارد
وشاید ریشه ها ی خوداو به اکباتان
باستانی برسد .؟!
درمورد ترکیه می گوید روابطی عالی با
آن برادران ترک داشتیم .ولی فورا ً آن
ترکیه وآن برادران را از ترکیه وترکان
تحت فشار امروزی اردوغان سوا می
کند.

عمان
زاهدی عمان وحکومت آن سلطان
نشین را خوب می بیند .ارتباطات
گسترده او باسران عمان بجا واقتصاد
خوب عمان مورد قبول اوست .ولی
میگوید اگر کمک ایران درجنگ
ظفار نبود شاید عمان سقوط می کرد.

آزادی

عربستان
زاهدی از دوستی شاه ایران وبرادری
ها باعربستان سعودی متحد مهم
آمریکا به نیکی یاد میکند .اما فورا ً
به معضل بزرگ جمعیت مهاجر که
برای کاریابی به این کشور آمده
اند و «گاه تشویق به آمدن شده اند»
می پردازد.ومی گوید این جماعت بی
هویت ها  48درصد سکنه عربستانند.
ودرفقر می زیند.یا با حقوقی کمتر از
 1000دالر ونیز وجود هزار شاهزاده
 ...پس عربستان به حمایت غرب
محتاج است و دوستی ها وبرادری ها
اردشیرزاهدی رابرحقایق امور منطقه
کور نمی کند ومیداند که عربستان،
زاده ی سقوط عثمانی در  1932به
ضرب شمشیراست  .پس این کشور
درفقدان تعلیم وتربیت است .ومخالفان
زیرزمینی دارد ومعلوم نیست چه برسر
اردن هاشمی وسوریه ویمن خواهد آمد.
معهذا درچشم زاهدی اردن هاشمی
وضع بهتری دارد ازباب سران سیاسی
که میدانند چگونه ازپس حوادث برآیند.

سوریه
نگاه زاهدی به سوریه صمیمانه
وحرمتگذار به تمامیت ارضی واستقالل
آن کشوراست  .او به بازگشت سوریه
ای های مهاجر به خانه وخانواده فکر
می کند.

تغییرمرزها
زاهدی ابدا ً به امر تغییر مرزها در
خاورمیانه که رسانه های غرب با اشاره
به قرارداد  Sykes-Ticot :بسیار
از آن حرف میزنند تا به ما برسانند که
روزگار دیپلماسی  Gunboatسرآمده
است  .برعکس از جنایات ضد بشری که
دریمن جاری است وعربستان را مسئول
بقیه درصفحه 48
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آمریکایی که ما شناخته بودیم اینک
پشت ابر سیاه د ،زیر گردودوالخ
گروهی از بخود شیفتگان پنهان
است .
آن دستهای سخی که هنرمندی
را مأمور ساختن مجسمه ی آزادی
کردند تا برآن بنویسند:

Give me your tired, your poor, your
huddled masses yeaning to breathe
free,
The wretched refuse of your teeming
shore,
Send these , the homeless, tempesttost to me,
I lift my lamp beside the golden
!door

نه قصد دلبری سیاسی بسود سران
ونه
دوراندیش آمریکا داشتند
درانتظار معجزه ای بودند .آنها دل
به این امید بسته بودند که دراین
سرزمین بکر  ،جنایات تاریخی
دوقاره اروپا وآسیا از باب استبداد
جنگ آفرین و استعمار محیل
وتبعیضات زاده این دو تکرار نشود.
ولی شاید قدری از « ساده لوحی»
درآنهتابود که برناردشاو آن را افشا
کرد وگفت  :هرجا بزرگی بمیرد
مجسمه ای ازاو می سازند.
و کارما که دورادور برای قدری
دموکراسی له له می زدیم به آنجا
کشیده ه که نا گزیریم پیش خود
نجوا کنیم «:صدرحمت به کفت دزد
اولی » ...زیرا صدای رهبر بنیادگرائی
مثل نایت اهلل خامنه ای این روزها
بلند است دراین باب که  « :دیدید
ما گفتیم به آمریکا نمی شود ونباید
اعتماد کرد»...
پس ایران به هرحال سر نهاده به
اجرای دقیق « برجام» تا بهر بها
وهزینه که باشد آنچه را الزمه
دفاعش است بدست آورد.
نظم جدید آمریکا تنها درشبح
تندوتیزی های یک پُرکیسه « تازه
از راه رسیده » خالصه نمی شود زیرا
هرقدرهم مثل یک سگ ماهی لیز از
چنگ قانون مداران در رود بازهم
درچنگ همانها جان خواهد کند.
اما تأسف جانکاه زنان ومردان
مشتاق  ،وطن دراشغال بنیادگر ها یا
در تهدید آنها بجاست  .تا خود بخود
ببرکت ترامپ های قدو نیم قد در
همه جای جهان عمر بدی و بد کنشی
های سیاسی به درازا رود.
دراروپا همانها که تا چندسال پیش
منکر جنایات هیتلری بودند ودرپناه
دموکراسی شادمان نشر افکار خود
بودند ولی محروم بودند از دسترسی
به یک کرسی نمایندگی  ،امروز
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درسایه ی نورافکن ترامپ ونظم
جدید یاران متعصب تر و کاسه های
گرم تر از آش در آستانه ی رسیدن
به ُگل قدرت سیاسی اند.
رژه ی سرمایه داران اروپائی در پشت

چون قراراست قراردادسودآوری بین
دو کشور به امضاء برسد.
محکوم داشتن خط مشی ترامپ
دیگر جائی ندارد درهیچ گوشه از
جهان صدائی از مسئوالن در تأیید

مهاجر نیاز دارند..
 نشانه های مقاومت بصور مختلفدراروپا و آمریکا فراوانندولی باید
صبر کرد تا ماه عسل ترامپ سرآید
 ،تا هرچه در چنته دارد بیرون ریزد

بحران ها مقاومت برانگیز می شوند
دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

*کاهش مالیات که ترامپ وعده آن را می دهد
آمریکارا دچار کسر بودجه خواهد کرد.
* درمورد طرحهای بزرگ ساختمانی بعید نیست
درکنگره اختالفاتی رو کند.

درهای برج های ترامپ یا ُکرنش آنها
درحضور او گوشه ای از آن بازتاب
آتشکده ی جهنمی شیفتگان زر
و زور است زیرا دربازگشت به وطن
اروپائی خواروخسته خود بسبب
بحران ها و بدهی های دولتی نغمه
ای سر می دهند دراین مایه که « :
رئیس جمهور جدید آمریکا آنطورها
هم که شایع است نیست ».
مباشری دروصف اربابی
گوئی
درسخن است .
والبته نمی شنود صداهارا .والته نمی
بیند رشد حرکات افراطی را .وحس
نمی کند ضرورت حساس بودن را
بررنج مهاجری که همان محافظه
کاران  ،همان نومحافظه کاران و
همین برکشیده شده های ترامپ
درگذشته مهاجر امروزی را ازوطن
آباء واجدادی خود فرارداده اند.
بهمانگونه که بانوترزا می نخست وزیر
انگلستان در نمی یابد چرا 1,700,000
نفر بیانیه ای را امضاء کرده اند که
ترامپ بخاک انگلستان پا نگذارد..

رفتارو گفتار ومشی سیاسی او شنیده
نشده است .
مهم  ،شنیدن یا حداقل دیدن
حرکات مقاومتی است .تا نشرو پخش
زهر ترامپیسمدربیرون از مرزهای
ایاالت متحده متوقف شود .
دراین باره نگاه کنید به آنچه نخست
وزیر کانادا همسایه ی دیواربه
دیوار آمریکا گفت درباب پذیرش
مهاجران از هرجا  .از هر رنگ  .با
هردین ومذهب  .مانند او دراروپاهم
هست ولی صدای کانادا رساترین
بود .کانادا یک کشور اسنثنائی
است ازباب تقیدی که به انگلستان
دارد .وازباب هم افقی های سیاسی
جهانی با آمریکا طی تاریخ معاصر.
دالر کانادا اینک  30درصد کمتر از
دالر آمریکاست  .واین هم آن نخست
وزیر شجاع را نترساند .زیرا خوب می
داند مهاجر کیست  .ومهاجرین چه
سرمایه ای برای هرکشورهستند بجز
آن کشورها که جمعیتشان درکل پیر
است و از مهاجر میترسند و ضمن ًا به

آزادی

و از پس تابستان  ،سیمای واقعی او
وعیار دموکراسی آمریکا رو شود.
 معهذا باید دید چه می اندیشند  .تاهمین جا برترین متفکران اقتصادی
که پیوسته متعهد صداقت خودند.
ازجمله اظهارات ژوزف استیگلیز
 J.Stiglitzمی گوید:
 وابستگی زیادی به ایاالت متحدهزیانبار است .
 رئیس جمهور آمریکا باورداردبراینکه حقیر داشتن دیگران موجب
بزرگ داشتن خوداو می شود.
 فرصت یکتائی است اینک  ،تا اروپانقش بسیار مهمی را درجهان بازی
کند)1(.
وی وهمتای او  G. Giraudبراین
عقیده اند که فریب دامگستران
پوپولیست رانباید خورد.
 آنها اعتدال را در جهانی شدن هاتوصیه می کنند.
( -)1مصاحبه استیگلیز و  G. Giraudدو
اقتصاددان شهیر با لوموند سوم فوریه 2017
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و اضافه می کنند:
 کاهش مالیات که ترامپ وعده آنرا می دهد آمریکارا دچار کسر بودجه
خواهد کرد.
 ترامپ شاید قدری کار ایجاد کندولی جبران فقدان کارهای ازدست
رفته را نمی کند «.اشاره به کارسپاری
بعضی صنایع آمریکا به مناطقی در
مکزیک» ()2
 درمورد طرحهای بزرگ ساختمانیبعید نیست درکنگره اختالفات رو
کند .معهذا اگر هم تصویب شوند
ترامپ بهمان مشکلی میرسد که
اوباما درآغاز کار خود با آن روبرو
شد
 دنیا با موجودی دالری خود با دالرگران مقابله می کند.
***
درد ترامپ ازبابت  20درصد اضافه
صادرات مکزیک به ایاالت متحده
 ،دوبرابر است وقتی بدانیم که
دشمنی او با اروپای متحد برسر
قرارداد تجارت آزاد درساحل شهر
شده است به  7درصد اضافه صادرات
اروپای متحد به ایاالت متحده ()3
اگر آمریکای متحد چیزی جز اسلحه
ندارد تا به مکزیک واروپا صادر کند
گناه از آنها نیست .
 آمریکا در کمبود مالی است به 46پایگاه نظامی این کشور دراروپا و
ترکیه وهزینه آن .
 برچیده شدن بساط ناتو به سوداروپاست وروسیه به اروپا حمله نمی
کند.چون با آن ودرآن می زید.
 آمریکا با آنها که درلیبرالیزماجتماعی همپائی اش کردند بیهوده
می بُرد و با آنها در می افتد()4
 هانری لورانس کارشناس برجستهخاورمیانه در مصاحبه ی خود با
لوپوئن مصوبه ضد مهاجرت ترامپ
را عین حمله به کشورهای عرب می
بیند.
 ترامپ مدعی است اروپا ی متحدمبارزه ای علیه تروریسم نکرده است
 .البته بقول نیویورک تایمز در اوایل
ماه جاری  ،ایشان اهل تاریخ نیست
 .نه اروپارا می شناسد ونه خاور میانه
را  .قدری از آمریکارا شاید.
 آمریکا قهرمان هزینه های نظامیاست  .این کشور خود مایلبه اینکار
است پس خود بپردازد.
اروپای متحد در ج ّو کنونی که ترامپ
( -)2نگاه کنید به مقاالت قبلی
( -)3مجله معتبر  Le Pointدوم فوریه 2017
بررسی R.Cunert :
( - )4مصاحبه مشاور جرج واکر بوش
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آفریننده ی آن است خودرا درتهدیدها
حس می کند .اما تهدیدهای دیگر هم
هست  .از جمله ازسوی اردوغان وپوتین
که مایلند اروپای متحد متالشی شود
.پس درهمدلی هایند با احزاب افراطی
و مضایقه از وامهای الزم به آنها ندارند...
رئیس جمهور فرانسه قوی ًا معتقد به
مقابله ها و مقاومت ها است  .وبانومرکل
در تأمل است زیرا  70سال بافته های
سیاست خارجی آمریکا درآستانه ی
دگر گون شدن است .
آن قطعیت که درباره ی همکاریهای
پوتین وترامپ در جو مبارزات انتخاباتی
ترامپ مشاهده می شد دیگر وجود
ندارد  .بجز قضیه ی موشک تهران که
پوتین آنرا باستناد برجام تأیید کرد
آمریکا ی ترامپ ازباب دخالت های
روسیه به این کشور مظنون است.
ترامپ که خودرا در هر قضیه ودر
هر بند از برنامه هایش حق بجانب می
پندارد با مخالفت سازمان ملل ازباب
مصوبه مهاجرت ها بسیار درفشار است .
حتی با آن همه خوش رفتاری با بانو
« می » بعدازآن  1/7میلیون امضاء
علیه ورود او به خاک انگلستان اینک
از این کشورهم ناراضی است .
ترامپ متحدی بنام عربستان دارد که
با یمن درجنگ بود اینک خوداو یعنی
ترامپ دستور حمله هوائی به یمن را
صادر می کند .به این ترتیب ترامپ
از یکسو اعراب را می کشد وازسوی
دیگر منتی می نهد برسعودیان تا
هرچه بیشتر دست بردرآمد نفتی آنها
نهد .ودرپناه این سیاست بنیادگرائی
سلفی ها را جسم وجان می دهد .سیل
اعتراضات ملی بعید نیست به انشقاق
های خطر زائی در جامعه ی آمریکا
منتهی شود .زیرا این جامعه دردرون
خود همیشه افراط هارا دارد وامروز
فرصت کافی برای ظهور تازه پیش روی
آنهاست  .ترامپ مردی بغایت سخی
است  .زیرا نان درسفره ی ماجراجویان
جهان گذارده ومیگذارد.
از بعداز صدام  ،برای نخستین بار
نخست وزیر عراق مقابل تصمیمات
ناجور رئیس جمهور عراق قد علم
کرده است  .آرزوی مردم هم این است
که عراق بعد از بازپس گرفتن موصل
واعتراض به ترامپ به وحدت ملی رود
تا این سرزمین تاریخی به عزت ملی رو
کندو با همسایگان به هماهنگی های
سیاسی برسد.
***
مردان ترامپ  -خواهیم دید -رفته
رفته به جای ترامپ تصمیم خواهند
گرفت  .مردانی از جنس بانن که
سرمقاله نویس نیویورک تایمز در

روزنامه اول فوریه اورا رئیس جمهور ؟
به کنایه و سئوال لقب دذاده است
پل کروگمن (برنده جایزه نوبل  -استاد
اقتصاد) می گوید :آقایان در کاخ سفید
مثل بچه ها دربازی قداره بندها عمل
می کنند()5
برهم زدن روابط آمریکا با چین و
مکزیک واتخاذ سیاست هائی که
تجارت جهانی رابرهم زند بقول گروگمن
موضوعاتی اند که منتهی به تخریب و
انفجار می شود .گمپانی های آمریکا نیاز
دارند به وارداتی تا بعداز رسانیدن آنها
به ارزش اضافی آنهارا با حداکثر سود
ممکن صادر کنند  .باید به مذاکره رفت
نه به جنگ .
گروگمن پیشنهاد می کند تا « شورای
امنیت تجاری » در اروپای متحد
درسطحی بسیارباال تأسیس شود تا
اروپای متحد به مقاومت رود.
مالحظه می کنید اروپا رفته رفته خودرا
آماده می کند تا با مذاکره با چین جا
خالی دادن های آمریکا را درکشورهائی
مثل مالزی  ،ویتنام  ،فیلی پین  ،وده
کشور دیگر راپُرکند .باین معنی که
اروپا باید به سالح الزم مسلح شود و
به جنگ اقتصادی برود.

آنها که خالف جریان آب شنا می کنند
ماجراجویند نه شناگر.
( -)5به نقل از لوموند سوم فوریه درمقاله وینسنت
گرت
( -)6فرارسرمایه ها از چین شاید موقت ًا به تخفیف
بحران در انگلستان صراف کنونی کمک کند.

عقد قراردادهای جدید
ترامپ باهر کشور به عقد قراردادی تازه
خواهد رفت  .این در خط فکری اوست
که با هر کشوری جداگانه کنار بیاید.
تا در هر مذاکره کننده درموضع ضعف
وانزوا باشد.
شاید از انگلستان شروع کند که نخست
وزیر آن کشور دربدست آوردن دل او
درسفرش به واشنگتن بسیار کوشید
( . )6وی با کانادا که سیاست مهاجر
پذیری اش ضد سیاست ترامپ است
مسئله ها دارد .ودرمورد مکزیک بیش
از اینها .ترامپ با اروپا به مالمت خواهد
رفت ولی بیمناک مقاومت اروپاست .
پس درمورد ناتو کوتاه خواهد آمد.

دنیا در 2035
آخرین گزارش سیا که نگاه سیا را
برجهان تا سال  2035نشان می دهد
دردست ترامپ است  .اما به نشر عام هم
رفته است  .ترامپ آن را نمی خواند ولی
با نون آن را خواهد خواند..
اروپا درمعرض موج تازه ی مهاجران
است  .کنفرانس مالت دل خوش کنک
است آنها خواهند آمد و در بعضی
کشورها پذیرائی هم خواهند شد.

آزادی
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دنباله ی  19 :مه 1992
واالگهر آزاده زنگ زد ازاوضاع
مادرش سخت نگران وشاکی بود .رضا
گلسرخی بکلی اوضاع را قبضه کرده
است وحاال می گوید پول دراختیارش
نیست  .پس پولها کجاست؟ گویا
سپرده اند دست آقای هوشنگ
انصاری  .مقرری آزاده بکلی قطع شده
است  .نمیداند باألخره چه میشود؟
دراین میان اداره ی مالیات فرانسه
هم  500هزارفرانک مطالبه می کند.
آزاده می گفت درجوالی واالحضرت
اشرف به فرانسه می آید وخیال دارد
خانه ماریا و انصاری بماند .گفتم مگر
اموالی از واالحضرت باقیمانده است
که اینهابرای آن برنامه چیده باشند؟
گفت بلی هنوز خانه ی جنوب فرانسه
ویک چیزهائی باقی است که دارند
برایش نقشه می کشند.

 5جون 1992
ثابت باقراُف که درکابینه آینده
آذربایجان (پس ازانتخابات  7جون)
یا نخست وزیر است یا وزیر بازرگانی
و نجف نجف اُف صاحب روزنامه
آزادلیک ووکیل پارلمان هفته ی
پیش شام مهمان من بود ند  .آقای
فرید فرهنگی (صاحب بندرآزاد
ترابوزان ومدیر مؤسسه گالریا و فیم
سیتی مرکز تفریحات) وحلیم نیزی
و برادران بابیوردی مهمان بودندشب
موفقیت آمیزی بود  .فرهنگی یک
اتومبیل مزدا ی نو هدیه کرد تا
بنفع کمک به انتخابات فروخته
شود .دوروز قبل یکنفربه اسم ایوان
بار ازواشنگتن زنگ زد که از طرف
روابط خارجی سنا مشغولتحقیق
درباره ی روابط واالحضرت اشرف با
جان شاهین است و همچنین پرسید
مردی بنام Eddyکیست ( این نام
مستعار رضاگلسرخی درارتباط با
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جان شاهین بود که منجر به یک
کالهبرداری  40میلیون دالری شد).
درباره روابط واالحضرت اشرف با
سیروس هاشمی وویلیام کیسی هم
سئواالت می کرد.

 23ژوئیه 1992
دوسه روز است تب دارم Ellen
وابراهیم برای خرید به ساری یر رفته
اند .با صاحب خانه نتوانستیم بسازیم
وروز  29ماه بخانه ای که بهیچوجه
خصوص ًا از حیث پرستیژ ظاهری
با خانه ی فعلی قابل قیاس نیست
اسباب کشی می کنم  .البته راحتی
دارد آبرومند است ارزان هم هست
الن این آپارتمان را خیلی دوست
داشت  .صبح ها ازباغچه گلهای رز و
هورتانسیا می َکند وساعتها با باغچه
مشغول بود وشبهاترجیح میداد
درخانه بمانیم  ...بافرید فرهنگی به
توافق رسیده ایم درمورد کارخانه ی
آلمینیم که اگر با مداخله ی ما درست
بشود  6درصد کمیسیونبدهد .پس از
اسباب کشی ممکن است بافرید به
باکو بروم  .البته دراین فصل بسیار
گرم ومرطوب وپراز پشه است .
کمیسیون خارجی سنای آمریکا
نامه ای به من فرستاده ودرباره
ی روابط رضا گلسرخی باجان
شاهین وسیروس هاشمی وعده ای
دیگر اطالعات خواسته است  .به
آزاده اطالع دادم و به رضاگلسرخی
خبردادم دستپاچه شد ونامه ای تهیه
کرد وفرستاد که من آن را درجواب
بفرستم ولی البته اعتنا نکردم وآنچه
الزم بود نوشتم تابلکه این ژیگلوی
دزد به مکافات برسد .پریروز ازسنای
واشنگتن زنگ زدند که رضارابرای
توضیحات خواسته اند .اضافه کرده
اند که نام شما بکلی محفوظ خواهد
ماند.
تجارت
وزیر
باقراُف
ثابت
واقتصادونفت درکابینه جدید باکو

آزادی

شده است  .امیدوارم دراوایل اوت
بافرید فرهنگی برویم باکو بلکه
قراردادی امضا شود.تصمیم دارم
خاطرات  11سال اخیر را خصوص ًا
واالحضرت
درمورد جریانات
اشرف  ،ژیگولوهای اطراف او که
میلیاردهادالر را باال کشیدند بیک
مجله آلمانی بفروشم  .با آزاده
صحبت کرده وگفته ام میخواهم
آبروی رضا گلسرخی را ببرم و
اوگفت پشتیبانی مرا دارید.

 21فوریه 1993
اوایل نوامبر سال گذشته پیرو تلفن
های مکرر آزاده که با بی پولی روبرو

پاریس آمدو درالبی هتل جرج پنجم
قرار گذاشتیم وازآنجابه یک بانک که
تابلودرآنجا نگهداری می شد حرکت
کردیم  .قب ً
ال ازاو یادداشت گرفتم
که اگر تابلو رافروخت  5درصد بمن
بدهد .من درخیال سه میلیون فرانک
قیمت تابلو خوابهای خوش می دیدم
تابلکه از گرفتاری مادی شدید و
نگرانی واضطراب حاصل ازآن رهائی
یابم .
آزاده را دریک کافه نزدیک بانک
مالقات کردیم وازآنجا ببانک رفتیم
.تابلورا دریک اتاق آماده کرده بودند.
واقع ًا تابلوی زیبائی است وزنی را
درحال فرار ازسیاهی ها نشان می
دهد .ویلیام تابلو رابایک دستگاه

این عکس را من و الن درمدرسه گاالتاسرای بنا به معرفی فریبا عظیمی
گرفتیم وکارت کریسمس ما برای  1991و 1992شد وخیلی هم موفقیت داشت
است ومادرش تمام مقرری اورا قطع
کرده است قصددارد یک تابلو از آثار
مکس ارنست رابفروشد وبکمک من
نیازدارد عازم پاریس شدم  .وخانه
ماریا ماندم برای فروش تابلو به
کارول و برایان درانگلستان تماس
وآنهایک واسطه
تلفنی گرفتم
فروش تابلو بنام ویلیام توبلیه
معرفی کردند  .به ویلیام زنگ زدم .
اظهار عالقه کرد  .قرارگذاشتیم وبه

بررسی کرد ومعلوم شد روتوش نشده
است وخیلی آن را پسندید  .قرارشد
برگردد ویک مشتری برای تابلو
بیاورد .منهم خوشحال شدم ویک
خاویار که از استانبول آورده بودم
باو دادم که برای کارول و برایان ببرد.
روزی که بپاریس رسیدم ماریا
خبرداد که کارلوس دوست برزیلی من
که با یک دختر جوان فرانسوی ازدواج
کرده درپاریس است  .تلفن زدم وروز
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یکشنبه درپارک  Precatalonباماریا
وآناهیتا بدیدن اورفتیم که اوهم
باایزابل وبچه ای که ازاودارد آمده بود.
اتومبیل بنتلی کارلوس با پالک ژنو
مقابل درورودی پارک مشخص بود.
ضمن قدم زدن کارلوس گفت بایک
ایرتانی که افسر است آشناست
وخیلی ازاو تعریف کردوگفت مایل
است که موجبات مالقات مرابااو
فراهم بیاورد .قرارگذاشتیم روز 11
نوامبر  1992دربار هتل ریتز میدان
 Vendomeکه مشخص تریت هتل
پاریس است مالقات کنیم  .ظاهرا ً
کارلوس ودوست ایرانی اش مرتب
هرهفته به  Health Clubهتل می
آیند وورزش می کنند .آشکاراست
برای استفاده از کلوب هتل ریتز باید
واقع ًا ثروتمند بود  .دوست کارلوس
یک ایرانی بلند قد وتنومند باچشم
های سیاه نافذ و موهای سر کوتاه
سیاه وخاکستری بود که باسلیقه
زیاد لباس پوشیده بود .دریک قسمت
البی که آنجا مشروب سرو نمی کنند
نشستیم ولی بدستور کارلوس
درهمین جا برای ما چای آوردند
که نشان میداد کارلوس دراین هتل
آشناست  .صحبت از روابط من با
مقامات آذربایجان پیش آمد و افسر
ایرانی که خودرا پژواک معرفی می
کرد اظهار عالقه شدید نشان داد
ومی گفت این کار خداست که باشما
که در آذربایجان روابطیدارید آشنا
می شوم زیرا من برنامه های زیادی
درباره این کشور دارم  .روزی که
بنابود به استانبول برگردم بخواهش
آزاده ناچارشدم رفتن را به عقب
بیندازم واتفاق ًا آن صبح کارلوس زنگ
زد وگفت کار واجب هست  .عصر
دربار ریتز جمع شویم .
عصر در بار ریتز کارلوس گفت
بامدیر شرکت مهم فرانسوی بنام
 Sucden Kerryصحبت کرده است .
آنها  60درصد شکروقند دنیارا کنترل
می کنند وشنیده اند آذربایجان به
 300هزارتن شکر نیازدارد اگر بتوانید
دراین مورد کمک کنید کمیسیون
فوق العاده ای نصیب ما خواهد شد.
البته جواب مثبت دادم وفردای آن
روز دردفترشرکت  Sucdenجمع
شدیم یک طرح قرارداد آماده
شد -آنرا به وکیل پژواک درخیابان
 Hocheبردیم اصالحات الزم را
انجام داد  .برگشتیم وهمان شب تا
ساعت  11:30روی آن دردفتر شرکت
مذاکره شد وباألخره مدیر شرکت
آن را امضاء کرد .بموجب این قرارداد
شرکت نمایندگی انحصاری
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این عکس با  Ellenمربوط به سالهای اقامت من درترکیه است که برای
ایرانیان آواره تالشهای ثمربخشی را انجام می دادم.
درآذربایجان را به ما سه نفر یعنی
من و کارلوس و پژواک داد وقبول
کرد  50درصد منافع خالص حاصله
ازمعامالت انجام شده درآذربایجان
را بمن وشرکایم بدهد .چون سمپاتی
واعتماد بین پژواک ومن خیلی زود
وشاید درهمان اولین دقایق برخورد
بوجود آمده بود او گفت که افسر
کارشناس امور اتمی است ومدتی
هم با جمهوری اسالمی کارکرده
وازطرف آنها به گرونوبل برای تکمیل
تحصیالت آمده ولی بعدا ً ازبازگشت
به ایران منصرف شده است  .مقامات
فرانسوی به او پاسپورت فرانسوی
داده اند وکارتهایی نشان داد که
نتمودار این بود که درباشگاههای
نظامی فرانسه عضویت دارد  .ضمن ًا
میگفت نباید زیاد دراجتماعات
ظاهرشود زیرا مقامات امنیت فرانسه
مراقب امنیت او هستند چون او
تشکیالتی درطوالش وکوهستانهای
آن بوجود آورده است که قصد آن
مبارزه با آخوندها وسرنگون کردن
رژیم تهران است  .او می گفت با
مقامات آمریکا نیز آشنائی دارد ونامه
ای از الکساندر هیگ وزیر پیشین
خارجه آمریکا وفرمانده سابق قوای
ناتو نشان داد  -البته برای من
این ظن ایجاد شد که او بامقامات
امنیت فرانسه یا آمریکاروابطی دارد
ودراین باره هم سئوال کردم وجواب
داد :اینکه مزدورباشم ابدا ً ولی
البته باافکارش خیلی از تشکیالت
همفکری وسمپاتی دارند.
درهمان پاریس قرارگذاشتیم که
پژواک ومن به باکو برویم وبرای
بازاریابی اقدام کنیم  .باتلفن های

مکرر به محمد مشتاق  ،دایربراینکه
خبربدهد به باکو که ما می آئیم
قرارشد پژواک به استانبول بیاید
ودوسه روز بعد به باکو حرکت کنیم
 .درهواپیمائی ترک که بسوی باکو
پرواز می کرد خیلی درتردید بودیم
که چه می شود  .استقبال چگونه
خواهد بود؟ تا هواپیما بزمین نشست
دیدم کنار ساختمان فرودگاه Mais
علیزاده ودونفر دیگر ایستاده اند
وخاطرم جمع شد ولی به شوخی به
پژواک گفتم مثل اینکه هیچکس
نیست واو رنگش پرید .مائیس
همراهان خودرا که یکی دبیرکل
حزب مساوات بود ودیگری یک
گارد معرفی کرد .واردسالن تشریفات
کارچمدانها
وبفوریت
شدیم
وتشریفات ورود انجام شد .یک
لیموزین عظیم بایک اتومبیل
پیشاپیش آن مارا به هتل رسانیدند.
مادرهتل آذربایجان جاگرفتیم و
مائیس اعالن کرد که مهمان عیسی
قنبراُف رئیس پارلمان هستیم  .آن
شب درهمان هتل میز مفصل چیدند
وپژواک ومن ومائیس ودبیرکل حزب
مساوات وچندنفردیگر بسالمتی
رهبران آذربایجان جامهای ودکارا
یکی بعداز دیگری خالی کردیم .
درروزهای بعد با عیسی قنبراُف
مالقات کردم واو بمن یک فرمان
که به آن وثیقه می گویند داد که
کوچک قرمزرنگ بود
دفترچه
وبموجب آن من مشاوراموربین
المللی صدر مجلس عالی (سوویت
عالی) جمهوری آذربایجان می شدم .
پژواک راهم به عیسی معرفی کردم
 .روز پیش از حرکت صلح الدین

آزادی

رئیس امنیت  ،مارا بفرودگاه برد
تا باهم به گنجه پرواز کنیم  .هوا
مناسب نبود وسفر منتفی شدولی
بجای آن با دو اتومبیل بسوی مرز
داغستان منطقه لزگی ها (سه ساعت
راه) حرکت کردیم  .صلح الدین می
گفت این اتومبیل سفید رنگ که
حاال سوار آن هستید مال رئیس
 .K.G.Bقفقازیه بود .هیچ فکر
میکردید یک روز با آن سفر کنید؟
نزدیکی مرز درنمایندگی امنیت ،
ناهار مفصل چیده بودند .از انواع مزه
ها که درمیان یک بیشه بود .ازآنجا
بیک منطقه ی جنگلی درکناردریای
خزر که معلوم بود درتابستان پالژ
بزرگی است حرکت کردیم .وبه
این ترتیب بفاصله ی نیمساعت
درآنجاهم که میز مفصل ناهار چیده
بودند ناچارشدیم ماهی سفید کباب
کرده  ،مزهها وخاویار باودکای فراوان
بخوریم  .دربازگشت هم نزدیکی باکو
صلح الدین با تلفن اتومبیل ترتیب
داد تا یک اتاق دررستوران برای
مارزروکردند وآنجاهم به خوردن
ونوشیدن ودکا ادامه دادیم  .یک
روز هم صلح الدین ما رادرکاباره
گلستان مهمان کرد که بی احتیاطی
بود زیرا همه  ،ما رادرمیز رئیس امنیت
میتوانستند ببینند .به این ترتیب
یک هفته با موفقیت درباکو سپری
شد .متأسفانه نمایندگان Sucden
که قراربود به ما ملحق شوند دراثر
نقص تشکیالت نتوانستند بیایند .به
معرفی عیسی یکی از خویشان اورا
بنام شاکر بنمایندگی شرکت تعیین
کردیم وقرارشد ماهیانه یکصد دالر
حقوق بگیردکه دوماه آن را پیشکی
پرداختم  .چون وضع تلفن وارتباطات
درباکو خیلی خراب است ویک
اتریشی دفتر تلفن با فکس بوسیله
ماهواره ایجاد کرده وکار مردم را راه
می اندازد بااو قرار گذاشتم که رابط
ماباشد ودرمدتی که درباکو بودیم
مکرر از تسهیالت او برای تماس با
اروپا وآمریکا وترکیه استفاده کردیم .
روز  19دسامبر پس از یکهفته
شادوخرم بسوی استانبول برگشتیم .
پژواک روز  20دسامبر بسوی پاریس
رفت  .ومن روز  21دسامبر باهواپیمای
دلتا بسوی نیویورک پرواز کردم  .الن
درفرودگاه منتظر من بودوخیلی
هیجان زده بود زیرا خیال می کرد
من نیامده ام زیرا ساعت پروازرا
عوضی فهمیده بود .درنیویورک با
رضا رائین پسر پرویزرائین نماینده
آسوشیتدپرس درایران که از دوستان
بقیه درصفحه 48
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تیمور شهابی
شادباش نوروزی

فرا رسیدن نوروزباستانی را به همه
ایرانیان چهارگوشه جهان شادباش
میگوییم وخشنودی اهورمزدا این
خرد بی پایان را از کردار و پندار و
گفتار خویش خواستاریم ش  .ت .

هذیان گفتن بشردوستانه
یک بهاری دیگر به عمر رژیم آخوندی
 اسالمی اضافه شد و نه تنهامشکالت جامعه ایران کم نشد بلکه
در ادامه خرابکاری و بی لیاقتی امت
بی اصل و نسب مرده پرست  ،مملکت
ایران در سراشیبی تندتری بسوی
نابودی میرود .البته جای هیچ گمانی
نیست که اوضاع دنیا نیز بهم خورده
است  ،جنگ و بدبختی و آوارگی
گریبان مردم را گرفته  .دوره  ،دوره
روانپریشان و عقب ماندگان ذهنی
است .میفرمایید نه؟ به اوضاع کنونی
دنیا نگاه کنید .خل و چل کم بود این
اوستا ترامپ هم به جمعشان اضافه
شد .حاال همه دنیا می افتند به سر و
کله همدیگه زدن .بویژه رژیم روضه
خوانان با اسکتبار و شاخ و شونه
کشیدن برای همدیگر .کاری به کار
بقیه کشورهای متمدن منطقه ندارم
روی حرفمان به ایران اسالمی عزیز
است که یکی از شاهکارهای تاریخ
پر نشیب و فرازمان می باشد .نمیتوان
ادعا کرد که همه زیر سر دولت است
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 ،رژیم را باید مسئول دانست و من
نبودم دستم بود و از این حرفها.
این جماعت از کره مریخ که نیامده
و از سیاره میمونها هم پرواز نکرده
است .محصولی مرغوب از فرهنگ
نادرست و ناکارآمد دوگانه ما میباشد.
گلهای سر سبد آنهم دولتمردان
و دست اندرکاران و کاسه لیسانی
هستند که زمام امور را در دست
گرفته و مسئول آموزش و پرورش و
بهروزی و بهزیستی همه شهروندان
ایرانی از هر قومیت و زبان و مذهب
و گرایشی میباشند .منتهی بخاطر
باور های خرچنگ قورباغه ای خود
باید حتمأ در حد اسالمی آن که عمأل
ضد بشریست رفتار کنند و امورات
مردم و مملکت را هم بر مبنای همان
چرندیات خرافی و موهومات بگردانند
 .بعد از این افتضاحات توافقنامه هسته
ای با کفار و استکبار و نابودی سرمایه
ملی ایران  ،مقداری از این تحریمها
تعلیق شد و رژیم آخوندی افتاد به
کاسبی با آنان .بستن قراردادهای
محرمانه با شرکتهای نفتی دنیا و
اجازه ورود صنایع خارجی و شریان
بیشتراقالم وارداتی و فروش نفت
و گاز و دسترسی به درآمدهای آن
هنوز نتوانسته است نیاز های مردم و
جامعه را برطرف کند .بعد آمدند ادای
مدرنتیه و بشردوستانه درآوردند و
دولت تدبیر الکی و امید واهی حاجی
روحانی ،طوماری به اسم منشور
شهروندی به پیشگاه مردم شریف
ایران تقدیم کرد .از طرفی به مردم
بگوید که بعله شما هم حق و حقوق
دارید و از طرف دیگر به کفار در باغ
سبز نشان بدهد تا شاید مقدار دیگری
از این تحریمها تعلیق یا برداشته
شوند .غافل از اینکه آمار و ارقام
اعدامها و بازداشتها و مرعوب کردن
کارگران و زورگویی به غیرخودیها ,
وارانه ادعاهای آنان میباشد و در عصر
آگاهی جهانی این اخبار از چشم کفار
دور نمیماند .پس میدانند که اینها
همه خالبازی و سرهم بندی است .بد
نیست دوباره نظری به هذیان دولت
نعلین و آفتابه بزنیم .
در مقدمه این طومار تاریخی به

آزادی

جمله ای برخوردیم که ثابت میکند
من -شور شهروندی فقط باید نشان
یک کارخانه آفتابه سازی باشد نه
سند حق و حقوق شهروندان ایران.
استاد میگوید ...«:مواد مختلف این
منشور باید در هماهنگی و سازگاری
با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی
موجود تفسیر و اجرا شود »...بعله
اشکال کار همینجاست « چارچوب
نظام حقوقی موجود» که بدرد الی
جرز نمیخورد حتی اگر با آن کود هم
بسازند بدرد هیچ کاری نمیخورد و از
واپسمانده ترین قوانین بشریست که
همه سرچشمه از منویات اسالم عزیز
گرفته است .حاال رییس جمهور دولت
تدبیر الکی و امید واهی ،هر چقدر هم
که آب زمزم روی آن بریزد نمیتواند
روی سیاه آنرا تمیز جلوه بدهد.
طبق ماده  ۱۱من -شور شهروندی
زنان حق دارند در سیاست گذاری
 ،قانون گذاری  ،مدیریت  ،اجرا و
نظارت ،مشارکت فعال و تأثیرگذار
داشته و بر اساس موازین اسالمی از
فرصت های اجتماعی برخوردار شوند.
طبق ماده  ۸۳من  -شور شهروندی.
حق زنان است که از فرصتهای
شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر
با مردان در قبال کار برابر ،برخوردار
شوند.
بعله باز دوباره حرف از «موازین
اسالمی» به میان آمد  .به گزارش
ایسنا ،شهیندخت موالوردی معاون
رییس جمهور در امور زنان و خانواده،

در کنگره ملی مدیریت امور جوانان
گفت»...گرایش دختران جوان به
تحصیل ب ه ویژه در مقاطع عادی رو
به افزایش است و حتی تمایل شان
به این حوزه بیشتر از پسران است .
در کشور ما عدالت جنسیتی تحقق
نیافته و مشکالت عدیدهای پیش
م ترین
روی زنان جوان است و مه 
مشکالت کشور از نظر دختران
جوان بیکاری ،تورم ،فقر و ...است.
دختران جوان دسترسی کمتری به
فرصتهای شغلی مناسب دارند و
در صورت دسترسی به این فرصتها،
کمتر امکان پیشرفت در شغل خود
را پیدا میکنند و کمتر در پستهای
مدیریتی قرار میگیرند»...
آخه همشیره عفیفه محجبه  ،شما
خودتان با این فرهنگ افتضاح
اسالمی کار را به اینجا کشانده اید
و فرزندان امتی خود را زیر بیرق
اهل بیت و احادیث و روایات موهوم
و خالی از خرد پرورش داده اید که
دایره فهم و شعور آنان از یکی دو
وجب فراتر نمیرود .در کشور ما
عدالت جنسیتی تحقق نیافته چون
همه چیز بر «موازین اسالمی» قرار
گرفته .حقوقی که برای زنان در نظر
گرفته شده کامأل ناقص و خالی از هر
گونه عقل و منطق است .اینهم یکی
از چندین نمونه « چهارچوب نظام
حقوقی» که دکتر روحانی از آن دم
میزند.
قانون مجازات اسالمی -بخش دیه نفس
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ماده  -۵۴۹موارد دیه کامل همان
است که در مقررات شرع تعین شده
است و میزان آن در ابتدای هر سال
توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر
اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعالم
میشود .
یکی از برادران نا ایرانی الریجانی،
رییس قوه قضاییه  ،امسال بعد از
تحقیقات و زحمات زیاد باضرب و
تقسیم کردن ارزش نفت و طال و با
محاسبات پیچیده ریاضی بازار جهانی
پول موفق شدند معادل نرخ دالر به
شتر را اعالم بفرمایند که اگر نوسان
دالر و یورو را در نظر بگیریم  ،یک
چیزی حدودهای  ۱۰۰شتر میشود و
آن به عنوان دیه کامل در نظلم نعلین
و آفتابه با تأییدات مقام معظم رهبری
تعیین شده است .
ماده  - ۵۵۰دیه قتل زن مسلمان ،
نصف دیه مرد است .
پس میشود حدود  ۵۰شتر و جوابش
هم ساده است .اساس موازین اسالمی
و این همان چیزیست که مثل نقل
و نبات در همه شئونات کشوری و
لشکری مبدأ قانون است .
قانون مجازات اسالمی  -بخش دیه
اندام تناسلی و بیضه .
ماده  -٦٦۵قطع دو بیضه یکباره دیه
کامل دارد و قطع بیضه چپ  ،دو ثلث
دیه (  ٦٦شتر) و قطع بیضه راست ،
ثلث دیه ( ۳۳شتر) را دارد .
نتیجه اخالقی  :در این فرهنگ
امتی -آخوندی اسالمی  ،ارزش جان
بانوان از دو بیضه و از بیضه چپ
آقایان کمتر ولی از بیضه راست کمی
بیشتر میباشد که البد به آن میبالند
و میگویند بعله ما هم برای زنان حق
و حقوق قائلیم .حاال این بابا خیمه
شب بازی «من -شور شهروندی» راه
انداخته و بازار خود را گرم کرده است.
تازه گریه دار تر از آن  ،نمایش سیاه
بازی مباحثه در این مورد میباشد.
طبق گزارش خبر آنالین دکتر آذر
منصوری فعال حقوق زنان و عضو
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران
میگوید ...« :از نظر مشاركت سیاسی
زنان ،در بین  ۱۴۴كشور جهان ،در
رتبه  ۱۳۷هستیم .در فنالند ،نروژ،
سوییس و سایر کشورهای موفق
خود بخود شکاف جنسیتی ترمیم
نشده بلکه تبعیض مثبت را به کار
گرفتهاند»...
اوأل -این امت فلک زده اصأل آداب
گردهمایی و مباحثه را نمیداند
چیست که بخواهد حزب سیاسی
علم کند .اگر برنامه عزاداری و نذری
خوری نباشد آنها هیچوقت دور هم
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»سخنی درباره ی نقد و تقریظ پروفسور کاظم ودیعی نسبت به کتاب «رضاشاه درآینه ی اسناد
آقای پروفسور کاظم ودیعی،
ضمن درود ،بر خود فرض دانستم
که درباره ی آنچه که نسبت به
مطالب کتاب «رضاشاه درآیینه ی
اسناد» در شمارۀ  84ماهنامه ی
آزادی مرقوم داشته اید ،اشاراتی
داشته باشم وآن اینکه تقریظ وحتا
نقد شما از مطالب ویا کمبودهای
کتاب،موجب امیدواری ودلگرمی
گردید ،صادقانه می گویم که این
امیدواری ودلگرمی نه از جهت ارضا ِء
حس خودخواهی نسبت به تقریظ
ّ
آن است ،بلکه فضای بی تفاوتی ها
در جمع نمیشوند بحث و مبادله کنند
و فقط به جفنگیات آخوند باالی منبر
گوش میدهند  .حاال شما در حزب
عدالت تا بحال چه گلی به سر بانوان
زده اید خدا میداند.
دومأ -مقایسه فنالند و نروژ و سوییس
با امت اسالمی کامأل دور از خرد و
منطق است چون آنها سینه زنی و
تفکیک جنسیتی و ممنوعیت ورزشی
در نظام آموزش و پرورش خود ندارند
و فرزندان خود را در دنیایی بار
میاورند که از کهکشان امت اسالم
عزیزچندین هزار سال نوری فاصله
دارد .به عبارت ساده تر به آنها گریه
زاری یاد نمیدهند وخود را تسلیم
قضا قدر و ظهور امام زمان نمیکنند.
تمام امکانات و توانایی خود را در
راه استقالل فکری و تشویق اراده
فردی برای تربیت نسلهای آینده بکار
میبرند  .رقصیدن و شادی کودکان در
مهد کودک برایشان دغدغه اجتماعی
نیست .
سومأ -ترمیم شکاف جنسیتی در
ممالک کفار بر اثر همت و اراده زنان و
مردانی صورت گرفته که با بازسازی
چهارچوب قوانین مدنی خود به این
هدف رسیده اند .نه اینکه به استناد
از روایات امام جعفر صادق و باقر و
تقی و نقی  ،قوانین عقب مانده شرع
مقدس را به زور به خورد مردم خود
بدهند .
پاکسازی این فرهنگ عجیب غریب
فقط با بازنگری به درون خود و اصالح
کردن خود میسر است نه با هیچ
عامل دیگر .به حق پنج تن و آل عبا ،
خدا ما را حفظ کند.
Teymour_shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

وبه نوشته ی شما آکنده ازلعن وطعن
ها ،فرهیختگانی که عشق میهن
وتاریخ آن در دیگ سینه شان جوش
می زند ،با صرف وقت وعمر ضمن
تقریظ وحتا نقدِ چنین آثاری،موجب
توجۀ
انتشار بیشترآن آثار ازرا ِه جلب ّ
شمار بیشتری از هم میهنان ناآگاه از
رویدادهای تاریخی وفرهنگی ما می
گردند.
به موجب شواهد بسیار ،آنچه که
طی سده ها ،بارها
بر سر مردم ما ّ
وبارها ازشکست ونامرادی ها
وپس رفت ها آمده است ،به سبب
ناآگاهی ازرویدادهای گذشته بود که
آگاهی از آن رویدادها می توانست
چراغ را ِه آینده باشد ،ملتی که از
چگونگی وچرایی رویدادهای گذشته
بی خبر مانده باشد وتاریخ خودرا
نشناسد،محکوم به تکراراشتباهات
شکننده ای است که پیشینیانش
مرتکب شده بودند،آنهم به گفته ی
مارکس به گونه ی تراژدی وسپس به
گونه ی ُکمدی ،اما باید براین دیدگاه
افزود که با تکرار تراژدی ها و ُکمدی
ها،راهی به جز سقوط وفروپاشی
نخواهد بود،آنچنان که دولت آشور
وبابل وسومر وآکاد و...
کتابی ازسوی کسی باهمه ی کمبودها
وتنگناهای موجود درغربت،پس از
چندسال صرف عمر وتحقیق به هدف
آگاهی نسل حاضر وآینده نسبت به
بخشی ازتاریخ معاصر میهن ما منتشر
می شود وبه شهادت ناشر کتاب
(آقای پاریزی) کمترین توقع انتفاع
ازانتشارش ندارد،اما از جهت انتشار
هرچه بیشتر شماره هایی ازآن ،این
انتظار می رود که فرهیختگانی که
کتاب را دریافت کرده ویا می کنند،در
باره ی مطالب آن به نقدویا تقریظ
به پردازند که یقین ًا اثر گذارخواهد
بود،لذا ازاین جهت است که تقریظ
شخص فرهیخته وآگاهی چون شما
مایه ی امید ودلگرمی گردیده است.
همچنین مرقوم داشته اند «:کتاب
...اگربه نقشه های الزم وعکس های
آن زمان ُمزیّن می شد ذهن خواننده
جوان را متأثر تر می ساخت .» ...
چندسال صرف عمر وتحقیق به هدف
آگاهی نسل حاضر وآینده نسبت به
بخشی ازتاریخ معاصر میهن ما منتشر
می شود وبه شهادت ناشر کتاب
(آقای پاریزی) کمترین توقع انتفاع

آزادی

رضا شاه
رد

آینه ی اسناد
نگارش ک  .هومان
تابستان 1395
ازانتشارش ندارد،اما از جهت انتشار
هرچه بیشتر شماره هایی ازآن ،این
انتظار می رود که فرهیختگانی که
کتاب را دریافت کرده ویا می کنند،در
باره ی مطالب آن به نقدویا تقریظ
به پردازند که یقین ًا اثر گذارخواهد
بود،لذا ازاین جهت است که تقریظ
شخص فرهیخته وآگاهی چون شما
مایه ی امید ودلگرمی گردیده است
همچنین مرقوم داشته اند «:کتاب
...اگربه نقشه های الزم وعکس های
آن زمان ُمزیّن می شد ذهن خواننده
جوان را متأثر تر می ساخت .» ...
یقین ًا این چنین است که مرقوم
داشته اید،اما دریغ با همه ی کوششی
که به عمل آمد توفیقی از جهت ته ّیۀ
نقشه ها ونگاره های بیشترازآنچه
که درکتاب آمده است ،به دست
نیامد،تنگناها در انتشار کتاب آن
چنان بود که با همه ی ضعف چشم
وجسم ،خود به تنهایی تمامی مطالب
کتاب را تایپ کرده وتیتراژهای
آنرا شخص ًا انجام داده ام که ضمن ًا
خدمات وعنایت پرارزش آقای پاریزی
در چاپ ونشرکتاب جای تقدیر دارد.
جناب آقای ودیعی سپاس خالصانه ام
را به خاطر تقریظ ونقدتان از مطالب
کتاب به پذیرید ،بدیهی است که
در چاپ بعدی مرقومۀ شما منعکس
خواهد شد،
دست قدر دان شمارا ازراه دور می
فشارم.
دوستدار :ک – هومان20 .دیماه 1395

صفحه 15

یادگاری افتخارآفرین از گذشته های خیلی دور

« امیرنظام» است که مردی سیاستمدار
 ،ادیب  ،نویسنده و خوشنویس بود  .او
درجه ی سرتیپی فوج گروس را داشت
که در آن زمان به ارث از پدر به فرزند
میرسید.به همین جهت درجنگ معروف
به جنگ هرات شرکت کرد واولین کسی
محسوب می شد که وارد قلعه ی هرات
شد .درمسافرت اول ناصرالدین شاه
به اروپا  ،او درمقام وزیر فوائد عامه ،
در شمار ملتزمین رکاب بود.مدتی نیز
بعنوان پیشکار ولیعهد ناصرالدین شاه
درتبریز بسر می برد  ..وباألخره به
سمت وزیر مختار ایران مقارن سال
 1866میالدی به فرانسه رفت  .درآن
موقع سفارت ایران درانتهای گردشگاه
شانزه لیزه قرارداشت وهروقت هوا
خوب بود سفیر بالباس ایرانی  ،با کلیه
ی صاحب منصبان سفارت سوار اسب
می شد ودرخیابانهای پاریس به گردش
می پرداخت .

ناصرامینی  -پاریس

ناپلئون سوم  ،روز اول فروردین به
سفارت ایران درپاریس آمد
* سفیر ایران درپاریس چندسکه طال عیدی داد

قدیم ترها سفیران دولت علیه ایران
درکشورهای خارجی  ،مخصوص ًا
سفیر کبیر ایران در دربار عثمانی
(استانبول) وسفیر کبیر ایران درپاریس
از بین افرادی با صفات متعالی ،
صاحب فضل ودانش  ،ادیب و
باشخصیت انتخاب می شدند وآنان
درکمال تشخص و اُ ُبهت درراه افتخار
وشرافت وبزرگداشت ایران رفتار می
کردند.
از آنجا که افتخار خدمت بعنوان
کنسول ایران دراستانبول بسال 1965
وسرکنسول ایران درپاریس درسال
 1973را داشته ام دراین دو فرصت
امکان مطالعه پاره ای از اسناد قدیمی
را پیدا کرده ام که سرشاراز اطالعات
جالب تاریخی است.
اینک به شرح دوواقعه دراستانبول
وپاریس خواهم پرداخت که سالها پیش
همزمان با سال نو ما  ،اتفاق افتاده است
.

سفیر با تدبیر

یکی ازاین وقایع مربوط به حاج میرزا
حسین خان مشیرالدوله معروف به
سپهساالر است که یکی از نخستین
مأموریت هایش سفارت دولت علیه
ایران در دربارعثمانی بود که بعدازاین
سفارت به وزارت عدلیه ووزارت جنگ
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منصوب شدوسپس به صدارت رسید
وتصمیم گرفت که همان سیاستی
رادرپیش بگیرد که بنیانگذارش امیر
کبیر بود .وقتی حاج میرزا حسین
خان مشیرالدوله باسمت سفیر وارد
استانبول شد  ،دریافت که سفارت
ایران دراستانبول تنها سفارت خانه
ی خارجی است که برباالی عمارت
وساختمان سفارتش پرچم نداردودلیل
آن هم این نکته ی باریکترازمو است
که چون سفارت ایران درمحله ی
«جاراوغلو» نزدیک « باب عالی» مقر
اقامت سلطان عبدالمجید قراردارد که
از نظر ارتفاع باالتر ازکاخ امپراتوری
عثمانی واقع شده است  ،دولت عثمانی
که خودرا یکی از چند دولت مقتدر
عصر می داند  ،به هیچ وجه مایل نیست
که درقلمروی او  ،پرچم کشوری باالتر
از پرچم امپراتوری عثمانی دراهتزاز
باشد.
بدیهی است که این تمایل منطبق بریک
استدالل منطقی نبود تاسفیر بتواند
ازراه گفتگو  ،این باصطالح گره کور
را بگشاید.وبایستی به انتظار موقعیت
مناسبی می نشست تا شاید بتواند
سلطان را به ترتیبی رام کندوباجلب
موافقت او  ،این وضع نامساعدرا
برگرداندوبیش ازاین سفارت ایران را
که درحکم پاره ای از خاک ایران است،
محروم از پرچم مملکت نگه ندارد .این
موقعیت مناسب ازقضا درست مقارن
اولین نوروز دوران مأموریت او پیش
آمد.وهمین که مشیرالدوله خبردارشد
که «سلطان عبدالمجید» برای ادای
نمازجمعه عازم مسجد ایاصوفیه است
وشیپورچیان وسواران اسکورت سلطان
ازجلوی د ِر سفارت ایران گذشتند تابه
مسجدبروند  ،بالفاصله شال و کاله کرد
وعازم مسجد شد.وپشت سر سلطان
وهمراهان به اقامه ی نماز پرداخت وپس
از پایان نماز ودعا وثنائی که مداحان نثار
سلطان جنت مکان وخلد آشیان کردند

آزادی

وچندساعت بعد جواب رسید که
امپراتور منتظر شرفیابی وزیر مختار
است .ووزیرمختار هم به محض دریافت
این نامه با کلیه ی صاحب منصبان
سفارت راهی «تویلری» شد .وقتی
ناپلئون سوم امیر نظام را پذیرفت قبل
از اینکه او سرصحبت را بازکند امپراتور
بالحن موقرانه ای اظهارداشت  :امروز که
روز عید ایرانیان است ما مارشال «روبر»
رابه سفارت شمافرستادیم تاازطرف ما

رسیده ام !.
ناپلئون سوم با تعجب پرسید :چه
اتفاقی افتاده که شمارا وادار به اخذ
چنین تصمیمی کرده است ؟
امیرنظام بلففاصله کاغذ مارشال «
روبر» را ارائه دادوگفت  :آنچه موجب
اخذ چنین تصمیمی شده  ،این نامه
است ونامه را دودستی به ناپلئون داد.
وامپراتور پس از اینکه نامه ی مارشال
«روبر» را مروری کرد بی اختیار به خنده

مارشالدوفرانسدرسفارت

سفیر با تدبیر  ،سال نو ایرانیان را
بهانه قرارداد وازسلطان عبدالمجید
استدعا کرد که چون سفارت ایران
بین«مسجدایاصوفیه»و «باب عالیم»
قرارگرفته است  ،موجب نهایت
افتخار خواهد بود که سلطان بمناسبت
عیدملی این همسایه ی شرقی کشور
خود به سفارت ایران نزول اجالل
فرمایند ودهانی شیرین کنند »...وچون
سلطان موافقت کرد مشیرالدوله تأمل را
جایز ندید وخودرا با عجله به سفارت
رسانید ودستورداد که به محض ورود

سلطان به محوطه ی سفارت به احترام
مقدم او پرچم ایران را برفراز ساختمان
سفارت به اهتزاز درآورندوپرچمی که
به افتخار مقدم سلطان برافراشته شد
 ،دیگر پائین نیامد وچون باالرفتن این
پرچم بخاطر تجلیل از سلطان عثمانی
بود  ،دولت عثمانی نیز دیگر اعتراضی
به عمل نیاورد واین قضیه ای که مدتها
به نظر الینحل می رسید  ،بااین تدبیر
حل شد.
واقعه ی جالب دیگر مربوط به
«حسنعلی خان گروسی» معروف به

شماره  -86سال هشتم

دراولین مراسم نوروزی که امیر
نظام وزیر مختار ایران درپاریس
آن رابرگزارمیکرد مارشال دوفرانس
«روبر» افسر عالی رتبه ارتش فرانسه
ازطرف ناپلئون سوم امپراتورفرانسه
برای تبریک سال نو ایران  ،به سفارت
آمد وبرطبق برنامه ای که ترتیب داده
شده بود پس از خوش آمدگوئی ها و
پذیرائی های مقدماتی  ،مترجم سفارت
درحالی که یک سینی طال که دروسط
آن یک نعلبکی بلور محتوی سه
اشرفی قرارداشت به همراه مستشار
سفارت وارد تاالرشد.وسینی را جلوی
وزیر مختار گرفت .وامیرنظام ازجای
خودبرخاست وبه نام شاه ایران به
مارشال« روبر» سه اشرفی به عنوان
عیدی داد :یکی برای خودش ،
دیگری برای همسرش وسومی برای
دخترش وبیانات فارسی وزیر مختار
را نیز بالفاصله مترجم به فرانسه برای
مارشال « روبر» بازگو کردو«روبر» نیز
اشرفی هارا باسپاسگزاری گرفت
ورفت  .اما هنوز دوساعتی ازرفتن او
نگذشته بود که مارشال «روبر» سه
اشرفی اهدایی را همراه با نامه ای به
این مضمون که یک مارشال فرانسه
یک چنین عیدی راقبول نمی کند
به سفارت برگرداند.واین امر آنقدر
سفیررا عصبانی کرد که دستورداد
بالفاصله یادداشتی به وزارت خارجه
فرانسه بفرستند ویادآورشوند که
وزیرمختار ایران خواستار دیدار فوری
امپراتوراست  .امروزیر مختار اجراشد

شماره  - 86سال هشتم

امیرنظام گروسی
ودولت فرانسه این عید را به شما وملت
ودولت ایران تبریک بگوید  .آیا اتفاقی
درایران افتاده ویا پیامی ازطرف پادشاه
ایران رسیده که شما خواستار مالقات
فوری ما شده اید؟ امیر نظام جواب داد:
اعلیحضرتا  .ازدربارایران خبری نرسیده
ولیکن دراینجا نسبت به من وسلطان
مملکت من  ،یک چنان بی احترامی
به عمل آمده که من دیگر نمی توانم
درپایتخت فرانسه باقی بمانم ویدین
جهت برای تقاضای مرخصی به خدمت

افتاد وگفت  :مارشال «روبر» یک کهنه
سرباز است واز نزاکت دیپلماسی بی
اطالع است  ...شما مطمئن باشید که
در جهت ترضیه خاطر شما  ،بالفاصله
اقدام خواهد کردوعیدی های اهدائی
شما رابامنت خواهد پذیرفت وبرای
اینکه شما مطمئن شوید که ما از صمیم
قلب به ایران وپادشاه آن ارج می نهیم
امپراتور فرانسه نیز با پرنس امپریال به
سفارت ایران خواهد آمد تادراین عید
شما شرکت داشته باشد .شمافورا ً به

آزادی

سفارتخانه مراجعت کنید وبه پذیرائی
از مدعوین ادامه بدهید  ،مانیز خود به
سفارت خواهیم آمد.
هنوز ساعتی از مراجعت امیر نظام به
سفارت نگذشته بود که خبردادند
مارشال «روبر» به سفارت آمده است
.واگرچه امیر نظام این بار ازاو به گرمی
باراول استقبال نکرد ولی مارشال
«روبر» بالحنی متواضعانه ازرفتار
ونامه ی ارسالی خود عذرخواهی کرد
وخواستار استرداد عیدهای خودشد.
که بدون تشریفات قبلی  ،هرسه سکه
دراختیاراوقرارگرفت  .واوخداحافظی
کرد ورفت  .نزدیک غروب بود که
دربان سفارت خبرداد که کوکبه ی
موکب امپراتور پیداشده است  .امیر
نظام باتمام صاحب منصبان سفارت
به جلوی دررفتند وهمینکه کالسکه
ی سلطنتی رسید  ،وزیر مختار خودرا
به جلوی در کالسکه رساند وازناپلئون
سوم استقبال کردوپس از مراسم
خیر مقدم  ،ناپلئون واردسفارت
شد.ودرسالن پذیرائی برروی صندلی
که برای او درنظر گرفته بودند نشست
ونسبت به تک تک اعضای سفارت
 ،ابراز لطف کرد .دراین موقع سفیر
نعلبکی کریستال را که درآن سکه
های طال بود تقدیم امپراتور نمود و به
عرض رساند که عیدی پادشاه ایران
برای شماست وچون امیرنظام امپراتور
را دعوت به تغییر ذائقه کرد ،ناپلئون
سوم با تعجب نگاهی به بشقاب پشمک
انداخت وپرسید این خوردنی است ؟...
وچون امیر نظام گفت بلی  ،این یک
شیرینی رایج ایرانی است  ،ناپلئون
اظهارداشت  :من گمان می کردم که
درون بشقاب موی مقدس است که
ایرانیان درموقع عید مقابل خود می
گذارند ...وسپس با دست بخشی از
پشمک را ازبشقاب برداشت وآن را
دردهان خود گذاشت وچون آن را
خیلی پسندید بالفاصله گفت اگر این
را برای علیاحضرت ملکه «اوژنی»
بفرستید  ،خیلی از آن خوشش خواهد
آمدوممنون خواهد شد .ودرفردای آن
روز وزیر مختار یک قاب پشمک ویک
بشقاب باقلوا توسط حاجی محسن خان،
مستشار سفارت برای ملکه ی فرانسه
فرستاد...
ملکه ای که زیبائی او  ،درآن زمان
شهرتی عالمگیر پیدا کرده بود...
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ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران

نفیس

آرذ ی

دکتر طلعت بصاری (قبله)

محمودنفیسی

سیندخت با سیصد تن کنیز زیبا روی که هر یک جامی زرین پر از مشک و گوهر در دست
داشتند در سر راه زال و سام قرار گرفتند و گوهرها نثار آنان نمودند و جشنی که چشم روزگار
مانندش را ندیده بود بر پا گشت.

* ادبیات می تواند معرف شکلی از مقاومت باشد.
* نویسنده ی « لولیتا خوانی درتهران» کتاب دیگری منتشر کرده است بنام « جمهوری
تخیل» که به دموکراسی آمریکا یی می پردازد.
استاد ایرانیتبار دانشگاه واشنگتن و
نویسنده رمان پرفروش «لولیتاخوانی در
تهران» از حکم ضدمهاجرت رئیس جمهور
آمریکا میگوید و یادآوری میکند که آثار
داستانی برای درک اخبار و واقعیتهای
جهان منابعی گریزناپذیر اند؛ به گمان
نفیسی ،ادبیات درعین حال میتواند
معرف شکلی از مقاومت باشد.
آذر نفیسی نویسنده شصت و یک ساله
ایرانی-آمریکایی استاد ادبیات در دانشگاه
جانز هاپکینز واشنگتن است .نویسنده
رمان پرفروش جهانی «لولیتاخوانی در
تهران» در سال  ،۲۰۰۳در کتاب تازهاش
«جمهوری تخیل» به دموکراسی آمریکایی
میپردازد .تجربه نفیسی از رژیم ایران او
را به ویژه نسبت به گرایشهای استبدادی
ساکن جدید کاخ سفید حساس کرده
است .آذر نفیسی که از حکم ضدمهاجرت
رئیس جمهور آمریکا حیرتزده شده است،
به طوری خستگیناپذیر از ادبیات برای
فهم واقعیت وام میگیرد ،آنچه از دید او
گنجینه پایانناپذیری برای اثرگذاری بر
جهان است .تلهراما به بهانه حکم جدید
ترامپ و انتشار «جمهوری تخیل» با این
نویسنده مصاحبه کرده است ،که ترجمه
آن را در زیر میخوانید.

آزمون دموکراسی
■ شما در سال  ۱۹۹۷ایران را به
مقصد آمریکا ترک کردید .در دسامبر
 ۲۰۰۸شهروند آمریکا شدید .واکنشتان
نسیت به اعالم ممنوعیت مهاجرت
افراد دارای تابعیت هفت کشور مسلمان
(سوریه ،عراق ،یمن ،سومالی ،سودان،
لیبی و ایران) به دستور دونالد ترامپ
چیست؟
نفیسی :چند روز پیش از آن ،دونالد
ترامپ به حقوق زنان حمله کرده بود (با
ممنوعیت بودجه سازمانهای غیردولتی
سقط جنین) .ما منتظر تصمیمهای
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بدتر او بودیم .وقتی تصمیمش را درباره
مهاجرت شنیدم ،به مهاجران فکر کردم.
اینجا و آنجا .این مشکالت را باهم زیستن
خیلی سخت است .اگر ممنوعیت تصویب
شود ،آمریکا دیگر همان که بوده نخواهد
ماند .از رودخانهای عمیق که در حال
جریان است ممکن است به آبی مانده و
راکد بدل شود .مهاجران با تاریکیهای

تا آزادی انتخاب داشته باشم .مث ً
ال در
مورد این که روسری بر سر بگذارم یا
نه .حاال سرنوشت مرا به اینجا کشانده
که امروز در واشنگتن نیز به خیابان
بیایم ،همانطور که دیروز در تهران به
خیابان آمده بودم (میخندد) .زندگی
تحت سرکوب در ایران مرا به طرزی
خاص نسبت به مسئله دموکراسی

خود از راه میرسند و هیچ وقت مورد
استقبال قرار نمیگیرند؛ اما امید بزرگی را
به از نو بنا کردن یک زندگی در کشوری
جدید با خود به همراه میآورند .آنها
نگاهی نو و ایدههایی جدید دارند .منع
ورودشان به محروم کردن خود از این
خون نو موجب میشود ،به از دست دادن
خون .بدون کمکهای آلبرت انیشتین،
هانا آرنت و تئودور آدورنو ،آمریکا چه
میبود؟
■ آیا تجربه زیستن در ایران شما را برای این
موقعیت آماده کرده بود؟
نفیسی :اول از همه ،عالقه دارم اشاره
کنم که بر خالف آنچه آقای ترامپ
فکر میکند ،مسلمانان یک گروه واحد
یکپارچه نیستند .من ایران را ترک
کردم ،چون قربانی تحمیل قوانین
شرعی رژیم بودم .از ایران خارج شدم

حساس کرده است .رمان «لولیتاخوانی
در تهران» را با نقل قولی از سال بلو
تمام کردم که میگوید آنها که از
آزمون هولوکاست نجات یافتند ،باید
بیاموزند که از آزمون آزادی نیز جان
به در برند .چون آزادی را خدا به ما
عطا نکرده است .این واقعیتی است
که شهروندان اغلب فراموش میکنند.
شخصیت اصلی رمان «مرد مطمئن»
هرمان ملویل یکی از وجوه اصلی
شخصیت دونالد ترامپ را در ذهن من
تداعی میکند :توخالی بودن .ترامپ
ستون فقرات ندارد .او به یک افراطی
مافوق راست ناسیونالیست بدل شده،
اما میتوانست یک دموکرات باشد.او
با مشاور اصلیاش استیو بانن خیلی
فرق دارد که یک ایدئولوژی مشخص
و اهدافی متعین را دنبال میکند.

آزادی

زانن شاهـناهم

بخش دهم

رودابه بخش آخر

■ در دوران کنونی ،به چه متونی میتوان
پناه برد؟
نفیسی :این روزها خیلی به شهرزاد «هزار
و یک شب» فکر میکنم .شهریار زنانی
را که یک شب را با آنها سپری کرده،
از روی انتقام می ُکشد؛ اما شهرزاد برای
فرار از این سرنوشت نقشهای میکشد.
شب به شب با گفتن قصه از پس قصه
موفق میشود سرنوشت را به تعویق
بیاندازد و این مرد بیرحم را تغییر
دهد .استراتژی او این است که روی
چیزی قمار میکند که در آن برتری
دارد .و به نقشی که شاه برایش در نظر
گرفته رضایت نمیدهد .در مقابل دونالد
ترامپ و استبداد او ،هر کس باید مانند
شهرزاد در زمین خود و با سالح خود
مبارزه کند .قاضیها با لغو تصمیمات
او از درجه اعتبار ،روزنامهنگاران با
گفتن حقیقت ،نویسندگان با نوشتن
و دفاع از حقوق خوانندگان .اعتراضات
و تظاهرات این طوری باید ادامه پیدا
میکند .ما باید شأن خود را حفظ کنیم
و آنچه هستیم باقی بمانیم.
آذر نفیسی که دکترایش را در رشته
ادبیات انگلیسی از امریکا دریافت
کرده است در پایان تحصیالت در
خارج از کشور به ایران بازگشت واز
سال  ۱۳۶۱با نوشتن نقد رمان و شعر
با مطبوعات به همکاری پرداخت
ودر این رشته به موفقیت زیادی
رسید از او گفتار هاپی به نام (آن
دنیای دیگر) تاملی در آثار والدیمیر
نابوکف وپژوهشی در زمینه روایت و
همبستگی آن با آغازدوره تجدددر ایران
به چاپ رسیده است اذر نفیسی
مقاالت زیاد و جالبی در نقد و بر رسی
بوف کور صادق هدایت وسنگ صبور
صادق چوبک و شعر فروغ فرخ زاد
نوشته است.
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شهریار فرمان دادتا نامه سام را پاسخ
دهند ،و موافقت او را با ازدواج زال و
رودابه اعالم دارند .زال قاصدی به نزد
سام فرستاد و او را از موافقت با شاه
با خبر ساخت .سام شادمان گشت و
مهراب را نیز از آن آگاه گردانید.
سواری به کابل بر افکند زود
به مهراب گفت آن کجا رفته بود
مهراب شادمان و مسرور سیندخت
گرانمایه را به پیش خواند و گفت از
تدبیر توست که کارها چنین بر وفق
مراد است.
بدو گفت کای جفت فرخنده رای
بیفروخت از رایت این تیره جای
مهراب از سیندخت خواست
همچنانکه او با تیزهوشی و درایت
خود کار را آغاز کرده به خوشی آنرا
پایان رساند .سیندخت به نزد دختر
آمد و اورا به دیدار زال مژده داد.
رودابه مام را ستایش کرد و گفت:
من از خاک پای تو بالین کنم
به فرمانت آرایش دین کنم
سیندخت به تزیین کاخ فرمان داد
و رودابه را نیز آرایش کرد .برای
پذیرایی از زال همگان آماده گشتند
و برای نثار مقدمش مشک و زر
خواستند« .زال دستان» چون مرغی
پران شتابان به کابلستان شتافت
و یکسر به نزد سام رفت .سام او
را نوازش کرد و آمدن سیندخت و
گفتگویی که میان او و سیندخت
انجام شد همه را حکایت کرد.
زال چنان دلشاد شد که سر از پا نمی
شناخت .سام دانست که زال هیچ
سخنی را پذیرا نیست مگر آنکه در
باره دخت مهراب باشد .سام فرمان
داد تا سپاه آماده حرکت به نزد
مهراب گردد .فرستاده ای به نزد
مهراب رفت و او را از آمدن سام و زال
آگهی داد .دل شاه کابلستان از پیوند
با آفتاب دل انگیز زابلستان شاد
گشت و آماده پذیرایی شد .مهراب
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به استقبال سام و زال شتافت و تاجی
زرین و گوهرنشان بر تارک زال زر
نهاد .شادمانی و سرور از در و دیوار
باریدن گرفت .سیندخت با سیصد تن
کنیز زیبا روی که هر یک جامی زرین
پر از مشک و گوهر در دست داشتند
در سر راه زال و سام قرار گرفتند و
گوهرها نثار آنان نمودند و جشنی که
چشم روزگار مانندش را ندیده بود بر
پا گشت.
بدان جشن هر کس که آمد فراز
شد از خواسته یک به یک بی نیاز
سام خندان به سیندخت گفت :
رودابه را تا کی پنهان خواهی داشت؟
ما را به دیدار او نیاز است  .سیندخت
به سام گفت اگر آرزوی دیدار آن
ماه دل افروز داری پس پیشکشی او
کجاست؟
سام پاسخ دادآنچه آرزوی توست از
من بخواه .سیندخت و سام به خانه
زرنگار که رودابه خرمتراز بهار در
آن به سر میبرد رفتند  .سام از دیدار
رودابه در شگفت ماند و به دیدارش
جهان آفرین را یاد کرد و ندانست
برای ستایش روی و موی او چه واژه
هایی را بکار برد؟
ندانست کش چون ستاید همی
برو چشم را چون گشاید همی
سام فرمان داد تا بر طبق آیین و
کیش پیوند زناشویی آن دو دلداده
بسته شود .آنگاه دفتری را که صورت
گنجها بر آن نوشته بود خواست و
گنج بسیار به رودابه بخشید .سپس
از ایوان به باغ کاخ رفتند و سه هفته
به شادی و جشن و سرور سپری
گشت .سر ماه سام با زال و رودابه و
سیندخت و لشکریان به سوی نیمروز
روانه شدند .سام پادشاهی به زال
داد و خود سوی گرگساران و باختر
و مازندران رفت  ،مدتی نگذشت که
رودابه باردار گشت .اما از این بارداری
حالش چنان زار و دگرگون گشت که
همه را دل بر او نگران بود .روزی
رودابه به نزد مادر نالید که از این

بارداری آنچنان در رنجم که گویی
زمان مرگم فرا رسیده است
همانا زمان آمد ستم فراز
وزین بار بردن نیابم جواز
تو گویی به سنگستم آکنده پوست
وگر آهن است آنکه نیز اندروست
رودابه روزی ناگاه بیهوش شد .
سیندخت و کنیزکان همگی هراسان
شدند .خبر به زال رسید .زال را
چشمان پر از آب و جگر خسته
گشت.ناگاه بیاد پر سیمرغ افتاد
به سیندخت مژده داد که به زودی
رودابه از رنج خواهد است .کمی از پر
سیمرغ را سوزاند و اندر دم هوا تیره
گون و سیمرغ پدیدار شد .زال او را
درود فرستاد و آفرین گفت .سیمرغ
به زال گفت این همه غم از چیست؟
و نگرانی و اضطراب بیجا چرا؟ از این
ماهروی  ،نره شیری به دنیا خواهد
آمد که چشم روزگار مانندش را ندیده
و نخواهد دید.
کزین سرو سیمین بر ماهروی
یکی نره شیر آید و نامجوی
که خاک پی او ببوسد هژبر
نیارد گذشتن به سر برش ابر
به جای خرد سام سنگی بود
به خشم اندرون شیر جنگی بود
سیمرغ به زال گفت رودابه نمیتواند
بطور طبیعی بچه به دنیا آورد ،بچه
را باید از پهلوی او خارج کرد اما غم
به دل راه مده  ،که چاره این کار را
اندیشیده ام موبدی بینا دل را حاضر
کن تا ماهروی را با می مست کند که
درد احساس نکند آنگاه با خنجری
آبگون پهلوی او را بشکافد و بچه را
بیرون آورد و جای خنجر را بدوزد و
گیاهی را که نام میبرم با شیر و مشک
بکوبد و در سایه خشک کند و بر زخم
بمالد تا بهبود یابد و نیز خدای را
سپاسگزار باش
که او دادت این خسروانی درخت
که هر روز نو بشکفاندش بخت
بدین کار دل هیچ غمگین مدار
که شاخ برومندت آمد به بار

آزادی

سیمرغ این بگفت و بال زنان دور شد.
سیندخت سخت نگران حال رودابه
بود.
بدان کار نظاره شد یک جهان
همه دیده پر خون و خسته روان
فرو ریخت از مژه سیندخت خون
که کودک ز پهلو آید برون
موبد آنچه سیمرغ گفته بود انجام
داد و برای اینکه ماهروی از درد رنج
نبرد او را به می مست و خفته داشت
تا زخم التیام یافت و از خواب بیدار
گشت  .رودابه چون از خواب بیدار
شد و لب به سخن گشود دیدار فرزند
را خواستار گشت.
چو از خواب بیدار شد سرو بن
به سیندخت بگشاد لب بر سخن
مرآن بچه را پیش او تاختند
بسان سپهری بر افراختند
بخندید آن بچه سرو سهی
بدید اندرو فر شاهنشهی
برستم بگفتا غم آمد به سر
نهادند رستمش نام پسر
کودکی به شکل و هیکل رستم از
حریر ساختند و سنان و کوپال در
دست بر اسبی تکاور نشاندند و درم
و دینار نثار کردند .آنگاه آنرا با نامه
ای به نزد سام یل فرستادند.
پس آن صورت رستم گرزدار
ببردند نزدیک سام سوار
***
یکی جشن کردند در گلستان
ز زاولستان تا به کابلستان
سام به نامه زال پاسخ داد و برای
تربیت و پرورش رستم دستورهای
الزم صادر کرد .رستم هشت ساله
بود که سام خبر یافت در دالوری و
چابکی بیمانند است  .سام به دیدار
رستم مایل گشت و راهی کابل شد.
سام را چون دیده بر رستم افتاد
چهره اش چون گل شکفته گشت.
زال و مهراب مجلس بزم آراسته،
شادیها کردند.
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کندوکاوی درباره ی

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

مصدق در مجلس گفت«:دولت
عالءبااین اقدام می خواهد ن َ َفس
آزادی خواهان را درسینه هاحبس
کند ولی زمانیکه خودزمامدارشد،
درآبادان به همان ضرورت ،حکومت
نظامی برقرارکرد».دکتر متینی 301 -
دکتر مصدق به درستی در
مذ ّمت حکومت نظامی سخن گفته
بود،ویژگی حکومت نظامی یعنی
بستن دهان مخالفان ویا بازداشت
آنان،یعنی برقراری یک سیستم
خفقان در کشور ونبودن آزادی
مطبوعات واجتماعات ...تکلیف
وحساب یاغیان وخرابکاران و آنان که
باسالح های گرم وسرد می خواهند
حرف شان را به کرسی بنشانند،قانون
هر کشوری روشن کرده است ونیازی
به برقراری حکومت نظامی که قانون
آن بنا به خواست محمدعلیشاه قاجار
به تصویب رسیده بود،تحت هرعنوانی
نبوده ونیست.
مخالف تا زمانیکه دست به
اسلحۀ سرد ویا گرم نبرده تا حرفش
را به کرسی بنشاند،بایدبتواندحرفش
را بزند ویا بتواند بنویسد،حکومت
نظامی یعنی اینکه مخالفت
وانتقادنسبت به اعمال وتصمیمات
زمامدار وقت ممنوع است وهرآنچه
که زمامدار بگوید باید همه به
گردن بگیرند،مگر در کشورهای
آزاد ودموکراتیک،دربرابر انتقادات
ومخالفت ها واعتراضات خیابانی
حتا در صورت درگیری با مأموران
انتظامی ،حکومت نظامی برقرارمی
شود؟ هیچ عذروبهانه ای برقراری
حکومت نظامی راتوجیه نمی کند به
همان دلیل که دکتر مصدق در مجلس
ششم ابراز کرده بود.
با اینکه در زمان زمامداری
دکتر مصدق حکومت نظامی
برقراربود،مع ذلک به منظور تثبیت
هرچه بیشترقدرت دولت وجلوگیری
ازفعال ّیت مخالفان،بااستفاده ازقانون
اختیارات ،قانون«امنیت اجتماعی» را
به تصویب رساند.این قانون به دولت
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اجازه می داد هرمخالف یاهرکس
راکه خالف مصالح دولت رفتارکند(،نه
مصالح مملکت؟)بازداشت کندویا
به تبعید بفرستد ،در مجلس این
قانون مورداعتراض قرارگرفت
و«دکتربقایی» آن را«مقررات آزادی
ُکش» نامید،ولی اعتراض او باپاسخ
درشت شایگان وسنجابی روبروشد.
مادۀ دوم قانون مزبوراین چنین
است:هرکس کارمندان مؤسسات
عمومی یاادارات دولتی راواداربه
اعتصاب ویاتحریک به اخالل
درنظم وآرامش وتم ّرد وعصیان
نمایدوهمچنین کسانی که دردادگاه
ها ودادسراها ومؤسسات عمومی
برخالف نظم وآرامش وانتظامات
عمومی رفتارنمایند ویا با جنجال
ودادوفریاد به منظورتوهین وارعاب
وتحت تأثیر قراردادن مراجع اداری
وقضایی ویابرای جلوگیری ازاجرای
یاتحصن یا
قانون ومقررات،ازدحام
ّ
هرگونه تظاهر نمایند،فورا ً بازداشت
ومجازات خواهندشد واز سه ماه
تایکسال تبعید برای آنهاتعیین
می گرددوهمین ماده برای توطئه
یا مواضعه کنندگان برای اعمال
مزبوره دراین ماده معمول خواهد
شدوهرگاه کارمنددولت باشد،درمدت
محکوم ّیت واقامت اجباری از
اخذحقوق یا ُمزدمحروم خواهد بود.
(دکترمتینی)316
باتصویب چنین قانونی ازسوی
مصدق ُشهره به آزادی خواهی
دکتر
ِ
ومهرورزی،زن وفرزندان بیگناه
فرد متهم نیز،محکوم به گرسنه
گی وپریشانی می شدند!ازسویی
دیگر اثبات ارتکاب چنین خالفی از
یسر می بودویا
سوی کسی چگونه ُم ّ
آیاچنین قانونی سبب رونق بازار
اتهام نمی شد؟ضمن ًا احالۀ رسیدگی
وصدور حکم نه به دادگاه ،بلکه به
دادستانی،ازقوانین غیر دموکراتیک
نبود،که نخست وزیر ُم ّدعی به
آزاداندیشی با استفاده از اختیارات به
تصویب رسانیده بود!؟

آزادی

جالب توجه اینکه پیش نویس
این قانون رادوتن از مدعیان آزادی
ومخالفان شاه به اتهام فقدان آزادی
وبرقراری سازمان
درزمان شاه
امنیـت ،به نامهای دکتر علی شایگان
ودکترسنجابی تهیه وبه تصویب دکتر
مصدق رسانیده بودند!
ازدیگرموارد دوگانه گویی های
دکتر مصدق اینکه ایشان در جلسۀ
18آذر1323مجلس دردورۀ چهاردهم
از تشکیل انجمنهای ایالتی ووالیتی
براساس اصل  29قانون اساسی
حمایت کرده وگفته بود«:بنده وقتی
رفتم منزل،قانون انجمنهای ایالتی
ووالیتی راخواندم دیدم به هیچوجه
این قانون ضرری ندارد وبسیارهم
مفید است. »...
اما چندسال بعد درزمان
نخست وزیری رزم آرا،هنگامیکه
رزم آرا الیحۀ تشکیل انجمنهای
ایالتی ووالیتی رابه مجلس تقدیم
کرد،مصدق به صراحت گفت«:این
طرح تجزیۀ ایران است ».وباآن
مخالفت کرد!
گفته بودیم که شاه برطبق
ِ
فترت مجلس
قانون اساسی ،درزمان
،مأذون به برکناری وانتصاب نخست
وزیربود.واین امردرزمان پادشاهی
احمد شاه ،پیشینه داشته است
وآن اینکه درفاصلۀ تعطیل مجلس
سوم تا گشایش مجلس چهارم
14بارفرمان رییس الوزرایی به نام
12تن به ترتیب:فرمانفرما -محمدولی
خان سپهساالرتنکابنی-وثوق الدوله
(سه بار) عالءالسلطنه(دوبار)عین
الدوله-مستوفی الممالک-صمصام
السلطنه-مشیرالدوله-سپهدارشتی-
سیدضیاءالدین طباطبایی وقوام
السلطنه ،صادرکرده بود.
حال از قانون اساسی که بگذریم
،با چنان پیشینه ایکه ازسوی
احمدشاه اجرا شدوصدای اعتراضی
از سوی مجلسیان ونویسندگان
حتا دکتر مصدق برنخاسته بود،
شاه چگونه نمی توانسته در غیاب

مجلس حکم برکناری دکتر مصدق
را صادرکند؟ازسویی دیگرشاه
باعنوان شخص اول مملکت وبا توجه
به حدود اختیارات قانونی اش در
برکناری نخست وزیر،چه نیازی به
کودتا داشت،تصمیم نادرست شاه
به ُگماردن یک مأمور نظامی جهت
ابالغ حکم برکناری دکتر مصدق ،به
ویژه خروج ازکشورموجب گردید
که مصدق وپیرامونیانش وکمونیستها
وبرخی از روشنفکران مخالف شاه
وخواهان سرنگونی او،وانمود کنند
که کارشاه یک کودتا بوده وچون
در کارش موفق نشده ،فراررابرقرار
ترجیح داده است ،لذا بایدبساطش
برچیده شود وازاین رو بود که دست
به کارهایی زدندکه به آنها اشاره شد .
بی جهت نبود که دکتر مصدق
دراین باره درکتاب خاطراتش
نوشته است...«:هرچه درروزهای
آخر مردادپیش آمد عکس العمل
تشریف فرمایی بی سابقه وبی
خبراعلیحضرت همایون شاهنشاهی
بودکه درجامعه به فرارتلقی شده
بود وهرکس ازهرحزب وهردسته می
خواست از موقع به نفع خوداستفاده
کند»...که نگارنده خودشاهد چنان
تلقی از سوی بسیاری ازمردم بود،حتا
ازطیف هواداران رژیم پادشاهی که
باابرازتأسف خروج ناگهانی شاه را به
فرارتعبیر می کردند.
شاه درباره ی علت خروجش
از کشورپس از صدور حکم برکناری
دکترمصدق درکتاب« مأموریت برای
وطنم» چنین می نویسد...«:من
وملکه قبل از آگاهی ازاین موفق ّیت
[منظورپیروزی هواداران شاه]ازتهران
خارج شده بودیم،زیرا طبق نقشه
ایکه قب ً
ال طرح شده قراربراین شده
بودکه اگر مصدق به فرمان عزل
خوداطاعت نکندوبه نیروی نظامی
متوسل شود من وهمسرم موقت ًا از
ایران خارج شویم.علت موافقت من
بااین نقشه به دوجهت بود:یکی آنکه
دراثرعزیمت من به خارج قصداصلی
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مصدق ویارانش برمال وآشکار میشد
وافکارعمومی را به مخالفت باآنها
برمی انگیخت واین خود به منزلۀ
رفراندومی بود که برخالف رفراندوم
مصدق ،اموات درآن شرکت نمی
کردند ودیگر اینکه خطر جنگ
داخلی وکشتارمردم بی دفاع کمتر
میشد واین کمال آرزوی من بود ...
به خوبی یاددارم که دوشب متوالی
خواب به چشم من راه نیافته بود.
سحرگاهان [یعنی بامدادروز25مرداد]
ازرادیوی طرفدارمصدق شنیدم که
نقشۀ من برای برانداختن وی عملی
نشده وچنددقیقه بعد پیغام رادیویی
سرهنگ نصیری مبنی برتوقیف
وزندانی شدن وی به من رسید..
وبا هواپیمای دوموتوره اختصاصی
خود که شخص ًا رانندگی آن را به
عهده داشتم به سوی بغدادحرکت
کردم207.»...و208
گفته ی شاه ودالیلی را که برای
خروجش از ایران می آورد قابل توجیه
نیست،جای کمترین تردید نیست که
شاه ازجان خودبیم داشته ومصدق را
ازحد دارای نفوذ وقدرت آنهم
بیش
ّ
در ماه های اخیرزمامداری اش تصور
می کرده است،به ویژه که شنیده بود
دکتر مصدق به یاران نزدیکش گفته
بوده است که«شاه جرأت برکناری مرا
ندارد» ویا  :اگربخواهد کودتا کند با
لگد اورا به بیرون خواهد انداخت
ویا قدرت دردست حکومت است
ومطالبی ازاین قبیل.
همانگونه که پیش ازاین اشاره
شده است ،حق قانونی شاه درغیاب
مجلس عزل ونصب نخست وزیر بود
آنچنانکه احمد شاه درغیاب مجلس
انجام داده بود،لذا چه ضرورت داشت
که شاه ناگزیرشود خاک میهن را
ترک کند؟ شاه یک فرد معمولی نبود
تابدون انجام تشریفاتی ،بی خبر از
کشور خارج شود،آنجا که شاه می
نویسد  «:دراثر عزیمت من قصد
اصلی مصدق ویارانش برمال وآشکار
می شد ،»...مفهوم مخالف این گفته
یعنی اینکه اگربه خارج عزیمت
نمی کرد،مصدق دست به کاری نمی
زدکه با عزیمت شاه زد.شاه باتجربه
ی 9اسفند1331که دکترمصدق
دراوج قدرت ومحبوب ّیت بودوبرخی
یاران نزدیکش راازدست نداده بود
که بعض ًادر سال 1332حتادرصف
مخالفانش قرار گرفته بودند ونیز
دولت امریکا همچنان ازدکترمصدق
پشتیبانی مالی وسیاسی می کرد،
دیده شد که بسیاری به پشتیبانی
شاه آمده وحتا به نوشته ی دکتر
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مصدق قصدجان وی را داشتند
واینکه دیده بود «درسالم نوروزهمان
اجتماع
دردربار،
سال()1332
روحانیون درآن مراسم بیش از
سنوات پیش بوده است»(ازکتاب
متینی )344-ودرماجرای نهم
اسفند،حتا آیت اهلل کاشانی وحسین
مکی ودکتر مظ ّفربقایی ،عالوه
برآیت اهلل بهبهانی ومریدان او به
پشتیبانی ازشاه برخاسته بودند،
نیازی به ترک خاک میهن نداشت.به
ویژه که شاه پشتیبانی بخش اعظم
ارتشیان رابه خاطر عدم تدبیر دکتر
مصدق درامورارتش(حتابه نوشته ی
دکترفرمانفرماییان)به همراه داشت.
خبر سفرشاه درصبح شنبه
نهم اسفند[]1331پخش شد،آیت
اهلل کاشانی جلسۀغیرعلنی مجلس
را تشکیل داد«.نامه ی کاشانی که
اعلیضرت تشریف نبرندخوانده
شد،...قرارشد هیأت رئیسه نامه را
ببرند...آنگاه ازقول خبرنگارکیهان
دکترموحد)نوشته است:تا
(به نقل از
ّ
نزدیک ظهرکل ّیۀ دکاکین تعطیل
شد.به منزل آیت اهلل بهبهانی رفتند
وازایشان خواستند به درباربروند
ومانع حرکت شاهنشاه بشوند...
عده ای باصدای بلندگریه می
ّ
کردند.آیت اهلل را به روی دست
ازاتاق خارج کردند...عده ای دربازار
فریادمی زدند بجنبید مملکت
ازدست رفت...درنزدیکی کاخ مرمر
زنان تظاهرات می کردند وخطاب به
سربازان ومردم می گفتند :غیرت
کجاست؟مملکت
کجاست؟حم ّیت
ازدست رفت.»...دکترمتینی 334 -
ازاین رو اگربه پذیریم که
تصمیم شاه بنابرنوشته اش،درخروج
ازایران براساس نقشه ای بودکه از
پیش کشیده بوده است،باید گفت
که نقشه ای به دورازتدبیربود،بدون
تردیدبابودن شاه درایران(درهرکجای
ایران)وابالغ حکم برکناری به
گونه ای متعارف ومرسوم ازطریق
دربارمث ً
ال توسط امینی کفیل وزارت
درباریا رییس دفتر مخصوص ودر
ساعاتی ازروز ،مصدق چاره ای
بجزتمکین نداشت ،خروج ناگهانی
شاه از کشورپس از بازداشت نصیری
سبب شدتا هواداران اندک مصدق
وکمونیستها وازجمله شخص مصدق
ازاین فرصت بهره بگیرند ودست به
کارهایی بزنندکه درحکم کودتا بود و
بازدن نعل وارونه عمل شاه را کودتای
نافرجام بنامند واین نام به نادرستی
مصطلح ودر اوراق تاریخ به خاطر
تکراردر گفتارهاونوشتارها جا گرفت.

شاه می نویسد...«:دراثرعزیمت
من قصد اصلی مصدق ویارانش
عمومی
برمالوآشکارمیشدوافکار
رابه مخالفت باآنها برمی انگیخت،»...
پرسش این است که اگرخروج شاه
صرف ًا به خاطر بیم جانش نبود،برای
آشکارشدن قصد مصدق ویارانش چه
نیازبه خروج از کشوربود؟دکتر مصدق
یا حکم رابا توجه به حضورشاه در
کشور می پذیرفت که تحصیل حاصل
بود،ویانمی پذیرفت که درچنین
صورتی نیزقصد مصدق ویارانش
آشکار میشد وآنگاه به نوشته ی
شاه افکارعمومی درصورت حضوروی
درکشورچه بسا به امیدپشت گرمی
ازجانب او،در مقیاسی بیشتر به
مخالفت بادکتر مصدق ویارانش
برانگیخته میشدهمانگونه که در نهم
اسفندماه ،1331نادرست بودن خروج
شاه تاآنجاست که خوددرکتابش
درباره ی رویداد9اسفندماه 1331می
نویسد...«:اینک که به گذشته می
نگرم می بینم که تصمیم من دررفتن
ازوطن بسیار باعجله اتخاذ شده
ودرحقیقت عمل بسیار خطایی بود».
که این گفته درمورد خروج ایشان از
کشوردر25مردادماه 1332نیزصادق
است ،به ویژه که مصدق دراین زمان
بسیاری از همراهان خودرا ازدست
داده وشرایط اقتصادی واجتماعی
وسیاسی ایران دراین هنگام به
وضع نامطلوبی درآمده بود،ودولت
امریکانیزکمکهای سیاسی ومالی
خودرادرروزهای پایانی صدارتش
ازاودریغ کرده بود وشاه به این
موضوع نیزازپیش وقوف داشته است.
دکتر مصدق که ظاهرا ً ازخود
نسبت به اصول قانون اساسی پای
بندی نشان میداد،در پنجم مردادماه
 1332بدون توجه به مخالفت
همکارانش،درپیامی خطاب به مردم
ایران درباره ی بقا یاانحالل مجلس
شورای ملی ،سخن گفت وبرای
توجیه رفراندوم افزود« درکشورهای
دموکراسی ومشروطه هیچ قانونی
باالتر ازاراده ی ملت نیست»  .حال
آنکه همانگونه که پیش ازاین اشاره
شده است،به موجب اصل 48قانون
اساسی انحالل مجلس یامجلسین
اختصاص ًا از وظایف شاه بوده
است .حال چه شده بود که دکتر
مصدق ُشهره به پای بندی قانون
ِ
اساسی،اینک آن قانون را نادیده می
گرفت!؟
بی مناسبت نخواهدبود بدانیم
از جمعیت  20میلیونی آن زمان
( بنابر نوشته ی دکتر مصدق در

آزادی

کتاب خاطراتش ص)203که حداقل
سی درصد آن که بالغ بر6میلیون
میشدحق رأی داشته اند (بدون
احتساب بانوان که حق رأی تا آن
زمان نداشتندوصغار) تعدادکسانیکه
به ندای دکترمصدق لبیک گفتند ،بنا
برآماررسمی وزارت کشورکه درکتاب
دکترفؤاد روحانی نیزتأییدشده
درتهران
،)394
(ص
است
155544ودرشهرستانها530000رای
که بیشتررأی دهندگان ،از اعضاءیا
هواداران حزب توده بوده اند.
دلیل شرکت اعضای حزب توده
در رفراندوم از این جهت بود که
حزب توده پیش از برگزاری رفراندوم
ازدولت مصدق ُمص ّرا ً خواسته بود
که عالوه برانحالل مجلس از طریق
برگزاری رفراندوم ،در تشکیل مجلس
مؤسسان نیز برای تغییراتی درقانون
اساسی اقدام کند.
اما دکتر مصدق در کتابش رقم
رأی دهندگان را متجاوزازدومیلیون
نفرمی نویسد،ازاین جهت که به یقین
می داند دربرابر نوشته اش کسی به
آماررسمی ویاآثاربرخی نویسندگان
وخبرنگارانی که دراین باره مطالبی
نوشته اند ،به عنوان بررسی درستی
ونادرستی مطالب کتابش مراجعه
نخواهد کرد وازهمین روخواهد
توانست درذهن خواننده اثربگذارد
دکتر مصدق دردادگاه نظامی
درمورد برگزاری رفراندوم چنین
استدالل می کند«:آنهایی که اطالع
ندارند یااین که ازاجرای آن متض ّررشده
اند،می گویند رفراندوم درقانون
اساسی پیش بینی نشده،مخالف قانون
اساسی است حتا یکی ازروحانیون 9
اسفند[منظور آیت اهلل کاشانی است]
هم حکم به ُحرمت آن داد.درصورتیکه
هرعملی که شرع انورنهی نفرموده ُمباح
است...ودلیل مسلم وواضحی است
براستحباب آن.»...
دکترمصدق با چنین استدالل
عدول از قانون اساسی مشروطه
راآنجا که شرع انورنهی نکرده ُمباح
می دانسته است،بنابراین بگونه
ای تلویحی می پذیرد که برگزاری
رفراندوم عملی خالف قانون اساسی
بوده است ،اما چون شرع انوربرگزاری
آن را نهی نکرده مجاز به چنین کاری
بوده است ،که این چنین بهانه ای
چیزی جز گریزازاستدالل منطقی
نیست،چرا که اگرهرصاحب مقام ویا
هر انسانی در انجام کاری که شرع
انورنهی نفرموده ُمجازباشد،چرا شاه
باید ازاین قاعده مستثنی باشد،
ادامه دارد
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کوتاه

وخواندنی

کوتاه و

کـوتاه

وخواندنی

پروتئین گیاهی وحیوانی
درمجله ی آمریکائی مواد غذائی
کلینیکی آمده است که سوابق
پزشکی بیش از سه هزار نفر مورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتیجه
گیری شده است که پروتئین گیاهی
به همان اندازه ی پروتئین حیوانی
برای اسکلت بندی بدن آنها مفید
بوده است .
قبال گفته می شد که پروتئین گیاهی
نمی تواند جای پروتئین حیوانی
را بگیرد و کارشناسان امور تغذیه
براین باوربودند که گیاهخواران باید
گاهی برای تأمین پر.تئین بدن
خود گوشت بخورند وگرنه دچار
مشکالت زیادی خواهندشد .اکنون
این فرضیه باطل اعالم می شود.

صفحه22

افزایش واردات الکل

قانون پوتین
درروسیه قانونی وجودداشت که
خشونتهای محلی جرم جنائی
محسوب می شد و مرتکبین تا دوسال
حبس محکوم می شدند .اخیرا ً
والدیمیر پوتین قانونی را اجرائی کرد
که بر مبنای آن ازاین پس خشونتهای
محلی ُجرم جنائی محسوب نمیشود و
مرتکبین به جزای نقدی تا حدود 500
دالر و یا حبس به مدت  15روز محکوم
خواهندشد.

در 11ماه اول سال  2016آمریکا بیش
از  17میلیارد دالر نوشابه الکلی از
خارج وارد کرده است .گفته می شود
این مقدار نوشابه الکلی  6درصد از
مجموع وارادات  20سال گذشته
بیشتر بوده است .

شکایت سردسته اوباش
سردسته سابق جنایتکاران کلمبو
تامس جیولی معروف به «تامی شاتز»
ازدولت فدرال ده میلیون دالر خسارت
خواسته است .

بمبی به وزن  550پوند درزیر یک
پمپ بنزین در شهر تسالونیکی
دومین شهر بزرگ یونان کشف
گردید.وباعث شد که  70هزار نفر از
ساکنین اطراف این پمپ بنزین منازل
خودرا تخلیه کنند .این بمب از جنگ
دوم جهانی بدون اینکه عمل کرده
باشد درزیرزمین درعمق  16پائی
باقی مانده بود.

آزادی

موردعالقه پدرش در سندرینگهم
گذراند .ازسال  1952تا کنون خیلی
چیزها عوض شده است اما بعضی
چیزها هنوز تغییری نکرده است

در اوایل سال  1952که هنوز انگلستان
از رنج حاصل از جنگ دوم جهانی
فارغ نشده بود شاهدخت  25ساله
این کشور درمرگ پدرش جرج ششم
پادشاه انگلیس عزادارشدو آماده شد
تا حکومت را برعهده گیرد .اکنون
شاهدخت سابق  65سال است بانام
ملکه الیزابت بر انگلستان سلطنت
می کندو اخیرا ً در نود سالگی سالگرد
سلنتش را بدون سروصدا درملک

ماهواره های هندی

طوالنی ترین پرواز
اخیرا ً شرکت هواپیمائی قطر که بین
ایرانی ها نیز عالقمندانی دارد رکورد
پرواز بدون توقف را شکست و طی
مدت  17ساعت پرواز مداوم بین
اوکلند و دوحه درقطر را که حدود
9هزارو  32کیلومتراست بدون توقف
طی کرد .این پرواز در روز ششم فوریه
امسال صورت گرفت .

اتومبیل پرنده
 65سال سلطنت

پیتزائی که سفارش می دهید قبل از
اینکه به د ِر خانه ی شما برسد باید از
هفتخوان رستم بگذرد تا برای

بمبی بوزن  550پوند

او که درزندان بسر می برد دریک
بازی پیک پنگ بین زندانیان زخمی
شده ودرنتیجه دولت را مسئول این
بی توجهی وغفلت از حال زندانیان
می داند .دولت فدرال هرگونه اتهام
درمورد بی توجهی را مردود دانسته و
گفته است جریمه ای پرداخت نخواهد
کرد .این زندانی دراوت سال 2013
زخمی شده بود.

آمریکاو پزشک مهاجر
مطالعاتی که از سال  2011تا 2014
برروی بیماران درآمریکا صورت
گرفته است نشان می دهد که 11/2
درصد از بیماران پزشکانی که در
دانشگاههای خارج از آمریکا تحصیل
کرده اند وبعد به آمریکا مهاجرت
کرده اند جان خودرا ازدست داده اند
و لی همین تعداد بیمار که به پزشکان
تحصیل کرده در آمریکا مراجعه کرده
اند  11/6درصدشان جان باخته اند و
این نشان می دهد که دانشگاههای
دیگر کشورها پزشک بهتری تربیت
می کنند تا دانشگاههای آمریکا.

از روز  13فوریه امسال ثبت سفارشات
خرید اتومبیل مزبور آغازشده است
وازهم اکنون پیش فروش می شود.
معلوم نیست این اتومبیل ها تحت چه
قانونی به پرواز درخواهندآمد و آیا هر
کس قادر به داشتن چنین اتومبیلی
هست یا خیرو مسیر پرواز آنها
چگونه تعیین خواهدشد تا برخورد از
نوع هوائی آن صورت نگیرد.

روبات پیتزا ساز

پیاله ای می دهد .پس از رفتن آنان
به رفیقش می گوید :فعال حریفان را
با رنگ آشنا کردیم  .مظفرحسین
کاشانی باشاه عباس مالقات کرده و
این رباعی ازاوست :
بد باطن وچاپلوس می بایدگشت
خواهان کنارو بوس می بایدگشت
حیف است چوپروانه بگردت گشتن
برگِرد تو چون خروس می باید گشت

قراراست تا سال  2018اتومبیل پرنده
ببازار بیاید .این اتومبیل که توسط
یک طراح هلندی ساخته شده 400
هزار دالر قیمت دارد.

آژانس فضائی هندوستان با یک
راکت تاکنون  104ماهواره را به فضا
پرتاب کرده است تاکنون این رکورد
دراختیار روسیه بود که  37ماهواره
را درسال  2014به فضا پرتاب کرده
بود .نخست وزیر هند.وستان نارندرا
ُمدی این کاررا یک شاهکار استثنائی
خواند.

تصاویر عریان
یکسال پیش مجله پلی بوی که معموال
عکس های لخت زنان را چاپ می کند
اعالم کرد که ازاین پس تصاویر عریان
را چاپ نخواهد کرد .اما اخیرا دویاره
این تصاویر درپلی بوی چاپ می شود.
کوپر هفنر مدیر این مجله وپسر هیو
هفنر پایه گذار پلی بوی می گوید
اینکه اصال تصاویر عریان چاپ نکنیم
تصمیم اشتباهی بوده است .

شماره  -86سال هشتم

شماره  - 86سال هشتم

ایرانی ها وهندی ها

تحویل به شما آماده شود.از اجاقی که
مخصوص طبخ آن است تا دستگاهی
که آن را گرم نگهمیدارد و سرانجام در
صندلی عقب اتومبیل راننده ای که آن
را برای شما می آورد همه درتالشند تا
وقتی این پیتزا بدست شما میرسد گرم
و مطبوع باشد.اکنون روباتی ساخته
شده که این پیتزا را درآشپزخانه
تهیه کرده و در حالیکه مسافت مغازه
پیتزا فروشی را تا د ِر منزل شما طی
می کند طبخ آن را ادامه می دهد.
وزمانی که آماده خوردن می شود
راننده حامل پیتزا زنگ د ِر خانه ی
شمارا فشار می دهد .همه ی این
کارها به لطف یک روبات صورت می
گیردکه درظرف  20دقیقه این کارهارا
انجام میدهد .این روبات ساخت
کارخانه  zumeدرکالیفرنیا است.

آب انار بجای شراب
مظفر حسین کاشانی رندی عاشق
پیشه وعارفی نیک اندیشه بوده است
می گویند دراصفهان حجره ای داشته
وچندشیشه آب انار بطاق حجره چیده
بود .تنی چند از طالب علم را که به
حجره برده بود ازدیدن شیشه ها
(بخیال آنکه شراب است) اشاراتی بهم
می کنند .کاشانی بفراست دریافته
شیشه ی آب اناررا آورده به هریک

ایرانی ها وهندیها ازیک نژادهستند
وخصوصیت نژاد آریایی درگفتار،
پندار وکردار نیک است  .بهمین علت
ایرانیها وهندیها هرگز تجاوزکار
نبوده بلکه درطول تاریخ همیشه
از خوددفاع کرده انددرحالیکه
دردورانهای مختلف تاریخی بیشتر
مورد هجوم بیگانگان قرارگرفته اند.
ایران پلی بود بین تمدنهای شرق

وغرب بنابراین تمدنهای شرق وغرب
برتمدن ایرانی اثر گذار بوده ولی ایرانی
ها خود نیز تمدن سازبوده اند همیشه
تمدن آثاری مشخص راازخود بجای
می گذارد مثل مجموعه آثارباستانی
تخت جمشید .مثل بنای بجای مانده
اززیگورات درسیلک کاشان وزیگورات
چغازنبیل درنزدیکی شوش(...نقل از
کتاب «انسانهای نخستین  -خدایان
نخستین» تحقیق ونگارش  :علی اکبر
آریان چاپ تهران  ،واژه آراء)1391

اوستا ی اصل

استنساخ کرده اند« .هرمیپوس »
درقرن سوم قبل از میالد مسیح
گوید « :اشوزردشت مؤسس مذهب
مغان مؤلف بیست کتاب است که
هرکدام صدهزار آیه داشته است
 ».طبری گوید آن نامه ی مقدس
را درروی دوازده هزار پوست گاو
نوشته بودند و مسعودی نویسد که
 « :زردشت کتاب موسوم به اوستارا
برای ایرانیان آوردکه  21جزو داشته
وهرجزوی دویست ورق بوده است
این کتاب با خطی که خود زردشت
اختراع کرده بود ومغان خط مقدس
مینامیدند درروی دوازده هزار
چوست گوسفند مرقوم وبا نوارهای
زرین بیکدیگر وصل کرده بودند.
لسانش پارسی باستانی بوده که امروز
احدی نمی فهمد» ازاین روی معلوم
میشود که اوستای کامل قدیم بسی
بزرگ بوده ولی متأسفانه هیچیک
از نسخه های کامل آن به این عهد
نرسیده است ».

کتابخانه کنگره
کتابخانه کنگره آمریکا درسال 1800
میالدی درواشنگتن دی .سی .ساخته
شد واکنون بیش از  120میلیون جلد
کتاب وسند دارد.طول قفسه های آن
به  805کیلومتر می رسد.کتابهای آن
بصورت دیوئی دسی مال و یا بصورت
سیستم کتابخانه کنگره دسته بندی
شده اند

عبداهلل رازی لیسانسیه حقوق درسال
 1314شمسی رساله ای تحت عنوان «
آئین زردشت» درقاهره چاپ کرد که
درصفحه  64این کتاب درباره اوستا
می نویسد «:باید دانست آوستائی
که امروز دردست است کامل نیست
بل چنانچه عقیده بعضی از علماست
آوستای امروز مختصری است از
اوستای قدیم که برای مراسم مذهبی

آزادی
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وپاسخ

پُرسش

خوابعطرآگین
دربین ما ایرانی ها نیز ازقدیم معمول
بوده است که بهنگام خواب از شب تا
صبح ظرف پراز آبی را برروی بخاری یا
وسایل گرم کننده دیگر می گذاشتیم
تا هوای اتاق خشک نباشد .اکنون
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند
اگر این بخار با دستگاههای ویژه ای که
می تواند عطرهای گوناگون را با بخار
آب مخلوط کند درفضای اتاق خواب
پراکنده شود خواب ما عمیق تر وراحت
تر خواهد بود .دراین صورت می توانیم
خواب در چنین فضای معطری را خواب
عطرآگین بنامیم .

داروی هوشمند
داروئی ببازار آمده است بنام نوتروپیکس
که گاهی نیز به آن « داروی هوشمند»
می گویند .این دارو می تواند تفکر
شمارا قوی و توانائی های مغزی شما را
بهبود بخشد.از مواد تشکیل دهنده ی
این دارو هورمون مالتونین است که
بعنوان خواب آور مصرف می شود و
ویتامین و کافئین که معموال در غذای
روزانه بسیاری ازما وجود دارد .شرکت
نوتروباکس سازنده این دارو است که
 190کپسول آن را بقیمت  135دالر
ببازار عرضه کرده است این دارو برای
تقویت حافظه نیز بسیار مؤثراست
وخاصیت انرژی زائی آن فوری است.
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آلودگی هوا

آژانس حفاظت از محیط زیست و
مدیریت کیفیت هوا ی سواحل جنوبی
که در ال مونت کالیفرنیا قراردارد
استانداردی پیشنهاد کرد که از سال
 1978درسراسر آمریکا بکار گرفته
شده و مرتب میزان آلودگی هوارا اندازه
گیری کرده و به اطالع عموم میرساند.
برطبق این استاندارد یک واحد آلودگی
در هریک میلیون محاسبه ونتیجه
منتشر میشود  .اگر  PSIکه مخفف
 Pollutant Standard Indexاست
صفرباشد یعنی در هرمیلیون متر
مکعب از هوا هیچ آلودگی نباشد هوا
پاک وسالم است و میزان آلودگی صفر
است  .اگر میزان آلودگی  50باشد
هوا نیمه آلوده است  .اگر  300باشد
خطرناک است واگر  400باشد خیلی
خطرناک است  .ودرصورتیکه 500 psi
باشد هوا مسموم است و تنفس آن
کشنده خواهد بود.

ویروسکامپیوتری
و

آزادی

علمی

یروس کامپیوتری برنامه ای است که
درکامپیوتر به دنبال برنامه های دیگری
می گردد تا خودرا در آن برنامه ها کپی
کند.ودرنتیجه محیط آن برنامه هارا بهم
می ریزد گه آن برنامه دیگر درکامپیوتر
قابل استفاده نخواهد بود .ودراصطالح
می گویند ویروس کامپیوتررا عفونی
کرده است .
طراحان برنامه های کتمپیوتر به راحتی
قادرند برنامه های قابل تکثر در برنامه
های کامپیوتررا نوشته و با ترفندهای
متفاوت آن را به کامپیوتر شما وارد کنند.
این برنامه ها یا درحقیقت وبروس ها
گاهی کامپیوتر را از حیض انتفاع می
اندازند و گاهی نیز با نرم افزارهای ضد
ویروس ترمیم می شوند.

اپل یا ماکروسافت؟

این روزها کاربران کامپیوتر ها که با
ویندوز کار می کنند باشرکت ماکرو
سافت که سازنده ی این ویندوزهاست
مشکل دارند.ماکرو سافت هر یکی
دوسال یک بار برای کسب درآمد بیشتر
ویندوزهای قبلی را با ویندوزهای جدید
جانشین می کند ..اما مشکل ازاینجا
بوجود می آید که اگر کاربران کامپیوتر
از ویندوزهای جدید استفاده نکنند
شرکت ماکرو سافت اجازه استفاده از
کامپیوتر مجهز به ویندوز قدیمی را نمی
دهدو یا برای آنها ویروس می فرستد
تا آنها راضی به خرید ویندوز جدید
شوند .اما شرکت اپل هرتغییری در
کامپیوترهایش انجام دهد با

خدمات رایگان آن تغییرات را برروی
کامپیوترهایش انجام می دهد .ازسوی

چندسال دیگر نفت داریم؟

با روند کنونی مصرف انرژی و با توجه
به مخازن موجود نفت کارشناسان
تخمین میزنند تا حدود  50سال دیگر
بشر می تواند از نفت بعنوان انرژی
استفاده کند .پس از  50سال ممکن
است ذخیره ها ی نفت کاهش یابد
و بشر به منابع دیگری نیز نیازداشته
باشد .گاز طبیعی نیز که هرروز
برمصرف آن افزوده می شود احتماال
تا  60سال آینده می تواند مورد
استفاده قرار گیرد.اما ذغال سنگ تا
سال  2225دردسترس خواهد بود..
یعنی بیش از  200سال دیگر .این
تخمین ها درصورتی درست خواهد
بود که منبع جدیدی از سوختهای
فسیلی کشف نشودولی احتمال
بسیار می رود که بازهم منابع جدید
نفت وگاز کشف شود که درنتیجه به
مدت زمان فوق افزوده خواهدشد.

دیگر کامپیوترهای اپل که تا کنون به
ندرت ویروس پذیر بودند امروز گاه
وبیگاه دچار ویروس می شوند .ولی هنوز
اپل می تواند نسبت به ماکروسافت نمره
قبولی باالتری بگیرد.

 .اولین عمل قلب
بازدرآمریکا

دکترهانییِل هیلویلیامز()1858-1931
نخستین پیشگام عمل قلب باز بود.
درسال  1893او قادربود که جان یک
قربانی را که باچاقو زخمی شده بود
سینه اش را بشکافد وبا کمک تیم
جراحی قلب تپنده اورا ببیند .او قلب
بیماررا که حدود یک اینچ پاره شده
بود بدون کمک اشعه ایکس بدون عمل
بیهوشی و بدون انتقال خون به بدن
بیمار بدوزد و اورا از مرگ حتمی نجات
دهد.
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کمتری تولید می شود و به ریشه ها
برمیگرددودرنتیجه برگها رنگ روشن
تری بخود می گیرند.

سن درخت
برای نخستین بار نقاش ومهندس ،
لئوناردوداوینچی متوجه شد که اگر
تنه درخت را بصورت افقی ببریم
حلقه هائی که برروی برش عرضی
تنه درخت موجوداست سن درخت
را مشخص می کند.او همچنین متوجه
شد هرچقدر فاصله این حلقه ها
یا دوایر ازهم بیشتر باشد درآن
سال درخت از رطوبت بیشتری
برخورداربوده است بعبارت دیگر
درآن سال بارندگی بیشتر از سالهای
قبل ویا بعدازآن بوده است .

درباره ی خورشید
درفاصله ای برابربا  93میلیون مایل
( 150میلیون کیلومتر) ،خورشید
نزدیک ترین ستاره به زمین است .
ستاره بعدی آلفا سنچوری است که
 250هزاربار دورتر از خورشید به
زمین است .نور حدود  8دقیقه طول
می کشد تا از خورشید به زمین
برسد.خورشید ده بار از بزرگترین
سیاره که ژوپیتر است بزرگتر است
.میلیونها سیاره به وسعت زمین را
می توان در ستاره خورشید جای
داد.به علت نزدیکی خورشید به
زمین ستاره شناسان می توانند آن
را آسان تر از هرستاره دیگری مورد
پژوهش قراردهند.اگرچه شب هنگام
می توان مستقیم ًا به ستارگان نگاه
کرد اما به خورشید نمی توان بطور
مستقیم نگریست زیرا شدت نور آن
می تواند خسارات جبران ناپذیری بر
چشم وارد کند.

تربیت پذیرترین نژاد سگ
دنباله ماه چیست ؟
دنباله ماه حدود  24هزار کیلومتر
است که حاوی اتمهای سدیم است.
این دنباله باچشم غیر مسلح قابل
رؤیت نیست .اما بکمک دستگاههای
مخصوص می توان آن را مشاهده کرد.
این دنباله به رنگ نارنجی درخشان
است  .ستاره شناسان از منبع این
اتمها هیچ اطالع دقیق ندارند.

برگهای پائیزی قرمز یا زرد
چرا در بعضی اوقات بهنگام پائیز
شاهد برگهای قرمزی هستیم که از
درختان جدا می شوند و گاهی این
برگها زرد هستند؟ دلیل این امر
میزان شکر و دیگر ترکیباتی است
که دربرگ تولید می شود .اگر زمان
ساخته شدن قند دربرگها هوای روز
ها گرم آفتابی و درخشان باشد و
شبها سرد وزیر  45درجه فارنهایت
باشدقند ومواد دیگر دربرگها میمانند
و رنگ آن را قرمز نشان می دهند.
اما اگر روزها ابری وگرم باشد قند

شماره  - 86سال هشتم

دانشمندان  56نژادسگ را که از
همه بیشتر مورد توجه مردم هستند
مورد مطالعه قراردادند وبه این نتیجه
رسیدند که نژاد سگ گله شتلند
 shetland sheepdogsوسگی که پاهای
کوتاه و موهای زبر دارد بنام shih Tzus
و پودل هائی که مینیاتوری هستند
وسگهائی که گوشهای آویخته و تنی
پشمالو دارند بنام  spanielsوهمچنین
نژاد  welsh corgisاز نژادهای دیگر
آسان تر تعلیم می پذیرند.
این روزها سگهائی که کوچک و
بیشتر شبیه به اسباب بازی هستند
مورد عالقه مردم است .بعضی از
آنها مانند  ( welsh corgisعکس زیر)
بسیارتربیت پذیرند.

نوع آتشفشان برگرفته از نام پلینی
بزرگ است که ادیب ُرمی بود ودر
آتشفشان وزو درسال  79میالدی
کشته شد.

دانشمندان همچنین آتشفشانهارا
برمبنای فاصله زمانهائی که فعال می
شوند نیز نامگذاری می کنند .برای
مثال آتشفشان خاموش آتشفشانی
است که طی هزاران سال گذشته
فعالیتی نداشته است  .آتشفشان
فعال ۀتشفشانی است که هرلحظه
امکان دارد فعال شود.

اولین کارتون

طبقه بندی آتشفشان ها
برای انواع مختلف
دانشمندان
آتشفشانها اصطالحات گوناگونی بکار
می برند:
آتشفشانهائی که به هنگام فعال بودن
با انفجار همراه نیستند آتشفشانهای
هاوائی نامیده می شوند .آتشفشانهای
ضعیف مثل آتشفشانی که درایتالیا
اتفاق افتاد استرومبولی نام دارد.این
آتشفشانی خاکستر زیادی ایجاد می
کند اما گدازه های کمی دارد .
انفجارهای آتشفشانی که درکوه
مون پلیه در جزایر کارائیب روی
داد بسیار شدید بود و آن را پلیه
نامگذاری کردند .این آتشفشانی
به سرعت خاکستر و قلوه سنگها
و گازهای مختلف را به اطراف خود
منتشر کرد.
شدید ترین آتشفشان ازنوع پیلینی
است که توده ای از خاکستر را
کیلومترها به باال می فرستد نام این

آزادی

اولین کارتون که با صد همراه
بود  Steamboat Willieنام داشت
که درسال  1928باشرکت میکی
موز ساخته شد .میکی موز اولین
شخصیت غیر جاندار بود که به
دریافت اسکار نائل شد..
والت دیسنی درطول  37سال فعالیت
سینمائی  26جایزه اسکار دریافت
کرد که بیش از هر هنرمند دیگری
این جایزه را ساحب شده است .
هنوز هم کار های والت دیسنی جزء
شاهکارهای انیمیشن بشمار می
روند.و با کامپیوتر و تکنیک های
پیشرفته امروزی نیز کسی نتوانسته
است شخصیتی کارتونی به ظرافت
کاری دیسنی خلق کند.

صفحه 25

آنجا

از اینجا

حسنی مبارک که قب ً
ال به جرم کشتار
صدها نفر از تظاهرکنندگان مصری
درسال  2011به حبس ابد محکوم
شده بود در باالترین دادگاه تجدید
نظر مصر از این اتهام تبرئه شد  .در
حکم صادره از دادگاه تجدید نظر

آمده است که این حکم غیر قابل تغییر
است .
هیچیک از همکاران مبارک که از حکومت
او بهره ها بردند درزندان نیستند و فقط
اوست که با بیماری که دارد در سلول زندان
بسر می برد.

از

رأی بیگناهی حسنی مبارک صادرشد

رکورد دیگر مسی در اللیگا

ازهمــــــــــــــــه جا
اعتراض ایران به مالزی

رابطه ی دوستانه میشل اوباما و جرج بوش
رئیس جمهور سابق جورج دبلیو بوش و
میشل اوباما بصورتی شگفت آور با توجه به
اختالف نظرهای سیاسی روابط خوبی باهم
دارند .چهل وسومین رئيس جمهورآمریکا از
ستایش بانوی اول سابق بخاطر شوخ طبعی
خود قدردانی کرد وآنرا به عنوان یک دلیل
کلیدی درمورد رابطه خوب با میشل اوباما
دانست.

صفحه26

این دو بارها درمراسم رسمی بایکدیگر
عکس گرفته اند عکس زیر این دورا
هنگامی که میشل اوباما در مراسم
افتتاحیه موزه فرهنگ آفریقایی
آمریکایی تباران در سپتامبر گذشته
پرزیدنت بوش را در آغوش گرفت،
نشان می دهد.عکس بصورتی گسترده
درفضای مجازی انتشاریافت.

آزادی

ملک سلمان اخیرا ً سفری به مالزی بزرگترین کشور مسلمان جهان
داشت  .این دیدار دو روزه بود که به گزارش صدای آلمان برای میزبان
میلیاردها دالر به ارمغان آورد .ملک سلمان در مالقات با نجیب رزاق،
نخست وزیر مالزی ،آمادگی عربستان برای سرمایهگذاری کالن در
صنایع نفت آن کشور را اعالم کرد .قراردادهای دیگری هم امضا
شدند .ولی هدف از این سفر ،تنها بهبود مناسبات اقتصادی بین دو
کشور نبود .در پایان سفر ملک سلمان به مالزی ،بیانیهای منتشر شد
که خشم و واکنش مسئوالن ایران را برانگیخت .در این بیانیه ،بر لزوم
همکاریهای نظامی بین دو کشور تاکید شده است .قرار است «مرکز
صلح جهانی ملک سلمان» در کواالالمپور ،پایتخت مالزی تاسیس
شود و در ضمن توافقهایی پیرامون انجام رزمایشهای مشترک نیز
صورت گرفته است .مالزی وعربستان در بیانیه مشترک خود نسبت
به وضعیت سوریه ،بحران خاورمیانه و جنگ یمن ابراز نگرانی کردهاند.
ونسبت به نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه و دخالت ایران در امور
داخلی کشورهای خاورمیانه ابراز نگرانی شده و از ایران درخواست
شده است که به الزامهای مربوط به حسن همجواری پایبند بوده
و از دخالت در کشورهای منطقه بپرهیزد .این بیانیه خشم مالهارا
برانگیخت  .وزارت خارجه به مسئوالن کشور مالزی هشدار داد که
همکاری و همراهی آن کشور با عربستان کمکی «به روند رو به رشد
روابط فی مابین» نخواهد بود.
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یورو نیوز :لیونل مسی ،ستاره
آرژانتینی بارسلونا در هفته بیست
و پنجم اللیگا در دیدار با تیم
اسپورتینگ خیخون بار دیگر رکورد
شکست
تیم بارسلونای اسپانیا در هفته
بیست و پنجم لیگ فوتبال این کشور
(اللیگا) توانست در خانه اسپورتینگ
خیخون این تیم را با نتیجه  6بر 1
شکست دهد.
لیونل مسی ،ستاره آرژانتینی بارسلونا
سهم بزرگی در این برد داشت .او
توانست با زدن یک گل در این بازی

کشف یک باکتری  207میلیارد ساله

رادیو فردا :دانشمندان موفق به کشف
اثری از یک باکتری شدهاند که بیشتر
از  ۳.۷میلیارد سال پیش میزیسته
است .در صورت تایید ،این باکتری
قدیمیترین فسیل شناخته شده روی
کره زمین خواهد بود.
به گزارش یو اس ای تودی ،آثار
حیات این باکتری در نزدیکی منافذ
هیدروترمال ،شکافهای کف اقیانوس
که مواد مذاب موجود در هسته زمین
را به اقیانوسها سرازیر میکردند،
کشف شده است.
در صورت تایید وجود این باکتری،
این منافذ که در سطح دیگر
سیارات منظومه شمسی هم موجود
هستند ،تبدیل به مرکز اصلی برای
جستوجوی حیات در کرات دیگر
خواهند شد.
دکتر ماتیو داد ،از دانشگاه کالج
لندن و یکی از محققان اصلی این
کشف تازه ،میگوید «این خیلی
هیجانانگیز است که نوعی از حیات
بالفاصله پس از شکلگیری سیاره
زمین ،شکل میگیرد».
نتایج این کشف تازه در مجله معتبر
نیچر منتشر شده است.
دکتر داد میگوید «این (کشف تازه)
به ما امید زیادی میدهد که بتوانیم
حیات را در دیگر نقاط جهان پیدا
کنیم».
این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه
های جهان داشته است .
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اولین بازیکنی باشد که در یک فصل
از روی نقطه پنالتی ،پای راست ،پای
چپ ،ضربه سر و ضربه آزاد دروازه
حریفان را باز کند.
بارسلونا نیز توانست با این نتیجه
پنجمین برد پیاپی خود در لیگ را
کسب کند و مجموع امتیازهای خود
را به عدد  57برساند.
اسپورتینگ خیخون که شانزدهمین
باخت خود در این فصل را تجربه کرد،
 17امتیاز دارد و خطر سقوط به دسته
پایین تر این تیم را تهدید می کند.

دریاچه ارومیه بازهم خشک تر می شود
تصویر نقاشیشده از دوره
پیشازیستی؛ احتماالً در  ۱۰۰میلیون
سال ابتدای این دوران ،سیارات
منظومه خورشیدی ،از جمله زمین
شکل گرفتهاند
به گزارش لوس آنجلس تایمز،
محققان میگویند که حدس آنها در
خصوص حیات این باکتری از آزمایش
رگههای مواد معدنی مانند آهن در
سنگهای بسیار قدیمی در ایالت
کبک کانادا نشات گرفته است.

مدیردفتر تلفیق وبرنامه ریزی
ستاد احیای دریاچه ارومیه
گفت:اگراعبتارات الزم تامین نشود
در فصل آبی  96-95حدود 800
کیلومتر از سطح دریاچه را از دست
خواهیم داد.
به گزارش ایرنا ،مسعود تجریشی
روزچهارشنبه درهمایش بزرگداشت
روز ملی آب با عنوان 'نجات آب،
ضرروت ملی ،رسالت جهانی' افزود:از
آبان ماه سال  94تاکنون یک ریال
اعتبار به ستاد اختصاص نیافته است که
اگر ادامه یابد اتفاق خوبی رخ نخواهد
داد .وی اظهار کرد:سطح دریاچه ارومیه

در سال  92حدو هزار و  900کیلومتر
بود واکنون سطح دریاچه دو هزار
و  600کیلومتر مربع و در شرایط
تثبیت است که اتفاق خوبی است؛
اما اگر اعتبارات تامین نشود برخی
از پروژه ها ناتمام خواهند ماند که
در این صورت  85سانتیمتر تراز
آب با برنامه نقشه راه احیای دریاچه
اختالف خواهیم داشت و در انتهای
فصل آبی  96 -95دریاچه به سطح
هزار و  500کیلومتر خواهد رسید.
برداشت بیش ازحد ازمنابع تجدید
پذیر یکی ازدالیل خشک شدن
دریاچه است،

البته بسیاری از دانشمندان متخصص
در زمینه گونههای اولیه حیات بر روی
کره زمین میگویند که هنوز تا اثبات
ی مانده و
این نظریه راه درازی باق 
این فعل و انفعاالت میتوانند به علل
دیگری غیر از وجود یک باکتری هم
بوجو د آمده باشند.

آزادی
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مجید زندیه
قتل جعفر قلی خان

آقا محمدخان قاجار بعدازاینکه برادرش
مصطفی قلی خان را کور کرد تا داعیه ی
سلطنت را ازسرش دور کند بفکر قتل
برادر دیگرش جعفرقلی خان افتاد .جعفر
قلیخان خودرا الیق سلطنت می دید و
بهیچوجه حاضر نبود تحت فرمان برادرش
باشد ودرهمه جا کوس رسوائی آقامحمدخان
را بخاطر خواجگیش به مردم میزد.او تحت
هیچ شرایطی عصبانیت درونی خودرا ظاهر
نمی کرد.وبقول معروف بسیار توداربود.
ولی بزرگترین توهینی که بیشتر به او
کرد برمالکردن خواجگی او بود وبااینکه
می دانست خلق اهلل ازآن موضوع اطالع
دارند ولی حاضر نبود کسی آن را به رویش
بیاوردوچنانچه درشرح حال لطفعلیخان
زند خواهیم گفت  -همین برمال کردن
واشاره مستقیم او به این عیب (درهنگام
اسارت) باعث گردید که آقامحمدخان
دستور دهد شنیع ترین عمل را با آن
جوان دالور قهرمان انجام دهندکه لکه ی
تاریک وننگی شد که تمام فتوحات بعدی
وکارهای خوب آقامحمدخان را تحت الشعاع
قراردادوجانشینان آقامحمدخان هیچوقت
نتوانستند این لکه ننگ را ازتاریخ سلسله ی
قاجاریه پاک سازند.
ازمیان الیق ترین افرادی که درخدمت
آقامحمدخان بود ودرتمام امور مملکت چه
لشکری و چه کشوری از خودلیاقت نشان
داد واعتماد آقامحمدخان رابخود جلب کرده
بود برادرزاده اش بنام «خانبابا جهانبانی » بود
وچون آقا محمدخان می خواست بعدتزاو
سلطنت درخانواده اش موروثی گردد وی
را بعنوان ولیعهد خود انتخاب کرد (1204
هجری) .این همان شخصی است که بعد
ازآقامحمدخان بنام « فتحعلیشاه » تاج
شاهی برسر گذاشت .
جعفرقلیخان حس کرده بود که آقامحمدخان
نسبت به او بدبین و بدگمان است وفکر می
کرد اگر بدست او گرفتار شود مانند برادر
دیگرش مصطفی قلیخان کور خواهدشد .
به این علت از دیدن آقامحمدخان سر باز
می زد.وموقعی که فهمید خانبابا جهانبانی
بعنوان ولیعهد انتخاب گردیده تصمیم
گرفت مبارزه با برادر را ادامه دهد .ازطرفی
آقامحمدخان چندین نفررا بعنوان جاسوس
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یخ

داداه و بـیداداهی اتر ی

مأمور کرد که تمام کارهای غیر عادی
جعفرقلی خان را به او گزارش دهندودراثر
اطالعاتی که توسط این مأمورین بدست آورد
متوجه شد که جعفرقلی خان مشغول جمع
آوری وتدارک سرباز واسلحه ومهمات است .
ازاین لحاظ مطمئن گردید که وی نقشه مبارزه
وشورش رادرسرداردبنابراین تصمیمش برای
نابودی جعفرقلیخان دوچندان گردید .یکی
از نقاط ضعف آقامحمدخان بیماری او بود
که هرچندوقت یکبار ظهور می کرد اورا به
مدت پانزده شبانه روز زمین گیر میکرد ولی

مرض وی درموقع حمله بروز کند فرماندهی
قشون بعهده ی جعفرقلی خان خواهد
بود .بنابراین تأکید کرد که هرچه زودتر
باتفاق قشون خود به تهران بیاید تابرنامه
ی عزیمت به فارس ومقابله با لطفعلیخان
را باتفاق بریزند.وباز درنامه تأکید شده بود
چنانچه بعلت بیماری نتوانست از تهران خارج
شود این مأموریت یعنی معدوم کردن خان
زند بعهده جعفرقلیخان بوده وافتخار پیروزی
نصیب او خواهد شد .آقامحمدخان درتعقیب
این نامه یک شمشیر مرصع ومبلغ دوازده

آقامحمدخان

باوجود این بیماری هیچ کاری را نیمه کاره
رها نمی کرد -موقعی که قصد کرد ازتهران
خارج شود وجعفرقلی خان را دستگیر
نماید این بیماری بسراغش آمد ونتوانست
تهران را ترک کند وبرای اینکه برادررا به
چنگ اندازد به حیله ای متوسل شد وآن
اینکه فرمانی صادر کرد وبموجب آن فرمان
مقام «سپهساالر» را دردربار خود به او داد.
سپس نامه ای به او نوشت واظهارداشت چون
قصد دارد برای سرکوبی لطفعلیخان زند
رهسپار فارس شود بنابراین تمام قشونی
که جعفرقلیخان فراهم کرده همراه قشون
آقامحمدخان بایستی مشترکاً این مأموریت
راانجام دهندودرنامه گوشزد کرد که هرچند
کار مشکل بنظر میآید ولی با رشادتی که
درتوسراغ دارم بایستی هرچه زودتر به تهران
بیایی وبا کمک من برنامه ی حمله را تنظیم
نمائیم  .درآن نامه اشاره شده بود که چنانچه

آزادی

فتحعلیشاه

هزارتومان پول جهت حرکت وی به تهران
 ،فرستاد  .جعفرقلیخان وقتی فرمان را
دید وچشمش به عنوان «سچهساالر»
افتاد وهمراه این عنوان شمشیر مرصع
وآن مقدارپول رادید فکر کرد که
آقامحمد خان به او احتیاج دارد ومی
خواهد اورا برای جنگ با لطفعلیخان
زند به فارس بفرستد  .جعفرقلی خان نیز
مانند تمام افراد خانواده قاجار از خانواده
زند تنفر عمیقی بدل داشت واو هم
مثل آقامحمدخان مترصد فرصتی بود
که آخرین بازمانده ی سلسله زندیه یعنی
لطفعلیخان را معدوم سازد .بااین فکر
تمام سربازان واسلحه ومهماتش را براه
انداخت وروز نهم ربیع األول سال 1205
هجری درتهران بحضور برادر تاجدارش
آقامحمدخان قاجار رسید.آقامحمدخان
چنان بامحبت  ،جعفرقلیخان را بحضور

پذیرفت که تمام تشویش ودودلی اورا
ازبین برد ودرضمن به بهانه عود مرضش
واینکه نمی تواند از تهران خارج شود
به جعفرقلیخان گفت که این مأموریت
بعهده ی اوست واشاره کرد چون در
تمام خاندان قاجار کسی ازاو الیق تر
دراین مأموریت جنگی نیست بنابراین
این افتخار به او داده می شود و به
جعفرقلیخان روزهائی را یادآوری کرد که
در دربار کریمخان زند تحت فشار و آزار
قرارداشتند واینکه کریمخان می خواست
دودمان قاجار را برباد دهدو اضافه کرد که
ما بایستی این افعی کوچک را ازبین
ببریم که تبدیل به یک افعی خطرناک
نشود .جعفرقلیخان پس از شنیدن اوامر
وراهنمائی های آقامحمدخان گفت من
حاضرم وقول می دهم که بروم واورابه
قتل برسانم وسرش را برای شما بفرستم
 .آقامحمدخان گفت من خود میل دارم
باتو بیایم واین مأموریت خطیررا باتفاق
انجام دهیم ولی لین بیماری لعنتی زمین
گیرم کرده است وقادربه حرکت نیستم
 .ازاین لحاظ این مأموریت مهم را
بعهده تو می گذارم .بنابراین تو رابعنوان
فرمانده قشون وسپهساالر مأمور این کار
می کنم .وترا بفارس میفرستم وبرای
سرکوب لطفعلیخان زند اختیارکامل
میدهمکه هرچه میخواهی انجام دهی
وهرچقدرسرمایه ازهرنقطه ی عراق
وفارس احتیاج داشته باشی اجیرنمائی
وتمام صورت مخارج رابمن برسانقبل
از آنکه حرکت کنی هرمقدارپول نقدی
که میسر میباشد بتوخواهم دادو فرمانی
صادر می کنم که هرچه الزم داشته باشی
ازمستوفی های اصفهان و شهرهای فارس
دریافت نمائی جعفرقلیخان گفت من به
شماقول میدهم که برای شما از جان خود
نیزدریغ نکنم .آقامحمدخان اورا مرخص
کردوقبل از اینکه ازاتاق خارج شود
باو گوشزد کرد وگفت ترتیب حرکت
خودرا طوری بده که تاهفته دیگر بتوانی
ازتهران حرکت کنی .جعفرقلیخان عقب
عقب ازاتاق خارج شد .دراین موقع یکی
ازدرباریان به وی نزدیک شد واظهارداشت
که شما میهمان مخصوص اعلیحضرت
هستید وبما امرشده که ازشما باتجلیل
فراوان پذیرائی کنیم ..سپس اورابرای
صرف غذا به یکی از عمارات سلطنتی
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بردند وهمین که به اتاق بظاهر سفره خانه
واردشد عده ای برسرش ریختند وجالد
چیزی شبیهه دوشاخه داخل دهانسشکرد
که نتواند فک های خودرا ببندد وبعد
دستمالی را گرد کرد ودرحلقوم او جای
داد و بایک چوب بلند وبکمک چکش
آن دستمال را تا ته گلوی جعفرقلی
خان فروبرد .پس از چنددقیقه دست
وپای اورا آزادگذاشت وباعدم حرکت
دست وپا متوجه شدند که جهان را
وداع گفته است پس خبر مرگ اورا به
آقامحمدخان دادند .اوبرخاست وبه سوی
اتاقی که برادرش رادرآنجا کشته بودند
رفت تا به چشم خود ببیند که برادرش
دارفانی را بدرود گفته است ..سپس
دستورداد جسد اورا از عمارت خارج
کرده وبه مالزمانش که باوی به تهران
آمده بودند نشان بدهند وبه آنهابگویند
که جعفرقلیخان دچار عارضه سکته شده
وبدین سبب برحمت ایزدی پیوسته
است و درموردمحل دفن جنازه جعفرقلی
خان اختالف نظر وجود دارد .بعضی
عقیده دارند که اورا درامامزاده زید و
بعضی عقیده دارند که جنازه رادرحضرت
عبدالعظیم دفن کرده اند.
ازقتل برادرش
بعدها آقامحمدخان
پشیمان شد ومیگفت بهتر بود که
اورا مثل مصطفی قلی خان نابینا می
کردم  .آقامحمدخان پس از قتل برادرش
مطمئن بود که کسی دیگر ادعای
سلطنت نخواهد کرد چون تنها کسی که
در دودمان قاجار احتمال خطر داشت
جعفرقلیخان بود.
آقامحمدخان که خیالش از حفظ سلطنت
راحت شده بود بفکر افتاد به آذربایجان
لشکر کشی کند چون به او اطالع داده
بودند که آذربایجان ازدادن مالیات سرباز
میزندومالیات سالیانه را که چهار کرور
تومان است نمی پردازد .بنابراین تصمیم
گرفت قبل از حرکت بسوی آذربایجان
برادرزاده اش خانبابا جهانبانی را با قشون
زیادی عازم اصفهان کند که جلوی حمله
ی احتمالی لطفعلیخان زندرا که شنیده
بود قصد تسخیر اصفهان رادارد بگیرد.
ازمیان کسانیکه آقامحمدخان همیشه
خاطر داشت
بخاطر ش دغدغه
خطرناکترین آنها لطفعلیخان زند بود.
زیرا که آقامحمدخان می دانست او
جوانی است دلیر وشجاع وبالیاقت وتنها
کسی است که می تواند جلوی او قدعلم
کند بدین لحاظ آقامحمدخان همیشه
لطفعلیخان را سدراه خود می دید وبه
هروسیله ای بود قصد داشت اورا ازسرراه
خود برداشته وبه حکومت خود ادامه
دهد...
ادامه دارد
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مق
ی
بدری رتو ج انم آوررتین شارعاریانی یم آمری کا هب ابدیت ویپست

بدری ترویج خواهرزاده ی ملک الشعرای بهار بوداودرسال  1311درمشهد متولدشد.
روز پنجشنبه دوم فوریه  2017جامعه ی
ادبی شهر نیویورک یکی از مفاخر
ادبی دهه های اخیر  ،خانم بدری
ترویج را ازدست داد.
درروز یکشنبه دوازدهم فوریه
دخترش نسرین باتقوی دریکی از
مراکز تجمع شهر نیویورک مجلس
یادبودی برای او برگزار کرد که
اندیشمندان ونویسندگان ایرانی
هریک درمورد زندگی وخدمات ادبی
این شخصیت فرهیخته سخن رانده
واشعاری را که دروصف آن زنده یاد
سروده بودند برای حضار خواندند.
بدری ترویج درروز پانزدهم مهرماه
سال  1311درضهر مشهد متولد شد .
او در سنین نوجوانی اشعاری میسرود
که درروزنامه ها  -مجالت ومطبوعات
بنام کشور به چاپ میرسید .خانم
ترویج خواهرزاده ملک الشعرای بهار
بود . .سرودن شعر در خانواده شان
موروثی بود .وی صاحب دو دیوان
شعراست یکی بنام «هاله» که حاوی
سروده های او درسنین جوانی
است .و دیگر دیوانی تحت عنوان
« به جرمی که زن شدم» که درسال
 1996درشهر نیویورک به زیور چاپ
آراسته گردید.
درزمانی که دیوان «هاله» به چاپ
رسید روزنامه ی اطالعات بابرگزیدن
دوبیت ازیک غزل زیبای این شاعر
به توصیف اوپرداخت وطلوع یک
ستاره ی جدید درآسمان ادب ایران
را به ایرانیان ودوستداران زبان
فارسی مژده داد .آن دوبیت این بود:

درعرصه ی حیات بجرمی که زن شدم
عمری اسیر عاطفت خویشتن شدم
عاقل زحال خویش چوشمع سحرگهان
آتش بجان  ،شریک غم این وآن شدم
جز آب وگل چه بود مرا نقش کاینچنین
نازک خیال شاعره ای خوش سخن شدم
چون سروبرکنار زدم سردی خزان
آزاده جلوه بخش حریم چمن شدم
هرگز نگشت رام هوس طبع سرکشم
تامن غزال وحشی دشت ودمن شدم
زآئینه ی تمام نمای وجود تست
گرمن فروغ مهرومه وانجمن شدم
شهباز تیزبال غزل برسرم نشست
درملک خویش وارث شعر کهن شدم
داغینهانبهسینهیتنگمچواللههاست
سرمستجامخویشازاینسوختنشدم
دررثای این شاعر ارجمند  ،همکارما
مجیدزندیه شعری سروده است که
درزیر می خوانید:
«تفو برتو ای چرخ گردون تفو»
تو ای رهزن عمر  ...بی آبرو
گرفتی زما بدری حوب ما
همان مهربانوی محبوب ما
کجارفت آن یار نیکوسرشت
که یزدان بدادش نکو سرنوشت
ادیب وخردمند و فرزانه بود
کتابش چراغی به هر خانه بود

«تفو برتو ای چرخ گردون تفو»
به هرجا نشست او گلستان بگشت
کویر دل دوست بستان بگشت
به شعرش توانست کالم آورد
دراین خاک غربت دوام آورد
ندیدم کسی اینچنین مهربان
که باشد به هرصحنه ای قهرمان
همو دائم ًا ازوطن یادکرد
به غربت شجاعانه فریاد کرد
« تفو برتو ای چرخ گردون تفو»
چنان خشک وبی حاصل است باغ دل
چوآن زورق شعر مانده به گِل
قلم شد یتیم وعزادارشد
فضای ادب چون شب تارشد
ببین جای بدری چسان خالی است
مثال یکی شهر بی والی است
کنون با مالئک به نزد خداست
مپندار یادش زیاران جداست
«تفوبرتو ای چرخ گردون تفو
تفوبرتو ای چرخ گردون تفو»

ندارد باده ها ُسکر لب نوشی که من دارم
نداردبستر گل عطر آغوشی که من دارم
شکوه بازتاب صبحدم درساغردریا
ندارد جلوه ورنگ بناگوشی که من دارم .
جرأت وشهامتی که بدری ترویج در
دوران اختناق ادبی بخصوص برای
بانوان  -درنشان دادن احساس
عاطفی وعاشقانه زنانه دراشعارش
داشت راه را برای شعرای زن
درآینده گشود .درزیر یکی ازغزلیات
وی را که دردیوان «بجرمی که زن
شدم» آمده است می خوانیم :

آزادی
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هـم
ن
هب راه وروز

پژوهشی از :بانودکترمهوش امیرمکری

عبداهلل مستوفی 1255-1329( ،
هجری شمسی) درکتاب خود
زیرعنوان شرح زندگانی من  ،تاریخ
اجتماعی واداری دوره ی قاجاریه،
مراسم نوروزی را دراواخر دوره
قاجاریه وجشن نوروز رادرتمام شئون
اجتماعی چنین شرح داده است :
برای خرید نوروز  ،ازدحامی دربازار
خصوص ًا دکانهای پارچه فروشی
وکفش وکالهدوزی میشد .هرکسی
به نسبت توانائی خود درفکر تهیه
لباس عید برای افراد خانواده بود.
خیاط ها پس از نیمه ی اسفند کارتازه
قبول نمی کردند .ازبیستم اسفند
دکانهائی که اجناس مربوط به عیدرا
می فروختند به تزئین دکانهای خود
می پرداختند .بقالها دور طبق های
سنجد را که از سقف آویخته بودند
با شمعهای پیه که باجوهر سبزوقرمز
تزئین
نقش ونگارداده بودند
میکردندُ .کپه های فرسوده سال
پیش را نو وپشت تاس های برنجی را
براق وازانواع حبوبات پُر می کردند.
فاصله ی کپه ها راباکاغذهای لوله
کرده زردوسبز وآبی وسفید تزئین
مینمودند .روی خیک های روغن
نقش ونگار می انداختندونصف جلد
آنهارابریده وروغن درون را نمایان
میکردند وبعضی گوشه های خیک
را با زرورق می آراستند.قالب های
صابون پیچیده درزرورق را مانند
هرمی روی هم می چیدند ونوک
هرم را با دسته ای ازگل کاغذی می
آراستند .غرابه های آبغوره وسرکه را

صفحه30

بخش سوم

که معموال درباالترین رف (تاقچه)
دکان نزدیک سقف چیده بودند
تمیزوبراق میکردند وبا کاغذهای
زرورق زینت می دادند  .کالفه های
انجیر خشک را ازاین گوشه وآن
گوشه سقف دکان می آویختند.
آجیل فروشها جلوی دکانهای خودرا
با طبق های معلق بزرگ وکوچک از
فندق وبادام و پسته وتخمه ی هند.
وانه وتخمه ی کدو ونیز مخروط هائی
که از چسباندن انواع دانه های آجیل
بهم ساخته بودند  ،تزئین می کردند.
میوه فروشها گذشته از آرایش
دکان با میوه های الوان  ،با گذاردن
گلدانهای گل نرگس وسنبل به

این دکانها با نوروز بیش از همه بود.
درجلوی دکان دوتنه تیر چوبی
رادرپای دیوارها ی دوطرف دکان
تکیه می دادند وسرآنهارابهم جفت
می کردندو جناقی میساختندوازةآن
کله قند وشیشه آبلیموی میمندی
وشیشه گالب زرورق پیچیده
را تنگ هم می آویختند .از نبات
 ،سپر وشمشیرهائی می ساختند
وبصورت جناقی درجلوی دکان نصب
میکردند....
حمام ها راهم زینت میدادند .
چهارصفه
رخت کن حمام معموال
ُ
وچهارستون داشت  .تیرهای
استحکامی بین ستونها راباکاغذهای

زیبائی زینت دکان خود میفزودند.
آنها باتجربه ومهارت  ،وقت کاشتن
وبارآوردن پیاز این گلهارا بخوبی
دریافته بودند .چنانکه هنگامی
پیازها را می کاشتند که حالی شب
عید به گل نشیند....
سبزی فروشها نیازی به تزئین
اضافی نداشتند  .همین اندازه که
پیازچه وتربچه وترب سفید را مرتب
می چیدند وریشه های آن را بطرف
بیرون می گذاشتند  ،خود منظره
ی گل های سفید را میگرفت ودکان
سبزی فروشی را زیبا میکرد.
قنادها دکان خودرا با آئین بندی
ازهمه زیباتر می کردند زیرا سروکار

رنگین که برشها وسنبله هائی هم به
آنها داده بودند می پوشانیدند  .روی
این تیرک ها رابا چیدن کوزه قلیان
های بلور که کم کم از کار افتاده بود
 ،زینت میدادند  .میان کوزه قلیان
ها رابا کاغذهای رنگین لوله کرده
آرایش می دادند  .این کوزه قلیانهای
بلوررا که گل برجسته سرخی هم
درمیان داشتند  ،ازآب پر میکردند
وسرآنهارا با پنبه میپوشاندندوگندم
می پاشیدند .این گندمها برای نوروز
سبز میشدند ومنظره ی پرچم ایران
را می دادند  .تاس های حمام راسفید
میکردند والکهای چوبی کهنه نو
می شدند .استادحمام لنگ های

آزادی

مستعمل را دور میریخت وبجای آنها
لنگ های نو میگذاشت .)1/354(.
این بود پیش درآمد تشریفات
نوروزی دربازارو تدارکات مردم برای
نوروز درزمان قاجاریه براساس
مشاهدات عبداهلل مستوفی  .این
جشن برای ایرانیان دارای چنان
اهمیتی است که شادی وخوشی آن
به کوچه وبازار وگذرها هم کشیده می
شود .پیک های شادی نوروزی

بصورت غول بیابانی و آتش افروز
ودوری گردان ازنمونه های آن
است که عبداهلل مستوفی بشرح
آنهاپرداخته است :
آتش افروز -دسته آتش افروز یکی از
دسته هائی بود که درهفته های آخرسال
درشهرراه می افتادند چهار پنج نفراز
افراد این گروه دست ورو وگردن خودرا
سیاه می کردند وشعله ای از آتش را
که گاه ببلندی بیست وپنج سانتیمتر
میرسید باواسطه ی خمیری برروی سر
می گذاشتند (احتماالً این شعله آتش
رابا تعبیه چراغ نفتی کوچکی درداخل
خمیر ایجاد میکردند ).ومشعلی هم
دردست میگرفتند  .جندنفر دیگر از
گروه هم باضرب وتنبک همراه آنها می
رفتند وباخواندن تصنیف هائی مانند:
آتش افروز حقیرم
سالی یک روز فقیرم
بدور خیابانها وکوچه ها وبازارها راه می
افتادند ووسیله تفریح وشادی مردم را
فراهم می کردند.مردم و بچه های کوچه
بدور آنها جمع میشدند وتماشا وتفریح
میکردند وپولی هم به آنها میدادند .این
گروه دربازاراز هردکاندار حدود شاهی
صددیناری میگرفت ()1/355
غول بیابانی  -این دسته هم گروه
چندنفری بودند که درمیان آنها یکی که
بسیار بلندقد بود لباسی تنگ وچسبان
از پوست سیاه گوسفند بتن میکرد
وبقیه اعضای گروه هم با سازونواز
وخواندن
سرگشته وحیرانم
من غول بیابانم
وسائل شادی وتفریح نوروزی مردم
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را فراهم میساختندواز هرکسی پولی
میستاندند .اینهاهم ازدکانها شاهی
صددیناریمیگرفتند()1/355
دوری گردان  -دراین گروه یکی از
آنها با گرداندن دوری حلبی میان
گودی سوار برنوک چوب بلندی که
آن را با دادن حرکتی ظریف دوری را
به چرخش درمی آورد وسبب حیرت
وتفریح تماشاگران خیابانی میشد.
همراه این شخص هم عده ای با
خواندن تصنیف هائی به شوروهیجان
مردم تماشاگر میفزودندوازآنها پولی
دریافت میکردند .دکاندارها هم مطابق
رسم خود باین دسته هم همان شاهی
صددیناری را می دادند .گاه شمار بچه
خهای تماشاگر این دسته ها چنان می
شد که راه گذررابر رهگذران می بست
...)1/355( .
عبداهلل مستوفی پس از شرح تدارکات
وتشریفات نوروزی می نویسد که
درشب نوروز همه خودرا به خوردن
سبزی پلو موظف می کردند وبااضافه
شدن ماهی به سبزی پلو  ،پذیرائی
شب عید کامل میشد.پس از انجام تمام
تدارکات که باید تا پیش از فرارسیدن
نوروز بپایان رسیده باشد وآن لحظه
ورود خورشید به برج بره است  .درشب
عید افراد خانواده رخت نو پوشیده
ودورسفره عید می نشستند...)1/356(.
عبداهلل مستوفی درباره ی رسوم نوروزی
پس از تحویل سال درزمان قاجاریه
می نویسد :سفره ی نوروزی سفره ی
خانوادگی بود  .بزرگتر خانواده برسر
سفره می نشست وسایرافراد خانواده
بدوراو جمع میشدند .پس از شنیدن
صدای توپ تحویل سال مراسم تبریک
وروبوسی آغاز می شد .رسم براین بود
که بزرگترها به کوچکترها عیدی می
دادند وشربت وشیرینی دور گردانده می
شد .آقاوخانم ها ازکوچک وبزرگ یبه
خدمتکاران خانه عیدی می دادند.پس
از این مراسم سفره ی عید جمع می شد
وبساط پذیرائی دیدوبازدید مهمانان
نوروزی چیده میشد.تاالر یا اتاق
آبرومند خانه مخصوص پدذیرائی نوروز
بود که درآن بشقابهای شیرینی نوروزی
را ئدر مجمعه هایئی میگذاشتند.
دراین بشقابهای بلورین شش رنگ
ازشیرینی های مخصوص عیدرا بشکل
هرم می چیدند .اتاق هارا با چیدن
گلهای نرگس وسنبل وجامهای پراز
بنفشه وظرفهای سبزه زینت می دادند.
 ...محنترمین تاسه روز درخانه می
نشستند وپس از آن به بازدید میرفتند.
درمقابل افراد بادرجه اجتماعی پائین
تر سه روز اول عید رابدیدن میرفتند
وپیس ازآن برای دریافت بازدید
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درخانه میماندند.درهرحال تاروز سیزده
نوروز دیدوبازدید بموقع تلقی میشد.
درجریان دیدوبازدید نوروزی اگر اتفاق ًا
صاحبخانه نمینتوانست برای پذیرائی
آنروز درخانه بماند حتم ًا قائم مقامی
رابجای خود درخانه می گدذاشت
تاازمهمانان باشیرینی وشربت پذیرائی
کند .وبعد خود به بازدید آنها میرفت .
درشب نوروز خانم خانه بهترین غذاهارا
برای افراد خانواده تهیه میکرد .درکمتر
خانه ای بود که پیش از تحویل سال
دیگ پلو وماهی ورشته پلو و مرغ ببار
نباشد .رشته پلورا درروز اول سال
میخوردند تارشته کارها رادردست
داشته باشند...
باید توجه داشت که درزمان قاجاریه
آخوندها وعده ای از کسانی که خودرا
مژمن ومقدس می دانستند نوروزرا
بروال دیگری جشن میگرفتند واین
بیشتر تحت تأثیر تعلیمات افرادی
چون مالمحمدباقر مجلسی است که
سعی کرده اند نوروزرابا احادیث نامربوط
مربوط سازند که ازنظرتاریخی وتحقیقی
ارزشی ندارند  ..عوام نادانسته نوروزرا
باعیدقربان اشتباه میکردند وشب
نوروزرا «عرفه» مینامیدند()356

مراسم سیزده بدر
روزسیزدهم فروردین مردم تمام
روزرا درباغات ومزارع اطراف شهرها
ودورازخانه های خود میگذرانند .دراین
مراسم مردم بصورت گروههائی که از
خانواده های دوست وآشنا واقوام خود
تشکیل داده اند  ،دسته جمعی بدشت
وصحرا میروند وتمام روز رابه گشت
وگذار وبازی ها وتفریح های گوناگون
که از پیش تدارک دیده اند مشغول

میشوند.خانمهای خانه هم بکمک
یکدیگر وخدمتکاران خود خوراکهای
مخصوص روز سیزده بدر رابرای نهار
تهیه می بینند .وتنقالت مخصوص
نوروزراهم ازنظر دور نمی کنند.
ازخوراکهای رایج نهار روزسیزده
فروردین انواع پلوها مانند لوبیا پلو
وباقال پلو باگوشت وسبزی پلو باکوکو
است  .ازتنقالت هم تنواع شیرینی ها
ی عید وآجیل است .
برخالف تصور امروز که خیال می کنند
گردش دردشت وصحرا برای دورکردن
نحسی است ایرانیان قدیم چنین
دلیلی را براینکار نمی شمردند .زیرا
نحسی عددسیزده ریشه فرهنگی
ایرانی پیش از اسالم ندارد وازاعتقادات
شیعه مایه می گیرد .ا ازنامه های
منسوب به امام هفتم شیعیان چنین بر
می آید که عدد سیزده نحس وبنابراین
روز سیزدهم هرماه منحوس شمرده
میشود(عزیزی  )41همچنین در «رساله
سی روز ماه واحکام آن» ازمالمحسن
فیض درشرح روز سیزدهم ماه چنین
آمده است  «:نام سیزدهم ازهرماه تیر
است که نام فرشته ایست وموکل بر
ستارگان  .فارسیان چون ما  ،آن راروزی
نحس وسنگین میدانند که نحوست
آن بهمه روز ادامه داردودراین روز
بهیچ کاروطلب نیاز از هیچکس اقدام
مکنید»(رضی)385
براساس تقویم ایرانیان باستان ،
روز سیزدهم ماه بنام تیشتر یا تیر
فرشته باران است  .این فرشته نگهبان
روز سیزدهم هرماه است  .اهمیت آب
وباران نزد ایرانیان همیشه زیادبوده
است  .چنانکه برای نگهداری آبها در
طبیعت سه فرشته مهم تعیین شده
است  ...یکی ازاین فرشتگان ایزد تیشتر

آزادی

فرشته باران است  .اهمیت این فرشته
چنان است که یکی از فصلهای اوستا
بنام «تیشتریشت» اختصاص به نیایش
اودارد.افزون براین برای دانستن
اهمیت این فرشته نزد ایرانیان قدیم
اهورامزدا دراوستا به زرتشت می گوید
که  «:من تیشتر فرشته باران راآفریدم
که اورا مانند خود من نیایش کنید .برای
اینکه فراوانی نعمت ها درسرزمین های
ایرانی وابسته باوست  ».بنظر میرسد
که مراسم سیزده بدر دردوران باستان
برای نیایش فرشته باران بوده است .
دراین عصر  ،سیرده بدر که آخرین روز
مراسم نوروزیست بصورت گشت وگذار
دسته جمی درباغات وگردشگاههای
اطراف شهرها انجام میگیرد .ازاولین
کارهای روز سیزدهم فروردین این
است که صبح زود سبزه ای راکه برای
هفت سین سبز کرده بودند به آب
روانی میسپارندودربعضی جاها رسم
برین است که همراه سپردن سبزه به
جریان آب روان  ،دوبیتی عامیانه ای را
هم می خوانند مانند « :غم ببر شادی
بیار محنت ببر روزی بیار» یا اینکه « غم
ببر شادی بیار کیسه اشرافی بیار»
اگر آب روان درنزدیکی خانه نباشد ،
سبزه راباخودمیبرند تابجائی برسند که
آب روانی جریان داشته باشد  .سپس
سبزه هارابجریان آب می سپارند .بعضی
ها عقیده دارند که با گره زدن سبزه ها
درروز سیزده بدر آرزو ونیتی که ضمن
گره زدن کرده اند برآورده میشود  .این
آرزوها بیشتر درباره یافتن همسری
مناسب درسال نو برای دختران دم
بخت است .
برای خوشی وتفریح کامل تمام روز
 ،انواع خوراکها وخوراکیها رابسته
بندی میکنند وباخود بباغ وصحرا
میبرندوتا هنگام غروب به گشتن
ودویدن وبازیهای مختلف مانند الک
دولک واهلل کلنگ و جفتک چهارکش
میگذرانند .واگر درخت مناسبی یافتند
طنابی به آن می بندند وبه تاب خوردن
میپردازند .بساط سازوآواز ورقص
وبازیهای مختلف مانند تخته نرد
وشرنج هم براه است  .هرکسی ازمیان
جمع  ،هنری درآوازخواندن ورقصیدن
ونواختن داشته باشد هرچند غیرفنی
 ،برای شادی وخوشی اوقات دوستان
خود بنمایش میگذارد وهمه دراین
شادیها شرکت می کنند.
***
آنچه دراین سه شماره درباره نوروز
خواندید درکتاب مفصلی بنام نوروز
نوشته خانم دکتر مهوش امیر مکری
به زبان فارسی وانگلیسی منتشر شده
است  .باسپاس از خانم دکتر امیرمکری
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

فـوایـد زرد چـوبـه
*زردچوبه به ترشح هورمون انسولین وتنظیم میزان آن برای جذب قند خون کمکمیکند
* زردچوبه میزان کلسترول و تری گلیسرید های خون را کاهش می دهد.
زردچوبه (  )Turmericرایکی از
بهترین ادویه تاریخ بشر می دانند.
این ادویه سودمند و پرمصرف
اززمان قدیم درهندوستان وچین
درطبخ غذاها مورد استفاده بوده
است  .زردچوبه سرشار ازترکیبات
ضد اکسیدان ازجمله ُکرکومین
(  )Curcuminمی باشد .ضد آکسیدان ها
بدن را دربرابر آسیب ناشی از ریشه
های آزاد (  )Free Radicalsمحافظت
می کنند.
رنگ زرد زردچوبه مربوط به ماده
اصلی وفعال آن کورکومین است
تجربیات متعدد آشکارساخته است
که زردچوبه یکی از سودمندترین
ادویه ها و دارای خواص متنوع و
شفابخش است .

خواص درمانی زردچوبه
درمان بیماری قند:

 کمک به ترشح هورمون انسولینوتنظیم میزان آن برای جذب قند
خون .
 کاهش مقاومت به انسولین  .اینامر ازبروز بیماری قند نوع دوم پیش
گیری کرده و به پائین آمدن قند خون
کمک می کند.
 مصرف زردچوبه بهمراه داروهایضد بیماری قند اثر این داروهارا
تشدید کرده وموجب سقوط میزان
قندخون ( )Hypoglycemiaمی گردد.

کاهش میزان کلسترول :

بافته های جدید نشان داده است
که افزودن زردچوبه به غذاها میزان
کلسترول وتری گلیسریدهای خون
را کاهش می دهد .افزایش این چربی
ها درخون به خطر بروز بیماری قلبی
 -عروقی وسکته می افزاید.

اثر برروی قلب وعروق :

 از کارکردهای کورکومین محافظتشریان ها ست  .این ماده با پیشگیری
از چسبیدن پالکت های خون
بیکدیگر  ،جریان گردش خون را
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بهبود می بخشد.
 درمصرف زردچوبه نباید زیاده رویکرد .زیرا ممکن است خون را بیش
از اندازه رقیق کند.

پیش گیری سرطان :

نقش زردچوبه
 تجسس هارادرپیشگیری سرطان روده ی بزرگ
 ،سرطان پوست ،وسرطان خون نشان
داده است  .زردچوبه همچنین رشد
سرطان پستان وپروستات را کند،
وحتی ممکن است سلولهای سرطانی
راازبین ببرد.
 آماری که توسط مؤسسه یملی تغذیه درهندوستان منتشر
گردیده نشان می دهد که ترکیب
فعال زردچوبه  ،کورکومین خطر
سرطان روده ی بزرگ رادرجانوران
آزمایشگاهی به میزان  58درصد
کاهش داده است .
 بررسی های چندی نشان دادهاست که ترکیبات موجود درزردچوبه
بهترین عامل برای مقابله با غده های
ناشی از اشعه مجهول ( )Radiation
هستند.
سرطان
 مؤسسه ی ملیدرهندوستان مصرف زردچولبه را به
همگان توصیه کرده است

اثر ضدالتهابی و
تسکین تورممفاصل

 زردچوبه به سببدارا بودن کورکومین
که یک ضد اکسیدان
دارای
قوی است
ضدالتهابی
اثر
ودردرمان
است
التهابی
بیماریهای
ودردهای
مفاصل
روماتیسمی مؤثراست
 .اثر ضدالتهابی زرد
چوبه با کورتیون قابل
قیاس است  .سبب
این اثر کاهش میزان
هیستامین و نیز افزایش
تولید کورتیزون توسط

آزادی

غده ی فوق کلیوی است .
 زرد چوبه به ترمیم آسیب هایپوستی کمک میکند .میتوان آن را
دردرمان بیماریهای التهابی پوست
مانند (  )Psoriasisبکاربرد.
 مطالعات آشکار کرده است کهتورم ودردبیماران مبتال به تورم
مفاصل از نوع روماتوئید که بطور
مرتب اززردچوبه استفاده کرده بودند
کاهش می یابد.
 دریک مطالعه تأثیر  1200میلیفصل
گرم کورکومین دردرمان تورم َم َ
با  300میلی گرم فنیل بوتازون (داروی
ضد درد و التهاب) برابر بود.

ترمیم زخم :

 زرد چوبه یک ضدعفونی کنندهطبیعی ودارای اثر ضد میکروبی است
 برای تسریع در درمان سوختگییا بریدگی میتوان پودر زردچوبه را
بطور موضعی بکاربرد.

تقویت دستگاه ایمنی :

 زردچوبه حاوی ترکیبی به نام(  )Lipopolysaccarideمیباشد .این
ترکیب قدرت دستگاه ایمنی بدن را
باال میبردومقاومت دربرابر عفونت
ها را افزایش می دهد..

 یک دستگاه ایمنی سالم احتمالبروز سرماخوردگی  ،فلو () و سرفه
را کم می کند.
 مصرف روزانه یک قاشق مرباخوریزردچوبه دریک لیوان شیر گرم به
بهبود سرماخوردگی  ،فلو ،وسرفه
کمک می کند.
پیشگیری از الزایمر:
 التهاب بافت مغزی یکی ازعللاختالالت کار مغز مانند بیماری
الزایمر (زوال مغزی) است .
 زردچوبه جریان اکسیژن به مغزرابهتر می کند وپالک های آمیلوئید
در مغزرا که پروتئین های غیر عادی
بوده وسبب بروز بیماری الزایمر
میباشند ازبین می برد.
زردچوبه بسالمت مغز کمک میکند.ممکن است ازپیشرفت یا ازبروز
بیماری الزایمر جلوگیری کند.

پیشگیری بیماری کبد:

 ازکارکردهای زردچوبه محافظتکبد دربرابر سموم است.
 زردچوبه گردش خون را بهبودبخشیده وبه کار کبد کمک میکند.
 زردچوبه موجب افزایش تولیدآنزیمهای کبدی میگردد .این آنزیمها
دارای اثر سم
زدائی هستند.
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جشن نوروز از همان آغاز برپائی ایران  ،چه در
دوران پیش از تاریخ وچه در دوران تاریخی ،
در سراسر ایران زمین جشنی بزرگ وباشکوه
و فراگیر بوده وباوجود گذشت زمان هنوز هم
از شکوه وفراگیری وزیبائی آن چیزی کاسته
نشده است  .این جشن ریشه درقرون واعصار
داردوتداوم واستمرارتاریخی وفرهنگی ایران را
طی سده ها وهزاره ها بخوبی می نمایاند..
«رنه گروسه» دانشمند ایران شناس فرانسه
می گوید  «:این جشن حاصل تمدن
وفرهنگی است که از پنجاه قرن
پیش تا کنون از تداومی شگفت انگیز
برخوردار بوده است ».
جشن نوروز یک جشن بزرگ ملی بوده که
با گذشت زمان با اعتقادات مذهبی واسطوره
های تاریخی پیوند خورده ودرطول زمان
همچنان راه خودش را پیموده وبه اقتضای
محیط زندگی اقوام گوناگون ایرانی  ،درطول
مهاجرت ها  ،فرازونشیب های زیادی را به
خود دیده وتحوالت وویژگی هاوآداب ورسوم
وراز ورمزهای بسیاری را درخود انباشته
است .
نوروز رمز نوشدن همه چیز انسان از
ظاهروباطن است  .رمز نو کردن خانه
وجامه واندیشه ها وباورهاست .وباید
تحولی بنیادی درزندگی ایرانی بمناسبت
نوروز پدید آید .جشن نوروز یادگاری است
برجامانده از ده ها جشن بزرگ دیگر ایران
که بسیاری از نویسندگان وپژوهندگان
وشاعران ایرانی سخنانی بسیار ازآن گفته
اندو ...این جشن ازروزگاران بسیار کهن
درزندگی ایرانیان که دام داروکشاورز بوده
اند اهمیت خاصی داشته واز عزت وحرمت
فزاینده ای برخوردار بوده است  .ایرانیان
باستان مردمی بوده اند دام دار .اهل
کشت وکار.کوشا وپرتکاپو واز همین
رو شادوزنده دل  .آنها سحرگاهان با
گلبانگ جان بخش خروس سحری وبادلی
پرازاشتیاق زندگی ازخواب خوش برمی
خاستندوتا نی روز به کشت وکار وآبادانی
وسازندگی می پرداختند .از نیمروز تا شبانگاه
به استراحت وتفریح وخانه وزندگی وزن
وفرزند می رسیدند و شبانگاه تا سحر به
خواب پرامید فرو می رفتند .آنها شادی را
بزرگترین نعمت خداوندی میدانستند
واین نعمت درآئین آنها ازارزش واهمیت
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بسیاری برخوردار بوده است .جشن و
شادمانی درزندگی ایرانیان باستان یک اصل
بسیار مهم بشمار میرفت وازریشه واژه ی
« یسن ویشت» که بمعنی نیایش است
مفهومی از جشن وشادمانی نهفته است
واین دو ازهم جداناشدنی بوده اند .داریوش
هخامنشی هم درسنگ نبشته ی معروف
خود درکوه بغستان که بگفته ی مورخان
سندمالکیت ایران زمین بشمار میرود گفته
است :
« خدائی را می ستایم که شادی را برای
مردم آفرید».
حتی درعقاید نظری مزدک آمده است که
خدای نور به یاری نیروهای چهارگانه  :هوش،
شعور  ،حافظه وشادی جهان را رهبری می
کند و همین مزدکیان دردوره ی اسالمی
نیز نام « خرم دینان » یا پیروان آئین شادی،
برخودنهاده بودند .همین شادی وزنده دلی
باعث شده بود که ایرانیان درطول سال ،
جشن های گوناگونی رابرگزار کنند  .درمیان
این جشن های گوناگون دوجشن از همه
مهمتر وباشکوه تر بود که یکی جشن نوروز
است و دیگر جشن مهرگان  .جشن نوروز به
شکرانه ی پایان یافتن سرما وشروعکشت
وکار ودمیدن سبزه ها وگلها در طلیعه ی

نوروز

فروردین ماه باشکوه وجالل هرچه تمامتر
برگزار می شد.ه وجشن میتراکانا یا مهرگان
هم در ماه مهر برگزار می شده ودرجشن
برداشت محصول وگردآوری حاصل کشت
وکارها وکوشش های هفت ماه اول سال
بوده است  .جشن مهرگان یعنی جشن
متعلق به مهر  .مهر یا میترا درروزگاران
بسیار دور یعنی پیش از ظهور زرتشت ،
یکی از خدایان بزرگ ایرانیان آریائی بشمار
آمده وروزگاری دراز درسراسر دنیای
متمدن هم به پیروی ازایرانیان همین خدارا
می پرستیدند .اما جشن نوروز گذشته از
آنچه که گفتیم جشنی بود متعلق به
«فروهر» ها یعنی ارواح جاویدان نیاکان
پرهیزکار وپارساوفرودآمدن آنها از آسمان.
«فروردین یشت اوستا» اعتقادمردم رابه
بازگشت فروهرها یا ارواح مردگان به خانه
وکاشانه ی خویش که درآغازفروردین ماه
انجام می یافته بازگو می کندوخود واژه
ی فروردین هم مرتبط با نام فروهر است
وبمعنی ماه فروهرهاست .واژه ی جشن هم
بار دینی دارد وهم ریشه است باواژه ی «
یسنی» که بمعنای نیایش یا سرودهای
نیایشی است و....
طبیعت درآغازفروردین تولدی دوباره می یابد

آزادی

هب انتخاب م.ع.آشنا

وهمه چیز از نو زنده  ،فعال  ،متعادل و موزون
می گردد ودرواقع روزی نو و حسابی تازه
دردفتر زندگی انسان ها وگستره ی طبیعت
گشوده می شود.
سرازنو  ،روزی از نو  ،روز ازنو  ،روزگارازنو
تب خورشیدازنو ،زندگی ازنو ،بهارازنو
نخستین باری که جشن نوروز درتخت
جمشید برگزارشد ماه مارس سال 465
پیش از میالد بوده است که هنوز تخت
جمشید بطوررسمی افتتاح نشده بودودراین
مورد به جشن نوروز حق تقدم داده شده
است  .اما در  16آوریل همین سال یعنی
 27روز پس ازبرگزاری جشن افتتاح تخت
جمشید که از نظر حرمت مذهبی بعنوان
پایتخت اول ایران نامیده شده درتاالر کاخ
باآئین باشکوهی برگزارگردید .
ازکتاب « جشن های باستانی ایران با
تکیه برجشن نوروز» اثر دکتر حسین
آذران .از انتشارات هیرمند  -تهران
 1389خورشیدی
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بـهار شاد شورافکن

سیمین بهبهانی

بـهار

حیدر شیرازی*

روز نوروز و می و مطرب ومعشوق وبهار
مستی و عشرت و آغوش و بروبوس وکنار
سمن ونسترن و یاسمن و سرو وچمن
سوسن و برگ گل و جام می و روی نگار
کام و آرام و نشاط و طرب وعیش و خوشی
سرو وشمشادوگل وسنبل وهم سیب و انار
مستیِ نرگس و ِ
رنگ چمن و سایه ی بید
غُلغُل بلبل و بوی گل و آواز هزار
شیوه و نازو ِعقاب و صنم ِ سیم اندام
شاهدوشمع و شراب و بت شیرین گفتار
باغ وصحرا ولب جوی و قد سرو سهی
عنبروعود وعبیروسمن و مشک تتار
چشم درشاهدو گل دربر و ساغر دردست
گوش درمطرب و می درسر و لب برلب یار
یار درمجلس ومه درخورو حیدربا دوست
باده درساغر و جان در برو دل با دلدار
*موالنا حیدرشیرازی شاعر همعصر حافظ دراوائل قرن هشتم
درشیراززاده شد .بقال بوده و به حیدربقال شیرازی شهرت داشته است.
جلیل دوستخواه

پـیروز باد نوروز

زمیهن چو پیک بهاران رسید
که نوروز دورازوطن شاد باد
بزی شاد و پیروز و فرخنده بال
به پاسخ زیاران گرفتم چو یاد
کهن بوم وبر آشیان من است
		
برایرانیــا ن سـال نو شـاد باد
دل افروز بادا چمن زار مان
صفحه34

احمد بینا (سدید)

پیام پُر از مهر یاران رسید
همـاره زایران تورا یاد باد
به روزوبه هفته به ماه و به سال
نوشتم کــه نوروز پیـــروزباد
چراغ امیـدم بدان روشن است
دل مردوزن ازغــــم آزاد باد
پرازسنبل والله کهسارمان

آزادی

بخ

ـند ای گل

بخند ای گل  ،بخوان بلبل  ،که عید است
رواج شـــادی و نقل ونبیــــداست
زجابرخیـــــزوهم کفش وکال کن
کــه آخـروقت دیــدوبازدیـد است
برای خویش چیـــــدم هفت سینی
یکی از هفت سین من «سدید» است
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بهار شاد شورافکن زقله ها بزیرآمد
هنوز عشق جان دارد ،مگو مگو که دیرآمد
دوزلف عطربیزش گل  ،نگین سینه ریزش گل
سریر خفت وخیزش گل ببین چه دلپذیرآمد
زکار عشق پیوسته  ،رمیده بودم وخسته
که ناگه و ندانسته  ،رخ تو درضمیر آمد
توئی تمشک پُرخارم ،که میوه دادو آزارم
چه شکر وشکوه بگذارم  ،کزین دو ناگزیرآمد
زعشق می کنم پروا ،که بی توان وبی یارا
زپا فتاده است اما ،بهارودستگیرآمد
هنوز عشق جان دارد ،بهاراگر توان دارد
به معجزش جوان دارد ،به سال اگرچه پیرآید
مهدی ذکائی (نوشا)

هادی خرسندی

طلوع بـهار

د وبار ه عید زراه آمدو بهارشکفت
بهار با نفس سبز سبز ه زار شکفت
دوباره ازتن بی تاب دشت الله دمید
دوباره پونه درآغوش جویبار شکفت
به طاق پنجره زد آشیان  ،پرنده ی عشق
دهان جوجه  ،چو گل غنچه ی انار شکفت
هزارقطره ی باران  ،زشط نور گذشت
هزارآینـه درچشم چشمه سار شکفت
میان حوصــله شوخ ابر ،خوشه ی ماه
شکوفه ای شـدو ودرباغ زلف یار شکفت
شکوه نازوشقایق ببین به سینـــه ی کوه
همین نه الله ازاین خاک داغــدارشکفت
به یُمن مقدم فصل همیشه سبز بهــــــار
چمن چمن  ،گل حسرت به چشم خار شکفت
مراد می طلبی؟ کمتراز گیاه مباش
که بابهانه ی هستی هزاربارشکفت
توهم به خنده شکوفاشو ای بشارت صبح
کـه از تبسم گل بوداگر بهار شکفت
خیال دوست شبم را درآذرخش کشید
غزل غزل بــه لبم شعر انتظار شکفت
زطبع نازک « نوشا» تب غزل گل کرد
دوباره ناب ترین شعــرروزگار شکفت
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صب
ح روز عـید

آن پدر که مانده بی وطن
طفل خود گرفته دربغل

درحصار غربتی بعید
صبح روز عید

بوسدش بعشق
باغرور جاودتانه اش :
سرزمین ما،
میهن تو افتخار توست ،

گویدش به مهر،
طفل من ! جان من!
مانده از گذشته یادگار،
افتخارماست آن دیار...

می زند به زانوی پدر
طفل  ،هاج وواج
« وات ایز افتخار؟»
می کندسئوال :
گویدش پدر  :سربلندی است
آرمان ما ،
آرمان تو ،
آرمان من ،
اعتالی نام میهن است باتالش وکوشش مدام...
می زند به زانوی پدر:
طفل  ،هاج وواج
« وات دو یو مین اعتالی نام؟»
گویدش پدر:
بایدت تالش
تاکه نام سرزمین خویش  ،جاودان کنی
پرچمش  ،خارچشم دشمنان کنی
باتالش تو ،باتالش من  ،باتالش ما ،
می شود وطن ،
پرزنیکی وخالی از بدی...

آزادی

طفل  ،هاج وواج
میزند به زانوی پدر:
« کن یو سپبک انگلیش ددی؟!»
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کیخسروبهروزی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

غم مخور

ن  .شلغم

تـبریک
حافظ

شماره ویژه ی نوروز را دردست دارید
 .بمناسبت بهار وسال نوایرانی  ،بجای
معرفی یکی دیگر از طنزپردازان
ایران  ،شعرهای طنز بهاری ونوروزی
را بعنوان عیدی تقدیم می کنم  .به
امید آن که لبخندی به لب آورید.

بخند!...
خنده زد ه نوبهار  ،ای گل رعنا بخند!
باهمه ی مشکالت  ،به ریش دنیا بخند
ح.م.قلقلکچی

بهاره آی بهاره

بهاره  ،آی بهاره  ،آی بهاره
بساط گل به باره  ،هم بداره
به هرکس بنگری  ،غرق نشاطه
اگر درناف شهره یا دهاته!
خداوندا  ،توخیلی مهربانی
بسی باالتراز وهم وگمانی
عطافرما دراین روز دل افروز
همه پیروجوان رابخت پیروز
کریما  ،ذوالجالال  ،بارالها
خودت ازما نگهداری بفرما
خدایتا کشورمارا نگهدار
زکید خائنان و ش ّر اشرار
مگر شیطان بعالم حکمرانست
که این سان بلبشو وضع جهانست؟
چو می بستی توبتازار ریارا
کسی دیگر نمی زد گول مارا
جهان از ش ّر او آزاد می شد
خرابی ها همه آباد می شد
زلطفت ای خداوند تبارک
بمردم سال نورا کن مبارک
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زسفر پیک بهاری هب دو آمد  ،تبریک

نغمه ی بلبلکان برهم زد
خلوت گوش وکناران به به
سهره ها خانه تکانی کردند
برس ِر شاخ چناران به به
راستی پاک دگرگون شده است
حالت لیل ونهاران به به
فسرد
حالیا باید نالیدو ُ
درخیال شش و چاران به به
یله بر روی چمن باید داد
گوش بر نغمه تاران به به
برچنین عید وچنین نوروزی
نه یکی بلکه هزاران به به
بلبل گویا

عید نوروزشد

زنو سال نو  ،عیدنوروزشد
به غم شادی وخنده  ،پیروزشد
هموالیتی

سالم ودرود ودرود وسالم
به خواننده ی درخور احترام
به عشاق باذوق دنیای طنز
چوماهی شناور به دریای طنز
« نمردیم ودیدیم باردگر
بهار دگر روزگار دگر»
جهان نو و ،عهدوپیمان نو
ِ
امید نو و عشق وایمان نو
ازاقصی نقاط چهان نامه ها
زتشویق و تنقید هنگامه ها
اگر انتقادی بجابوده است
یقین بهرما رهنما بوده است
زتشویق وتعریف هم  ،هیچگاه
نگردیم مغرور  ،با اشتباه
اگر لطف خوانندگان هم نبود
مرا این توان وبیان هم نبود
به هرحال و در هر کجا بوده ام
همیشه زبان شما بوده ام
که جان من و جمله یاران ما
به قربان ایران و ایمان ما

بــه بــه

به خنده لب واکن زمان پاکوبی است
بیا تماشاکن شده ست بلبل ُخل
شلنگ وتخته زنان میرود بجانب گل
به سفره زار چمنها  ،نهارآمده است
بکام سردی دی  ،زهرمارآمده است
بهارآمده است  ،بهارآمده است
همیشه تان نوروز
وعیدتان پیروز
ودشمنان شما ،
له ولورده بیفتند برکف اتوبوس
 ...ولی مرا افسوس
منم که رومی رومم
منم که زنگی زنگم
منم که الیق صدهارهزار اردنگم
مراخرید غم آمیز عید سائیده ست
وبخت خوابیده ست
فرود سیلی نرخ است و گونه ی عیدی
خدنگ خشم آلود
پلنگ پشم آلود!
 ...دوباره می باید
چشمجیبخودروشن
بهقرضوقولهکنم
ِ
آهای فرزندم
بیا زعیدی خود جان ببخش بابا را
ودرحساب طلبکاری خودت بنویس
اگرزدم زیرش
« روابود که مالمت کنی زلیخارا»!
ابن مفلسون

عیدی بنده

یاران دوباره فصل دل انگیز آمده
بادبهار  ،خرم وگلبیز آمده
همراه چندنامه ی تبریک عید  ،آه
این برگه عوارض من نیز آمده

چک
« بهار آمد به صحراو درو دشت
جوانی هم بهاری بود وبگذشت»
چکی که داده بودم عیدپارسال
نمی دانم چه شد امسال برگشت !

به به از صبح بهاران به به
به به از نم نم باران به به
به به از باد که باران را کرد
مقدم راهسپاران به به
برگل یاس که درشبنم صبح
شستشو داد ه عذاران به به
سبزه وشبدر وشنگ آمده است
جانشین خس و خاران به به
پونه وشاتره انبوه انبوه
ُرسته در سنبله زاران به به
شاخه ی نارون پیر اکنون
شده منزلگه ساران به به

آزادی

رباعیات نوروزی

عیدتان مبارک

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

رفت سال کهن وسال نوآمد  ،تبریک

م.شبدر

مرشد

پیشازعیدوبعدازعید
چونکشیدمبندهپیشازعیدخودراباقپان
وزنمخلصبودخالصشصتوششکیلوتمام
لیک بعدازعیدباصرف خوراکیهای ناب
وزن من شد یکصدوهفتادکیلو یک کالم
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کباب
عید آمدودل درتب وتاب است بیا
ازغصه دلم سخت کباب است بیا
روکن به من ای شانس  ،که کارم خیط است
اوضاع ریالی ام خراب است بیا

وصله
عیدآمدوباسفره ی بی نان چکنم؟
باکورکچلهای فراوان چه کنم؟
صدوصله به تنبان زدم و شدپاره
باپارگی وصله ی تنبان چه کنم ؟
ن .قاراخلو

مبارک باد
جمعی به نوای «رام دیرام رام»
یک عده به نغمه ی «یرم رم»!
خواهم که توشادمان بمانی
خواننده ی ارجمند ،...من هم !

محمدعلیسعیدیگلپایگانی

هفت سین
هفتسینماکههرسینشزجائیدیگراست
قیمت هرسینش ازسین دگرافزونتراست
بسته هرسینش به صادی صادصفهای دراز
سینبیصفگربدستکسبیفتدمحشراست
سیبش از شهردماونداست وسوهانش زقم
سنبلازباغکرجخوشبوچومشکوعنبراست
سیرش ازقزوین سماقش رازتبریزآورند
سنجدازگلپایگانیامالشهریدیگراست
سرکه ی آن ازارومیه ببازارآمده
زانکهانگورشزشیرینیچوشهدوشکراست
سکهیآزادیاندرهفتسینچونکیمیاست
جایآندرکیسههایمردمصاحبزراست
ای صبا هرچندعیدونوبهار آورده ای
ازتو وبادِتو چرخ کارمندان پنچراست
قلقلکچی

عیدونوبهار

عیدآمدونوبهارباهم
اسباب نشاط شدفراهم
ازخردوبزرگ نو نوارند
داراوفقیر ،بیش یاکم
شیرینی خوب ونقل وآجیل
هرجا که روی بود مسلم
وقت است که باغ وکوه وصحرا
گردند تمام سبزوخرم
ماچ است که می کنند مردم
ازصورت یکدگر دمادم
خوشحال بود ازآن مکال
دروجد بود ازاین ُمعمم

بادلی خرم وروانی شاد
بالبی پرزخنده بافریاد
گویم ای هموطن  :دلت آباد
سال نو برهمه مبارک باد

محسن اسماعیلی

عیدشما مبارک
نوروزشــد دگربار ،عیدشمامبارک

عیداست ووقت دیدار عیدشمامبارک

گل شدزخواب بیدار ،عیدشمامبارک

گویند قمری وسار ،عیدشمامبارک

بلبل نمود تکرار  ،عیدشمامبارک
هرسال بودنوروز ،فصل شکمچرانی

با این خقوق ناچیز با اینهمه گرانی

درخواب هم نبینیزآن روزهانشانی

سوهان ونقل وپسته خوانند لنترانی

مگذرزسمت بازار ،عیدشمامبارک
فکرخریدآجیل ،ازکله ات بدرکن

ازتیغ تیزقناد،خون میچکدحذرکن

ازخیرمیوه بگذر ،اندیشه ی دگرکن

اص ً
الچرانشستی؟ نوروز راسفرکن

روکن بدشت و ُکهسار ،عیدشمامبارک
غوغا کند شکوفه ،برشاخسارگیالس

پیک بنفشــه آرد ،پیغام ازگل یاس

آیدچغاله بادام  ،بینی دوباره ریواس

خواهی هوای مطبوع روکن به بندرعباس

یاسوی رشت وخونسار ،عیدشمامبارک
ازکودکان محروم  ،دستی بگیرباری

ازدوش مستمندان  ،بردار کوله باری

افرادآبرومند  ،هستند هرکناری

چون ابرپُرسخاوت ،باری  ،چرانباری

آزادی

جانا دلی بدست آر ،عیدشما مبارک
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داستان یوسف ایپمبر

اثر :احمدعثمان

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

براساس اسناد تاریخ مصر
-15-

هورمهب نیروی خودرا برای باز گرداندن
ثبات به مملکت بااصالح سازمان قضائی
ووضع مجازاتهای شدید علیه بزه کاری
متمرکز کرد .او بسیاری از آثار دوره ی
آخناتن رابرچید وکارتوشهای خودش را
جایگزینکارتوشهایآخناتنکرد.
هورمهب نزدیک سی سال حکمرانی
کرد  .او پسر نداشت ورامسس فرماندار
زارو ووزیر شاه را جانشین خویش کرد.
بعداز مرگ آیه  ،پرده ی ضخیمی روی
سرنوشت چهارشاه عمارنه وخانواده
هایشان افتاد  .نام آخناتن رذل (عمارنه)
مشهورشده بود وکسی دردوسرزمین
مجاز نبود ازاو یاد کند .شاهان عمارنه
غاصب سلطنت تلقی می شدند وبه
عنوان مثال نامهایشان ازفهرست
شاهان درابیدوس و ساکارا (دوآرامگاه)
حذف شده بود .همه ی اسناد مصری
آنان را نادیده گرفتند .هورمهب شاهی
بود که بعداز آمنهوتپ (بدون ذکر نام
شاهان عمارنه) به سلطنت رسید.
سکوت بیش از سه هزارسال طول
کشیدتااینکه مصرشناسان به چهره ی
آخناتن که بر دیوار سنگی مقبره
حک شده بود برخوردند .بعداز آن بین
سالهای  1883تا  1893هیئت فرانسوی
مقبره ها را پاک کردند وازمتون ونقش
برجسته های روی دیوار وازسنگهای
یادبود پیرامون شهر رونوشت برداشتند.
بااین حال این محل چندان مرکز توجه
قرار نگرفت تااینکه در  1887لوحه
های عمارنه شامل رونوشتها واصل نامه
های نوشتهشده به خط میخی بابلی که
بین آمنهوتپ سوم وپسرش آخناتن
ازیک طرف و فرمانروایان آسیای غربی
ردوبدل شده بود  ،کشف شد.
براساس این نامه ها اکنون می دانیم
ارتباطی بین شاهان ورعایای آسیای
غربی ودربار مصروجودداشت  .دراین
نامه ها اطالعات فلسفی وجغرافیائی
ارزشمندی درباره ی سوریه وفلسطین
 ،درست پیش از بازگشت بنی اسرائیل
از مصربه کنعان وجوددارد.
باتوجه به پیچیدگی اعتقادات مذهبی
مصریان که تحول آن ،زمان درازی
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بطول انجامید ،ریشه های اغتشاش
درطول فرمانروائی آخناتن وعبادت
خدای یگانه که مظهر وتمثالی مانند
بقیه ی خدایان نداشت  ،درکجابود؟
بطور کلی چنین پنداشته می شود
منشأ آن به یویا برمی گردد .یویا این
اندیشه ی انقالبی را از کجا کسب کرده
بود که عقیده ی مذهبی مصریان را که
قرنها به آن ایمان داشتند تغییر داد؟
مگر نه اینکه او یوسف بود که خودش
خدای یکتارا می پرستید؟
بنابراین من همچنان براین عقیده ام
که یویای تاریخی همان یوسف توراتی
است وهردو یک نفرند .برای اینکه
شخص ًا مومیایی اورا ببینم در 1984به
قاهره پرواز کردم .
***
درتاالر مرکزی موزه ی قاهره تندیسهای
عظیم ملکه تیه  ،دختر یویا وشوهرش
آمنهوتپ سوم با هفت متر بلندی وپنج
متر پهنا به نمایش گذاشته شده است
 .برای اولین بار درتاریخ مصرباستان
ملکه بهمان اندازه ی شوهرش نشان
داده شده است  .پرزیدنت انورسادات
دستورداده بود تاالر مومیائی ها بسته
شود زیرا فکر می کرد مناسب نیست
بازدید کنندگان عادی به مردگان
خیره شوند .خوشبختانه ازآنجا که یویا
شخصیتی سلطنتی نبود  ،مومیائی
اودرتاالر مومیائی ها نگهداری نمی شد
 ،بلکه درطبقه ی اول قرارداشت  .اما
مومیائی او نیز درتابوت دربسته از
نظرها پنهان بود.
من بدفتر دکتر صالح مدیر موزه رفتم
وشرح دادم که مشغول بعضی تحقیقات
مربوط به آرامگاه تویا هستم وقصد
دارم چند عکس ازآن بردارم .دکتر
صالح باوعده ی کمک گفت از عکاس
موزه خواهد خواست که چند عکس ،
درمقابل پرداخت پول  ،بردارد ،اما باز
کردن تابوت را رد کرد .اوگفت من باید
برای کسب اجازه دالئلم را به مدیر کل
آثارباستانی ارائه کنم  .متوجه شدم که
این کار چندین روز طول خواهد کشید
ودالئلم مقامات مسئول را قانع نخواهد

آزادی

کرد .بنظرم عاقالته تر بود آنچه فعال
اجازه ی آن را دارم به انجام برسانم .
باگروهی عجول مرکب از یک عکاس
 ،مأموران فنی نورپردازی ومحافظان
ویکی از مقامات اداری موزه بطرف
بخش یویا براه افتادیم که برای بازدید
همگان بسته بود .اینجا عکاس چند
عکس از تابوت واسباب واثاثیه تدفین
اززاویه های مختلف گرفت  .همچنان
کار درجریان بود  .مقام اداری موزه رابه
کناری کشیدم وگفتم برای نگاهی گذرا
به مومیائی داخل تابوت  ،سپاسگزار
خواهم شد .او گفت مقررات اجازه نمی
دهد .باألخره باسرعت کلیدی ازبین
دسته کلیدهایش جداکرد ومحفظه ی
شیشه ای را که تابوت درآن قرارداشت
باز کرد .سرپوش تابوت نیز برداشته شد
ومن به آن خیره شدم .صورتی کشیده
واستخوانی ،موقر ،تقریب ًا زنده  ،که
حالتی آرام وحاکی از اعتماد به نفس
داشت ،دیدم  .هربیننده ای ممکن است
تصور کند که صاحب آن یکی دوروز
پیش مرده است  .چیزی که توجه مرا
به خود جلب کرد حالت قرارگرفتن
دستهای مومیائی بود .معموال طرز
قرارگرفتن آنهاروی سینه به شیوه ی
اوزیریس (خدای جهان آخرت) است :
اینجا نمونه ی منحصر بفردی دیدم که
پیش از آن ندیده بودم  ،کف هردو دست
روی سینه درست زیر چانه بود ،انگاری
درحال تکریم نه به خدایان بلکه به
خودش است  .بعداز بیست سال تحقیق
احساس کردم اکنون دارم به چهره ی
یوسف «پدرقوم» کتاب مقدس وقرآن
نگاه می کنم .
کمی بعد با مجله « اکتبر» قاهره
مصاحبه ای داشتم  .درآن وقت برای
اولین بار باز نظرم رادرباره ی مومیائی
یویا بیان کردم وگفتم او همان یوسف
است  .بااین حال دکتر صالح کام ً
ال این
عقیده را رد کردوبعدا ً با تامس جیمس
مسئول آثارباستانی مصر درموزه ی
بریتانیا در میان گذاشت که درزمان
نوشتن این کتاب رئیس انجمن
کاوشهای مصر درلندن بود .آقای
جیمس با نظر دکتر صالح موافق بود .
من وقتی گفتگوی آن دوراشنیدم که
دیگر به لندن برگشته بودم  .بنابراین
ازآقای جیمس تقاضای مالقات کردم
که با مهربانی موافقت کرد مرا ببیند.
ازاو پرسیدم آیا حقیقت ندارد که یویا
صاحب لقب « پدرفرعون» است ؟
آقای جیمس بانظر دکتر صالح موافق
بود ومی گفت لقب « پدرخدا» اشاره
به نیمه ی روحانی اوست که در
مصرباستان رایج بود .دراین لحظه من
فتوکپی لقبهای یویا را از کتاب تئودور

دیویس نوشته شده درسال  1907را
نشان دادم که دریکی از آنها چنین
می گوید it ntr n nb tawi :یعنی
پدر مقدس فرمانروای دوسرزمین  ،نه
فقط لقب نیمه روحانی رایج « n,tr
پدرخدا»
آقای جیمس دفترش را ترک کرد وپس
از پنج دقیقه با گپی کتاب دیویس
برگشت و صفحه ی القاب یویارابازکرد
و به نوشته نگاه کردوگفت  « :این
موضوعی است که نیازبه دقت بیشتری
دارد .من می پذیرم که این نکته ای
قابل توجه است .اگر ما می خواهیم
به حقیقت نزدیک شویم  ،این دلیل
موجهی است برای بازبینی وآزمایش
دوباره ».
این همان چیزی است که من قصد آن
رادارم  .امیدوارم این انگیزه ای باشد
برای آزمایش مومیائی یویا با بکاربردن
روشهای جدید علمی  .اگر این آزمایش
نظر مرا تأیید کند پیامد نهائی آن ممکن
است رؤیای قدیمی پرزیدنت سادات
را تحقق بخشد  -که روزی خواهدرسید
درمنطقه ی کوه سینا عبادتگاهی
ساخته شود که یهودیان  ،مسیحیان
ومسلمانان درصلح وصفا باهم به
عبادت بپردازندو هیچکس استحقاق
مرکزیت این عبادتگاه را نداردمگر
یوسف که مورد حرمت پیروان هرسه
دین است .ماهمه مخلوق ودست نشانده
ی تجربیات کودکیمان هستیم؛ بهمین
ترتیب من براین باورم که ملتها هم
قربانی گذشته شان هستند « .خروج»
تجربه ای بنسادی وصدمه زننده برای
هردو ملت اسرائیل ومصر بودوخصومتی
پنهانی ببارآورد .با توهین ها وستمکاری
هائی که مرتب ًا بخاطر آورده می شود ،
هیچیک ازطرفین حاضر نیست دیگری
را ببخشد .همه ی رابطه و پیوستگی
های خونی بین دوملت فراموش شده
است  .درمصر نام چهارشاهی که خون
اسرائیلی داشتند ممنوع اعالم شده
بود .درهمین حال گردآورندگان کتاب
مقدس سعی داشتند هرخاطره ای را
ازاین پیوستگی پنهان کنند  ،حتی برای
تحکیم این عقیده بابردن استخوانهای
یوسف از مصر ودفن آنها درکنعان
جدائی کامل دو ملت را اعالم کردند.
بعداز انقالب مذهبی عمارنه و «خروج»
یهودیان  ،مصر دیگر به عبادت خدایان
برنگشت  .درعوض اززمان سلسله ی
نوزدهم نوعی عبادت جدید اوزیریس
گسترش یافت و دین همگانی مصرشد
وراه رابرای پذیرش مسیحیت باز کرد.
باالنتیجه مصر نخستین ملتی بود
که مسیحیت را درقرن اول میالدی
پذیرفت ودرقرن هفتم میالدی باورود
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اسالم خدای موسی را قبول کرد.
ازلحاظ سیاسی ضایعات دوره ی
عمارنه و خروج  ،تأثیر عمیقی داشتند.
نه چندان پس از ترک اسرائیلیان ،
مصر تحت تسلط بیگانگان قرار گرفت.
این سلطه به اشکال گوناگون ازقرن
یازدهم پیش از میالد تا همین اواخر ،
یعنی  1952طمانی که افسران مصری
ملک فاروق  -شاهی از تبار آلبانیائی -
راازقدرت برکنار کردند ؛ ادامه داشت
این تقریب ًا بابازگشت یهودیان به خانه
شان همزمان بود.
یهودیان به نوبه ی خود قرنها درروی
زمین سرگردان بودند وهرکجارفتند
خودرا بیگانه احساس می کردند
وروحشان آرام نمی گرفت  .کگر اینکه
دیگربار به صهیون منشأ معنویشان
بپیوندند .اگر یک یهودی به صهیون
اعلق داشته باشد به حقیقت پیوسته
است دوره ی مسیحای موعود یهودیان
با بنیانگذاری اسرائیل ئر  1948آغاز
شده است  .امروز سرتاسر سرزمین
فلسطین تحت فرمان اسرائیل است .
روی نقشه ما کوه صهیون را می بینیم
که کلیسای مریم  ،مادرعیسی  ،روی آن
ساخته شده ولی شهر صهیون مرکز
توجه رؤیا و عبادت اسرائیلیان هنوئز
شناسائی نشده است  .آن کجاست ؟
اما این تعیین هویت حقیقی موسی
داستان دیگری است

ودرتورات ذکر نشده اما در تلمود
آمده است  ،درنتیجه ابراهیم به آتش
انداخته شد وخداونداورا نجات داد
وابراهیم تصمیم به ترک خانه ی پدری
وسرزمینش گرفت .ادامه ی داستان
درقرآن چنین است  :اورا به پسری
بردبار بشارت دادیم ( )101وچون باوی
به راه پیمودن رسید ،گفت ای پسرکم

رابرکت دادیم وازنژادشان نیکوکاربود
وستمگر هویدای خویش (! »)113
ترتیب شرح وقایع محققان اسالمی
را متقاعد کرده است که به این
نتیجه برسند اسماعیل  -برخالف
قصورقرآن از ذکر نام او درمتن  -هدف
ازخودگذشتگی وایثارباید باشد .بیش از
هرچیز ما تصمیم ابراهیم را مبنی برترک

قربانیابراهیم
(ضمیمهکتابیوسفنوشتهاحمدعثمان).
من دررابطه ی بین ابراهیم واسحق به
این نتیجه رسیده ام که روایت تورات
با آنچه بعنوان یک مسلمان باوردارم
 ،درتضاد است .برخالف متن تورات
به ما آموخته اند که اسماعیل فرزند
هاجر  -نه اسحق  -برای قربانی درنظر
گرفته شده بود .بنابراین برداشت من
ازقربانی کردن اسحق دال براین
است که ابراهیم بااقدام خود سعی
براین داشت که ازشر ثمره ی ازدواج
گناه آلود فرعون وسارا خالص شود
نه اینکه اسماعیل واقعا قربانی شود-.
باپذیرفتن اینکه اسحق برای قربانی
درنظر گرفته شده بود  ،خودم را
کام ً
ال مخالف نظرات محققان مسلمان
معاصریافتم  .به هرحال با بازنگری
داستان قربانی درقرآن روشن می
شود که نام قربانی ابراهیم هرگز
مستقیم ًا بیان نشده  .گزارشی که
درسوره ی الصافات از آیه ی 101
تا  113بالفاصله بعداز کشمکش
ابراهیم با پدرش که بت پرست بود
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صحنه ی قربانی کردن پسرابراهیم اثر رامبراند
من به خواب دیدم که تراذبح کنم  .خانه بعداز نزاع با پدرش وسپس بشارت
بنگر رأی تو چیست ؟ گفت  :ای پدر! زاده شدن پسرش را  -بدون اشاره به
آنچه را فرمانت داده اند  ،عمل کن که نام او  -داریم  .به این ترتیب پی میبریم
اگر خداخواهد مرا از صابران خواهی اسماعیل غرزند نخست ابراهیم بود(آیه
یافت ( )102وچون تسلیم شدند واورا  )101سپس قصد قربانی کردن ()103
به پیشانی درانداخت ( )103وی را ودست آخر ذکر اسحق (. )113
ندا دادیم که ای ابراهیم !( )104حق ًا گرچه رأی علمای الهیات مسلمان
که رؤیای خویش راست کردی وما منطقی می نماید  ،خودقرآن بنظر نمی
نیکوکاران را چنین پاداش دهیم  )105(.آید همان منطق را دنبال کرده باشد.
که این امتحانی آشکار بود ( )106گزارشی که درسوره ی الصافات درباره
واورا به ذبیحه ای بزرگ فدا دادیم اختالف ابراهیم با پدرش وجداشدن آن
( )107وبرای او این سخن میان دو ازهم آمده  ،خدا درچهارسوره ی
آیندگان بجا گذاشتیم ( )108که درود دیگر درقرآن بشارت تولد پسری را به
بر ابراهیم باد ( )109که نیکوکاران او میدهد .درسوره األنعام (ششم) بعداز
را چنین پاداش دهیم ( )110که وی تکرارداستان پیش گفته شده  ،میگوید:
از بندگان مؤمن مابود ( )111واورا به « واسحق و یعقوب را به او بخشیدیم
اسحق  ،که پیغمبری از شایستگان وهمه را هئایت کردیم ونوح را ازپیش
بود  ،نوید دادیم ( )112واورا واسحق هدایت کرده بودیم  .وازنژاد او  ،داود

آزادی

وسلیمان و ایوب ویو سف و موسی
وهارون ونیکوکاران را چنین پاداش می
دهیم  ( ».آیه )84
دراینجا نیز ذکری از اسمعیل نیست ،
گرچه کمی بعد درآیه ی  86نام او بین
یکی از بازماندگان ابراهیم آمده است .
درسوره ی مریم (نوزدهم) پس از تکرار
داستان ابراهیم این را می خوانیم :
« وهمینکه از آنها وبتانی که سوای خدا
می پرستیدند کناره گرفت  ،اسحق
ویعقوب را بدو بخشیدیم وهمه را پیغمبر
کردیم ( ».آیه )49
باردیگر نام اسمعیل دراین روایت ذکر
نشده و.همین گزارش درسوره ی األنبیاء
(بیست ویکم) آمده است :
« واسحق ویعقوب را اضافه بدو بخشیدیم
وهمه را شایستگان کردیم( ».آیه )72
درسوره ی عنکبوت (بیست ونهم) می
خوانیم :
« واسحق ویعقوب را بدو بخشیدیم
وپیغمبری وکتابهای آسمانی را
درفرزندان او نهادیم  .دراین دنیا پاداش
او بدادیم وهمو درآخرت ازشایستگان
است( ».آیه )27
درهمه ی این مثالها بعدازاینکه ابراهیم
خانه ی پدری وسرزمینش را ترک کرد،
نامی از اسماعیل برده نشده  ،درعوض
نام اسحق وبدنبال آن نام یعقوب
فرزنددوم اسحق آمده است .قرآن
باآنکه نامی از «عیسو» نخست زاده ی
اسحق نبرده ظاهرا ً ازآغاز تصمیم براین
بوده که یعقوب وارث راستین پدرش
باشد .حال چگونه می توانیم باورکنیم
گزارش قربانی مورد نظر درسوره ی
الصافات  -زمانی که نامی ازاوبرده نشده
 براسماعیل داللت کند.شواهد بی چون وچرائی هست که
بشارت درسوره ی الصافات (آیه  )101به
کسی بر نمی گردد جز اسحق  .کلمه ی
بشارت درزبان عربی اغلب درارتباط با
تولد فرزند بکاربرده می شود .به هرحال
این کلمه را درقرآن بااشاره به تولد سه
فرزند می یابیم  :یحیی تعمید دهنده ،
عیسی و اسحق  .نخستین درسوره ی
آل عمران(سوم) وتکرار آن درسوره
ی مریم (نوزدهم) درارتباط با زکریا می
بینیم :
« دراین هنگام زکریا پروردگار خویش
رابخواند ،گفت  :پروردگارا! مراازجانب
خویش فرزندی پاکیزه بخش که تو
شنوای دعائی .وفرشتگان اورا که
درمحراب به نماز ایستاده بود  ،نداکردند
که خدا ترا به یحیی بشارت می دهدکه
مصدق کلمه ی خداست و آقاوپارسا
وپیغمبری ازشایستگان است .
گفت  :پروردگارا! چگونه مرا پسری
بقیه درصفحه 48

صفحه 39

سمانه بهادری

شمارش معكوس
برای آتشنشانهای جان باخته در
فاجعه ی آتش سوزی ساختمان
پالسکوی تهران
«ول كن دستم رو! چند بار بگم!
برو سراغ اون! من به كمك احتياج
نداااااارم!»
اين را فرياد زد و در همان حال كه
تالش مىكرد دستش را رها كند،
سرش محكم خورد به لبهء تخت و با
درد از خواب پريد.
در اتاق باز شد ،و يك نفر با عجله وارد
شد .خودش را باالى سرش رساند و
هر دو كف دست را روى صورتش
گذاشت.
با ماليمتى محكم پرسيد« :بازم
همون......؟»
پلكها را به نشانهء تأييد به هم
فشرد ،و نالهء خفهاى از درد از گلویش
بیرون آمد.
«تموم شد؛ حاال سعى كن بخوابى».
اين را گفت و پتو را تا زير چانهاش
باال كشيد .چراغ را خاموش كرد ،و
همچنان كه دقت مىكرد د ِر اتاق نيمه
باز بماند ،بيرون رفت.
روى تخت به پهلو دراز كشيد .ساعد
دست چپ را زير سر و گردن گذاشت.
مشت دست راست ،جلوى صورتش به
فاصلهءچندميلىمترىنوكبينىاشبود.
همانطور كه به خراشهاى پشت
دستش زل زده بود ،شروع به شمردن
كرد :صد و سى و دو ،صد و سى و سه،
صد و...
و با صداى انفجار ،مشتها را حفاظ
سر و گردن كرد.
چند ثانيهاى كه گذشت به نظرش به
اندازهء چند روز طول كشيد.
همه جا كه آرام شد ،چشمها را كمى
گشود و از الى خط باريك ميان
پلكها ،دنبال روشنايى گشت كه نبود.
هنوز آنقدر هوشيار نبود كه
تشخيص بدهد تاريكى به خاطر دود
است يا آوار.
چشمها را كامل باز كرد .در ميان
دود و خاك ،سرفه كرد .دست چپ را
ستون بدن كرد و روى دو زانو نشست.
كمر كه خواست راست كند ،فرو رفتن
تيزى جسمى آهنى در تيرهء پشتش
مانع شد.
همانطور چمباتمه زد .در تاريكى
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چند بار پلك زد .مردمك چشمهايش
كه با تاريكى خو گرفت ،به آرامى سر
گرداند تا موقعيت را بسنجد.
روى زمين زير پا ،با اليهء ضخيمى
از دودهء چسبناكى پوشيده شده
بود .زبرى سيمان ترك خورده را
روى پوست ساق پايش حس مىكرد.
سمت راست به فاصلهء چند قدم ،ميز
بزرگى زير انبوه تكههاى آجرى كمر
شكانده بود.
به سمت چپ كه سر چرخاند ،پوست
گونهاش در تماس با تيزى تيرآهن
خراشيده شد .ناخودآگاه سر را عقب
كشيد ،و گونهاش را لمس كرد .خيسى
خون ،در سر انگشتانش دويد.
باالى سر ،درست به فاصلهء چهار
انگشت ،يك تير چوبى با زاويهء
سى درجه سنگينى وزن بلوكهاى
سيمانى را از گردنش دور نگهداشته
بود.به آهستگى پاها را از زير وزن
بدن رهانيد.
در تالش براى محاسبهء موقعيت
خشخشى
صداى
جغرافيايى،
حواسش را به خود گرفت .در آن
سكوت مطلق ،حتى صداى تپشهاى
قلبش هم كر كننده در گوش
مىپيچيد.
چشمها را بست .نفس را در سينه
حبس كرد و به دقت به اطراف گوش
داد.
چيزى نبود .درست در لحظهء آخر
قبل ازاينكه پرصدا نفسش را بيرون
بدهد ،دوباره صدا را شنيد .اشتباه
نكرده بود .نگاه كرد .جايى روبهروى
آنجا كه نشسته بود ،به نظرش آمد
كه چيزى جنبيد!
با فشار دست ،بدنش را روى زمين به
سمت جلو كشيد .چند تكه چوب را
از سر راه كنار زد كه به نظر مىآمد
شكستههاى در كمدى باشند.
نتوانست خوب جهت را تشخيص
بدهد .دوباره آرام نشست با نفس گره
خورده در سينه ،گوش داد.
صدا از روبهرو ،كمى به سمت راست
مىآمد.جهت حركت را به آن طرف
تغيير داد .يك صندلى شكسته را

آزادی

برداشت .و يك نوار سفيد ب ّراق توى
چشمش زد!
كمى جلوتر رفت .حاال مىتوانست
پاى بيرون مانده از زير يك بلوك
بزرگ و پهن سيمانى را ببيند.
لبهء سنگين قطعهء بزرگ سيمان ،كج
روى استخوان لگن افتاده بود .و البد
بقيهء اندام ،مانده بود آن طرف.
دو نوار سفيد ب ّراق ،يكى روى ساق و
ديگرى باالى ران توى آن تاريكى مثل
المپ فلورسنت توى چشم مىزد.
پا از ميانهء ساق ،توى يك پوتين
سنگين و محكم گم مىشد.
دستى كه به سمت پا برده بود به تصور
حركت نوار سفيد ،روى هوا خشك
شد .عقب نشست .نفس عميقى
كشيد ،و بازدم آن را به آرامى توى
غبار هل داد.سعى كرد تمركز كند.
مراحل عمليات در چنين شرايطى را
يكبار در ذهن مرور كرد.
دستور اول اين بود كه به هيچچيز
نبايد دست مىزد .آب دهان را به
سنگينى فروداد ،و زمزمه كرد:
«هى! صدام رو مىشنوى؟ هى با تواَم!
مىتونى حرف بزنى؟»
صدايى شنيد كه به نظرش آمد شبيه
نفس بلندى بود.
خب ،پس حداقل هنوز نفس مىكشه.
چهار زانو روى زمين نشست .در
اينحالت ديگر مجبور نبود كمر را
زير حجم آوار ،با آن قوس دردناك
خم كند.
به آهستگى شروع به صحبت كرد:
«نگران نباش رفيق! من اينجام .تنها
نيستى .فكر كنم به جز ما ،كساى
ديگه هم باشن .دو نفر كه با خودم
روى نردبون بودن .حتما اونا هم
يه جايى پشت يكى از اين ديوارها
هستن».
چند لحظه ساكت شد ،و به سمت
پا گوش داد.به نظرش آمد صداى
نفسها ،چيزى گفت.
با تحكم ادامه داد:
«بهتره سعى نكنى حرف بزنى .به
خودت فشار نيار .حتما خيلى هم
درد مىكشى .البته فكر نكنم بدتر از
اون اردوى شب آخر آموزش باشه ».و
پوزخند بىصدايى زد.
بعد درحال ماساژ دادن پاى خواب
رفتهاش ،با لحن دلجويانهاى اضافه
كرد:
«آره بابا! مىدونم ،شوخى بىمزهاى
بود .اصال خاك بر سر من! اين تاريكى
هم مغز آدم رو از كار مىندازه .به
خاطر خالص شدن از ُجكهاى
بىمزهء من هم كه شده بهتره زودتر
بيان سراغمون ،نه؟»

و با كالفهگى ديگ فرفرى روى سرش
را با انگشت به هم زد.
احساس خستگى كرد .با دقت به ميز
شكستهء كنار دستش تكيه زد .سر
را به روى شانه خم كرد ،و چشمها
را بست.
نفهميد چهقدر گذشته كه با احساس
كشيده شدن شانهء لباسش از جا
پريد .سرش محكم به يك ميلهء
آهنى خورد و از درد ناليد .به باال كه
نگاه كرد ،نور تند يك چراغ دستى
افتاد توى صورتش .دست را جلوى
نور حايل كرد ،و سعى كرد چهرهء
پشت آن را تشخيص دهد.
هنوز تقال مىكرد كه دستهاى
ديگرى دور كمرش حلقه شدند ،و با
فشار ماليمى بدنش را به سمت باال
كشيدند.
در حركتى ناگهانى ،مچ آن دستها را
گرفت و در تالشى بىحاصل خواست

كه خود را از آن ميان بيرون بكشد.
با بىحوصلهگى غ ّريد« :ولم كن برم!
من چيزيم نيست».
اما دستها بىتوجه به اصرار او ،همچنان
به كار بيرون كشيدنش ادامه دادند.
دوباره با فريادى بلندتر تكرار
كرد« :گفتم ولم كن! من به كمك
احتياج ندارم! برو سراغ اون ،مگه
نمىبينيش؟»
و حركت شديدترى براى رهايى كرد.
بدنش را به سمت جلو كشيد و در اين
تقال ،يكبار ديگر سرش را به ميلهء
تخت كوبيد.
چراغ كمرنگى كه از سيم آبىرنگى
از سقف آويخته بود روشن شد ،و نور
سفيدى خود را روى بدنش ولو كرد.
انگشتانى پنهان شده در ميان
دستكش الستيكى ،بازويش را به
سمت خود چرخاندند .فرورفتن جسم
فلزى سردى را روى پوستش حس كرد.
مايع دردناكى توى رگهايش دويد.

دستهاى الستيكى ،پتو را دوباره تا
زير چانهاش باال كشيدند.
بعد به طرف مقابل حركت كردند .تا
روى زمين خم شدند .جسم دراز و
سنگينى را از روى زمين برداشتند و
توى كيسهء بزرگى پيچيدند.
پلكهايش سنگين شد .اين
حملههاى خستهگى را دوست
داشت .به پهلوى چپ غلت زد .در
شمردن نفسهايش ،ر ّد حركت
حال
ِ
دستهاى الستيكى را به سمت
بيرون دنبال كرد.
زاويهء نگاهش را پايينتر كشيد.
خيره به پاى خونآلود ميان كيسه ،كه
با هر حركت دستها به چپ و راست
تاب مىخورد شمرد :صد و سى و دو،
صد و سى و سه ،صد و...
و آونگ معلق توى سرش گفت:
«دَنگ ،دَنگ ،دَنگ»...
کارگاه داستان نویسی داالس
ژانویه  2017داالس

بقیه  :فوائد زردچوبه
کنترل وزن :

صفرا عامل مهمی در نجزیه یچربی غذاهاست  .زردچوبه به
افزایش ترشح صفرا کمک می کند.
 مصرف پودر زردچوبه به برقراریوزن طبیعی بدن کمک می کند.
 برای کاهش وزن میتوان یک قاشقمربا خوری پودر زردچوبه را همراه با
غذا مصرف کرد.

کمک به درمان
اختالالت گوارشی:

 ترکیبات موجود درزردچوبه موجبافزایش ترشح صفرا میگردند .این
امر به گوارش غذا و تخفیف نفخ شکم
کمک می کند.
 زرد چوبه را می توان دردرمانغالب بیماری ها ی التهابی روده از
جمله کولُن زخمی بکاربرد.
 برای رفع اختالالت گوارشی بهتراست از زرد چوبه خام استفاده کرد.
 -درصورت ابتالء به بیماری کیسه ی

صفرا از مصرف زردچوبه باید
خودداری کرد زیرا ممکن است
موجب تشدید بیماری گردد.

اثر ضد میکربی :

 زردچوبه دارای اثر ضد میکربی ،ضدویروسی وضد قارچی است .
 بنا به گزارش دانشمندان مؤسسه یملی سرطان  ،کورکومین رشد
وانتشار ویروس ( HIVعامل
بیماری ایدز) وپیشرفت بیماری
ایدزرا کند می کند.

اثر برروی چشم :

 کورکومین چشم را از آسیب ریشههای آزاد که سبب مهم آب مروارید
هستند محافظت کرده ودر تقویت
بینائی مؤثراست .
دریک مطالعه آزمایشگاهی نشان
داده شد که کورکومین آسیب چشم
ناشی ازریشه های آزاد را  52درصد
کاهش می دهد.
زردچوبه ادویه ای سالم وبدون
عوارض جانبی است
این ادویه بصورت کپسول یا قرص
 500میلی گرمی دردسترس است .

شیخ األسالم و زارع الهیجی
شیخ األسالم الهیجان ازحج برگشته
بود.مردم دسته دسته به زیارت او
می رفتندوکسب فیض می کردند.
زن زارع الهیجی به شوهرش گفت:
 توخدمت آقا نمیروی ؟الهیجی به خانه آقا رفت  .دید
جمعیت زیاد است  .زارع به تواضع
تمام سالم کرد و درکنار د ِر اتاق
نشست وپس از چنددقیقه ای به
خانه برگشت .
زن پرسید:
 به خدمت آقارفتی؟ بله خدمت آقا رسیدم . خوب چه گفتی ؟ هیچ  .حرفی نداشتم . عجب مرد احمقی هستی آخرمی خواستی صحبتی بکنی مگر
زبان نداشتی ؟
 خوب این دفعه میروم صحبتمی کنم .
فردا الهیجی باز بخانه ی آقارفت
اما این بار کفش هارا کنده وزیر
بغل گذاشت و یک راست باالی اتاق
رفت و دست راست شیخ األسالم
دوزانو نشست .
زارع سر زیرگوش آقاگذاشت و به
زبان الهیجی گفت :

شماره  -86سال هشتم

شماره  - 86سال هشتم

آزادی

 خوج خوینی ؟(یعنی گالبی جنگلی می خوری ؟)
شیخ األسالم نگاهی به زارع کرد
واین پرسش را تعارف ساده محبت
آمیزی پنداشت  .برای این که دل
مردعامی را نشکند پرسید:
 داینی ؟الهیجی گفت :
 نه گپ زمه( یعنی دارم صحبتش را می کنم ).
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کیخس

رو بهروزی

ترانه وترانه ُسرایان
کس
لیال ری

*شعر سنتی پشتوانه شعر
آزادمن است .
* شروع کار ترانه ُسرائی
من یک تصادف بود.
* ترانه از نظر من ازشعر
جدانیست .
* فکر میکنم جامعه ی
امروز ما ترانه را بیشتر از
شعر می پذیرد

سال  1355خورشیدی که پژوهشی را
درمورد ترانه وترانه ُسرائی امروز ایران آغاز
کرده بودم  ،بدنبال گفت وگو با ترانه ُسرایان
پیشکسوت  ،به سراغ ترانه ُسرایان جوان
وآنان که تازه وارد این عرصه شده بودند
نیز رفتم واز جمله به خانم لیال کسری «
هدیه» تلفن کردم وتقاضایم را برای گفت
وگو باایشان درمیان گذاشتم  .باروی خوش
روزی را معین کرد ند؛ به دفتر کار ایشان در
« شرکت صنایع پتروشیمی ایران» رفتم
وگفت وگوی ما در آنجا برروی نوار ضبط شد
که در همان سال از رادیو ایران پخش گردید.
گفت و گوی زیر از روی نوار پیاده شده
است وبرای نخستین بار بصورت مکتوب
منتشر می شود.
خانم لیال کسری طبق معمول این گفت
وگوها باشعری از خود که درزیر می آید
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(قسمت هیجد هم -بخش اول)

شارعورتاهن سرائی هک خوش ردخشید ولی زود رفت

آغاز کرد:
عشق من سالم  ،سالم
بخوان که دوستت می دارم،
وسی وشش سالگی زمان بلوغ من است
هجده سالگی
باری  ،رسید و نپائید ورفت و گذشت
آن روزهای دل تپیدن وخوشحالی
که راه وچاه یکی بود.
وسی وشش سالگی  ،هجده به عالوه هجده ،
اشتیاق من اکنون دوچندان است .
گوئی دو تازه بالغ مغرور
درقلب من به عشق تو می خواند،
درقلب من عشق تو پای می کوبد،
من راه می روم درمسیر حدبلوغ،
این معجزه است .
من جوانی را می بینم
روی شاخه ی پائیز
واحساس می کنم  ،حرارت مطبوع قلبم را،
درتهاجم برگ  ،برف .
هجده بعالوه ی هجده ،
گوئی دوبار فصل رویش زیبائی است .
وفصل مهربان بهار
برای زنی که سخت بیدار است .
و دوستت دارم را گوئیدرخواب های شیرین
هجده سالگی تکرار می کنند.
بخوان که فصل سینه ی من
فصل سرشاری است .
ای عشق ِ تو مفهوم زیبای خوابها
درنهایت بیداری.
بخوان که دوستت می دارم .
***

آزادی

من لیال کسری هستم که داستان می
نوشتم شعر می گویم  ،اخیرا ً ترانه ُسرائی
را شروع کرده ام وشاید شما من را بعنوان
یک ترانه سرا بشناسید که سراغ من آمده اید.
بهروزی:لطفاًازتولدودورانتحصیلتانبفرمائید.
کسری  :درهفتم فروردین ماه 1318
درتهران متولدشده ام  .تحصیالت
متوسطه را دردبیرستان انوشیروان
دادگر بپایان رساندم و دوره ی
منشیگری  ،کتابداری وزبان انگلیسی
را در کینگز کالج انگلستان تمام کردم
وبه ایران برگشتمودرشرکت صنایع
پتروشیمی ایران مشغول کار هستم .
بهروزی  :ازشروع شعر وشاعریتان بگوئید.
کسری  :ازسیزده چهارده سالگی شعر می
گفتم  .شعر گفتن را با خواندن شعرهای
حافظ شروع کردم  .مشتاق و دیوانه ی
شعرهای حافظ بودم وهستم  .بعد دیدم
خودم می توانم حرفهائی بزنم  .یا الاقل
احساسات وافکارم رادریک قالب بیاورم
وبصورت شعر عرضه کنم  ،که البته
ابتدائی بود ؛ امیدوارم حاال جانی گرفته
باشدواز نظر اساتید ابتدائی نباشد.
بهروزی  :با سرودن اشعار کالسیک آغاز
کردید یا شعر امروز؟
کسری  :با غزل  ،دوبیتی  ،وبطورکلی اشعار
سنتی شروع کردم  .بعد به شعر نو  ،شعر
آزاد ،شعری که ازموسیقی درونی کلمات
بهره گرفته باشد روی آوردم که البته
شعر سنتی پشتوانه ی شعر آزادمن است
 .فکر می کنم درشعر آزاد بهتر می توانم

حرف بزنم .بیشتر شعرهای کتابهایم ،
غیراز چندتا مثنوی  ،شعرهای آزادهستند.

مجموعه ی شعرها
بهروزی  :ازمجموعه ی شعرهایتان بگوئید.
کسری  :سه کتاب مجموعه ی شعردارم.
اولی « یک پائیز ودوبهار» که بیشتر
یادداشت های دوران دبیرستان وسال
های اول شاعری است .زمانی که فقط
یک یا دو بچه داشتم  .حاال سه پسردارم.
دومین مجموعه شعرم ازطرف سازمان
رادیو تلیزیون ملی ایران درسال 1348
درمسابقه ای که برگزارشد وبرای انتخاب
بهترین کتاب شعر سال رأی می دادند،
هیئت ژوری کتاب من را بنام « فصل
مطرح نیست » وکتاب مجموعه ی شعر
آقای منوچهر آتشی را بعنوان بهترین
کتابهای شعر سال شناختندو به ما جایزه
دادند.
کتاب بعدی من درسال  1350منتشرشد.
کتاب «جشنواره ی این سوی پل »
وکتاب دیگری دارم که فکر می کنم تا
پایان امسال  ،تا قبل از نوروز منتشر شود.

تصادف بود .بدون تصمیم قبلی وبدون
اراده ی من  .البته خیلی مایل بودم دراین
زمینه ذوق آزمائی کنم  ،ولی گرفتاری
های زندگی  ،مادر سه بچه بودن ،
کارمند اداره بودن  ،فرصتی به من نمی
داد که دنبال کار ترانه ُسرائی بروم  .تااین
که روزی آقای فریدون خشنود آهنگساز
جوان وموفق آمدند به محل کارمن
وگفتند من روی شعر « غم دنیا» از کتاب
« فصل مطرح نیست » آهنگی گذاشته ام .
شما این آهنگ را گوش کنید اگر
پسندیدید اجازه بدهید آن را ضبط کنیم.
بعدازمن خواستند که درزمینه ی ترانه
 ،طبع آزمائی کنم وترانه هارا دراختیار
ایشان قراردهم  .من هم این کاررا
کردم وترانه « دعای سحر» بوجود آمد
که پارسال درهمین موقع بود که من
بعدازماه رمضان  ،تحت تأثیر آن شب
های سحر و دعای سحر که می خواندند
ترانه ی « دعای سحر» را نوشتم و به
آقای خشنوددادم وایشان آهنگی روی
آن گذاشتند وخانم هایده هم خیلی
خوب آن را اجرا کرد که قسمت معروف
صدای اذان میاد معرف همان ترانه است .
بعدازآن آقای خشنود دوسه آهنگ دیگر
آوردند  ،از جمله « راهبه»  « ،هیچ » و «
روی خط ساحل» که اینهارا خانم نوش
آفرین خوانده است ومن روی آنها ترانه
نوشته ام  .بعد ترانه های « برج بلور» « ،
شاخه نبات »  « ،عطربهار» بود که برای
آقای خشنود نوشتم وروی آن کار کردند.
بعد ترانه ی « هراس» بود باصدای آقای
ستاروآهنگ « خراباتی» که اخیرا ً خانم
هایده خوانده اند .بهر روی به این صورت
من کارترانه ُسرائی را آغاز کردم واآلن
حدود یک سال از فعالیت ترانه ُسرائی
من می گذرد .نمی دانم دراین راه موفق
بوده ام یانه  .بستگی به نظر مردم دارد.
بهروزی  :خانم لیال کسری  ،اجازه بدهید
گوش کنیم به یکی از ترانه های شما وبعد
نظر شما را جویاشوم درمورد ترانه وترانه

سرائی  .کدامیک از ترانه هایتان رابرای
پخش انتخاب می کنید؟
کسری  :ترانه « شاخه نبات » بدنیست
فضای کامال زنانه دارد
بهروزی  :باصدای خانم مهستی آهنگ از
فریدون خشنود:
بگو در شبای تو چی میگذره ؟
بی من از شبهای تو کی میگذره؟
بی تو عمرم مثل آهنگ سکوت
توی لحظه های خالی می گذره
توبه میخونه نرو عزیز من
من تو دستای توپیمونه میشم
باهمه مستی وآشفتگی ها
من برای تو یه میخونه میشم
بگودرشبای توچی می گذره؟
بی من از شبهای تو کی میگذره ؟
دیگه من باتو غریبه نیستم
نفسات مرهم دستای منه
میدونم که آشناترشده ای
من همون شاخه نباتم بخدا
توی چشمام من طنازو ببین
توبه میخونه نرو عزیز من
من برات باده میشم جام میشم
لعبت بهشتی رباعیات
ساده چون شراب خیام میشم
بگودرشبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی می گذره ؟
بقیه درشماره ی آینده

نخستین سالهای ترانه ُسرائی

درزمان تحصیل دردبیرستان

آغاز ترانه ُسرائی
بهروزی  :خانم کسری ازورودتان به هنرترانه
ُسرائی بفرمائید  .چگونه وباکدام یک از
آهنگسازان شروع بکار کردید؟
کسری  :شروع کارترانه سرائی من یک
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روزهای قبل از ترک ایران
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آزادی

طرح از  :کیخسرو بهروزی

صفحه 43

از فصلنامه دانشگاه میشیگان

شناخت ایران امروز از ورای ادبیات فارسی
* در مراحل اولیه ی پاگرفتن رمان در ایران ،بوف کور با نفوذ ترین داستانی بود که را ه رابرای
کارهای تجربی در بخشی برجسته از ادبیات ایران هموار کرد.
مجله
فصلنامه ای حاوی مطالب آموزنده
وآگاه کننده از هنر و فرهنگ است
این فصلنامه به دنبال بهترین شعر،
داستان ،و مقاالت خالق وانتقادی
درزمینه ی مسائل ادبی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی است .این مجله
توسط دانشگاه میشیگان ،تهیه و
برای خوانندگان جستجو گر  ،چه
درداخل دانشگاه و چه خارج از محیط
دانشگاه منتشر می شود  .اخیرا ً این
فصلنامه مقاله ای تحت عنوان:
« ایران امروز از ورای داستانهایش»

Michigan Quarterly Review

Modern Iran Through Its Novels

منتشرکرده است که نکات برجسته ی
آن را برای آگاهی شما دراینجا نقل
می کنیم  .نویسنده ی این مقاله «کاوه
بصیری » است :
هر زمان که می خواهم به معرفی یک
رمان از ایران امروز  ،بپردازم مجبورم
سه چیزرا در ذهن خود مرور کنم .
اول ،بر خالف ادبیات کالسیک
فارسی-آثار بزرگانی مثل موالنا،
خیام و حافظ رمان امروز ایران به
طور گسترده شناخته شده نیست و
یا معموال گزیده ای از آنها در گلچین
های ادبی ادبیات جهان منتشر می
شود .رمان برای ایرانیان یک پدیده
ی جدید است  .همچنین هیچ رمان
نویس ایرانی تاکنون برنده جایزه
نوبل نبوده است تا مانند «نجیب
محفوط» که توجه همگان را به
نوشته های نویسندگان مدرن عرب
جلب کرد ،جهان را با ادبیات نوین
ایران نیز آشنا کند .اگر غربی ها
به درباره ی هر کتاب جدید ایرانی
شنیده یا آن را خوانده باشند احتماال
خاطرات نوشته شده در غرب بوده
است مانند ،پرسپولیس ازمرجان
ساتراپی و یا خواندن لولیتا در تهران
نوشته ی آذر نفیسی.
و اما موضوع دوم عدم ترجمه است،
که یک مشکل مشترک در ادبیات
جهان است .تعداد بسیار کمی از آثار
ادبیات مدرن ایران به زبان انگلیسی
صفحه44و یا در خارج از کشور،
در ایران

منتشر شده است ،و این شامل تقریبا
فقط چهل و پنج رمان یا رمان بیش
از پنجاه سال گذشته است .همه زبان
های جهان در حال رقابت هستند تا
آثارشان در میان چند کتابی باشد
که به زبان انگلیسی ترجمه می
شود -.درست مثل یک مسابقه ملکه
زیبایی ویا مانند فیلمی بزبان خارجی
در مراسم اسکار است .عالوه بر این،
بسیاری از آثار ترجمه شده در حال
حاضر چاپ نشده  ،و یا ترجمه ی آنها
خوب نیست .رمان های نوشته شده
ازنویسندگان مهم ایران  -به عنوان

مثال نویسندگانی مانند :بزرگ علوی،
جالل آل احمد ،هوشنگ گلشیری،
عباس معروفی و  اسماعیل فصیح از
چاپ نشده اند ،و فقط تعداد کمی
از آثار ترجمه ش د ه توسط ناشرین
بزرگ آمریکایی ب ا توزیع ومعرفی
خوب منتشر شده است .
موصوع سوم  ،روشی است که ایک

آز دی

اثر ادبی مورد مطالعه قرار می گیرد.
هنگام خواندن یک ترجمه .ظرافت
نثر تا حد زیادی به انجام کارمترجم
بستگی دارد .در م ورد ترجمه در
ایران ،متاسفانه با نتایج قابل قبولی
روبرو نیستیم .عالوه بر این ،بسیاری
از خوانندگان ادبیات فارسی ،از جمله
دانش جویان من ،بیشتر عالقه مند به
جزئیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی
اثر هستند تا خو د متن ادبی آن ..
در کالس های من ،خواندن داستان
اختصاص به کمک کردن به خواننده
کنجکاو مسائل تاریخی دارد تا ازاین

طریق براطالعات خود بیفزاید .از
جمله کتابهائی درزمینه ی تاریخ ایران
معاصر و ایران بین دو انقالب نوشته
ی ارواند آبراهامیان ،و ایران مدرن:
ریشه ها و نتا یج انقالب نوشته ی
 .Nikki R. Ked dieاما این حس
کنجکاوی می تواند با توجه به وضعیت
سیاسی کنونی ،هم با تحسین و هم با

انتقاد روبرو شود .عالقه به ادبیات
ایران بیشتر از آثار بسیاری از زبانهای
دیگر است .خوانندگان در رسانه های
آمریکایی طی ب یش از سی و هشت
سال گذشته مطا لبی درباره ایران
شنیده وخوانده اند واکنون مایلند
توضیحاتی واقعی تر و جدیدتر درباره
ی آن بخوانند وبشنوند .با این حال،
این تقاضا مشخ ص می کند که چه
خوانده شده  ،چه منتشر شده ،و چه
ترجمه شده است  .در کالس های من،
برای مثال ،باید نه تنها گاهی اوقات
به تجزیه و تح لیل رسمی یک اثر

می پردازیم بلکه تصاویری از ایران را
که اثر بر ذهن خواننده باقی می گذارد
نیز مورد توجه قرار می دهیم .
من در اینجا ب ه بحث در مورد تعداد
انگشت شماری از رمانهای ایرانی که به
خوبی ترجمه وچاپ شده ،و به عنوان
نماینده ی شای سته ی ادبیات مدرن
ایرانی معرفی می شوند می پردازم :
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همچنین شرایط سیاسی و تاریخی را
برجسته خواهم کرد.

کتاب های قبل از انقالب اسالمی
می خواهم با س ه رمان بزرگ که
قبل از انقالب اسالمی نوشته شده ،
و نشان دهنده طیف خوبی از نوشته
ها ،از کاره ای تجربی گرفته تا
رئالیسم اجتم اعی و طنزرا دربر می
گیرد آغاز کنم  .اگر شما عالقه مند به
آثاری مربوط به دوره انقالب مشروطه
(- )1905-1911که اولین جنبش
اصالح طلب مد رن در دنیای اسالم
بود هستید ،توپ اثر غالمحسین
ساعدی ترجمه فریدون فرخ را
پیشنهاد می کنم  .اثری که با وقایع
 1953ایران و سرنگونی نخست وزیر
مصدق در ارتباط است و به یکی دیگر
از لحظات مح وری در تاریخ مدرن
ایران می پردازد ،ویا «همسایه ها»
اثراحمد محم ود ترجمه نسترن خِ َرد
را بخوانید.
صادق هدایت ( )1903-1951احتماال
با نفوذ تری ن نویسنده نثر مدرن
ایران است  .شاهکار او ،بوف کور
در سال  .1941در ایران منتشر شد
کامران طلعت اُف این رمان را بحث
برانگیز تری ن و شاهکار داستان
نویسی درایران می نامد .از آثار دیگر
هدایت نیز ترجمه شده است ،از جمله
مجموعه ای ا ز داستان های کوتاه
باعنوان سه قطره خون و داستان های
دیگر ،که طی ف خوبی از نوشته های
هدایت از نا تورالیسم تا سورئالیسم
رادربر میگیرد.
بوف کور اول ین رمان مدرن ایرانی
بود که به زبان انگلیسی ترجمه شد.
این اثر توسط دزموند پاتریک ()DP
کاستلو در س ال  1957و بعد از آن
توسط ایرج بشیری در سال  1974و
نوید نوری در سال  2011ترجمه شد.
بشیری در ترجمه خود سه بار تجدید
نظر کرده ،ک ه جدیدترین نسخه
تجدید نظر شده اش در سال .2013
ازطریق آنالین در دسترس عالقمندان
قرارگرفته است .ترجمه کاستلو هنوز
پر خواننده ترین و محبوب ترین باقی
مانده است ...داستان بوف کور تا کنون
چهار بار برای سناریوی فیلم اقتباس
شده است ،از جمله با نفوذ کارگردان
ایرانی-آمریکایی تئاتر تجربی  ،رضا
عبده در سال  1992و توسط فیلمساز
بزرگ شیلی رائول رویز به عنوان La
 aveugle chouetteدر سال .1990
پروچیستا خ اکپور خواننده ی بوف
کور  ،درمق دمه ی طوالنی بوف کور
نویسد چگونه
چاپ Grove Press
سالمیهشتم
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پدر و مادر ش او رااز خواندن این
کتاب ،منع میکرده اند و این چیزی
است که ،بس یاری از ایرانیان دیگر
نیز تجربه کرده اند .او این کتاب را
به عنوان« نگران کننده ترین چیزی
که خوانده» معرفی می کند .برخی
از خوانندگ ان آن را به عنوان یک
نقد حکومت رضا شاه تلقی کرده اند،
کتاب نشان می دهد « هدایت از تغییر
در حال وقوع در روح و روان ایران،
جامعه ایران و نهادهای اجتماعی آن
بصورت وحشتناکی آگاهی دارد».
یک راوی غیر قابل اعتماد گفته است،
داستان پیچیده و ترسناک بوف کور
است خوانندگان و منتقدان را به طور
یکسان عاجز کرده است .این گفته
مارا به ی اد آثار هنرمندانی مانند
ایگان شیله و ادوارد مانش در داستان
موازی وپر توهمشان از اضطراب نویسندگی را در ایران آغازکرد.
جنسی یک مرد انسان گریز و ترسان دومجموعه داستان کوتاه که به
از مرگ می اندازد .شما می توانید انگلیسی نیز موجود است :نمایشنامه
تاثیر عرفان  ،آیین هندو  ،وعقاید های دانشور ( )1989ترجمه مریم
خیام ،و هم چنین نویسندگان غربی مافی و کاما و داستان های دیگر
مانند :ریلکه ،پو ،و کافکا ،و ژانرهای ( )2008ترجمه حسن جوادی و امین
غربی ،مانند اکسپرسیونیسم و رمان نشاط:
گوتیک را ببینید .بسیاری از کتاب و
سووشون داستان یک زمیندار
مقاله در م ورد این کتاب ابهام آمیز شیرازی (همشهری دانشور) که در
نوشته شده است.
سال های آخر جنگ جهانی دوم،
در مراحل اولیه ی پاگرفتن رمان در زمانی که بریتانیا ایران را اشغال کرده
ایران ،بوف کور با نفوذ ترین داستان بود را ،بازگو می کند .راوی داستان
بود که را ه رابرای کارهای تجربی در زنی بنام زری است  .همسر ومادری
بخشی برجست ه از نثر ایرانی هموار که نگران امنیت و خوشبختی
کرد .اگر ش ما عالقه مند به نوشتن خانواده خویش است اما شوهر وطن
کارهای تجربی هستید  ،سه نمونه از پرست او در چبهه ای بزرگتر در جنگ
چنین آثاری نوآور که قبل از انقالب با امپریالیسم و سیاستهای قبیله ای و
نوشته شده است را بخوانید :شاهزاده فساد است  .داستان از افزایش آگاهی
ی گلشیری ترجمه جیمز باکن ،سنگ های سیاسی واجتماعی زری و رشد
صبور صادق چوبک ترجمه قانونپرور بیداری انقالبی اجتماع می گوید.
و ملکوت به رام صادقی ترجمه کاوه فرزانه میالنی در حجاب وکلمات می
باسمنجی.
نویسد :سووشون « دنیایی را عرضه
سیمین دانشور ( )1921-2012اولین می کند که درآن نه تنها شخصیت
زن ایرانی بود که یک رمان و یک هایش کامال آزادند و قدرت حرف
مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد .زدن درباره ی خودشان را دارند بلکه
در  ،1954-1952با کمک مؤسسه توطئه نیز از نظر فرهنگی  ،اجتماعی
فولبرایت با واالس استگنر در و تاریخی محتمل است. ».
دانشگاه استنفورد درباره ی خالقیت دائی جان ناپلئون ( ،)1973نوشته
درنوشتن مطالعه کرد .او بانویسنده ایرج پزشکزاد درسال  1996توسط
ایرانی جالل آل احمد ازدواج کرد.
دیک دیویس ،ترجمه شد .این کتاب
اولین رمان او ،سووشون ( )1969نیز یکی دیگر از پرفروش ترین
است ،که بیش از نیم میلیون نسخه رمان های ایرانی است که از دوران
فروخت ،دو بار به زبان انگلیسی اشغال ایران توسط متفقین در جنگ
ترجمه شد .در سال  1990قان پرور جهانی دوم روایت می کند ..اما دائی
ترجمه شد که بسیار دقیق بود و جان ناپلئون به جای این که یکی
همچنین به عنوان مرثیه ی ایرانی در دیگر از کارهای رئالیست اجتماعی،
سال  1991توسط رکسانا زند.
بشماررود پرازطنز اجتماعی ،تراژدی
حسن عابدینی در« صد سالداستان -کمدی ،شخصیت های مضحک،
نویسی ایران » می نویسد که درگیری های مسخره ،کنایه های
سووشون ،با نثر شاعرانه ،دقیق و جنسی ،و دشمنان وجنگهای خیالی
قوی خود ،یک فصل جدید در تاریخآزادی
است .همچنین دقت نمائید در دوره

قبل ازانقالب مشروطه (،)1905-1911
زمانی بود که دولت ایران آلت دست
امپریالیسم بریتانیا و روسیه بود.
با این حال ،بر خالف پاسخ انقالبی
که سووشون به امپریالیسم بریتانیا
میدهد ،دائی جان ناپلئون باعث
سرگرم کردن مردم از این باور
رایج است که بریتانیا در پشت تمام
حوادث سیاسی مهم در ایران است.
در واقع ،ایرانیان از نام «دایی جان
ناپلئون» برای اشاره به توطئه های
فرضی استفاده می کنند...
درسال  ،1976دائی جان ناپلئون به
یک سریال تلویزیونی محبوب تبدیل
شد که ناصر تقوائی ،فیلمساز برجسته
ایرانی آنرا ساخت .پزشکزاد و تقوائی
در خلق برخی از شخصیتهای متمایز
و به یاد ماندنی در فرهنگ مدرن
ایرانی سهیمند .قانونپرور در کتاب
«در آینه فارسی»  ،می نویسد که :
« پزشکزاد یکی از به یاد ماندنی ترین
کاریکاتور قابل مالحظه را به زندگی
واقعی کشاند ،البته این شخصیت
کاریکاتورگونه ،در رمان بسیار
محبوب است».
پس از انقالب اسالمی ،فیلم و کتاب
دائی جان ناپلئون ممنوع شد  ،هر چند
به راحتی می توان کپی افست شده
کتاب را بدست آورد.
اگر شما به انقالب اسالمی عالقه مند
هستند ،متاسفانه ،هیچ ترجمه خاصی از
کتاب های خوب به زبان فارسی که در
ایران منتشر شده است صورت نگرفته
 .با این حال ،بسیاری از خاطرات خوب
یا رمان نوشته نویسندگان در تبعید،
بیشتر به زبان کشورهای میزبان خود،
منتشرشده که دوره مهمی از تاریخ
ایران رادربرمیگیرد.ازجمله خاطرات
کمیک مرجانساتراپیتخت جمشیدکه
در اصل به زبان فرانسه نوشته شد
45
و بعد ازآن یک فیلم ،صفحه
ساختهشد

پایه گذاران موسیقی یا
بنیان های سازوسرود

صفحه46

درمورد نقش خدایان درتکامل موسیقی
 ،وتقلید شکل سازها از اندام حیوانات
نیز عقایدی اظهار کرد که شیرین و
دلنشین بود .اما چون این سخنش
باسند ومأخذ استوار همراه نبود ،
بازگفتنش را روا نمی دانم .
پس از تونس به مراکش (مغرب) رفتم
 ،در کتابخانه ی پادشاهی این کشور
نسخه های خطی کهنسال ومنحصر
 ،اندک نیت  ،نسخه هایی که انواع
علوم قرنهای درخشان اسالمی رادربر
می گیرئد ،از آن جمله کتابی است با
موضوع « آالت موسیقی» ازابونصر
فارابی  ،که موریانه آن را نیمه عمر
کرده است  .ازاین کتاب میکرو فیلمی
خواستم  .باآنکه درهنگام اقامتم درراط
پاسخ مثبت دادند ولی تا کنون نرسیده

مناسب برای چاپ اسنادی که به این
بخش از تاریخ علم درایران مربوط می
شود -ومن فراهم آوردم  -پیداشود تا
حاصل عمری تالش وتحمل دنیایی
دردورنج وناکامی برباد نرود...
اینک فهرست وار به معرفی سازهائی
که همراه این گفتار چاپ می شود می
پردازیم .
***
نخست باید اعتراف کرد که ازهنگامی
که باستانشناسی به صورت علم
درآمده ،ومردانی شایسته دراین رشته
به کاوش وپژوهش پرداخته اند  ،تعداد
زیادی ازسازهای عهد باستان  ،اززیر
خاک یا ازدست افراد ناآشنا بیرون
آمده است  .وزمینه ی بررسی آنها
راتاحدی برای اهل فن آماده ساخته

است  .بدین سبب نویسنده یا مترجم
مقاله ی « موسیقی عهد باستان» ()3
می نویسد  .:سازهای سه گانه  -کوبی
 بادی  -زهی  -که از عهدباستانبرجای مانده  ،همچون « عود -نای -
طبل » روشن می سازد که از هزاران
سال پیش  ،این سازها درمیان طبقات
مختلف مردم  -نه تنها شهرنشینان
 ،بلکه حتی درمیان بدویان  -رایج
ومرسوم بوده است .

سازهای کهن کوبی یا ضربی

آزادی

 -1این ساز عبارت است از یک شاخ
گاو که با قطعه ای استخوان نواخته
می شده  .گرچه این آلت امروز بسیار
ساده وابتدائی می نماید ،اما روزگاری
برای مردم صاحبدل صدایش گوشنواز
ودلنشین بوده است  .حتی دراین
روزگار گروهی که  -درست یا نادرست
 درشمار پیشکسوتان هنر موسیقیجای گرفته اند  ،سعی دارند که با ایجاد
نواهای طبیعی ازابزاروآالت طبیعی
 ،وخیلی ابتدائی تر ازشاخ  ،درهنر
موسیقی تنوعی پدید آورند تا نغمه
های کهنه  ،نوجویان را مالل آور نشود.
 -2سازی است که از تنه یا شاخ درختی
مخصوص ساخته شده  .یعنی بخشی از

سازهای زهی ازعهد کهن

( - )1این مرد کتابی بنام « پیوندهای تاریخی
تونس وایران » نوشته است که ترجمه ی آنرا خود
برعهده دارم.

کارش اسنادی رادراختیارم گذاشت
که معلوم شد ازسالها پیش درزمینه ی
تاریخ علم موسیقی  -واسناد وآالت
و رجال این فن  -کارکرده است .
هنگامی که ازاو پرسیدم تاکنون با
چند موسیقی دان وچندنوع ساز
آشناشده اید؟ پاسخ گفت  :چون دامنه
ی کاررا محدود نکرده ایم تااین تاریخ
زندگینامه حدود هفتصد موسیقی دان
مسلمان وبیش از دوهزار موسیقی دان
غیر مسلمان را از چینی  ،هندی  ،ایران
باستان  ،اروپائی و آمریکائی  -تهیه
وتنظیم کرده ایم  .وافزود که ازسازهای
برجای مانده  ،بیش از نهصد نمونه -
اصل و عکس  -بدست آورده ایم که از
لحاظ شباهت نیک می نماید که پیوند
تاریخی آنها محفوظ مانده  ،یعنی هر
جدیدی  ،زاده ی قدیم است !

است  .امید است این عهد وفاشود
یا دانشوران مغربی برای نشر آن
خوداقدام کنند تاباانتشار کتاب  ،این
گوهر گرانبها ازگزند نیستی درامان
بماند.
***
دیگر آن که به هنگام سفرهای
دورودراز خود ،ازسازهای باستانی
برجای مانده درنزد اشخاص یادرکنج
موزه ها  ،مقداری فیلم وتصویر تهیه
کردم که اندکی از آنها بموقع چاپ شد
وبسیاری طعمه ی حوادث گردید)2(.
شاید درکتابخانه ی شخصی خودم
ازاین مجموعه چیزی موجود باشد.
اما مگر ممکن است درخانه ای که با
مرگ نوجوانی دل بیدار وکتابخوان به
ماتمکده تبدیل شده چیزی پیداکرد؟
به هرحال امید است حال وحوصله ی

تنه ی درخت رابریده ودرونش را خالی
کرده اند تا به صرت مجوف درآید .آنگاه
دوسر آن را بسته اندودریک پهلویش
 به درازا -شکافی ایجاد کرده اند تاچون به آهنگ ضربه ای برآن نواخته
شود از درونش نغمه ا ی موزون برخیزد.
 -3این سازرا می توان طبل یا دهل
نامید که هنوزهم درشهروروستا
های مشرق زمین مورد استفاده واقع
میشود .بااین تفاوت که نوع کهن آن
را تنهااز تنه ی درختان کهنسال ومیان
تهی شده می ساخته اند .ولی ساختمان
دوسرش که با پوست حیوانات
استوارمیشده هنوز اصالت خودرا حفظ
کرده است .
 -4این ساز دفی است ازعهدباستان با
دوزنگ انگشتی کوچک  -که معرب آن
صنج گفته اند -وخوشبختانه اصالتش
تااین روزگار محفوظ ماهده است .

سازهای بادی ازعهد کهن

پیش از آنکه به معرفی چند نمونه از
سازهای باستانی موجود درموزه های
شرق وغرب بپردازم  ،ترجیح می دهم به
چند نکته اشاره کنم تا اگر مراکز علمی
وپژوهشگران ایرانی دل ودماغی پیدا
کردند  ،برای حفظ برخی از اسناد روبه
زوالی که تا این روز گار از گزند حوادث
مصون مانده است اقدام کنند  ،چه
برماست که اینگونه میراثهای مشترک
فرهنگی را برای مطالعه وبررسی دقیق
آیندگان گردآوری کنیم تا از سپاس
وستایش آنان بی نصیب نمانیم .
***
تابستان سال  1349فرصتی پیش
آمد وچندماهی درکشورهای عرب
زبان شمال آفریقا مصاحب دانشوران
ومجاور موزه وکتابخانه های آنجا شدم .
پس از ورود به کشور تونس درکتابخانه
ملی این کشور که بیستهزار نسخه ی
خطی دارد به جستجو پرداختم .
نخستین هدف من پیدا کردن برخی
کتابهای مربوط به تاریخ علم تاقرن
پنجم هجری بود  ،سپس آگاهی از
آثار موجود ابو حامد محمد عزالی
 .درمخزن ارزنده ی تونس  ،ابتدا به
مجلدی از چهار مجلد کتاب پرارج
«موسیقی الکبیر» ابونصر فارابی دست
یافتم  .آنگاه براثر پشتکار من وهمکاری
کتابشناسان تونسی این شادی به کمال
رسید  ،یعنی همه ی مجلدات کتاب
پیداشدومیکروفیلم آن دراختیار من
قرارگرفت که به کتابخانه ی ملی ایران
تقدیم داشتم .
درپی این پیروزی با عثمان کعاک ()1
دانشور تونسی آشناشدم وساعتها از
محضر پر فیض او بهره ور گشتم  .این
مرد که سرپرست هنرستان موسیقی
ورقص تونس بود برایم روایت کرد که
زبان فارسی را نیز درنزد هانری ماسه
وعالمه قزوینی خوانده است  ..در محل

قانون

قسمت چهارم

از :حسین خدیوجم

چندنمونهاز
سازهای باستانی

سازهای کهن بادی

 -5این ساز صنج نام دارد که بگفته
صاحب غیاث اللغات  :معرب چنگ
است وآن دو طبقی است که بریکدیگر
میزنند .یا معرب است ازواژه ی هندی
«جهانج»  .بااینهمه درهندی بودن این
واژه جای تردید است وجنس این ساز
ازبرنز است .
 -6آخرین ساز این مجموعه طبلی
است که کاسه آن برنزی است ودهانه
اش راباپوست حیوان استوارکرده اند.
تردیدی نیست که تاریخ این دونوع
ساز برنزی که دراین دو تصویر دیده
می شود به دوهزاروپانصد سال
پیش از میالد میرسد یعنی حدود
چهارهزاروپانصدسال پیش ازاین که
بشر توانسته است ازاشیاء برنزی
استفاده کند.

سازهای کوبه ای ازعهد کهن

باید اعتراف کرد که ازهنگامی که باستانشناسی به صورت علم درآمده ،ومردانی شایسته دراین رشته به
کاوش وپژوهش پرداخته اند  ،تعداد زیادی ازسازهای عهد باستان  ،اززیر خاک یا ازدست افراد ناآشنا
بیرون آمده است  .وزمینه ی بررسی آنها راتاحدی برای اهل فن آماده ساخته است .
شماره  -86سال هشتم

شماره  - 86سال هشتم

سازهائی که دراین مجموعه دیده
میشود بیشترازمردمی است که درآن
سوی تاریخ میزیسته اند.
 -1نخستین ساز این مجموعه  -ازسمت
باال  -قطعه ای است ازاستخوان حیوان
که تاریخ قدمت آن را  2300سال پیش
از میالد حدس زده اندوگفته اند :این
ساز مورد استفاده ساکنان بین النهرین
یا مردمی که میان دورود دجله وفرات
میزیسته اند قرار می گرفته است .
 -2نایی است سرکج که بگفته ی
باستانشناسان دردورانی نزدیک
به روزگار مردم سازنخستین  ،مورد
استفاده مردم مصربوده است .
 -3سازی است ازمردم یونان  ،وعمرش
نزدیک به دوسازپیشین برآورده شده .
 -5-4نای فلزی است بایک سر
ودودهانه که از یونانیان حدود
چهارهزارسال پبش برجای مانده است
./
 -6سازی است برنزی  ،که دوسر ویک
دهانه دارد وزمانش با دوساز پیشین
نزدیک است .
 -7سازی است که از مس سرخ ساخته
شده ودارای چندجزء است ازاین ساز
نمونه ها برجای مانده وهمین فراوانی
سبب شده که باستانشناسان حدس
بزنند که این ساز درمیان مردم بیشتر
سرزمین متمدن آن دوران رایج بوده
است .
 -8مشکی است با دونای برنزی  ،یکی
برای دمیدن ودیگری برای نواختن .
این ساز یادگاری است ازروزگار کهن
رومن ها.
 -9شیپوری است نیمدایره  ،یا کمانی
شکل  ،که آن را میراث ژرمن ها دانسته
اند.
 -10نای یا شیپوری است که حدس زده
اند ازروزگاری پیش از عصررومن ها
برجای مانده باشد.

سازهای کهن زهی
 -1نخستین ساز این مجموعه چنگ
کوچکی است که گویا همان« لور»
باشد که درمفاتیح العلوم ازآن یادشده
 یا به اصطالح فرنگان «هارپ یا لیر»که بدنه اش با طال تزیین شده  .این
چنگ درکاوشهای شهربربادرفته «اور»
واقع درکنار دجله پیداشده  .این شهر
بروایت تورات زادگاه ابراهیم خلیل
بوده واز مراکز مهم فرهنگ سومری
ها به شمار میرفته  .اما درقرنها پیش
از میالد مسیح دریز خاک مدفون

آزادی

شده است  .عمراین ساز را حدود
پنجهزارسال تخمین زده اند.
 -2طنبور یا قیثاره ای است  ،به اصطالح
مترجمان تورات  ،که به « بندولین»
این روزگار شباهت دارد .واحتماالً
میان سالهای ( )1350 -1600ساخته
شده شده واز سرزمین فراعنه ی مصر
بدست آمده است .
 -3چنگی است ازمردم یونان قدیم .
 -5-4این دوساز زهی را نیز از مردم
یونان قدیم دانسته اند.
 -6چنگی است با چهار زه و یادگاری
است ازمردم مصرباستان .
اگر این سازهای سه گانه گهن را
باسازهای ساخت این روزگار مقایسه
کنیم  ،ناگزیریم باین حقیقت گردن
نهیم که برخی از سازهایی که امروز می
سازند صورت تکامل یافته ای است
ازسازهای روزگارباستان  ،ولی متأسفانه
آثاری که گویای نغمه ها وآهنگهای
موردپسند مردم آن روزگار بوده باشد
برجای نمانده تا با بررسی آنها روشن
شود که موسیقی دانان امروز درتکمیل
نغمه ها وآهنگها تا چه پایه پیشرفت
کرده اند .بااین همه می توان باورداشت
که مردم هرعصر وزمان ازشنیدن
نغمه ی موسیقی لذت میبرده اند وفرقی
نداشته که این شادی را نوازنده ی
هندی با نوای نی ورقص مار ایجاد کند
یا نوازندگان دوره گرد غربی بگونه ای
دیگر دست بکار نواختن شوند...
سخن را با سه نمونه ازسازهای محلی
تونس بپایان میبریم تاروشن شود که
مردم شمال آفریقا نیز با همان ساز
وسرودی سروکاردارند که مشابهش
دردیگرکشورها ی شرقی این روزگار
رایج ومرسوم است .البته با نامهای
مشابه یا متفاوت مانند مِز ِود یا ُگم ُبری
(ال ُقمبری) و یا قانون که دربیشتر
کشورها ی مشرق زمین باهمین نام
وشکل رایج ومشهور برجای مانده است.
***
آنچه درچهار شماره گذشته درمورد
موسیقی خواندید برگرفته از مجله
ازانتشارات وزارت
«هنرومردم»
فرهنگ وهنر مهرماه  1352شماره
 132است که سردبیرآن هنرمند گرامی
دکتر بیژن سمندر بود .دراین ایام بهاران
سالمتی دکتر سمندررا ازخدای بزرگ
مسئلت داریم .
( -)2بدین سبب ناگزیرشدم که تصویرهای این
مقاله را ازمجله بریدالشرق چاپ آلمان شماره 7
سال هشتم برگیرم
( -)3فن الموسیقی علی مرالعصور القدیمه مجله
بریدالشرق شماره  7سال 8

صفحه 47

صفحه48

باشد که پیرشده ام وزنم نازاست  .گفت
 :همینطور  ،خدا هرچه بخواهد انجام می
دهد ».آیات 38تا )40
مثال دوم چندآیه ی بعد درهمین سوره ی
مریم به مریم بشارت داده شده است :
« وفرشتگان گفتند :ای مریم خداترا به
کلمه ی خویش نوید[بشارت] می دهد
که نام وی مسیح پسرمریم است  .دردنیا
.آخرت آبرومند واز نزدیکان است  .وبا
مردم درگهواره ودربزرگی سخن گوید
واز شایستگان است .گفت  :پروردگارا
چگونه مرا فرزندی باشد که بشری به من
دست نزده .گفت  :همینطور است  ،خدا
هرچه خواهد می آفریند وچون چیزی را
اراده کند فقط به آن می گوید باش و
بوچود می آید(. ».آیات  45تا )47
مثال سوم درسوره ی هود (یازدهم)
تقریب ًا همان پیام آسمانی را به ابراهیم می
دهد که پسری ازسارا متولد خواهدشد:
« براستی فرستادگان مابانوید [بشارت]
نزد ابراهیم شدندوگفتند :سالم برتو ،
گفت  :سالم برشما وطولی نکشید که
گوساله ی بریان پیش آورد..وهمینکه
دید دست بدان نمی زنند  ،ناپسندشان
شمرد وترس آنهارا بدل گرفت .گفتند:
بیم مدار که مارا به قوم لوط فرستاده
اند.وزن وی که ایستاده بود بخندید .وی
رابه اسحق وازپی اسحق  ،یعقوب  ،نوید[
بشارت] دادند .گفت  :وای برمن ! چگونه
می زایم که من پیرم و فرتوتی شوهرم
چنین است که این چیزی شگفت انگیز
است .گفتند :مگر از کار خدا تعجب می
کنی  ،رحمت خدا وبرکتهای وی برشما
خاندان باد که ستوده وبزرگواراست».
آیات  69تا )73
ارجاعات دیگری به همین داستان با
جزئیات کمتری درجاهای دیگر هست
 :درسوره ی الحجر (پانزدهم ،آیه )53
نام اسحق نیامده اما فقط به « پسر»
اشاره شده  .همچنین در سوره العنکبوت
(بیستونهم  ،آیه  )31شامل خالصه ای
ازداستان است ونیز درسوره ی الذاریات
(پنجاه ویکم  ،آیه  )31تمام داستان نقل
شده ولی فقط به «پسر» اشاره شده  .به
هرحال درهرمورد چه نام اسحق برده
شده یابرده نشده باشد تردیدی دراین
حقیقت نیست که او همان شخص مورد
نظر است .
همچنانکه می بینیم درسه موقعیت
درقرآن خداوند بشارت تولد فرزندی
را درآینده به پدران ومادران می دهدکه
مستلزم عنصری معجزه آسا باشد :مریم
باکره بود  ،زکریا وابراهیم هردو سالخورده
بودندوهمسرانشان نازا .این نشان می

آزادی

 -1ترجمه همه ی آیات قرآنی براساس ترجمه ی
زنده یاد ابوالقاسم پاینده است .

من است تماس گرفتم .اودرمرکز راکفلر
دفتر دارد ومرد جوان موفقی است .
مادرش سریه خانم اصال اهل باکو است
ودرآنجا اقوام فراوان داردوما موقعی
که درباکوبودیم یک شب میهمان
عاکف پسر عمه ی ایشان شدیم که با
گرمی وباغذاهای گوناگون وخوشمزه
ازما پذیرائی کرد .رضا ومادرش درنظر
دارند به باکو بروند تا از خویشان دیدار
کنند .به این جهت از مدتی پیش بامن
تماس گرفته اند تا من ترتیبی بدهم که
اقامت آنها درباکو وهنگام ورود بدون
مشکالت انجام شود(چون باصدها
کیلو هدیه و سوغات می خواهند
بروند ).قراراست من وا ِلن بهمراه رضا
به واشنگتن برویم ورضا چندین قرار
مالقات از وزارت خارجه  ،پنتاگون
کنگره ومراکز مهم دیگر برای من
بگیرد تا من دراین مالقات ها باصطالح
معروف برای نقطه نظرهای آذربایجان
البی بکنم .درمدت سه روز اقامت
درواشنگتن با عده زیادی درپنتاگون
وکنگره ومرکز تفکرات مالقات کردم
ودروزارت امور خارجه هم یک میز
گرد برایم ترتیب دادند که  11نفر درآن
شرکت داشتند .یک شب هم به دعوت
شاه جوان به دیدار ایشان رفتم .خانم
اویسی به هتل فور سیزن آمد ومرا
بخانه شاه برد .درمالقات ،آقای اویسی
هم شرکت داشت  .شاه گفت مردم
ایران می خواهند صدای مرا بشنوند آیا
می توان ترتیب داد که از باکو ورادیو
وتلویزیون آن استفاده بکنیم .گفتم
بلی و لی با صراحت اضافه کردم که
این کار مستلزم مخارجی است وباید
تا یکسال قبول بفرمائید ماهیانه مبلغ
مختصر  2000دالر پرداخت شود تا نتایج
آن را مالحظه کنند -معروف است شاه
حتی حاضر نیست یکدینار خرج کند-
بااینهمه دوسه برگ  Depositبانک
را به آقای اویسی دادم وخواهش کردم
برای نشان دادن جدی بودن  ،شروع
به واریز وجه نمایند .تا بامروز  26فوریه
هنوز هیچ اثری ندیده ام  .ادامه دارد
 -2ثعالبی  ،ابو منصور عبدالملک نیشابوری (قرن
پنجم هجری قمری) صاحب یتیمه الدهر (فرهنگ
معین)
 -3کسائی  ،ابوالحسن علی بن حمزه از قراء سبعه
( 189-109ه.ق( ).فرهنگ معین)
بعدالترجمه  :بنابراین دراین شعرباید نام اسحق
رابجای اسماعیل بگذارند :
ای صبا ازمن به اسماعیل قربانی بگو
زنده برگشتن زکوی دوست شرط عشق نیست .

شماره  -86سال هشتم

جدول کلمات متقاطع

افقی -1 :فیلسوف بدبین آلمانی که
از پدری هلندی ومادری آلمانی زاده شد-
ثابت واستوار -2ملیتی که ده هزارسال
تاریخ را پشت سر دارد -جنگ خارجی
 غالم وبنده  -3میوه خوشگل  -پیاپیودمادم  -چاک وشکاف -دست ترکها-4
اثری از بالزاک -جائی که درآن امنیت
نیست  -5بعضی ها برای هیچکس خرد
نمی کنند -بقرار درصد -6ورزشی درانواع
مختلف -پست وفرومایه  -کلمه تعجب
 -7مشهورترین اثرش موبی دیک است-8
عکس العمل -نوعی میمون  -9طرفدار
حکومت امپراتوری  -10مبدأ د َوران خون
 نویسنده « باران برای عطش من »-تصدیق روسی  -11ماده ای که لوزالمعده
ترشح می کند -درنقاشی مورد استفاده
قرار می گیرد -12بهشت  -ازآثارتاریخی
وباستانی اصفهان  -13خط  -11دریای
عربی -قطعه ای از موسیقی مرکب از
سه تا چهار بند دارای خصایص مختلف
آقاوسرور -14آسیاب فرنگی -خوردن آنحرام است دارای چشمان زاغ  -15دیرینه
نقاش نامدار هلندی که یکی از نوابغ قرنهفدهم بشار میرود.
عمودی  -1 :اثر مشهور مارک تواین
 تلمبه انگلیسی -2ازآالت موسیقیزهی -عقب  -مربوط به مایعی است
مرکب از گلبولهای سفید ومایه پالشما
دربدن انسان -3رمان نویس مشهور
فرانسوی دراواخر قرن  19واوایا
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بقیه  :سندی مهم ...
می داند می گوید .ومی گوید :درسوریه
الاقل توضیحی  ،توجیهی عقلمند بسبب
داعش است ودریمن جز این است .
واز نامه ی تد لیو عضو کنگره به جان
کری درباره ی جنایات جاری یمن
(مورخ اکتبر  )2016دفاع می کند.دراین
باب که هرچه زودتر عملیات جنگی
عربستان دریمن متوقف شود.
اردشیرزاهدی به افراد فعال ومؤثر مثل
 Kathy Kay , Nawal AL Maghafودیگر
مفسران  BBCنامه ها و پیام ها ی
تشویق آمیز فرستاده است .وتمامی
مراجع حساس وتوانا را متأثر کرده
است که ذکر آن بسیار طول می کشد.
مصاحبه کننده درپایان می پرسد آیا
می توان درمنطقه به ایجاد یک قلمرو
تجاری مرکب از ایران  ،مصر ،سوریه ،
اسرائیل  ،اردن  ،عراق  ،لبنان  ،فلسطین
 ،یمن وحتی عربستان وامثال آن مثل
گذشته امید داشت ؟ زاهدی بی تأمل
جوابی مثبت میدهد .اما اضافه میکند
هرزمان درروابط  ،منصف نباشیم همه
را می بازیم  ..وی می افزاید :باید منطقه
رابه مدد قرارداد ها امن داشت .و به یاد
مصاحبه کننده می آورد قراردادسنتو و
فوائد آنرا...
زاهدی بیاد میاورد که کمی قبل از
آغاز انقالب ،ایران  ،خود را بعهد
نخست وزیری شاپوربختیار ازسنتو
بیرون کشاند.ولی قرارداد  .R.C.Dکه
قراردادی برای همکاری ها در توسعه
وعمران منطقه بود ودر جوالی 1964
بین ترکیه وایران وپاکستان منعقدشد
هنوز بجا و معتبر است .اینک اگر ما
قصد ایجاد یا تازه کردن قراردادی برای
تجارت بین کشورهای منطقه داریم
باید نخست برگردیم وروابط خودرا
همراه با حرمت بهم و انصاف وعدالت
درعمل باز نگریم .
بررسیمصاحبهسفیرشهیراردشیرزاهدی
مستحق یک سمیناربزرگ یا محدود
است زیرا برای ما البته ضروری است
که اندیشه های ایرانی بسمع مردان
مؤثر جهان غرب برسد واین کاررا
اردشیرزاهدی همیشه دنبال کرده
است .اما بسیار ضرورت دارد که بموازات
آن درحلقه ها از متفکران اینگونه
ندا و تشخیص های کمیاب بررسی
شوند وسپس به رسانه ها برسند.
ایران امروز فعال سیاسی بسیار دارد اما
نزد آنها تقریب افکار ووحدت استراتژی
وجود ندارد .باألخره باید از نقطه ای
روزی حرکت کرد زیرا در سیاست
ایثارفردی نه ثواب است برای آخرت
ونه صواب است برای این دنیا و وطن.

بقیه :داستان یوسف

دهد وقتی درسوره ی الصافات (سی
وهفتم) صحبت از بشارت خدا به تولد
پسری میشود فقط میتواند مربوط به
اسحق باشد؛ پسری که درر.زگار پیری
ابراهیم به زن فرض ًا نازای اوداده شده
است .تکرار بشارت وذکر داستان قربانی
شدن اسحق دلیلی است که او باید به
مقام پیغمبری برسد .آنچه این برداشت
راتأیید می کند آیه ی  113سوره الصافات
که درآن به ابراهیم واسحق برکت داده
شده است  .زمانی که فرآن ابتدا درجهان
آشکارشد  ،داستان کتاب مقدس درباره
ی قربانی شدن اسحق درعربستان
ازطریق اقامت قبایل یهودی شناخته
شده بود .اگرقرآن می خواست گزارش
تورات را نقض کند می بایستی نام
اسماعیل رابروشنی دراین مورد بیان کند.
درحقیقت ما گفته های بسیاری دررابطه
با محمد ازطریق عمویش «عباس» داریم
که منظور قربانی اسحق بوده است .
برخالف باوردانشمندان الهیات مدرن
اسالمی  ،ثعالبی ( )2با صراحت تأکید
می کند که انصار پیامبرمانند علی وعمر
وجانشینانشان با موضوع داستان تورات
موافق بودند .ثعالبی گزارش مشابهی با
تلمود درباره ی قربانی می دهد « :کاردی
برداشت وریسمانی وباهم بسوی کوه
رفتند .اسحق گفت  :پیراهنم را ازتنم
دربیاور .حداقل مادرعزیزم خونم را برآن
ببیند وبرایم بگرید .مرا محکم ببند که
نتوانم تکان بخورم وقتی مرا قربانی می
کنی از من چشم بردار مبادا شجاعتت
را ازدست بدهی  ».کسائی از نویسندگان
اولیه ی اسالمی حتی شایعه ای را که
درتلمود دیدیم نقل می کند « :هنگامی
که شایع شد ابراهیم بچه ای سرراهی
بنام اسحق رابفرزندی پذیرفته  ،خدا آن
دورا بیکدیگر شبیه کرد  ،بااین تفاوت که
ابراهیم سپیدمو بود».
دلیلی که محققان مدرن مسلمان
برخالف همه ی این دیدگاهها اصراردارند
اسماعیل باید برای قربانی شدن درنظر
گرفته شده باشد این است که می خواهند
افتخارقربانی شدن رابه او بدهند وفکر
می کنند یهودیان تالش می کنند نیای
آنان را ازاین افتخار محروم کنند .بااینهمه
ذبح پسر کسی بعنوان قربانی درراه خدا
درعربستان  ،بین الهرین وحتی درکنعان
درآن زمان مرسم نبوده  .عمل ابراهیم
رافقط به این گونه می توان توجیه کرد
که می خواست پسری راازبین ببرد که
شبیه خودش نبود وبراساس گفته ی
تلمود« :همه ی مردمان جهان مشکوک
بودندکه او پسر خودش است ».وارث او
همزمان وارث فرعون مصربود !.پایان

بقیه  :خاطرات زنده یاد
دکترعدل

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

قرن -20اهل مکه  -گفتنی ناگفتنی
 بیکاره وتنبل واقعی  -4طاقتوتوان  -دراثرضایعات کبد واختالل
عمل آن پدیدار میشود -شعبده
باز مشهور  -5از دروس دبیرستانی
وعالی  -جای سایه  -دردناک -6
اشاره  -شهرستانی دراستان کرمان
 همدم  -راه میان برُ -7گلی است سالهای بسیار از عمر او گذشته -دشنام وناسزا -8وضع  -چریکهائی
که برای استقالل نامیبیا بانیروهای
آفریقای جنوبی می جنگید -عیب
 -9صدمترمربع  -برسرروزوشب می
نشیند -گیاهی علفی ازتیره نعنائیان
که معطر است  -10ازآثار بفارسی
برگردانده شده «ماتیسن» -داستان
کوتاه خارجی  -واحدپول ژاپن -
ناگزیر -11ازکارخانجات صاحب نام
ژاپن  -بوی رطوبت  -آنکه آرام وقرار
ندارد  -12بسیار تندوتیز -جدخاندان
سلجوقیان ازرؤسای ترکمن  -ترکیده
وشکسته  -13حرف مفعول بیواسطه
 ضمیر جمع  -نابغه فرانسوی -بغیر ازآن  - 14 -دنیای تازه  -میان
سرطان وسنبله  -مجسمه ساز
وهنرمندفرانسوی درقرن  16که از
پیشقدمان سبک جدید مجسمه
سازی فرانسه است  - 15طایفه -
یکی از چنداثر «تنسی ویلیامز» که
ازروی آن فیلم سینمائی تهیه شده
است .

ل ن
پخ نش
ل
ج
مرکز ش رهی مااههن آزادی رد وس 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

او کیست؟

درجوانی  ،ابتدا درعلوم الهیات وسپس در 38سالگی دررشته طب فارع
التحصیل گردید .ازآن زمان تمام وقت خودرا درراه کمک به مردم ناحیه
استوائی آفریقا صرف کرد وبخاطر فعالیتش درراه نجات انسانها  ،درسال
 1952موفق به اخذ جایزه نوبل درصلح گردید  .وی را یکی ازبزرگترین
مترجمین آهنگهای «باخ» برای ارگ میدانند ...او کیست ؟

س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی -1:ویلیام هرشل -چخوف -1 -2اکمل -باس  -ناسا -3ناکام  -گ
 دادگستر  -4کران  -باز -نو -ترن  -5وان  -ژاالپ -قب  -نه  -6کم کار -نیمراه  -ا  -7شوپنهاور  -نیستی  -8آ -کروات  -سرسری  -ت -9ناینا -ماری کوری  -10د -لیلیان  -مون  -او  -11را  -کژ -ماهوت -
گلی  -12همه  -ال  -رسن  -نوتر -13ژان آنوی  -ت  -رگالژ -14یکدل
 -تلر -سورا-ی  -15دنلپ  -یوجین اونیل
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کلبه کتاب

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان
تهیه ودراختیارتان می گذاریم

کلبه کتاب فرارسیدن سال  1396خورشیدی را شادباش میگوید

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
آزادی

صفحه 49

،

سرگرمی های نوروزی

دو فیلم ایرانی به «سینمای پنهان» آمریکا رفتند

تعجب آور

سردرگمی در پایان مراسم اسکار:

آزادی

پاسخ  :تعجب آور
دخالت عمه اش به این ترتیب
بود که بادرخواست تلفنی از
مدیر سوپرمارکت خواست مواد
مورد نیازش را بعدازساعت 7
طوری بفرستد که قبل از ساعت
7/5دریافت نماید وچون محمودخان
تنهاشاگرد سوپر مارکت بود عمع
می دانست که مواد سفارشی را او
خواهد آورد.

صفحه50

به گزارش سینماپرس ،فیلم مستند
«ناخدا سلیمان» ساخته سعادتعلی
سعیدپور و «صفحه خالی» به
کارگردانی سیاوش خدایی ،دو فیلم
ایرانی جشنواره «سینمای پنهان»
هستند که در روزهای چهارم و
پنجم اردیبهشتماه  96در شهر
«نیویورک»آمریکارویپردهمیروند.
در خالصه فیلم مستند «ناخدا
سلیمان» آمده است« :سلیمان
ناخدای کشتی به نمک نشسته
در دریاچه ارومیه است که پس از
خشک شدن تدریجی دریاچه ،کار

خود را از دست داده است .او پس
از بیکار شدن به کشاورزی روی
میآورد؛ اما این شغل هم تحت تاثیر
بحران دریاچه ارومیه ،از آیندهای
برخوردار نیست».
موضوع انیمیشن «صفحه خالی» نیز
به این شرح است« :نویسندهای با
خرید ماشین تایپ قصد نوشتن دارد
اما از آنجایی که نمیتواند مطلبی
بنویسد ،دو شخصیت خلق میکند
که برای نوشتن از آنها کمک بگیرد؛
اما این شخصیتها هم اجازه نوشتن
به او نمیدهند

زوال اسکار در سایه ی زشتکاریهای سیاسی
امسال مراسم اسکار نقطه پایانی
بر اهمیت و اعتبار این بزرگ ترین
رویداد سینمائی جهان گذاشت و
نشان داد که تک بعدی شدن این
رویداد از نظر سیاسی چگونه می
تواند اعتیار و اهمیت  89ساله ی آنرا
خدشه دار کند .چه مجری برنامه و
چه هنرمندان قدونیم قدی که خود
بیش از هرکس برای خود ارزش
قائل شده بودند به اظهار نظر های
سیاسی غیر مسئوالنه ای پرداختند
که حقیقت ًا مشمئز کننده بود.

فیلمهائی به دریافت اسکار نائل
شدند که بتوانند مرهمی بر درد
سیاسی هالیوود بگذارند  .هنر در
اسکار  89ساله فدای سیاست شد.
نه فیلم اصغر فرهادی شایسته ی
دریافت اسکار بود (باتوجه به دیگر
فیلمهای رقیبش) و نه مهتاب می
توانست بهترین فیلم سال باشد.و نه
اکثر برندگان دیگر مستحق دریافت
جایزه از نظر هنری بودند .درحقیقت
برندگان امسال اکثرا ً دررویاروئی با
پرزیدنت ترامپ انتخاب شدند.

پاسخ اعدادمرموز

اعداد مرموز

هریک از این مربع ها نماینده عددی
است وشما این اعداد راازروی عالئم
چهارعمل اصلی که دراطراف آنها
مشاهده می شود می توانید پیدا کنید.
پاسخ درهمین صفحه

شما

دقت شما !

بازشده ی یکی از مکعب های باال
درزیر دیده می شود  .آن کدام
مکعب است؟وشماره اش چیست ؟
پاسخ درهمین صفحه

وسایل الزم  :یک چوب کبریت و دوسکه
روش کار -1 :دو سکه را روی یک میز
بگذارید
 -2یک چوب کبریت را روی دوسکه
بگذارید وقسمت اضافی چوب کبریت
را قطع کنید.
 -3باانگشتان شست وسبابه سکه
هارا با چوب کبریت ازروی میزبردارید
بطوریکه چوب کبریت به سمت
شماباشد.
 -4دوسکه را بطرف روستان بگیرید
وبگوئید توانسته اید این دوسکه را باهم
بردارید وازآنهابخواهید که این کاررا
انجام دهند .بدون کمک چوب کبریت

 :BBCدر اتقاقی بیسابقه ،وارن
بیتی که همراه فی داناوی برای
معرفی بهترین فیلم روی صحنه رفته
بود ،هنگامی که پاکت برنده بهترین
فیلم را باز کرد ،نام برنده را نخواند و
مکث کرد و کاغذ داخل پاکت را به
فی داناوی نشان داد .فی داناوی نام
فیلم عالم هپروت (ال ال لند) را برنده
اعالم کرد.
تهیه کنندگان فیلم عالم هپروت
همه روی صحنه رفتند و جوایزشان
را گرفتند .ناگهان یکی از آنها اعالم
کرد که فیلم برنده مهتاب است.
کسی باورش نمی شد و همه فکر
میکردند بخشی از شوخیهای
مراسم است .اما لحظاتی نگذشت که

معلوم شد که فی داناوی به اشتباه
نام عالم هپروت را خوانده و برنده
اصلی مهتاب است.
تهیهکنندگان عالم هپروت که روی
صحنه بودند مجبور شدند پایین
بیایند و جای خودشان را با تهیه
کنندگان مهتاب عوض کنند و
اسکارهای را که در دست داشتند را
به آنها تحویل دهند.
ظاهرا پاکتی که به دست وارن
بیتی رسیده ،پاکتی بوده که حاوی
اسم اما استون برنده اسکار بهترین
بازیگر نقش اصلی زن بوده ،به همین
دلیل وارن بیتی برای اعالم نام
برنده بهترین فیلم دچار سردرگمی
میشود.

پاسخ دقت

بلندکردن دوسکه باهم

هیچکدام قادربا انجام این کار نیستند.
اگر مایل بودید درآخر راز این کاررا
برای آنها فاش کنید.
کتاب که تشکیل شده از سمت چپ
صندلی سمت چپ  ،سفره و قسمتی
از جعبه روی میز

یک شب محمودخان را عمع پیرش
به شام دعوت کرد.این خانم پیر
عادت داشت که شام را دقیق ًا رأس
ساعت نوزده وسی دقیقه صرف
کند .اما محمودخان درسوپرمارکتی
که کار میکردوتنها شاگرد آنجا
بودمیبایست تا ساعت بیست درآنجا
میماندوچون جوان منظم ودقیقی بود
ونمی خواست که بهیچوجه از کارش
غیبت کند وضمن ًا برای رسیدن از
محل کارش به منزل عمه خود حدود
بیست دقیقه وقت الزم داشت اما با
تمام اینها به لطف عمه پیرش بدون
اینکه برای گرفتن اجازه مرخصی به
مدیر سوپرمارکت مراجعه کرده باشد
سر موقع درمنزل عمه حاضر وشام
رأس ساعت نوزده وسی دقیقه صرف
شد...!.
حال شما می توانید بگوئید که این
عمل چگونه امکان پذیرشده است
درحالیکه می دانیم :
 -1مدیرسوپر مارکت محمودخان
بهیچوجه ازاینکه او توسط عمه اش
دعوت شده مطلع نبوده است .
 -2محمودخان بهیچوجه از کارش
نزده وآنرا بطور کامل انجام داده
است.
 -3این دعوت دریکروز معمولی انجام
گرفته واو میبایستی تاساعت بیست
کار میکرده .
 -4مدیرسوپرمارکت بخوبی از غیبت
او قبل از اتمام ساعت کارش مطلع
بوده وهیچگونه مخالفتی از خود
نشان نداده است
 -5هیچگونه تغییری درساعات کار
صورت نگرفته  .حتی دستکاری در
ساعت از نوع جلو یا عقب کشیدن
آنها انجام نشده
 -6هیچکس دیگری حتی بطور غیر
مستقیم دراین کار دخالت نداشته
است .
پاسخ درهمین صفحه .
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اپرای فانتازیو اثراوفنباخ در پاریس
«فانتازیو» اپرایی است که در آن اوفنباخ چهره خود را ترسیم می کند :داستان
فردی رؤیایی که همه توهمات خود را از دست داده است.
اپرای «فانتازیو» ( )Fantasioاثر ژاک اوفنباخ ،آهنگساز آلمانی-فرانسوی در
تئاتر شاتله در پاریس به روی صحنه رفته است.
اشتباه دیگری که در اسکار امسال روی داد
لیبرتوی این اپرا براساس نمایشنامه ای به همین نام اثر آلفرد دوموسه ،شاعر
و نمایشنامه نویس فرانسوی قرن نوزدهم نوشته شده است .فانتازیو» ،اثری در گاردین :در حالی که درمراسم اسکار ،چهرههای از دست رفته سال را نشان میدادند از جان
ژانر اپرا کمیک ،ترکیبی از آواز و دیالوگ است .این اپرا در سال  ۱۸۷۲میالدی چپمن تهیهکننده فیلم از استرالیا به عنوان طراح لباس فقید یاد شد ،وی اعالم کرد زنده است
شده و در زمان خود آهنگساز موفقیت چندانی کسب نکرد .آزادی و با دیدن عکس خودش به عنوان چهره درگذشته به کلی منقلب
ساخته
صفحه51
است .سال هشتم
شده-86
شماره

کتاب نوروز بهترین عیدی نوروزی در دو نسخه ی انگلیسی و فارسی منتشر شد.

برای تهیه ی کتاب نوروز به زبان انگلیسی ویا فارسی با آدرس ویا تلفن زیر تماس بگیرید:
صفحه52

http://noerooz.com/contact
708( 366-3397
آزادی
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